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DESPRE NECESITATEA RECONSTRUCŢIEI INTERIOARE 
Înv.  Ana CURETEAN 

 
 

Nimeni nu poate schimba pe nimeni! Gând tulburător, dar adevărat în acelaşi timp. Nu 
putem schimba modul de a fi a celor apropiaţi nouă, darămite pe al unui străin. Se naşte întrebarea 
legitimă: dacă aşa vezi lucrurile, ce mai cauţi  la catedră, tu cel care eşti menit să schimbi o lume? 
Sunt datoare cu un răspuns.  

Consider că nimeni nu poate schimba pe nimeni. Schimbarea se poate produce doar dacă 
acel cineva vrea să se schimbe! Să ne imaginăm schimbarea ca fiind locatara unor încăperi  
pregătite cu multă trudă, situate de-a lungul unui coridor foarte lung. Dacă uşile încăperilor sunt 
închise, foarte probabil cel care va străbate coridorul nu-şi va dori decât să ajungă la capătul lui, fără 
a se opri în dreptul vreuneia. Şi de ce ar face-o? Dacă însă va întrezări un licăr de lumină, dacă nu 
din alt motiv barem din curiozitatea care ne stăpâneşte pe toţi, cu siguranţă va dori să vadă ceea ce 
este înăuntru. Dacă uşa se va deschide larg şi va fi poftit, omul va intra. S-ar putea să-i placă ceea ce 
a găsit acolo sau poate nu! Dacă îi va plăcea, probabil va dori să facă şi câteva modificări, după 
gustul şi asemănarea sa (uite, parcă sofaua aceea nu este chiar potrivită, iar culoarea pereţilor ar 
trebui să fie mai caldă). Dacă nu-i va plăcea ceea ce a găsit, va pleca mulţumind pentru că i s-a 
permis să treacă pragul încăperii şi, cine ştie, poate va  rămâne măcar cu un semn de întrebare, ceea 
ce nu e puţin lucru.  

Şi atunci, care este rolul nostru, stimate coleg? Oare nu tocmai acela de a aranja acele 
încăperi minunate, de a le deschide porţile şi de a ne pofti semenii să le treacă pragul? Suntem 
pregătiţi pentru asemenea rol? Nu ştiu. Unii mai mult, alţii mai puţin, dar cu siguranţă cu toţii avem 
nevoie de o reconstrucţie interioară, de o punere de acord între ceea ce afirmăm şi ceea ce facem 
(între aceşti doi termeni existând o duplicitate câştigată şi exersată de-a lungul multor ani). De multe 
ori ne convine acel „călduţ” intelectual, confortabil, moale şi protector. Nu ştim să trăim la cote 
înalte, ne bălăcim în mediocritate şi ne credem grozavi dacă ne auzim ţipând când ne trezim din 
moţăială. 

Şi cum ar trebui să se realizeze această reconstrucţie interioară, că la vorbe toţi suntem 
meşteri? Nu mi-ar fi foarte greu să înşir acum câteva lucruri deştepte, dar ar mirosi a ipocrizie. Ceea 
ce vreau să vă împărtăşesc este doar o poveste, Poveste vulturului (autorul nu mi-l amintesc şi-mi 
pare rău, dar rămâne mesajul care este de neuitat). 

Se spune că un anumit tip de vultur trăieşte 70 de ani, cam atât cât este şi media de viaţă a 
unei fiinţe umane. Vine însă un moment în viaţa vulturului când unghiile sale lungi şi flexibile nu 
mai pot să-l ajute să care prada câştigată atât de greu; ciocul lung şi ascuţit se înconvoaie;  aripile 
grele şi îmbătrânite de ani, dar şi de grosimea penelor, îi înăbuşă muşchii pieptului, îngreunându-i 
zborul. Acum vulturul are doar două opţiuni: să moară sau să trăiască, trecând printr-un dureros 
proces de transformare care va ţine 150 de zile. Pentru a doua opţiune trebuie să zboare pe un vârf 
de munte la un cuib nou. Ajuns acolo, loveşte stânca în mod continuu cu ciocul până când acesta se 
rupe şi cade. Aşteaptă să-i crească un cioc nou, apoi îşi smulge unghiile. După ce noile unghii apar, 
începe să îşi smulgă penele îmbătrânite. La capătul celor 150 de zile, vulturul îşi poate relua 
faimosul zbor pentru care a fost creat. 

Tulburătoare poveste, nu-i aşa, şi greu plătită schimbarea pentru a putea zbura la înălţime! 
Oare eu şi tu, dragul meu coleg, suntem dispuşi să plătim acest preţ? 
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MOARTEA DOMNULUI TRANDAFIR 
un om năcăjit 

 
Cine nu isi mai aminteste cu drag chipul primului dascal din viata sa?! Eu imi amintesc de 

parca a fost ieri. Primele emotii, primele litere, primii pasi in afara lumii povestilor in care traisem 
pana atunci.  

Era un om in varsta, cu parul putin nins la tample. Parea sobru dar, cu timpul, am aflat ca e 
un om vesel, radea cu noi mult. In cateva saptamani am incetat sa mai privim scoala ca un inamic al 
veseliei noastre si veneam la ea cu drag si cu acea curiozitatea copilareasca de a afla ceva nou, de a 
da un alt inteles lumii in fiecare zi. A fost frumos. 

Idilic, nu?Probabil ca da, dar era atata liniste si atata frumusete in scoala acelor vremuri. 
Omul acela minunat de mi-a fost dascal s-a stins din viata asa cum a trait, simplu, frumos, in 
demnitate si respect, petrecut pe ultimul drum de elevii sai si regretele disparitiei, odata cu el, a unei 
epoci. 

Omul a murit, s-a dus din aceasta lume, dar a ramas amintirea lui in sufletul fiecarui elev al 
sau. 

"Ce s-a intamplat insa cu simbolul?" o sa ma intrebati. Eh, dragii mei, simbolul, Dascalul, 
Domnul Trandafir, se afla intr-o stare foarte grava, plimbat din usa in usa de liderii politici, de 
liderii sindicali si de tot felul de alti lideri, este abandonat intr-un colt, colbuit ca si cartile pe care le 
are in biblioteca pe care si-a consumat mare parte din salariu. 

De atunci, din vremea amintirilor mele, s-au intamplat mai multe lucruri care au macinat si 
au imbolnavit personajul nostru. 

Minti inguste, traumatizate de incercarile disperate ale dascalilor de a-i invata "buchea" s-
au cocotat in functii, unele mult prea mari pt micimea lor sufleteasca. De acolo au inceput sa isi 
improaste veninul si mizeria in societate. Au vrut sa plateasca celor ce i-au "chinuit" cu "cetirea" si 
tabla inmultirii, au vrut sa le arate ca au ajuns cineva si fara sa stie carte prea multa. Si au lovit in 
Domnul Trandafir acolo unde credeau ca o sa il doara cel mai tare: i-au luat banii, i-au luat dreptul 
la un trai decent material. In mintea lor mica, "banul" reprezenta valoarea suprema. 

Dar asta nu l-a descurajat pe Domnul Trandafir. Ii ramasesera copiii, iar cand un scolar din 
clasa I citea pentru prima data o propozitie, bucuria luminii din ochii acelui copil ii aducea o 
implinire pe care nici zece salarii de senator nu i-ar fi dat-o. Se mai uita din cand in cand cu 
nostalgie la elevii sai, ce aveau telefoane mobile mai scumpe decat salariu sau pe trei luni. Suspina 
si mergea mai departe.  

Dar fire albe si riduri ii apareau cu fiecare an, din cauza noilor griji ce se cuibareau in 
sufletul lui. Acum are mai multe griji: grija facturilor neplatite inca, grija ratei la banca ( a facut un 
imprumut sa-si tina copilul la facultate), grija zilei de maine. 

Si tot nu a renuntat. Pe unde se ducea, se prezenta "Domnul Trandafir" si oamenii il 
salutau, bucurosi si mandri ca Domnul Trandafir le vorbeste.  

Apoi alte vremuri grele si nori negri s-au abatut asupra scolii romanesti. Neputand sa-l 
ingenuncheze furandu-i banii, "oamenii negri" au incercat alte metode sa-l reduca la tacere, sa ii 
arate "cine e jupanu". Au inceput sa spuna ca invatamantul romanesc nu e bun, ca dascalii sunt 
incompetenti. In loc sa creasca salariile, au scazut standardele de selectie a dascalilor, astfel incat 
oameni cu aceeasi micime sufleteasca au patruns si in sistemul de elita al societatii romanesti. Si pe 
acesti indivizi statul si-i numea tot dascali, punandu-i pe aceeasi treapta cu Domnul Trandafir. 

In scurt timp, orice politician agramat sau semianalfabet isi facea imagine dand cu noroi in 
dascali, incercand sa sugereze ca, facand asta, e mai destept ca el, ca Domnul Trandafir. 

Cea mai mare dezamagire a Domnului Trandafir a fost insa cand omul in care isi pusese 
speranta in mai bine, omul pe care l-a invatat sa scrie, sa citeasca, sa fie om, pe care l-a ales sa-i fie 
presedinte (ce onoare mai mare poate fi pentru un dascal sa isi vada elevul cel mai important om in 
stat?!) , ei bine, acest om i-a spus in fata intregii natiuni ca "este mediocru". De s-ar fi deschis 
pamantul sa-l inghita ar fi fost mai bine, dar nu, nu s-a intamplat nimic si el, Domnul Trandafir, a 
ramas mut in fata televizorului. Si a ramas asa ore in sir, plangandu-si in pumni si intrebandu-se "De 
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ce? De ce, din toata tara asta, eu sunt incompetentul? Nu i-am invatat tot ce trebuie pentru a fi 
oameni? Unde am gresit? Unde s-au pierdut pe drumul vietii?".De atunci, Domnul Trandafir nu a 
mai fost vazut niciodata zambind. 

A inceput sa primeasca lovitura dupa lovitura. Parintii il considera de acum mediocru si nu 
ii mai raspund la "buna ziua", copiii au aflat de la parintii lor ca Domnul Trandafir este "mediocru" 
(chiar daca nu stiu ce inseamna, stiu ca e ceva josnic) si isi bat joc de el in spate, ba, unii mai 
curajosi, chiar in fata.  

Ultima lovitura a primit-o cand scoala din sat a trecut in subordinea primariei. Nemaiavand 
bani sa faca naveta la scoala, imprumutat deja fiind, s-a dus umil, cu caciula in mana, in biroul 
primarului. Ii fusese elev, nu avea cum sa nu isi aminteasca stradaniile dascalului sau sa il invete 
alfabetul. S-a dus sa il roage sa ii deconteze macar naveta pe 2-3 luni, ca "uite, e jumatatea anului si 
nu ni s-a decontat nimic". Primarul l-a ascultat cu gandul aiurea, venindu-i in minte ca Domnul 
Trandafir il cam urechia, ba ii mai punea si cate un "patru" pe ici, pe colo. Il asculta pana la sfarsit, 
mangaind ca un aer tamp statueta-suvenir din ultima sa vacanta din Hawaii, si, cand Domnul 
Trandafir termina, se lasa pe spate in imensul sau scaun de piele de Spania, trase aer in piept si... 
incepu sa urle: "Nu v-am zis, ba, ca nu am bani?! Daca nu am, de unde sa va dau, de la mine din 
buzunar?! Numai dupa cersit umblati! Iesi, ba, afara, pana nu iti trag una!". 

A fost ultima data cand Domnul Trandafir a mai vorbit. De atunci vorbesc altii pentru el: 
ministri, inspectori, lideri sindicali, etc.  

Domnul Trandafir zace abandonat intr-un colt al spitalului "Societatea romana", privind in 
gol, murmurand cuvinte fara inteles.  

Stiti ce ar intreba, daca ororile care l-au lovit nu i-ar fi luat glasul: "De ce nu m-au privit in 
fata cand mi-au luat demnitatea de om? De ce nu m-au privit in fata cand au muscat mana asta, ce i-
a invatat literele cu care scriu ei acum legile astea strambe? De ce?" 
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ARC PESTE TIMP 
ŞCOALA TULCEANĂ DUPĂ 1878 

Lucreţia PETCU - Liceul de Artă „George Georgescu” Tulcea 
Mircea-Marcel PETCU - Şcoala cu clasele I-VIII, „Nifon Bălăşescu” Tulcea 

 
Dobrogea –străvechi pământ românesc păstrează un tezaur inepuizabil de urme ale trecutului 

.rar se poate întâlni un alt colţ de lume care pe o întindere atât de mică  să fi avut o atât de bogată şi 
zbuciumată istorie . 

După războiul de independenţă din 1878 urmează revenirea Dobrogei la România , astfel că 
străvechiul teritoriu al Basarabilor , al lui Mircea , domn până la marea cea mare , reintră în 
drepturile sale de parte integrantă a României . 

Învăţământul public capătă o altă înfăţişare , trecându-se sub conducerea statului , 
nemairămânând o problemă a populaţiei româneşti din satele şi oraşele dobrogene. 

Din primii ani de administraţie românească se deschid multe şcoli, numeroşi învăţători 
patrioţi din Moldova , Muntenia  sau Transilvania vin să dăscălească la şcolile ce  abia se 
înfiinţaseră în judeţul Tulcea . 

În anul şcolar 1879-1880, în satele judeţului au venit învăţătorii : Ion Donea (la Beştepe), 
Nichifor Ludovic (la Niculiţel), Petre Dima ( la Somova). După 10 ani , în anul 1889, în judeţul 
Tulcea numărul şcolilor creşte : 12 în mediul urban şi 57 la sate.  

În această perioadă se înfiinţează şcoli la Văcăreni, Jijila, Malcoci, Nalbant. Tot din această 
perioada datează şi şcolile de la Cerna, Murighiol, Topolog, Făgăraşul Nou. 

Lipsa învăţătorilor şi a localurilor de şcoală se resimte din plin: cu toate că numărul elevilor 
în şcoli era mare , până în 1909 aceste şcoli au funcţionat cu un singur post de învăţător. Dintr-o 
statistică reiese  că în 1909 existau 14 sate care nu aveau localuri de şcoală. Enumerăm doar 
Balabancea, Sarinasuf, Pătlăgeanca… 

După datele oficiale funcţionau în 1909 în judeţ 112 şcoli primare cu 186 învăţători, dintre 
care 20 detaşaţi, 87 titulari şi 79 suplinitori. 

Recensământul din 1910 atestă existenţa a 18000 de copii de vârstă şcolară din care s-au 
înscris pentru a urma şcoala 14317, 3687 rămaşi fără carte , care vor îngroşa rândurile analfabeţilor.  

În Niculiţel , unul din cele mai mari sate din judeţ în 1943, din 800 de copii de vârstă şcolară 
frecventau  şcoala doar 350.  

 La sfârşitul anului 1922 , numărul de şcoli creşte abia la 136 şi având  numai cu 115 
învăţători titulari şi 234 suplinitori, rămânând vacante 172 posturi în mediul rural şi 32 în mediul 
urban.  

La Somova erau în 1938 numai 100 de elevi cuprinşi în şcoală din cei 400 copii de vârstă 
şcolară. La Sfântu Gheorghe deltă, până în 1883 , şcoala era particulară, plata învăţătorului se făcea 
de obştea satului, iar în satul Sălceni , tot din deltă abia în 1939-1940 se construieşte o sală de clasă , 
fapte ce demonstrează tocmai felul îngust , superficial de a privi şcoala din partea oficialităţilor 
vremii. 

La Beştepe , în 1878, şcoala se făcea într-o casă particulară , iar învăţătorul venea de două ori 
pe săptămână. Tot aici, în 1881, s-a clădit un local de şcoală cu o singură sală. În 1939 erau 6 
învăţători. Bugetul primăriei pe 1939 al comunei Beştepe prevedea , la insistenţele directorului, 
ridicarea unei noi săli, însă propunându-se doar 2800lei, lucrarea nu s-a executat. 

Judeţul Tulcea avea în 1948 :20000 analfabeţi, cifră mare . Învăţătorul G.M. Colţaru din 
Sulina , într-un articol „Adevăraţii vinovaţi”, publicat în  Analele Dobrogei, arăta că „adevăraţii 
vinovaţi de înapoierea culturală a oamenilor din deltă sunt oficialităţile burghezo-moşiereşti şi 
patronii cherhanalelor”. 

Încercăm încet, încet să ridicăm vălul uitării şi să aducem în actualitate zbuciumul 
înaintaşilor pentru a construi o societate , o şcoală a viitorului .  
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LABORATOR DE STUDIU ŞI CERCETARE 
 

ACTIVITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ALE SNSHESC 
prof. Alexandru MIRONOV, Secretar general al Societăţii Naţionale 

Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 
 

Doamnelor învăţătoare şi Domnilor învăţători, iubiţi şi stimaţi colegi, 
 Îmi permit să mă adresez Domniilor voastre astfel nu de pe poziţia fostului demnitar, nici 
de pe cea de expert UNESCO în educaţie, ci de pe aceea de dascăl de catedră, care şi-a dat 
examenele de definitivat şi grad didactic înainte de a-şi inventa o profesie sincronă cu veacul în care 
ne aflăm, aceea de radio-tele-învăţător. 
 Aşadar, stimaţi colegi, mă adresez Dumneavoastră cu o schiţă de proiect de strategie în 
acţiunea de reprofesionalizare a românilor, convins fiind că Învăţătorul, educatorul constituie piesa 
socială esenţială în construirea României de mâine. 
 Am ţinut seama în acest proiect de strategie de următoarele elemente, pe care le înşir fără o 
ordine de prioritate: civilizaţia noastră este într-o profundă şi dramatică schimbare, următorii 10 ani 
vor aduce omenirii mai multe transformări decât întreg secolul al XX-lea; nevoia acută de 
descentralizare la nivel naţional, în ideea că, datorită lipsei de profesionalism a politicienilor 
români, ţara poate funcţiona mai bine la „poale” decât coordonată dintr-un pisc (Bucureştiul;  ideea: 
statul lasă loc comunitarismului); procesul de învăţare iese din şcoala clasică; libertăţile pe drept 
câştigate de români aduc cu ele, inevitabil, indisciplina şi haosul; societatea civilă devine tot mai 
importantă,  „Partidul Părinţilor” ne poate fi element de susţinere, dacă ne facem auzită vocea; 
fonduri UE pentru educaţie în perioada 2008 – 2013: 1.400.000.000 euro (cele pentru cercetare 
peste 5 miliarde Euro); este nevoie de o nouă curricula, care să vizeze adaptarea la viaţa de zi cu zi a 
şcolarului, studentului, dar să păstreze cultura şi naţionalul în ecuaţia învăţării; adolescenţa este 
acum mai rapidă, coborând spre preadolescenţă, chiar pubertate; mijloacele tehnice cuceresc 
inevitabil reduta şcoală, unde cadrul didactic se transformă din instructor furnizor de cunoştinţe în 
educator iar şcoala se deschide larg către vecinii ei de toate vârstele; transformând handicapul 
ruralităţii într-un atu; iar învăţarea trebuie pur şi simplu să-l învăluie pe copilul nostru, tot timpul, 
din toate părţile. România (educaţională) poate face saltul spre civilizaţia Europei Centrale şi de 
Vest dacă recalibrăm perfect instrucţia şi educaţia pentru românii de vârstă mică şi investim în 
educaţia pentru mediul rural, îndeosebi (or politica MEdCT abia eflorează lumea satului – mai ales 
aici este loc pentru noi); prin lege s-a realizat deja descentralizarea şcolilor, adică ruperea lor de 
ineficientul şi încremenitul MEdCT şi arondarea lor la primării – sistemul va funcţiona astfel mai 
bine, apreciez eu, cu mai mare eficienţă educaţională. 
Iată lista proiectelor. 
 1. Primul proiect are ca ţintă şcolile din mediul rural, dar şi urban, în special gimnaziu, 
liceele, cluburile elevilor, dar şi şcolile pentru vârsta mică, chiar grădiniţele, l-am denumit Şcoala – 
din-afara-pereţilor-clasei, fiind vorba de cursuri de vacanţă sau de sfârşit de săptămână, într-un 
sistem care îşi va avea propria sa dezvoltare, în funcţie de ofertele pe care le vom face.  
 Am folosi astfel eficient timpul liber al elevului român, acum timp mort. 
 2. Un alt proiect important este şcoala-pe-roţi, o iniţiativă românească deja premiată de 
UNESCO, aplicată, parţial, doar prin mijloace proprii. Destinată mai ales elevilor din mediul rural – 
dar nu numai –, cărora le oferă, pentru joacă, accesul la laboratoare mobile de ştiinţă.  
Vom folosi autobuze sau microbuze, pe care le au acum şcolile, arondate la Primării, având la bord, 
fiecare vehicul,  un laborator mobil de fizică (10 kit-uri  de fizică costă 100 Euro), foarte simplu, la 
fel, unul de chimie (substanţele, retortele şi softul educaţional – în jur de 50 Euro), astronomie (un 
telescop mobil în valoare de aproximativ 140 Euro), biologie – ecologie (4 microscoape) şi, 
bineînţeles, informatică (4-5 PC-uri sau laptopuri, cu programe de jocuri şi de susţinere a celorlalte 
„laboratoare”), o mică bibliotecă la bord, alături de un mic magazin mobil cu diverse materiale 
didactice şi jucării electronice (educaţionale per se). 
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 Patru tineri învăţători, profesori sau studenţi din anii terminali de la facultăţile pedagogice 
vor conduce „nava educaţională” din sat în sat, oprindu-se, câte o zi şi o noapte, în fiecare comună. 
 Profesorii vor scoate „clasele” pe un tăpşan din faţa şcolii (în interiorul şcolii, dacă plouă), 
vor lăsa copiii să se joace de-a şcoala, cât vor vrea ei.  
 Experienţa demonstrează că sunt atraşi nu numai copiii, dar şi mare parte a părinţilor. Seara 
le putem proiecta un film (autovehiculul-şcoală fiind dotat cu ecran şi proiector la bord), noaptea le 
vom pune la dispoziţie telescopul. Dimineaţa profesorii se mută în comuna vecină – şi activitatea 
continuă tot timpul verii.  
 Câte 2-3 asemenea „şcoli-pe-roţi” în fiecare judeţ al României pot revoluţiona pur şi 
simplu şcoala rurală. (Atrag atenţia că sub 2% din studenţii unei generaţii provin acum din mediul 
rural ! România nu a avut niciodată în istoria ei o asemenea risipă de creiere). Şi pentru că la vârsta 
gimnaziului 55% din copiii noştri trăiesc în mediul rural – deci România anilor 2010-2015 va 
continua să fie rurală – considerăm că soluţia „şcolii-pe-roţi”, alături de cea a şcolilor pentru timpul 
liber pot fi cele ce vor reduce diferenţa dintre învăţământul rural şi cel urban.  
 3. „Buzunarul de cultură al şcolii” înseamnă înfiinţarea unor societăţi comerciale, gen 
IMM-uri, prin care să se încerce aprovizionarea şcolilor, chiar a grădiniţelor cu materialul 
didactic care acum lipseşte dramatic. De la hărţi, postere, reviste, cărţi, până la soft educaţional, 
„cultură radio”, documentare TV, filme pentru cinemateca şcolii – dar şi echipamente pentru 
laboratoarele de fizică, chimie, biologie (pentru clasele mai mari, dar şi cu acces al celor mici la 
aceste structuri) – „Buzunarul …” poate fi coordonat de o organizaţie non guvernamentală (ONG), 
oferind celor 20.000 de unităţi şcolare din România produsele educaţionale de care educatoarele, 
învăţătoarele, profesorii au nevoie, pentru ca orele lor de clasă să se desfăşoare la nivelul secolului 
al XXI-lea.  
 a) În etape, acţiunea „comercială” poate demara cu abonamente la principalele reviste 
necesare bibliotecii elevilor şi cancelariei şcolii (am făcut asta, timp de 3 ani, pentru 3302 şcoli 
rurale la CNR UNESCO, beneficiarele fiind: „Gazeta Matematică”, „România literară”, „Ştiinţă şi 
tehnică” (cu suplimentele ei), „Evrika!” (fizică), „Terra” (geografie, cu suplimentele „Pipo” şi 
„Doxi”, pentru cei mici), „Scientific American” (în limba română), „Geo” (idem), „Discover” 
(idem), „Descoperă”, „Luceafărul copiilor”, „Sănătatea noastră”, plus 1-2 reviste culturale 
regionale); din experienţa pe care o avem în cei trei ani de aprovizionare a şcolilor rurale (am fost 
ajutaţi în acţiune de Fundaţia Eugenia Vîntu, căreia îi mulţumim pe această cale) apreciem că o 
şcoală are nevoie de mai puţin de 200 Euro pe an pentru a-şi abona biblioteca şcolii la aceste 
reviste, care au ca scop în primul rând informarea la zi a educatorului cu ceea ce se întâmplă în 
lumea educaţiei, dar şi pe acela de a atrage spre biblioteci pe viitorii consumatori de informaţie şi 
cultură, elevii Domniilor Voastre. 
 Organizarea abonamentelor, publicitatea (către şcoli) şi comercializarea lor se poate face, 
eventual, de către angajaţii „Buzunarului de cultură”,  cu un comision de 5%, care ar asigura 
salariile angajaţilor.  
 Subliniem că o asemenea „Societate comercială culturală” este eligibilă pentru fondurile 
structurale UE.  
 b) Cărţile pentru biblioteci. Directorii şcolilor au început să achiziţioneze cărţi pentru 
bibliotecile şcolilor. Un program naţional care, eventual, s-ar putea desfăşura în colaborare cu 
Uniunea Scriitorilor şi revistele România literară şi Tribuna învăţământului şi care ar putea duce la 
realizarea unui top al celor mai frumoase 100 de cărţi cu 100 Euro, pe care să le achiziţioneze 
şcolile noastre (la nivelul gimnaziului şi a claselor I-IV), pentru a-i „molipsi” pe copii de dulceaţa 
cărţii.  
 Dar folosind şi Internetul pentru achiziţionare de carte pentru liceeni şi studenţi, societatea 
comercială „Buzunarul de cultură” se poate transforma într-un serviciu de valoare inestimabilă 
pentru Alma Mater.  
 c) „Cultura Radio” este un proiect care ar putea folosi din „arhiva de aur” a Societăţii 
Române de Radiodifuziune zecile de mii de ore de cultură, pe care SRR le radiodifuzează şi care ar 
trebui să devină material didactic al şcolilor româneşti. Intermediind între SRR şi MEdCT, eventual 
direct între Radio-ul public şi şcolile doritoare să se doteze cu „cultura radio”, un ONG sau un grup 
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de ONG-uri pot construi, efectiv, o punte între cele două culturi care până acum nu s-au prea 
întâlnit: şcoala românească şi Radioul românesc.  
 Gândiţi-vă că doar cu echivalentul a 100 RON o şcoală poate îşi poate achiziţiona un radio 
+ CD-player, prin care profesorul, învăţătorul, educatoarea pot transmite, în timpul orei de clasă sau 
grădiniţă atât cursul de educaţie muzicală cât şi poveştile din „Noapte bună, copii!”. Urmare a unui 
protocol între SRR şi CNR UNESCO, Radio-ul public va oferi, la un preţ modic, fiecărei şcoli, un 
număr de câteva zeci sau sute de ore de „cultură radio”, şcoala beneficiară având de plătit doar 
suportul electronic (caseta audio, CD-ul) şi copierea.  
 d) „Cultura video”, strict necesară în şcoli, atât pentru faptul că imaginile au mai mare 
impact asupra elevului mediu decât scrisul pe tablă al profesorului, dar şi pentru că îl obligăm pe 
acesta să pună în priză un aparat electronic, deci să-şi aducă clasa în secolul în care ne aflăm. Un 
receptor TV + un DVD pot costa maximum 600 RON – pe care orice Primărie (deci orice şcoală) şi-
i permite.  
 Am putea începe cu achiziţionarea serialului „Toate pânzele sus” sau a „Integralei 
Caragiale” – 1100 minute cu toate operele lui Caragiale înregistrate în TVR şi cinematografie – la 
care va trebui negociat preţul copierii. Ar trebui continuat, poate, cu excepţionalul documentar 
ecologic „An inconvenient truth”, realizat de fostul vicepreşedinte al SUA, Al Gore (a fost deja 
cumpărat de toate şcolile Germaniei) şi, eventual, de achiziţionat de la Arhiva Naţională de Filme, 
colecţia de 100 de filme româneşti pentru o eventuală cinematecă a şcolii. 
 Tot „Buzunarul de cultură” al şcolii se poate implica în această acţiune – dar precizăm că 
nu există nici un holding capabil să realizeze toate aceste „afaceri” culturale propuse, aşa încât pot fi 
înfiinţate mici IMM-uri, fiecare cu specializarea lui, eventual cu fonduri Start-Up cu şi pentru tineri, 
care pot fi studenţi la universităţile cu profil pedagogic sau economic (realizând astfel practica 
pedagogică). 
 Prin acest lanţ de acţiuni realizăm, de fapt, revitalizarea bibliotecilor şcolare, transformarea 
lor în mediateci, eventual în Centre de Documentare şi Informare complexe (MEdCT are câteva sute 
de asemenea unităţi, dotate cu informatica necesară) utilă şcolarilor, cadrelor didactice dar şi 
locuitorilor comunei sau cartierului în care se află şcoala – bineînţeles cu condiţia ca această micro-
unitate culturală să funcţioneze după un program mai larg decât orele de şcoală: ( seara, în week-
end, în vacanţe). 
 4. Stimularea activităţilor asociative. Eu cred că trebuie să încetăm demonizarea fostei 
Organizaţii a Pionierilor şi, dimpotrivă, să încurajăm formarea de cercuri, cluburi, cenacluri, grupe 
de lucru şi joacă ale unor colective, încercând chiar transformarea lor în reţele (judeţene, regionale, 
naţionale) care să sprijine aceste activităţi. 
 ● Mens sana in corpore sano. Prea mult timp uitată, educaţia fizică începe să se răzbune, 
sănătatea copiilor noştri fiind realmente pusă în pericol de comoditatea în care ei trăiesc. În 
România funcţionează la nivel bun doar sportul de înaltă performanţă. De aceea, eu văd implicarea 
dascălilor şi în acest domeniu al educaţiei, sub următoarele forme:  

1. încurajarea activităţilor Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar în organizarea 
campionatelor naţionale – sau cel puţin judeţene – ale tuturor şcolilor mici, gimnaziilor şi 
liceelor din România la jocurile sportive (handbal, volei, baschet, fotbal, chiar rugby), dar 
şi la întrecerile atletice simple;  

2. facilitarea procurării de către şcoli a echipamentelor sportive strict necesare practicării 
educaţiei fizice şi sportului (tricouri şi ghete, dar şi mese de ping-pong etc.). 

3. susţinerea unei politici de transformare a curţii şcolii în micul stadion al şcolii, în care să 
existe cel puţin terenurile de mini baschet, volei, handbal; 

4. introducerea de sporturi speciale, dincolo de cele 2 ore de educaţie fizică hebdomadare, în 
care elevii şi elevele să înveţe tenis, scrimă, ping-pong, gimnastică de întreţinere etc; cele 
2-3 ore pe care le propunem, după orele de clasă, ar fi de mare ajutor sănătăţii copiilor dar 
şi dezvoltării acestor sporturi. 

 ●  Mind building. Pentru a ajuta la „construirea minţii” propunem dezvoltarea în şcoli a 
jocurilor logice. După orele de curs, clase de şah, go, bridge, scrabble sau orice alt joc al minţii, îi 
pot atrage pe pasionaţi în jurul unui specialist (pe care federaţiile de specialitate sunt gata să-l 
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ofere). Câştigul este dublu, dincolo de mintea pe care o vom antrena, putem lărgi numărul de 
practicanţi al acestor jocuri logice, care au mare priză în întreaga societate modernă.  
 5. Agenţia de turism pentru elevi şi studenţi. În scopuri pur educaţionale, pentru 
cunoaşterea patriei, dar şi pentru călătorii de descoperire a continentului în care trăiesc, le putem 
oferi copiilor şi tinerilor trasee spectaculoase, la preţuri modice putem dezvolta o adevărată reţea 
europeană de turism cultural-educaţional pentru tineret (cu crearea unei agenţii specializate, având 
drept motto: „O călătorie face cât un an de şcoală” – Nicolae Iorga). Societatea de turism amintită îi 
poate atrage, credem, pe copiii şi tinerii noştri atât spre cunoaşterea profundă a patriei lor, cât şi spre 
ţinuta lor de cetăţean european. Amintesc că în perioada de dinainte de 1989 şcolile ţării organizau, 
anual, 30.000 de grupuri de elevi care plecau, vara, în aşa numitele „expediţii Cutezătorii” – de ce 
nu le-am relua? 
 6. Televizuinea prin satelit în toate şcolile României. Grăbind dispariţia – inevitabilă - a 
reţelelor de cablu, putem ajuta la atragerea către televiziunea digitală cel puţin a şcolilor rurale, într-
o primă etapă.  
 Sistemul  (a cărei tehnologie trebuie însă pusă la punct) poate fi şi un factor de răspândire a 
informaticii şi tehnologiilor de comunicare, a Internetului, mai ales că multe companii specializate 
se grăbesc să informatizeze teritoriul ţării. Trebuie doar ca acţionarii lor, ONG-urile educaţionale şi 
reprezentanţi ai MEdCT să se întâlnească cu marile companii ITC pentru a stabili o tactică comună 
de „cucerire” a teritoriului.  
 7. Programul „Un laptop pentru fiecare copil” poate fi preluat de la ONU, un mic 
calculator simplu, în valoare de cca. 180 $ fiind unealta pe care mi-aş dori-o pe băncile tuturor 
elevilor de clase I-IV din România. Făcând presiuni  asupra Guvernului României, Asociaţia 
Generală a Învăţătorilor din România poate implica, într-un buget viitor, o cheltuială de 300-400 
milioane $, care ar însemna o adevărată revoluţie tehnologică în întreaga Alma Mater mioritică. 
 8. Punctul de consiliere juridică pentru lumea şcolii. După modelul haretian, propun o 
unitate căreia educatoarele, învăţătoarele, profesorii să i se adreseze pentru ajutor în problemele 
juridice pe care le au, pe care le are unitatea şcolară la care lucrează, dar şi un loc din care, 
colectându-se propuneri legislative, să se poată avansa către Parlament amendamente sau chiar 
proiecte de lege privind educaţia. Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România poate face 
contracte în acest sens cu facultăţile de drept existente 
 9. Educaţia pentru economia de piaţă poate începe de la vârste fragede – eu văd nu numai 
jocuri şi activităţi educative pentru cei mici, ci şi un concurs de idei, contacte cu mass-media de 
specialitate şi, mai ales, pregătirea lumii învăţătorilor pentru o acţiune esenţială, aceea a dezvoltării 
în România a tehnicii bancare a microcreditelor. Aplicate cu mare succes în Bangladesh şi India 
(„Banca Săracului”, pentru care profesorul Muhammad Yunus a primit Premiul Nobel pentru Pace), 
dar şi în Mexic, Peru, Maroc, microcreditele înseamnă accesul omului simplu la o resursă care 
astăzi îi lipseşte dramatic şi pe care lumea bancherilor o ascunde cu grijă: banii. Or, eu cred că nu 
trebuie să ne aşteptăm ca Băncile şi politicienii să se aplece asupra problemelor „României de la 
poale” – bancherii şi politicienii fac prea bună casă între ei, ca să se deranjeze şi spre lumea mică. 
De aceea, după părerea mea, intelectualul fundamental, Învăţătorul, împreună cu preotul satului sau 
al bisericii din mahalaua oraşului trebuie să fie aceia care să întreţese un prim prag al economiei de 
piaţă pentru lumea săracă. 
 10. Educaţia pentru cultura păcii. Doamnelor şi Domnilor învăţători, contribuţia Domniilor 
voastre pentru un viitor paşnic poate fi decisivă, cel puţin dacă convingem elevele din bănci – 
viitoare mame – să ia din calea viitorilor fii jucăriile de război (tunuri, tancuri, puşti, pistoale, săbii). 
În mâna femeilor stă pacea lumii, spune Johan Galtung, acest guru al educaţiei pentru cultura păcii. 
 11. 0. Educaţia pentru sănătate. Dincolo de ce pot da „cei 7 ani de acasă” – şi în multe 
cazuri ei nu pot da mult – şi de lecţiile de igienă pe care le faceţi Dumneavoastră, eu cred că se pot 
comanda seriale TV, pe care şcoala, învăţătoarea, învăţătorul să le poată folosi an de an, pe 
receptoarele şi DVD-urile pe care, sper eu, le va avea în curând fiecare clasă din România, sau cel 
puţin mediateca pe care v-am propus-o. În colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Televiziunea 
publică, aceste lecţii video vă pot fi puse la dispoziţie chiar în cursul anului şcolar care urmează. 
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 12. Lecţiile despre viitor. Obligatoriu, dacă vrem să ţinem pasul cu ceea ce mişcă în 
metabolismul lumii, instalarea unei minicentrale eoliene, de pildă, în curtea şcolii şi a unor panouri 
solare pot introduce de la bun început în mentalitatea celor mici ideea că lumea de mâine trebuie să-
şi găsească energie altfel decât simpla ardere de hidrocarburi. Dar, la fel, o machetă de avion, TGV, 
de moleculă de ADN, sistem solar, motor termic cu pereţi transparenţi, o hartă-machetă a României, 
la scară, chiar a Europei, dacă curtea şcolii o permite. 
 Sunt, stimaţi colegi, doar câteva dintre proiectele  pe care le propunem la acest congres al 
dascălilor României. În viitor însă, folosind experienţa sistemelor şcolare din cele 194 ţări membre 
UNESCO (cu care vom păstra contactul), vom propune Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din 
România şi alte proiecte în măsura în care ele se vor potrivi evoluţiei noastre. Deocamdată, vă rog 
să stabilim împreună o listă de priorităţi, o agendă de lucru pentru asociaţia dumneavoastră, 
societatea civilă a Educaţiei şi, înaintea tuturor, cu membrii Partidului Părinţilor, cei 7 milioane de 
taţi şi mame plus cei 3-4 milioane de bunici care vă aşteaptă pe Dumneavoastră să proiectaţi 
România viitoare. 
 
 

ÎNVĂŢAREA LITERELOR PRIN STIMULARE POLISENZORIALĂ ŞI 
KINESTEZICĂ 

prof. Daniela CHENDEŞ,  
Şcoala pentru deficienţi de vedere, Bucureşti 

 
 

Deficienţa mintală, determinată de unele lezări organice şi/sau afecţiuni funcţionale a 
sistemului nervos central, prezintă consecinţe negative asupra procesului maturizării şi al dezvoltării 
sub diferite aspecte. Prin comparaţie cu  indivizii de aceeaşi vârstă cu o dezvoltare normală, 
trăsătura principală este incapacitatea de a desfăşura activităţi ce implică operaţii ale gândirii, 
deoarece funcţiile cognitive se dezvoltă într-un ritm încetinit şi ramân la un nivel scăzut faţă de 
nivelul normal. 

Integrarea în şcoală a copiilor cu deficineţe mintale depinde foarte mult de măsurile 
anticipative (diagnostic psihologic diferenţial), centrate pe problemele specifice fiecărui copil, care 
pot sprijini integrarea acestora în fluxul normal din şcoală, ştiut fiind faptul că mulţi copii cu eşec 
şcolar repetat ajung să fie suspectaţi şi ulterior declaraţi ca fiind deficienţi mintali. În astfel de 
cazuri, posibilităţile de progres depind foarte mult atât de implicarea psihologului, dar şi al celorlalţi 
”jucători” de care depinde educaţia şi recuperarea acestor copii: profesori, părinţi, existenţa unor 
cabinete de specialitate în şcoală, etc.  Un prim pas îl constitue achiziţia limbajului şi a comunicării, 
şi implicit şi a literelor, acest lucru reprezentând în general, nu numai în cazul acestor copii, una 
dintre cele mai dificile şi importante pietre de încercare în dezvoltarea omului. 

În experimentul de faţă, s-a plecat de la faptul că cel mai eficient mijloc prin care copiii iau 
contact cu lumea, înţeleg evenimentele din jur şi învaţă din ele este, fără îndoială, jocul. Pentru 
deficienţii mintali (chiar dacă vârsta este mai mare decât a celor care au depăşit stadiul învăţării prin 
joc) jocul rămâne forma principală a procesului de recuperare, pentru că această modalitate 
constituie o structură unitară între stimul -întărire - răspuns - modificare.  

De asemenea s-a apelat la cel puţin două din 
cele nouă trăsături ale proceselor psihice care sunt 
afectate la deficientul mintal:  

 Percepţiile. Urmare a unei activităţi perceptive 
lente, dezorganizate, a dificultăţilor de analiză şi 
sinteză, la copiii cu deficienţă mintală percepţia are 
o serie de particularităţi, având un  caracter 
fragmentar, incomplet, limitat, dat de sărăcia 
imaginilor mintale. Cel mai puţin accesibile 
deficientului mintal le sunt reprezentările complexe, 
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când imaginile sunt supuse unei intense prelucrări prin gândire şi imaginaţie, din cauza 
implicării imaginaţiei, proces cognitiv deosebit de afectat. 

 Reprezentările. În general acestea interacţionează cu limbajul, care activează imaginile 
mintale. La copiii cu deficienţe mintale, toate aspectele interacţiunii reprezentărilor cu 
activitatea perceptivă sau cu limbajul, gândirea, imaginaţia, sunt afectate ca urmare a limitării 
sub o formă sau alta a accesului la informaţie, a inactivismului cognitiv sau, la unii, a 
activismului haotic. 

Când e vorba de învăţarea limbajului scris se pune întrebarea: de ce să fie exclus din clasa 
obişnuită un elev care învaţă greu, când, folosind o metodologie adecvată, aproape toţi copiii îşi pot 
însuşi aceste instrumente? Ca răspuns la această întrebare, am realizat un program complex de 
intervenţie diferenţiată pentru categorii variate ale limbajului scris, bazat pe stimulare polisenzorială 
şi kinestezică. Acesta a fost aplicat unui elev de 12 ani, care nu îşi însuşise încă limbajul scris. 

Evaluarea iniţială a acestui elev a urmărit următoarele aspecte:  
1. Nivelul de cunoaştere a schemei corporale şi a lateralităţii 

 Copilul cunoaşte părţile corpului şi a funcţionalităţii acestora, locul fiecărei părţi a corpului şi 
poziţia lor în raport unele faţă de altele. Prezintă lateralitate manuală de dreapta. 

2. Capacitatea de percepere vizuală 
 Copilul are capacitatea de a discrimina figurile geometrice, obiecte de diferite mărimi şi cu 

aceeaşi formă, chiar şi litere simetrice (d-b). 

 Întâmpină unele dificultăţi în discriminarea obiectelor din mediul ambiant de la distanţe 
diferite. 

3. Atenţia auditivă şi audio-fonematică 

 Copilul prezintă capacitatea de recepţionare şi de reacţie la comanda verbală. Auzul 
fonematic este deficitar 

4. Volumul vocabularului activ şi nivelul comunicării 

 Limbajul prezintă un retard global şi predomină limbajul situativ. Volumul vocabularului este 
redus. Comunicarea nonverbală este normală. Utilizează propoziţii simple în vorbire. 

5. Abilităţi cognitive 
 Gândirea prezintă întârziere în dezvoltare. În general, copilul nu are o inteligenţă atât de 

dezvoltată ca a unui copil normal de aceeaşi vârstă. Totuşi el poate prezenta performanţe de 
întelegere apropiată de normal într-unul sau mai multe domenii de activitate. 

 Imaginaţia reproductivă şi creatoare prezintă un grad de dezvoltare întârziată. 

 Atenţia este deficitară. Copilul se concentrează 
greu in cadrul activităţilor.  

 Memoria de fixare şi evocare sunt profund 
afectate, copilul fiind incapabil să memoreze patru 
versuri. Predomină forma mecanică a acesteia, 
eventual. 

6. Autonomia socială şi personală 
 Se îmbracă şi se alimentează singur. Are 

deprinderi igienice şi manifestă grijă pentru 
obiectele personale păstrându-le în bună stare. 

7. Autocontrol emotional si comportamental 
 Câteodată, copilul prezintă un tip şi grad de reacţie emoţională nepotrivită. Manifestă 

agresivitate în relaţiile cu colegii. Copilul poate fi activ şi dificil de controlat. Prezintă nivele 
de activitate extreme, mergând de la hiperactivitate la apatie. 
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Un astfel de program trebuie să ţină seama de câteva elemente, dintre care amintim: 
coordonarea respiratorie corectă; educaţia mişcărilor generale şi a celor fine pe ritm şi muzică; 
grafismul; specializarea mişcării (corp, braţ, încheietură, mână, degete) cu ajutorul picturii, 
desenului liber, decupaje) etc. – tabel 1. 

Tabel 1. Structura programului: 
Nr. 
crt. Etapa  terapiei Obiective Tehnici terapeutice 

ETAPA DE PREGRAFIE 

1 

Formarea 
conduitelor 
perceptiv-
motrice 

 

Exerciţii senzio-motorii pentru 
formarea conduitelor perceptiv 
motrice de culoare, formă, 
dimensiune, orientare-
organizare-structurare spaţio-
temporală 

a. 
identificarea 
culorilor  

Asocierea culorii 
mărului cu litera M, m 

Tehnici pentru identificarea şi 
denumirea culorilor mărului; 
Exerciţii cu denumirea culorilor, 
asociaţii dintre culoare şi măr şi 
litera M 

b. perceperea 
formelor 
geometrice 

Încadrarea mărului 
într-o formă 
geometrică 

Tehnici pentru încadrarea 
mărului într-o anumită formă 
geometrică (cerc); Tehnici de 
copiere şi realizare a figurii 
geometrice cerc cu şi fără ajutor 
prin puncte de sprijin 

Recunoaşterii formei geometrice 
în formele din natură 

c. formarea 
percepţiilor 
formelor 
grafice 

Perceperea figurilor 
geometrice indiferent 
de mărime 

Tehnici pentru perceperea 
figurilor geometrice micşorate şi 
mărite ca dimensiuni 

d. formarea 
percepţiilor 
spaţiale: 
poziţia, 
direcţia, 
relaţia 

Identificarea mărimii, 
cunoaşterea 
direcţiilor, 
identificarea poziţiilor 

Exerciţii de identificare a 
mărimii  

Exerciţii pentru cunoaşterea 
direcţiilor 

Exerciţii pentru identificarea 
poziţiilor 

e. 
identificarea 
ordinii 
cronologice 

Ordonarea unor 
jetoane cu desene 

Tehnici de ordonare a unor 
jetoane cu ardei după mărime 

2. Stimularea 
polisenzorială 

Asocierea mărului cu 
litera M, m, folosind 
simţurile 

Exerciţii de asociere a mărului cu 
litera M, m, folosind simţurile: 
gust, miros, pipăit, auz, văz 

3. Stimularea Realizarea literei M, 
m, cu ajutorul Exerciţii de realizare a literei M, 
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Nr. 
crt. Etapa  terapiei Obiective Tehnici terapeutice 

kinestezică corpului m cu ajutorul corpului 

4. 

Formarea şi 
dezvoltarea 
mecanismelor 
de 
structurare şi 
integrare 
fonografică 

Identificarea şi trierea 
fonemelor, grafemelor 

Exerciţii pentru identificarea 
fonemelor, a grafemelor dintr-un 
ansamblu structurat 

Tehnici pentru trierea 
fonemelor, grafemelor 

ETAPA INIŢIERII ÎN ACTUL LEXIC ŞI GRAFIC 

5. 

Cunoaşterea literelor 
prin stimulare 
polisenzorială şi 
kinestezică 

Redarea 
literei M, m 
prin 
stimulare 
polisenzorială 
şi kinestezică 

Exerciţii de redare a literei M, m 
prin stimulare polisenzorială şi 
kinestetică 

6. Reproducerea şi 
însuşirea literelor 

Redarea 
literei M, m, 
prin scriere 
motrică 

Exerciţii de redare a literei M, m  
prin scriere motrică: conturarea 
literei cu degetul în aer, 
conturarea literei cu degetul 
înmuiat în acuarelă, conturarea 
literei decupate cu degetul, 
colorarea literelor, citirea literei 
şi găsirea ei printre altele 

ETAPA ÎNVĂŢĂRII SILABELOR 

7. 
Reproducerea şi 
înţelegerea 
semnificaţiei 

Scrierea 
silabelor prin 
copiere şi 
dictare 

Compunerea 
şi des 
compunerea 
silabelor 

Exerciţii cu silabe scrise prin 
copiere şi dictare; Exerciţii de 
compunere şi descompunere a 
silabelor 

ETAPA ÎNSUŞIRII CUVÂNTULUI 

8. 
Recunoaşterea şi 
reproducerea în scris 
şi în citit a cuvântului 

Scrierea 
cuvintelor 
prin copiere 
şi dictare şi 
citirea cu 
voce tare 

Exerciţii cu cuvinte simple scrise 
prin copiere şi dictare; Exerciţii 
de citere cu voce tare a şirurilor 
de cuvinte 

9. 
Despărţirea corectă în 
silabe şi scrierea 
corectă 

Citirea 
cuvintelor 
prin metoda 
despărţirii în 
silabe 

Tehnici de citire a cuvintelor 
prin metoda despărţirii în silabe 
– se citeşte fiecare silabă şi apoi 
cuvântul întreg 
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Nr. 
crt. Etapa  terapiei Obiective Tehnici terapeutice 

10. Citirea corectă 

Citirea 
corectă a 
unui şir de 
cuvinte 

Exerciţii de citire a cuvintelor; 
Exerciţii de citere cu voce tare a 
şirurilor de cuvinte 

11 Scrierea corectă 

Scrierea 
corectă a 
cuvintelor 
după copiere 
şi dictare 

Exerciţii de copiere a cuvintelor 
scrise cu litere de tipar; Exerciţii 
de dictare a unor cuvinte simple 
şi, eventual, despărţite în silabe 

 
În urma aplicării acestui program, elevul a înregistrat progrese semnificative în însuşirea 

literelor. Scrierea cu ajutor polisenzorial şi kinestezic reprezintă un semn îmbucurător pentru 
perspectivele de finalizare ale acestui program deoarece „Un început bun asigură o continuitate 
firească în învăţare şi înlătură riscul insuccesului. Pentru copilul obişnuit sau copilul cu cerinţe 
speciale, procesul de învăţare a limbajului scris străbate aceleaşi etape; durata şi modalităţile de 
abordare sunt însă diferite.” (Ecaterina Vrăşmaş, 1999) 
 
BIBLIOGRABIE 
Nuţă, Silvia, (2000), Metodica predării limbii române în clasele primare, vol. I, Editura ARAMIS, 
Bucureşti; 
Volintiru, Mariana, Miţoi, Elena, Vasile Marilena, Mozer, L., Limbă şi comunicare, ŞCOALA 
SPECIALĂ NR. 11, Bucureşti, 2005; 
Volintiru, Mariana, Miţoi, Elena, Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul 
primar, Editura Fundaţiei HUMANITAS, 2001 
Vrăjmaş, Ecaterina, Învăţarea scrisului, Editura PROHUMANITATE, 1998 
 
 
 
 

SPECIFICUL DEZVOLTĂRII INTELECTUALE LA 
ŞCOLARUL MIC 

Barbu ADRIANA, institutor, Liceul Teoretic Ştefan Odobleja, sector 5, Bucureşti 
 
 Un rol determinant în dezvoltarea structurilor psihice ale copiilor îl are şcoala, cu 
activităţile şi procesele ce se desfăşoară în cadrul ei. Conform teoriei dezvoltării cognitive a lui 
PIAGET, şcolarul mic parcurge stadiul operaţiilor concrete, folosind obiecte reale pentru a rezolva 
probleme în mod logic. 
 Această etapă se caracterizează prin formarea gândirii reversibile, operaţionale, a abilităţii 
de decentrare (gândirea nu mai este dominată de o singura trăsătură a situaţiei) şi, prin urmare, a 
înţelegerii proceselor de conservare (a cantităţii, a numerelor, a volumului); diminuarea 
egocentrismului infantil, copilul devenind capabil să înţeleagă lumea şi din punctul de vedere al 
celorlalţi).  Şcoala îi învaţă pe fiecare să se situeze printre semeni, afirma MAURISSE DEBESSE. 
 Ca urmare a acestor trăsături psihice, învăţătorul va urmări în activitatea didactică: 
- respectarea nivelului de dezvoltare intelectuală a copilului, dar stimulându-l să-l depăşească, a 
capacităţii copilului de „a fi apt”, de înţelegere a conceptelor 
- participarea activă a elevului la construcţia propriei cunoaşteri, la procesul de elaborare a 
cunoştinţelor, folosind metode bazate pe învăţarea prin descoperire, prin acţiune asupra naturii, 
explorare a mediului pe baza operaţiilor concrete, practice, cu ajutorul propriilor abilităţi 
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- dialogul profesor-elev, utilizarea metodei conversaţiei euristice, prin întrebări adresate elevilor 
care să-i incite la gândire, la un efort personal de căutare în sfera informaţiilor existente şi de 
descoperire, pe baza valorificării propriei experienţe de cunoaştere, de noi adevăruri, de noi 
generalizări 
- acomodarea cu noile cunoştinţe pe baza asimilării lor: conceptele noi să fie adaptate la ceea ce 
copiii cunosc deja 
- utilizarea materialelor concrete în prezentarea noilor concepte, construind gradat o gândire 
abstractă 
 Psihologul rus VÂGOTSKY arată că dezvoltarea cognitivă este influenţată de contextul 
social, evidenţiind rolul adulţilor, al interacţiunii dintre elev şi profesori, părinti, colegi, cooperarea 
cu ceilalţi; rolul limbajului în organizarea percepţiilor şi reflectarea propriilor procese ale gândirii. 
 Potrivit teoriei lui BRUNER,  copiii dezvoltă trei moduri de reprezentare internă a 
mediului: enactivă - prin acţiuni fizice; iconică - prin imagini mentale vizuale, auditive, olfactive, 
tactile; simbolică - prin limbaj, cifre, muzică. 
 Pentru a restructura şi reflecta imaginile percepute, cadrul didactic trebuie să-i sprijine pe 
copiii dominaţi de gândirea iconică să descrie faptele, fenomenele prin discuţie şi scriere, favorizând 
reprezentarea simbolică, ceea ce demonstrează importanţa limbajului în dezvoltarea proceselor de 
gândire. 
 Se impune crearea unui cadru potrivit învăţării, eşafodaj, care să asigure o mai bună 
înţelegere, prin : 
1) Întărirea - trezirea interesului pentru cunoaştere, a trebuinţei cognitive, motivarea copiilor pentru 
îndeplinirea activităţii, suport al efortului intelectual dirijat 
2) Reducerea gradului de libertate -  simplificarea, structurarea activităţii, organizarea ei pe etape, 
pentru a susţine reuşita şi satisfacţia copilului în noul tip de activitate 
3) Menţinerea direcţiei - prin încurajare, sprijin şi îndemnuri verbale 
4) Marcarea trăsăturilor critice - evidenţierea aspectelor esenţiale, importante ale activităţii  
5) Demonstraţia - să demonstreze soluţia corectă, să conducă copilul la imitare şi apoi la 
îmbunătăţirea efortului de a rezolva sarcina; materialele demonstrative să sugereze operaţiile 
mintale cu ajutorul cărora să se ajungă la elaborarea noţiunilor, să permită esenţializarea, 
generalizarea, schematizarea realităţii (imagini conceptuale, scheme dinamice ori simbolice) 
 Cadrul didactic trebuie să asigure şcolarilor mici activităţi, experienţe cuprinse în zona 
proximei dezvoltări, aria dintre nivelul de dezvoltare existent (actual) şi cel potenţial- dobândit cu 
sprijinul adulţilor (întrebări ajutătoare, sugestii, indicaţii), dintre ceea ce poate face şi ceea ce poate 
însuşi prin ajutor; activităţi deasupra nivelului lor de dezvoltare, care să-i stimuleze, fără să le 
producă confuzii sau să-i demoralizeze, să poată achiziţiona ceva ce nu pot face singuri. 
 Progresele înregistrate în dezvoltarea psihică în perioada şcolară mică (a treia copilărie) se 
datorează învăţării, care devine tipul fundamental de activitate, deşi interesul pentru joc rămâne 
foarte puternic.  Şcolarul mic preferă jocul cu reguli în colectiv; regula constituie un reper ce-l ajută 
în adaptare, regulile familiei fiind subordonate cerinţelor noi ale vieţii şcolare. 
 Învăţarea se asociază cu asimilarea de cunoştinţe, apariţia intereselor cognitive şi 
elementelor de motivaţie (extrinsecă, intrinsecă). Forţa motrice, nemijlocită a dezvoltării prin 
învăţare este motivaţia. Trebuinţele, preferinţele, aspiraţiile, dorinţele copilului îl sensibilizează faţă 
de acţiunile educative, îl motivează să le accepte. 
 Şcolarul mic învaţă stimulat de îndemnul părinţilor, statutul de şcolar, dorinţa de a nu 
supăra părinţii, relaţionarea cu învăţătoarea, cu ceilalţi copii (cooperare, competiţie). Învăţarea este 
motivată de sentimentul de identitate personală, de nevoia de a păstra afecţiunea părinţilor şi 
respectul celorlalţi. La 9 ani apar interesele cognitive, care influenţează învăţarea preferenţială. 
 Învăţarea cognitivă se referă la formarea conceptelor şi a operaţiilor (procedeelor) mentale, 
respectând condiţiile psihologice: 
a) reactualizarea experienţei anterioare - apelul la fondul de reprezentări, de cunoştinţe empirice, de 
date de memorie, fiind punctul de plecare în învăţare 
b) utilizarea unui material intuitiv tipic, amplu, bogat, variat - generând confruntări în vederea 
desprinderii însuşirilor generale şi esenţiale 
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c) organizarea activităţii elevilor cu materialul prezentat, acţiunea asupra materialului - pentru a 
facilita procesul de formare a noţiunilor 
d) formularea verbală a rezultatului obţinut, precizarea conţinutului şi a sferei noţiunii prin 
elaborarea definiţiei 
e) includerea noii noţiuni în structura ierarhică a celor însuşite deja 
 Dezvoltarea psihică nu are doar un caracter stadial, ci şi individual, specific fiecărui 
individ, necesitând tratarea diferenţiată a copiilor în procesul instructiv-educativ, ajungând până la 
individualizarea ei. Măiestria pedagogică a învăţătorului reiese din abilitatea de a îmbina armonios 
strategia activităţii frontale, cu grupul de copii, determinată de existenţa particularităţilor de vârstă 
comune, cu tratarea individuală a copiilor de aceeaşi vârstă, care se deosebesc între ei prin 
particularităţi individuale. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Ursula ŞCHIOPU, Emil VERZA, Psihologia vârstelor, ciclurile vieţii, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1995 
Ann BIRCH, Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000      
 
 
 
 

PERSONALITATEA EDUCATORULUI 
ŞI NEVOIA DE MODELE 

Inst. Toc MARIA 
Şcoala cu clasele I – VIII „ Constantin Platon” Bacau 

Moto: „Mintea curată, inimile curate ale copiilor noştri vă stau în mână… Şi tot cuvântul 
dumneavoastră e o sămânţă care prinde şi va da rodul” 

    (Alexandru Vlahuţă – Către învăţători”) 
  
 Întrebându-se retoric, dacă „a fi educator” este o adevărată profesie, R.Bourdoncle (1991) 
realizează o interesantă sinteză analizelor sociologice engleze şi americane la profesionalitatea 
cadrelor didactice. 
 „Profesionistul” este considerat un practician care a achiziţionat prin lungi studii statutul şi 
capacitatea de a realiza cu autonomie şi responsabilitate activităţi intelectuale nonrutiniere pentru 
realizarea obiectivelor în situaţii complexe. (Lemosse, 1989) 
 Această concepţie sociologică asupra „profesionistului’” are incidenţe în ceea ce priveşte 
competenţele de bază necesare pentru exercitarea profesiei didactice şi elaborarea standardelor 
profesionale. 
 Noile structuri instituţionale promovate în Europa şi SUA, diversitatea curriculum-ului şi a 
modelelor formării propuse se corelează cu demersurile teoretice de reconsiderare a rolului 
educatorului, de construire a unei noi identităţi profesionale, de conturare a unui tip de 
profesionalism dedus chiar din modelele predării, dezvoltate şi validate în timp. 
 Din perspectivă istorică s-au cristalizat patru modele diferite de concepere a profesiei 
didactice şi, corespunzător, a modelelor de formare a educatorilor, dominante în anumite perioade în 
Franţa şi în ţările europene, cu nuanţe particulare de la ţară la ţară.  
educatorul magister, model de intelectual al antichităţii, un maestru care ştie şi care nu are nevoie de 
formare specifică sau de cercetare, deoarece carisma şi competenţele sale retorice sunt suficiente; 
educatorul tehnician, model apărut odată cu şcolile normale. Acest tip de profesor se formează prin 
învăţare imitativă, sprijinindu-se pe practica unui dascăl care transmite priceperile şi „trucurile” 
meseriei. Predomină competenţele tehnice, formatorul fiind un practicant experimentat ca model; 
educatorul inginer, tehnolog care se sprijină pe aportul ştiinţelor umane; el raţionează practica sa 
încercând să-şi aplice teoria. Formarea este condusă de teoreticieni, specialişti ai design-ului 
pedagogic; 
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educatorul profesionist, practicant – reflexiv, capabil să-şi analizeze propriile practici, să rezolve 
probleme, să inventeze strategii. Formarea se sprijină pe aporturile practicanţilor şi ale cercetătorilor 
şi vizează o apropiere, la profesor, a situaţiilor trăite de tip acţiune  - cunoaştere – problemă, prin 
articularea teoriei cu practica pentru construirea „capacităţilor de analiză” a practicilor sale. Aceasta 
constituie, după specialişti, o metacompetenţă ce permite să se construiască alte competenţe.  
 Constatăm că în aceste modele diferite de profesionalitate şi profesionalizare, natura 
competenţelor profesionale diferă; modelele actuale marchează trecerea de la „o meserie 
artizanală” în care se aplică tehnici şi reguli, spre profesie, în care construim strategii bazându-ne 
pe cunoştinţe raţionale şi desfăşurând expertiza acţiunii într-o situaţie profesională.  
 Profesia didactică este prin natura sa o profesie vocaţională ceea ce implică într-un mod 
sintetic întrunirea următoarelor elemente: înclinaţia, aptitudinea, interesul, dragostea – atitudinea 
afectivă pentru activitate – profesie. În acelaşi timp personalitatea educatorului de vocaţie 
presupune: capacitatea de a lucra cu copilul (de a fi în relaţie educaţională – afectivă cu el); 
disponibilitate pentru valori; model comportamental; capacitatea de proiectare şi conducere a 
acţiunii educative şi a unor modalităţi optime de angajare a elevului în actul propriei sale formări, 
precum şi dragostea faţă de copii ca element definitoriu al vocaţiei pedagogice. 
 Profesiunea de educator, ca de altfel orice profesiune, este rezultatul acumulării unei culturi 
profesionale, a unei tehnici de lucru, al formării unor calităţi specifice pe care le presupune această 
profesiune. 
 În consecinţă, personalitatea lui poate fi analizată prin prisma premiselor necesare alegerii 
unei asemenea profesiuni şi prin prisma pregătirii propriu-zise pentru exercitarea ei. Primul aspect 
se referă la calităţile aptitudinale ale profesorului, iar cel de-al doilea la cultura sa, rezultat al 
pregătirii şi experienţei acumulate, al formării unor trăsături de personalitate. 
 Personalitatea educatorului presupune şi o serie întreagă de calităţi determinate de 
specificul şi complexitatea muncii pe care o desfăşoară.   
 Un rol deosebit revine aptitudinilor didactice: 
pentru pregătirea activităţii didactice: 
interesul – motivarea; 
capacitatea de informare adecvată tematicii; 
cultura de specialitate; 
cultura generală; 
conştiinciozitate – responsabilitate. 
pentru susţinerea activităţii: 
adecvarea la nivelul elevilor (selecţia şi 
organizarea cunoştinţelor); 
creativitatea în predare; 
comunicare inteligibilă: plastică, expresivă, 
convingătoare; 
receptivitatea la reacţia clasei şi a fiecărui 
elev; 
stimularea şi participarea cursanţilor. 
Actul didactic presupune, în primul rând, 
unele trăsături de personalitate cum ar fi: 
inteligenţă peste medie; 
imaginaţie; 
spirit cooperant; 
modestie; 
conştiinciozitate; 
perseverenţă; 
caracter impunător; 
spirit critic; 
încredere în sine; 
spirit autoritar, consultativ; 

demnitate; 
capacitate previzionară. 
În contextul aptitudinii şi vocaţiei didactice 
se desprind anumite caracteristice profesiei 
de cadru didactic, cum ar fi: 
interesul pentru profesie – pregătire de 
specialitate; 
capacitatea de comunicare; 
pregătirea psihopedagogică temeinică; 
cultura generală bogată; 
dragostea pentru tineri şi semeni, în general; 
tactul pedagogic; 
profilul uman; 
capacitatea de cercetare.  



 21

 Toate aceste calităţi sunt circumscrise într-o anumită structură a personalităţii cadrului 
didactic şi care pun în relief caracteristicile specifice aptitudinilor şi vocaţiei didactice, ceea ce 
îndeobşte este cunoscut prin aptitudinea pedagogică – didactică.  
 Subordonate aptitudinilor pedagogice şi psihopedagogice se desprind şi alte cerinţe şi 
calităţi şi care le pun pe acestea în valoare. Ne referim la măiestria didactică, tactul pedagogic şi, nu 
în ultimă instanţă, la vocaţie. Vom face câteva referinţe asupra acestora. 
 În ceea ce priveşte măiestria didactică, ea este o sinteză a tuturor însuşirilor general-
umane şi psihopedagogice ale personalităţii profesorului. Presupune dăruire şi pasiune, pregătire 
temeinică şi multilaterală, receptivitate faţă de nou, spirit creator, inventivitate, pricepere de a 
acţiona în conformitate cu cerinţele unei situaţii concrete. Măiestria didactică este asociată – după 
cum susţine şi I.Nicola – unei inteligenţe didactice, diferenţiindu-se de tehnica didactică, fiind 
refractară rutinei şi şablonismului. Înseamnă mai mult decât o simplă repetare sau imitaţie, 
presupune o acţiune diferenţiată de la o situaţie la alta în funcţie de factorii noi ce intervin, unii 
având un caracter inedit şi imprevizibil. De multe ori măiestria pedagogică este evaluată printr-o 
artă didactică întrucât ea conduce spre artă, deci fiind mai mult decât profesia, ceea ce înseamnă că 
educatorul artist este superior celui de profesie.  
 La toate acestea am adăugat sinceritatea şi fidelitatea faţă de sine şi faţă de cei pe care-i 
educă, ceea ce s-ar putea exprima printr-un anumit fairplay educaţional prin care să fie promovată 
competenţa şi responsabilitatea didactică, ceea ce coroborat cu fondul aptitudinal nativ ar putea fi 
denumit prin vocaţie.  
 Etimologic, acest concept înseamnă „îndreptarea omului spre o voce care-l cheamă” 
(Constantin Rădulescu-Motru). Despre vocaţie se discută îndeosebi „în vremurile de grea 
cumpănă”, când „sufletul omenesc este mai zguduit”. 
 Omul de vocaţie se caracterizează prin următoarele trăsături: dezinteresare, uitare de 
sine, tenacitate, originalitate, conştiinciozitate, răspundere personală, răspundere faţă de 
viitorime, găseşte în muncă o întregire sufletească, organizează aptitudinile sufleteşti, garant al 
progresului social, vizionar, cu răspundere morală, productivitate, atras de opere de valoare şi de 
durată, cu răbdare (dezvăluind comori ascunse ale unui suflet).  
 Oamenii de vocaţie apar într-un context istoric favorabil, acolo unde „terenul este 
pregătit” ca ei să se manifeste. 
 O condiţie importantă a manifestării vocaţiei o constituie necesitatea existenţei în mediul 
social a structurii unitare a idealului. „Individualitatea este o răsadniţă pentru sămânţa idealului.” 
Puterea vocaţiei rezultă doar din „înlănţuirea individualităţii la finalitatea nobilă a unui ideal”. 
(C.Radulescu Motru) 
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REZISTENŢA LA SCHIMBARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
ROMÂNESC -CAUZE ŞI CONSECINŢE 

Inst. Teodora NICOLAU 
Colegiul Naţional „Ana Aslan” Brăila 

 
Reforma în învăţământul românesc a fost aşteptată, dorită şi cerută de întreaga societate : 

elevi, părinţi, cadre didactice, comunitate. În general, a apărut cerinţa schimbării în învăţământ ca o 
dorinţă de a se shimba tot ceea ce fusese în România până în anul 1989. Nu s-a analizat prea bine, 
nu s-a făcut o selectare a ce a fost bun şi se poate păstra, ce se poate schimba şi ce trebuie eliminat. 
De aceea părerile au fost împărţite, mulţi au fost de acord cu shimbarea, dar numai la modul teoretic 
şi ne-am trezit într-o comedie de I.L. Caragiale : „schimbare să fie, dar să nu se schimbe nimic”. 
Principalele cauze ale rezistenţei la schimbare : 

 politica a fost o cauză a frânării reformei reale  în învăţământ : 
Noii miniştii ai învăţământului au început să propună shimbări, să conteste, în acelaşi timp, 

ceea ce predecesorul său propusese sau deja începuse ţinând seamă de orientarea politică , nu de 
cerinţele reale ale societăţii. Aşa s-a ajuns ca multe cadre didactice nici să nu mai ştie care este 
titulara corectă a ministerului căruia îi este subordonat pentru că unii noi miniştri considerau că deja 
au făcut o schimbare majoră prin alegerea unui alt nume pentru ministerul pe care-l conducea.  

 lipsa de comunicare între factorii de decizie şi cei implicaţi în procesul instructiv-educativ: 
Cadrele didactice, cele direct implicate în aplicarea reformei, au primit nişte note 

informative, nişte programe şcolare gata schimbate fără să fie întrebate dacă sunt de acord, dacă li 
se par potrivite colectivelor de elevi pe care le conduc. Au primit nişte „directive” pe care unii au 
încercat să le aplice, dar nu au ştiut cum, iar alţii au scris documentele şcolare conform noilor 
cerinţe, însă au aplicat la clase ceea ce făceau şi înainte. Trebuie schimbat în primul rând procesul 
instructiv-educativ (explicându-se clar, tuturor, scopul acestei reforme) nu doar programele şcolare. 
Trebuie stimulate toate cadrele didactice să vină cu propuneri de a aduce modificări reale, de a căuta 
noi demersuri didactice prin care să faciliteze implementarea noilor programe. 

 teama de necunoscut : 
Oamenii de la catedre au temeri personale legate de aceste schimbări propuse. Ei ştiu cum a 

funcţionat vechiul sistem, cunosc părţile lui bune, le văd şi pe cele mai puţin bune, dar 
nesemnificative pentru că sunt obişnuiţi cu ele. Apar în mintea fiecăruia îndoielile: „e mai bine 
acum?”, „voi face faţă noilor cerinţe?”, voi fi mai bine plătit?”, „e o schimbare în bine?”. 

 tradiţia : 
Am auzit cu toţii, de multe ori şi în medii sociale diferite sintagma : „învăţământul românesc 

era bun, vor să-l strice şi pe acesta!”. Astfel unii luptă să păstreze ceea ce au. Obţinem aceleaşi 
rezulate bune la olimpiadele internaţionale şi ne fac să credem că totul trebuie să rămână neschimbat 
deoarece nu ştim care vor fi rezultatele viitoare, mai bine să păstrăm ce avem decât să riscăm să le 
pierdem şi pe cele actuale. 

 vechimea în activitatea didactică : 
Printre cadrele didactice care mai au puţini ani de activitate didactică sunt mulţi care refuză 

schimbarea şi, din comoditate, au documentele şcolare întocmite, le păstrează de la un an la altul sau 
le modifică, dar le e greu să le conceapă după cu totul alte cerinţe.  

 lipsa resurselor materiale : 
De multe ori entuziasmul cadrelor didactice este înfrânat de lipsa unor materiale didactice 

adecvate. Trecerea de la simpla informare a elevilor la formarea acestora presupune utilizarea unor 
metode didactice (experimentul, investigaţia) care au nevoie de materiale didactice corespunzătoare. 
Astfel se ajunge tot la lecturarea unor informaţii din manuale sau din cărţi pe care reuşeşte să-şi le 
cumpere profesorul. 

 neimplicarea comunităţii locale : 
Oamenii nu sunt educaţi că trebuie să-şi pregătească proprii copii pentru a numită meserie 

sau pentru o anumită ramură, în funcţie de aptitudinile acestora şi de ofertele spaţiului geografic în 
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care locuiesc. S-a înrădăcinat ideea că e doar responsabilitatea cadrelor didactice să-i pregătească pe 
elevi, nu a întregii comunităţi.  
Consecinţe ale rezistenţei la schimbare : 

 întârzierea educaţiei faţă de cerinţele dezvoltării sociale : 
Ştim că educaţia ar trebui să-i pregătească pe elevi pentru noua treaptă a  dezvoltării sociale, 

dar neaplicarea reformei la timp  va întârzia adaptarea lor, ca adulţi, la cerinţele societăţii. 
 imcompatibilitate între nevoile societăţii şi finalităţile educaţiei : 

Îi pregătim pe elevi aşa cum se obişnuia, adică le formăm un bagaj consistent de cunoştinţe, 
însă lipsa aplicabilităţii acestor cunoştinţe duce la o neconcordanţă între cerinţele societăţii şi 
capacitatea elevilor de a răspunde acestora. 

Se poate vorbi foarte mult pe această temă, se poate discuta şi despre efectele psihologice 
negative pe care le aduce neconcordanţa dintre pregătirea teoretică a elevilor şi capacitatea lor de a 
ale aplica. 

Încrederea în faptul că, treptat, reforma în învăţământ va fi înţeleasă ( de întreaga societate) şi 
va fi  aplicată corect, ne face să continuăm „lupta” cu toate acele cauze enumerate mai sus. 

 
 
 
 
 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII LA ELEVII CLASEI I,  
PRIN ORELE DE EDUCAŢIE PLASTICĂ 

Inv. Aurica PULBERE 
Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca 
 

Scopul cercetării este acela de a dezvolta creativitatea elevilor prin stimularea mai multor 
simţuri înainte de momentul creaţiei, de a îmbogăţi experienţele vizual-artistice prin aplicarea 
elementelor de limbaj plastic. 
 Am folosit metoda observaţiei pentru a culege cât mai multe informaţii în legătură cu: 

• organizarea spaţiilor plastice de diverse forme cu culori de diferite semnificaţii şi 
amestecuri; 

• obţinerea unor forme elaborate original prin prelucrarea formelor spontane; 
• obţinerea unor spaţii decorative din pete de culoare original create. 

Obiectivele urmărite sunt: 
• Dezvoltarea nivelului de stăpânire şi aplicare a tehnicilor artistico-plastice pe baza 

diversificării materialelor şi instrumentelor de lucru; 
• Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică individuală prin compoziţii expresive şi 

creative; 
Am aplicat grila de observaţie cu cinci indicatori observaţionali, cu ajutorul cărora am 

stabilit: 
• alternanţa: culori calde-culori reci; 
• acoperirea spaţiului; 
• diversitatea simbolurilor valorificate şi caracterul lor: tipic-atipic; 
• corespondenţa dintre sensul degajat de imagini şi structura psiho-afectivă a copilului; 
• corespondenţa dintre reprezentarea obiectului desenat şi starea lui naturala; 
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Design experimental intersubiecţi 
 Etapa pre- 

experimental
ă 

(Pretestul) 
Testul 1 

Etapa experimentală Etapa 
post- 
experi
mental

ă 
(Postte
stul) 

Testul 
7 

Etapa de 
verificare 
la distanţă 
(Retestul) 
Testul 8 

 Testul 2 Testul 3 Testul 
4 

Testul 
5 

Testul  6 

Eşantio
nul 

experi
mental 

V.D. V.D.+ 
V.I. 

V.D.+ 
V.I. 

V.D.+ 
V.I. 

V.D.+ 
V.I. 

V.D.+ 
V.I. 

V.D. V.D. 

puţine multe multe multe multe f multe f multe f multe 
S.    B B B FB FB FB FB 

puţin mult mult mult mult mult mult mult 
B.   FB FB FB FB FB FB FB 
S.     B B B B FB FB FB 

V.D. V.D. V.D. V.D. V.D. V.D. V.D. V.D. 

Eşantio
nul de 
control 

f puţine puţine puţine puţine puţine puţine puţine puţine
S. S S B B B S S 

puţin puţin puţin puţin puţin puţin puţin puţin 
B. B B B B B B B 
S. S S S S S B B 

În cadrul designului experimental intersubiecţi, am analizat şi comparat rezultatele obţinute la 
eşantion experimental şi la eşantion de control, constatând că diferenţa dintre cele două eşantioane 
este semnificativă, caz în care se confirmă ipoteza cercetării. 
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EGALIZAREA ŞANSELOR ŞCOLARE 
OLARU Mioara Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 1 Gura – Văii Bacău 

 
           Intrarea în şcoală înseamnă pentru copil un moment fundamental, generat de funcţiile şcolii. 
Şcoala reprezintă pentru copil un mediu nou cu influenţe ce-şi pun amprenta pe conduita sa. Intrarea 
în şcoală determină o separare între activitatea propriu-zisă şi joc, între timpul consacrat activităţii 
şcolare şi timpul liber. 
          Egalizarea şanselor şcolare şi integrarea optimă în prima etapă şcolară a fost şi rămâne în 
continuare unul din obiectivele de bază ale învăţământului din ţara noastră. 
          Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial 
deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe din familie, unde se formează caracterul 
copilului. 
          Educaţia făcută de primii educatori – părinţii – se răsfrânge asupra tuturor laturilor 
personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. 
Ponderea familiei ca factor educaţional este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic, aceasta 
scăzând odată cu înaintarea copilului pe treptele superioare ale dezvoltării sale. 
          Conceptul de colaborare este implicat în contexte în care se pune problema acţiunii 
desfăşurată în comun de mai mulţi factori. Şi cum educaţia este o asemenea acţiune la care îşi dau 
concursul şcoala, familia, organizaţiile de copii şi tineret, necesitatea colaborării între ele apare 
logic stringentă. 
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            Acţiunea de coordonare pe care o exercită şcoala în cadrul relaţiilor ei cu familia – 
coordonare ce derivă din faptul că cea dintâi este o instituţie specializată, cu cadre pregătite anume 
pentru realizarea sarcinilor educaţiei şcolare – se concretizează în selecţionarea influenţelor 
educative pozitive pe care şcolarul le primeşte în cadrul familiei, precum şi al contracarării 
influenţelor dăunătoare provenite din mediul familial. 
            De obicei, când se are în vedere factorul familie în colaborare, acestuia i se solicită o 
colaborare mai ales în domeniul bazei materiale a învăţământului. Fără îndoială că şi un asemenea 
sprijin este necesar, dar colaborarea nu trebuie redusă la această dimensiune. Familia poate şi 
trebuie să colaboreze în toate problemele educaţiei. În familie, fizionomia morală găseşte un climat 
potrivit de formare: cinstea, omenia, respectul faţă de om, hărnicia sunt valori pe care părinţii le pot 
cultiva cu cel mai mare succes. 
          Colaborarea presupune pe lângă o unitate de vederi şi o coordonare a acţiunilor în vederea 
realizării unităţii – în cazul nostru factorul coordonator al colaborării fiind şcoala. Şcoala, prin 
cadrele sale, are rolul de a coordona colaborarea factorilor educativi, fiindcă, dintre toţi, doar ea este 
singurul calificat pentru o asemenea acţiune. 
          Relaţia instituţie şcolară – familie nu se poate constitui în fapt fără asigurarea unei condiţii de 
bază, fundamentale: cunoaşterea familiei de către cadrul didactic, a caracteristicilor şi potenţialului 
ei educativ. Investigaţia mediului familial al copilului şcolar cere efort din partea cadrului didactic, 
tact şi pricepere pedagogică. 
         Printre modalităţile de cunoaştere a potenţialului educativ în familie, amintim vizitele la 
domiciliul copiilor, unde urmărim: natura relaţiilor afective dintre părinţi şi dintre aceştia şi copii, 
modul în care părinţii îşi petrec timpul, atitudinea acestora faţă de mediul ambiant, cunoaşterea 
statutului şi rolului copilului în familie, a responsabilităţilor lui, cunoaşterea aspectelor privind 
aplicarea metodelor educative în familie, modul cum se asigură în familie autoritatea părintească, 
cine o deţine şi prin ce modalităţi se exercită.  
          Stabilirea unui program comun de educaţie în şcoală şi în familie, fixarea unor sarcini ale 
educaţiei în familie care să susţină, să întărească şi să întregească munca educativă din şcoală sunt 
condiţii de asigurare a unei unităţi de vederi a şcolii şi familiei. Părinţii trebuie determinaţi să vadă 
în cadrul didactic pe îndrumătorul cel mai autorizat să le ofere informaţii utile, privind asigurarea în 
familie a celor mai propice condiţii de comunicare a muncii educative desfăşurate în cadrul 
organizat al instituţiei şcolare. De acest lucru depinde în întregime realizarea caracterului de 
permanenţă în întreaga muncă de cooperare a şcolii cu familia. 
        Pentru răspândirea cunoştinţelor pedagogice în rândul părinţilor se pot organiza mici expoziţii 
cu literatură de specialitate pentru părinţi. Copilul preia de la părinţii săi modul fundamental de a se 
raporta la viaţă şi la valorile ei, de a se implica în raporturile cu ceilalţi, de a se cunoaşte, evalua, 
acţiona şi afirma. Astfel, un climat conjugal tensionat, conflictual, instabil  poate genera la unii copii 
o anumită precocitate a maturizării afective şi cognitive, care îi determină fie să evite conflictele 
interumane, fie să dea dovadă de răzbunare, ură, ranchiună, rezultat al frustrărilor afective şi 
anxietăţilor acumulate în primii ani de viaţă. Părinţii trebuie să dovedească că ştiu nu numai să dea 
lecţii ci şi că se dedică unui ideal în viaţă. 
       Pentru ca un copil să aibă dorinţe bogate şi superioare, familia trebuie să-i ofere în primul rând, 
experienţe complexe prin introducerea sa în viaţa socială, începând cu cunoaşterea naturii, a 
operelor estetice, a activităţilor intelectuale. Numai o familie echilibrată, cu simţul responsabilităţii 
fiecărui membru, unul faţă de altul, va realiza o disciplinare a afectivităţii, ce nu poate fi reparată de 
celelalte aspecte ale educaţiei, în speţă educaţia intelectuală şi morală. 
Bibliografie: 
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Profesionale”, pag. 187; 
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JOCUL DE ROL PE TEME OFERITE DE MANUALUL DE 

LIMBA ROMÂNĂ 
Înv. LUNGANA Floarea Şcoala Nr. 4 „Mihai Eminescu”- Giurgiu 

 
 Reuşita în realizarea obiectivelor prevăzute de predarea limbii române la ciclul primar 
constă în asigurarea funcţiei formative a învăţării . La îndeplinirea acestui scop, concură mai mulţi 
factori , printre care , cel mai important cred că este metoda utilizată de învăţător în actul didactic. 
 În clasele I - IV , una dintre metodele care răspund cel mai bine trebuinţelor copilului este 
jocul. Acesta implică un ansamblu de acţiuni şi procese psihice care trezesc copilului buna 
dispoziţie, bucuria , creând atmosfera favorabilă desfăşurării activităţii. Având dulcea iluzie că se 
joacă , şcolarul participă activ la propria lui formare , achiziţionând cunoştinţe formându-şi atitudini 
şi comportamente . 
 Având în vedere importanţa jocului în viaţa şcolarului mic , precum şi funcţia formativă a 
jocului , am folosit cu succes în cadrul lecţiilor de limba română jocul de rol . Prin folosirea acestei 
metode , copilul este pus în situaţia de a deveni un „actor” care trebuie să interpreteze anumite roluri 
, fapt ce duce la stimularea anumitor procese psihice necesare formării comportamentelor cerute de 
rol . 
 Funcţia formativă a jocului de rol constă în faptul că elevul îşi formează comportamentele 
necesare în relaţiile sociale de azi sau mai târziu , dar şi faptul că acesta învaţă să se exprime corect , 
să opereze cu noi termeni pentru că aceştia să intre în vocabularul activ al lui.  
 Jocul de rol angajează resursele intelectuale şi morale ale copilului contribuind la formarea 
şi dezvoltarea personalităţii acestuia.  
 Privind jocurile copiilor , putem observa că aceştia se antreneză în jocuri de rol cu caracter 
specific: „ De-a şcoala”,  „ La magazin”, „De-a doctorul şi bolnavul”, etc. 
 În cadrul lecţiilor am introdus jocul de rol cu un scop bine determinat , pentru atingerea 
căruia a fost nevoie de o lună de pregătiri. Iată cum am proiectat şi desfăşurat jocul de rol „ Micii 
judecători” , pe baza textului „Prietenia” , din manualul de Limba română. 
 Etapele desfăşurării jocului :  
 Analiza situaţiei create între cei doi copii , Bogdan şi Gheorghiţă , situaţie care reiese din 
textul mai sus amintit. 
 Alegerea participanţilor la jocul de rol şi instruirea lor cu privire la interpretarea rolului de 
judecător. 
 Participanţii au fost toţi elevii clasei a II-a C, împărţiţi în două grupe: cei din prima grupă 
au adresat întrebări lui Bogdan , iar cei din cealaltă grupă au adresat întrebări lui Gheoghiţă. 
Interpretarea rolurilor : 
               Prin întrebările adresate celor doi copii , a ieşit la iveală adevărul .  
 Concluzii , păreri asupra modului de interpretare a rolurilor 
 Copiii au înţeles că dintre cei doi acuzaţi , vinovat este Gheorghiţă , pentru că nu a ţinut 
cont de sfatul prietenesc al lui Bogdan.  
 Dinamica jocului a fost asigurată de faptul că întregul colectiv a participat la joc , fiecare 
străduindu-se să adreseze întrebări potrivite , al căror răspuns să ducă la soluţia problemei 
investigate. 
 Caracterul formativ al acestei activităţi reiese din faptul că elevii şi-au dovedit 
competenţele de analiză critică a unor fapte omeneşti , de comunicare , de investigare , de luare a 
unor decizii juste, de găsire a unor soluţii la diferite probleme , competenţe de care vor avea nevoie 
în viaţă. 
 Dacă, la început , unii dintre copii s-au lăsat mai greu antrenaţi , până la urmă , fiind 
încurajaţi , şi aceştia au reuşit să participe cu plăcere la joc. De aici reiese încă o dimensiune 
formativă a jocului de rol, aceea de cultivare a sentimentelor de încredere a copilului în fortele lui, a 
dorinţei de a participa alături de colegii săi la toate activităţile şcolare .  
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 Manualul de Limba română ne oferă foarte multe ocazii de a aplica jocul de rol ca metodă 
didactică , ocazii pe care le fructificăm având în vedere eficienţa acestei metode.  
 Fiind o metodă activă , Jocul de rol contribuie la valorificarea în condiţii şi forme noi a 
cunoştinţelor pe care elevii le posedă , la formarea unor conduite , atitudini şi comportamente 
necesare în viaţă. 
 

APLICAREA PRINCIPIILOR DIDACTICII ÎN CADRUL 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SIMULTAN 

Înv.Dorina MARIN- 
Şcoala”Dimitrie Anghel”Corneşti-Miroslava-Iaşi 

 
„Copiii bine educaţi sporesc fiinţa neamului, după cum  

          mugurii din fiecare primăvară,strângându-se în vârful  
            ramurilor, sporesc coroana copacului în toate direcţiile”  

Simion Mehedinţi 
O naţiune care vrea să prospere trebuie să investească în om şi educaţia sa atâta cît este 

necesar,pentru o activitate atât de complexă ca aceea de transformare a omului,din starea sa primară, 
biologică,într-o inepuizabilă forţă creatoare. 

Pedagogia ultimelor decenii şi psihologia genetică au determinat o nouă revoluţie în 
domeniul educaţiei şi al instrucţiei şcolare. Învăţătorul dispune, astăzi, de o solidă bază ştiinţifică, 
datorită căreia el însuşi cercetează, experimentează ipoteze, este dornic să se instruiască, 
abandonând terenul intuiţiei pedagogice, al inspiraţiei de moment şi al improvizaţiei. El vrea să se 
alinieze la cerinţele pedagogiei moderne, să facă din actul pedagogic, deopotrivă, artă şi ştiinţă. 
Proiectarea întrgii activităţi didactice şi conducerea acesteia pe baza unor principii sunt esenţiale în 
transformarea copilului într-o fiinţă utilă societăţii. 

Principiile didacticii alcătuiesc un sistem unitar, respectarea unuia dintre ele atrage 
respectarea celorlalte şi ajută la respectarea legităţilor educaţiei. Însuşirea conştientă şi activă 
presupune înţelegerea şi prelucrarea informaţiilor,pregăteşte viitoarea sistematizare şi temeiniciei a 
cunoştinţelor asimilate. Legătura dintre senzorial şi logic stimulează operativitatea gândirii, ajută la 
legarea teoriei de practică. 
        Caracterul funcţional al procesului de învăţământ depinde de respectarea acestor principii ale 
didacticii. Ele imprimă o traiectorie ideală desfăşurării procesului de învăţământ al cărui conţinut 
este concret în funcţie de factorii şi condiţiile care intervin la un moment dat şi de stările anterioare 
ale procesului de învăţământ. Pentru ca această traiectorie ideală să devină una reală, învăţătorul 
trebuie să poată controla şi coordona aceşti factori, lucru care este posibil numai având în vedere 
interdependenţa dintre toate principiile didactice. 
       Cunoşterea şi respectarea normativităţii procesului de învăţământ, a sistemului principiilor sale 
conduc la ridicrea calităţii învăţământului,la sporirea eficienţei lui. 
        Epoca modernă, caracterizată prin dezvoltarea în ritm rapid a ştiinţei şi tehnicii, impune o nouă 
orientare în formarea omului capabil să se adapteze, uşor şi rapid, în funcţie de schimbările 
frecvente cu care se confruntă. 
           În procesul progresului actual,toate componetele învăţământului comportă înnoiri a căror 
realizare practică presupune respectarea tuturor principiilor procesului de învăţământ şi a relaţiilor 
dintre ele. 

Activitatea didactică, desfăşurată în condiţiile predării simultane, trebuie să se desfăşoare 
pe baza acestor principii didactice şi să asigure elevilor o pregătire substanţială, să-i înarmeze cu 
priceperi şi deprinderi, să dezvolte procesele de cunoaştere la elevi. 

Învăţătorul care lucrează în condiţii simultane trebuie să găsească întotdeauna soluţiile cele 
mai adecvate pentru a face din fiecare copil o personalitate pe măsura cerinţelor unui mileniu alert, 
dominat de ştiinţă şi tehnică, datorită cărora cunoştinţele asimilate azi, mâine nu-i vor mai fi utile. 
Însă capacităţile sale adaptative şi temeinicia deprinderilor intelectuale îi vor permite să abordeze cu 
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încredere orice situaţie nouă. Rolul său şi responsabilităţile asumate îl obligă la o permanentă 
informare teoretică şi practică pentru a întări prestigiul profesiei sale. 

Învăţământul simultan este determinat de realitaţile obiective cu privire la aşezarea 
populaţiei pe teritorul României.Oamenii au un anumit respect pentru locul natal,unde au locuit 
părinţii şi unde sunt îngropaţi moşii şi strămoşii şi nu acceptă să părăseasca aceste locuri chiar dacă 
acolo sunt condiţii mai grele de viaţă. Dreptul copiilor la educaţie presupune existenţa unei şcoli 
chiar şi în acele aşezări umane în care populaţia şcolară este redusă ca număr. Astfel, se impune 
necesitatea organizării unor şcoli cu trei, cu două sau cu un singur post, copiii din localitatea fiind 
grupaţi în una, două sau trei clase şi care creează situaţia predării simultane la acestea. 

Învăţătorul care predă în cadrul învăţământului simultan va avea aceeaşi obligaţie ca 
învăţătorul care predă la o singură clasă şi anume: parcurgerea integrală a programei tuturor claselor 
cu care lucrează. Prin urmare, sarcinile instructiv-educative sunt dublate în sensul ca trebuie 
respectat planul de învăţământ şi programa şcolară, pentru fiecare clasă, iar timpul afectat pentru 
realizarea sarcinilor stabilite de aceasta este acelaşi. Specificul activităţii constă în acest caz în 
alternarea activităţii directe cu cea independentă. 

Parcurgerea integrală a programei conduce la situaţia ca timpul său de lucru,şi mai ales, 
activitatea directă cu clasa să fie mult mai redus.În timp ce învăţătorul care lucrează cu o singură 
clasă poate extinde predarea noilor cunoştinţe până la 30 de minute, uneori şi mai mult, învăţătorul 
de la clasele simultane are o secvenţă de muncă directă cu o clasă de 10-15 şi rareori 20 de minute. 

Pentru că aproape jumătate din timpul de activitate instructiv educativă se consumă cu 
activitatea independentă a elevilor învăţătorul este obligat să conceapă conţinutul acestei activităţi şi 
să aprecieze cu exactitate durata de execuţie şi gradul de efort solicitat, astfel ca activitatea 
independentă să constituie una din strategiile predării şi să conducă la realizarea obiectivelor 
disciplinelor respective. Aceste condiţii impun un efort şi o responsabilitate mult mai mare a 
învăţătorului care lucrează simultan la una sau mai multe clase, o pregătire minuţioasă a lecţiei, a 
conţinutului activităţii independente a elevilor, o stabilire precisă a sarcinilor pe care le adresează 
elevilor şi o organizare riguroasă a întregii activităţi. 

Pornind de la aceste condiţii munca simultană are anumite particularităţi şi un anumit 
specific: 

 Elaborarea tuturor documentelor şcolare (orar, planificare calendaristică, proiecte de lecţie, fişe 
de lucru) va trebui să reflecte specificul muncii simultane; 

 Lecţia va avea o anumită unitate structurală, atât în proiectarea cât şi în realizarea ei indiferent 
de numărul de clase cu care se lucrează; 

 Învăţătorul îşi va realiza activitatea pe baza unor programe diferite ale claselor cu care 
lucrează,trecând de la o temă la alta, lucru care va crea unele dificultăţi; 

 Timpul de lucru va fi limitat pentru munca directă a învăţătorului cu clasa de elevi, iar ritmul de 
muncă mai alert decât cu o singură clasă, fiind nevoit să acorde numai o parte din timp 
activităţii desfăşurate direct,nemijlocit cu elevii cu elevii în cadrul aceleiaşi teme, cealaltă parte 
fiind destinată activităţii independente a elevilor; 

 Alternarea muncii directe cu o clasă cu  munca independentă la cealaltă clasă presupune 
programarea activităţilor astfel încât să consume în acelaşi interval de timp,atât munca directă 
cât şi activitatea independentă la toate clasele care lucrează simultan, cu multă pricepere şi 
precizie; 

 Învăţătorului care lucrează simultan cu mai multe clase, cu elevi de diferite niveluri, i se cere să 
aibă o atenţie distributivă pentru ca,atunci când lucrează nemijlocit cu o clasă, să continue să 
supravegheze clasa cu care efectuează munca independentă, uneori chiar să intervină pentru a 
mobiliza la lucru elevii acestei clase; 

 Activitatea simultană cu elevii din clase diferite,diferiţi ca vârstă, dezvoltare intelectuală şi 
nivel de pregătire necesită creativitate pentru găsirea acelor influenţe educative caresă 
contribuie la închegarea colectivului de elevi. 

Cu toate acestea,munca simultană cu două sau mai multe clase prezintă şi unele avantaje: 
 Numărul mic de copii oferă posibilitatea unui contact mai frecvent al învăţătorului cu fiecare 

elev, mai buna cunoaştere a personalităţii lor să urmărirea mai atentă a progresului şcolar; 
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 Creşterea frecvenţei de evaluare sporeşte responsabilitatea elevilor pentru activitatea de 
învăţare; 

 O mare parte din timp învăţarea se produce sub forma exersării personale lucru care duce la 
formarea unor deprinderi stabilizate de citire,scriere, calcul, observare, etc şi care constituie o 
condiţie principală a succesului şcolar; 

 În cadrul activităţii independente elevul este pus în situaţia de a se descurca singur,lucru care 
duce la cultivarea spiritului de independenţă,de creativitate şi inventivitate, la formarea 
încrederii în puterile proprii. 

 Cunoaşterea îndeaproape a personalităţii fiecărui elev ofera posibilitatea învăţătorului de a 
alcătui colective omogene la fiecare clasă,care să se manifeste prin colaborare şi cooperare şi 
care să fie integrate organic în colectivul mare al claselor care-şi desfăşoară activitatea 
simultan. 

Învăţătorul modern subscrie la ideea elasticităţii structurii lecţiei şi mai ales la supleţea 
organizării şi la diversitatea desfăşurării ei. În învăţământul simultan, aceste lucruri formează 
trăsăturile majore ale lecţiei. Conform programei ”principala coordonată a modernizării lecţiei în 
sistemul activităţii simultane o reprezintă renunţarea la structuri prestabilite şi adaptarea unei 
atitudini creatoare în conducerea actului de predare învăţare. Procesele menite să asigure 
continuitatea în învăţare, integrarea cunoştinţelor acumulate în structuri,procedeele care introduc 
varietate în studierea conţinutului şi asigură trăinicia celor învăţate, realizarea activităţilor vizând 
dezvoltarea unor capacităţi, formarea abilităţilor aplicative etc...se pot îmbina şi succede în 
modalităţi foarte variate.Măsura în care sunt realizate obiectivele propuse constituie norma sigură de 
apreciere a reuşitei metodologiei urmate.” 
Bibliografie: 
1„Activitatea simultană la două sau mai multe clase în ciclul primar”-Rodica Gârleanu-
Costea,Gheorghe Alexandru-Editura Gheorghe Cârtu Alexandru-Craiova-1996 
2.”Tratat de pedagogie şcolară”-I.Nicola-Editura didactică şi pedagogică Bucureşti-2003 
3.”Psihopedegogia şcolară pentru învăţământul primar”-E.Creţu-Editura Aramis-1999 
 
 
PREOCUPĂRI PRIVIND MANAGEMENTUL CONFLICTELOR 

DINTRE COPII ÎN GRĂDINIŢĂ 
Lucia CÎMPEAN – inst. – dir. G.P.N.Nr. 1 Blaj 

SZEKELY Cornelia – Inst. G.P.N.Nr. 1 Blaj 
 “ Fericit este copilul care găseşte în fiecare etapă a drumului, pe educatorul capabil să insufle 

treptat forţa si elanul necesare împlinirii destinului său de om” 
Maurice Debesse. 

 
 Din literatura de specialitate am selectat puncte de vedere, referitoare la managementul 
clasei, respectiv al grupei de preşcolari. Conform acestora, managementul grupei de preşcolari 
presupune considerarea acesteia ca un microgrup, formaţie de mai multe persoane, care se află în 
relaţii “ faţă în faţă “, relaţii de interacţiune şi dependenţă reciprocă, mediate de implicarea într-o 
activitate comună, dezvoltate în timp, norme si valori care reglează comportarea comună. În orice 
colectivitate apar stări tensionale, provocate de cauze diferite, manifestate în forme variate, de 
scurtă sau lungă durată, cu efecte imediate sau întârziate, deoarece fiecare copil, în funcţie de 
individualitatea sa, îsi dezvoltă o “ metodă “ proprie de a reacţiona la oamenii si evenimentele din 
jurul său. 
 Mai mulţi pedagogi, Durkheim, Wallon, Hubert, au încercat să evidenţieze rolul factorului 
relaţional în educaţie. În legatură cu aceasta, Leroy concluziona : “ copilul, fiinta umană situată 
într-un anumit mediu este profund influenţat de acesta ( factorul relaţional ), comportamentul 
său diferă după cum traieşte solitar sau în colectiv şi depinde, într-o mare măsură, de natura 
relaţiei sale cu partenerii “. 
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 Aceste consideraţii le-am “ verificat “ în acest an şcolar, în grupa mare ( 5-6 ani ), pe care 
o conduc.. Copiii din grupa mea sunt împreună din grupa mica, colectivul este bine sudat, 
comportamentul meu didactic fiind de a mă integra în climatul grupei, de a mă identifica cu 
activităţile şi preocupările copiilor, promovând relaţii “ de tip democratic “ , încurajând copiii să-şi 
exprime deschis gândurile, dorinţele, nemulţumirile. În colectivul grupei a venit în această toamnă I. 
V., un băieţel de 5 ani, care a frecventat sporadic de la 2,5 ani, grădiniţa  maghiară. Neştiind limba,  
nu a reuşit să se acomodeze, să se integreze, izolându-se tot mai mult. Având în vedere că relaţiile 
educatoare-copii, copii-copii sunt puternic impregnate afectiv, l-am primit cu căldură, am “ 
sensibilizat “ copiii sa-i acorde o atenţie deosebită, pentru a-i facilita acomodarea, dar V. refuza 
orice încercare de apropiere, având izbucniri de furie, de violenţă : “ nu vreau sa fiu prieten cu 
nimeni “, “ eu sunt singuratic “, “ sunt rău “, etc.Cu toate îndemnurile adresate grupei de a-l  “ 
înţelege “, starea tensională se accentua, copiii începând să-l evite. Mi-am dat seama că trebuie să 
găsesc o  “ strategie “ de rezolvare a conflictului V.- grupă. 
 Prof. univ. dr. Ştefan Stanciu de la Fac. David Ogilvy consideră că termenul conflict este 
utilizat pentru a descrie o serie de stări afective ale indivizilor, cum ar fi: nelinişte, ostilitate, 
rezistenţă, precum şi toate tipurile de opoziţie şi interacţiune antagonistă între indivizi, inclusiv 
competiţia. 
  Am căutat să mă informez, citind lucrări despre gestionarea şi soluţionarea conflictelor în 
mediul şcolar, schimb de idei cu colega mea, Cîmpean Lucia, stabilind împreună etapele ce trebuie 
urmate:  
analiza si diagnosticarea surselor şi tipurilor de conflict ; 
selectarea strategiei potrivite, în baza diagnosticului stabilit ; 
rezolvarea conflictului din perspectiva colaborării şi a rezolvării problemelor, 
considerând că, cu cât definim mai clar problema, cu atât mai uşor vom găsi o soluţie. Mi-am dat 
seama că, într-un conflict, sentimentele sunt importante, câteodată nu ajungem la motivele 
conflictului şi nu-l putem rezolva, până când nu luăm în seamă sentimentele neconştientizate:  am 
înţeles că aşa încerca V. să se apere în faţa unui mediu considerat de el “ ostil “, raportându-l la cel 
anterior, aşa îşi manifestă neîncrederea, frustrarea de a nu putea comunica cu ceilalţi. Alte posibile 
cauze:  
slaba atenţie acordată cauzelor unor comportamente ale lui V., care ilustrează o tensiune psihică; 
oferirea unor slabe puncte de sprijin în rezolvarea, depăşirea situaţiilor critice, de către familie; 
acordarea de prioritate aspectului informativ, cu neglijarea aspectelor formative ale activităţilor, în 
grădiniţă. 
 Identificarea comportamentelor problemă : agresiv, instabil, deranjează în permanenţă 
colegii în timpul jocului, activităţilor, în timpul servirii gustării, etc, dar toate aceste probleme le 
creează cerând atenţie negativă; 
 Definirea comportamentelor în termeni observabili : loveşte copiii, le ia jucăriile; scrie, 
mâzgăleşte în caietele copiilor; aruncă jucăriile prin clasă; refuzul de a vorbi, chiar de a te privi, 
astupându-şi ochii cu mâinile, întorcând spatele copiilor, intrând sub masă; se impune prin forţă 
când doreşte ceva; răstoarnă sticlele cu apă, deranjează în timpul mesei. 
 Strategii de soluţionare: 
 - controlul proxemic: am căutat să fiu cât mai des în preajma lui V, pentru a-i supraveghea 
comportamentul; 
 - contactul vizual: am observat că V. îşi inhibă comportamentele neadecvate la contactul vizual 
direct cu mine; 
 - aşezarea diferenţiată în clasă: cât mai aproape de mine, la măsuţă cu un  copil foarte cuminte si 
înţelegător; 
 - comunicarea asertivă: am utilizat mesaje asertive, la persoana I, cu descrierea clară a 
comportamentului aşteptat: “ Mi-ar plăcea ca tu să  “; “ În acest moment ar trebui ca tu.”; 
 - deoarece cele mai bune si mai respectate reguli sunt cele la formularea  cărora participă şi copiii, 
i-am implicat pe aceştia în stabilirea unui ansamblu de reguli, care privesc comportarea lor 
zilnică, valabile pentru toate tipurile de activităţi din grădiniţă, formulate simplu, precis, la modul 
afirmativ. Am manifestat fermitate în respectarea regulilor, care, interiorizate de către copii, vor 
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genera comportamentul dorit, monitorizând respectarea lor prin afişarea unor feţe vesele, 
(triste)☺☻ în piept. La sfarşitul fiecărei zile, copilul ( copiii ) care le-a respectat este declarat 
copilul ( copiii ) zilei, fiind răsplătit cu mici surprize.Prin implicarea întregii grupe, a colegei mele, 
am dorit să-i inducem lui V. sentimentul de apartenenţă la colectivul grupei, al grădiniţei. 
 - comportamentele dezirabile, conforme cu regulile stabilite, formându-se eficient prin sistemul 
recompenselor şi al pedepselor ( al întăririlor pozitive şi negative ) am convenit cu colega mea 
Lucia, cu copiii, să-i acordăm atenţie pozitivă, să-l apreciem, să-l lăudăm pentru faptele bune, 
pentru orice gest mărunt ( de ex.-ridicarea jucăriei ), încurajându-l astfel să repete comportamentul. 
 Am folosit diferite tipuri de întăriri : simbolice-bulină roşie, feţe vesele ; activităţi : primul 
în rând la intrarea în clasă, timp mai mare de joc la calculator, ajutor al educatoarei la împărţirea 
materialului didactic; sociale : lauda, încurajarea, aprecierea, aplauze. 
 - Am încercat să reduc frecvenţa comportamentelor indezirabile, prin recurgerea la regulă şi 
aplicarea imediată a consecinţelor comportamentului, punând accent pe explicaţiile, prin care să 
înţeleagă expectanţele şi motivele regulilor: 
 - eliminarea din spaţiul activităţii, într-un loc special -  “ scăunelul de liniştire “; 
 - tehnica  “ timpului datorat “: timpul irosit din cauza comportamentului său îl pierde din timpul 
de joc, de stat la calculator; 
 - aplicarea “ amenzii “: jocul a fost explicat copiilor şi părinţilor şi ei l-au acceptat. Cerinţele 
jocului sunt: copiii care nu respectă regulile stabilite în grupă vor plăti o amendă din banii lor de 
dulciuri sau din puşculiţa lor cu economii. Amenzile ( o moneda de 0,5 ron) sunt colectate într-o 
cutie, “ banca copiilor “, de care raspunde educatoarea, împreună cu A. ( un copil ales de ei ).Banii 
stranşi sunt folosiţi pentru copii, cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Iumie. La fiecare situaţie ce 
impune plata amenzii, am discutat deschis cu copiii, clarificând în ce constă greşeala, precizând 
consecinţele, explicând ce anume ar avea de câştigat, daca vor avea grijă să respecte regulile. 
 - Implicarea părinţilor: unitate în respectarea regulilor în familie şi grădiniţă, timp zilnic acordat 
lui V., “ crearea “ unor momente speciale : lectura unei pagini dintr-o poveste, “ ajutor “ la treburile 
casei, discuţii despre ce s-a întâmplat zilnic la grădiniţă, schimb de idei si informaţii, privind 
comportamentul si evoluţia copilului. 
 - Participarea părinţilor la activităţi comune cu copiii-“ Uşi deschise părinţilor “, cursul pentru 
părinţi “ Educaţi aşa ! “, pornind de la premisa că putem influenţa comportamentul copilului, că 
părinţii nu trebuie să se simtă neputincioşi, ci doar să găsească metoda adecvată unei anumite 
situaţii, temperamentului copilului. I-am sugerat mamei lui V. să-i acorde mai multă atenţie 
pozitivă, pentru că, dacă vedem doar aspectele negative şi tot timpul îl criticăm, copilul îşi pierde 
încrederea în sine, în propriile puteri, se simte nevaloros şi are frecvente trăiri emoţionale negative. 
 De asemenea, să evite recompensele gen “ mituire “- “ îţi iau maşinuţa dacă te îmbraci 
singur”. O recompensă nu înseamnă numai o jucărie nouă, ceva dulce, foarte importante sunt 
acţiunile efectuate împreună cu copilul: un joc jucat împreună, o îmbrăţişare, întărind astfel legătura 
dintre părinte şi copil.  
 Tot acest parcurs al copilului I.V., de la intrarea în grădiniţa noastră şi până în present,  din 
cele arătate mai sus de d-na Szekely Cornelia, educatoarea grupei, s-a dovedit a fi unul destul de 
dificil pentru toţi cei implicaţi, dar mai ales pentru copilul în cauză. Sloganul grădiniţei noastre fiind 
“ Educaţie pentru toţi” şi, mai ales, dintr-o motivaţie intrinsecă, m-am alăturat din primul moment 
preocupărilor educatoarei,  privind  integrarea cu succes a copilului în colectivul grupei şi al 
grădiniţei noastre, considerând că educaţia tuturor copiilor  este la fel de importantă  şi că este  
datoria noastră să asigurăm dreptul tuturor copiilor de a fi educaţi împreună.  
 Implicarea mea în acest “caz”, şi nu numai, este posibilă deoarece am instituit modelul 
“Uşi deschise”, pentru etapa din zi destinată activităţilor alese, tocmai pentru a facilita îmbogăţirea 
relaţiilor dintre copii şi pentru  ca ei sa aibă acces neîngrădit la toate resursele umane şi materiale 
ale grădiniţei. Nu puţine au fost momentele în care  am dat o mână de ajutor la reconstruirea 
imaginii de sine a acestui copil, făcându-l să se simtă valorizat şi  binevenit în grădiniţa noastră. 
La sfârşitul semestrului I i-am propus d-nei educatoare să facem o microcercetare, pentru a vedea 
nivelul integrării acestui copil în grupă, pană la acest moment. Astfel, am conceput un test 
sociometric pe care l-am aplicat împreună , înregistrând răspunsurile copiilor  în marticea 
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sociometrică. Este interesantă analiza cantitativă a datelor  microcercetării,  pentru  mine însă, şi 
pentru d-na educatoare, analiza calitativă a acestora a fost fascinantă. Dată fiind vârsta copiilor, 
aplicarea testului a fost făcută prin joc de rol: “De-a interviul”.  Am stabilit regulile jocului şi am 
insistat ca ele sa fie respectate, precizând consecinţa nerespectării acestora: eliminarea de la 
interviu.  
 - toţi copiii aleg să lucreze ceva la măsuţă, în linişte; 
 - cel invitat vine la birou, bate la uşă, intră, salută, se prezintă; 
 - la birou, d-na directoare. spune fiecărui copil motivul pentru care a fost invitat: vrea să pună 
câteva întrebări foarte uşoare la care  vrea răspunsuri  sincere şi strict cu respectarea cerinţei de a 
preciza doar o alegere şi o respingere; răspunsul se dă încet, pentru a nu-i deranja pe cei care 
lucrează la măsuţe şi pentru că răspunsul trebuie să fie confidenţial ( ceilalţi să nu audă); 
 -  d-na educatoare ajută la consemnarea răspunsurilor; 
 - d-na dir. mulţumeşte intervievatului; acesta salută şi merge la măsuţă unde îşi continuă munca în 
linişte;  
 Foarte interesant a fost de urmărit comportamentul copiilor la interviu. Au intrat în rol şi 
fiecare a căutat să şi-l joace cât  a putut de bine. În ceea ce priveşte rolul meu, acela de a intervieva 
copiii, trebuie să spun că nu a fost uşor, deoarece, manifestările copiilor puneau în joc diverse laturi 
ale personalităţii fiecăruia. Dacă timiditatea unora a fost depăşită, încercând să  exprim nuanţat 
căldură sufletească prin  voce şi  gesturi de încurajare, mai greu a fost să-i determin  pe unii să 
respecte cerinta de a preciza doar  o alegere şi o respingere la fiecare întrebare; soluţia în acest caz a 
fost reamintirea consecinţei:eliminarea de la interviu. Interviul cu I. V. însă a cerut din partea 
mea mai multă abilitate, deoarece, în prima fază, când a fost invitat la interviu, după ordinea din 
catalogul grupei, a refuzat. La sfârşit, după ce toţi copiii au fost intervievaţi, le-am mulţumit pentru 
modul în care s-au prezentat la interviu şi, după ce  i-am recompensat cu o bulină roşie cu 
autocolant, am întrebat dacă toată lumea a primit bulină. Doi copii, I.V. şi o fetiţă care nu era 
înscrisă în catalogul grupei, deoarece era doar pentru o perioadă determinată în grădiniţă, (fiind la 
bunici) au ramas fără bulină.  Deşi  nu a vrut să recunoască faptul că a refuzat invitaţia la interviu, 
nu am insistat pe acest aspect, ci doar am spus, că e posibil ca atunci să nu fi fost destul de curajos, 
dar îl mai invit o dată şi sper că de data aceasta nu va mai refuza invitaţia. Deci, din dorinţa de a 
primi bulină, şi-a jucat şi el rolul şi a respectat primele reguli ale jocului; mai greu a fost să dea 
răspunsurile, trebuind să pun întrebări ajutătoare: dacă copilul ales sau respins este fetiţă sau băiat; 
sau  să-mi dea voie să ghicesc eu numele copilului respectiv; etc. În cele din urmă  a primit bulina 
roşie înainte să răspundă la ultima întrebare, răspunsul acesta acceptând să-l dea doar mai târziu 
educatoarei, pentru a nu-şi pierde bulina câştigată, răspunzând la cinci întrebări. 
  Inserez mai jos testul sociometric şi câteva consideraţii legate de alegerea întrebărilor, cele 
trei matrici sociometrice, după care voi face analiza cantitativă a datelor obţinute şi câteva concluzii.  
TEST SOCIOMETRIC – GRUPA MARE 
Instrument de măsurare a nivelului de coeziune a grupei şi de integrare a unor copii cu CES – 
cercetare în curs de desfăşurare 
Cu care dintre colegii tăi ai dori să te joci? 
Cu care dintre colegii tăi nu ai dori să te joci? 
Lângă care dintre colegii tăi ai dori să stai la măsuţă când lucrezi ceva? 
Lângă care dintre colegii tăi nu ai dori să stai la măsuţă când lucrezi ceva? 
Pe care dintre colegii tăi ai dori să-i inviţi la ziua ta? 
Pe care dintre colegii tăi nu ai dori să-i inviţi la ziua ta? 
 Alegerea acestui set de întrebări nu a fost întâmplătoare. Am pornit de la întrebări legate de 
joc, deoarece jocul este activitatea de bază a copilului în grădiniţă. Am continuat cu munca la 
măsuţă: activităţi practice, desen, pictură, modelaj, fişe de muncă independentă,  etc, deoarece în 
grupa mare aceste activităţi, fiind foarte importante,  ocupă mult timp în programul zilei; am 
încheiat cu  întrebările referitoare la o activitate distractivă, ce urmează a se desfăşura în mediul 
familial, pentru că am vrut să schimb perspectiva desfăşurării activităţii respective, prin 
suprapunerea celor două planuri: grădiniţă  - familie, răspunsurile copiilor acum fiind influenţate 
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oarecum şi de experienţa de viaţă din  familie, de anumite norme de comportament  impuse de 
părinţi şi de aşteptările pe care părinţii le au de la ei şi de la invitaţii lor.   
 În literatura de specialitate se arată că un copil se poate considera integrat în colectiv dacă: 
are relaţii pozitive cu un număr mare de copii; 
are relaţii de respingere cu un număr mic de copii; 
nivelul său de comunicativitate este la nivel mediu sau peste limita medie; 
are o frecvenţă bună la grădiniţă; 
conduita şi expresia afectivă în cadrul diferitelor activităţi zilnice este pozitivă etc. 
 Analiza sociometrică, după prima aplicare a testului,  aratând faptul că I.V. are relaţii 
pozitive cu un număr mic de copii  şi un număr mare de relaţii de respingere, duce la concluzia că la 
momentul aplicării testului ( sfărşitul primului semestru), copilul nu este integrat în colectiv,   
concluzie  întărită şi de nivelul scăzut al comunicativităţii şi de conduita mereu generatoare de 
conflicte. Îmbucurător este faptul că are o frecvenţă foarte bună la grădiniţă, că are o relaţie bună cu 
educatoarea şi cu mine, pentru că am reuşit să-l facem să simtă că ne pasă de el,  că  înţelegem care 
sunt nevoile lui stringente şi că facem demersuri de a veni în întâmpinarea acestor nevoi, pentru a-l 
ajuta să recupereze ceea ce a pierdut, în privinţa comunicării şi relaţionării şi  să iasă din 
egocentrismul exagerat care-l caracterizează. Nivelul dezvoltării intelectuale fiind ridicat, suntem 
optimiste în privinţa şanselor de recuperare.  
Testul sociometric va fi reluat în grupa pregătitoare,  la sfârşitul primului semestru. La fiecare 
întrebare se va adăuga întrebarea suplimentară: De ce?, pentru că nivelul de dezvoltare le va permite 
copiilor  să-şi motiveze opţiunea..  
Datele obţinute prin testul sociometric au fost/ vor fi coroborate cu alte date, obţinute prin alte 
metode de cercetare: observaţia, experimentul pedagogic, discuţii cu părinţii etc. 
Concluziile au stat/vor sta la baza ameliorării strategiei didactice şi vor  fi prezentate în cadrul 
Comisiei metodice, Cercului pedagogic, vor face obiectul unui articol în reviste de specialitate sau  
referat care va fi prezentat la simpozioane.  
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PAVILESCU Gabriela Şcoala cu Clasele I-VIII Temelia- Dumbrava 

Comuna Gura-Văii jud Bacău 
 
 Relaţiile interpersonale reprezintă cadrul, contextul de plămădire şi formare cât şi de  
cristalizare treptată a însuşirilor de personalitate care nu sunt altceva decât relaţii umane in-
teriorizate. Din acest punct de vedere, relaţiile constituie nu doar conţinutul personalităţii ci şi 
esenţa ei. Un copil care trăieşte într-un mediu familial organizat, structurat, valorizat pozitiv, cu 
influenţe educative are toate şansele să-şi formeze o personalitate autentică, echilibrată, va-loroasă. 
Dimpotrivă, un altul care trăieşte într-un mediu relaţional viciat, imoral, cu influenţe nocive îşi va 
forma o personalitate fragilă, cu trăsături instabile, cu dificultăţi de adaptare şi cu frecvente devieri 
spre conduite infracţionale. 
           Înainte de a reacţiona la un anumit comportament, trebuie să ne gândim:,,de ce face co-pilul  
acest lucru?”.Îndată ce au fost identificate posibile motive, întrebarea următoare ar tebui să fie:,,care 
trebuie să fie atitudinea mea faţă de comportamentul copilului ?”. Când  reacţio-nezi cu calm, copiii 
învaţă să îşi asume mai uşor comportamentul lor. A înţelege pe copil, a-i da sentimentul că eşti 
conştient de trebuinţele şi iniţiativele lui, că ţii seama de ele, este singu-ra cale de a realiza un curent 
de comunicare interpersonală, de a te face mai înţeles de copil. Copilul care la rândul lui, înţelege pe 
cel de lângă el, îi dă o mai bună ascultare, îi acceptă au-toritatea şi capătă o mai mare încredere în 
opiniile acestuia, în regulile pe care le stârneşte, în deciziile pe care le ia şi chiar în criticile pe care i 
le aduce. 
           A asculta pe copil, a căuta să-l înţelegi, a-l accepta din punct de vedere afectiv, adică a-l iubi  
indiferent de ceea  ce descoperi greşit în actele sau în caracterul lui nu  înseamnă a asis-ta pasiv, 
resemnat la modul defectuos în care evoluează copilul, după cum nu înseamnă nici a- l supune unor 
constrângeri aspre aplicate în numele unui ideal de perfecţiune. 
           A educa înseamnă a favoriza înflorirea înclinaţiilor pozitive, înseamnă a reprima încli-ţiile 
negative, dar nu numai atât. Înseamnă totodată şi a crea trăsături noi care pot înălţa nive-lul de 
personalitate a copilului. 
           Cornelia Dumitriu consideră munca educativă cu copilul,,o doctorie amară şi nu poate fi 
întotdeauna învelită în pojghiţă de zahăr”.  
           O autoritate eficientă este întemeiată pe fermitate, nu pe asprime, pe luciditate, compe-tenţă, 
siguranţă şi consecvenţă, pe coerenţă logică şi comportamentală. Educatorul  nesigur,  
 oscilant, instabil poate fi iubit de copil, dar el nu inspiră copilului suficientă încredere şi sigu-ranţă, 
iar  fără încredere autoritatea nu  mai este ceea ce trebuie să fie. Atitudinile autoritare  
 afişate numai  în momente de exasperare, de furie pot inspira teroare, o frică trecătoare, dar ele nu 
operează ca factor de educaţie. 
            Conceptul de autoritate ne pune mai devreme sau mai târziu în faţa problemei pedep-sei. 
Acum ne punem întrebarea: exclude total ideea pedepsei? Ştim bine că nu. 
             Un stimul poate fi însă şi pedeapsa, evident, nu pedeapsa cu caracter represiv, pedeap-sa  
care produce suferinţă fizică şi nici pedeapsa morală rece, crudă, distructivă. O încruntare din 
sprâncene, o atitudine de reprobare, un gest, tonul vocii sau o anumită tonalitate a climatu-lui 
familial pot fi adesea pedepse mult mai eficiente decât orice măsură penală declarată. 
              Pedeapsa  educativă  urmăreşte întotdeauna o finalitate  pozitivă, ea nu este o reacţie 
automată, o explozie oarbă de furie. 
             Franco Lombardi susţine că,,pentru a-şi păstra caracterul educativ, pedeapsa trebuie să 
îndeplinească trei condiţii fundamentale: 
            - educatorul să aibă efectiv intenţia de a pedepsi; 
            - cel pedepsit să fie conştient că este vorba de o pedeapsă; 
            - fapta care este pedepsită să merite dezaprobarea în aşa fel încât pedeapsa să aibă ori-când 
valoare sau demnitate morală; 
             Pedagogia  şcolară  a renunţat la ,,urecheală”, ,,îngenunchiatul pe grăunţe” ca la nişte 
procedee nu numai needucative dar şi lipsite de respect faţă de demnitatea fiinţei umane. Au-
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toritatea văzută astfel decât ca efect al prestigiului şi afecţiunii, dobândită prin constrângere pură, 
prin asprime, prin inflexibilitate, întemeiată pe ideea ,,mâinii de fier” şi pe principiul,, bătăii rupte 
din rai” nu este autoritate ci atitudine teroristă. Mentalitatea dominatoare, represivă, penală nu-şi 
află loc în educaţie. Ea nu educă, ci formează doar automatisme comporta-mentale exterioare, care 
de altfel se destramă la cel mai mic semn de slăbiciune al educato-rului. 
           Copiii de azi au nevoie de protecţie, îndrumare şi control. Copiii au nevoie să ştie că ci-neva 
se preocupă să le arate ce trebuie să facă, ce le este permis, să-i înveţe stăpânirea de sine. Au nevoie 
de standarde morale care să-i îndrume în viaţă, care să le traseze un drum clar în mijlocul dilemelor 
actuale. 
 Copiii învaţă ceea ce trăiesc 
Dacă un copil primeşte critică, 
El învaţă să condamne. 
Dacă un copil primeşte ostilitate 
El învaţă să lupte. 
Dacă un copil primeşte ironie, 
El învaţă să fie timid. 
Dacă un copil primeşte ocară, 
El învaţă să se simtă vinovat. 
Dacă un copil primeşte îngăduinţă, 
El învaţă să aibă răbdare. 
Dacă un copil primeşte încurajare, 

El învaţă să aibă încredere. 
Dacă un copil primeşte apreciere, 
El învaţă să aprecieze. 
Dacă un copil primeşte nepărtinire 
El învaţă ce este dreptatea. 
Dacă un copil primeşte protecţie, 
El învaţă să aibă credintă. 
Dacă un copil primeşte aprobare 
El învaţă să aibă stimă de sine. 
Dacă un copil primeşte acceptare şi prietenie, 
El învaţă să găsească dragoste printre 
oameni. 

 
 
 
 

„MASS-MEDIA ÎN VIAŢA ŞCOLARULUI MIC” 
Felicia Hager  Şc. cu cls. I-VIII „ O. Goga” Satu Mare 

 

1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 

Existând ca mijloc de educaţie, provocând deci învăţarea, mass-media completează educaţia formală 
realizată prin intermediul şcolii. 
Mijloacele comunicării în masă sunt instrumente ce deschid şcolarului posibilitatea de  cunoaştere 
mai amplă a realităţii, de formare a unor opinii şi atitudini asupra unor evenimente trecute, prezente 
şi chiar viitoare, implicând toate procesele psihice. 
Totodată, prin utilizarea lor, elevul devine subiect al propriei sale formări. 
În acelaşi timp, ele reprezintă o modalitate optimă de petrecere a timpului liber, aceasta în condiţiile 
în care elevul îmbină – în funcţie de posibilităţile concrete şi de accesul la ele – utilizarea acestor 
mijloace în mod raţional. 
Una din problemele importante pe care le ridică contactul şcolarului mic cu mass-media este 
depistarea efectelor pozitive şi negative pe care aceasta din urmă le are asupra copilului. 
În această lucrare am urmărit şi stabilirea unei relaţii între nivelul de dezvoltare intelectuală a 
şcolarului mic, nivelul de cultură şi social al familiei de provenienţă şi preferinţele pentru un anumit 
joc de comunicare (cu particularizarea pe un anumit gen de carte, o anumită emisiune TV/radio, 
folosirea calculatorului), precum şi posibilitatea de a dispune de acestea. 
Ştiut fiind faptul că perioada şcolarităţii mici şi activitatea de învăţare oferă un teren fertil pentru 
transformări în domeniul componentelor cognitivă, afectivă şi comportamentală, am căutat să 
descopăr aportul concret pe care îl are mass-media în această direcţie. 
În măsura posibilităţilor pe care le oferă nivelul de dezvoltare psihică specifică vârstei, am dorit 
obţinerea unei motivări din partea copiilor pentru o anumită preferinţă. 
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De asemenea, am încercat să surprind dacă există o legătură între folosirea raţională sau iraţională a 
mass-mediei şi succesul, respectiv insuccesul şcolar al copilului. 
Interesul a fost şi să constat dacă prin influenţele mass-media i se facilitează şi lărgeşte şcolarului 
mic câmpul cunoaşterii prin achiziţionarea de cunoştinţe şi modificarea comportamentului. 
Având ca punct de pornire abordarea mass-mediei ca mijloc cu importante efecte pozitive şi 
negative asupra structurilor şi mecanismelor vieţii sociale, particularizând la nivelul ciclului primar 
de şcolaritate, în  lucrare am avut în vedere - în principal – identificarea tipurilor de învăţare, 
facilitate de mass-media (învăţare prin imitaţie, învăţare prin descoperire, învăţare cognitivă) şi 
modul în care mass-media participă în procesul educaţiei ca: 

 forma de material didactic ce completează cunoştinţele însuşite prin educaţie formală; 
 influenţa constatată de educator la diverse discipline de învăţământ; 
 mijloc sau aprofundare a însuşirii limbilor străine (prin legătura cuvânt-imagine 

 
2. OBIECTIVELE CERCETARII 
Această lucrare îşi propune să evidenţieze rolul pe care mass-media – privită ca un ansamblu 
funcţional cu importante influenţe asupra vieţii sociale – îl are în dezvoltarea psihică a şcolarului 
mic. 
Pornind de la acest aspect, am avut în vedere: 

 studierea posibilităţilor de receptare de către şcolarii mici a informaţiilor furnizate de mass-media 
   ( > capacitate de receptare <) 

 observarea raportului dintre cantitatea şi calitatea informaţiilor oferite spre receptare şi 
interiorizarea acestora la nivelul fiecărui copil 
   (> nivelul receptării <) 

 analiza condiţiilor concrete ale receptării, a motivaţiilor receptorilor, a tipurilor de informaţii 
receptate 
   ( > capacitate de înţelegere <) 

 cunoaşterea funcţiilor formative şi informative concrete pe care mass-media îl are asupra copiilor 
în funcţie de anumite criterii: vârstă cronologică, sex, nivelul socio-cultural al familiei de 
provenienţă 
    (> compararea subiecţilor<)    
3.  TIPURI DE CHESTIONARE  
Chestionarul nr. 1 
În conceperea chestionarului s-au avut în vedere următorii indicatori: 

 petrecerea timpului liber de către şcolarii mici 
 emisiunile TV şi radio care plac copiilor 
 internetul şi calculatorul între preferinţele copiilor 
 genuri de filme şi de cărţi preferate de ei 
 ziare şi reviste aflate în sfera de interes a şcolarilor mici 

 
Această probă s-a aplicat elevilor a două clase a IV-a, alţii decât cei cuprinşi în eşantion. 
Chestionarul – având caracter de prestare – cuprinde un instructaj şi 20 de întrebări mixte. 
          CHESTIONAR nr. 1 
INSTRUCTAJ Acesta este un chestionar. Întrebările la care trebuie să răspunzi se referă la  timpul 
tău liber. Nu există răspuns “bun” sau „rău”. Fiecare răspunde în funcţie de preferinţele sale. 
Răspunsurile tale să fie sincere şi exacte. E necesar să răspunzi la toate întrebările. Citeşte din 
chestionar, iar pe o foaie trece răspunsurile tale. 
Cum îţi petreci timpul liber? 
 Ce-ţi place mai mult? Să citeşti, să te uiţi la 
televizor, să asculţi radio, să navighezi pe 
internet sau să mergi la cinematograf? 

Ce emisiuni de televiziune preferi: desene 
animate, sport, muzică, filme, ştiri, umor, 
documentare? 
Pe ce programe TV te uiţi mai mult (mai 
des)? 
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 Crezi că uitându-te la televizor, înveţi 
cuvinte într-o limbă străină? 
Care a fost ultima emisiune de televiziune 
urmărită de tine? 
Ce ai reţinut din ea? 
Când ai fost ultima oară la cinematograf, la 
ce film? 
Ce informaţii cauţi mai des pe internet? 
Ce emisiuni de radio asculţi?  (ştiri, muzică, 
sport...) 
Care a fost ultima emisiune de radio ascultată 
de tine? 
Ce ai reţinut din ea? 

Ce fel de cărţi îţi place să citeşti: basme, 
poveşti, istorice, despre natură, ştiinţifico-
fantastice? 
Enumeră trei cărţi preferate. 
Ce alte cărţi ai mai dori să citeşti? (dă titluri) 
Ai cărţi acasă? 
Cine le cumpără? 
Cine procură cărţile de la bibliotecă în 
familia ta? 
Citeşti ziare şi reviste? 
Scrie denumirea ziarelor şi revistelor citite de 
tine în ultima lună.  
b) În urma prelucrării itemilor, a rezultat un 
nou chestionar. 

         CHESTIONAR nr. 2 
INSTRUCTAJ:  Acesta este un chestionar. Întrebările la care trebuie să răspunzi se referă la timpul 
tău liber. Nu există răspuns “bun” sau “rău”. Fiecare răspunde în funcţie de preferinţele sale. 
Răspunsurile tale să fie sincere şi exacte. E necesar să răspunzi la toate întrebările. Citeşte 
întrebările din chestionar, iar pe o foaie trece răspunsurile tale. 
Cum îţi petreci timpul liber? 
Ce-ţi place mai mult: să citeşti, să te uiţi la televizor, să asculţi radioul, să mergi la cinematograf sau 
să navighezi pe Net/să te joci pe calculator? 
De ce îţi plac aceste activităţi? 
Ce emisiuni de televiziune preferi: desene animate, filme, muzică, sport, ştiri, umor? 
Ce-ţi place la emisiunile preferate? 
Ce fel de filme îţi plac: pentru copii, comedii, de dragoste, cu “bătăi”, poliţiste? 
De ce vizionezi astfel de filme? 
Pe ce program de televiziune te uiţi mai des? 
Ce fel de cărţi îţi plac: de poveşti, istorice, despre natură, ştiinţifico-fantastice, de aventuri, de 
poezii? 
De ce le preferi pe acestea?   
 c) Considerându-se că datele furnizate de Chestionarul nr. 2 nu sunt suficiente pentru tema 
cercetată, s-a administrat eşantionului ales un interviu dirijat, după următorul plan: 

 Te uiţi zilnic la televizor? 
 Cât timp te uiţi la TV într-o zi? 
 În care moment al zilei vizionezi mai mult 

televizorul? 
 Cîte televizoare ai în casă? 
 Te joci pe calculator? 

                Cât timp pe zi? 
 Citeşti zilnic lectură suplimentară? 
 Cât timp citeşti suplimentar într-o zi? 
 În care moment al zilei citeşti mai mult? 
 În care zile ale săptămânii citeşti mai mult? 



d) Chestionarul nr. 3  a fost adresat şi aplicat părinţilor subiecţilor cuprinşi în eşantion. 
Chestionarul a cuprins un instructaj şi un număr de 10 întrebări mixte. 
În conceperea acestui chestionar s-a avut în vedere: 

 cunoaşterea de către părinţi a modului în care copiii lor îşi petrec timpul liber 
 sugestiile date de părinţi în acest sens 
 motivarea de către părinţi a alegerii anumitor activităţi (categorii ale mass-media) ca fiind 

benefice pentru copii lor 
 petrecerea timpului liber al copilului împreună cu părinţii săi (şi mijlocul de comunicare în masă 

la care apelează) 
 sugestii adresate de părinţi şcolii în vederea petrecerii timpului liber de către copiii lor, respectiv 

colaborarea familiei cu şcoala în organizarea timpului liber al copiilor. 
Chestionarul nr. 3  a fost administrat pentru a studia şi opinia pe care o au părinţii subiecţilor vis-a-
vis de tema cercetată, precum şi a observa dacă există diferenţe de opinii între părinţii şi copii lor, 
ori dacă ţin seama de sugestiile părinţilor.     
CHESTIONAR nr. 3 
 
INSTRUCTAJ. Acest chestionar conţine un număr de 10 întrebări referitoare la modul în care 
copilul dumneavoastră îşi petrece timpul liber. Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare şi să 
răspundeţi cât mai sincer, pe foaia de răspuns, în dreptul cifrelor care indică numărul întrebărilor.  
Pentru ca răspunsurile să fie cât mai complete şi să reflecte realitatea, este nevoie ca amândoi 
părinţii să colaboreze la formularea lor. 
Cum îşi petrece timpul liber copilul d-voastră? 
În ce măsură ţine cont de sugestiile pe care i le daţi în acest sens? 
Care din următoarele activităţi i le recomandaţi cel mai des pentru petrecerea timpului liber: 
            să citească                                            să mergă la cinematograf? 
            să se uite la televizor                           să utilizeze calculatorul 
                  să asculte radioul                                 să navigheze pe Net 
De ce îl orientaţi spre această (aceste) activităţi? 
Ce emisiuni TV/radio v-ar place să vizioneze/asculte copilul d-voastră, ce informaţii aţi dori să 
culeagă de pe Net/ce jocuri să acceseze? 
De ce? 
Ce fel de cărţi v-ar place să citească? 
De ce? 
Care sunt filmele pe care le a-ţi vizionat la cinematograf împreună cu copilul d-voastră în ultimul 
timp? 
Cum ar putea să vă ajute şcoala, respectiv învăţătoarea clasei, în organizarea corespunzătoare a 
timpului liber al copilului d-voastră? 
                                                        Vă mulţumesc pentru colaborare. 
e) În scopul aprecierii obiective a nivelului de dezvoltare intelectuală a copiilor, s-a elaborat “Fişa 
de apreciere obiectivă a nivelului intelectual” al subiecţilor cuprinşi în eşantion, pe baza 
următorilor indicatori: 
este inteligent 
citeşte mult 
memorează uşor, rapid, logic 
are vocabularul bogat 
învaţă sistematic şi organizat 
este ordonat în efectuarea temelor 
este atent, se concentrează uşor 
este sociabil, comunicativ 
este independent (în gândire) 
10) este creativ, cu manifestări de inventivitate       
S-au acordat punctaje de la  5 la 1, pe o scală cu 5 nivele: 
   hsuperior 
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     hpeste medie 
    hmediu 
   hsub medie 
   hslab 
4. PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR 
        Datele rezultate în urma aplicării chestionarelor au fost prelucrate şi structurate în grafice, 
tabele sau observaţii sistematice.  
        Prezint în continuare modalitatea de prelucrare a informaţiilor obţinute la întrebările adresate în 
cadrul interviului dirijat: Te uiţi zilnic la televizor? Cât timp? 
            Din eşantionul cercetat, 8 subiecţi au răspuns că nu se uită zilnic la televizor. 
La nivelul fiecărei clase am remarcat: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majoritatea subiecţilor vizionează TV până la 3 - 4 ore zilnic, mai ales la finalul săptămânii. Sunt şi 
copii care depăşesc acest interval, iar din răspunsurile date la interviu sunt tocmai aceia care nu prea 
citesc suplimentar. (Exemplu: “eu nu citesc suplimentar zilnic, uneori citesc cam un sfert de oră”). 
Nu sunt diferenţe mari la nivelul de vârstă intelectual sau socio-cultural, în ceea ce priveşte 
frecvenţa ca ore a vizionării TV. 
Deoarece majoritatea subiecţilor cercetării activează în alternativa educaţională step-by-step, ei nu 
pot viziona televizorul decât după amiaza, seara sau la sfârşit de săptămână. 
În interviul luat, am avut în vedere şi momentul zilei cel mai solicitat în vizionarea TV. 
În urma studiului efectuat este de remarcat faptul că apar diferenţe notabile între cantitatea şi 
calitatea informaţiei receptate de copii în funcţie de nivelul de vârstă, sex, nivelul de dezvoltare 
intelectuală, nivelul socio-cultural al familiei, potenţă financiară … 
5.  CONCLUZII 
            Din cercetarea efectuată se desprinde ideea că multimedia are asupra şcolarului mic, în mare 
parte, influenţe pozitive (însuşirea a numeroase cunoştinţe de cultură generală, îmbogăţirea 
vocabularului, dezvoltarea gândirii, a funcţiilor mnezice, formarea unei atenţii distributive, formarea 
unor sentimente intelectuale, morale, estetice, stimularea curiozităţii intelectuale, petrecerea 
timpului liber într-un mod plăcut şi în cele mai multe cazuri util). 
 Se înregistrează însă şi efecte negative induse de contactul cu mass-media, mai ales în condiţiile 
lipsei de supraveghere din partea adulţilor (adoptarea unor manifestări violente în comportament şi a 
unor expresii neadecvate în limbaj, apariţia oboselii în cazuri de exces – mai ales în vizionarea 
televizorului, calculatorului -, preocuparea exagerată pentru a a urmări TV/a se juca pe calculator în 
detrimentul unor activităţi desfăşurate în aer liber). 
În vederea unei legături cât mai eficiente a şcolarului mic cu mass-media, ţinând cont de impactul 
mare pe care aceasta îl are asupra lui, în urma studiului, propun: 
ELEVILOR: 

 venirea în contact cu cât mai multe dintre mijloacele de comunicare în masă; 
 trierea emisiunilor/publicaţiilor/spectacolelor/jocurilor în funcţie de particularităţile de vârstă şi 

individuale; 
 păstrarea unui echilibru între activităţile ce presupun efort intelectual (vizionare/lecturare/audiere) 

şi cele desfăşurate în aer liber; 
 selectarea jocurilor cu caracter educativ, respectiv relaxant în detrimentul jocurilor ce induc 

violenţa 
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PĂRINŢILOR: 
 organizarea în timpul liber a cât mai multor activităţi desfăşurate în comun cu copiii lor; 
 facilitarea înţelegerii de către copii  a mesajului transmis prin mass-media; 
 orientarea copiilor spre publicaţii/emisiuni/spectacole adecvate vârstei şi  aptitudinii lor; 
 parolarea unor siteuri dăunătoare copiilor;  
 selectarea jocurilor care duc la o dezvoltare armonioasă a personalităţii (evitând jocurile violente 

sau care induc violenţa); 
  activităţi de voluntariat în cadrul comunităţilor şcolare pentru a veni în contact şi cu alţi copii în 

scopul cunoaşterii copiilor proprii (lecturare de carte, participare în excursii, organizare de 
spectacole etc.). 
           CADRELOR DIDACTICE: 

 colaborarea cât mai strânsă cu elevii şi cu părinţii acestora în vederea realizării unei receptări 
optime a mesajelor furnizate de mass-media; 

 desfăşurarea unor activităţi (integrate în orele de curs) prin care să se asigure îndrumarea elevilor 
spre înţelegerea şi receptarea mesajelor transmise de multimedia; 

 organizarea unor acţiuni extraşcolare din care să rezulte valoarea instructiv/ educativă facilitată de 
mass-media; 

 coroborarea tuturor mijloacelor mass-media în vederea realizării unei transdisciplinarităţi în 
cadrul programului şcolar cu prelungire şi în afara orelor de curs. 
            CELOR IMPLICAŢI ÎN MASS-MEDIA (editori, redactori de publicaţii, regizori de 
emisiuni/spectacole, creatori/furnizori de jocuri, siteuri): 

 editarea unor publicaţii (reviste şi cărţi) cât mai artistic redactate, cu conţinut de valoare, în care 
să existe o armonie între conţinut şi imagine; 

 conceperea unor emisiuni TV/radio accesibile copiilor, plasarea lor în program la ore de maximă 
audienţă pentru elevi, realizarea unor concursuri de perspicacitate şi cultură generală interactive; 

 montarea a cât mai multor spectacole după basme, nuvele, romane pentru copii, chiar şi după 
poveşti şi compuneri originale ale elevilor;  

 crearea unor softuri educaţionale accesibile pe nivele de vârstă/capacităţi intelectuale care să 
suscite interesul copiilor. 
 
 

JOCURI DIDACTICE PENTRU ORELE DE ISTORIE  
LA CLASA A IV-A 

FERNEA Aurelia  Şcoala “Avram Iancu” Satu Mare 
 

“Dacă vrem să fim şi mâine şi poimâine şi mai apoi,să nu nesocotim istoria patriei şi să-i 
redăm pretutindeni locul ce i se cuvine şi mai ales în şcoală-locul de frunte,deoarece istoria cuprinde 
toate la un loc:limba,cultura, tradiţiile…oamenii,şi cei de ieri,şi cei de azi dar şi cei ce mâine vor 
veni” mi-am permis să-l parafrazez pe Alexandru Odobescu. 
 Datorită faptului că istoria reflectă fenomene sociale ireversibile care nu pot fi simulate, 
modelate sau reproduse, ci numai evocate,o mare importanţă are reprezentarea lor plastică,ori cu 
mijloace auxiliare-jocuri didactice. 
 M-am străduit să găsesc unele jocuri didactice menite să provoace, să menţină şi să 
sporească atenţia şi interesul pentru istoria patriei,dat fiind faptul că literatura de specialitate in 
domeniul istoriei pentru clasa a IV-a şi pentru cei mai mici ,  s-a oprit mai puţin şi asupra acestor 
mijloace auxiliare în optimizarea actului învăţării. 
             Jocurile didactice descrise mai jos se pot folosi în lecţiile de recapitulare finală sau 
semestrială: 
     1. ADEVARAT SAU FALS 
      În lecţia de recapitulare “Cum şi când s-a format poporul român” am făcut unele afirmăţii 
asupra cărora elevii trebuiau să spună: “adevarat” sau … “fals”. 
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      Exemplu: 
- Poporul român s-a format pe teritoriul vechii Dacii               Adevărat! 
- Strămoşii noştrii sunt : dacii,slavii,romanii                            Fals! 
- Limba română s-a format în acelaşi timp cu poporul             Adevărat! 
- Populaţia daco-romană a fost alungată de migratori              Fals! 
- Poporul român a asimilat pe migratori                                   Adevărat! 

2. CE EVENIMENTE S-AU INTAMPLAT LA…? 
     ALBA IULIA-oraş întemeiat după cucerirea Daciei de către romani sub numele de Apulum. 
- fosta capitală a Transilvaniei; 
- au fost întemniţaţi si torturaţi Horea şi Cloşca; 
- a fost înmormântat Iancu de Hunedoara. 
- a fost primit Mihai Viteazul după victoria de la Şelimbăr; 
- Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918; 

3. CINE A FOST CEL CARE…? 
Jocul acesta este indicat tot pentru tema de mai sus. 

a)…a dat porunca să se taie mulţi arbori dintr-o pădure ce străjuia drumul.A lăsat doar trunchiurile 
înalte cât un stat de om,le-au îmbrăcat în cămăşi şi le-au pus căciuli în capătul de sus.Apoi au 
rezemat arcul de aceste trunchiuri de copaci? 
                                                                             (Decebal) 
b)…si-a rupt cămăşa de pe el şi a facut-o pansamente pentru răniţi? 
                                                                           (Traian) 
c)…a obţinut cea dintâi mare biruinţă a românilor contra turcilor?  
                        (Mircea cel Bătrân-Rovine, 1394) 
f)…a cârmuit ţara cu pricepere şi blândeţe? 
                             (Alexandru cel Bun,1400-1432) 
d)…l-a învins pe Mohamed Cuceritorul încât i-a zădărnicit planul de-a cuceri Europa? 
                          (Iancu de Hunedoara –Belgrad ,1456) 
e)…a înzestrat cu tunuri oastea deşi pe atunci erau foarte scumpe? 
                         (Ştefan cel Mare,1457-1504) 
     Aceste “ghicitori” sunt scrise pe bucăţele de hârtie,împăturite şi puse   într-un 
săculeţ,o căciuliţă sau…într-o “oglinjoară” din carton,frumos decorate.  
      Fie că trag fiecare un bileţel din săculeţ, fie că folosesc “oglinjoara fermecată”care umbla 
din bancă în bancă,copiii îi cântă versurile: 
                        “Oglindă,oglinjoară fermecată 
                          Ia să-mi spui pe dată 
                          Ce ascunzi în spatele tău 
                          Că vreau să ştiu şi eu.” 
        Elevul care se află cu oglinda în mână,în momentul când s-a terminat recitarea o deschide 
şi trage un bileţel.Îl citeşte clasei şi răspunde.Se pune bileţelul separat şi oglinda pleacă mai 
departe,la ceilalţi elevi. 

4. INTREBARI SUB FORMA DE VERSURI 
a) Ce tânără fecioară  

Pe nemţi cu plumb doboară 
La Mărăşeşti?să-nveţe 
Că “Pe-aicea nu se trece!” 
                              (Ecaterina Teodoroiu) 

      b)         Fost-a cică domn viteaz , 
         Lui Sinan îi zdrobi oştirea 
       Şi-a trecut munţii Carpaţi 
        Să facă Unirea. 
                                                 (Mihai Viteazul) 

b) Strigau ţăranii “Vrem pământ!” 
Când înarmaţi cu furca, 
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Pornit-au toţi,sub jurământ 
Să-nlăture “năpârca” 
                                 (Răscoala din 1907) 

            5. GHICITORI 
      Cine a fost numit aşa…? 
a) “rege al Daciei”                              Decebal  
b) “Principele cel mai puternic şi mai viteaz”   Mihai Viteazul 
c) “Lumina lumii”                                            Iancu de Hunedoara  
d) “Apus de soare”                                       Ştefan cel Mare 
e) “Regele ţaranilor”                                    Gheorghe Doja 
f)  “Craiul munţilor”                                     Avram Iancu 

6. ALEGEŢI RĂSPUNSUL CORECT! 
 Propoztiţiile sunt scrise pe tablă şi conţin un singur răspuns corect şi mai multe 
eronate.Copiii vor copia pe caiete răspunsul corect,într-o unitate de timp. Câştigătorii vor fi 
declaraţi istoricii lecţiei.Jocul poate fi folosit la lecţia de recapitulare: “Lupta poporului româna 
pentru dreptate scocială.” 

1.) Răscoala de la Bobâlna a avut loc în anul: 1514,1437,1456; 
2.) Nobilii au iscălit o înţelegere la: Mărăşeşti,Mănăştur,Mirăslău; 
3.) În fruntea răsculaţilor,Gheorghe Doja a asediat cetatea din: Maramureş,Mureş, 

Timişoara; 
4.) Răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan a izbucnit în anul: 1574,1784,1478; 
5.) Urmările răscoalei din 1907 au fost: ieftinirea arenzilor,împroprietărirea ţăranilor. 
 

 
 

DEZVOLTAREA GÂNDIRII CREATOARE PRIN 
REZOLVĂRI ŞI COMPUNERI DE PROBLEME LA 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
FLOREA Gabriela, Şcoala cu clasele I -VIII ,,Avram Iancu” Satu Mare 

„Matematica nu înseamnă calcul. Calculul este făcut de maşinile de calcul. Matematicii îi aparţine 
fantezia, imaginaţia, demonstraţia. Toate au un caracter pur uman şi nu pot fi făcute decât de 

oameni”. Grigore Moisil 
 
 Însuşirea cunoştinţelor de matematică prevăzute în programă implică activizarea elevilor, 
antrenarea si stimularea lor în descoperirea şi formularea definiţiilor şi regulilor, în aplicarea 
acestora. De aceea, compunerea şi rezolvarea problemelor este una din principalele categorii de 
activităţi prin mijlocirea cărora se însuşesc cunoştinţe de matematică şi se realizează obiectivele 
majore ale predării matematicii. 
 Rezolvarea de probleme şi mai ales compunerea acestora prezintă o importanţă deosebită 
pentru dezvoltarea flexibilităţii, originalităţii precum şi la dezvoltarea formelor variate sub care se 
prezintă imaginaţia creatoare. Prin activitatea de compunere şi de rezolvare a problemelor, elevii 
sunt antrenaţi în căutarea, descoperirea unor adevăruri şi sunt solicitaţi să le folosească în diferite 
situaţii. 
 În căutarea soluţiilor la probleme complicate, elevii se folosesc totdeauna de un material 
informativ, iar posibilităţile de rezolvare rapidă şi corectă a problemei depind şi de volumul şi de 
profunzimea acestui material. 
 Ipotezele, soluţiile posibile pe care le elaborează subiectul în rezolvarea unei probleme nu 
apar la întâmplare, ci ele iau naştere pe baza asociaţiilor, a cunoştinţelor asimilate anterior. Cu cât 
aceste cunoştinţe sunt mai largi, mai profunde, mai temeinice, cu atât sunt mai mari şansele ca 
ipotezele care se nasc în mintea celui care rezolvă să ducă mai repede şi mai profund la soluţie. 
 La toate vârstele, dar mai ales în prima etapă de şcolarizare relaţia interes - efort - 
randament se afirmă cu pregnanţă ca o modalitate de corelare a factorilor care dinamizează procesul 
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dezvoltării intelectuale. Cultivarea interesului ca mobil al activităţii intelectuale susţinute, prezintă o 
importanţă pedagogică deosebită mai ales pentru domeniile de cunoaştere care solicită intens 
activitatea gândirii, cum sunt cunoştinţele matematice. 
 Având în vedere aceste consideraţii pedagogice, cadrul didactic trebuie să utilizeze o 
multitudine de soluţii didactice care să stimuleze interesul şi dorinţa de efort a micilor elevi pentru 
dobândirea cunoştinţelor. Toate eforturile trebuie să fie îndreptate spre utilizarea unor procedee care 
să solicite imaginaţia elevilor, să le impună o prelucrare creatoare a cunoştinţelor dobândite. 
 În faţa oricărei probleme, elevul trebuie pus în situaţia de a gândi ca în faţa unei probleme 
noi, necunoscute şi numai după acest act de gândire (cunoaşterea sau chiar recunoaşterea problemei 
de faţă) să poată trece la încadrarea problemei „individuale” în  categoria unui nou tip de probleme 
căruia îi aparţine. 
 Pentru a forma la elevi o gândire creatoare, ei trebuie puşi în situaţii variate, mereu noi. 
În acest caz se utilizează o varietate de procedee:  
complicarea treptată a unei probleme rezolvate; 
rezolvarea problemei prin noi, variate procedee şi alegerea căii celei noi, rapide;  
reformularea problemei prin introducerea necunoscutei drept cunoscută.  
 Rezolvarea problemelor matematice poate deveni o activitate de tip creativ în măsura în 
care elevii reuşesc să vadă că diversitatea infinită a problemelor are la bază o lege de generare, că 
orice problemă, simplă sau complexă, este produsul unei dezvoltări şi că, la rândul ei, poate fi 
dezvoltată. 
 Pentru a înţelege aceasta, elevul trebuie să participe la descoperirea legii după care dintr-un 
număr determinat de structuri primare derivă treptat, tinzând spre infinit, întregul câmp problematic. 
 Nicolae Oprescu în lucrările sale despre învăţământul matematic, în ciclul primar, 
consideră trei „capacităţi” mai importante în rezolvarea problemelor: 
Capacitatea de a înţelege semnificaţia valorilor numerice, ale datelor problemei şi a relaţiilor ce se 
dau ca elemente cunoscute. 
 Capacitatea de a înţelege condiţia problemei (relaţia ascunsă între datele problemei şi 
valoarea necunoscută) de a dirija raţionamentul pe calea aflării necunoscutei. 
 Capacitatea cuprinderii în raza gândirii nu a unor secvenţe din raţionamentul problemei, nu 
a unor fragmente succesive pe care, să le pună cap la cap, ci a întregului raţionament de rezolvare a 
problemei, fiind vorba de formarea unei gândiri sintetice. ([20], pag. 92) 
 În rezolvarea problemelor, învăţătorul trebuie să înlăture tendinţa de a dirija pas cu pas 
către soluţii deoarece aceasta frânează mişcarea liberă a gândirii. 
 Un rol deosebit în dezvoltarea creativităţii elevilor îl joacă transpunerea rezolvării unei 
probleme sub formă de exerciţiu cu datele problemei sau înlocuindu-le cu litere, indiferent dacă este 
sau nu o problemă tipică. 
 O asemenea activitate cu elevii este o muncă de creaţie, de gândire, de stabilire de legături 
logice pentru a putea pune sub forma unui exerciţiu ceea ce, de fapt, se realizează în mai multe 
etape, prin exerciţii diferite. Dacă se înlocuiesc numerele din exerciţii (datele problemei) prin litere, 
atunci procesul devine complet prin generalizare. 
 Se analizează problema sintetic şi analitic. Se pune rezolvarea problemei sub forma unui 
singur exerciţiu: 
 Activitatea de compunere a problemelor prezintă o importanţă deosebită pentru dezvoltarea 
flexibilităţii gândirii, a originalităţii, a creşterii interesului pentru problemele reale ale vieţii, pentru 
dezvoltarea imaginaţiei. 
 Compunerea de probleme este o activitate complexă, elevul fiind obligat să respecte 
structura exerciţiilor sau a figurii date şi, în raport cu acesta, să elaboreze textul problemei - text al 
cărui raţionament să reclame rezolvarea oferită. 
 Compunerea de probleme este foarte dificilă, mai ales pentru elevii ce întâmpină greutăţi în 
însuşirea cunoştinţelor, deoarece cere un limbaj matematic corespunzător, un efort minuţios gradat 
din partea elevilor, înlăturând rigiditatea gândirii. 
Acomodarea elevilor cu ceea ce se numeşte compunere de probleme trebuie să se facă gradat. 
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Exemplu: 
schimbaţi întrebarea problemei; 
puneţi întrebarea problemei şi rezolvaţi; 
enunţaţi altfel problema; 

compuneţi o problemă asemănătoare; 
puneţi rezolvarea problemei sub forma unui 
singur exerciţiu; 
compuneţi problema după exerciţiul dat. 

 Alcătuind (compunând) probleme după scheme elevii sunt puşi în situaţia de a depista în 
primul rând tipul de legătură dintre diversele mărimi şi apoi să formuleze enunţuri cărora să le 
alăture întrebarea potrivită:  
 Gradarea cerinţelor pentru compunerea problemelor se face treptat, în funcţie de 
cunoştinţele în cadrul celor 4 operaţii, astfel ca sarcinile noi să nu apară dintr-o dată, în toată 
complexitatea lor, ci pe rând şi ca experienţa căpătată anterior în rezolvarea unei probleme să 
servească drept bază în rezolvarea noii probleme. 
Putem cere elevilor să compună probleme: 
după date numerice indicate, iar tema să fie 
la liberă alegere; 
după temă indicată, iar datele să fie la liberă 
alegere; 
ce implică o anumită operaţie; 

atât tema cât şi datele numerice să fie 
indicate; 
atât tema cât şi datele numerice să fie la 
liberă alegere. 

 În activitatea de compunere şi rezolvare a problemelor, Nicolae Constantin Matei 
recomandă în lucrarea „Educarea capacităţilor creatoare în procesul de învăţământ” crearea 
problemelor în următoarele forme şi în 
următoarea succesiune graduală: 
probleme - acţiune sau cu punere în scenă; 
crearea după tablouri şi imagini; 
după modelul unei probleme rezolvate 
anterior; 
cu indicarea operaţiilor matematice; 
cu indicarea numărului de operaţii 
matematice; 
transformarea problemei compuse în exerciţii 
cu ordinea operaţiilor în succesiunea 
judecăţilor de relaţie corespunzătoare 
conţinutului problemei; 
crearea de probleme după un plan de 
rezolvare dat; 
transformarea problemei compuse în exerciţii 
cu paranteze care indică ordinea operaţiilor; 

compunerea problemelor fără întrebare, care 
urmează a fi definitivă; 
compunerea de probleme cu întrebare 
probabilistică; 
compunerea de probleme cu început dat; 
compunerea de probleme după un exerciţiu 
simplu sau complex; 
compunerea de probleme după un model 
simbolic; 
modificarea conţinutului problemei şi a 
datelor acesteia cu 3 variabile: 
acelaşi conţinut şi date noi; 
conţinut schimbat cu menţinerea datelor; 
conţinut şi date schimbate; 
crearea liberă de problemă. ([17], pag. 47)

 
 Pentru compunerea de probleme şi rezolvarea acestora cu uşurinţă, elevul trebuie să 
posede: 
un bogat volum informaţional; 
capacitatea de a folosi cunoştinţele vechi 
pentru aflarea unei relaţii noi; 
capacitatea de generalizare a elementelor 
esenţiale; 
existenţa unor operaţii intelectuale necesare 
în rezolvarea problemelor (de la cele mai 
simple la cele mai complexe); 
capacitatea de a renunţa la calea greşită pe 
care a pornit spre rezolvarea problemei şi de 
a găsi calea cea corectă. 



 Matematica se învaţă prin efort propriu. Abilităţile matematice se formează în primul rând 
lucrând, exersând gândirea prin rezolvări de probleme. 
 Procesul de compunere şi rezolvare de probleme este îngreunat: 

• din cauza slabelor deprinderi de calcul, efortul lor concentrându-se asupra efectuării 
calculelor şi nu asupra liniei raţionamentului problemei; 

• capacitatea redusă a unor copii de a efectua analiza riguroasă a datelor problemei, a 
înţelegerii relaţiilor dintre datele problemei şi cerinţele problemei; 

• punerea greşită a întrebărilor; 
• lipsa de experienţă a elevilor (cadrul didactic trebuie să explice expresiile din textul 

problemei pe care elevii nu le cunosc, astfel încât atenţia elevilor să nu se îndrepte asupra 
acestora). Sub raport psihologic, compunerea de probleme constituie pentru 
învăţător, o activitate de valoare, de o deosebită importanţă în cunoaşterea posibilităţilor 
şcolarilor săi, ajutându-i să acţioneze diferenţiat pentru a ajunge la randamentul maxim. 

 Lowanfeld, mare specialist în domeniul creativităţii arată că, „nu este niciodată prea 
devreme pentru a începe educarea creativităţii copiilor, creativitatea copilului nu trebuie îngrădită 
de nici un fel de interdicţii, limitări sau critici.” 
 Rezolvarea problemelor constituie activitatea matematică cea mai bogată în valenţe 
formative, în ea concentrându-se întreaga experienţă dobândită de elevi, atât în studierea şi 
cunoaşterea numerelor cât şi a calculului, acestea devenind elemente în rezolvarea problemelor. 
 
 
 

ROLUL ŞI LOCUL STUDIERII LIMBII ROMÂNE ÎN 
CICLUL PRĺMAR 

Prof. ROŞU  Georgeta  -SAM. Târşolţ, jud. Satu Mare 
 

Un neam trăieşte înainte de toate, prin limba în care gândeşte, pe care o vorbeşte şi în care 
scrie pentru că, aşa cum spunea Vasile Alecsandri „Limba este tezaurul cel mai preţios pe care îl 
moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită  să 
fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc.” 

Limba română este limba noastră naţională, limba în care s-au dezvoltat gândirea şi simţirea 
sutelor de generaţii care au trăit, au visat şi au creat marile valori ale neamului românesc. Prin ea s-
au exprimat de-a lungul anilor toate marile idei ale românilor, prin ea s-a transmis întreaga 
experienţă de viaţă a poporului nostru. 

După o vorbă adâncă a lui Eminescu, limba este „ Criteriul civilizaţiunii unui popor(....), un 
element esenţial, ba chiar un criteriu al culturii”  . Întreaga istorie a limbii şi culturii noastre are ca 
trăsătură distinctivă şi permanentă dragostea faţă de graiul strămoşesc faţă de valorile naţionale care 
au exprimat adesea cu mare sensibilitate spiritualitatea românească. De aceea, limba română este 
considerată disciplina maternă a şcolii şi ocupă un loc atât de important printre disciplinele 
prevăzute de planul de învăţământ. 

Deosebita atenţie care i se acordă studiului limbii române în şcoală se explică, pe de o parte, 
prin faptul că limba română, ca limbă naţională ,este instrumentul care ajută pe toţi cetăţenii patriei 
noastre să-şi exprime prin vorbire sau în scris, ideile, cunoştinţele şi sentimentele şi să stabilescă 
între ei relaţii, iar pe de altă parte, ca suport al gândirii, limba română are un rol deosebit în 
formarea intelectuală şi morală a elevilor. 

Tocmai de aceea studiul limbii române în şcoală constituie şi o obligaţie patriotică, naţională 
care are implicaţii foarte adânci în formarea culturii generale a elevilor, în educaţia lor intelectuală.  

Cunoaşterea limbii române favorizează asimilarea cunoştinţelor, a noţiunilor, a categoriilor şi 
conceptelor specifice diferitelor discipline studiate în şcoală şi mijloceşte accesul la valorile culturii 
naţionale şi universale. 
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Învăţarea limbii române în şcoală prezintă o importanţă deosebită în formarea elevilor, 
asigurând evoluţia lor intelectuală şi integrarea lor în viaţa socială, ştiut fiind că, gradul de stăpânire 
şi folosire a limbii române constituie o trăsătură definitorie a personalităţii fiecărui cetăţean român. 

În procesul de instruire şi educare ce se desfăşoară în şcoală, studiul limbii şi literaturii 
române ocupă un loc important şi prin multiplele şi variatele posibilităţi pe care le oferă cadrul 
didactic, de a sădi în sufletul elevilor sentimente de dragoste faţă de patrie şi popor, de a educa 
elevii în spiritul frăţiei dintre oamenii acestui pământ, de a trezi la elevi sentimente de admiraţie şi 
preţuire a neamului căruia îi aparţin şi a valorilor sale materiale şi spirituale. 

Învăţătorului îi revine sarcina de a-i ajuta pe elevi într-o manieră eficace şi utilă să-şi 
însuşească limba română, care le permite şi să comunice, să înţeleagă procesele dezvoltării lumii 
înconjurătoare şi ale propriilor lor maturizări. 

Rolul cadrului didactic este de a găsi modalităţile cele mai eficiente pentru a realiza acest 
obiectiv. 

Limba română este instrumentul care asigură organizarea şi desfăşurarea în condiţii bune a 
vieţii sociale, deoarece accesul la întreaga activitate a societăţii nu este posibilă fără cunoaşterea 
limbii. Aceasta trebuie să devină pentru elevi un mijloc de comunicare, un îndemn la acţiune şi un 
instrument al gândirii. 

Însuşirea cunoştinţelor de orice natură se bazează pe cunoaşterea limbii, deoarece pe bună 
dreptate ea se consideră sufletul învăţământului.  

Cultivarea exprimării corecte, coerente şi frumoase a elevilor, constituie principalul obiectiv 
al predării limbii române în şcoală. Realizarea lui presupune nu numai înţelegerea fenomenelor de 
limbă, însuşirea  conştientă  şi  activă a sistemului  fonetic  şi  gramatical al   limbii ( noţiuni, relaţii, 
norme) dar şi stăpânirea unui amplu bagaj lexical. 

Prin studierea limbii se relevă resursele ei expresive. Învăţarea limbii române apelează nu 
numai la potenţele cognitive ale elevilor, ci şi la cele afective. 

Studiul limbii române are o funcţie modelatoare prin cultivarea şi transmiterea expresiei 
cognitive şi artistice de la o generaţie la alta. Limbii române îi revine sarcina de a forma cultura 
generală a tinerei generaţii în perspectiva calităţii intelectuale cerute omului modern : inventivitate, 
imaginaţie creatoare, originalitate, putere de analiză şi sinteză. 

Limba română stă la baza studierii celorlalte discipline, ea dezvoltă gândirea logică şi 
capacitatea de a analiza şi interpreta corect procesele şi fenomenele din lumea înconjurătoare. 

Înţelegerea legăturilor între limbă şi societate, între dezvoltarea limbii şi societate duce la 
înţelegerea raportului dintre limbă şi gândire, limba, având, ca orice ştiinţă, legile proprii care îi 
generează dezvoltarea. Fără cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea corectă a limbii, nu este posibilă 
dobândirea bunurilor culturii universale, n-ar fi posibilă cunoaşterea semnificaţiilor limbii române 
pentru oameni, pentru viaţă. Fără cunoaşterea limbii române nu este posibilă înţelegerea 
fenomenelor şi proceselor ce se petrec în jurul nostru. 

Limba ca fenomen social stă la baza tuturor activităţilor pe care le întreprind oamenii într-o 
colectivitate, ajută la desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor umane. La baza dezvoltării 
societăţii omeneşti  a stat limba.  Ea l-a separat  pe om  de  restul vieţuitoarelor.  Prin limbă  a fost 
posibilă închegarea grupurilor sociale şi tot datorită ei gândirea umană a făcut mari progrese. Toate 
gândurile, aspiraţiile, idealurile nobile ale umanităţii îşi găsesc concretizarea prin limbă; prin ea se 
înfăptuiesc şi se fac cunoscute. 

Utilizarea unei limbi bogate, corecte şi nuanţate este prima garanţie a temeinicei culturi 
generale. Limba şi literatura română constituie un obiect de studiu important în planul de 
învăţământ. Importanţa limbii române ca disciplină şcolară capătă dimensiuni noi determinate de 
faptul că prin aceasta se urmăreşte, atât cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor, cunoaşterea şi 
folosirea corectă a limbii materne, cât şi învăţarea unor tehnici de bază ale activităţii intelectuale, 
cum sunt cititul, scrisul şi exprimarea corectă. 

Limba şi ştiinţa au cunoscut de-a lungul veacurilor, un proces de evoluţie neîntrerupt, iar fără 
ajutorul limbii omenirea nu ar fi evoluat. 

Ienăchiţă Văcărescu, lăsa un adevărat testament urmaşilor pentru cultivarea limbii naţionale 
şi cinstirea patriei  :  „Urmaşilor mei Văcăreşti, 
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     Las vouă moştenire 
     Creşterea limbii româneşti 
     Şi-a patriei cinstire.”          
Iscusiţi şi nenumăraţi au fost scriitorii care au exprimat în versuri meritele acestei  „înalte 

doamne’’ care este limba română ;  între ei imnul lui Al. Mateevici a devenit text de antologie.  Alţii 
au arătat însemnătatea pe care a avut-o şi o are limba în viaţa comunităţii, strânsa legătură dintre 
dezvoltarea ei şi formarea conştiinţei şi a unităţii poporului român. 

George Coşbuc considera că limba română e cea mai puternică legătură a unui neam” Ea este 
sufletul neamului, e firea şi fiinţa lui”. 

Una dintre personalităţile marcante ale culturii noastre, Alexandru Odobescu, completează 
elogiul adus limbii române, în capitolul închinat basmului bisoceanului din Pseudo Kynegeticos, 
afirmând  că limba este ceea „ ce avem mai scump rămas de la părinţi şi de aceea ar da ani din viaţă 
ca să scrie  întocmai,  acea  limbă  spornică,  vârtoasă  şi  limpede  a   ţăranilor  
noştri”. 

În prefaţa uneia dintre scrierile sale, Anton Pann „ cel isteţ ca un proverb ” dă dovadă de un 
nobil patriotism: 

  „ Cântă, măi frate române, pe graiul şi limba ta 
  Şi lasă cele streine ei de a şi le cânta. 
  Cântă să înţelegi şi însuţi şi câţi la tine ascult 
  Cinsteşte-ţi ca fieşcare limbă şi neamu-ţi mai mult. ”  
Cultivarea limbii naţionale a urmat o linie ascendentă prin contribuţia unor mari scriitori 

(Russo, Haşdeu, Eminescu, Negruzzi, Caragiale, Slavici,Creangă, Coşbuc) care au elaborat opere 
fundamentale pentru procesul de dezvoltare al limbii române prin contribuţia unor cărturari de cea 
mai înaltă valoare  (T.Maiorescu, I.Cipariu, Al. Lambrion ). 

Privind spre viitor, cultivarea limbii române în şcoală reprezintă o coordonată fundamentală a 
fiinţei noastre naţionale, după cum frumos şi emoţionant spunea Nichita Stănescu :  o  dată  este „ 
patria de pământ şi de piatră şi încă o dată este numele patriei de pământ şi de piatră. Numele patriei 
este tot o piatră. O patrie  fără  de nume  nu  este o patrie.  Patria noastră este limba română. ”    

În perioada şcolarizării obligatorii, scopul studierii limbii române este acela de a forma  
progresiv un  tânăr cu o cultură  comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din 
jurul său, să comunice  şi să  interacţioneze cu semenii  exprimându-şi stările, gândurile, opiniile, 
sentimentele, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, să se integreze efectiv în 
contextul viitorului parcurs şcolar, respectiv profesional, să îşi utilizeze în mod eficient şi creativ 
capacităţile proprii pentru  rezolvarea unor probleme concrete  în viaţa de  zi cu zi, să poată continua 
în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare. 

Elevii, pentru a-şi exprima ideile şi pentru a le face înţelese de cei care-i ascultă, trebuie să 
dispună de un vocabular bogat. Se ştie că atât în exprimarea orală, cât şi în cea scrisă, îi cerem 
elevului conţinut, claritate, precizie, expunere logică şi armonie. Exprimarea orală, când este 
cultivată şi corect formulată, ajută şi pregăteşte exprimarea în scris a ideilor şi sentimentelor. Când 
nu este cultivată , imprimă limbajului scris o serie de trăsături negative : caracterul neîngrijit al 
exprimării, vocabularul sărac şi familiar, incorectitudini gramaticale, repetiţii şi cuvinte de prisos. 

Îmbogăţirea vocabularului elevilor cere, de asemenea,” curăţirea ” exprimării lor de cuvinte 
şi expresii vulgare, argotice, supravegherea exprimării, prin toate activităţile, pentru  a menţine  
puritatea limbii şi eleganţa comunicării.  Orice copil  corectat  cu  răbdare şi perseverenţă va 
însemna mai târziu un om cult, educat şi folositor societăţii. 

 Sarcina şcolii este să dezvolte exprimarea elevilor, pe baza cunoaşterii proceselor psihice şi 
a metodelor care stau la temelia însuşirii limbii acordând atenţie sporită activizării, precizării şi  
îmbogăţirii vocabularului copiilor, pornind  de  la  modul de însuşire a cunoştinţelor până la modul 
de exprimare a acestora. 

Accentul se va deplasa pe comunicarea orală şi scrisă, pe perfecţionarea exprimării orale şi a 
receptării mesajului, asigurând accesul elevilor la tipurile variate de comunicare, stimulându-le 
creativitatea verbală. A-i învăţa pe elevi limba română , înseamnă a-i învăţa să comunice prin 
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practica limbajului oral, a celui scris, citirea, scrierea, exprimarea scrisă, studiul structurilor 
lingvistice şi utilizarea expresivă a limbii, precum şi integrarea în societate.  

  Indiferent de formele pe care le îmbracă, lecţiile de limba română au o importanţă majoră nu 
numai că prin intermediul lor copilul îşi îmbogăţeşte,  îşi precizează şi îşi activează vocabularul, 
învaţă să construiască propoziţii sau mici compoziţii, cultivându-şi astfel limbajul – obiective 
directe ale acestui obiect de studiu – ci, mai ales, pentru că în afara limbajului fiinţa umană nu poate 
exista, nu există gândirea. 

Prezentul  articol se doreşte a fi o modestă contribuţie personală în domeniul atât de vast, dar 
şi de frumos al limbii române, al formării deprinderilor de exprimare corectă, precisă, variată şi 
nuanţată în limba maternă, condiţie a dezvoltării personalităţii umane. 
 
 
 
 

ÎNVĂŢĂTORUL ACTUAL ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI 
MODERN 

BUICĂ Valerica- Şcoala cu clasele I-VIII- Peretu, Teleorman 
MATEESCU Cristina- Şcoala „Mihai Eminescu”-Roşiorii de Vede-Teleorman 
 
I. Condiţia învăţătorului în peisaj autohton 

Şcoala românească actuală se află mereu într-un efort de schimbare şi adaptare la 
cerinţele societăţii democratice. Modernizarea şi ridicarea calităţii sale la nivelul standardelor 
educaţionale europene, mereu reînnoite , cer o examinare atentă şi actualizată în concordanţă cu 
evoluţia sistemelor de învăţământ din celelalte ţări europene, îndeosebi dinţările Comunităţii 
Europene. 

Dacă în ţările mai bogate şi mai dezvoltate din Uniunea Europeană ( Austria, Belgia, 
Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania) raportul dintre cadrul didactic (învăţător / institutor / 
educator) şi numărul de elevi este de aproximativ 1: 10 sau 1: 14,  sau unde baza materială asigurată 
de către stat pentru unităţile de învăţământ este mult mai încărcată şi mai eficientă, alături de 
fondurile proprii şi private, ţara noastră se confruntă , la nivelul învăţământului , cu probleme 
deosebit de grave, oglindite atât în activitatea şi condiţia elevilor, cât şi a cadrelor didactice. Astfel 
diverşii factori negativi care interacţionează în desfăşurarea procesului de învăţământ fără să fie 
combătuţi duc la formarea unei imagini neclare şi de asemenea, negative, eronate asupra unui sistem 
de valori ce a dat naştere unor minţi strălucite, atâtor savanţi şi oameni de seamă. Şi toate aceste 
valori ce duc numele unei naţii de oameni înţelepţi se datorează , într-o singură sintagmă , 
dascălilor. 

Faţă de întreg sistemul de învăţământ, faţă de tot ansamblul material necesar, dascălul 
este cel care se dovedeşte perfectibil. 

Julius Nyerere scria în anul 1966 în articolul „ Puterea profesorului” : „ oamenii sunt cei 
care dau măreţie şi putere unei ţări, iar profesorii sunt cei care , mai mult decât orice alt grup, ajută 
la formarea atitudinilor şi ideilor, modelând astfel aspiraţiile unei naţiuni.” 

Dascălilor le revine sarcina majoră , de maximă importanţă, de a începe formarea 
deprinderilor morale, o primă condiţie pentru a reuşi în educaţie fiind de a iubi copiii. A doua 
condiţie este să înveţi tainele acestei ştiinţe. Ceea ce se urmăreşte  prin educaţie este tocmai un 
transfer al personalităţii educatorului asupra copilului.  

„ Spre a creşte oameni înainte de orice ştiinţă şi de orice metodă  trebuie să ai inimă” , 
spunea Pestalozzi. Dragostea faţă de copii reprezintă cerinţa esenţială, condiţia inductabilă în 
asigurarea eficienţei , calităţii şi progresului în întregul şi complicatul demers instructiv – educativ , 
în realizarea optimului pedagogic. 

Cu o bază morală puternic axată pe iubire , artă şi dedicare, orice alt efort capătă valenţe 
minime, devenind din efort-plăcere, 
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Astfel, pornind de la ideile prezentate mai sus  şi acceptând ideea că cel care doreşte 
performanţă, o caută cu îndârjire şi cu patos, încercăm să prezentăm câteva condiţii pentru buna 
adaptare a învăţătorului la noutăţile pedagogice cerute de înaltele foruri pentru procesul complex de 
dezvoltare europeană. 
II. Plurivalenţa personalităţii dascălului 

În primul rând, putem discuta de plurivalenţa învăţătorului care trebuie să îndeplinească 
multiple cerinţe ale sistemului de învăţământ prin adoptarea multor roluri pedagogice: învăţătorul 
trebuie să fie, pe rând: şef, supus, serios, infantil, blând, exigent, apropiat, distant, lider, concurent, 
jucător, dirijor, etc.; iată deci o mulţime de perechi în aparenţă contradicţii, dar , în esenţă , aceste 
perechi reprezintă motorul activităţilor întreprinse, liantul ce duce la legarea unor relaţii în 
colectivul clasei.  

Învăţătorul trebuie să comunice, comunicarea este cea care permite stabilirea relaţiilor de 
încredere, dar trebuie să ştie ce formă de comunicare să aplice la momentul potrivit.  

Metodele şi procedeele alese trebuie să reprezinte clar şi perfect personalitatea 
individuală a elevilor, pentru a fi în concordanţă cu nevoile şi puterile lor. 

Un bun psiholog va şti întotdeauna ce este , ce reprezintă fiecare individualitate, iar un 
bun pedagog va ştii să îmbine caracteristicile fiecăruia cu metode , procedee corespunzătoare pentru 
obţinerea unui optim. 

În concordanţă cu vremurile şi tendinţele actuale, trebuiesc îmbinate, tehnologia cu 
tradiţia, mecanicul cu arta, superficialitatea cu sensibilitatea.    

Trebuie urmărit un proces care să favorizeze evoluţia pe toate planurile dar şi păstrarea 
valorilor tradiţionale. 
III. Creator, şlefuitor, culegător al frumosului 

Dăm spre exemplificare aici o latură a personalităţii umane vizată de orice cadru didactic 
în vederea obţinerii performanţelor: latura artistică şi creatoare , a sensibilităţii literare. 

Omul este singura fiinţă creatoare, deoarece este singura fiinţă care a izbutit să-şi 
folosească gura nu numai pentru a consuma natura, ci şi pentru a comunica idei, depăşind vederea 
prezentului cu ajutorul vorbirii despre viitor. Ori, tocmai pentru aceste considerente , este necesară o 
reconsiderare a „nevoilor speciale” cărora educaţia le răspunde în procesul de învăţământ . 
Excelenţa umană, în toate formele sale de expresie, reprezintă unul dintre capitalurile esenţiale ale 
omenirii, iar comunităţile umane au responsabilitatea de a o cultiva ca pe o cale sigură de progres 
spiritual şi material. 

Persoanele cu aptitudini înalte au nu doar posibilităţi specifice de exprimare, ci şi nevoi 
specifice; talentul nu se dezvoltă de la sine, ci în condiţii educaţionale speciale. Egalitatea şanselor 
la educaţie trebuie să se instituie prin recunoaşterea şi respectarea diferenţelor de capacitate 
înnăscute şi dobândite. Egalitatea accesului la educaţie nu înseamnă şcoală unică pentru toţi , ci 
şcoală adaptată posibilităţilor aptitudinale şi nevoilor fiecăruia. 

Iată de ce consider că datoria noastră profesională a învăţătorilor , de a descoperi şi 
încuraja asemenea categorii de elevi, de care societatea are impetuoasă nevoie în viitor, devine o 
răspundere socială, cu atât mai mult acum, când batem la porţile integrării europene. 

O altă constatare , pe care îndrăznim să o supunem atenţiei, se referă la percepţia limbii 
române , şi la statutul acesteia în şcoală şi în societate , vis – a - vis de puterea informaticii, a 
automaticii şi a calculatorului. S-ar crede că , dacă utilizăm tehnologia, nu mai avem nevoie de 
cuvinte şi că, la ceea ce au trudit generaţii de slujitori ai penei putem noi astăzi să renunţăm cu 
uşurinţă. 

Bineînţeles că noi, dascălii, avem datoria morală să infirmăm această impresie , 
împărtăşind elevilor din frumuseţea limbii române şi specificul ei între celelalte limbi , prin care de 
fapt, ne păstrăm identitatea naţională între popoare. 

Paşii didactici concreţi spre cunoaşterea posibilităţilor de exprimare creatoare ale 
elevilor au la bază metodele de cunoaştere psiho – pedagogică : observaţia, convorbirea, analiza 
produselor activităţii şi metodele active de predare - învăţare  , evaluare: povestirea liberă şi 
repovestirea , conversaţia euristică, problematizarea , jocul de rol, brainstormingul, având un rol 
important în dezvoltarea gândirii critice. 
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Delimitarea  funcţionalităţii aceleiaşi metode nu este exactă: în funcţie de obiectivele 
lecţiei, de momentul, locul şi timpul afectat în cadrul strategiei utilizate, metoda serveşte atât 
cunoaşterii ,cât şi tratării în consecinţă.  

Cum putem însă diferenţia aplicarea acestor metode în funcţie de individualitatea 
fiecărui copil cu particularităţile sale specifice, în aşa fel încât, fără a-i frustra pe cei non-creativi, să 
cultivăm în acelaşi timp şi plăcerea pentru jocul cu cuvintele celorlalţi – creativii ? Voi arăta câteva 
din metodele şi procedeele utilizate în acest scop: 
1.Discuţia dirijată pe un suport: text, compunere, întâmplare povestită, un personaj, un obiect real 
sau imaginar, important este că pe aceeaşi întrebare se pot propune mai multe alternative de răspuns. 
Condiţia reuşitei este ca situaţia de răspuns să solicite elevului empatizarea cu personajul sau cu 
întâmplarea creată. Pentru aceasta învăţătorul trebuie să oprească discuţia într-un punct culminant. 
Exemple de texte suport: „Puiul” de Al. Brătescu-Voineşti,  „Un om necăjit” de M. Sadoveanu, 
„Povestea unui om leneş” de I. Creangă, etc. 
2.Jocul de rol  plasează participanţii în ipostaze noi, tocmai pentru a-i ajuta să înţeleagă situaţii 
diferite şi să se adapteze, să accepte şi să înţeleagă diferenţele de opinii dintre persoane. 
Manualele , auxiliarele au nenumărate exemple care trimit la jocul de rol. Cum de cele mai multe ori 
ne dăm seama că cel mai bine învăţăm „Făcând ceva” , am parcurs cu elevii experienţa utilizării 
jocului de rol pe scenariul creat de ei înşişi şi personajele imaginate tot de ei, care oferă libertatea 
deplină de creaţie , sau jocul de rol după scenariul împrumutat de la emisiuni T.V. (Robingo, Vrei să 
fii miliardar de …aplauze?, etc.). 
3.Brainstorming-ul sau „Explozia de idei” aplică „Filozofia marelui DA”. Motivaţi de aceasta , 
elevii se întrec în a căuta idei cât mai variate, diferenţiindu-se inevitabil prin potenţialul creator 
individual. Cele mai la îndemână exerciţii de brainstorming literar pot avea ca puncte de plecare: 
- o situaţie dată sau creată ad – hoc: „ Literele s-au certat. De ce oare?” 
- o situaţie dubitativă: „Ce părere ai despre…? Ce s-ar întâmpla dacă…?” 
- cuvinte – cheie : „cartea”, „clasa”, „ norul”, „bucuria”, etc. 
- imagini – simbol reprezentând: obiecte, chipuri umane, plante, peisaje, detalii dintr-un ansamblu,   
  etc. 
- gestul şi mimica (simbolizând o stare sufletească): oftatul, mirarea, şi altele. 

Cea mai înaltă formă de manifestare a creativităţii literare a elevilor este compunerea. Ea 
este „tipul cel mai personalizat dintre toate componentele limbii române”, iar dintre criteriile de 
evaluare, cel care urmăreşte depistarea talentului literar, este gradul de originalitate. 

Finalităţile în creativitatea literară se concretizează în scurte texte , ghicitori, poezioare, 
rebusuri, anecdote. 

Normal că evaluatorul are în vedere şi alte criterii. De corectitudine a ortografiei, 
punctuaţiei, criterii de cursivitate a exprimării, criterii de lizibilitate şi estetică a paginii. 

Se pune întrebarea „Când şi unde putem folosi metodele amintite?”. 
Răspunsul este: în orice secvenţă cu specific de compunere, dintr-o strategie didactică la 

disciplina limba română dar şi la alte discipline ( ştiinţe geografice, istorie, Discipline opţionale) sau 
în orice activitate interdisciplinară. 

Printre formele palpabile de încurajare a elevilor care manifestă existenţa „sămânţei” de 
talent literar, considerăm: 

- realizarea de proiecte (după teoria inteligenţelor multiple) 
- sfaturi pentru începători: „ Şi ideea ta poate fi bună!”, „fiecare este unic!”, etc. 
- concursuri literare şcolare 
- concursuri ale revistelor pentru copii 
- serbări, întâlniri cu scriitorii 
- evaluarea creaţiilor la bibliotecă. 
Cheia succesului stă însă în măiestria noastră didactică direcţionată spre exersarea 

continuă şi independentă cu elevii, până la plăcerea acestora de a răspunde la chemarea cuvintelor şi 
a le pune sub condei. 
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ALTERNATIVE PEDAGOGICE 
 

STEP BY STEP –o viaţă nouă 
Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Tonitza”, Constanţa 

Înv. BABAŞCU Elena, Inst. Cernica Alexandra 
  

”Nu lăsa copiii să se limiteze la ce ştii tu pentru-că ei s-au născut în alte 
vremuri”  . “Ideile bune şi inovaţiile trebuie să fie aduse la viaţă printr-o răbdare plină de 
curaj”(Hyman Rickover-„Predarea orientată după necesităţile copilului-vârsta 6-7 ani ,Kate Burke 
Walsh”,pag.19). 

Alternativa educaţională Step by Step promovează metodele de predare–învăţare centrate 
pe copil, precum şi implicarea familiei şi comunitaţii în  organizarea şi dirijarea muncii copilului. 
Principalele caracteristici ale educaţiei Step by Step sunt :-abordarea unor metode de predare 
adecvate;-predarea tematicii bazată pe individualitate;-centrele de activitate vor fi delimitate atât 
fizic cât şi prin procesul de învăţare-citire, scriere, matematică, ştiinte, descoperite de fiecare elev în 
parte. 

„Educaţia  trebuie orientată în direcţia dezvoltării depline a personalităţii umane şi a 
întăririi  respectului  pentru  drepturile  şi  libertăţile  fundamentale  ale  omului”  ( Jean  Piaget). 
Programul  Step by  Step  susţine  necesitatea  creării  unui  model  educaţional  care  să facă  elevul  
conştient  că  tot  ce  se  întâmplă în  viaţă  este  interdependent şi pune accent pe colaborarea şcolii 
cu familiile elevilor, pe  implicarea  părinţilor  acestora  în  conceperea  şi  organizarea  activităţii  
din  şcoală. 
 Dewey  spune “ că  educaţia  este  un  proces  de  trăire”. Scopul  programului  Step  by  
Step este  consolidarea  de   deprinderi  de  învăţare  pe viaţă, deprinderi recognoscibile  prin  5  
caracteristici : 
 Creativitate: dorinţa  de  a-şi asuma  riscuri; spontaneitate; manifestarea dorinţei de a face 
explorări; capacitate analitică, frecvenţă; originalitate; simţul umorului, flexibilitate. 
 Productivitate: spirit  organizatoric, consecvenţă; perseverenţă; iniţiativă, capacitatea de  a 
face estimări; concentrare, motivaţie; capacitatea analitică. 
 Curiozitate: manifestarea dorinţei  de  a  face  explorări; dorinţa  de  a cunoaşte  natura; 
capacitatea  analitică ; experimentare;  gândire  abstractă. 
 Cooperare: chibzuinţă; sentimentul apartenenţei la grup; atitudine pozitivă; 
responsabilitate. 
 Empatie: toleranţă; dorinţa de a-şi împărtăşi opiniile, acceptarea celorlalţi; înţelegere,  
răbdare, chibzuinţă 
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DESPRE PEDAGOGIA WALDORF 
Inst. Adrian CONDREA Liceul Waldorf Iaşi 

membru în Consiliul director al Federaţiei Waldorf din România 
 

"Ce aţi spune dacă cineva, căruia i-a fost pusă în faţă o farfurie cu peşte, ar îndepărta cu 
grijă carnea şi ar alege oasele, devorându-le! V-aţi speria cu siguranţă îngrozitor, că acea 
persoană s-ar putea îneca cu oasele. Şi în afară de asta, organismul său nu ar asimila cum trebuie 
oasele de peşte. 

Însă exact aşa se întâmplă, numai că la un alt nivel, la nivelul instruirii sufleteşti când 
unui copil i se prezintă, în locul unor imagini pline de viaţă care îl solicită în întregime, concepte 
goale, serbede, abstracte.”   ( Rudolf Steiner - "Viaţa spirituală contemporană şi educaţia", Ilkley; 
Conferinţa din 13. VIII. 1923). 
 
Câteva aspecte generale ale pedagogiei Waldorf 

Pedagogia Waldorf nu este o „pedagogie a succesului şcolar”, nu rezolvă toate problemele 
care apar în evoluţia copilului dar este preocupată de aceste probleme şi se străduieşte să găsească 
soluţii. De aceea, formarea dascălilor pentru alternativă nu presupune „înarmarea acestora cu un set 
de metode si materiale didactice standard, specifice” ci, în primul rând,  crearea, la fiecare din 
cursanţi, a unei noi deschideri faţă de fiinţa copilului, faţă de misiunea dascălului. 
Din acest motiv nu există nici în sistemul Waldorf din România si nici în străinătate acele materiale 
auxiliare atât de apreciate în învăţămâtul tradiţional: manuale, îndrumătoare, culegeri de texte 
literare, etc. Învăţătorul, profesorul din Şcoala Waldorf este pus în situaţia de a-şi găsi prin efort 
propriu cele mai potivite mijloace de predare. Până şi în privinţa recomandării unor metode 
specifice de lucru la clasă, a unor strategii didactice prestabilite, există mari rezerve. 
Cum poate păşi un dascăl Wadorf în faţa unui colectiv de elevi în aceste condiţii? Nu se simte oare 
dezorientat în faţa atâtor necunoscute care îi stau în faţă? Nu există pericolul unui diletantism ridicat 
la rangul de principiu didactic?  
Mărturisesc că în primul an de activitate în Şcoala Waldorf din Iaşi şi chiar şi după aceea am 
resimţit acut lipsa „indicaţiilor metodice” dar tocmai panica în care intrasem m-a ajutat să caut, să 
descopăr, să mă implic activ şi conştient în elaborarea materialelor  de care aveam nevoie, de la 
planurile de învăţământ şi programele şcolare, la mijloacele de învăţământ de care simţeam că am 
nevoie. Evoluţia elevilor mei  mi-a confirmat că în general am luat decizii bune. 
              
Originea pedagogiei Waldorf 

Prima şcoală Waldorf, şcoala din Uhlandshöhe-Stuttgart, a fost deschisă de către Rudolf 
Steiner în septembrie 1919. Emil Molt, directorul fabricii de ţigări Waldorf-Astoria, entuziasmat de 
ideile lui Rudolf Steiner despre reorganizarea vieţii sociale, l-a rugat pe acesta să organizeze o 
şcoală care să le asigure copiilor muncitorilor săi o pregătire demnă de o fiinţă umană. Din această 
acţiune a lui Rudolf Steiner s-a născut o mişcare şcolară cu o amploare mondială. 

Este deseori pusă întrebarea: care sunt cauzele acestei amplori uimitoare? Există un centru 
pentru cele peste 600 de şcoli din toată lumea de unde acestea sunt conduse asemenea unui mare 
concern industrial? 

Realitatea este alta. Înfiinţarea unei şcoli reprezintă întotdeauna semnul evident al unei 
iniţiative individuale. Fiecare nouă şcoală ia naştere din voinţa şi prin efortul cadrelor didactice şi al 
părinţilor, care au convingerea că pedagogia Waldorf le oferă copiilor o educaţie adecvată vieţii 
contemporane şi care sunt dispusi să sacrifice în acest scop energie, timp, idei şi, nu în ultimul rând, 
mijloace materiale. De cele mai multe ori sunt necesari ani mulţi de răbdare şi tenacitate (în 
Germania de obicei între 3 si 7 ani) de la ideea înfiinţării unei şcoli şi până la apariţia acesteia cu 
primele ei clase si cu învăţătorii respectivi. 

Obiectivul pedagogiei Waldorf este în egală măsură încurajarea dezvoltării sănătoase a 
capacităţilor fizice, sufleteşti si spirituale ale tânărului - pe baza studiilor elaborate de Rudolf 
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Steiner şi a programei şcolare concepute ţinând cont de impulsurile date de acesta - şi a găsirii unui 
răspuns adecvat si corect la tendinţele proprii de dezvoltare ale copilului. 

O bogată activitate de cercetare a fost depusă în ultimele decenii în domeniul metodicii 
Waldorf şi în cel al elaborării unei programe şcolare. Din punct de vedere internaţional este extrem 
de interesantă problema în faţa căreia se află de la început orice şcoală Waldorf, şi anume: cum 
poate găsi programa şcolară un răspuns pedagogic la situaţia culturală şi spirituală din ţara 
respectivă. 

 
Dezvoltarea flexibilităţii si a creativităţii 

A-i acorda copilului o educaţie adecvată nu înseamnă numai a-l ajuta să se integreze 
respectivelor condiţii culturale, economice şi sociale. Educaţia într-o lume care se transformă de la o 
zi la alta într-un ritm ameţitor, impune părinţilor si pedagogilor întrebarea: cât de creativi, 
independenţi, liberi şi plini de iniţiativă pot deveni tinerii prin intermediul educaţiei şi al şcolii? 
Cum învaţă ei să întâmpine noul cu flexibilitate? 

Cum pot fi educaţi copiii în aşa fel încât să pună cu plăcere, interes şi curiozitate întrebările 
care îi frământă? Să înveţe în primul rând să pună întrebări şi nu să ofere răspunsuri gata pregătite? 
Educaţia ar trebui să constea în transformarea cunoştinţelor acumulate în impulsuri către reflecţii 
individuale, percepţii diferenţiate şi acţiuni voluntare. Cu acest punct de vedere este de acord 
majoritatea cercetătorilor din domeniul ştiinţelor educaţiei. 

Aceste obiective educaţionale constituie la ora actuală un subiect de discuţie generalizat şi 
sunt parte integrantă a modelului educaţional practicat în şcolile Waldorf. Pedagogia Waldorf însă 
înseamnă mai mult: fundamentul ei îl constituie antroposofia lui Rudolf Steiner, care vede omul ca 
o totalitate formată din trup, suflet si spirit. Cadrul didactic Waldorf îşi pune întrebarea: cum se 
leagă natura spirituală a omului de cea fizică? Cum poate fi ajutată individualitatea indisolubilă a 
omului să găsească ceea ce o caracterizează, propriul proiect existenţial? 

Nu este aici locul pentru a expune aceste idei mai amănunţit. Celor care vor să aprofundeze 
concepţiile lui Rudolf Steiner le stă la dispoziţie o bogată bibliografie, primară si secundară, tradusă 
în mai multe limbi. 

 
Pedagogia Waldorf şi problemele educaţiei culturale 

Situaţia actuală a învăţământului se prezintă într-un mod aproape paradoxal. În Europa de 
Est se face simţită o deschidere largă către noi modele educaţionale, o atmosferă de pionierat 
susţinută de o mare disponibilitate (si din partea autorităţilor învăţământului de stat) de a găsi o 
modalitate de a iesi din sistemul  educaţional unic de stat. Interesul pentru pedagogia Waldorf a 
făcut ca acesta să fie integrată, experimental, chiar în şcolile de stat. Între timp s-au făcut remarcate 
tendinţe de reîntoarcere la vechiul dirijism. Cele spuse mai sus sunt în parte valabile si pentru ţările 
scandinave. În Olanda, Danemarca si Germania şcolile Waldorf şi-au dobândit un loc stabil în 
sistemul de învăţământ şi pot interveni în favoarea libertăţii şi a autonomiei tuturor activităţilor 
pedagogice. 

În vest, mai ales în SUA, reprezentanţii şcolilor Waldorf sunt tot mai des solicitaţi să dea o 
mână de ajutor. Confruntată în oraşele mari cu probleme aproape de nerezolvat, pedagogia Waldorf 
este percepută ca o posibilitate de a răspunde acestor provocări. În acest scop în 
Milwaukee/Wisconsin a luat fiinţă un model care a stârnit un puternic interes şi în alte state (ca de 
exemplu în California). Problema este mai curând lipsa de formatori (cadre didactice Waldorf care 
să pregătească cadrele didactice din învăţământul de stat) şi care să răspundă cererilor de ajutor. 
 
Şcolile Waldorf sunt multiculturale -  colaborarea internaţională 

Putem deduce din faptul că şcolile Waldorf sunt răspândite în toată lumea, că pedagogia lui 
Rudolf Steiner se poate aplica în contextul oricărei culturi. Asta înseamnă că poate fi transpusă cu 
uşurinţă în practică în Egipt, Japonia, Rusia sau Brazilia, peste tot având ca urmare convieţuirea 
armonioasă a oamenilor aparţinând diferitelor culturi. 

Astfel este posibil, si asta este îmbucurător, ca diferitele ţări şi şcoli să se ajute între ele. Se 
fac schimburi intense de docenţi, de asistenţi pentru programe de dezvoltare şi de cadre didactice 
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care lucrează împreună cu mai tinerii colegi în şcolile nou înfiinţate. De exemplu, multe cadre 
didactice din Olanda ajută la crearea şcolilor Waldorf din Polonia, Cehia şi Portugalia iar multe 
cadre didactice din Germania activează în ţările baltice, Rusia, Cehia şi România. Din SUA vin 
docenţi în ţările din Europa de Est, englezii dau o mână de ajutor în Australia şi Africa. Pot fi 
menţionate multe forme ale schimbului de experienţă şi ale colaborării la proiecte. În scopul 
coordonării proiectelor de întrajutorare în Europa de Est - în special în privinta asistenţei 
pedagogice si juridice - a fost înfiinţată I.A.O. - "Asociatia Internatională pentru Pedagogie Waldorf 
în Europa Centrală şi de Est".  

S-au cristalizat în ultimele decenii şi alte forme de colaborare internaţională. Astfel 
Secţiunea Pedagogică a Facultăţii Libere de stiinţe Spirituale din Dornach este centrul spiritual în 
care pot fi prelucrate toate întrebările referitoare la aprofundarea interioară, înnoirea permanentă şi 
dezvoltarea unei pedagogii adecvate timpului. Odată la trei ani are loc la Dornach o Conferinţă 
internaţională a cadrelor didactice. "Cercul de la Haga", ca asociaţie internaţională a şcolilor 
Waldorf, colaborează intens cu Secţiunea Pedagogică. Cu mulţi ani în urmă grădiniţele s-au reunit  
într-o "Asociaţie Internaţională a Grădiniţelor Waldorf". "Prietenii Artei Educaţionale a lui Rudolf 
Steiner" colectează donaţii şi susţin prin subvenţii aşezămintele pedagogice în formare şi cele care 
se confruntă cu probleme. Trebuie menţionată şi colaborarea activă a multora dintre membrii 
mişcării Waldorf în "Forumul European pentru Libertate în Învăţământ". 

Colaborarea internaţională în domeniul pedagogic este la fel de importantă ca şi 
promovarea conştientă a pluralităţii culturale în antroposofia lui Rudolf Steiner, având în vedere 
diferitele spaţii culturale. 

În Europa se face auzită afirmaţia că părinţii care îşi dau copiii la şcoli Waldorf provin 
dintr-o categorie socială privilegiată şi că pedagogia Waldorf nu mai este reflexul unui imperativ 
social ca în anii '20-'30. În această ordine de idei este interesant faptul că numărul şcolilor Waldorf 
creşte în zonele de criză socială, unde alte forme de învăţământ nu sunt viabile sau acceptă 
resemnate un status quo. Trebuie menţionate aici iniţiativele în favelas din Sao Paulo, proiectul -  
copiii străzii Lar Benjamin din Sao Paulo, iniţiativa Parzival din Santiago de Chile, şcoala înfiinţată 
la Zagreb în timpul războiului, şcoala pentru copii handicapaţi din Bischkek, activitatea cu copiii 
palestinieni din lagărul Shati din Fâsia Gaza, proiectul Milwaukee ş.a. 

 
Tendinţe contemporane 
Un sistem de învăţământ liber, cum este cel bazat pe pedagogia Waldorf, manifestă 

tendinţa de a-şi găsi o bază adecvată în contextul cultural european. 
Promovarea învăţământului alternativ bazat pe pedagogia Waldorf în România este de 

natură a facilita integrarea învăţământului românesc celui european prin schimbul reciproc de 
informaţii şi metode pedagogice în folosul subiecţilor procesului de învăţământ. Dezvoltarea acestui 
tip de învăţământ în România se efectuează într-o modalitate echivalentă, corelată si compatibilă cu 
învăţământul public, cu respectarea  Legii Învăţământului. 

Întrucăt contextul naţional actual se înscrie, în linii mari, în tendinţele lumii contemporane 
— a cărei direcţie fundamentală este democraţia — alternativa Waldorf poate veni în sprijinul 
împlinirii obiectivelor politicii educaţionale prin: 
- integrarea democraţiei în subsistemul educaţional pe care îl reprezintă; 
- asigurarea unei educaţii sub forma unui învăţământ deschis şi flexibil; 
- formarea unor cetăţeni conştienţi şi responsabili, preocupaţi de evoluţia societăţii în care trăiesc; 
- formarea atitudinilor şi relaţiilor sociale solicitate de necesitatea îmbunătăţirii vieţii cultural-etice 
spre binele general al societăţii româneşti; 
- dezvoltarea interesului pentru educaţie printr-un tip de învăţământ axat pe disponibilitatea 
continuă pentru cunoaştere şi acţiune, pentru desăvârşirea culturală şi morală, pentru adaptarea la un 
context social în schimbare. 
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EMIL FLORESCU, UN PIONIER AL PEDAGOGIEI  FREINET 
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 

Inst. Constantin GUŢU, Colegiul Naţional de Artă „ Ion Vidu“, Timişoara 
Inst. Vasile  MUSCALU, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6, Timişoara 

 
 Născut la 1 aprilie 1910 în comuna Răchita, jud. Timiş, termină Şcoala Normală din 
Timişoara în anul 1926. Ajuns dascăl în mai multe  sate din judeţul Timiş, sub influenţa unor 
educatori ca : Jan Ligthart şi mai ales a lui Freinet, a început să fie preocupat de ideea  organizării 
unui mediu şcolar care să se apropie şi să corespundă, cât mai mult năzuinţelor copilăriei şi, sub 
impulsul necesităţilor şi preocupărilor să poată învăţa în mod natural. 
 Astfel cunoştinţele prevăzute de programă le-a cuprins într-un plan general de activitate şi 
studiu bazat pe:  
a)   Mediul – timp (anotimpuri) ; 
b)   Evenimente naturale ale mediului şi timpului ; 
c)   Evenimente etico- sociale ; 
d)  Ordinea de întâetate a trebuinţelor individuale şi sociale, rezultantă a evoluţiei ancestrale. 
Toate aceste derulându-se pe parcursul celor 32 săptămâni ale anului şcolar.   
S-au stabilit un număr de 32 de subiecte generale care constituiau preocupările generale de activitate 
şi studiu-centre de interes pentru săptămânile respective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru limba română s-a introdus tipografia (după metoda introdusă de Freinet la începutul  anului 
1920). Copiii compuneau texte scurte  (întâmplări petrecute acasă, versuri simple, uneori chiar şi ce-
au visat etc.). Dintre acestea era aleasă una. O echipă de serviciu trecea la „regalul cu litere de 
plumb“ şi, în timp ce autorul lucrării alese îşi recitea lucrarea, propoziţie după propoziţie şi se scria 
pe tablă, cu corecturile necesare, echipa tipografilor, numită pentru acea zi, culegea textul. Apoi, 
după ce textul a fost imprimat, se împărţea tuturor elevilor. Pe acest text, la timpul programat în 
orar, se făcea gramatică, observaţii stilistice, citire expresivă. Se trăgeau zilnic (conform celor scrise 
chiar de Emil Florescu în autobiografia sa) 100 de exemplare. Diferenţa de exemplare rămase   se   
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păstra   pentru   alcătuirea revistei lunare « FǍT-FRUMOS » (care apoi se trimitea altor şcoli 
transformându-se  astfel în corespondenţă şcolară). 
 Matematica se făcea, în mod practic, cu ajutorul „FIŞIERULUI MATEMATIC“, care 
conţinea fişe din toate domeniile (în legătură cu centrul de interes) şi care indicau cum se fac 
anumite calcule. De exemplu în săptămâna „Ţesutul“ la geometrie, dacă era în plan dreptunghiul, 
copiii făceau croitorie.  În fişier găseau eşantioane din diferite pânzeturi, stofe, cu preţurile lor. Din 
hârtie de ziar se croia un şorţ de formă dreptunghiulară. Problema putea să fie formulată astfel : Să 
se calculeze suprafaţa şorţului şi cât costă cu materialul ales din fişier? Copiii se transformau în 
croitori şi, pe nesimţite, făceau matematică, fiindu-le necesar să calculeze costul şorţului.  
 Pentru istorie, în afară de colecţii documentare bogate (cu tăieturi din ziare, vederi, portrete 
istorice etc.) s-a confecţionat o „bandă istorică “, un adevărat film al timpului istoric cu trecutul 
omenirii, în general şi al ţării noastre, în special. Acest film era divizat pe secole, ani şi cuprindea 
diferite evenimente din istoria tehnicii şi ştiinţei sau a altor evenimente importante, contemporane 
cu cele ale ţării noastre. Fâşia de bandă ce reprezenta ţara noastră era divizată în trei : Muntenia, 
Moldova, Transilvania, prin trei culori : roşu, galben, albastru. Locul unde se împleteau fâşiile 
reprezenta tendinţa de unire, cu timpul respectiv, remarcat prin gradaţia de bandă (fiecare an având 
½ cm). 
 La geografie, folosirea nenumăratelor colecţii de vederi, machete, a lăzii cu nisip şi având 
reprezentarea grafică a „ţării nimănui“ i-a făcut pe copii să se familiarizeze cu citirea hărţii, cu 
măsurarea distanţelor şi cu o orientare bună  pe hartă. 
 Organizarea  clasei şi a şcolii era foarte modernă pentru acea vreme  (dar şi pentru aceste 
zile este destul de surprinzătoare). Din clasă au fost scoase băncile fiind înlocuite cu mese cu 
scăunele individuale pentru ”mişcare liberă în orice împrejurare cât şi pentru o mai bună lucrare în 
echipă” 
Şcoala  era organizată în „comunitate şcolară, elevii  fiind organizaţi în grupe şi echipe “. Fiecare 
elev avea un carnet de membru al comunităţii în care,  pe lângă note, erau trecute şi atelierele la care 
participau, serbările, excursiile, munca prestată în grădinărie,  lucările personale (textele libere), 
cărţile împrumutate de la biblioteca şcolii, „distincţiuni“ şi pedepse. 
 Programul săptămânii stabilit cuprindea activităţile desfăşurate dimineaţă : lecturi şi 
comunicări informative, exerciţii matematice, lectură expresivă şi exerciţii gramaticale, declamaţie, 
teatru şi muzică, iar după amiază ocupaţii libere şi pregătitoare. Acest program cuprindea atât 
echipa cât şi redactorul şef al revistei : « Făt Frumos ». Toate acestea erau stabilite pe centre de 
interes. 
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Activitatea practică (în grădină, lucrările de atelier etc) era remunerată din beneficiile pe care le 
aducea grădina şi din tombolele organizate cu ocazia diferitelor organizări artistice şi culturale. 
Tot în cadrul comunităţii şi-a organizat o cantină la care serveau masa toţi elevii. Fiecare elev 
aducea de acasă, când putea şi când avea, legume, făină şi cele trebuincioase. „Gospodarul cantinei“ 
nota în carnetul fiecărui elev ce a adus. Toţi împreună stabileau meniul pentru a doua zi, aşa că, cei 
care aveau acasă din alimentele necesare aduceau o anumită cantitate din acestea. Uneori părinţii 
veneau să ajute la preparatul unor mâncăruri mai deosebite. 
În vara anilor 1940 şi 1941 a experimentat cu rezultate remarcabile un sistem de educaţie de 
includere în şcoală (câte o lună) a copiilor cuprinşi între 3 şi 7 ani. Această perioadă se încheia cu o 
expoziţie şi o serbare  a tuturor elevilor. 
 Toate aceste lucruri fac dovada că de-a lungul timpului  învăţătorii au fost preocupaţi de 
nou şi de optimizarea procesului de învăţământ prin formarea de capacităţi şi atitudini, de adaptarea 
conţinutului învăţării la realitatea cotidiană precum şi la preocupările, interesele şi aptitudinile 
copilului. 
 
 
 

POLITICILE PROMOVATE DE CATRE CENTER FOR 
SCIENCE EDUCATION  AND TRAINING ÎN DOMENIUL 

EDUCAŢIEI PRIN EXPERIMENT 
Dr. Dan SPOREA, Director CSET 

Seful Laboratorului de Metrologie si Standardizare Laser 
Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiaţiei 

 
Creat în cadrul Institutului Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiaţiei din 

Bucureşti, ca urmare a unui proiect tip reţea Comenius 3 si a contractului de cercetare nr. 58/2006 
“Educaţia ştiinţifică pentru o societate bazată pe cunoaştere”, contract finanţat de Autoritatea 
Naţională pentru Cercetarea Stiinţifică, Center for Science Education and Training – CSET 
(http://education.inflpr.ro) este un centru de instruire şi consultanţă privind educaţia în domeniul 
ştiinţelor si are ca misiune sprijinirea educaţiei prin experiment în domeniul ştiinţelor naturale la 
toate nivelele educaţiei  preuniversitare, de la grădiniţă până la liceu. Centrul coordonează reţeaua 
naţională educaţională “Hands-on Science – România”, şi este membru fondator al reţelelor 
internaţionale “Hands-on Science Association” (www.hsci.info) si “Network of Youth Excellence” 
(www.nyex.info). Activitatea Centrului are ca principale obiective: introducerea în procesul 
educaţional a celor mai bune practici focalizate pe educaţia centrata pe elev, care şi-au demonstrat 
eficienţa pe plan mondial; organizarea cursurilor  de pregătire profesională pentru profesori, 
învaţători şi educatori, punându-se accentul pe educaţia practică, utilizând experimentul real sau 
virtual; sprijinirea şcolilor în desfăşurarea activităţilor asociate instruirii formale, informale si non-
formale, inclusiv organizarea de cluburi şcolare, concursuri, sesiuni de comunicări pentru elevi si 
profesori, expoziţii ştiinţifice, sesiuni demonstrative; sustinerea unităţilor de învăţământ în 
participarea la proiecte educaţionale naţionale şi internaţionale; organizarea de schimburi de 
experienţă cu retele educaţionale europene si americane; punerea la dispoziţia cadrelor didactice de 
echipamente, aparatură, programe software, truse educaţionale în vederea realizării unor proiecte 
educaţionale originale; organizarea de seminarii si conferinţe naţionale si internaţionale pe teme de 
educaţie.  

Activităţile CSET sunt corelate cu cele ale unor reţele europene importante (European 
Science Events Association - EUSCEA , European Science Education Research Association – 
ESERA; MirandaNet a Institutului pentru Stiinţele Educaţiei din Marea Britanie) sau americane 
(Coalition for Science After School) şi se desfăşoară în parteneriat cu instituţii de prestigiu cum ar 
fi:  New England Board of Higher Education, Boston (SUA); National Optical Astronomy 
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Observatory, Tucson (SUA); Vinca Institute of Nuclear Sciences, Euroscience - section for Serbia; 
EASTCONN, the Regional Educational Service Center in Connecticut (SUA); International Society 
SPIE (SUA); Optical Society of America – OSA (SUA); Institute of Physics din Marea Britanie.  

In prezent CSET este partener la trei proiecte educaţionale majore - proiectul european 
“Pollen” (www.pollen-europa.net) si doua proiecte dezvoltate în SUA: "Hands-on Optics" 
(http://www.noao.edu/education) si Photonics Problem-Based Learning – PBL 
(http://www.nebhe.org/content/view/248/190).  

Acţiunile noastre, desfăşurate în multe ocazii în cooperare cu inspectoratele şcolare, Casa 
Corpului Didactic si autorităţile locale, au fost susţinute de companii cu renume cum ar fi Avantes 
(Olanda); Edmund Scientific (Germania); EXFO (Canada); Microsoft Romania; National 
Instruments (SUA); Ocean Optics (SUA); Vernier International (SUA); etc. 

Anual, CSET organizează mai multe evenimente locale si naţionale tip “science fair”, 
ocazii în care elevi cu vârste cuprinse între 8 si 18 ani prezintă experimente, programe software si 
proiecte de cercetare realizate în cadrul reţelei “Hands-on Science”. 

Rezultatele proiectelor pe care le-am desfăşurat au fost prezentate, de noi si de partenerii 
nostri, la conferinţe internaţionale în Brazilia, Canada, Franţa, Germania, Malta, Portugalia, Serbia, 
Slovenia, Ungaria, si au fost publicate în volume în ţară şi în străinătate. 

Recent, ca urmare a rezultalelor obtinute în colaborarea cu Holly Cross College din Marea 
Britanie şi Liceul teoretic “Grigore Moisil” din Bucureşti, CSET a primit din partea firmei Rolls-
Royce diploma de merit pentru promovarea educaţiei ştiinţifice în şcoli 
(http://www.mirandanet.ac.uk/internat/romania.htm). 

In anul şcolar 2008-2009, Center for Science Education and Training va contiua proiectele 
sale şi va largi aria activităţilor educaţionale alaturi de parteneri interni si externi consacraţi. Va 
invităm să vă înscrieţi în reţeaua educaţională “Hands-on Science – Romania” şi să participaţi cu 
talentul si dăruirea dumneavoastră la promovarea misiunii Centrului.  

 
 

CARTA ŞCOLII MODERNE DIN PEDAGOGIA FREINET 
Cartă adoptată în unanimitate la Congresul din 1968 

Învăţătoare Dorina DOLHA, Şcoala ,,Ioan Slavici,, Arad 
 

 1.Educaţia este dezvoltare şi înălţare şi nu acumulare de cunoştinţe, dresaj sau punere de 
restricţii. 
 În acest spirit noi căutăm tehnici de lucru şi instrumente, moduri de organizare şi de viaţă, 
în cadrul şcolar şi social, care permite la maximum această deschidere şi înălţare. 
 Susţinuţi de opera lui Celestin Freinet şi întăriţi de experienţa noastră, avem încredere în 
influenţa asupra comportamentului copiilor care vor fi oamenii de mâine, însă deopotrivă asupra 
comportamentului educatorilor chemaţi să joace în societate un rol nou. 
 2.Noi suntem opozanţii oricărei îndoctrinări. 
 Noi nu pretindem a defini avansul a ceea ce va fi copilul ce îi educăm; nu îi pregătim să 
servească şi să continue lumea de azi ci să construiască societatea ce va garanta mai bine 
dezvoltarea sa. Refuzăm să pliem spiritul său la o dogmă infailibilă şi pretabilă oricare ar fi. Ne 
străduim să facem din elevii noştri nişte adulţi conştienţi şi responsabili care vor clădi o lume în care 
vor fi proscrise războiul, rasismul şi toate formele de discriminare şi exploatare a omului. 
 3.Noi respingem iluzia unei educaţii ce va fi suficiente ei însăşi în afară de marile curente 
sociale şi politice care o condiţionează. 
 Educaţia este un element însă nu ca element al unei revoluţii sociale indispensabile. 
Contextul social şi politic, condiţiile de muncă şi viaţă ale părinţilor ca şi ale copiilor infuenţează de 
o manieră decisivă formarea tinerei generaţii. 
 Trebuie să învăţăm educatorii, părinţii şi pe toţi prietenii şcolii, necesitatea de a lupta social 
şi politic de partea muncitorilor pentru un învăţământ laic în stare de a îndeplini eminenta sa funcţie 
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educativă. În acest spirit, fiecare din aderenţii noştri va acţiona conform preferinţelor sale 
ideologice, filozofice şi politice pentru ca exigenţele educaţiei să se integreze în vastul efort al 
oamenilor în căutarea fericirii, culturii şi păcii. 
 4.Şcoala de mâine va fi o şcoală a muncii. 
 Munca creatoare, liber aleasă şi pusă în valoare prin grup este marele principiu, 
fundamentul insăşi al educaţiei populare. Din el decurgând toate achiziţiile şi prin el afirmându-se 
tot potenţialul copilului. 
 Prin muncă şi responsabilitate, şcoala astfel regenerată va fi perfect integrată mediului 
social şi cultural de care ea este azi arbitrar detaşată. 
 5.Şcoala va fi centrată pe copil. Este copilul care, cu ajutorul nostru, îşi construieşte el 
însuşi personalitatea sa. 
 Este dificilă cunoaşterea copilului, natura sa psihologică, tendinţele sale, elanurile sale 
pentru a fonda pe această cunoaştere comportamentul nostru educativ; totuşi pedagogia Freinet, 
axată pe exprimarea liberă prin metodele naturale, preparând un mediu de sprijin, un material şi 
nişte tehnici care permit o educaţie naturală, vie şi culturală, opera unei veritabile redresări 
psihologice şi pedagogice. 
 6.Cercetarea experimentală la bază este condiţia primului nostru efort de modernizare 
şcolară prin cooperare. 
 Nu există, la ICEM, nici dogma, nici sistemul pe care să-l oferim la oricine spre subscriere. 
Organizăm din contră, la toate eşaloanele activităţii mişcării noastre, confruntarea permanentă de 
idei, de cercetări şi experienţe. 
 Animăm mişcarea noastră pedagogică pe bazele şi conform principiilor că, din experienţă, 
sunt descoperiri eficace în clasele noastre: munca constructivă ostilă întregului verbiaj, libera 
activitate în cadru comunităţii, libertatea pentru individ să aleagă munca sa în sânul echipei, 
disciplina în întregime consimţită. 
 7.Educatorii ICEM-ului sunt singuri responsabili de orientarea şi de exploatarea eforturilor 
lor cooperative. 
 Sunt obligaţiile muncii pe care o depun colegii noştri în posturi de responsabilitate cu 
excluderea oricărei alte consideraţii. 
 Ne interesăm profund de viaţa noastră cooperativă pentru că ea este casa noastră, şantierul 
nostru din care trebuie să hrănim capitalul nostru, efortul nostru, gândirea noastră şi pe care suntem 
pregătiţi a-l apăra contra oricărei vătămări a intereselor comune. 
 8.Mişcarea noastră pentru o Şcoală Modernă este preocupată de a întreţine relaţii de 
simpatie şi colaborare cu toate organizaţiile deschise în acest sens. 
 Este de dorit a servi mai bine şcoala publică şi de a grăbi modernizarea învăţământului care 
rămâne ţinta noastră, pe care vom continua a o propune, în totală independenţă, o loială şi efectivă 
colaborare cu toate organizaţiile laice angajate în bătălia care este a noastră. 
 9.Relaţia noastră cu administraţia. 
 În sânul laboratoarelor care sunt clasele noastre de muncă, în centrele de formare a 
învăţătorilor, în stagiile departamentale sau naţionale, noi suntem gata să aducem aport experirnţa 
noastră colegilor noştri pentru modernizarea pedagogică. 
 Însă noi înţelegem a apăra, în condiţiile simplicităţii autorului de muncă şi care cunoaşte 
această muncă, libertatea noastră de a ajuta, de a servi, de a critica, conform exigenţelor acţiunii 
cooperative a mişcării noastre. 
 10.Pedagogia Freinet este, prin esenţă, internaţională. 
 Conform principiului echipelor cooperative de muncă noi ne străduim să dezvoltăm efortul 
nostru la scară internaţională. Internaţionalismul nostru este, pentru noi, mai mult decât o profesiune 
de credinţă, el este o necesitate de muncă. 
 Constituim fără altă propagandă decât cea a eforturilor noastre entuziaste, o Federaţie 
Internaţională a Mişcărilor Şcolii Modene (FIMEM) care nu se substituie altor mişcări 
internaţionale, însă care acţionează pe plan internaţional ca ICEM în Franţa, pentru că se dezvoltă 
fraternităţi de muncă şi de destin care vor şti să ajute profund şi eficace toate acţiunile de pace. 
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Imagini de la cursurile de formare în tehnici ale pedagogiei Freinet (CCD Arad, 
Chisineu Cris, Dezna) 
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EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 
 

PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN 
COPIII ŞI PĂDUREA 

Inst. ŢÎROIU Elena Otilia  Şcoala Nr. 9 Piteşti 
Inst. OLTEANU Livia Loredana: Şcoala Nr. 14 „Alexandru Davila” Piteşti 

 
I. TEMA PROIECTULUI:    Copiii iubesc şi ocrotesc pădurea! 
II. SCOPUL PROIECTULUI: 
        Stimularea motivaţiei pentru protecţia PĂDURII şi formarea unui comportament ecologic. 
IV. ARGUMENT: 
         Natura trebuie respectată şi nu dominată. Ea formează un întreg  - imens dar nu nesfârşit! – în 
care fiecare componentă are un rol precis, iar omul este obligat să se integreze armonios în acest 
întreg. Pare dificil ca un copil să înţeleagă unitatea dintre vieţuitoare şi factorii abiotici şi faptul că 
păstrarea acestei unităţi condiţionează menţinerea vieţii pe pământ. În acest scop, noi, cadrele 
didactice implicate în acest proiect, ne propunem să sensibilizăm copiii în ceea ce priveşte 
problemele actuale legate de mediu. 
       Grija privind starea pădurii, înţelegerea necesităţii unei atitudini conştient – ecologice 
presupune modificarea angajamentului şi a modului comportamental. 
        Copiii trebuie să înţeleagă că  în câteva minute putem tăia un copac, dar altul de talia lui va 
creşte peste foarte mulţi ani. Pentru faptul că pădurea împrospătează aerul, adăposteşte multe 
animale şi constituie pentru oameni un mediu de recreere, trebuie ocrotită. 
        Dacă vom reuşi să le insuflăm copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor beneficia de 
un aer curat şi un mediu sănătos.       
IX. AGENDA ACTIVITĂŢILOR: 
        LUNA PĂDURII   15 martie-15 aprilie 2008 
      Organizarea unor sesiuni de informare în şcoli, privind rolul şi importanţa pădurii 
       Realizarea de panouri/puncte de informare şi documentare pentru elevi, părinţi şi cadre 
didactice în unităţile şcolare;   15 martie  2008 
        Marcarea debutului „Lunii Pădurii” prin activităţi practice la pepiniera „Zăvoi” a Direcţiei 
Silvice Piteşti- plantare de pomişori 
          „Păstraţi pădurea curată!” curăţenie în parcul Trivale Piteşti cu participarea elevilor –
acţiune a Direcţiei Silvice 
          Acţiuni de curăţare de gunoaie în parcurile celor două şcoli organizatoare 
           Acţiuni de plantare de castani în parcurile din incinta celor două şcoli organizatoare, 
castani oferiţi de Direcţia Silvică; 
          Concurs „Prietenii pădurii” organizat de Direcţia Silvică – întrebări despre pădure 
 
      CONCURSURI JUDEŢENE 
CONCURS de afişe  care să ilustreze rolul şi importanţa pădurii în viaţa oamenilor, mesaje privind 
protejarea ei şi acţiuni concrete realizate în Luna pădurii (dimensiuni 60/90cm)  
TEMA : PĂDUREA, AURUL VERDE AL PLANETEI!     4  aprilie 2008 
CONCURS de fotografie  
 TEMA : PĂDUREA ÎN CELE PATRU ANOTIMPURI    6 iunie 2008 
       Expoziţie de fotografie la Regia Naţională a Pădurilor- Bucureşti 
   -se vor expune fotografiile  şi afişele premiate în cadrul concursurilor  judeţene Iulie- August -
Septembrie  2008 
      În realizarea acestui proiect am avut parte de sprijinul oferit de mai multe instituţii din judeţul 
nostru cum ar fi Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Direcţia Silvică Piteşti, ROMSILVA 
Bucureşti, Primăria Municipiul Piteşti dar şi ziarul Observator Argeşean prin intermediul căruia 
am făcut cunoscute activităţile derulate. Sprijinul acestor instituţii nu a fost unul formal, ci de 
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implicare având din partea acestora şi un sprijin financiar necesar derulării unor asemenea activităţi 
la nivel judeţean. 

Lasăm acum locul fotografiilor să vorbească...... 

                 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
               

Natura rabdă şi suspină 
Natura toată înfloreşte 
De dragul tău, copil frumos, 
Şi în tăcere îţi dăruieşte 
Tot ce-i mai bun şi sănătos. 
Natura rabdă şi suspină 
Şi rău nu-ţi face când priveşti. 
Te roagă-n taină să ai milă 
De tot ce-n cale întâlneşti.” 
(fragmentul este redat din portofoliile elevilor, realizate în cadrul proiectului) 

Bibliografie: 
Mohan, Gheorghe, Ardelean, A., Ecologie şi protecţia mediului, Bucureşti, Editura „Scaiul”, 
1993 
LEGEA 26/1996-COD SILVIC  
LEGEA 137/1995-LEGEA PROTECŢIEI MEDIULUI 

 
 

OPTIMIZAREA PROCESULUI DIDACTIC 
ÎN PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL 

Educatoare STAN Mărioara, 
Educatoare LEBIT Irina, Grădiniţa nr.2 Mangalia 

Institutor I, TOMODAN Maria, Gr. „Căsuţa Piticilor” Simeria, Hunedoara 
 
 Parteneriatul educaţional determină relaţia dintre instituţiile de învăţământ, şcoli şi 
grădiniţe sau numai o clasă şi persoane fizice sau juridice ca parteneri care se asociază pentru a 
iniţia activităţi direcţionate în scopul rezolvării situaţiilor de natură educaţională şi perspectivei 
noilor generaţii de copii. Grădiniţa şi şcoala se află în raport privilegiat de continuitate care implică 
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colaborarea dintre educatoare şi învăţători, dintre preşcolari şi şcolarii mici. Parteneriatul grădiniţă–
şcoală are scop dublu: atât dezvoltarea şi susţinerea muncii educaţionale, cât şi asigurarea evoluţiei 
formative a copiilor. 
 Parteneriatul grădiniţă-familie urmăreşte obiectivul comun pe care îl au cei doi factori 
educaţionali: asigurarea unui sistem unitar de cerinţe de instruire şi educare a copilului. 
 Cu abilitate educatoarea determină părintele să colaboreze şi să înţeleagă rolul şi scopul 
programelor educative oferite de învăţământul preşcolar. Dezvoltând o colaborare de succes, ea 
sporeşte înţelegerea şi sensibilitatea părinţilor faţă de nevoile copilului pentru promovarea reuşitei 
integrării în ciclul primar a viitorului şcolar şi mai târziu în viaţa socială. 
 Pe baza fundamentării acestor principii educaţionale abordate pe tipuri de activităţi, vă 
propunem abordarea de noi strategii eficiente pentru iniţierea parteneriatelor grădiniţă-familie. 
 Grădiniţa, primul factor de socializare instituţionalizat unde copilul se integrează treptat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spre învăţarea dirijată, îl pregăteşte către pasul următor, asigurând trecerea de la activitatea 
predominant ludică la cea de învăţare.  
 A sprijini copilul preşcolar pentru integrarea şcolară, nu este nici simplu, nici uşor de făcut, 
pentru că modelarea copilului spre viitorul efort intelectual cere mult tact, răbdare, mobilizare, 
căutare şi cooperare, reunind şi aplicând armonios cele mai atractive metode didactice într-o unitate 
de cerinţe. 
 Şcoala este următoarea instituţie educaţională unde preşcolarii vor păşi cu încredere, cu 
dragoste, cu speranţă într-un viitor mai bun. De aceea, trebuie luată în considerare percepţia 
copilului faţă de uriaşele schimbări, de la grădiniţă la şcoală.  
 Din punct de vedere profesional trebuie evitată orice eroare didactică, urmărind sistematic 
şi pregătind această trecere sub toate aspectele fizic intelectual şi socio-afective, printr-o bună 
colaborare cu învăţătoarele care urmează să preia clasa I.  
 Amintirile copilăriei rămân întipărite în minte şi neşterse pe parcursul întregii vieţi. 
Educatoarea şi mai târziu învăţătoarea reprezintă „icoana de suflet” a copilului, alături de mama, 
care i-a dat viaţă. Copilul trebuie încurajat tot timpul, pentru a nu se teme de nimic în drumul său 
stimulând voinţa şi setea de cunoaştere. 
 Teama de şcoală, de învăţătură nu trebuie să-l sperie pe copil, ci să-i trezească curiozitate 
pentru viaţa de şcolar. Pentru a depăşi pragul dificil al şcolarizării, întreprindem diferite acţiuni 
comune, grădiniţă-şcoală.  
 Educatoarea prin acţiunile desfăşurate în parteneriat cu şcoala, îi obişnuieşte treptat pe 
copii cu viitorul rol de şcolar, noile responsabilităţi ale acestuia şi, mai ales, ce satisfacţii are 
şcolarul când rezultatele sale îi bucură pe părinţi, bunici şi pe învăţătoarea care l-a supravegheat şi l-
a îndrumat. 
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 Copilul trebuie pregătit aperceptiv înainte de a se desfăşura o acţiune comună cu şcolarii, 
fiind încurajat permanent să-şi exprime opiniile, să participe şi să aibă iniţiativă, pentru a-i dezvolta 
respectul de sine şi de aproapele său şi formarea abilităţilor proprii. 
 Gândurile şi trăirile preşcolarului trebuie respectate şi cât mai urgent, rezolvate atent toate 
problemele delicate ale copilăriei aşa cum ce se ivesc, pentru a nu se ajunge la frustrări, abandon şi 
mai târziu la eşecul şcolar. Evaluarea performanţelor personale şi stăruinţa în îmbunătăţirea 
acestora, cultivarea potenţialului mental, lupta cu „gândurile negre” cu nesiguranţele, sunt atribute 
ale unui cadru didactic „cu har”, aşa cum ar trebui să fie toţi cei de la catedră. Pe lângă toate aceste 
calităţi, un dascăl trebuie să dispună de tact pedagogic, să atragă simpatia tuturor copiilor, să le 
cucerească sufletul sensibil, să-i atragă prin atitudinea surâzătoare, prin înfăţişarea îngrijită, din 
modul plăcut şi decent de a se îmbrăca, din timbrul vocii şi căldura ei, din interesul şi atenţia pe care 
le-o acordă zilnic. 
 Pentru egalizarea şanselor şcolare şi integrarea optimă a copiilor în clasa I, am abordat 
următoarele modalităţi de colaborare grădiniţă-şcoală cuprinse în schemă. 

    Derularea de proiecte 
educaţionale cu parteneri în 

proiecte comune 

    

        

             
Participare comună la 

evenimente naţionale şi locale 
   Parteneriate de promovare a 

valorilor intelectuale    
             
             
    Program de activităţi 

educative în parteneriat 
    

        
             

Expoziţii 
comune 

          

             
             
Lecţii deschise la 

şcoală şi la 
grădiniţă 

 
    GRĂDINIŢĂ-ŞCOALĂ 

 Activităţi ale 
Comisiilor 
Metodice 

  
  

             
             
Vizite la şcoală şi 

la grădiniţă 
          
          

             
             
 Sesiuni de comunicări 

metodico-ştiinţifice pentru 
formare continuă a cadrelor 

didactice şi popularizarea 
experienţelor pozitive 

 Prezentarea curriculumului 
naţional pentru 

învăţământul preprimar şi 
primar 

 
   
   
   

 Comunitatea oferă copiilor contactul cu mediu variat şi necunoscut, iar parteneriatele 
educaţionale şi cele derulate cultural educative dezvoltă perspectivele de promovare a dorinţei de 
progres şi bunăstare, faţă de care învăţământul joacă rolul primordial. 
 Prin modalităţile de parteneriat iniţiate am identificat noi căi şi oportunităţi de implicare a 
unor instituţii locale: primăria, poliţia, dispensarul, unităţi de nave militare, cercul militar, cluburi de 
artă şi cultură, muzee şi biblioteci, biserica, geamia etc. 



 65

 În cadrul parteneriatelor şi acţiunilor zonale, am participat cu grupa de copii la derularea 
unor activităţi de iniţiere şi cunoaştere de către aceştia, a principalelor repere emblematice din 
tradiţiile comunităţii, pentru promovarea şi conservarea valorilor locale de interes economic, istoric, 
turistic, cultural-artistic etc. 
 Legătura cu comunitatea a constituit prilejul minunat de cunoaştere de către preşcolari, a 
specificului multicultural al localităţii noastre.  
Derularea unor proiecte 
educaţionale cu primăria 

     Derularea unor proiecte 
cu unităţi economice 
locale      

             
             
    Parteneriat cu factori  

decizionali locali 
    

        
             
          

Parteneriat 
educaţional cu 
- Unităţi de nave; 
- Cercul militar; 
- Poliţia; 
- Biserica. 

Parteneriat 
educaţional cu 
societatea 
naţională de 
Cruce Roşie - 
Subfiliala 
Mangalia 

       
 

GRĂDINIŢĂ-COMUNITATE 
 

  
  

   
 

   

          
             
    

Parteneriat cultural-educativ 
    

        
             
Casa de Cultură 
Mangalia 

       Muzeul Callatis        
             
   Clubul de artă şi 

cultură Solteris 
 Biblioteca 

Franceză 
   

       
BIBLIOGRAFIE 
Emil Păun, Romiţă Iucu – „Educaţia preşcolară în România” ,Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Monica Lespezanu – „Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar”, Editura Omfal Esenţial, 
Bucureşti 2007 
„Revista învăţământului preşcolar” Nr. 1/ 2 2008  
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“ŞCOALA –CENTRUL CULTURAL AL COMUNITĂŢII” 
Elena STANESCU-Scoala cu clasele I-VIII „Constantin Giurescu”- Chiojdu 

Comuna Chiojdu, Judetul Buzau 
Motto:”Soarele rasare nu ca sa apuna, ci ca sa lumineze” 

            ( Nicolae Iorga) 
 
   Chiojdu,nume dezbolovanit din povarnisuri sure, cu varsta de cetate batrana, ne aminteste de 
pamantul de straveche obarsie,de zvonul venit din codrii Carpatilor la ceasul cand se limpezeau 
ecourile. 
   Oamenii stravechi ai acestor meleaguri s-au ocupat cu taiatul lemnelor,cresterea 
vitelor,pastoritul,cu tesutul borangicului,incrustand pe rabojul anilor o existenta indelungata prinsa 
in cremenea acestui pamant. 
   Pentru calatorul care vine pentru prima data pe aceste meleaguri,impresia este deosebita. 
   In padurile mixte, bradul isi dezlipeste mirosul de rasina si-l daruieste vantului care-l presara prin 
poienile incarcate cu flori ce se pierd in leganari molcome.Talangile pe plaiuri,doinele ce se risipesc 
in toate zarile, latratul cainilor ce musca linistea noptii,la care se adauga zvonul cantecului, vartejul 
jocului,precum si costumul popular,dau acestei zone un pitoresc deosebit. 
   In imprejurimi, padurea intinde bratele ca o chemare spre odihna si desfatare. 
   Dar in centrul satului se afla oaza de lumina a mintii:” SCOALA” 
   Cladirea scolii a fost construita in anul 1956.Cursurile se desfasoara in cele 8 sali de clasa,unele 
din acestea avand ca destinatie:laborator de informatica 
                                                                     laborator de fizica-chimie 
                                                                      laborator de biologie 
   In corpul central se afla un generos spatiu de festivitati, cancelaria si cabinetul directorului.Salile 
de clasa sunt dotate cu mobilier modern si beneficiaza de material didactic corespunzator. 
    Incepand cu 1 decembrie 2005,scola a primit numele marelui istoric Constantin Giurescu, fiu al 
Chiojdului.Personalitati marcante au participat la acest eveniment: seful Cancelariei Guvernului, 
medici, juristi, profesori, ingineri-fii ai satului.Dar participara domnului Alexandru Mironov a lasat 
o amprenta de neuitat. 
   Ambitiosi si tot timpul deschisi la nou,oamenii acestei scoli s-au inscris in fascinanta lume a 
proiectelor finantate de Banca Mondiala.Si asa in anul 2007 am derulat in scoala noastra 
subproiectul”Scoala-centrul cultural al comunitatii”.Analizand cu mullt discernamant problemele 
din scoala,precum si posibilitatile locale, echipa de subproiect coordonata de profesor Ion Stanescu 
a stabilit obiectivele .Membrii echipei sunt:-Elena Stanescu-invatatoare 
                                                                                    -Camelia Tatu-invatatoare 
                                                                                    -Dumitru Jarcau-profesor 
   Obiectivul subproiectului a fost:”Cresterea posibilitatii tuturor elevilor din scoala pentru a 
beneficia de un invatamant de calitate prin activitati extrascolare si imbunatatirea parteneriatului 
dintre scoala si comunitatea locala. 
    Obiectivele ce deriva din  tintele strategice au fost: 
               -cresterea ofertei de activitati extrascolare si a posibilitatilor de petrecere a timpului liber 
prin activitati ce vor contribui la educatia estetica a elevilor si pastrarea traditiilor culturale ale 
comunitatii; 
               -sprijinirea elevilor mai putin sustinuti de familie prin asigurarea accesului acestora la  
anumite activitati(lectura, arta plastica, traditii locale) 
   Subproiectul s-a derulat pe trei sectiuni:”Arte frumoase” 
                                                                   “Prietenii cartii” 
                                                                   “Pastrarea traditiilor locale” 
   Pentru derularea activitatilor din subproiect am amenajat un spatiu corespunzator cu ajutorul 
Primariei. 
   Activitatile au fost diverse cu un impact deosebit asupra elevilor, profesorilor, parintilor cat si a 
celorlalti membrii ai comunitatii. 
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   As vrea sa amintesc aici cateva dintre activitati:”Carte de razboi” 
                                                                               “Scriitori buzoieni” 
                                                                               “Fiii satului” 
                                                                              “Obiceiuri si traditii locale” 
   Aceste activitati pe langa faptul ca au mobilizat,au sensibilizat participantii, au si imbogatit 
zestrea scolii, a comunitatii. 
   In cadrul activitatilor au avut loc lansari de carte si reviste,convorbiri cu veterani de 
razboi,culegeri de obiceiuri din zona.Materialele realizate sunt expuse in salile de clasa, holurile 
scolii si adunate in revista scolii”Pasi de copil”. 
    Dupa munca au aparut si rezultatele.Acestea sunt:achizitionarea unui calculator cu imprimanta 
multifunctionala, camera video, carti si dictionare,materiale de pictura, costume populare,(15 ii, 15 
fote, 15poale, 15bete),15 perechi pantofi pentru fetele din grupul vocal,dulap pentru pastrarea 
bunurilor din subproiect,un pantofar. 
   Am realizat un numar de 40 de icoane pe sticla,am imbogatit biblioteca scolii cu 300 de 
volume,am continuat activitatea culturala prin infiintarea unui grup vocal de fete,am realizat cu 
posibilitati de desing modeste,revista scolii “Pasi de copil”,am realizat “Carte de razboi:-manuscris 
,o minimonografie pentru uz scolar a Chiojdului si multe poze. 
   In tot acest timp (derularea subproiectului)am avut parteneriate culturale cu:Muzeul satului 
Bucuresti,participand la activitati culturale ale acestuia,cu Scoala Merei judetul Buzau,cu Scoala 
Starchiojd,judetul Prahova. 
   Ne onoreaza faptul ca Grupul vocal a participat la: Festivalul copiilor-2007 Buzau ,premiul al II-
lea,Festivalul colindelor-2007Cislau –Buzau,premiul al II-lea,la Serbarea folclorica Dragaica-
Catina-Buzau iunie 2007,la serbarea folclorica Legendele Cislaului-Cislau-Buzau,octombrie 2007,la 
Serbarea folclorica Targul Mariilor-Chiojdu, septembrie 2007,la Ziua omagiala a Romaniei-
1Decembrie 2007,la Serbarea Omagiu mamei, in parteneriat cu Primaria Chiojdu,8 Martie 2008. 
    Cu siguranta cel mai de pret  rezultat al proiectului este acela ca la activitatile desfasurate au 
participat toti elevii indiferent de posibilitatile materiale sau intelectuale,ca au participat in numar 
mare parintii si alti membrii ai comunitatii locale.S-a constatat ca in urma derularii acestui 
subproiect elevii au devenit mai receptivi, mai sensibili considerandu-se utili si importanti.Au 
disparut granitele dintre categoriile sociale ale comunitatii prin participarea active la activitati.Dar 
incununarea muncii noastre a avut loc o data cu participarea la Concursul National de produse ale 
proiectelor finantate prin programe comunitare “MADE FOR EUROPE”-Buzau-aprilie-2008, unde 
am obtinut Premiul I la sectiunea PIR.                                                                            
       “O scoala nu este numai materiala, doar o constructie,ci si aerul sau aura dimprejuru-i,ci si 
sufletul inefabil pe care il confera cei ce-o alcatuiesc o vreme; astfel incat simti, dupa ani, parca 
impregnate in ziduri, parca lustruite si adancite in structura bancilor, ceva din fiinta lor. Pentru toate 
acestea deci,gandul nostru se indreapta cand este vorba de scoala,catre oamenii ei, profesori, 
elevi,carora li se cuvine omagiul nostru, oricand. 
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ŞANSĂ LA IDENTITATE 
 inst. Iulia  DASCĂLU Coordonator judeţean proiect  

 Şc. cu cls. I-VIII, nr.1- 1 Decembrie; jud. Ilfov 
 

Copilăria mea dă culoare dorinţelor; saltă îmbrăcată in ciocolată, în sclipiri de reflector. 
Pentru fiecare treaptă citită în paşi de dans, pentru fiecare notă muzicală învăţată ţinându-

mi spatele drept şi bărbia arcuită către vioară-mi de zahăr brun, mai primesc un dar. 
 Micul Prinţ îmi este dirijor. 
Învaţ primii paşi ţinându-ma de mâna mamei, ascult basmele rostite de vocea blândă a 

bunicii; din patuţul de lemn aşezat lângă geam zăresc pe bunicul care aduce pe braţe, gladiole din 
grădină şi le aranjează în frumoase buchete pentru ca dimineaţa zâmbetul domnişoarelor să fie 
strălucitor. 

Fiecare copil are o familie. 
Azi sunt chiar eu Micul Prinţ, veşnicul copil. În tolba-mi –inima păstrez lumina şi 

bunătatea gândurilor. 
 Îndrăzneşte a mă privi în ochi, a deschide poarta iubirii! 

Proiectul naţional  
"Drepturile şi responsabilităţile copilului- 
Curcubeul prieteniei în lumea copilăriei" 
aprobat de MEDCT prin OM nr.29576 

 Elevi din şcoli ilfovene,  participă pe durata anilor şcolari  2007- 2008 si 2008-2009, sub 
îndrumarea cadrelor didactice,  la Proiectului Naţional "Drepturile şi responsabilităţile copilului-
Curcubeul prieteniei în lumea copilăriei" desfăsurând diferite activităţi educative extracurriculare 
prin propria implicare în cunoaşterea şi respectarea drepturilor şi responsabilităţilor pe care le au. 

Este foarte important, ca drepturile şi responsabilităţile copilului să fie însuşite, în primul rând, 
de catre beneficiarii lor: copiii. 

Totodată, adulţii trebuie să accepte că indiferent de vârstă, copilul este un subiect social activ în 
universul său, al familiei, al comunităţii. 

 Proiectul se desfasoară în  şcoli din  şapte judeţe: Galaţi, Iaşi, Buzău, Ilfov, Vâlcea, Argeş, 
Maramureş. 

Oferiţi copiilor: ŞANSA LA IDENTITATE! 
 
 

RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE 
      Inst. UNGUREANU Maria, insp.şc., Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

Inst. GOGEANU Georgeta, dir. Şcoala ,,Coresi’’ Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
  

Şcoala este o instituţie de învăţământ fundamentală în care activităţile pedagogice practice 
trebuie să se desfăşoare în mod sistematic, în urma unei proiectări bine realizată de învăţători şi 
profesori. 

Cadrele didactice organizează şi conduc activitatea instructiv-educativă din şcoală, 
prelucrează şi transmit cunoştinţele prevăzute de programele şcolare, modelează personalitatea 
copilului, desfăşoară activităţi extracurriculare şi extraşcolare.  

Ele sunt responsabile de aspectele organizării şcolare, de atmosfera generală. În funcţie de 
personalitatea acestora şi de stilul didactic şi pedagogic se instalează un anumit climat în grupul 
celor pe care îi educă. 

In contextul frământărilor sociale şi transformărilor economice, politice, juridice care se 
petrec in societatea noastră contemporană, copiii, adolescenţii, părinţii, chiar şi cadrele didactice 
trăiesc, de multe ori, aceleaşi incertitudini.  

Societatea pare obosită, familia este prinsă in furtuna evoluţiei economice, materiale. 
Şcoala nu mai are resurse potrivite pentru a face o educaţie de calitate specifică actualei societăţi. 
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In mare parte adulţii dau vina pe tânăra generaţie: nu mai învaţă, nu mai au motivaţie, nu vin la 
şcoală, nu-şi fac temele. Mulţi părinţi se recunosc neputincioşi şi aşteaptă ca şcoala să găsească 
soluţii. 

Cadrele didactice acuză familia, părinţii acuză şcoala, iar aceştia împreună acuză elevul. 
Şi totuşi in relaţia  părinte-copil sau profesor-elev, elevul este copilul, minorul in dezvoltare, iar 
părintele/profesorul/invăţătorul este adultul care il formează. Elevul este in centrul relaţiei dintre 
şcoală şi familie.Dacă aceasta ar funcţiona bine, s-ar găsi soluţii care l-ar avantaja, care ar fi in 
interesul lui.  

Familia şi şcoala sunt instituţii ce au un rol esenţial în crearea spiritului social al 
copilului.Acestea îl pregătesc pentru o integrare optimă în viaţa socio-culturală şi socio-
profesională.  
 O bună colaborare între şcoală şi familie este posibilă numai atunci când familia înţelege 
menirea şcolii: aceea de a fi principal izvor de cultură şi factor de civilizaţie, iar şcoala vede în 
familie un aliat, un colaborator sincer, permanent şi direct interesat de întregul proces instructiv- 
educativ.  
 Un parteneriat real şcoală–familie este în măsură să aducă beneficii pentru ambele instituţii 
şi pentru resursele umane implicate: 
ŞCOALĂ FAMILIE ELEV 
• soluţionarea unor 

probleme; 
• sponsorizarea unor 

activităţi organizate la 
nivel de clasă/ şcoală; 

• implicarea în activităţi 
de parteneriat intern/ 
extern; 

• implicare/ajutor în 
activităţile 
extracurriculare 

• sprijin material acordat 
de Asociaţiile părinţilor 

• informare corectă asupra 
politicilor educaţionale ale 
şcolii; 

• programe de educare a 
părinţilor; 

• consilierea părinţilor; 
• acţiuni umanitare realizate 

în sprijinul familiilor 
defavorizate; 

• influenţarea ofertei 
C.D.S.; 

• sprijin în consilierea şi 
orientarea profesională a 
copiilor; 

• creşterea 
randamentului şcolar; 

•  prevenirea eşecului 
şcolar; 

• prevenirea 
comportamentelor 
deviante în rândul 
elevilor; 

• creşterea motivaţiei 
intrinseci; 

• consilierea 
permanentă a 
copilului; 

 Relaţia dintre şcoală-familie-elev trebuie să fie una constructivă.Viaţa ne demonstrează că 
tinerii se caracterizează prin energie şi iniţiative, iar adulţii, datorită experienţei lor, prin prudenţă şi 
neincredere in faţa oricărei schimbări.Aici   nu se confruntă două generaţii, ci două concepţii, două 
modalităţi de a gândi şi de a aborda problemele prezentului şi ale viitorului. 

Întrebarea este dacă se pot ele armoniza. Răspunsul trebuie căutat în sprijinul şi respectul 
reciproc dintre generaţii, în îmbinarea entuziasmului juvenil cu experienţa de viaţă a adulţilor. 
   Ca orice relaţie partenerială, relaţia şcoală-familie trebuie construită cu migală. De multe ori 
apar divergenţe în idei asupra responsabilităţilor şcolii şi familiei în educaţie sau asupra impactului 
mediului asupra rezultatelor şcolare. Mai ales la nivel liceal, dar nu numai, unii părinţi manifestă 
apatie, lipsă de iniţiativă, timiditate sau dimpotrivă critică impertinent, au preocupări strict axate pe 
notare, au contacte limitate cu şcoala, dovedesc conservatorism.  
   Cu perseverenţă, răbdare şi încredere trebuie construite, lărgite şi menţinute canalele de 
comunicare şcoală-familie, realizată o relaţie bazată pe încredere mutuală între cadrele didactice, 
părinţi şi elevi.  
PROPUNERE DE PROIECT 
PARTENERIAT ŞCOALĂ– FAMILIE 
DURATA : 1 an 
LOCUL DE DESFĂŞURARE : Şcoala “ X “ 
GRUP ŢINTĂ : părinţi, elevi; 
BENEFICIARI DIRECŢI : - elevi;     
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BENEFICIARI INDIRECŢI : - şcoala; - comunitatea locală; 
OBIECTIVUL GENERAL : îmbunătăţirea rezultatelor şi disciplinei şcolare ( capacităţi, 
competenţe, atitudini ) prin participarea părinţilor în proporţie de peste 85 % la activităţile 
desfăşurate în parteneriat cu şoala până la sfârşitul anului şcolar. 
OBIECTIVE SPECIFICE : 
♦ Dezvoltarea competenţelor de comunicare la nivel maximal pentru cel puţin 75 % dintre 

părinţii participanţi la întâlnirile comune şcoală-familie; 
♦ Conştientizarea părinţilor asupra importanţei colaborării cu învăţătorii/ profesorii claselor în 

scopul creşterii randamentului şcolar şi al minimizării problemelor de disciplină şi frecvenţă în 
rândul elevilor; 

♦ Motivarea părinţilor pentru participarea la activităţile propuse de şcoală şi implicare directă în 
rezolvarea problemelor ivite la nivelul şcolii şi/ sau în legătură cu propriul copil pentru 
aproximativ 75 % din subiecţi; 

♦ Formarea de capacităţi, competenţe, atitudini pentru 60 % din numărul participanţilor în 
vederea educării şi consilierii adecvate a copiilor; 

♦ Dezvoltarea la elevi a capacităţii de implicare în propria formare prin responsabilizare şi 
apelare la diverse materiale şi persoane resursă. 

REZULTATE AŞTEPTATE : 
♦ participarea a cel puţin 80 % dintre părinţii cuprinşi în grupurile ţintă la activităţi; 
♦ implicarea a 65 % dintre părinţi în rezolvarea problemelor şcolii; 
♦ 75% dintre părinţi dobândesc competenţe maximale de comunicare cu şcoala/ copilul şi de 

educare adecvată a acestuia; 
♦ creşterea cu 25 % a numărului elevilor cu rezultate bune la învăţătură; 
♦ diminuarea cu 75 % a problemelor de disciplină/ frecvenţă la nivelul şcolii. 
IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ, A ŞCOLII, 
A PARTENERILOR 
♦ o mai bună comunicare şcoală-familie prin implicarea în proiecte comune şi cunoaşterea 

aprofundată a problemelor şcolii;cunoaşterea reciprocă; creşterea încrederii părinţilor în 
instituţia şcolară; părinţii devin parteneri activi în educarea copiilor; învăţătorii/ profesorii 
beneficiază de sprijinul părinţilor în derularea unor acţiuni extraşcolare şi extracurriculare; 
elevii se bucură de sprijin în activitatea şcolară; îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, a disciplinei 
şi frecvenţei în şcoală; promovarea imaginii şcolii în comunitate. 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A REZULTATELOR 
PROIECTULUI  
♦ aplicarea de chestionare; sondaj de opinie In rândul părinţilor; grille de monitorizare; rapoarte 

semestriale; portofoliul proiectului; 
MODALITĂŢI DE CONTINUITATE DUPĂ ÎNCHEIEREA PROIECTULUI : 
♦ prezentarea proiectului în şcoală şi în şcolile partenere; 
♦ extinderea proiectului la nivelul întregii şcoli, astfel încât experienţa acumulată să fie 

valorificată şi dezvoltată; 
♦ activităţi de promovare / mediatizare/ diseminare în timpul implementării proiectului şi după 

încheierea acestuia (popularizare mass-media; realizarea de panouri publicitare; buletine 
informative pentru cadrele didactice, părinţi, comunitate locală, agenţi economici; marş 
organizat în colaborare cu părinţii, Primăria, poliţia). 

PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT : 
♦ comunitatea locală; Primăria; poliţia; psiholog; Fundaţia “ Tineri pentru tineri”; şcoli partenere 

în derularea proiectului “ Şcoala românească în mileniul III “. 
ACTIVITĂŢI  PROPUSE : 

Nivel Denumirea activităţii Perioada Coord
onator 

Responsa
bili 

consultare Părerea dumneavoastră decembrie   
Implicare- 
participare 

Împreună de sărbători decembrie   
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informare Parteneri în educaţie ianuarie   
Implicare- 
participare 

Familia şi şcoala – parteneri în petrecerea 
timpului liber 

februarie   

informare Să prevenim delincvenţa juvenilă februarie   
informare Randamentul şcolar februarie   
informare Motivaţia pentru învăţătură între deziderat şi 

realitate 
februarie   

informare Protecţia şi promovarea drepturilor familiei martie   
informare Constelaţia familială şi deformările ei martie  
implicare Copiii spun nu violenţei! martie  
participare Comportamente ale părinţilor care influenţează 

stima de sine a elevilor 
aprilie   

participare ECO părinţi - copii aprilie   
informare Părinţii între autoritate şi laise - faire aprilie   
Implicare- 
participare 

Comunicarea şi relaţionarea şcoală-familie mai   

informare Rolul familiei în construcţia armonioasă a 
personalităţii copilului 

mai   

Implicare- 
participare 

Sport şi sănătate- ziua porţilor deschise iunie   
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“EVOLUTION” ÎN ZODIA MĂRŢIŞORULUI 
 Lucia ARGINT, profesor de istorie   Liceul Teoretic  

«Gh. Asachi»,or. Chişinău, RM 
 Boris VOLOSATÎI, profesor de istorie,  

directorul Liceul Teoretic «Gh. Asachi»,or. Chişinău, RM 
.  
În procesul cercetării documentelor asupra acestui liceu materialul a fost împărţit în cîteva 

perioade cronologice, fiecare din aceste etape, purtînd particularităţile sale în activitatea instituţiei 
şcolare care s-au aflat în trecut, în locul 
Liceului “Gh. Asachi”. 

  Aşa dar, la sf. sec. XIX-lea (1871), 
instituţia care a pus începutul unei evoluţi de 
aproape un secol jumate a întrat în istorie sub 
denumirea de Liceul (gimnaziul) pentru fete 
№1 al Zemstvei, fondat în baza gimnaziul 
public de fete №1, apărut graţie eforturilor 
depuse de nobila rusoaică  Liubovi Beliugova 
în 1864. 

Între anii 1883-1884, pentru 
necesităţile crescînde a şcolii a fost ridicată o 
clădire nouă, ce a devenit una dintre perlele 
arhitecturii în stil rusesc al Chişinăului de 
atunci şi Această clădire se păstrează pînă în 
prezent, pe strada Bucureşti, la colţ cu strada 
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Puşchin, funcţionînd în calitate de şcoală primară a liceului Gh. Asachi. O parte din această clădire, 
este ocupată în prezent, de cîteva magazine şi de o sală de expoziţie de artă. 

• Odată cu anul 1895,  această instituţie a început a avea şi una dintre cele mai frumoase 
capele, din întregl spaţiul românesc, ridicate lîngă clădirea şcolii special pentru necesităţile 
gimnaziului de fete, (actuala biserică Sfînta Cuvioasa Teodora dela Sihla). Ctitorii acestui 
edificiu a fost nobilii Teodor şi Eufrosinia Krupenskii (principesa Veazemskii) - care au 
fost mulţi ani la rînd tutori ai Liceului de fete №1 al Zemstvei. Pentru construcţia 
edificiului amintit a fost invitat remarcabilul arhitector A. Bernardazzi, care în procesul 
decorării clădirii a folosit atît elementele clasice din arhitectura rusă al sec. XVII-lea, cît şi 
elemente de decor cu caracter arabo-musulman. Pentru acesl timp nu este în plus să 
menţionăm, că această capelă, reprezenta o noutate printre lăcaşele de cult din Basarabia, 
fiind, accentuată apartenenţa ei la o instituţie de învăţămînt şi nu numai ca un lăcaş sfînt. 

•  Printre învăţătorii care activau în epoca modernă în această instituţie  se aflau unele 
personalităţi, cu adevărat, de factură enciclopedică, spre exemplu,  un aşa exponent al 
culturii basarabene din acel timp, -  etnograful, bibliofilul şi savantul Petru Draganov, care  
a predat la acest gimnaziu aşa discipline ca  istoria şi geografia. 

În pofida evenimentelor politice dure, prin care a trecut Basarabia între 1914-1918, gimnaziul, a 
supraveţuit, dar sub o nouă formă. În conformitate cu circumstanţele politice, Liceu de fete №1 al 
Zemstvei din Basarabia, în anul 1917 şi-a oprit activitatea, dar numai pentru un an.  

Liceul de fete «Regina Maria » din oraşul Chişinău, se afla, în vechea clădire, ce se 
caracteriza printr-o arhitectură bine chibziută, care a făcut ca acest local să arate ca o casă 
confortabilă şi încăpătoare, dînd posibilitatea elevelor şi corpului didactic, să ducă o viaţă cu 
adevărat civilizată în cea mai perfectă stare de ordine şi curăţenie. 

 Clădirea liceului dispunea de o capelă mare şi frumoasă, săli de studii, de lectură, cabinete 
pentru studiul muzical, sală de gimnastică şi coreografie, sală de recepţie, spălătorie, şi tualete 
înzestrate cu chiuvete de faianţă albă, infermierie cu mobilier. Liceul avea o bibliotecă pentru 
profesori, alta pentru eleve. Ambele conţinînd literatură atît în limba română, cît şi în rusă, franceză, 
germană, etc., o colecţie istorică, o colecţie pentru profesorii esteticii, ş.a. 

La începutul anilor ’30, liceul a editat şi un anuar (revistă şcolară), cuprinzînd cele mai 
importante evenimente din viaţa liceului. 

Educaţia şi cultura estetică a elevelor din liceu, reprezenta o preocupare deosebită. Elevele 
şcolii, aveau prilejul să înveţe tot ceea ce le era necesar şi util în viaţa unei intelectuale şi gospodine. 
În acelaşi timp, participau activ la diverse concursuri demonstrîndu-şi talentele şi măiestria. Aşa, 
spre exemplu, a fost în anul 1938, cînd elevele liceului dat, au participat la expoziţia de arte 
«Tinerimea Română» şi expoziţia de lucru manual din Bucureşti .  

În anii de război, ca şi perioada precedentă liceul, s-a bucurat de o mare popularitate. 
Începînd cu anul 1941, atît elevele liceului cît şi cadrele didactice încep a folosi carnetele de 
identitate, care erau prezentate la intrarea în liceu. Începînd cu anul 1942, Conducerea Basarabiei şi 
Directoratul Învăţămîntului şi Cultelor, printr-o circulară Nr.57.613 a acordat liceului «Regina 
Maria »  (deja cu profil comercial,) burse pentru elevele din familiile sărace dar cu rezultate înalte la 
învăţătură. După absolvirea liceului, domnişoarele aveau posibilitatea să-şi continue studiile la 
academiile comerciale din întreaga Românie. Academiile comerciale înschriau bacalaureaţii 
(absolvenţii liceielor comerciale) în baza unei recomandări oficiale, făcută de instituţia respecticvă, 
unde se predau cursurile şcolii de contabilitate.  

 Micile bucurii erau amărîte totuşi de condiţiile războiului. În aceşti ani grei, elevele 
liceului, formau echipe de apărare pasivă, participînd la săpatul şi construcţia tranşeelor de adăpost. 
În timpul bombardamentelor aeriene, o parte din aceste echipe de voluntari, urmăreau să nu să se 
aprindă acoperişurile clădirilor din oraş, şi în caz de incendiu sau alt pericol semnalau. Între anii 
1943-1944 directoare a liceului a fost numită Elena Apostol, care a suporatat împreună cu întreg 
corpul didactic cele mai grele încercări legate de evenimentele acelui timp.  

Între lunile aprilie - august 1943, din cauza apropierii liniei frontului, pentru a păstra liceul 
comercial de fete  «Regina Maria », acesta, graţie efortului profesorului de religie Vasile Ţepordei, 
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a fost evacuat temporar în oraşul Craiova, în fostul local al liceului comercial de băieţi «Gh. 
Chiţu »  din judeţul Dej. 

În scurt timp, toată documentaţia şi personalul liceului a fost reîntors la Chişinău şi, odată 
cu instaurarea regimului sovietic în Basarabia, liceul comercial de fete « Regina Maria» a fost 
desfiinţat, iar în sediul lui, a fost deschisă şcoala medie moldovenească de fete Nr.1. 

 Directoarea a noii şcoli, în primii ani după război, a fost Larisa Cupcea (fiică de preot, 
absolventă a Universităţii A. I. Cuza din Iaşi) - mama regretatului actor moldovean - V.Cupcea. 

După desfiinţarea liceului de fete«Regina Maria» şi transformarea localului în şcoală medie 
moldovenească Nr.1 din oraşul Chişinău, timp de aproximativ 10 ani, noua şcoală a rămas 
predestinată numai fetelor. Anume în aceşti ani aici a învăţat prima mea învăţătoare - Nofit 
Margareta. 

 În scurt timp după deschidere, în şcoală a fost introdus noul sistem de predare - după 
modelul învăţămîntului sovietic. Astfel, şcoala medie moldovenească Nr.1, la începutul anilor 50, al 
sec.XX-lea, a devenit şcoală unică mixtă. 

În luna iulie 1954, scoala, a fost divizată; o parte, a rămas în cadrul internatului Nr.1, 
stabilit în clădirea fostului liceu de fete «Regina Maria ». Din lipsa de local, majoritatea elevilor şi 
învăţătorilor au fost transferaţi într-o clădire veche de pe strada Grădinilor, care a aparţinut 
Ministerului Serviciilor Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fostul director al şcolii M. Luca, îşi amintea că între anii 1956-1957:” Şcoala trebuia 
pregătită pentru începerea anului şcolar timp de trei zile. Din, lipsa de mijloace materiale, din 
lenoleum au fost pregătite 9 table şcolare improvizate pentru fiecare clasă. Nu ajungea mobilier. O 
parte din acesta a rămas de la fosta şcoală, restul a fost împrumutat de la şcolile Nr.37 şi Nr.15, dar 
birouri şi scaune pentru profesori aşa şi nu a ajuns. Clădirea şcolii se afla într-o stare deplorabilă, 
aproape în fiecare clasă erau sparte geamurile. În acelaşi timp, şcoala putea oferi 300 de locuri 
pentru elevii care în majoritate sa veneau din suburbiile oraşului. Totodată în şcoală, îşi făceau 
studiile şi copiii veniţi din Transnistria, Călăraşi, Străşeni ş.a. La acel timp, copiii, părinţii cărora 
deţineau funcţii înalte în Comitetul Central şi Consiliul de miniştri al Moldovei Sovietice, erau 
înmatriculaţi cel mai des în şcolile ruse, ca Nr. 37, Nr. 2, Nr. 56, Nr.15. Astfel, şcoala medie 
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moldovenească Nr.1, rămînănd a fi la acei ani, una dintre puţinele şcoli naţionale din oraşul 
Chişinău. 

Pe tot parcursul activităţii sale, în scoala medie moldovenească Nr.1,“Gh. I.Kotovschi “ au 
fost pregătiţi copiii multor personalităţi ai timpului, oameni politici, savanţi, oameni de cultură, 
funcţionari, astfel, această instituţie de învăţămînt a devenit repede şcoală de elită. 

În anul 1967-1970, fiind supraîncărcată, şcoala era nevoită să lucreze în două schimburi 
(fenomen ce s-a păstrat pînă în prezent). 

Odată cu numirea doamnei E. Onu în calitate de director nou, a început o nouă etapă în 
dezvoltarea şcolii. Fiind  un bun organizator, cu măiestrie obţinea succese în conducerea acestei 
instituţii. Timp de 20 de ani cît a fost la conducere, E. Onu, a menţinut disciplina, ordinea şi 
prestigul, obţinînd ca această şcoală să devină şcoală - model, fiind astfel, extrem de solicitată. 

Beneficiind de o valoroasă tradiţie şi de cadre didactice de înaltă calificare, şcoala medie 
moldovenească Nr.1, a devenit pe parcursul a unui aproape jumătate de viac, unul din centrele 
principale ale instruirii tinerii generaţii - adevărată forjerie de viitoare cadre naţionale, înscriind 
succese deosebite în domeniul ştiinţei şi culturii naţionale din Basarabia postbelică. În perioada 
dintre anii ’70 - ’90, au absolvit această şcoală - 2050 de elevi dintre care - 202 cu medalii de aur şi 
argint, circa - 250 absolvenţi, sunt astăzi doctori în ştiinţe, 150- doctori habilitaţi... 

La începutul anilor 70, la propunerea directoarei Onu E. D., au fost pornite lucrările la 
construcţia noii clădiri spaţioase, - alături de vechiul local. În acelaşi timp, la vechiul sediu a şcolii 
au început a pretinde mai mulţi, şi pentru a n-o pierde, această clădire a fost unită printr-un coridor 
special cu clădirea nouă. Dispunînd de o clădire veche, frumoasă din punct de vedere arhitectural şi 
situată chiar în centrul oraşului, direcţia şcolii în frunte cu E. D. Onu, au avut de luptat pentru a 
menţine terenul împrejurul şcolii şi clădirea veche, în care se preconiza a deschide diverse 
organizaţii ca Palatul Pionerilor etc. 

În anul 1973, a fost dată în folosinţă noua clădire cu 20 săli de clasă, cu laboratoare şi 
cabinete de fizică, chimie, biologie, geografie, muncă şi menaj, fiind utilate cu mijloace tehnice şi 
audio-vizuale moderne, cu o bibliotecă bogată, cu mobilier nou, cu sală de sport, sală mare de 
festivităţi, cantină etc. 

Şcoala medie moldovenească Nr.1, “Gh. I. Kotovschi“ a devenit prin tradiţie –şcoală de 
profil, cu predare a limbii franceze din clasa I-a, dispunînd pentru aceasta, de cabinet lingofonic 
excepţional. Totodată, bucurîndu-se de o mare popularitate, aproape 20 de ani, şcoala Nr.1, “Gh. I. 
Kotovschi a fost vizitată de circa 56 de delegaţii străine. 

În anul 1991, în cadrul şcolii s-au petrecut cîteva modificări serioase. Anume în acest an, 
şcoala medie moldovenească Nr.1, “Gh. I.Kotovschi“, îşi schimbă statutul şi numele, devenind liceu 
teoretic româno-francez «Gh. Asachi». Directororul noii instituţii şcolare, formate în baza şcolii 
mediiprofesorul de istorie - B.Volosatîi. Pe parcursul anilor, liceul rămîne a fi una dintre cele mai 
prestigioase şi solicitate 
instituţii de învăţămînt nu 
numai din oraşul Chişinău, 
ci din înreaga republică. 

Liceul  Gh. Asachi 
a revinit la rădăcini, adică o 
parte din disciplinele şcolare 
sunt predate în limba 
franceză. În anul de studii 
1999-2000, au fost înfiinţate 
clase speciale, francofone, 
ceea ce înseamnă că în scurt 
timp, liceul v-a dispune de o 
filială francofonă solidă. 

 Mai mult de un 
secol, această instituţie, a 
dăruit societăţii, numeroase 
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personalităţi ce s-au realizat în politică, ştiinţă, cultură, etc. Istoria acestei instituţii demonstreazăt că 
această şcoală îşi poate păstra  conţinutul şi imaginea prestigioasă în orice condiţie, sub orice regim. 
Dispunînd de tradiţii trainice, acestea i-au permis a supraveţui în situaţii de criză şi modificari ale 
politicii timpurilor dure.   

 
 
 
 

ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL LA 
TREAPTA PRIMARĂ DE ÎNVĂŢĂMÎNT, ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA /ANUL DE STUDII 2008-2009/ 
Drd. Mariana MARIN, Şef Catedră Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar, 

 lector superior universitar, IŞE Chişinău 
 

Nu este uşor să zbori fără aripi 
Plaut 

Starea actuală în treapta primară de învăţămînt 
Societatea contemporană, caracterizată printr-un ritm accelerat de evoluţie şi implicit prin 

adîncirea interdependenţelor dintre componentele sale, cu consecinţe dintre cele mai profunde 
asupra devenirii umane, impune în mod firesc prefigurarea unor măsuri şi adoptarea unor soluţii 
educative în concordanţă cu esenţa şi sensul dezvoltării ei. 

În contextul preocupărilor determinate de modernizarea învăţămîntului treapta primară îşi 
propune să marcheze desprinderea definitivă de modelul uniform şi rigid, fiind proiectată să 
răspundă la schimbările şi provocările fără precedent pe care le rezervă secolul. 

Organizarea procesului instructiv-educativ va fi centrată pe realizarea principiilor 
fundamentale specifice treptei primare de învăţămînt: 

► Principiul cunoaşterii ştiinţifice, care asigură fiecărui elev o concepţie 
ştiinţifică despre realitatea înconjurătoare; 

► Principiul creativităţii, care asigură fiecărui elev posibilitatea de a deveni o 
personalitate creatoare, multilateral dezvoltată; 

► Principiul etnonaţional, care asigură dezvoltarea conştiinţei naţionale;  
„Formarea bazelor dezvoltării personalităţii elevilor şi a viziunii despre lume, dezvoltarea 

sentimentelor superioare (morale, civice, estetice) şi a conştiinţei de sine, pregătirea pentru 
următoarele trepte ale învăţămîntului general” constituie scopul învăţămîntului primar or, 
reactualizarea acestuia este tot mai necesară pentru asigurarea calităţii şi a stabilităţii. 

Cunoaşterea elevilor de către învăţători va constitui prioritatea activităţii didactice. În 
centrul preocupărilor de cercetare vor fi măsurile de profilaxie a insuccesului şcolar, metodele şi 
procedeele de consiliere individuală, modalităţile de colaborare cu familia, etc. 

Obiectivele generale ale o învăţămîntului primar 
 pentru anul de studii 2008-2009 

1. Monitorizarea procesului de dezvoltare a Curriculumului descongestionat şi a suportului 
didactic din treapta primară în baza conţinuturilor noi. 

2. Analiza calitativă a  tehnicilor de evaluare în demersul didactic. 
3. Dezvoltarea  parteneriatelor educaţionale. 
4. Formarea continuă a cadrelor didactice în cheia exigenţelor didacticii moderne; 
5. Integrarea calculatorului în procesul didactic cu funcţie de informare pentru învăţători şi 

utilizare directă în cadrul demersului educativ.  
6. Încadrarea specialiştilor cu o experienţă avansată în activităţile de formare profesională 

continuă. 
Notă: Obiectivele enumerate vor constitui repere pentru organizarea seminarelor, forumurilor 
locale.  
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Sugestii şi schimbări la nivelul planului de învăţămînt 
 Procesul educaţional în clasele I-IV se va desfăşura în noul an de studii conform 
Planului de învăţămînt pentru anul şcolar 2008-2009. 
 Schemele orare pentru fiecare dintre clase (din instituţia respectivă) se vor proiecta în 
baza planului-cadru pentru clasele I-IV şi vor fi definitivate de Consiliul administrativ al şcolii în 
baza evaluării raţionale a resurselor umane şi materiale, fiind consultate de cadrele didactice şi 
comunitatea părintească. 
 În cadrul opţionalelor se pot realiza discipline opţionale recomandate pentru fiecare 
arie curriculară, care vor fi axate pe suporturi didactice concrete în structură teleologică , aprobate 
de secţia metodică a unităţii de învăţămînt sau discipline opţionale propuse de şcoală.  

Evaluarea finală a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar se organizează în conformitate 
cu prevederile Articolului 50 (3) al Legii Învăţămîntului şi reprezintă modalitatea de evaluare a 
nivelului de cunoştinţe şi a competenţelor de bază ale elevilor la sfîrşitul învăţămîntului primar. 

Evaluarea finală a rezultatelor şcolare are drept obiective: 
- stabilirea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi la finele primei trepte de şcolaritate; 
- diagnosticarea rezultatelor înregistrate; 
- prognozarea performanţelor viitoare ale elevilor; 
- stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţare şi rezultatele ei; 
- estimarea reală a calităţii predării–învăţării–evaluării în învăţămîntul primar. 

Evaluarea finală în învăţămîntul primar se organizează în fiecare şcoală unde există absolvenţi ai 
acestei trepte de şcolaritate şi este obligatorie pentru întreg contingentul de elevi.  

 În calitate de documente reglatoare pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării finale 
se recomandă utilizarea de către învăţători a Programelor pentru evaluarea finală în clasa a IV-a 
(ediţia 2007), elaborate pentru fiecare disciplină în parte şi a materialelor didactice coordonate de 
Agenţia de Evaluare şi Examinare.  

 Evaluările sumative pentru fiecare disciplină vor fi racordate specificului disciplinei, fiind 
raportate la numărul de ore pentru un modul. Înregistrarea dinamicii calităţii în urma evaluărilor 
va fi efectuată conform modelului unic propus de Direcţiiile de Învăţămînt şi va constitui suport 
de analiză pentru întocmirea ulterioară a raportului de autoevaluare. 

 În cadrul disciplinelor Limba română, Matematica, Ştiinţe se recomandă utilizarea 
raţională a surselor didactice în măsura posibilităţilor psiho-fiziologice a elevilor. Diferenţierea şi 
individualizarea vor constitui priorităţile calităţii realizării acestor discipline şcolare.  
 Dexterităţilor şcolare va fi acordată o atenţie deosebită, urmărindu-se realizarea 
acestora conform curriculumului şcolar şi asigurînd calitatea prin acordarea sprijinului metodic 
cadrelor didactice sub formă de întruniri, mese rotunde, forumuri raionale.  
 Un rol deosebit se va acorda managementului temelor pentru acasă, sarcinile cărora 
trebuie să răspundă următoarelor cerinţe: 

• să vizeze obiective care pot fi atinse prin muncă independentă; 
• să corespundă particularităţilor de vârstă şi individuale ale acestora; 
• să fie bine înţelese, acestea constituind o fixare şi o modalitate de asigurare a retenţiei; 
• să se asigure în prealabil, în clasă, o pregătire corespunzătoare pentru efectuarea lor; 
• timpul efectiv de lucru, atît pentru temele orale cît şi pentru cele scrise sau practice, să nu 

depăşească 20-30 de minute la clasa I, 30-40 de minute la clasa a II-a, o oră la clasa a 
III-a şi o oră şi jumătate la clasa a IV-a. 
Efectuarea temelor trebuie să se facă: 

• în ordinea descrescîndă a dificultăţilor; 
• mai întîi cele orale şi apoi cele scrise; 
• cu pauze scurte între temele la diferite discipline, fără a-l scoate din ritmul de lucru. 

 Programul de lucru în clasa I se stabileşte conform orarului unic stabilit de Direcţiile 
de învăţămînt, respectînd particularităţile psiho-fiziologice de adaptare ale copiilor de vîrstă 6-7 ani. 
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 Disciplina Educaţia moral-spirituală continuă a fi obligatorie pentru clasele I-IV, 
fiind ajustată de suporturile didactice aprobate de MET. 
  Cursul opţional de Religie/Educaţie religioasă se va realiza în baza programei 
curriculare şi a materialelor didactice elaborate sub egida Mitropoliei Chişinăului şi a întregii 
Moldove. 
 Disciplina Educaţia moral-spirituală şi disciplinele opţionale incluse în schema 
orară (inclusiv limbile moderne, preluate din cadrul orelor opţionale) nu se notează 

Sugestii şi schimbări la nivel de curriculum educaţional 
 Anul de studii 2008-2009 va derula sub semnul dezvoltării calitative a 
Curriculumului şcolar pentru clasele I-IV, anul ediţiei 2003, centrat pe descongestionarea acestuia, 
realizată în anul şcolar 2006-2007. Dezvoltarea presupune monitorizarea şi modernizarea, care se 
axează pe principiul preluării creative a unor tehnici de lucru, prin introducerea elementului 
propriu, fiind adaptat de către învăţător motivat, urmărindu-se impactul acestuia asupra dezvoltării 
elevilor, formulînd concluziile de rigoare şi proiectînd activităţi de recuperare în scopul asigurării 
calităţii în procesul instructiv. 

În anul de studii 2008-2009 va fi urmărită proiectarea şi realizarea orelor de dirigenţie în 
baza noului Curriculum elaborat în baza Concepţiei dezvoltării învăţămîntului în Republica 
Moldova, Legii învăţămîntului, Programului Naţional de dezvoltare a învăţămîntului în Republica 
Moldova, Concepţiei educaţiei în Republica Moldova, concepţiile disciplnelor şcolare, obţinînd 
astfel valoarea de instrument principal pentru învăţătorii claselor primare în proiectarea şi realizarea 
efectivă a procesului de educaţie a elevilor în cadrul orelor de dirigenţie. 

 Disciplina opţională Educaţie ambientală va fi asigurată de un nou curriculum, elaborat de 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei care constă în: formarea la elevi a unei viziuni integre relativ de 
mediul ambiant în raport cu noile tendinţe de dezvoltare a civilizaţiei, de interacţiune „Om-Mediul 
ambiant-Om” şi consecinţele acesteia, conştientizarea problemelor de mediu şi căile lor de 
soluţionare, prin  manifestarea unui comportament responsabil faţă de menţinerea optimă a lui. 

Sugestii şi schimbări la nivel de asigurare didactică 
 În calitatea de suport didactic pentru realizarea obiectivelor curriculare Ministerul 
Educaţiei şi Tineretului propune seturile didactice, care asigură continuitatea conţinuturilor. În 
proiectarea procesului educaţional învăţătorul va lua în considerare prevederile Curriculumului 
pentru fiecare clasă, întemeindu-şi activitatea pe modelul funcţional formativ adaptat 
particularităţilor de vîrstă ale elevilor. 
 Clasele I, II, III utilizează şi în continuare seturile didactice editate în anii 2000-2007, care 
sunt incluse în Catalogul manualelor şi altor lucrări didactice pentru învăţămîntul primar, secundar, 
anul şcolar 2007-2008. 
 Setul didactic pentru clasa a IV-a ce include disciplinele: Limba română, Matematică este 
reeditat şi va fi propus spre utilizare instituţiilor de învăţămînt din 01.09.2008. 
  

Stimaţi colegi, 
Viitorul Ţării este la dispoziţia noastră, or, efortul şi sacrificiul de azi al cadrelor didactice 

va constitui calitatea zilei de mîine. Vă îndemnăm să păşim cu dreptul, ţinînd cont de recunoştinţa 
discipolilor noştri 

„Ţin minte-un timp ce nu l-a şters uitarea, / Cînd, lîngă chipul mamei, mult iubit, /Îmi 
apărea alături alt chip / Un chip frumos şi blînd: învăţătoarea” (Nina Cassian) 

Vă urăm succese mari în anul nou de studii, curaj, insistenţă şi perspicacitate în atingerea 
scopurilor pe care vi le propuneţi.  
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MUGURI ŞI ARIPI 
Inst.. CHIFOR Viorica si Inst. MARINA Cornelia 

Sucursala AGIRO Maramures 
 

“ Orice creatie cere un aer de entuziasm si de incredere” 
G. Calinescu 

 Anul 2008 este declarat Anul European al  Interculturalitatii.  
Concursul de poezie “ MUGURI SI ARIPI” editia a II-a, organizat de Scoala “ ALEXANDRU 
IVASIUC “ , din  Baia Mare , judetul Maramures se inscrie printre actiunile incluse in AEI. 
Invitam sa participe la acest concurs toti vorbitorii si iubitorii de limba romana  talentati si avand 
har creator, din tara si de peste hotare ( elevii din clasele I-VI indrumati de cadrele didactice ;detalii 
si regulamentul concursului vor putea fi preluate de pe internet- didactic. ro ) 
      Credem ca in contextul european contemporan este fireasca si chiar necesara stimularea 
competentelor creatoare ale elevilor, asigurarea unui cadru specific in care acestia sa-si dezvolte si 
sa-si puna in valoare imaginatia precum si mostenirea culturii si civilizatiei nationale . 
         Am constatat ca la editia I a concursului au participat 530 de copii din clasele I-VI indrumati 
de 200 de cadre didactice, din toate judetele tarii precum si de peste hotare-Canada, Florida 
,California, Italia , Spania .Atat creatiile elevilor cat si dascalii care le-au urmarit atent zborul in 
lumea minunata a poeziei s-au regasit  alaturi intre copertele primului volum “Muguri si aripi “ ca 
semn al pretuirii noastre. 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Speram ca si la aceasta, a II-a editie a concursului sa participe mai multi elevi din tara si de 
peste hotare, indrumati de cadrele didactice.Fie ca peste ani din acesti  “muguri “ cu “aripi” 
indraznete de artist al cuvantului, sa “rasara” creatori de poezie peste care timpul sa nu-si astearna 
uitarea !  
       Nu intamplator porneste aceasta chemare din judetul nostru fiindca Maramuresul este pamant 
batran ca memoria cantecelor stravechi, pur ca o lacrima de copil.Spre dainuire, toti cei legati prin 
nepretuita limba romana am preluat din veci nu numai dreptul de a ne folosi si bucura de ea ci si 
datoria de a-i ocroti fiinta pentru ca nimeni si nimic sa nu-i poata nimici unicitatea in forma si spirit. 
       “Poezia asigura salvarea comunicarii noastre cu lumea si cu Dumnezeu” afirma poetul 
maramuresan Nicoara Mihali. 
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ESEURI 
MEREU CU MINTEA ŞI CU SUFLETUL, 

DINCOACE SAU DINCOLO DE ULTIMA VACANŢĂ 
Inspector şcolar, învăţământ primar: 

Prof. drd. Teodor SĂRĂCUŢ-COMĂNESCU I Ş J Sălaj 
   Imi place să cred că un dascăl adevărat nu este numai cel ce demonstrează că 
deţine o forţă “demiurgică” de exprimare artistică, pedagogică incalculabilă în creionarea eternului 
uman, ci şi acela care are capacitatea de a reflecta asupra condiţiei umane cu o “maximă pregnanţă 
expresivă”, fie şi prin concentrarea asupra expresivităţii truisticului sau aforisticului generic-apostol. 
Dascălul trebuie să emane în permanenţă idei revelatoare despre adevărurile umane şi despre 
permanenta devenire.  
           Testamentul cel mai preţios, pe care poţi să-l laşi urmaşilor, e propria ta făclie în ardere 
continuă. Viaţa dascălului poate fi comparată cu un  jurnal permanent deschis spre societate şi spre 
individ, dar şi suprapusă peste cea a unui memorial raţional-afectiv, în care biograficul este 
nesemnificativ.  
 “Lucrarea” divină, numită apostol sau dascăl, sfidează canoanele conformismului, urmând 
un drum asiduu al unei conştiinţe narativ-creatoare, fără impuneri şi imputări ale unui posibil portret 
critic subversiv. 

 Istoria şi conştiinţa spiritului apostolic pot primi o valoare intrinsecă, nu numai prin 
cufundarea într-o lume a datoriei sociale, cât mai degrabă prin racordarea propriei  fiinţe la valorile  
general-umane. 
 Dascălul, ca erou permanent „pragmatic”, trebuie să simtă că reuşeşte să se înţeleagă mai 
întâi pe sine prin logosul asertiv, prin cuvânt, asumându-şi propriile fapte ca nişte împliniri adesea 
nu doar prin protecţia divină, cât prin conjugarea perpetuă şi conştientă a identităţii deontologice la 
timpul prezent, fără a risca povara morală a unor erori sau eşecuri.  
 Ca oricare entitate umană, cu responsabilităţi civice liber-consimţite, şi dascălul ar avea 
dreptul să se întrebe în ce măsură confesiunea (mărturisirea) poate deveni o formă de “catarsis”, de 
purificare a sufletului prin rememorarea etapelor anterioare ? (“încet repovestite de o străină 
gură…”) 
 Simpla reactivare a memoriei (voluntare sau involuntare) face din acest personaj arbitrar în 
conştiinţa civică, adesea necunoscut, un erou care nu se gândeşte la propria sa zidire, ci mai ales la 
dăltuirea continuă a viitorilor „actori” pe marea scenă a vieţii, a societăţii. Dincolo de toate 
simbolurile valorilor etern-umane, imnul fericirii prin iubire reprezintă temelia propriei personalităţi 
deontologice. 
 Dascălul a fost şi a rămas totdeauna un moderator al tuturor situaţiilor critice, de fiecare 
dată preţuind mai mult omenia şi onestitatea. Nu cred să existe dascăl care să fi dorit cândva răul 
elevului său, ba dimpotrivă, nu cred că s-ar putea inventa o măsură care să cuprindă binele 
nemijlocit, pe care dascălul l-a dorit permanent, chiar dacă adesea acesta n-a fost înţeles la 
momentul oportun. 
 Se ştie că libertatea şi dreptul la creaţie sunt “armele” spirituale netăgăduite ale oricărui 
dascăl, ori dacă cineva ar vrea să amputeze tocmai aceste elemente ale deschiderii spre 
universalitate, înseamnă că ar lovi direct în fiii şi nepoţii lui şi s-ar face vinovat pentru viitorul 
acestei ţări ai cărei tineri uneori plutesc pe o barcă a nesiguranţei şi incertitudinilor şi riscă să fie 
condamnaţi ireversibil.  
 Vrem să le amintim celor care etichetează persiflant adesea dascălii, dacă au uitat cumva 
sau dacă nu ştiu, că ne pot umili, ne pot sacrifica pe altarul jertfei, ne pot omorî, dar nu ne vor putea 
învinge pentru că şcoala a fost şi rămâne singurul fundament esenţial al desăvârşirii fiinţei umane, 
oricâte sensuri şi valori s-ar dărâma în jur.  
 Şi dacă Bunul Dumnezeu nu îi mai ţine pe aceşti actori în fereastra luminii, pe tărâmul de 
“dincolo de ultima vacanţă…”, suntem siguri că acolo, undeva în cer trebuie să-i aştepte un înger cu 
aripile larg deschise. 
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„DOMNU’ TRANDAFIR” AL ZILELOR NOASTRE 
Inst. Maria NEGRUŞA 

 Şc. Gen. nr. 4 Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud 
Motto: 

Dacă te poartă gândul peste un an, 
Seamănă un ogor. 

Dacă te poartă gândul peste zece ani, 
Sădeşte un pom. 

Dacă te poartă gândul peste o sută de ani, 
Educă oamenii. 

Semănând ogorul, vei recolta o dată. 
Sădind un pom, vei recolta de zece ori. 

Educând oamenii, vei recolta de o sută de ori. 
( Poet anonim chinez din sec. V  î.e.n.) 

 
 Profesia de dascăl este una dintre cele mai frumoase profesii. Ea cere muncă, multă, multă 
muncă, dar oferă, în schimb, atâtea bucurii şi satisfacţii. Însă, pentru a putea aprinde făcliile, trebuie 
să porţi tu însuţi focul în inima ta, să poţi iubi şi dărui, doar astfel copiii se vor apropia de 
frumeseţea care dă naştere la tot ce este bun. 
 Cine nu-şi aminteşte de Domnu’ Trandafir, învăţătorul evocat cu atâta dragoste de Mihail 
Sadoveanu în povestirea cu acelaşi nume? Autorul i-a păstrat o caldă şi duioasă amintire, 
considerându-l un OM adevărat. În colţul acela pierdut de lume şi de timp, i-a învăţat pe copii nu 
pentru că se temea de „cei mari”, ci pentru că îi iubea şi-i era drag să-i înveţe, ca şi cum ar fi fost 
copiii lui. 
 Pentru fiecare învăţător, Domnu’ Trandafir reprezintă un model, un exemplu de urmat. Ca 
şi EL încercăm să punem la loc de cinste dragostea pentru copii, înţelegerea şi răbdarea, căutăm şi 
de cele mai multe ori găsim „cheia” de la sufletul lor şi, înainte de a pretinde respect şi iubire, le 
oferim noi înşine cu toată generozitatea de care suntem în stare. Pe lângă limba română şi 
matematică, îi învăţăm pe copii şi alfabetul omeniei, al cinstei, al muncii şi-al hărniciei. Îi învăţăm 
să fie buni şi omenoşi şi să rămână aşa oricât de sus le va fi înălţarea în zborul vieţii, să înţeleagă că 
întotdeauna bunătatea şi omenia vor preţui mai mult ca orice. Ne bucurăm de succesele elevilor 
noştri şi suferim în tăcere când dau de eşecuri şi neîmpliniri. Le dăm curaj şi încredere în forţele 
proprii, le suntem alături la bine şi la rău şi-i învăţăm să nu se dea bătuţi, să lupte pentru a fi mereu 
învingători. 
 Noi dăm şi, în acelaşi timp, primim învăţătură. Suntem într-un fel binecuvântaţi, pentru că 
zilnic avem posibilitatea să ne purificăm sufletul, făcând o meserie ce presupune artă şi dăruire. Noi 
semănăm cu dragoste acele seminţe ce vor deveni rod bogat mult mai târziu. Noi judecăm şi suntem 
judecaţi. Noi măsurăm puterea minţii şi a sufletului cu instrumente standardizate, dar, mai ales, cu 
măiestria şi harul de care fiecare dintre noi suntem în stare. Şi nu ştim niciodată ce este mai greu: să 
ne coborâm la nivelul de înţelegere al micului şcolar sau să ne ridicăm la acest nivel. Noi ne lăsăm 
în fiecare dimineaţă la uşa clasei grijile şi frământările sufleteşti, iar la plecare acasă, de cele mai 
multe ori, uităm să le mai luăm. Noi suntem cei care nu avem voie să greşim, nu avem voie să 
obosim, nu avem voie să amânăm. Noi nu ne permitem nici măcar să îmbătrânim decât foarte puţin, 
atât cât să devenim mai înţelepţi, şi atunci ştim să îmbătrânim frumos, păstrându-ne şi sufletul, şi 
spiritul mereu tinere. 
 Aceştia suntem noi, dascălii...Ne străduim să dăm tot ce avem mai bun în noi şi, cu toate 
acestea, azi, mai mult ca oricând, ne simţim marginalizaţi şi nepreţuiţi la adevărata noastră valoare. 
Munca nu ne este apreciată aşa cum ar trebui, iar modul cum suntem priviţi în societate lasă mult de 
dorit. Am vrea ca „cei de sus” să ne trateze cu mai multă consideraţie. Ştim că soarta noastră se află 
în mâinile lor, de aceea le reamintim că şi domniilor lor tot un „domn Trandafir” le-a pus creionul în 
mână, i-a învăţat cu trudă şi răbdare primele litere, primele cifre şi primele cuvinte, deschizându-le 
drumul devenirii a ceea ce sunt, domnii mari de astăzi. Îi rugăm să nu uite de noi, truditorii pe 
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ogorul şcolii, când vor împărţi din nou „tortul” bugetului şi să nu ne mai dea ca de fiecare dată 
feliuţa cea mai mică. Suntem noi modeşti şi umili, dar îl iubim şi-l preţuim pe Coşbuc. Îi cunoaştem 
şi-i recităm cu emoţie şi suflet versurile-i nemuritoare, dar, Doamne fereşte, n-am vrea să ajungem 
să spunem şi noi: „Când nu vom mai putea răbda....”. 
 Domnu’ Trandafir „priveghea la descărcatul unui car cu fân”, fiind de felul lui un om 
„foarte gospodăros”. Noi ce să descărcăm? De-am putea, poate „am descărca” factura telefonică, de 
multe ori prea încărcată, sau poate cheltuielile de la întreţinere şi celelalte facturi de plată ce, lună de 
lună, cresc mai ceva ca Făt- Frumos din poveste. Dar nu putem decât să ne descărcăm „carul” de 
toate deziluziile când sufletul ne e prea plin de ele şi să încercăm să punem în locul lor speranţa în 
zile mai bune, când dascălii, poate, vor fi preţuiţi la adevărata lor valoare. 
  
 
 

ÎNVĂŢĂTORUL  ŞI  PERSONALITATEA  SA 
Institutor MĂLĂIA Daniela 

Şcoala de Arte şi Meserii Şuţeşti- Brăila 
 
   Educaţia, factor prin excelenţă social ,are rolul hotărâtor în dezvoltarea fiinţei umane. Această 
operă de mare responsabilitate, de talent şi dăruire, nu poate fi îndeplinită decât de către persoane 
care, la rândul lor au fost pregătite în acest scop : educatorii. 
   Învăţământul primar a fost şi rămâne , în continuare, cel mai important segment al sistemului de 
învăţământ, datorită rolului şi funcţiilor deosebite pe care le exercită în formarea copilului. În 
primul rând,  vârsta şcolarului mic este stadiul ontogenetic în care instrucţia şi educaţia produc cele 
mai semnificative efecte asupra individualităţii umane. Nivelul la care se află organizarea şi 
structurarea sistemului biopsihic face ca stimulările selectate şi dirijate conştient să realizeze baza 
necesară deprinderilor şi capacităţilor de asimilare a conţinutu- rilor informaţionale ulterioare 
şcolarităţii : vorbirea , scrierea, citirea, calculul matematic, deprinderile de conduită civilizată, 
motive şi interese modelate într-atât încât să-i permită elevului o evoluţie în parametrii specifici 
unei personalităţi acceptabile.  
   Un alt aspect care evidenţiază o dată în plus rolul învăţământului primar se referă la corelaţia 
dintre rezultatele educaţiei şi momentul în care aceasta se exercită în mod organizat. Concluziile 
cercetătorilor demonstrează schimbarea de ritm în care se desfăşoară procesele biologice : creşterea 
, maturizarea sunt mult mai avansate astăzi. Această modificare de ritm în evoluţia boipsihică a 
copilului impune intevenţia organizată  a influeţelor de mediu, a factorului educaţie. Căci unul este 
efectul factorilor de mediu care acţionează spontan, întâmplător şi cu totul altul este atunci când 
aceşti factori sunt controlaţi şi dirijaţi.  
   La intrarea în clasa I copilul vine deja cu o ,, zestre ”, pe lângă cea biologică, cu una culturală, cu 
o sumă de comportamente mai mult sua mai puţin eleborate.  
   În primii doi-trei ani de şcoală , învăţătorul mai mult corectează , remodelează, concomitent cu 
realizarea programului său prestabilit. ,,Punctul de pornire îl constituie efectele mediului familial ” 
 ( B. S. Bloom ). 
   În instrucţia şcolară , strategia dominantă este comunicarea didactică. La vârstele mici, 
comunicarea didactică verbalizată este însoţită în special de materiale intuitive, iar în  cazul 
deprinderilor , învăţarea este sprijinită de prezentarea modelului acţiunii. De exemplu, în formarea 
deprinderii scrisului , prima etapă necesită prezentarea semnului grafic concomitent cu rostirea 
sunetului respectiv. Etapele următoare ale deprinderii sunt conduse prin combinaţii variate ale 
comunicării orale cu alte mijloace, de exemplu demonstrarea gestului scrierii până când deprinderea 
devine instrument de lucru independent.  
   Însă instrucţia şcolară nu vizează numai atingerea unor obiective din domeniul cognitiv ori 
psihomotor. Activitatea umană este de o vastă complexitate. Actualul elev este profesionistul de 
mâine. Ca adult, el va desfăşura o activitate profesională, de presupus în raport cu aspiraţiile şi 
vocaţia sa. Orice profesie şi orice personalitate care se doreşte împlinită, se desfăşoară pe fundalul 
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unei culturi generaleîmbinată armonios cu cea profesională şi care îi oferă fiecărei personalităţi 
posibilitatea trăirii satisfacţiilor estetice, morale etc. Toate aceste valori spirituale şi însuşiri de ordin 
superior ale personalităţii sunt produsul instrucţiei ale cărei baze sunt puse în şcoală.  
   Gustul estetic şi nevoia de frumos se cultivă prin contactul nemijlocit cu opere de artă şi cu 
explicaţiile şi cunoştinţele din fiecare domeniu al artei. Convingerile morale , conduita morală se 
dobândesc prin instrucţie. Instrucţia şcolară trebuie să cuprindă în câmpul său de acţiune toate 
componentele psihice , să stimuleze întregul potenţial al elevului. Educatorul abilitat ştie cum, ce şi 
cât trebuie solicitat elevul spre a-i da posibilitatea unei dezvoltări integrale.  
   Intensitatea şi calitatea influenţei educaţionale sunt proporţionale cu însuşirile şi competenţa 
educatorului. Dacă învăţătorul este o personalitate puternică , conturată la parametri specifici , el va 
imprima elevilor săi respect , preţuire, spirit de ordine , ataşament, conduită sinceră în releţiile 
bilaterale.  
   Măiestria pedagogică înseamnă deopotrivă ştiinţă şi artă. Ea este rodul unui exerciţiu sistemaric de 
pregătire teoretică şi practică, este o structură ,, bine lucrată” în timp. Măiestria pedegogică este 
asociată, de regulă, cu noţiunea de tact pedagogic. C.Dimitrescu-Iaşi  consideră tactul pedagogic 
drept o însuşire sufletească specială: ,, cine posedă tact pedagogic se poate orienta cu înlesnire în 
fiecare moment al practicii pedagogice , punând în armonie fiecare dispoziţie, fiecare măsură, 
fiecare pas pe care îl face .” 
   Fără acea vibrare intelectual-afectivă rezultatele muncii la calsă sunt modeste. Elevii rămân fără 
motivaţie, fără aspiraţie şi nu devin ,, constructori de sine”. Omul este un mare producător şi 
consumator de afectivitate. Energia psihică şi afectivă umană este receptată de şcolar şi are mari 
implicaţii asupra randamentului şcolar. Iubirea , regretul, dorul, nostalgia, sentimentele intelectuale, 
morale, eszetice, religioase sunt sentimente specific umane care se cultivă numai dacă cel care este 
cultivator le are şi le aplică adecvat. Că nu poţi cultiva pace prin război şi nici dragoste prin ură.  
    Învăţătorul are o nobilă şi grea misiune. El ,,se consumă la propria flacără pe care o aprinde în 
mintea şi în inima elevilor , se dăruie fiecărei generaţii şi fiecărui elev, se zideşte pe sine ăn 
construcţia personalităţilor pe care le formează”. 
    
 

CINE EŞTI TU, DOMNULE ÎNVĂŢĂTOR ?… 
inst.Constanţa NISTOR Şcoala cu clasele I-VIII N. 11 Buzău 

 
O nouă toamnă bate la ferestre, un nou început. Speranţa o ia deja înainte şi răsfoieşte 

nerăbdătoare filele din calendarul lui 2008. Aceleaşi vii emoţii, acum ca şi altădată. 
Buchete de întrebări ne răscolesc ; pentru că el, micuţul nostru prieten, are acelaşi suflet 

vibrând în faţa atâtor necunoscute, ascunse în misterul primei zile de şcoală; şi pentru că el, 
dascălul, rămâne acelaşi suflet chinuit de întrebări, dar înfiorat de aşteptarea primei întâlniri cu cei 
care şi-au încredinţat mintea şi voinţa harului său de educator. 

Anii sunt alţii, oamenii sunt altfel, vremurile se perindă cu alt ritm, cu alte chemări, dar în 
eternitatea menirii lor, dascălii rămân aceiaşi oameni, cu aceiaşi învăţăcei sfielnici, făcând primii 
paşi pe drumul cunoaşterii. Pentru că aici, în această tranşee, care se cheamă ciclul primar, noi, 
învăţătorimea acestei ţări, sădim primele seminţe, le ocrotim şi le lucrăm cu migală, le admirăm 
mlădiţe viguroase şi-apoi culegem florile proaspete ale hărniciei, competenţei şi prieteniei.  Aici se 
croieşte destinul unei generaţii ; aici este atelierul în care se plămădeşte zidirea ce se va înălţa; aici 
se deschid porţile cunoaşterii. 

Dar cine eşti tu, domnule învăţător ? 
O năluca parcă, desprinsă din umbra cenuşie a zidurilor şcolii, dintre copertele de cărţi şi 

caiete, pe care zilnic le cari acasă, în aceeaşi cernită sacoşă; o nălucă desprinsă dintre ghiozdane şi 
bănci, venită anume să înflorească sufletele copiilor… 

Eşti cel care dă rost fiecărei zile de şcoală şi înaripează sau coboară speranţele fiecărui 
copil; 
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Eşti făptura care ştie puţine lucruri, dar dăruieşte până la risipire, tot sufletul ei, acelora la 
care le deschide zilnic uşa clasei ; 

« Eşti lumânarea care se stinge-ncet, îngrijind copiii altor mame » . 
Dar cine eşti tu, domnule învăţător ? 
Eşti dumneata, colegul meu mai vârstnic, cel care ne-ai făcut să credem că dascăli din 

nobila familie a « Domnului Trandafir » mai apar printre noi, spre a duce mai departe lumina 
dragostei lor de şcoală si de copii. 

Sau tu, colegul meu de şcoală, de la care am învăţat cu toţii că omul se defineşte prin 
credinţa pentru care este dispus să treacă în eternitate… 

Sau poate tu, coechipierul meu, cel de la care am învăţat că succesul nu are nicio valoare, 
dacă nu ai cu cine să-l împarţi ! 

Mereu între copii, totdeauna alături de ei – aşa s-ar putea exprima sintetic crezul educativ al 
oricărui învăţător care, prin formaţie, activitate şi vocaţie, slujeşte învăţământul românesc. Oferta lui 
generoasă, săvârşită în numele omeniei, este permanentă şi discretă. Deosebit de exigent, în primul 
rând cu el însuşi, imprimă acelaşi spirit de ordine, de muncă perseverentă celor din jurul lui, pentru 
că este permanent un exemplu de probitate şi conduită morală ireproşabile, iar probitatea omului de 
la catedră este dublată de cea a cadrului didactic, pedagog desăvârşit. Exigenţa şi exactitatea, 
rigurozitatea alături de bunătatea sa sufletească se corelează într-un adevărat proiect al demnităţii 
umane. 

Cine a cunoscut un asemenea învăţător a trăit bucuria cunoaşterii unui om deosebit. 
 
 

REFLECŢII - ACCES LA EDUCAŢIE… 
Institutor  Anaida POPOV,  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 27, Constanţa 

 
 15 iunie- cei mari şi-au luat zborul. Se îndreaptă spre clasa a V-a cu nerăbdare , încredere, 
dorind să descopere lumea . 
 Eu, ca învăţător,  îmi urmez menirea. Merg în cartier pentru a-mi cunoaşte viitorii elevi. 
Ştiu drumul. L-am străbătut de multe ori pentru a-i vizita pe cei “mari”: uneori fuseseră bolnavi, 
alteori lipsiseră ori făcuseră vreo năzdrăvănie. Am mai trecut şi altă dată pentru a invita membrii 
comunităţii la activităţile şcolii. 
 De fiecare dată vizitele sunt asemănătoare: copii de toate vârstele  merg pe lângă mine, îmi  
arată drumul şi povestesc ce s-a mai întâmplat cu cei cunoscuţi, vorbesc despre cai , despre munca 
la fierul vechi, despre meciul de fotbal ... 
 Ajung la destinaţie. Copiii dintr-o clasă locuiesc la 5/ 6 adrese. Nu este o anomalie. Pe lotul 
alocat cândva unei locuinţe s-au construit camere, cămăruţe, adăposturi pentru multe familii.  
 Copiii de 6-8 ani se joacă pe stradă  fără grijă . Apar mămicile şi bunicile . Vor să-i dea pe 
copii la şcoală . Nu i-au dus la grădiniţă pentru că  ”nu sunt locuri”, pentru că cei mari au grijă de 
cei mici când părinţii sunt plecaţi. 
 Le povestesc despre grădiniţa de vară şi,  în luna  iulie, 20 de copii frecventează grupa 
pregătitoare  .  Prin activităţile desfăşurate am urmărit:  socializarea copiilor, dezvoltarea limbajului 
( provin din familii  musulmane), familiarizarea cu spaţiul şcolar, formarea unor priceperi şi 
deprinderi. Poveştile, cântecele, jocurile, modelajul şi desenul au devenit preocupări familiare celor 
mici. Momentele de bucurie şi împlinire se încheiau cu aplauze şi zâmbete pe chipurile noastre.  
 După o lună de  activitate luăm o meritată vacanţă aşteptând  prima zi de şcoală. 
 Copiii, însoţiţi de părinţi, se întorc la şcoală firesc, oferindu-mi flori cu un zâmbet sfios. 
Boboceii regăsesc în sala de clasă lucrările realizate în vară, poze surprinse în timpul activităţilor,  
privesc Abecedarele, uniformele şi ghiozdănelele şi  îşi dau seama că de acum sunt şcolari....  
 Timpul zboară cu paşi grăbiţi …. Sărbătorim sfârşitul primului an de şcoală şi ne uităm cu 
un zâmbet în urmă . Fraţii cei mici ne-au vizitat permanent şi aşteaptă nerăbdători invitaţia de a fi 
copiii grădiniţei estivale. Simplu, firesc, obişnuit…. 
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GÂNDURI PENTRU MINTE ŞI SUFLET... 
Areta NICULAE– Miercurea-Ciuc/Harghita 

 
 Un soare în amurg pe un cerdac cu flori aduce gândul bun şi-o blândă inspiraţie. Aşa luăm 
peniţa ca să-nşirăm cuvinte ce poate ne alină şi pacea o îmbie în sufletele noastre ce uneori în 
zbucium şi lacrimi se petrece... 

 Chiar dacă toamna a căzut grăbit şi rece, chiar dacă iarna a adus povara albă a timpului 
greu, pământul tăcut mai speră la recompensă. Primăvara. Ea-i etalează nemurirea şi-i 
descoperă măruntaiele pline de bogăţie şi viaţă.  
Puşi trup lângă trup, suflet lângă suflet, suntem ca pământul. Trăim toamnele şi iernile dar 
abia ce naşte munca noastră ne descoperă spiritul. Suntem tăcuţi şi modeşti dar formăm 
conştiinţe. Munca noastră este multă, tăcută şi grea. Ca a pământului. Plugul timpului ne 
împrospătează unul câte unul, dar duhul nostru rămâne mereu deasupra şi învie odată cu 
cei ce i-am format, duhul dascălului ce le ştie pe toate, ce a pus prima cărămidă a unui 
edificiu numit OM. 

 Suntem o flacără ce arde mai puţin pentru sine şi mai mult pentru alţii. Chiar şi atunci 
când abia pâlpâie găseşte scânteia să aprindă torţe. Dăruim lumina cunoaşterii le fel pentru 
fiecare dar strălucesc numai acei ce ne întind mâinile şi ne caută, ne ascultă. Aşa se vrea, 
aşa e legea firii. Şi ca un crez, le murmurăm, să ştie: 

Cu noi citiţi primul cuvânt, 
Cu noi descoperiţi lumina, 
Tot noi v-am fost alături când 
Intâiul semn l-aţi scris cu mâna. 
Şi-aflaţi că nici un „luminat” 
Nu a-nvăţat totul uşor 
Şi a ajuns mai mare-n „sat”, 
Aşa, fără învăţător! 

 Suntem cartea ce se dăruieşte şi se lasă citită de toţi iar din ea curioşii pot afla multe 
lucruri despre ei, despre alţii şi despre lumea în care trăiesc, despre ce-nseamnă să fie buni, 
să iubească şi cum, dăruind, să primească. O carte cu suflet şi gând ce are mereu grijă ca 
paginile sale să fie scrise citeţ, cu imagini colorate şi vesele, iar pentru cei ce ne răsfoiesc 
cu iubire şi grijă oferim chiar pagini muzicale drept recompensă. Suntem o carte ce se-
ntristează şi suferă atunci când unii cititori ne mâzgălesc, ne rup foile, ne îndoaie colţurile, 
ne murdăresc, ne uită în bibliotecă necitite sau pur şi simplu ne aruncă la coş, declarând că 
nu suntem deloc interesante. Dar noi ştim să transformăm toate acestea în noi experienţe 
din care învăţăm şi astfel paginile noastre devin mai pline, mai interesante pentru că noi 
suntem o carte vie ce se scrie singură, învăţând din gândurile şi faptele celor ce ne citesc. 

 Suntem salvatorul ce se aruncă conştient şi de bună voie în apele învolburate şi întunecate 
ale neştienţei pentru a salva şi a aduce la mal pe cei ce înoată disperaţi în acest hău şi vor să 
debarce pe tărâmul cunoaşterii. Le întindem lor o mână iar una o păstrăm pentru noi, 
invăţând şi înotând alături de ei spre insula „A ŞTI, A AFLA”. Îi călăuzim pe rând, încet, 
cu răbdare, unul câte unul, căci nu avem decât două mâini! Facem multe drumuri dus–
întors pentru a ajuta şi salva minţi şi nu de puţine ori ne înecăm sleiţi de puteri, fără a mai 
apuca să auzim de la vreo unul „mulţumesc”. Sau poate ei spun, numai că nouă ne-o fi 
intrat apă-n urechi! Iertare nouă, învăţaţilor! Niciodată nu am îndrăznit destul! 

 In realitate suntem doar nişte furnici într-o lume gigantică ce a instituit o ordine anapoda 
în ierarhia a tot ce-nseamnă adevăr, virtute, credinţă... 
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ÎNVĂŢĂTORUL DE AZI ÎNTRE MENIRE ŞI 
REALITATE 

LAZAR Rodica, Sc. Gen. Nr.7, Tg.Mures 
REZI Maria, NASAUDEAN Irina, Gim. ,,T.Vladimirescu”, Tg. Mures 

 
A fi invatator inseamna foarte putin dintr-o meserie, dar foarte mult dintr-o menire sacra. 
A fi invatator inseamna rabdare, toleranta, intelegere, spirit protector, implicare, onestitate, 

sacrificiu, optimism…empatie.Dumnezeu a creat lumea si i-a oferit invatatorului un dar de pret: 
copilul. 

Cat de nobil parea actul didactic candva cand cei carora le-ai pus creionul in mana pentru 
prima oara, le-ai purtat mana tremuranda pe hartie si i-ai invatat sa scrie si sa citeasca iti sorbeau 
cuvintele, te imbratisau cu privirea. 

Ce-a mai ramas din toate acestea? 
Copilul este pus in mijlocul unei explozii informationale care-l dezorienteaza, il face sa-si 

aleaga aleatoriu modelele de viata.Nici dascalul, nici chiar parintele nu mai constituie un model. Si 
totusi, cine sa-l orienteze, cine sa-i lamureasca deruta daca nu tot dascalul? Avem menirea de a 
adapta scoala copilului de azi. 

Invatatorul trebuie sa se adapteze si  sa adapteze informatia la specificul elevilor, sa 
adapteze continuturile, activitatile de invatare, sa contextualizeze invatarea, sa gaseasca caracterul ei 
motivant, importanta fiind stimularea atitudinii de cooperare, ajutorare. Invatatorul  devine 
facilitatorul, organizatorul activitatilor de invatare, activitati care trebuie sa-l pregateasca pentru 
viata, pentru cotidian. 

Credem ca fiecare din noi ne-am facut inventarul propriilor resurse si competente 
profesionale, disponibilitati, interese, aptitudini, o autoevaluare critica si autoproiectiva in vederea 
asigurarii unui autoprogres constant si abordarii cu success a problematicii existente in scoala de 
azi. 

Ne educam pe noi insine neincetat, ne aliniem politicilor educationale  abordate, incercam 
sa raspundem cat mai bine tuturor cerintelor formulate, muncim pentru comunitate, dar oare de ce 
comunitatea ne pune mereu la margine? Suntem altruisti prin definitie si pentru ca sa ne realizam cu 
demnitate meseria avem nevoire de: 

• Baza materiala  adecvata schimbarilor pe care timpul le-a adus in scoli. Inca mai 
exista scoli in care mobilierul este inadecvat particularitatilor de varsta si speciale ale elevilor, 
mijlocele audio-video si de multiplicare lipsesc , exista doar ca numar si mijloce de inventar care 
,,dau bine”  la un control sau, cazuri fericite, exista, dar ,, e treba ta” cum faci rost de consumabile. 

• Resurse umane complementare. Si ne referim aici la invatatori de sprijin eficienti, 
la meditatori, consilieri psihologici, asistenti sociali, animatori culturali, antrenori sportivi  care sa 
sprijine activitatea didactica, mai ales ca se pune problema inclusivitatii, a timpului liber 
nesupravegheat al copiilor, a imposibilitatii parintilor  de a-si imparti timpul  intre  copii, serviciu, 
grijile cotidiene sau, si mai rau, cei plecati la munca in strainatate. 

• Resurse financiare.Organizarea unui sistem eficient de parghii accesibile tuturor  
dascalilor in vederea obtinerii de fonduri . 

Haideti sa spargem tiparele, sa propunem  organizarea unui invatamant cu program 
prelungit de meditatii si activitati cultural-sportive organizate  si sustinute oficial de stat, sa 
organizam timpul tinerilor astfel incat sa ne putem bucura si de “frumusetea si parfumul 
trandafirilor nu numai de spini”. 
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UN ÎNVĂŢĂTOR, UN OM – SOFIA ONEŢIU 
Inst.  Nicoleta MARCU 

Lic. Teor. “Mircea Eliade” Reşiţa 
 

           Povestea unui om este întotdeauna cel mai greu de spus.  
           Cu atât mai greu când acel om e lângă mine, recunoscut deja ca o 
remarcabilă „doamnă a învăţământului cărăşean”, a cărei întreagă existenţă 
profesională a fost dedicată mereu altor oameni, cu vârste mai mici sau mai 
mari.  

 Cu atât mai greu, când este vorba despre o personalitate complexă care mi-a marcat propria 
existenţă, personală şi profesională, ani la rând. 
 Cum să fiu sigură că aleg cele mai potrivite cuvinte să pot transmite ceea ce simt eu şi chiar 
să fiu glasul tuturor celor care o cunosc , o stimează şi o apreciază? Doar rupându-le din suflet...Al 
meu şi al altora. 
             ,,Doamne, să nu mă laşi niciodată să fiu mulţumit de mine însumi.”(L. Blaga)       
    Cuvintele lui Lucian Blaga sunt motto-ul preferat al doamnei învăţătoare. Locul natal al 
amândurora este Ardealul, ţinut magic care, cu siguranţă, te înzestrează cu  energii deosebite în a-ţi 
îndeplini misiunea. Şi nu te lasă să uiţi nicicând de tradiţiile care trebuie păstrate cu sfinţenie şi duse 
mai departe. 
          “Meseria de învăţătoare mi-a plăcut de mică.  Printre jocurile preferate de copiii din vecini 
era „de-a şcoala”, iar eu de fiecare dată eram învăţătoare. Mai târziu, când eram elevă în clasele 
primare, învăţătoarea mea, Iulia Ciuciulete, a ştiut să-mi insufle dragostea pentru această meserie, 
chiar prin exemplul său. A fost modelul meu în viaţă. La orice vârstă te hrăneşti cu acele cunoştinţe 
ce depăşesc toate avuţiile omeneşti, prin vocea dascălului drag.” (Sofia Oneţiu) 
       Misiunea, a ales-o singură. Îndatorirea sfântă de ÎNVĂŢĂTOR! Învăţător care şi-a început 
cariera în satul natal Mătişeşti, comuna Horea, jud. Alba, iar apoi, la oraş în Banatul de munte, la 
Reşiţa, unde a muncit neobosit aproape 4 decenii, modelând suflete, caractere, instruind copiii, dar 
şi îndrumând alţi învăţăcei.    
      “Este o meserie frumoasă pentru că îi ajuţi pe cei neştiutori să ajungă ceva în viaţă. Profesia 
noastră este nobilă: modelatori de suflete şi caractere. Animaţi de DRAGOSTE noi şlefuim florile 
cele mai frumoase din grădina vieţii, făcând şcoala să semene cu un laborator de experienţe, ieşiri 
de pasiuni, vise, idei, ascensiune, în care ziua străluceşte şi se înveseleşte prin elevii săi. Cea mai 
mare atracţie a acestei meserii o reprezintă tocmai copiii. Fiecare moment petrecut alături de ei 
aduce ceva nou. Aici nu există monotonie. Îmi place să-i văd cum cresc şi evoluează sub ochii mei, 
cum acumulează cunoştinţe, cum  îşi lărgesc orizonturile şi cum li se conturează primele trăsături 
ale personalităţii.” (Sofia Oneţiu) 

Am cunoscut-o pe Doamna Oneţiu în primul meu an la catedră. În şcoala unde lucram, la 
Anina, era aşteptată brigada Inspectoratului. Prima mea inspecţie, emoţii, agitaţie, vă sunt 
binecunoscute aceste stări. De la primele cuvinte ale Doamnei inspectoare, am avut impresia că, de 
fapt ne cunoaştem deja, a reuşit, nu ştiu cum, să facă să pară totul simplu şi firesc. Mare câştig 
pentru mine a fost acea zi. În primul rând m-am debarasat pe veci de problema asta, a emoţiilor la 
inspecţii.. În al doilea rând, avea să fie începutul unei frumoase colaborări, a unei relaţii 
profesionale în care am găsit mereu sprijin, răspuns şi ajutor în anii următori.   

În cei 11 ani, ca  inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar doamna 
Oneţiu a lucrat mai mult cu cadrele didactice, decât cu elevii. Dumneaei consideră acea perioadă un 
real stagiu de perfecţionare, prin contactul cu învăţătorii din judeţ şi prin oportunitatea  
numeroaselor cursuri de perfecţionare, care au conectat-o  la noutăţile în domeniu, pe care le-a 
transmis apoi colegilor.  
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Coordonând procesul de reformă în învăţământul primar din judeţ un mare aport l-a avut 
dumneaei în organizarea Seminarului Internaţional DIDACTICA – secţiunea învăţământ primar, 
seminar ajuns astăzi la ediţia a XVII-a.   Încă din 1992 doamna Sofia Oneţiu a sprijinit schimbul de 
idei şi experienţă a învăţătorilor din judeţ cu mari specialişti în domeniul învăţământului primar din 
ţară  şi din Germania, Ungaria sau Austria. Personal, a participat, alături de alte cadre didactice la 
stagii de pregătire la Institutul Pedagogic Gyor (Ungaria-1993) şi Grundschulle Bielefeld 
(Germania-1994). Mereu implicare, noutate şi tradiţie şi multă, multă muncă. 
        În această perioadă s-a constituit de fapt şi Asociaţia Învăţătorilor Caraş-Severineni, a cărei 
preşedintă este, de un deceniu. Activităţile derulate, parteneriatele încheiate în cadrul asociaţiei i se 
datorează în cea mai mare parte, toţi ştim aceste lucruri.  
      Doamna Oneţiu a revenit cu drag la catedră în 15 septembrie 1998. Şi aşa aveam să cunosc eu 
ÎNVĂŢĂTOAREA, deoarece în promoţia  clasei I - 2002 s-a aflat şi fiul meu. Foşti elevi erau acum 
părinţi ai copiilor  din clasa I, bucuroşi de această şansă, de a avea aceeaşi învăţătoare. Nu voi vorbi 
despre metodele moderne de predare, despre permanentul interes pentru copil, chiar şi în afara 
şcolii, vreau să evidenţiez însă o mare reuşită a doamnei învăţătoare: aceea de a trezi în copil 
dorinţa şi plăcerea de a merge la şcoală, pe care eu le vedeam zilnic sub ochii mei.  
         Unii aseamănă activitatea cadrului didactic cu cea a unui actor. Dar actorul pregăteşte un rol 
de o oră, luni de zile, cu regizor, cu recuzită, cu repetiţii; învăţătorul schimbă rolul de mai multe ori 
pe zi, este, în acelaşi timp, dascăl, părinte şi actor, în orice moment al zilei.  
          Doamna Oneţiu a reuşit în acest rol, care de altfel a fost mult mai complex: metodist, 
coordonator de proiecte internaţionale, autor-colaborator de auxiliare şcolare, redactor de revistă 
şcolară, director adjunct, colegă, prietenă, OM.  
      Noi, colegii, ne întrebam deseori : de unde atâta putere de lucru, atâta energie, ne miram de câte 
un eveniment organizat  de dumneaei, la care făcea treaba unei echipe întregi. Cum aţi reuşit, 
Doamnă?  
    “Cu voinţă, tenacitate şi profesionalism am reuşit să depăşesc momentele de dificultate, să-mi 
continui drumul spre mai bine, punându-mi în joc toate puterile, tot sufletul, spre a dobândi ceea 
ce-şi doreşte cel mai mult un adevărat dascăl: să-şi vadă elevii crescând frumos, cu mintea 
luminată şi capabili să lumineze la rândul lor. 
         Acest lucru e valabil şi pentru proprii copii, cei doi băieţi ai mei, de care sunt foarte mândră, 
fiind cele  mai importante investiţii ale  mele.”  (Sofia Oneţiu) 
           Oficialităţile i-au acordat medalia „Meritul în învăţământ” – clasa I, iar recunoaşterea 
meritelor sale nu se opreşte aici. Noi, însă, îi adresăm azi, din suflet un simplu şi cald 
MULŢUMIM. Pentru că sunteţi.  
   Notă: Fragmentele inserate fac parte dintr-un interviu acordat de Doamna Sofia Oneţiu elevilor 
clasei a IV-a D, inst. Cristina Ardeleanu, Şc. Nr. 7 Reşiţa, pentru revista clasei,  „Lumea noastră”. 
 

 
            

 
OAMENI ŞI … OAMENI 

Mircea-Marcel PETCU , Tulcea 
 

Noi, oamenii, trăim în acest univers căutând mereu ceva. Nemulţumirea este punctul nostru 
forte . Căutăm mereu ceva sau pe cineva , ne amăgim şi trăim cu credinţa că vom găsi acel ceva pe 
care îl căutăm în tot şi în toate . Speranţe.  

Uitând că omul se naşte  cu vocaţia fericirii, aceasta făcând parte din însăşi fiinţa lui . O 
caută fără încetare toată viaţa ,şi de multe ori , trece pe lângă ea fără să o observe, i se pare banală, 
neînsemnată… dar fericirea există, este acolo, undeva pentru fiecare. 

Culoarea fericirii ţine de curăţenia sufletească a fiecăruia . 
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Un om corect, de o cinste ireproşabilă , de o tenacitate uimitoare, de o indiscutabilă calitate 
profesională şi umană, un om senin , blând,din a cărui profunzime sufletească reiese o concepţie 
sănătoasă despre muncă şi viaţă , un om care nu are nimic comun cu superficialitatea.  

Cu pasul hotărât , cu privirea dreaptă şi ţinuta demnă se îndreaptă spre şcoală zi de zi , pe 
acelaşi drum, la aceeaşi oră matinală, cu mult înaintea altora, de ani şi ani. 

Da . E el adevăratul „dascăl”, care modelează sufletele copiilor , el face ca emoţiile să se 
declanşeze , rupe bariera catedră –elev , el îi învaţă să scrie , să citească, să socotească, într-un 
cuvânt „să fie OAMENI”. 

Îi priveşti pe cei mici când vin la şcoală şi te întrebi: „De unde atâta încredere în şcoală, în 
învăţătorii ei ?”. 

Răspunsul e simplu: cei ce modelează caractere , oamenii ce şi-au făcut din meserie o artă, ei 
care nu au voie să greşească, ei care dăruiesc dragoste şi îmbracă în iubire fiecare părticică a lumii 
şcolii -EI,ÎNVĂŢĂTORII- i-au descătuşat pe cei mici. De aceea lipseşte teama şi vin cu plăcere la 
şcoală.  

De-a lungul vieţii auzi lucruri ce te cutremură, dar nu am auzit niciodată ca unul dintre foştii 
copii  ce au trecut prin şcoală să-şi uite învăţătorul.  

De ce ? 
 Răspunsul îl are fiecare la îndemână. Condiţia e simplă . Să aibă forţa de a recunoaşte 

puterea învăţătorului de a face bine şi a vindeca suflete. 
 Priviţi în oglindă şi observaţi că de undeva din trecut vă urmăresc, ÎNVĂŢĂTORII…, 

Creangă, Trandafir şi toţi cei actuali. 
Sărut – mâna , domnule învăţător! spun foştii şi actualii elevi, iar părinţii se apleacă cu 

respect în faţa acestor „uriaşi” ai şcolii româneşti. 
Fericirea există şi va exista atât timp cât ei vor fi. Veşnic…! 
 
Calitatea unui om nu stă în funcţia pe care o ocupă pentru că oamenii sunt trecători dar nu 

toţi trecătorii sunt oameni. 
 

 
 
 

VOCAŢIA MEA, ŞCOALA 
TEODORESCU Ştefania Scoala cu cls. I-VIII Valea Călugărească, 

jud.Prahova 
 
De când mă ştiu am iubit cartea... Am iubit-o cu tot sufletul, am sorbit din ea cu frica 

celui care se teme că va seca fântâna. Şi la izvorul acesta am încercat să-i aduc şi pe elevii mei. În 
mare parte am reuşit. Şi nu există pe lume bucurie mai mare decât aceea a lucrului bine făcut. Şi uiţi 
de zbucium şi de oboseală atunci când elevii pe care-i ai spre formare sunt aşa cum ţi-ai dorit să fie - 
cu minte ageră şi spirit liber... Şi nu te mai copleşesc grijile zilnice şi micimea acestora... Doar ai în 
mână destine şi Demiurgul eşti tu, ÎNVĂŢĂTORULE! Tu ai vocaţia de a împlini destine şi nu 
puteai să fii altceva... Pentru că tu ai har, iar harul este un dar divin pe care n-ai voie să-l risipeşti... 
Poate doar printre copii... Printre copiii pe care-i creşti la minte timp de patru ani şi nu numai... 
Poate pentru o viaţă... Iar viaţa lor trebuie să fie frumoasă.  ÎNVĂŢĂTORULE, răspunzi în mare 
parte de împlinirea lor viitoare... Aşadar, dragi ÎNVĂŢĂTORI, să ne ridicăm la măreţia şi 
frumuseţea profesiei noastre! 

Astăzi am aflat că în toamnă va avea loc Congresul Naţional al Învăţătorilor. Am citit 
mult, m-am informat ca o elevă conştiincioasă şi mi-am spus „Trebuie să ajung şi eu! Trebuie să fiu 
şi eu acolo... printre ai mei!”. 

O stare de nelinişte şi frământări multe... Întrebări cu răspunsuri presupuse...Cred că 
este starea pe care orice elev de-al nostru o trăieşte înaintea unei plecări într-o excursie... Şi nu orice 
excursie! Nu! Va fi un arc peste timp, o punte între generaţii – între învăţători care au ajuns de 
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curând în şcoală şi învăţători cu multă experienţă la catedră. Am să le sorb cuvintele celor care au 
făcut din meseria de dascăl o profesiune de credinţă. Mă voi afla între colegii mei veniţi din toate 
colţurile ţării şi... nu numai.. Doream de multă vreme o astfel de întâlnire. O aşteptam... Şi iată că a 
sosit...  

Momentul acestei întâlniri este atât de fericit ales – înainte de începerea unui nou an 
şcolar. Sunt sigură că voi reveni în mijlocul elevilor mei cu mai mult entuziasm decât altădată. Când 
voi schimba impresii de vacanţă voi fi mândră să le spun elevilor mei „Am fost la Congresul 
Învăţătorilor”. Îmi vor adresa (cu curiozitatea specifică vârstei lor) o mulţime de întrebări referitoare 
la marele eveniment. Mă voi strădui (ca de fiecare dată) să-i mulţumesc cu răspunsurile mele. 
Pentru că şi eu caut de foarte multă vreme răspunsuri. Cu siguranţă, aşteptările îmi vor fi împlinite. 
Şi pentru că timpul nu stă în loc, voi fi fericită când peste timp voi putea spune „Am fost şi eu acolo, 
la Congresul Învăţătorilor... în anul 2008, într-un septembrie minunat, între învăţători minunaţi...”. 

 
 

MESERIA DE DASCĂL 
HOJDA Diana Mihaela- învăţătoare Liceul Teoretic Periam Timiş 

 
 Dascălii nu au aparut întâmplător în această lume. Dumnezeu  i-a trimis pe Pământ pentru a 
împărţi Lumină şi Căldură. Dascălii adevăraţi nu îşi aleg această profesie pentru a avea un loc de 
muncă, ori pentru foloase materiale, nici pentru a-şi urmări propriile interese. Aceşti oameni au fost 
înzestraţi cu har şi au hotărât că menirea lor este aceea de a dărui. 
 Aparent neînsemnaţi, lipsiţi de acea putere atât de mult râvnită în zilele noastre, continuă să 
lupte folosind armele ce le sunt la îndemână: mintea şi sufletul. Mângâierea lor în zilele umbrite de 
norii ignoranţei, ai infatuării, ai aroganţei sunt acele mânuţe calde care le oferă câte o floare, ori 
zâmbetul sincer şi curat care apare pe chipul micuţilor care aleargă în fiecare dimineaţă să-i 
întâmpine la poarta şcolii.  
 În clasă se simt cel mai bine, căci acolo sunt feriţi de răutate şi dispreţ. De multe ori sunt 
învinuiţi pentru nereuşitele copiilor, pentru comportamentul lor rebel şi dezlănţuit şi atunci sufletul 
li se umple de tristeţe ştiind câte eforturi stau în spatele acestei ,,îndeletniciri” aparent facile. 
Impresia multora că munca lor se rezumă la cele patru-şase ore îi pun în faţa unei situaţii nedrepte 
pentru că ei ştiu că activitatea de pregătire profesională continuă acasă în faţa cărţilor, sau a 
calculatorului, ei ştiu că organizează serbări, excursii, sau stau în afara orelor de curs pentru a-i 
pregăti pe elevi, sau pentru a întocmi proiecte de care vor beneficia aceştia. 
 Şi chiar dacă ei ştiu aceste lucruri, iar rezultatele muncii lor se văd cu uşurinţă, cum pot 
schimba percepţia unora despre rolul lor în comunitate? Nu pot striga în gura mare, pentru că nu le 
stă în caracter să epateze, nu se pot plânge, pentru că au demnitate, nu pot riposta, pentru că nu le 
place răzbunarea. 
 Un lucru este însă cert. Nimeni şi nimic nu-i va face să renunţe, ori să se resemneze, pentru 
că au la îndemână cele mai importante arme: mintea şi sufletul. Şi mai presus de ambiţie şi 
determinare ei sunt conştienţi că trebuie să-şi împlinească menirea, aceea de a forma şi educa 
OAMENI ADEVĂRAŢI….pentru că DUMNEZEU i-a trimis pe Pământ cu un scop anume, acela 
de a împărţi Lumină şi Căldură. 
 Dedic acest material colegilor care simt şi gândesc asemeni mie. 
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MEDIUL ASOCIATIV DIN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

PROGRESUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITĂŢII, CREŞTEREA 
PRESTIGIULUI SLUJITORILOR ŞCOLII PRIN ACTIVITATEA 

ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE 
(activităţi şi apariţii în presă ale Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din 

România) 
 

 
1.  
Luni, 25 februarie 2008, ora 20:00 pe TVR Cultural la emisiunea ,,Domnu 
Trandafir,, cu tema Ce înseamnă să fii învăţător în 2008? au fost invitaţi 

Adina Cristina Tulbure – invaţătoare, Maria Chiriac - invăţătoare, Viorel Dolha - învăţător.  
2.  
La Zilele Basarabiei în Timişoara în 27 martie 2008 la 
invitaţia Uniunii Studenţilor Basarabeni care au un 
parteneriat cu AGIRo şi în ce priveşte publicaţia 
lor,,Basarabeni.ro,,. Alături: rectori timişeni, 
viceprimarul Chişinăului… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. 
În Glasul Aradului din 05 04 2008, articolul ,,Sărutul lui Cuza,,: 
Ambasadorul României la Belgrad, Ion Macovei l-a invitat pe arădeanul Viorel Dolha, preşedintele 
Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, la festivitatea de la Belgrad în care i s-a înmânat 
părintelui protopop Boian Alexandrovici, paroh de Malainiţa şi Remesiana, Ordinul ,,Meritul 
Cultural” în grad de Comandor. 
În 2004 de 1 Decembrie, învăţătorii arădeni au protestat public în faţa Primăriei din Arad faţă de 
decizia luată la vremea aceea de autorităţile sârbe de a demola prima biserică românească dintre 
Timoc şi Morava ridicată de preotul Boian. Biserica a rămas în picioare, dar tânărul preot a fost 
condamnat la închisoare (cu suspendare) fără ca vreun înalt demnitar sau ierarh român să îşi 
exprime mâhnirea sau indignarea faţă de acest act de întimidare a minorităţii române din ţara 
vecină. Înalta distincţie conferită vineri 28 martie de preşedintele României încercatului preot român 
vine precum sărutul lui Cuza pe obrazul unui Moş Ion Roată scuipat de cei haini. 
Se va lansa la Arad în zilele următoare o listă cu demersuri pe care o serie de oameni politici se 
angajează să le pună în practică pentru progresul comunităţilor româneşti de peste hotare. Iniţiatori 
ai acestei platforme sunt demnitari arădeni dar şi europarlamentari şi parlamentari din ţară de la PD-
L, PNL, PRM, PC şi PSD. Aceştia, împreună cu Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, 
lansează un apel tuturor demnitarilor români, dar şi formatorilor de opinie să subscrie acestui 
document. 
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4.ROMPRES 2008-03-10 17:06:55 Un număr de 15 asociaţii şi organizaţii reprezentând sindicalişti, 
studenţi, părinţi, elevi au semnat, luni, la Palatul Cotroceni, Pactul Naţional pentru Educaţie, iniţiat 
de preşedintele Traian Băsescu. Pactul a fost semnat de reprezentanţi ai Academiei Române, 
Asociaţiei Universităţilor Particulare, Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, AISEC 
România, Centrul Educaţia 2000+, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, Uniunea 
Studenţilor din România, Federaţia Educaţiei Naţionale, Alianţa Naţională a Organizaţiilor 
Studenţeşti din România, Consiliul Naţional al Elevilor, Parlamentul Tinerilor, Uniunea Naţională 
pentru Dezvoltarea Învăţământului Particular Preuniversitar, Asociaţia Ad-Astra, Asociaţia 
Generală a Învăţătorilor din România şi Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar. Pactul Naţional pentru Educaţie a fost semnat, pe 5 martie, de 
preşedintele Traian Băsescu şi reprezentanţii partidelor politice parlamentare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Jurnalul aradean din 13 03 2008,  articolul ,,Un arădean, la 
Cotroceni,,: Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din 
România, arădeanul Viorel Dolha, a fost invitat, zilele trecute, 
la Palatul Cotroceni, la semnarea pactului naţional pentru 

educaţie. Referindu-se la acest eveniment, domnia sa ne-a declarat: „Nu atât cele cuprinse în pact 
îmi par extraordinare ci exprimarea voinţei de către toate partidele şi multe organizaţii ale societăţii 
civile de a reglementa cu seriozitate domeniul educaţiei. Important este că am fost cooptat în grupul 
care va lucra şi la strategia şi pachetul legislativ care vor urma. Am fost onorat că, după ce am luat 
cuvântul, preşedintele s-a ridicat, a venit la mine, m-a felicitat şi mi-a spus că mă roagă să ţin 
aproape de consilierii săi. Propunerile asociaţiei noastre mi s-a comunicat că au fost agreate şi de 
guvern, minister, sindicate, comisii parlamentare”. V.F. 
5. 

 
Observatorul arădean 22 
Oct 2007 ,,HUMAN 
TRAFFICKINK“ – 

proiectat la Arad: Departamentul de Stat al Statelor Unite a finanţat filmul artistic ,,HUMAN 



 92

TRAFFICKINK“, iar Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Arad a obţinut un exemplar original al 
filmului şi permisiunea de a organiza un eveniment prin care să îl difuzeze. Filmul este de o 
excepţională calitate artistică, dar se adresează doar adulţilor întrucât are scene extrem de dure. În 
acest context, Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Arad organizează vizionarea acestui film, care va fi 
urmată de dezbateri pe tema traficului de fiinţe umane. Vizionarea va avea loc sâmbătă 27 
octombrie, la ora 10,00, în sala 70 a Primăriei Arad. 

Printre cei care au primit invitaţia de a participa la 
vizionarea acestui film se numără reprezentanţi ai Primăriei 
Municipiului, Consiliului Local Municipal, Consiliului 
Judeţean, Prefecturii, Inspectoratului de Poliţie, Poliţiei de 
Frontieră, Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
Comandamentului de Jandarmi, Corpului Gardienilor 
Publici, Direcţiei de Asistenţă Comunitară, Direcţiei 
Generale de Muncă, Direcţiei Generale pentru Protecţia 
Copilului, Direcţiei pentru Cultură şi Culte, Direcţiei 
pentru Tineret şi Sport, parlamentari, Universităţii ,,Aurel 
Vlaicu“ , Universităţii ,,Vasile Goldiş“, organizaţiilor 
studenţeşti, arădene, conducerilor liceelor arădene, presei, 
cadre didactice. 
La eveniment va participa şi un reprezentant al Ambasadei 

Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, precum şi vicepreşedintele Fundaţiei Naţionale pentru 
Românii de Pretutindeni doamna Daniela Soros care a lansat o campanie pe tema traficului de fiinţe 
umane şi care a facilitat accesul la acest film. (M.C.) 
 
Observator de Arad 22 Oct 2007 la rubrica ,,Omul potrivit,,: Preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor 
din judeţul Arad, Viorel Dolha a făcut toate demersurile ca filmul ,,HUMAN TRAFFICKINK“, 
realizat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii să poată fi vizionat şi la Arad. 
Proiecţia filmului va avea loc sâmbătă, de la ora 10,00, în sala festivă a Palatului Administrativ, iar 
la eveniment va participa şi un reprezentant al Ambasadei SUA la Bucureşti. (M.C.) 
 
În Adevarul de Arad 25.10.2007 „HUMAN TRAFFICKINK”ARAD - Asociaţia Învăţătorilor din 
Judeţul Arad a primit un exemplar original al filmului „HUMAN TRAFFICKINK” şi permisiunea 
de difuzare a acestuia. Vizionarea acestui film şi dezbaterile ce vor urma pe tema traficului de fiinţe 
umane vor avea loc sămbătă, 27 octombrie, ora 10, în sala 70 din Palatul Administrativ. Sunt 
invitaţi reprezentanţi ai Primăriei, C.J.A., Prefecturii, ai  instituţii arădene interesate şi, nu în ultimul 
rând, un reprezentant al Ambasadei Statelor Unite. „La organizarea evenimentului, ne-a spus înv. 
Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei - au acordat sprijin Centrul de Asistenţă şi Protecţie a 
Victimelor Traficului de Persoane, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic”. V.F. 
 
Radio Romania Actualitati 27 10 2007 la emisiunea Matinal , corespondenta –interviu realizata 
de jurnalistul Ioan Suciu cu dl Viorel Dolha ca organizator al evenimentului HUMAN 
TRAFFICKINK. 
 
INFO TV Arad Realizatorul Vasile Dan a realizat o emisiune de o ora pe aceasta tema la care 
a invitat pe doamna Ana Maria Cordun de la Agentia Impotriva Traficului de Persoane Timiş 
si domnul Viorel Dolha presedintele Asociatiei Invatatorilor. 

6. 
 4 iulie 2007 
Ziua Învatatorului a prilejuit ample manifestari la Piatra 
Neamt. „Sunt convins ca, peste tot în tara, Asociatia 
Învatatorilor din Neamt va fi data de exemplu pentru 

realizarile sale fructuoase. M-a impresionat si faptul ca simpozionul «Dascali nemteni de altadata» a 
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ajuns la a XVII-a editie. Doresc ca împreuna cu colegii din Neamt, în toamna, sa realizam un vis si 
anume înfiintarea Asociatiei Generale a Învatatorilor din România“, a subliniat profesorul Dolha 
Viorel, presedintele Asociatiei Învatatorilor din Arad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. La Craiova, in 10 mai 2008, la intalnirea cu acad. Mihai 
Cimpoi din Chişinău- presedintele Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova; 
 

8. Mesaj de la Ministerul Afacerilor Externe. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Cu colegii din asociaţiile învăţătoreşti judeţene m-am întâlnit la Piatra Neamţ, Călimăneşti, 
Bacău, Roşiori de Vede, Bucureşti, Timişoara. S-au înscris în AGIRo şi învăţători români din câteva 
ţări vecine. În 2007-2008 am avut întâlniri cu reprezentanţi ai lor din Ucraina, R.Moldova, Serbia, 
Macedonia, Albania, Bulgaria. I-am întâlnit la Izvorul Mureşului, Iaşi, Roşiori de Vede, Timişoara, 
Craiova, Alba Iulia, Vârşeţ, Alibunar, Uzdin, Torac, Mesici, Mălainiţa, Negotin, Bucureşti, Şopotu 
Vechi, Belgrad. Mai jos sunt câteva imagini de la unele întâlniri. 
-Roşiori de Vede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serbia (întâlniri responsabilul pentru învăţământ al Consiliului Naţional al românilor din Serbia –
Rodica Almăjan şi cu vicepreşedintele Comunităţii Românilor din Serbia- învăţătorul Dorinel Stan) 
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În prezenţa unui număr mare de cetăţeni 
ai Alibunarului, oaspeţi şi invitaţi, am 
avut deosebita onoare de ai avea în 
mijlocul nostru pe domnul Mihai 
Gheorghiu, secretar de stat al 
Departamentului pentru Relaţiile cu 
Românii de Pretutindeni şi din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Excelenţa Sa, domnul Ion Macovei, 
ambasadorul plenipotenţiar şi 
extraordinar al României la Belgrad, 
domnul Gabriel Nicola, consulul general 
al României la Vârşeţ, domnişoara Laura 
Jerca, director al D.R.R.P, din cadrul 
M.A.E, domnul Konjokrad Nedeljko, 
coordonator al Fondului pentru Investiţii 
Capitale, domnul Ion Magda 
parlamentar în Adunarea Serbiei şi 
vicepreşedinte CRS, domnul Duško 
Popović, deputat în Adunarea 
Voivodinei, domnul Djurica Bjelić, 
primarul Alibunarului, părintele 
protopop Ionel Mălaimare, parohul 
B.O.R., Boian Alexandrovici, preot de 

Malainiţa şi protopop al „Daciei Ripensis”, membrii Direcţiei Generale a C.R.S şi, domnul Ion 
Cizmaş, preşedintele Comunităţii Românilor din Serbia şi Ion Gabriel Andrei, ataşatul cultural al 
Ambasadei României la Belgrad, Viorel Dolha, preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor din Arad, 
Lucian Ionică, director al TVR Timişoara, oficialităţi locale, reprezentanţii mijloacelor de 
informare.(Cuvântul Românesc-Vârşeţ) 
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10. La Iaşi am avut ocazia să-i prezint activitatea asociaţiei noastre şi regretatului George Pruteanu 
la sediul filialei Iaşi al Academiei Române unde m-am aflat la invitaţia Asociaţiunii pentru 
Literatura Română şi Cultura Poporului Român Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, al 
Universităţii „Al. I. Cuza” şi al Facultăţii de Istorie şi Litere a Universităţii Real-Umanistice din 
Cahul. 
 
11. Am mai fost invitat in direct la câteva emisiuni la Radio România Actualităţi. De Ziua Educaţiei 
din octombrie 2007 am fost o oră în direct la emisiunea ,,Şanse egale,,. Am avut zeci de apariţii în 
presa scrisă şi electronică din ţară şi de peste hotare. 
 
12. Dupa Congresul nostru de la Arad, dupa constituirea Asociatiei Generale a Invatatorilor din 
Romania, dupa ce am facut propuneri de modificare a legilor educatiei, dupa ce am participat la 
semnarea pactului pentru educatie, AGIRo a primit vizibilitate si a inceput sa se bucure de 
increderea a numeroase institutii si personalitati. 
In special prin setul de propuneri de ameliorare a legilor educatiei, asociatia noastra a castigat in 
prestigiu. Din ce se vede pe diferitele forumuri imi pare ca propunerile noastre sunt cele mai 
consistente. Le puteţi vedea pe FORUMUL www.aiarad.ro Daca vor fi avut si altii propuneri 
substantiale nu stiu fiindca nu le-au facut publice asa cum am facut noi. De la minister ni s-a 
confirmat ca propunerile noastre au ajuns pe masa grupului care gestioneaza proiectele de legi. De 
la cea mai importanta federatie sindicala am primit mesaj ca propunerile noastre au fost preluate 
integral. De la presedentie, de la o serie de parlamentari, de la inspectori scolari am primit cuvinte 
de apreciere si promisiuni de sprijin pentru demersul nostru. 
 
13. In 6 septembrie dorim sa organizam un congres in Bucuresti la Palatul Parlamentului. Trebuie 
atunci sa aratam ca reprezentam cu adevarat invatatorimea romana. Din fiecare judet dorim sa 
participe o delegatie consistenta. In structurile de conducere ale AGIRo trebuie cooptati cativa 
colegi din fiecare judet. In multe judete avem asociatii invatatoresti. In altele avem constituite 
sucursale judetene ale AGIRo. Avem deja sucursale si in cateva din tarile in care exista invatatori 
etnici romani. In zilele urmatoare sper sa imi trimita si celelalte judete tabele cu numele colegilor 
care doresc sa se constituie in sucursala judeteana a AGIRo. 
 
14. În 2007 asociaţia noastră ralizat şi un supliment al revistei dedicat Romanilor dintre Timoc şi 
Morava (Serbia) cu finanţarea INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN. 
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ANEXE: Semnaturile pe PACTUL PENTRU EDUCAŢIE şi MESAJE de la PREŞEDENŢIE, 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, MINISTRUL EDUCAŢIEI 
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STATUTUL ASOCIAŢIEI 
ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA 

ART. 1 Se constituie, în baza Legii nr. 246/2005 şi potrivit prezentului Statut, Asociaţia 
Generală a Învăţătorilor din România. 

ART. 2 Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România este persoana juridică de drept 
privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005, ai cărei membri 
fondatori sunt 13 asociatii invatatoresti judetene si 40 invatatori din celelalte judete: 

1. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR DIN JUDEŢUL ARAD, prin delegatul Dolha 
Viorel Dănuţ 

2. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR DIN JUDEŢUL BACĂU ,,FRĂŢIA,, prin 
delegatul Dascăl Silvia,  

3. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR Amma Bistriţa Năsăud, prin delegatul Cheţa 
Olimpia Maria,  

4. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR DIN JUDEŢUL BOTOŞANI, prin delegatul 
Rotariu Florica,  

5. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR BRAŞOVENI, prin delegatul Constantin 
Mariana, şi delegatul Ionescu Florica,  

6. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI ŞI 
JUDEŢUL ILFOV, prin delegatul Chiorean Gabriela,  

7. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR CARAŞ-SEVERINENI, prin delegatul Oneţiu 
Sofia,  

8. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI INSTITUTORILOR CONSTĂNŢENI, prin 
delegatul Rupesac Ecaterina,  

9. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR IALOMIŢENI, prin delegatul Gălbenuş 
Victoriana-Aprilia,  

10. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR DIN JUDEŢUL NEAMŢ, prin delegatul 
Amaicei Gheorghe,  

11. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR BUCOVINENI ,,GEORGE TOFAN,, Rădăuţi 
judeţul Suceava, prin delegatul Moscaliuc Veronica, 

12. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR TELEORMĂNENI, prin delegatul Parpală 
Dănuţ,  

13. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR BĂNĂŢENI, Timişoara, judeţul Timiş, prin 
delegatul Vărşăndan Maria,  

14. CHIRIŢESCU ELENA, CNP nr. 2540801034982  
15. DRAGNEA ELVIRA, CNP nr. 2540912034968  

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA 
str. Mucius Scaevola nr.9, Arad, cod fiscal 23564572, cont CEC Arad cod IBAN 

RO32CECEAR0137RON0355948, TEL 0357407799, 0744195155, 
0723259290 fax 0357815274  

agiro1927@gmail.com ; vioreldolha@yahoo.com ; www.aiarad.ro ; www.invatator.org 
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16. NIŢESCU ANTONELA, CNP nr. 2661017030017  
17. TUDORACHE DANIELA FLORENTINA, CNP nr. 2770619034981  
18. STĂNESCU ELENA, CNP nr. 2520618103765  
19. STEFANOVICI ELENA LENUŢA, CNP nr. 2590907113703  
20. CAPŞA MARIANA, CNP nr. 2610705511677  
21. NENCIU MARIA, CNP nr. 2530802511672  
22. TEODORESCU TUDORIŢA, CNP nr. 2550416511670  
23. BARABAS CRISTINA-MIRELA, CNP nr. 2710205361947  
24. RIZOIU AURELIAN, CNP nr. 1531014135060  
25. TULBURE ADINA CRISTINA, CNP nr. 2741206131282  
26. ALEXANDRU MARIA IRINA, CNP nr. 2780907163202  
27. CĂRĂVAN ELENA, CNP nr. 2670803163301  
28. RISTEA MIHAELA, CNP nr. 2670823167340  
29. TANCIU CONSTANŢA COCA, CNP nr. 2630823163287  
30. BURUIANĂ LENUŢA, CNP nr. 2570303170358  
31. LUNGEANU GHERGHINA, CNP nr. 2610818170360  
32. LUPU-NEICU MARIOARA, CNP nr. 2580401170338  
33. LUPU-NEICU STAN, CNP nr. 1580223170327  
34. POPOV MARICICA, CNP nr. 2550305170429  
35. NEGOESCU REGHINA, CNP nr. 2611122182761  
36. NICHIFOR DORINA, CNP nr. 2580505182771  
37. STÎNGĂ LELIA-VIORICA, CNP nr. 2681016184983  
38. MÎNDRU ELENA, CNP nr. 2611109191335  
39. MATEŞ ILEANA MARIOARA, CNP nr. 2551020200016  
40. RIŞCUŢA MARIOARA DORINA, CNP nr. 2640302200027  
41. ROVENŢA ILINA, CNP nr. 2540721204119  
42. LOZBĂ-ŞTIRBULEAC DUMITRU -DANIEL, CNP nr. 1730921221169  
43. GHEORGHIŢĂ MARGARETA, CNP nr. 2650903284367  
44. ŞERBAN CORNEL, CNP nr. 1650509287725  
45. DANCIU-PĂTRU ANGELICA, CNP nr. 2540531060771  
46. COSTE ROZALIA, CNP nr. 2610323312953  
47. MAN ONIŢA, CNP nr. 2571207312961  
48. NISTOR MARIAN DORIN, CNP nr. 1860306324806  
49. ŢIPĂU TĂTĂRUŞANU ELENA, CNP nr. 1671128330862  
50. PETCU LUCREŢIA, CNP nr. 2551005364241  
51. PETCU MIRCEA MARCEL, CNP nr. 1540826364227  
52. SUROVCEK ION, CNP nr. 1541220384216  
53. STOICAN MIRELA-DANIELA, CNP nr. 2701016390692  

ART. 3. Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România este persoana juridică română de 
drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numarul 55566 din 
14 09 2007 eliberată de către Ministerul Justiţiei. 

ART. 4. Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România este o asociaţie non-
guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public, continuatoare a Asociaţiei Generale a 
Învăţătorilor din România cu statut autentificat de Tribunalul Ilfov cu nr 12686/1927 prin sentinţa nr 
39/30 iunie 1927 (de atunci Ziua Învăţătorului) secţia 1-a civilo-corecţională şi înscrisă în registrul 
persoanelor juridice nr 354/1927; cu statut modificat la 10 iulie 1928 prin sentinţa nr 33 a 
tribunalului Ilfov din 16 mai 1929, cu modificări în satatut la 6 şi 7 decembrie 1929 admise prin 
procesul verbal nr 16184-1930 al Tribunalului Ilfov-Notariat; cu modificări în statut la 9 septembrie 
1934 la Iaşi admise prin sentinţa nr 25 din 22 februarie 1935 Tribunalul Ilfov Secţia 1 civilo-
corecţională publicată în monitorul oficial nr 20 din 23 martie 1935; cu ultima modificare de statut 
operată la Congresul din Constanţa din 5 septembrie 1938 şi autentificată la Tribunalul Ilfov prin 
decizia 12396/1939; cu activitatea abuziv întreruptă în 1945 şi reactivată prin hotărârea Congresului 
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Naţional al Învăţătorilor/Institutorilor din România şi a Învăţătorilor/Institutorilor Români de peste 
Hotare de la Arad din 28-29 octombrie 2006. 

ART. 5 Durata şi sediul. 
Asociaţia se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată şi are sediul în Arad, str. Mucius 
Scaevola nr. 9. 

ART. 6. Asociaţia poate deschide filiale şi sucursale şi în alte judeţe sau localitati din ţară 
sau strainătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni 
sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru 
îndeplinirea scopului propus. 

ART. 7. Scopul. 
Membrii Asociatiei Generale a Învăţătorilor din România se asociază în scopul cultivării spiritului 
de solidaritate, al ridicării prestigiului şcolii şi al cadrelor didactice, al recuperării tradiţiei asociative 
învăţătoreşti începută la 1869 şi a patrimoniului istoric al asociaţiei, al creşterii eficienţei actului 
educativ prin dezvoltare profesională, ameliorarea legislaţiei, a programelor, a manualelor şi a 
materialului didactic, al promovării şi apărării drepturilor şi libertăţilor omului, al progresului 
comunităţii din care fac parte şi al comunităţii românilor de peste hotare şi al promovării intereselor 
morale, sociale şi materiale ale membrilor. 

ART. 8 Activităţi. 
Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi: 
a) Realizarea de parteneriate cu sindicatele şi patronatul din domeniu pentru promovarea 
intereselor profesionale, sociale şi materiale ale educatoarelor, învăţătorilor, institutorilor, 
profesorilor; 
b) Realizarea de proiecte care să propună ameliorarea legislaţiei, a programelor, a manualelor 
şi a materialului didactic; 
c) Realizarea de proiecte în scopul creşterii eficienţei actului educativ prin formare iniţială de 
calitate şi dezvoltare profesională continuă; 
d) Realizarea de proiecte pentru promovarea activismului cadrelor didactice şi a implicării 
plenare a şcolii în viaţa comunităţii; 
e) Recuperarea şi punerea în valoare a tradiţiei de solidaritate, a patrimoniului cultural şi 
material realizat de înaintaşi în cadrul organizaţiilor asociative a căror activitate o continuăm 
precum Reuniunea învăţătorilor români de la şcolile capitale şi elementare populare din dieceza 
drept măritoare răsăriteană a Caransebeşului (1869 Lugoj); Reuniunea învăţătorilor confesionali 
din Transilvania şi Banat (1869); Societatea Învăţătorilor din Bucovina (1872 Cernăuţi); 
Societatea Corpului Didactic de toate gradele din România (1878 Bucureşti); Societatea 
Institutorilor şi Institutoarelor din România (1887 Bucureşti); Societatea corpului didactic primar 
sătesc din România (1890 Brăila); Societatea corpului didactic primar rural de ambele sexe din 
Regatul României (1890 Focşani); Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România (1898 Ploieşti); 
Societatea învăţătorilor din România (1899); Asociaţia Învăţătorilor şi Învăţătoarelor din România 
(1900 Buzău); Asociaţia cadrelor didactice române din Bucovina (1909), Uniunea Corpului 
Didactic Primar (1912); Asociaţia profesorilor în învăţătorilor moldoveni din Basarabia şi de 
dincolo de Nistru (1917 Odessa, Chişinău, Tiraspol); Asociaţia regională a Învăţătorilor din 
Transilvania (1919 Sibiu); Asociaţiei Corpului Didactic Primar (1920 Bucureşti); Asociaţia 
regională a Învăţătorilor din Banat (1924); Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România (1927) 
f) Recuperarea, pentru a constitui modele pentru cei de azi şi viitorime, a memoriei foştilor 
lideri ai Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România: 1898 – C. Ionescu-Lungu (Ploieşti); 1900 
– I. G. Dumitraşcu (Buzău); 1905 – G. P. Salviu (Smulti-Covurlui); 1907 – D. Brezeanu (Teişeni); 
1909 – C. Ionescu-Lungu (Ploieşti); 1914 – I. Mihalache (Ploieşti); 1919 – V. Păunescu (Militari); 
1929 – D. V. Ţoni (ales preşedinte pe viaţă- renunţând la aceasta când a devenit ministru în 9 
guverne); 1938 – T. Iacobescu şi ai foştilor lideri ai asociaţiilor învăţătoreşti judeţene; 
g) Editarea unor noi serii ale primelor reviste ale asociaţiilor învăţătoreşti centrale precum 
Convorbiri didactice; Învăţământul primar, Noua revistă pedagogică, Şcoala română; Şcoala 
viitoare; Revista Asociaţiei Învăţătorilor şi Învăţătoarelor; Gazeta învăţătorilor; Vremea nouă; 
Junimea literară; Şcoala Moldovenească; Învăţătorul; Învăţătorul Român; Revista învăţătorimii 



 103

române; Şcoala Primară Română; Şcoala şi Vieaţa şi ale revistelor pe care le scoteau separat 
asociaţiile învăţătoreşti din fiecare judeţ; 
h) Recuperarea scrierilor pedagogice ale unor academicieni sau altor foste somităţi care au 
activat în asociaţiile învăţătoreşti şi au colaborat la fostele noastre publicaţii precum V.Pârvan, D. 
Gusti, C.Rădulescu-Motru, Istrate Micescu, M.Simionescu-Râmniceanu, G.Ţiţeica, N. Iorga, 
Dr.Gh.Marinescu, Simion Mehedinţi, Spiru Haret, Onisifor Ghibu, Ştefan Holban, Alexe Mateevici, 
Pan Halippa, Gh.Gh.Antonescu, I.Borcea, G. Bogdan-Duicã, Vladimir Ghidionescu, Dragomir 
Hurmuzescu, I.Mihălcescu, I.Nisipeanu, Em.Panaitescu, I Rădulescu-Pogoneanu, Al. Procopovici, 
DM Theodorescu, V. Vălcovici, Oct.Goga, Sergiu Cujbă, Vicenţiu Babeş,  GP Salviu, I.C.Petrescu, 
dr C.Angelescu, I.Dongorozi, Ioan Russu Şirianu, V.Branişte, V.Goldiş, Petru Pipoş, P.Şeicaru, C-
tin Narly, Fl.Ştefănescu Goangă, Ion Lupaş, Victor Ion Popa, Teodor Mariş, Gh Ciuhandu, Gh 
Dima, Ion Simionescu; Ion Nistor; George Tofan;  
i) Acordarea de distincţii şi premii pentru cadrele didactice care sporesc prestigiul asociaţiei, 
profesiei de dascăl, şcolii şi pentru alte persoane şi instituţii care au un aport deosebit în slujba 
şcolii, a prestigiului dascălilor, a comunităţii; 
j) Elaborarea de curricula, manuale, auxiliare şi material didactic, publicaţii pentru copii şi 
competiţii pentru aceştia; 
k) Demersuri pentru cooptarea în cadrul Consiliului Naţional pentru Reformă a 
Învăţământului şi a altor organisme cu rol consultativ sau de decizie pe lângă forurile care hotărăsc 
în privinţa educaţiei la nivel central şi local 
l) Sprijinirea comunităţilor româneşti de peste hotare pentru păstrarea identităţii naţionale; 
m) Sprijinirea minorităţilor naţionale din România pentru păstrarea identităţii naţionale 
n) Elaborare unui cod deontologic şi de bună practică al profesiei de cadru didactic şi de a 
face demersuri pentru recunoaşterea sa şi a forului care să îl implementeze de către autorităţi 
o) Luarea de poziţii faţă de nedreptăţile aduse membrilor săi, apărând interesele profesionale 
şi sociale ale acestora; 
p) Sprijinirea elaborării şi publicării lucrărilor membrilor, lucrări care prezintă interes pentru 
Asociaţie şi membrii săi din punct de vedere ştiinţific şi profesional sau prezintă realizările 
deosebite ale Asociaţiei; 
q) Acordarea de burse şi realizarea de acţiuni de caritate pentru susţinerea morală şi materială 
a celor în dificultate şi cu nevoi speciale, a elevilor, studenţilor şi membrilor asociaţiei şi a familiilor 
acestora în cazul unor probleme de ordin special; 
r) Coordonarea activităţii în teritoriu la nivelul membrilor, al filialelor şi sucursalelor pentru 
realizarea scopului asociaţiei; 
s) Realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe 
informatice si alte materiale informative. 
t) Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si 
organizarea de campanii, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, 
potrivit legii. 
u) Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi 
străinătate în domenii de interes general şi local ca: dezvoltarea economică, culturală şi socială, 
promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, 
artelor, tradiţiilor, culturii, prezervarea monumentelor culturale, asistenţa socială, ajutorarea 
săracilor şi defavorizaţilor, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a copiilor şi a persoanelor în 
vârstă, activitatea de tineret, sporirea cunoaşterii şi participării civice, protejarea mediului şi naturii, 
sprijinirea religiei şi valorilor umane, susţinerea bunăstării sociale, sprijinirea lucrărilor publice şi 
infrastructurii, sprijinirea sportului. 
v) Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării. 
w) Realizarea demersurilor legale pentru recuperarea sediului din Bucureşti str Sfinţii Apostoli 
nr 14 şi a altor proprietăţi de care Asociatia Generală a Învăţătorilor din România şi asociaţiile 
învăţătoreşti membre au fost lipsite de regimul de după 1944. 
x) Alte activitati prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei. 

ART. 9 Membrii. 
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Asociaţia este compusă din: 
a)Membri; 
b)Membri de onoare (fără drept de vot); 
c)Colaboratori voluntari; 
d)Personal angajat, potrivit legislaţiei muncii; 
Poate deveni membru al Asociatiei Generale a Învăţătorilor din România orice persoana fizică sau 
juridică care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândeşte prin 
aprobarea adeziunii de către Consiliul Director. Foştii membrii ai Asociatiei Generale a Învăţătorilor 
din România de până în 1945 fac parte de drept din asociaţie. 
Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o 
contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în 
domeniile de interes ale Asociaţiei. 
Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director cu votul a 2/3 din membri sai, la 
propunerea motivata a oricarui membru al asociaţiei. 

ART. 10 Drepturile si obligaţiile membrilor. 
Membrii Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România au următoarele drepturi şi obligaţii: 
- Să participe la activităţile organizate de Asociaţie, 
- Să facă propuneri în Adunarea generală; 
- Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; 
- Să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere. 
- Să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei. 
- Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei. 
- Să cotizeze anual cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul Director şi încasată de 
trezorier. Consiliul Director poate scuti motivat un membru de la plata cotizaţiei. 

ART. 11 Structura. 
Organul de conducere al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România este Adunarea generală, 
alcătuită din totalitatea asociaţilor. Când numărul membrilor va fi mai mare de 300 se va institui o 
normă de reprezentare prin delegaţi aleşi la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti încât 
Adunarea generală să se constituie din cel mult 300 de participanţi. 
Organul executiv al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România este Consiliul Director.  
Organul de control al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România este comisia de cenzori a 
Asociaţiei. 
Organul de reprezentare a Asociatiei Generale a Învăţătorilor din România este reprezentat de 
Preşedinte şi de cei doi Vicepreşedinţi. 

ART. 12 Adunarea generală. 
Adunarea generală reprezintă organul de conducere al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din 
România. Adunarea generală este compusă din totalitatea membrilor Asociaţiei. Când numărul 
membrilor va fi mai mare de 300 se va institui o normă de reprezentare prin delegaţi aleşi la nivelul 
judeţelor şi municipiului Bucureşti încât Adunarea generală să se constituie din cel mult 300 de 
participanţi. 

ART. 13 Sedinţele Adunării generale. 
Adunarea generală se întruneşte o dată pe an în sedinţa ordinară, şi în şedinţe extraordinare ori de 
câte ori este nevoie. 
Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din membrii asociaţiei sau 
al delegaţilor stabiliţi prin norma de reprezentare.  

ART. 14 Convocarea Adunării generale. 
Adunarea generală ordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel puţin 1/3 din numărul 
asociaţilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înstiinţări scrise sau telefonice. 
Adunarea Generala Extraordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel puţin 1/2 din 
numărul asociaţilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii prin înstiinţări scrise sau telefonice. 

ART. 15 Atribuţiile Adunării generale. 
Adunarea generală are următoarele atribuţii: 
a) aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 
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b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale; 
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director şi a Preşedintelui; 
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori; 
e)  (1) înfiinţarea de filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de 
conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. 

(2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte 
juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte 
juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a 
consiliului director al asociaţiei.  

(3) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică 
se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  

(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de înscriere, 
împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale 
sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială 
urmează să-şi aibă sediul filiala. 
f)  (1) înfiinţarea de sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică 

(2) Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale la propunerea Consiliului 
director.  

(3) Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.  
g) modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei; 
h) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei; stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; 
Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la 
un singur vot. În caz de paritate, preşedintele Asociaţiei decide. 

ART. 16 Consiliul director. 
Consiliul director este organul executiv al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România şi este 
compus dintr-un număr de 7 membri cu un mandat de 4 ani. 
Preşedintele conduce Consiliul director şi reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii. 

ART. 17 Şedinţele Consiliului director. 
Consiliul director deliberează şi ia hotărâri în şedinţe ordinare la fiecare două luni, şi în şedinte 
extraordinare ori de câte ori este necesar. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern 
de funcţionare. Poate adopta procedura votului unor hotarari ale sale prin corespondenta sau 
electronic daca 2/3 dintre membri sunt de acord. 

ART. 18 Atributiile Consiliului director. 
Consiliul director asigura punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. 
În exercitarea competenţei sale, Consiliul director: 
a) prezintă adunării generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul 
programelor asociaţiei, norma de reprezentare conform art 12 din statut; 
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei şi stabileşte competenţele 
sucursalelor; 
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei; 
d) aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în 
cauză sau la cererea a cel puţin doi membri ai asociaţiei. 
e)  (1)Conform art 26 al Ordonanţei Guvernului nr 26/2000 Consiliul director împuterniceşte 
Delegaţia Permanentă a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România constituită din câte o 
persoană desemnată de fiecare dintre asociaţiile membre cu funcţia executivă de a încheia la nivel 
judeţean acte juridice în numele si pe seama asociatiei şi pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art 
8 lit r din prezentul statut sau altele stabilite de Adunarea Generală. 

(2) Delegaţia Permanentă a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România este 
coordonată de către un Preşedinte şi 8 Vicepreşedinţi corespunzător celor 8 regiuni de dezvoltare ale 
României desemnaţi prin vot de Delegaţia Permanentă a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din 
România prin rotaţie cu un mandat de 6 luni de la fiecare 30 iunie (Ziua Învăţătorului) şi 28 
decembrie (data Primului Congres al învăţătorilor din 1898). Preşedintele Delegaţiei Permanente a 
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Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România centralizează de la cei 8 Vicepreşedinţi rapoartele 
de monitorizare a activităţii în teritoriu a membrilor Delegaţiei Permanente şi înaintează 
Comitetului Director poiecte de hotărâri. 

(3) Conform art 26 al Ordonanţei Guvernului nr 26/2000 Consiliul Director împuterniceşte 
Comisia Minorităţilor Naţionale din cadrul Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România 
constituită din câte o persoană desemnată de fiecare dintre asociaţiile membre aparţinând 
minorităţilor naţionale din România cu funcţia executivă de a exercita atribuţiile prevăzute la art 8 
lit m din prezentul statut sau altele stabilite de Adunarea Generală. 

(4) Comisia Minorităţilor Naţionale din cadrul Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din 
România este coordonată de către un Preşedinte şi 8 Vicepreşedinţi desemnaţi prin vot de Comisia 
Minorităţilor Naţionale din cadrul Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România cu un mandat de 
4 ani. Aceştia centralizează rapoartele de monitorizare a activităţii specifice a membrilor şi 
înaintează Comitetului Director poiecte de hotărâri. 

(5) Conform art 26 al Ordonanţei Guvernului nr 26/2000 Consiliul Director împuterniceşte 
Delegaţia Permanentă a Cadrelor Didactice Române de peste Hotare din cadrul Asociaţiei Generale 
a Învăţătorilor din România constituită din câte o persoană desemnată de fiecare dintre asociaţiile 
membre aparţinând cadrelor didactice române de peste hotare cu funcţia executivă de a exercita 
atribuţiile prevăzute la art 8 lit l din prezentul statut sau altele stabilite de Adunarea Generală. 

(6) Delegaţia Permanentă a Cadrelor Didactice Române de peste Hotare din cadrul 
Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România este coordonată de către un Preşedinte şi 8 
Vicepreşedinţi desemnaţi prin vot de Delegaţia Permanentă a Cadrelor Didactice Române de peste 
Hotare din cadrul Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România cu un mandat de 4 ani. Aceştia 
centralizează rapoartele de monitorizare a activităţii specifice a membrilor şi înaintează Comitetului 
Director poiecte de hotărâri. 

(7) Conform art 26 al Ordonanţei Guvernului nr 26/2000 Consiliul director împuterniceşte 
Colegiul de Onoare, Deontologie şi Bune Practici al Cadrelor Didactice din cadrul Asociaţiei 
Generale a Învăţătorilor din România constituit din câte o persoană desemnată de fiecare dintre 
asociaţiile membre cu funcţia executivă de a elabora un cod deontologic şi de bună practică al 
profesiei şi de a face demersuri pentru recunoaşterea sa de către autorităţi după modelul Colegiului 
Medicilor şi pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art 8 lit n din prezentul statut sau altele stabilite 
de Adunarea Generală. 

 (8) Colegiul de Onoare, Deontologie şi Bune Practici al Cadrelor Didactice din 
cadrul Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România este coordonat de către un Preşedinte şi 8 
Vicepreşedinţi desemnaţi prin vot de Colegiul de Onoare, Deontologie şi Bune Practici al Cadrelor 
Didactice de pe lângă Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România cu un mandat de 4 ani. 

f) hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei. 
g) numeşte persoanele care coordonează editura şi publicaţiile asociaţiei 
h) îndeplineste orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală. 

ART. 19 Activitatea de control. 
Activitatea de control al gestiunii patrimoniului şi al activităţii economico-financiare a asociaţiei 
este asigurată de o Comisie de cenzori, compusă din trei membri, care preia atribuţiile de control al 
activităţii asociaţiei. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al asociaţiei 
şi un expert contabil. 

ART. 20 Preşedintele. 
Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România are următoarele atribuţii: 
a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii. 
b) coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei. 
c) conduce Consiliul director şi prezidează Adunarea generală. 
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală. 
În lipsa Preşedintelui asociaţiei, vicepreşedintii exercită atribuţiile acestuia. 

ART. 21 Patrimoniul. 
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România este de 1000 lei. 
Patrimoniul asociaţiei este alcătuit din: 
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a) cotizaţii, donaţii, finanţări, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, 
sponsorizări, moşteniri, recuperări ale fostelor proprietăţi ale asociaţiei; 
b) activităţi economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanţă cu scopul asociaţiei. 
c) înfiinţarea de societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor 
societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu 
pentru realizarea scopului asociaţiei. 
d) alte venituri prevăzute de lege. 

ART. 22 Modificarea statutului. 
Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale. 
Prezentul Statut redactat în limba română, în 7 (cinci) exemplare a fost adoptat în Adunarea 
Generală de constituire şi intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice 
de la Judecătoria Arad. 

ART. 23 Dizolvare si lichidare. 
Dizolvarea Asociaţiei necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale. În caz de 
dizolvare, bunurile şi fondurile Asociaţiei intră în patrimoniul unei alte asociaţii sau fundaţii cu scop 
identic sau asemănător care va fi desemnată de Adunarea Generală . 
Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se face conform prevederilor Legii nr. 246/2005. 
 ART. 24  
Prezentul Statut se completează cu prevederile legii nr. 246/2005 şi cu toate celelalte acte normative 
în materie, privind scopul şi obiectivele Asociaţiei. 
 
Redactat prin grija părţii în 7 (şapte) exemplare originale, din care 6 (şase) s-au eliberat acesteia. 
 
SEMNATURA MEMBRILOR FONDATORI 
                       Prin mandatar, 
            DOLHA VIOREL DĂNUŢ 

                  Autentificarea  
ROMÂNIA 
BIROUL NOTARIAL “VERITAS”  
310182 Arad, B-dul V.Milea nr.33-37  
Judeţul Arad 
-----În faţa mea CIOIA ADRIAN, notar public, la sediul biroului s-a prezentat: DOLHA VIOREL 

DĂNUŢ, CNP 1630202020029, domiciliat în mun. Arad str. 6 Vînători nr. 51 bl. V9 sc. B ap. 5 jud. 

Arad, posesorul CI seria AR nr.  339880/2007, eliberată de SPCLEP Arad, în calitate de mandatar 

pentru membrii fondatori,  

 În temeiul art. 8 lit. “b” din Legea nr. 36/1995 
SE DECLARÃ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS 

 
 
 
 

Nota redactiei: In Statut apar doar fondatorii. La AGIRo au aderat toate 
asociatiile judetene anterior constituite, iar in judetele in care nu au 

existat asemenea asociatii am constituit sucursale AGIRo 
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Un grup de europarlamentari şi parlamentari de la PNL, PDL, PSD, PC şi PRM au fost 
printre iniţiatorii unei liste de demersuri pe care se angajează să le pună în practică pentru 

progresul comunităţilor româneşti de peste hotare. Aceştia, împreună cu Asociaţia Generală a 
Învăţătorilor din România, lansează tuturor demnitarilor români, dar şi formatorilor de 

opinie să subscrie documentului de mai jos anunţând aceasta la e-mail 
vioreldolha@yahoo.com sau telefon 0723259290. 

 
LISTA DEMERSURILOR IMEDIATE 

PENTRU COMUNITĂŢILE ROMÂNEŞTI AUTOHTONE DE 
PESTE HOTARE 

 
Demnitarii români semnatari ai acestui document, în acord cu legislaţia română, cu legislaţia 
internaţională, cu înţelegerile bilaterale şi cu legislaţia proprie a fiecărui stat vizat, ne angajăm să 
întreprindem de urgenţă următoarele acţiuni care privesc comunităţile româneşti istoriceşte 
constituite dincolo de frontierele României: 
Ceilalţi semnatari ai acestui document susţinem aceste măsuri şi îndemnăm la urgenta lor 
concretizare prin acte oficiale specifice diplomaţiei sau ,după caz, prin acte oficiale interne. 

PREAMBUL 
 În prezentul document facem referire doar la acele comunităţi româneşti de peste hotare 
care sunt autohtone în spaţiul pe care îl locuiesc. 
 Acţiunile concrete enunţate mai jos nu trebuie interpretate ca fiind îndreptate împotriva 
statelor în care trăiesc respectivele comunităţi româneşti. Aceste acţiuni sunt menite să întărească 
democraţia în respectivele state, să fie premise ale întăririi prieteniei dintre acele state şi România, 
să pună în practică normele instituţiilor internaţionale, a legislaţiei respectivelor state, a acordurilor 
bilaterale şi a altor acorduri la care sunt parte. 
 România a făcut la rândul său obiectul a numeroase condiţionări şi sesizări din partea altor 
state privind minorităţile. Demersurile acelor state nu au afectat relaţiile lor cu România ci le-au 
întărit şi pus pe o bază sinceră. Statul român a reuşit să devină un model privind soluţiile aplicate 
minorităţilor naţionale de pe teritoriul său. Este firesc ca România, ambasadele sale, diplomaţii săi, 
fiecare reprezentant al ei în instituţii internaţionale, orice demnitar român să acţioneze urgent şi 
ferm prin orice mijloc permis de legislaţia internaţională pentru păstrarea şi dezvoltarea identităţii 
naţionale a românilor de peste hotare. 

ACŢIUNI CONCRETE: 
a)SERBIA 

I. 
Vom aduce de urgenţă Serbiei la cunoştinţă prin intermediul ambasadelor de la Bucureşti şi 

Belgrad că orice acord al României privind accesul său în structuri în care România este deja parte 
nu i-l vom putea da până la luarea unor minime măsuri prea mult amânate vizând drepturile 
comunităţii române de pe teritoriul său: 

1.O declaraţie oficială a Guvernului de la Belgrad şi a Consiliului pentru Minorităţi 
Naţionale că recunoaşte limba română ca limbă maternă a cetăţenilor săi care sunt înregistraţi ca 
valahi (vlasi), aşa cum a solicitat Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Rumâne (Vlahe) –
organism oficial legal constituit şi finanţat de statul sârb. 

2.Punerea în aplicare a articolului 13 al legii sârbe a minorităţilor naţionale prin aducerea la 
cunoştinţă de către directorii de şcoli în şedinţe cu părinţii că din anul şcolar viitor cei doritori pot 
urma în şcoală cursuri de învăţare a limbii române cu elemente de cultură naţională. Pentru 
asigurarea cu cadre didactice, în vara acestui an sunt necesare cursuri de abilitare în scris-cititul 
limbii române pentru cadrele didactice de etnie română din localităţile dintre Morava şi Timoc în 
care românii/vlasii sunt în procentul prevăzut de articolul 11 al legii respective. Asigurarea de 
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urgenţă a posibilităţii de studiu al limbii române în şcolile din Slatina de Bor, Brestovaţ şi Ranovaţ 
fiindcă aici părinţii au solicitat acest lucru deja de 3 ani prin cereri adresate ministerului 
învăţământului din Belgrad. 

3.Aplicarea alineatului 6 al articolului 13 din legea sârbă a minorităţilor prin consultarea de 
către minister, inspectorate şcolare şi şcoli a consiliilor minorităţilor naţionale în privinţa elaborării 
planurilor de învăţământ destinat învăţării limbii materne şi elementelor de cultură naţională. 

4.Respectarea propriei legislaţii privind cultele religioase şi anularea documentelor 
Ministerului Cultelor şi a autorităţilor locale din Svilainaţ-Ciupria (şi a altora similare) prin care 
condiţionau acordarea dreptului de a ridica biserică română de avizul ierarhilor bisericii sârbe. 

5.Introducerea expresă a Episcopiei Ortodoxe Române de Vârşeţ printre bisericile 
recunoscute în Serbia cu aplicarea în consecinţă a prevederilor legale privind salarizarea şi studiul 
religiei în limba română în şcoli. 

6.Recunoaşterea oficială de către ministerul învăţământului de la Belgrad şi inspectoratele 
şcolare sârbe a documentelor care atestă parcurgerea unor cursuri de specialitate, participarea la 
simpozioane de interes profesional în România pentru cadrele didactice de etnie română conform art 
14 din legea invocată mai sus. 

7.Accesul la presă în limba română în zona dintre Morava şi Timoc conform art 17 din 
legea sârbă a minorităţilor naţionale. 

8.Retrocedarea proprietăţilor confiscate comunităţii române din Serbia. 
II. 
Vom depune personal şi/sau vom solicita demnitarilor/reprezentanţilor români să depună la 

dosarul de preaderare a Serbiei la UE a acestor condiţii minimale privind comunitatea românească 
de pe teritoriul statului sârb. Fără îndeplinirea acestor condiţii sau fără angajamente ferme că aceste 
condiţii vor fi puse în aplicare cu o atentă monitorizare, România nu poate fi de acord cu accesul 
Serbiei în UE. 

III. 
Vom depune personal şi/sau vom solicita demnitarilor/reprezentanţilor români să depună 

ca amendamente la viitoarea rezoluţie a Consiliul Europei pe tema drepturilor românilor din Serbia 
(documentul 11528 APCE) a acestor condiţii minimale privind comunitatea românească de pe 
teritoriul statului sârb. 

IV. 
Vom aduce în dezbatere personal şi/sau vom solicita demnitarilor/reprezentanţilor români 

să ridice problema acestor măsuri minimale privind comunitatea românească de pe teritoriul statului 
sârb la toate întâlnirile internaţionale sau bilaterale de la orice nivel. 

b)UCRAINA 
 I. 
 Vom informa Kievul că orice acord dat de România pentru o eventuală aderare a Ucrainei 
la instituţii euroatlantice va fi condiţionat de aplicarea de către aceasta a legislaţiei şi acordurilor 
asumate privind minoritatea română. Vom solicita o rezolvare a sesizărilor organizaţiilor 
comunităţii româneşti din această ţară în privinţa măsurilor legale şi administrative ce se impun în 
sensul încetării şicanelor la care sunt supuse şcolile româneşti în regiunile Cernăuţi şi Transcarpatia. 
Vom solicita şi măsuri concrete în regiunea Odesa unde lipsesc sau sunt nesemnificative 
posibilităţile de conservare şi dezvoltare a identităţii naţionale a comunităţii româneşti. Este 
necesară retrocedarea proprietăţilor confiscate comunităţii române din Ucraina. 
 II. 

Vom aduce în dezbatere personal şi/sau vom solicita demnitarilor/reprezentanţilor români 
să ridice aceste măsuri minimale privind comunitatea românească de pe teritoriul statului ucrainean 
la toate întâlnirile internaţionale sau bilaterale de la orice nivel. 

c)BULGARIA 
 I. 

Vom aduce de urgenţă Bulgariei la cunoştinţă prin intermediul ambasadelor de la Bucureşti 
şi Sofia că aşteptăm luarea unor minime măsuri prea mult amânate vizând drepturile comunităţii 
române de pe teritoriul său: 
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1.O declaraţie oficială a Guvernului de la Sofia că recunoaşte limba română ca limbă 
maternă a cetăţenilor săi care sunt înregistraţi ca valahi (vlasi), aşa cum au solicitat în mod public 
organizaţiile româneşti din Bulgaria care reprezintă cele peste 30 de localităţi în care trăiesc români 
în jurul Vidinului şi a altor câtorva zeci de pe malul Dunării. 
 2.Introducerea în orarul şcolilor din aceste localităţi a unor cursuri de cultivare a limbii 
materne. Este de netolerat ca studiul limbii materne să se facă doar sâmbăta şi duminica, de regulă 
în case particulare şi doar sporadic în spaţiul public al şcolii şi fără finanţare de la statul bulgar. Este 
aberant să existe liceu român la Sofia fără ca să existe posibilitatea cultivării limbii române în 
grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziu. Pentru asigurarea cu cadre didactice, în vara acestui an sunt 
necesare cursuri de abilitare în scris-cititul limbii române pentru cadrele didactice de etnie română 
din Bulgaria. 
 3.Respectarea legislaţiei bulgare privind presa în limba minorităţilor în cazul minorităţii 
române. 
 II. Vom aduce în dezbatere personal şi/sau vom solicita demnitarilor/reprezentanţilor 
români să ridice problema acestor măsuri minimale privind comunitatea românească de pe teritoriul 
statului bulgar la toate întâlnirile internaţionale sau bilaterale de la orice nivel. 

c)UNGARIA 
Vom aduce de urgenţă Ungariei la cunoştinţă prin intermediul ambasadelor de la Bucureşti 

şi Budapesta că aşteptăm luarea unor măsuri de retrocedare către comunitatea românească în drept a 
patrimoniului lăsat prin testament de Emanuil Gojdu. 

Vom aduce în dezbatere personal şi/sau vom solicita demnitarilor/reprezentanţilor români 
să ridice această problemă la toate întâlnirile internaţionale sau bilaterale de la orice nivel. 

d)ALBANIA 
 I. Vom aduce de urgenţă Albaniei la cunoştinţă prin intermediul ambasadelor de la 
Bucureşti şi Tirana că orice acord al României privind accesul său în structuri în care România este 
deja parte nu i-l vom putea da sau ratifica până la luarea unor minime măsuri prea mult amânate 
vizând drepturile comunităţii române/aromâne de pe teritoriul său: 
 1.Anunţuri făcute de directorii de şcoli în şedinţe cu părinţii că din anul şcolar viitor cei 
doritori pot urma în şcoală cursuri de învăţare a limbii române sau a dialectului aromân cu elemente 
de cultură naţională. Pentru asigurarea cu cadre didactice, în vara acestui an sunt necesare cursuri de 
abilitare în scris-cititul limbii române sau al dialectului aromân pentru cadrele didactice de etnie 
română/aromână din localităţile precizate de asociaţiile culturale aromâne din Albania. Nu se poate 
continua ca limba maternă pentru această comunitate să fie cultivată doar prin burse în România sau 
prin cursuri în case particulare cum este cazul în Diviaka. Este necesară retrocedarea proprietăţilor 
confiscate comunităţii aromâne din Albania. 
 2.Aplicarea Recomandării 1333 a APCE privind limba şi cultura aromână. 
 II. 

Vom aduce în dezbatere personal şi/sau vom solicita demnitarilor/reprezentanţilor români 
să ridice problema acestor măsuri minimale privind comunitatea românească/aromânească de pe 
teritoriul statului albanez la toate întâlnirile internaţionale sau bilaterale de la orice nivel. 

e)CROAŢIA 
I. Vom aduce de urgenţă Croaţiei la cunoştinţă prin intermediul ambasadelor de la 

Bucureşti şi Zagreb că orice acord al României privind accesul său în structuri în care România este 
deja parte nu i-l vom putea da sau ratifica până la luarea unor minime măsuri prea mult amânate 
vizând drepturile comunităţii române/istroromâne de pe teritoriul său: 
 1.Măsuri pentru salvarea de la dispariţie a dialectului istroromân (idiom aflat pe lista 
UNESCO a idiomurilor pe cale de dispariţie) prin cultivarea lui în şcolile din Jeiani şi Şuşnieviţa. 
Croaţia şi-ar face astfel o datorie de onoare faţă de patrimoniul cultural mondial, un gest de suflet 
faţă de România şi o datorie faţă cetăţenii săi aparţinând minorităţii istroromâne/rumere/vlahe. 
 2.Asigurarea cultivării limbii materne române pentru comunitatea română/băiaşă/valahă. 
 II 

Vom aduce în dezbatere personal şi/sau vom solicita demnitarilor/reprezentanţilor români 
să ridice problema acestor măsuri minimale privind comunitatea românească/băiaşă/valahă şi 
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istroromână de pe teritoriul statului croat la toate întâlnirile internaţionale sau bilaterale de la orice 
nivel. 

f)MACEDONIA 
 I. Vom aduce de urgenţă Macedoniei la cunoştinţă prin intermediul ambasadelor de la 
Bucureşti şi Skopje că orice acord al României privind accesul său în structuri în care România este 
deja parte nu i-l vom putea da până la consolidarea măsurilor vizând drepturile comunităţii române/ 
aromâne/ meglenoromâne/ vlahe de pe teritoriul său şi aplicarea Recomandării 1333 a APCE 
privind limba şi cultura aromână. Retrocedarea către comunităţile respective a proprietăţilor care au 
aparţinut statului român sau comunităţilor pentru care statul român a susţinut din sec XIX până după 
mijlocul sec XX şcoli şi licee în Macedonia. 
 II. 

Vom aduce în dezbatere personal şi/sau vom solicita demnitarilor/reprezentanţilor români 
să ridice problema acestor măsuri minimale privind comunitatea 
românească/aromână/meglenoromână de pe teritoriul statului macedonean la toate întâlnirile 
internaţionale sau bilaterale de la orice nivel. 

g)GRECIA 
 I. 

Vom aduce de urgenţă Greciei la cunoştinţă prin intermediul ambasadelor de la Bucureşti 
şi Atena că aşteptăm luarea unor minime măsuri prea mult amânate vizând drepturile comunităţii 
române/aromâne/vlahe de pe teritoriul său: 
 1.Este nejustificată rezerva Greciei de a acorda zecilor de asociaţii aromâne a posibilităţii 
de a-şi cultiva limba maternă. Grecia acordă acestora doar dreptul de a dansa în limba lor 
interzicând publicaţii sau cursuri de cultivare a limbii materne. În România, urmaşilor comunităţii 
aromâne venite din Grecia prin 1926 li se asigură în şcolile de stat după o programă oficială 
posibilitatea păstrării dialectului propriu şi a elementelor proprii de cultură. Ar fi necesare şi în 
Grecia astfel de măsuri şi anunţuri făcute de directorii de şcoli în şedinţe cu părinţii că din anul 
şcolar viitor cei doritori pot urma în şcoală cursuri de învăţare a limbii materne sau a dialectului 
aromân/meglenoromân cu elemente de cultură naţională. Pentru asigurarea cu cadre didactice, în 
vara acestui an sunt necesare cursuri de abilitare în scris-cititul limbii materne sau al dialectului 
aromân pentru cadrele didactice de etnie română/aromână/meglenoromână din localităţile precizate 
de asociaţiile culturale aromâne din Grecia. 
 2.Aplicarea Recomandării 1333 a APCE privind limba şi cultura aromână. 
 3.Retrocedarea către comunităţile respective a proprietăţilor care au aparţinut statului 
român sau comunităţilor pentru care statul român a susţinut din sec XIX până după mijlocul sec XX 
şcoli şi licee în Grecia. 
 II. 

Vom aduce în dezbatere personal şi/sau vom solicita demnitarilor/reprezentanţilor români 
să ridice problema acestor măsuri minimale privind comunitatea română/aromână/meglenoromână 
de pe teritoriul statului grec la toate întâlnirile internaţionale sau bilaterale de la orice nivel. 

h)REPUBLICA MOLDOVA 
 I. 
 Chemăm oficialităţile Republicii Moldova să renunţe la orice rezerve şi suspiciuni faţă de 
România fiindcă suntem în mod evident nu doar vecini şi prieteni ci suntem incontestabil şi fraţi. 
Dacă este cineva în care RM poate avea încredere, aceea este România. 
 Asigurăm poporul Republicii Moldova că îi vom sta alături mereu şi că o eventuală 
integrare culturală, politică mai articulată între cele două maluri ale Prutului va fi doar una dorită de 
el, în condiţiile în care ar dori-o şi în forma pe care ar dori-o. 
 Susţinem ferm unitatea RM şi integritatea sa teritorială. 
 Faţă de Transnistria este evident că avem interese fiindcă acolo cea mai importantă 
populaţie (chiar după ultimul recensământ organizat de autorităţile smirnoviste) este cea română. 
Dacă guvernul de la Chişinău va agrea ideea, vom solicita ca prin România să nu fie permisă 
trecerea niciunei persoane sau mărfi care să nu aibă documente emise de Chişinău şi să interzicem 
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comerţul cu firme neînregistrate la Chişinău. Să determinăm astfel persoanele şi firmele de dincolo 
de Nistru şi din Tighina să intre sub jurisdicţia legală a Chişinăului. 
 Vom sesiza la toate instanţele europene şi internaţionale faptul că mii de elevi şi cadre 
didactice de etnie română sunt nevoiţi să facă naveta traversând Nistrul şi trecând zilnic de două ori 
prin autoimpuse ,,vămi,, în interiorul aceluiaşi stat pentru a putea învăţa în limba română. Este cazul 
câtorva şcoli şi licee interzise de regimul de la Tiraspol şi care funcţionează acum exilate în clădiri 
din dreapta Nistrului. Vom sesiza şi calvarul la care sunt supuşi agricultorii care nu au acces la 
pământurile lor de dincolo de câte o linie trasată de grăniceri nelegitimi. 

Vom aduce în dezbatere personal şi/sau vom solicita demnitarilor/reprezentanţilor români 
să ridice problema drepturilor la identitate naţională a românilor din raioanele de est ale RM şi 
problema trupelor ruseşti a căror evacuare a fost cerută de Chişinău la toate întâlnirile internaţionale 
sau bilaterale de la orice nivel. 

i)ACŢIUNI GENERALE PENTRU TOŢI ROMÂNII DE PESTE HOTARE 
I. 
Susţinem modificarea de îndată a Legii cetăţeniei de către Parlamentul României prin 

introducerea următorului text: ,,La cerere se acordă gratuit şi fără nici o altă condiţie cetăţenia 
română oricărui etnic român sau vorbitor al unui dialect al limbii române indiferent de statul din 
care provine. Dovada apartenenţei la etnia română sau la o comunitate vorbitoare a unui dialect al 
limbii române se face prin documente emise de autorităţi ale administraţiei statului respectiv sau de 
biserici ale comunităţilor româneşti sau de şcoli în care se studiază limba română sau dialecte ale 
limbii române ca limbă maternă sau de organizaţii culturale ale acestor comunităţi recunoscute de 
statul român.,, Doar o astfel de prevedere ar da posibilitatea acordării cetăţeniei române unor 
conaţionali din Balcani, Transnistria sau Maramureşul de Nord pentru care legea de redobândire a 
cetăţeniei române este inoperabilă, spaţiul unde locuiesc ei neaparţinând nicicând statului român 
modern. Doar pentru persoanele aparţinând altor etnii care au avut la 1920 cetăţenie română şi 
pentru urmaşii lor susţinem procedura de redobândire a cetăţeniei române. Nimic mai firesc decât ca 
ţara mamă să ţină uşa deschisă pentru fiii ei. Cel mai înalt oficial al UE a spus la chiar tribuna 
Parlamentului Român că singură România îşi elaborează legea cetăţeniei după cum doreşte. 
Argument în plus este că România are deja un deficit de braţe de muncă. 

II. 
Vom solicita guvernului român să renunţe unilateral la obligativitatea vizelor pentru toţi 

etnicii români sau vorbitori ai unui dialect al limbii române. Dovada apartenenţei la etnia română 
sau la o comunitate vorbitoare a unui dialect al limbii române să se facă prin documente emise de 
autorităţi ale statului respectiv sau de biserici ale comunităţilor româneşti sau de şcoli în care se 
studiază limba română sau dialecte ale limbii române ca limbă maternă sau de organizaţii culturale 
ale acestor comunităţi recunoscute de statul român. Astfel procedează Ungaria în cazul etnicilor 
maghiari din Croaţia. Legislaţia UE permite. Trebuie doar şi statul român să vrea. 

Vom face de urgenţă demersuri pentru a obţine acordul UE de a renunţa la regimul de vize 
pentru statele vecine dar şi pentru cele din Balcani, în special pentru cele în care există comunităţi 
româneşti. Vom fi fermi în cererea noastră fiind gata să creştem în acelaşi timp măsurile de 
securitate la frontiera UE. 

Până la ridicarea regimului de vize vom face demersuri de simplificare a acordării vizelor 
pentru toţi etnicii români sau vorbitori ai unui dialect al limbii române. Acestora viza să le fie 
acordată gratuit, pe o perioadă cât mai lungă de timp. Vom face demersuri ca acestora să li se 
acorde viza la chiar punctul de frontieră. 

III. 
Vom face demersuri pentru recunoaşterea oficială de către ministerele învăţământului şi 

inspectoratele şcolare din statele de reşedinţă a documentelor care atestă parcurgerea unor cursuri de 
specialitate, participarea la simpozioane de interes profesional în România pentru cadrele didactice 
de etnie română şi alţi cursanţi de etnie română. Prin aceste protocoale se vor recunoaşte în mod 
reciproc şi în România astfel de documente obţinute în acele state. 

IV. 
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Departamentul pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, alte organisme, institute, 
societăţi care au atribuţii asemănătoare vor face demersuri şi aloca resurse pentru introducerea în 
grilele societăţilor de televiziune prin cablu din localităţile statelor în care există comunităţi 
româneşti a unor posturi de televiziune româneşti. Asigurarea fondurilor pentru abonarea 
instituţiilor şi asociaţiilor românilor de peste hotare la publicaţii româneşti din România, carte 
şcolară şi material didactic, pentru susţinerea publicaţiilor românilor de peste hotare. 

V. 
Pentru o reală integrare culturală şi pentru cunoaşterea în România a realităţilor din 

comunităţile româneşti de peste hotare este necesară introducerea (chiar subvenţionată) în grilele 
societăţilor de cablu tv din România a posturilor de limbă română (sau cu emisiuni în limba română) 
din ţările în care trăiesc comunităţi româneşti şi abonarea cel puţin a tuturor bibliotecilor judeţene la 
publicaţiile româneşti de peste hotare. 

VI. 
Vom pleda pentru introducerea ca o regulă de protocol a întâlnirilor externe bilaterale atât 

la nivel central cât şi la nivel local a prezenţei şi a unui reprezentant al comunităţii românilor în 
delegaţia din statul în care există o asemenea comunitate, atât în cazul când delegaţia străină cere să 
fie primită, cât şi în cazul când oficiali străini dintr-un stat cu comunităţi româneşti vor primi o 
delegaţie din România. 

PRECIZĂRI FINALE 
Repetăm că aceste demersuri la care ne angajăm să procedăm nu sunt îndreptate împotriva 

unor state ci vin în sprijinul acestora şi al comunităţilor româneşti de peste hotare, în acord cu 
legislaţia română, cu legislaţia respectivelor state şi normelor internaţionale la care au subscris. 
Ceea ce nouă ni s-a cerut este firesc să cerem şi noi altora. Pentru chiar rezolvarea unor asemenea 
lucruri s-a născut diplomaţia, ambasadele, instituţiile internaţionale. 

Declarăm că a veni în apărarea drepturilor conaţionalilor noştri şi a cere aplicarea legislaţiei 
internaţionale în domeniu nu poate fi niciodată şi niciunde un demers inoportun. 

Invităm întreaga clasă politică şi formatorii de opinie să ni se alăture pentru ,,DEMERSURI 
CONCRETE PENTRU ROMÂNII DE PESTE HOTARE-ACUM!,, 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
1. Cei 10-12 milioane de români de peste hotare (după surse MAE) au fost prea mult timp 

neglijaţi. A tot fost amânată apărarea pe căi diplomatice ferme şi concrete de către statul care se 
consideră ţară mamă a lor a drepturilor lor la păstrarea şi dezvoltarea identităţii naţionale. O vreme 
România a trăit în dictatură, o vreme nu a avut consolidate instituţiile statului de drept, o vreme 
România a avut ca prioritate integrarea în NATO, o vreme România a avut ca prioritate accesul în 
UE. Prea mult timp li s-a cerut acestor comunităţi româneşti să aibă răbdare şi că nu sosise 
momentul lor, iar ajutorul dat de România s-a limitat la câteva proiecte-paleativ. Nicicând România 
nu a uzat de practici permise de regulile diplomaţiei sau ale instituţiilor internaţionale pentru a 
reclama şi solicita ferm respectarea de către statele în cauză a propriei legislaţii şi a acordurilor la 
care sunt parte. 
 2. În documentul de faţă propunem o politică externă fermă şi activă în acord cu legislaţia 
română, cu legislaţia şi practica internaţională, cu înţelegerile bilaterale şi cu legislaţia proprie a 
fiecărui stat vizat pentru progresul comunităţilor româneşti istoriceşte constituite dincolo de 
frontierele României. 
 3. Pentru ca articolul 7 din Constituţie, Legea nr 299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni, OUG nr 10/11 03 2008 şi toate declaraţiile de sprijin ale înalţilor 
demnitari români de la diferite simpozioane să nu rămână doar nişte simple lozinci trebuie aleasă 
calea cea mai scurtă, ieftină şi eficientă de îmbunătăţire a situaţiei comunităţilor româneşti. 
 4. Calea cea mai scurtă şi eficientă de îmbunătăţire a situaţiei comunităţilor româneşti de 
peste hotare este accea a aducerii la cunoştinţa respectivelor state că România aşteaptă măsuri 
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concrete în favoarea minorităţii române. Acele state trebuie să ştie că statul român, în absenţa 
respectivelor măsuri, nu îşi va da acordul sau nu va ratifica documentele necesare accederii lor în 
organizaţii sau instituţii la care România este parte. Avem exemplul Greciei care a uzat de dreptul 
său de veto pe un motiv mai puţin grav decât cel al lipsirii unor conaţionali de cele mai elementare 
drepturi. Statele în care comunitatea românească nu beneficiază de drepturi legitime trebuie să fie 
informate că România va reclama această stare de fapt la toate instanţele internaţionale competente. 
 5. Există legislaţie în domeniu. Există standarde la care acele state s-au obligat. Există 
instanţe internaţionale competente special create. Există solicitare din partea comunităţilor 
româneşti. Există practica diplomatică şi precedente. România însăşi a fost reclamată şi 
monitorizată în chiar acelaşi domeniu. Nu vedem niciun motiv ca România să continue o politică de 
expectativă sau de acceptare a unor tergiversări în luarea unor măsuri care în multe din cazuri au 
depăşit 19 ani de aşteptare. 
 6. A nu valorifica situaţia în care este România în raport cu unele state înseamnă nu doar o 
inabilitate diplomatică ci şi o abandonare a acelor conaţionali. A se miza că situaţia românilor din 
respectivele state se va îmbunătăţi după accesul lor în organisme euroatlatice este o eroare. Elocvent 
este cazul Bulgariei care nu acordă comunităţii româneşti nici măcar o oră pe săptămână în şcoli 
pentru cultivarea limbii materne în cele peste 50 de localităţi cu majoritate românească deşi acest 
lucru este cerut de liderii respectivei comunităţi. 
 7. Tratarea comunităţii româneşti conform propriilor legislaţii şi a standardelor 
internaţionale trebuie să fie condiţie a accesului respectivelor state în organisme euroatlantice. Este 
greşit a nu pune asemenea condiţii şi a considera că trebuie să dorim întâi accesul respectivelor state 
în NATO şi UE şi abia apoi să sperăm că vor lua măsuri de ameliorare a situaţiei românilor. Este nu 
doar o eroare ci şi o trădare pe care istoria o va consemna. 
 8. Trădaţi trebuie să se fi simţit românii care de 19 ani se plâng ţării mamă de un tratament 
inadecvat în statele lor fără ca măcar o dată România să ridice problemele lor la instanţe 
internaţionale competente special create. Un gust amar au simţit când doar Vlad Cubreacov 
(reprezentant al R.Moldova) şi Ion Popescu (reprezentant a Ucrainei) au fost iniţiatori la Consiliul 
Europei ai unor sesizări care reclamau lipsa drepturilor românilor dintre Timoc şi Morava sau a 
istroromânilor sau aromânilor. Unde au fost oamenii politici ai României? Prea răzleţ se auzea 
glasul câte unuia niciodată acompaniat de instituţiile oficiale ale statului român. Nu a fost 
momentul? Nu este nici acum fiindcă se apropie alegerile? Fiindcă după vacanţa de vară vin alte 
alegeri? Când va fi momentul? 
 9. Credem că a sosit momentul ca România să apere concret, ferm şi eficient şi interesele 
românilor de peste hotare. Acestea sunt în acord cu propriile interese ale statului român, cu 
interesele respectivelor state în consolidarea statului de drept, cu respectarea legislaţiei 
internaţionale. Setul de măsuri propus de noi este singura cale care duce la salvarea de la dispariţie a 
unor întregi comunităţi româneşti şi la ameliorarea situaţiei altora. 

Urmează lista celor care susţin cele de mai sus: 
Nr crt Numele semnatarilor Instituţia/ funcţia 
1 CALIMENTE MIHĂIŢĂ DEPUTAT PNL Arad
2 MĂNESCU RAMONA EUROPARLAMENTAR PNL
3 IGAŞ CONSTANTIN TRAIAN DEPUTAT PD-L Arad 
4 GĂLEŢEANU MONALISA DEPUTAT PSD Dolj
5 VASILE IOAN DANUŢ UNGUREANU SENATOR PSD Arad
6 CHIPER GHEORGHE DEPUTAT PSD Arad 
7 ARDELEAN LIA DEPUTAT PC Arad 
8 UIOREANU HOREA DEPUTAT PNL Cluj 
9 IOŢCU PETRU NICOLAE SENATOR PD-L Arad 
10 ARDELEAN AUREL SENATOR PRM Arad 
11 DEKANY TIBERIU VICEPRIMAR Arad PNL 
12 RAŢIU EMIL PETRU PREŞEDINTE. ASOCIAŢIA CULTURALĂ ISTROROMÂNĂ 

„Andrei Glavina,,
13 GROZAVU PETRU PREŞEDINTE SOCIETATEA CULTURALĂ DUNĂREA ŞI 

MAREA (Basarabia de Sud) 
14 RADOSLAVOVA PETIA ASOCIAŢIA VLAHILOR DIN BULGARIA 
15 NATI MEIR DEPUTAT Comisia pt Drepturile Omului 
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16 DOLHA VIOREL Preşedinte ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 
DIN ROMÂNIA

17 ZBUCHEA GHEORGHE PROF.DR. Facultatea de Istorie a UNIVERSITĂŢII BUCUREŞTI 
18 CIMPOI MIHAI ACADEMICIAN. MEMBRU DE ONOARE AL ACADEMIEI 

ROMÂNE. PREŞEDINTELE UNIUNII SCRIITORILOR DIN 
MOLDOVA

19 NEDELCEA TUDOR PREŞEDINTELE FUNDAŢIEI ,,SCRISUL ROMÂNESC,, 
Craiova 

20 CRĂCIUN VICTOR PREŞEDINTELE LIGII CULTURALE PENTRU UNITATEA 
ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

21 LYBOMIROVA PLAMKA PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI VLAHILOR DIN BULGARIA 
22 LASCU STOICA PROF. UNIVERSITATEA ,,OVIDIUS,, Constanţa 
23 CĂPINARU CRISTIAN ISTORIC Bucureşti
24 VULPE ION SCRIITOR  
25 COPCEA FLORIAN PREŞEDINTELE FUNDAŢIEI CULTURALE LUMINA-

Drobeta Tr.Severin 
26 COMAN VIRGIL DIRECTOR AL ARHIVELOR NAŢIONALE Constanţa 
27 PARPALĂ DAN VICEPREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI GENERALE A 

ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA
28 BUJDUVEANU TĂNASE PROF. COLEGIUL COMERCIAL ,,CAROL I,, Constanţa 
29 RANCU DACIAN MUZEUL BANATULUI MONTAN Reşiţa 
30 BARBU MARIAN PROF.DR. LAUREAT AL ACADEMIEI ROMÂNE, 

REDACTOR ŞEF ,,LAMURA,, Craiova 
31 ENACHE VICTOR DIRECTORUL REVISTEI AROMÂNE ,,PICĂTURA DE 

BUCURIE,, trustul de Presă Magazin
32 PĂUNESCU EMIL DIRECTOR ADJ. MUZEUL JUDEŢEAN ,,TEOHARI 

ANTONESCU,, Giurgiu 
Aceste semnaturi au fost date în martie-aprilie 2008. La congres sperăm să lansăm acest apel opiniei publice. 
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ASPECTE CARE, IN VIZIUNEA ASOCIAŢIEI GENERALE A 
ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA AR TREBUI SA FIE 
INTEGRATE IN STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU 

EDUCAŢIE 
I.PRIVIND MISUNEA ŞCOLII 

ŞCOALA ŞI FORMAREA CARACTERELOR 
Şcoala trebuie să formeze caractere. Societatea de azi şi de mâine are nevoie de 

oameni punctuali, creativi, perseverenţi, corecţi, loiali, determinaţi, ingenioşi, responsabili, 
sensibili, sinceri, conştiincioşi, cumpătaţi, toleranţi, oneşti, morali, înţelepţi, răbdători, 
optimişti, entuziaşti, silitori, profunzi, hotărâţi, încrezători, precauţi, altruişti, harnici, 
generoşi, curajoşi, oameni care să manifeste disponibilitate, compasiune, discernământ, 
încredere, flexibilitate, blândeţe, recunoştinţă, onoare, ospitalitate, modestie, iniţiativă, 
siguranţă, autocontrol. Fiecare disciplină şi proiectele interdisciplinare vor fi judecate şi prin 
contribuţia la formarea trăsăturilor de caracter menţionate. Curriculumul va fi construit 
încât să urmărească formarea acestor trăsături de caracter, manualele vor fi evaluate şi în 
funcţie de capacitatea lor de a promova aceste trăsături de caracter, predarea profesorilor – 
de măsura în care le dezvoltă, iar elevii – şi în funcţie de măsura în care dovedesc respectivele 
trăsături de caracter prin portofoliul personal şi alte metode şi instrumente de evaluare 
complementare. Considerăm că într-o societate în care deja mulţi au acces la orice informaţie 
tastând ,,search,, si când în viitorul apropiat toţi vor găsi în câteva secunde orice informaţie ar dori, 
şcoala trebuie să formeze caracterul celor care vor putea dobândi uşor informaţii şi chiar 
competenţe atunci când vor avea nevoie de ele.  

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ, LIMBA ROMÂNĂ, VALORILE NAŢIONALE 
Fiecare programă şi disciplină trebuie să-şi propună şi cultivarea ataşamentului 

faţă de valorile naţionale. În programele actuale (se poate verfica) nu există obiective în ce 
priveşte respectul faţă de limbă, istorie naţională, patrie. Există şi este bine că există obiective 
care cer cultivarea deschiderii faţă de valorile europene şi mondiale şi multiculturalismului. 
Limba română, trecutul românilor, identitatea naţională rămân totuşi în responsabilitatea şcolii 
româneşti. Ar fi culmea să fie în responsabilitatea altcuiva. În Europa suntem chemaţi să o 
îmbogăţim după principiul unitate în diversitate, să adăugăm Uniunii valori româneşti şi nu să 
fim vreo copie sau mixaj. În obiectivele de referinţă ale actualelor programe nu s-a găsit o 
rezolvare fericită a îmbinării deschiderii spre lume şi a ataşamentului faţă de propriile 
valori. 

CE TREBUIE SĂ ÎNVEŢE ŞCOALA. CE ,,PRODUS” SĂ LIVREZE EA 
SOCIETĂŢII. CUM SĂ MOTIVEZE 

În abordările contemporane, învăţarea se sprijină pe patru “piloni” aflaţi într- o conexiune 
directă: “a învăţa să ştii”, “a învăţa să faci”, “a învăţa să lucrezi împreună”, “a învăţa să fii”, 
“a învăţa să te transformi pe tine însuţi şi să schimbi societatea”. 

Conform teoriei gândirii critice ar trebui lecţie de lecţie să se concluzioneze de ce s-a 
învăţat respectivul lucru, la ce le va folosi elevilor. 

Curriculum trebuie să îşi propună să utilizeze contextul comunitar şi resursele comunităţii 
pentru a înlesni dezvoltarea fiecărui elev – în acord cu potenţialul său- şi transformarea lui într-un 
individ activ şi responsabil: 

a) apt să funcţioneze coerent şi eficient în orice alt context local 
b) format să valorifice oportunităţi socio-profesionale 
c) pregătit să îşi gestioneze existenţa personală 
d) capabil să îşi asume şi susţină auto- dezvoltarea 

 Provocarea nr. 1 a momentului ni se pare motivarea elevului în a depune efort pentru a 
învăţa şi a dobândi noi competenţe. Un cadru didactic bun poate schimba un elev demotivat în unul 
motivat: argumentând utilitatea, solicitând feedback, stimulând abilităţile şi competenţele 
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existente, asigurând trecerea la acţiune, deblocând un elev care nu ştie aborda o sarcină de 
învăţare, oferind posibilitatea alegerii, identificând motive de satisfacţie, recompensând 
imediat şi variat, căutând sursele de insatisfacţie, gratificând progresele, exprimând 
încrederea, evitând aprecierile negative, evitând exprimarea scepticismului, impulsionând 
crearea unei identităţi valorizate, facilitând asumarea obiectivelor, stimulând autonomia, 
gratificând activităţile extraşcolare. 
 

FLEXIBILITATE REALĂ ÎN CE PRIVEŞTE PROFILUL UNEI ŞCOLI 

Susţinem principiul flexibilităţii în reforma curriculară. Curriculumul naţional obligatoriu va 
stabili doar în proporţie de 70-80% ce discipline (iar în interiorul disciplinelor – ce lecţii) trebuie 
predate. Şcoala şi profesorul vor decide pentru 20-30% din activităţile de predare. 
 Flexibilitatea trebuie să permită şi schimbarea (alternarea) la câţiva ani a profilului 
unei şcoli (în special din mediul rural sau din micile oraşe). În marile oraşe există posibilitatea 
funcţionării unor şcoli care pregătesc forţă de muncă în profiluri variate. În mediul rural şi în micile 
oraşe este inadmisibil ca zeci de ani pentru acea comunitate şcoala să formeze doar într-o singură 
specialitate (doar mecanică, doar agricultură, doar zugravi etc. Trebuie să existe un sistem flexibil 
de reprofilare periodică a cadrelor didactice şi de dotare cu noi ateliere încât la câţiva ani 
şcoala să fie pregătită să pregătească în noi profiluri cerute de piaţa muncii locală. 

II.PRIVIND PREGĂTIREA PROFESORILOR 
A).FORMAREA INIŢIALĂ 

1. REFORMA FORMĂRII INIŢIALE 
Este necesară reforma formării iniţiale a personalului de predare în unităţi ale 

învăţământului superior care să pregătească exclusiv cadre didactice şi eliminarea intrării în 
sistem a unor absolvenţi care au urmat o anumită specializare şi abordează doar ca alternativă 
cariera didactică parcurând modulul psihopedagogic. Este nevoie ca studentul când intră la facultate 
să ştie clar că a optat să fie profesor şi toată energia sa să fie canalizată în acest scop şi toate 
cursurile să fie relevante pentru această carieră. Practica pedagogică trebuie să aibă pondere 
semnificativă în curricula facultăţilor şi în examenul de licenţă. Dacă a fi profesor este o artă, 
pregătirea profesorilor trebuie să se facă exersând prin practică pedagogcă între elevi şi mai puţin în 
amfiteatre şi prin prelegeri şi lectură, aşa cum pregătirea sculptorilor şi violonceliştilor nu se face în 
amfiteatre. 

2.LICEELE PEDAGOGICE 
Propunem continuarea funcţionării actualelor licee pedagogice sau şcoli normale ca 

pepiniere pentru instituţiile de învăţământ superior care pregătesc cadre didactice. Liceele 
pedagogice nu vor acorda diplome de educatoare sau învăţător. Existenţa lor ar fi o premisă 
pentru dascăli mai temeinic pregătiţi. Este o axiomă că profesia de dascăl este o artă. Pregătirea 
,,artiştilor,, se cere începută la o vârstă mai crudă şi derulată pe o perioadă mai lungă. Absolvenţii 
liceelor pedagogice trebuie încurajaţi în a urma instituţii de învăţământ superior care 
pregătesc cadre didactice prin locuri rezervate fără taxă la facultăţile respective şi 
recunoaşterea unor cursuri şi ore de practică, ei având un parcurs special faţă de studenţii 
care provin de la alte licee. 

3.PENTRU ACTUALII ÎNVĂŢĂTORI ŞI EDUCATOARE 
 Cerem să fim consultaţi în a corecta din punct de vedere normativ confuzia dintre formarea 
continuă şi cea iniţială a celor care predăm la ciclul primar. Dacă sistemul de învăţământ nu găseşte 
forme flexibile şi resurse în a-şi perfecţiona cu adevărat angajaţii săi, cum să pretindă că face faţă 
formării pe tot parcusul vieţii pentru întreaga naţie. Învăţătorii deja învăţători nu trebuiau şi nu 
trebuie umiliţi în a o lua de la capăt cu formarea iniţială de parcă ar fi rămas repetenţi. Ridicarea lor 
la alt palier de formare trebuia să fie prin forme flexibile de formare continuă care să fie relevante 
completând doar acel set de competenţe pe care angajatorul crede că nu le-a fost dat de liceul 
pedagogic. Obligatoriu angajatorul să finanţeze aceste cursuri. Solicităm angajatorului şi 
sindicatelor la care cotizăm să in în serios o decontare a tuturor taxelor de şcolarizare plătite de 
colegii învăţători care au urmat deja colegii sau facultăţi devenind învăţători la pătrat. În toate 
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domeniile angajatorii suportă cheltuielile cu dezvoltarea profesională a angajaţilor. Celor care 
predăm în învăţământul primar nu ni se aplică nici pricipiul aceleiaşi remuneraţii la volum de muncă 
egal şi nici remuneraţii egale la aceleaşi studii absolvite. Pe principiul că elevii noştri sunt mai tineri 
ca şi cei de gimnaziu? Atunci şi medicii pediatrii ar trebui plătiţi pe sfert faţă de cei din geriatrie 

Sigur că cei care predau la orice nivel trebuie să aibă studii superioare. Legea trebuie să 
prevadă pentru viitor pregătirea profesorilor pentru educaţie timpurie şi învăţământ primar. 
Actualilor învăţători şi educatoare trebuie să li se aplice de urgenţă o procedură de flexibilă de 
echivalare a încadrărilor actuale cu noile funcţii didactice instituite pentru cei care dovedesc 
că s-au dezvoltat profesional prin şcoli absolvite, masterate, cursuri de formare cu credite sau 
ore de curs. Legea trebuie astfel să asigure stabilitate în sistem şi buna lui funcţionare, luând în 
calcul efectele negative. Propunem următoarea procedură: 
Funcţiile didactice actuale se echivalează cu noile funcţii didactice de profesor pentru educaţie 
timpurie şi învăţământ primar cadrelor didactice care aduc dovezile necesare echivalării după cum 
urmează: 

(1) se echivalează ca profesori pentru educaţie timpurie şi învăţământ primar cei incadrati ca 
invatatori sau educatoare daca dovedesc ca pe parcursul carierei au urmat cursuri de 
formare/dezvoltare profesionala insumand 180 credite sau un numar echivalent de ore conform 
raportului 1 credit=3 ore de curs 

(2) se echivalează ca profesori pentru educaţie timpurie şi învăţământ primar cei incadrati ca 
institutori II daca dovedesc ca pe parcursul carierei au urmat cursuri de formare/dezvoltare 
profesionala insumand 60 credite sau un numar echivalent de ore conform raportului 1 credit=3 ore 
de curs 

(3) se echivalează ca profesori pentru educaţie timpurie şi învăţământ primar cei incadrati ca 
institutori I daca dovedesc ca pe parcursul carierei au urmat cursuri de formare/dezvoltare 
profesionala insumand 30 credite sau un numar echivalent de ore conform raportului 1 credit=3 ore 
de curs 

(4) dosarul de echivalare se prezintă spre avizare consiliului de administraţie al unităţii care îl 
înaintează spre aprobare consiliului de administraţie al direcţiei judeţene pentru învăţământ 

(5) în cartea de muncă a celor în cauză se fac completările de rigoare menţionându-se textul 
prezentei legi şi decizia direcţiei judeţene de învăţământ 

după echivalare nu se mai face distincţie între actuala funcţie didactică a celor în cauză şi noua 
funcţie dobândită prin procedura echivalării 

B) FORMAREA CONTINUĂ 
1.FORMAREA CONTINUĂ PERIODICĂ 

Formarea continuă periodică se desfăşoară prin cursuri acreditate şi alte cursuri 
avizate de MEC, IŞJ, CCD. MEC va elabora documente care să simplifice şi descentralizeze 
acreditatea cursurilor de formare continuă pentru un acces mai flexibil la ele al furnizorilor şi 
beneficiarilor. Se va urmări creşterea semnificativă a caracterului practic-aplicativ al acestor 
cursuri în care să existe obligatoriu şi o secvenţă de aplicare efectivă la clasă a noilor achiziţii 
de către cursanţi. Se va instituţionaliza şi reglementa funcţionarea cercurilor pedagogice şi a 
comisiilor metodice ca surse de formare profesională şi interasistenţă periodică la clasă a 
profesorilor pentru a învăţa reciproc unii din experienţa altora ameliorându-se caracterul 
solitar al acestei profesii în care cadrele didactice nu au posibilitatea de a se vedea între ele în 
activitate efectivă la clasă.  

2. FORMARE CONTINUĂ DE INTERVENŢIE PRIN MENTORAT PENTRU 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ, AMELIORARE ŞI REMEDIERE A ACTIVITĂŢII LA 

CLASĂ 
Orice reformă curriculară care nu pregăteşte resurse umane pentru susţinerea ei se opreşte 

la poarta şcolii. Degeaba centrăm curriculumul pe competenţe dacă profesorii nu vor şti cum să le 
implementeze în activitatea lor zilnică de predare, învăţare şi evaluare. În mod cert nu toate cadrele 
didactice vor realiza la clasă activitate de calitate. În cazurile semnalate de cei care controlează şi 
evaluează activitatea la clasă şi unităţile de învăţământ trebuie intervenit cu mentorat pentru 
dezvoltare profesională, ameliorare şi remediere a activităţii la clasă, program în care 
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profesorul mentor de dezvoltare profesională să dea asistenţă concretă mergând până la a 
preda un număr de lecţii în echipă cu cadrele didactice care au nevoie de această ameliorare şi 
remediere a activităţii în propria clasă. Trebuie să se realizeze o dată pentru totdeauna că 
instituţiile care centralizează, coordonează, îndrumă, controlează, estimează, finanţează au doar 
rolul de a asigura buna desfăşurare a activităţii la clasă, a momentului în care dascălul se află între 
elevi. Activitatea la clasă când profesorul este între elevi este însăşi raţiunea de a fi a şcolii. 
Eforturile oricăror organisme care pretind că slujesc învăţământul, orice rezultat produs în 
,,laboratoarele,, de la niveluri superioare sunt inutile dacă nu ajung să fie aplicate în activitatea la 
clasă. O activitate de calitate la clasă este ţinta oricărei reforme. Prea mulţi profesori nu duc la 
clasă achiziţiile dobândite la cursurile de formare iniţială sau continuă. Deseori se aud remarci acide 
că nimeni nu ar putea aplica elevilor lor noile achiziţii ale ştiinţelor educaţiei. Aceştia trebuie 
asistaţi de profesorul mentor de dezvoltare profesională mergând până la a preda un număr de lecţii 
în echipă cu cadrele didactice care au nevoie de această ameliorare şi remediere a activităţii în 
propria clasă. A nu se interveni urgent în acest mod înseamnă dispreţ faţă de colectivele de elevi, 
înseamnă risipă de ban public, înseamnă îmbrăţişarea balcanicului ,,las’ că merge şi aşa,,. Dacă nu 
este nevoie de ameliorare şi remediere a activităţii la clasă înseamnă că nu este cazul vreunei 
reforme, pact, strategie sau legi noi. Corpul mentorilor pentru dezvoltare profesională, ameliorare şi 
remediere a activităţii la clasă trebuie urgent instituţionalizat, trebuie să fie recrutat dintre cadrele 
didactice performante, dintre mentorii de dezvoltare profesională care au funcţionat în cadrul 
Programului pentru Învăţământul Rural în fiecare judeţ, dintre formatori locali. MEC va 
reglementa funcţia didactică de profesor mentor pentru dezvoltare profesională, ameliorare şi 
remediere a activităţii la clasă pe baza evaluărilor făcute în Proiectul pentru Învăţământul 
Rural şi extinderii bunelor practici constatate în cei 3 ani de derulare a acestui program. 
 Casa Corpului Didactic trebuie să devină o institutie de învatamânt specializata în 
formarea continua şi mentorat pentru dezvoltare profesională, ameliorare şi remediere a 
activităţii la clasă a resurselor umane din învatamântul preuniversitar. 

III.PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE 
ANGAJAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

Ocuparea posturilor didactice titularizabile si a celor netitularizabile de predare 
trebuie să se facă prin concurs organizat la nivelul unitatii/institutiei de învatamânt/grupuri 
de unitati de învatamânt prin prezentarea unui portofoliu profesional şi prin susţinerea unor 
lecţii la clasa după o procedură elaborată de MEC.  
În expunerea de motive a MEC la proiectul de statut se prevede la punctul 16 din ,,schimbări,, 
,,concurs prin susţinerea unei lecţii la clasa şi/ sau evaluarea unei ore,,.  
Orice angajator testează viitorul angajat în chiar ceea ce va ,,presta,,. 
Copiii nu câştigă nimic dacă dascălul lor ştie multe definiţii şi clasificări şi are o ,,pană,, bună. 
Copiii câştigă doar dacă cel din faţa lor stăpâneşte arta de a-i face să depună efort în învăţare şi de a 
achiziţiona noi competenţe şi informaţii. Mai important in profesia acesta este dovedirea empatiei şi 
capacităţii de comunicare, a atenţiei distributive în faţa a peste 20 de suflete. 
De preferat subiectivism într-un concurs care îşi propune să verifice calităţi necesare postului 
decât reală obiectivitate într-un concurs care testează calităţi nerelevante postului. 

GRADELE DIDACTICE  
 Examenul pentru definitivarea în învatamânt trebuie să fie relevant şi să presupună 
doar probe practice prin susţinerea unor lecţii la clasă. 
Se elimină probele scrise. 
 Gradul didactic II se poate obtine de catre personalul didactic care are o vechime de 
predare efectiva la catedra de cel putin patru ani de la definitivarea în învatamânt si care a 
acumulat numarul corespunzator de credite sau echivalentul în ore de curs de formare  
pentru 90 de credite în raport 1credit=3 ore curs. 
Probele pentru obtinerea gradului didactic II constau în: 
a) probe practice în care să fie demonstrate competenţele dobândite în cadrul cursurilor de 
formare continuă; 
b) rezultatele evaluărilor de la cursurile de formare parcurse 
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Eliminăm probele scrise  
 Gradul didactic I se obţine conform actualei proceduri. 
 Trebuie ca gradul didactic I să nu fie ultima treaptă în carieră. 

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE 
 Criteriul fundamental al personalului de predare este progresul şcolar înregistrat de 
elevi şi evidenţiat prin compararea testelor de evaluare date elevilor cu ocazia a două inspecţii 
efectuate la interval de 6 luni. Directorii vor fi degrevaţi total de ore şi trebuie să îşi vadă cu 
seriozitae angajaţii la clasă şi să testeze periodic elevii. Directorii şi împuterniciţii lor vor avea 
timp mai mult pentru aceste evaluări la clasă a pesonalului şi a elevilor şi în urma unui proces 
necesar de debirocratizare a sistemului. Principala sarcină a directorilor trebuie să fie aceea 
de a-şi vedea la clasă angajaţii şi elevii pentru ca mai apoi să propună măsuri de ameliorare. 
Citez din expunerea de motive a MEC la legea de faţă: ,,definirea rezultatelor educaţionale în 
termeni de “valoare adăugată” şi “valoare creată” şi pornind de la factori şi indicatori de risc 
educaţional foarte bine definiţi,, 
Mai citez din expunerea de motive a MEC: ,,sunt aplicate de fiecare unitate de învăţământ 
scheme/modele de evaluare a progresului elevilor la nivelul şcolii pentru feed-back,, 
Efortul şi profesionalismul unui dascăl care duce efectiv un colectiv de elevi de la nota 5 la 8 este 
mai mare decât al unui dascăl care raportează un olimpic la pregătirea căruia este posibil uneori să 
nu aibă niciun merit. 
Progresul şcolar este măsura activităţii la clasă şi plusvaloarea pentru care trebuie să fim plătiţi. 
Sigur că lasă loc la subiectivism, dar este relevantă. Cântărirea dosarelor are un mare grad de 
obiectivitate dar este irelevantă faţă de rolul nostru de a realiza progres şcolar. 
 Dascălul ideal este cel care duce pe fiecare copil la progresul de care este capabil acel 
copil. Acest lucru trebuie să şi-l dorească fiecare profesor şi fiecare şcoală. Este culmea 
măiestriei profesionale. Nu în multe cazuri se ajunge la aceasta, dar mai mult de atât nu se 
poate. 

IV. PRIVIND ETNICII ROMÂNI DE PESTE HOTARE 
 Ministerul Educatiei, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi reprezentanţii 
României în organisme internaţionale trebuie să aibă obligatia sa monitorizeze şi sustină 
învatamântul în limba româna în tarile în care traiesc români în şcolile lor publice, cu 
respectarea legislatiei statului respectiv şi a acordurilor bilaterale şi internaţionale la care acel 
stat este parte. Ministerul Educaţiei trebuie să se preocupe şi de dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice ale învăţământului de limbă română de peste hotare în acord cu legislaţia 
internaţională. 
 Statul român trebuie să facă demersuri în acord cu constituţia şi dreptul 
internaţional pentru a asigura etnicilor români de peste hotare (din state membre sau 
nemembre UE) accesul la studierea limbii române şi a elementelor de civilizaţiei şi cultură 
română în şcolile din statele lor şi prin burse sau cursuri organizate la cererea lor. MEC va 
prezenta un raport anual pe această temă parlamentului sau comisiilor de specialitate ale 
acestuia. 
 Personalul didactic din şcolile de peste graniţă în care se predă limba română cu 
rezultate excelente în activitatea desfasurata trebuie să poată primi decoratii, ordine, medalii, 
titluri, precum si premii 

V.DISCRIMINAREA POZITIVĂ A ŞCOLILOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
 Pentru facilitarea dobândirii competentelor de comunicare în limba română în clasele 
cu predare în limbile minorităţilor naţionale activitatea la clasa se va organiza pe grupe de 
elevi. Grupa de elevi va cuprinde în medie un numar de 12 elevi, dar nu mai mult de 14 Pentru 
condiţii optime pentru o mai bună invăţare a limbii române în comunităţile de altă etnie care învaţă 
limba română ca pe o limbă străină 
 Finantarea compensatorie asigura, în baza principiului subsidiaritatii, fonduri în 
vederea unei finantari echitabile a unitatilor/institutiilor de învatamânt preuniversitar, cât si 
pentru sustinerea unor activitati didactice si educative suplimentare celor cerute de 
desfasurarea generala a procesului de învatamânt si a caror necesitate este generata de 
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asigurarea unor drepturi constitutionale pentru elevii/prescolarii apartinând minoritatilor 
nationale  
 În unitatile de învatamânt în care există şi secţii de predare în limba română şi sectii 
de predare în limba unei minoritati nationale, conducerea unităţii se realizează de către un 
director provenit din rândul profesorilor care predau în limba română şi unul care trebuie sa 
fie bun cunoscator al limbii în care se realizeaza predarea si al limbii române 
 În judetele cu învatamânt în limbile minoritatilor nationale, structura functiilor de 
monitorizare evaluare si control din directiile judetene/a municipiului Bucuresti pentru 
învatamânt preuniversitar cuprinde si un numar proporţional de inspectori scolari pentru 
acest învatamânt, şi pentru cel în limba română. 

VI.DISCRIMINAREA POZITIVĂ A ŞCOLILOR ETNICILOR ROMÂNI DIN JUDEŢE ŞI 
LOCALITĂŢI ÎN CARE ETNIA ROMÂNĂ ESTE MINORITARĂ 

 Finantarea compensatorie asigura, în baza principiului subsidiaritatii, fonduri în 
vederea unei finantari echitabile a unitatilor/institutiilor de învatamânt preuniversitar, cât si 
pentru sustinerea unor activitati didactice si educative suplimentare celor cerute de 
desfasurarea generala a procesului de învatamânt si a caror necesitate este generata de 
asigurarea unor drepturi constitutionale pentru elevii/prescolarii etnici români din judeţe şi 
localităţi în care etnia română este minoritară 

VII.ASOCIAŢIILE PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE 
 Trebuie încurajată şi instituţionalizată implicarea asociaţiilor profesionale în luarea 
deciziilor la nivel central şi local din sistemul de învăţământ. Acest demers ar responsabiliza 
mai mult corpul profesoral şi ar aduce în sistem încă un actor. În perspectiva descentralizării 
reale asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice vor fi un potenţial factor în plus de 
preîntâmpinare a unor decizii eronate, subiective sau discreţionare. Participarea asociaţiilor 
profesionale alături de conducerea şcolii, sindicate, reprezentanţi ai părinţilor, autorităţilor 
locale, reprezentanţi ai direcţiilor pentru învăţământ în diferitele comisii (de angajare, de 
evaluare etc) ar spori gradul de încredere în aceste comisii şi ar diminua din reţinerea pe care 
o au unii dascăli faţă de descentralizare. 
Încurajarea mediului asociativ prevăzută şi în expunerea de motive a MEC este în trendul european 
Vezi si ARTICOLUL 9 din constitutie ,,Sindicatele, patronatele şi asociaţiile 
profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în 
condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea 
intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor.,, 

VIII.NOTAREA ELEVILOR ŞI EVALUAREA SISTEMULUI 
 Elevii minori sunt socotiţi iresponsabili de către legile oricărui stat. Responsabilă de 
formarea lor este şcoala. Rolul şcolii nu este acela de a-i sancţiona sau ierarhiza. Până la 16 
ani notele trebuie să aibă valoare pedagogică de motivare a elevilor şi nu trebuie să afecteze 
parcursul educaţional al elevilor, excepţie făcând nota de la examenul de intrare în acele licee 
care organizează asemenea examene de selecţie. La finalul unui ciclul de învăţare , se 
organizează evaluare naţională pe eşantion reprezentativ. Această evaluare nu afectează 
parcursul educaţional al elevului, ci este o evaluare cu scop ameliorativ – rezultatele ei vor 
influenţa politicile educaţionale. Fiecare unitate de învăţământ va aplica scheme/modele de 
evaluare a progresului elevilor la nivelul şcolii pentru feed-back. 
Adică fără capacităţi şi teze unice. 
Citez din expunerea de motive a MEC care doreşte descentralizarea precizând că ,,transferul de 
competenţe răspunde mai bine necesităţilor sistemului în domenii importante precum: 
curriculum, evaluarea şi certificarea, reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi, conducere şi 
administrare, resursele umane, politicile de finanţare a Strategiei descentralizării 
învăţământului preuniversitar,, 
Tot din expunerea de motive a MEC am luat şi partea cu evaluarea ,, naţională pe eşantion 
reprezentativ. Această evaluare nu afectează parcursul educaţional al elevului, ci este o 
evaluare cu scop ameliorativ – rezultatele ei vor influenţa politicile educaţionale. Fiecare 
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unitate de învăţământ va aplica scheme/modele de evaluare a progresului elevilor la nivelul 
şcolii pentru feed-back,,. 
Prea multe energii şi bani se cheltuiau pe aceste teze unice şi capacităţi, iar rezultatele erau mai 
nerelevante decât tezele date de fiecare profesor în parte la clasa lui înainte. 
Au afectat grav parcursul şcolar al multor elevi nedreptăţiţi de aceste experimente. 
La un moment dat nu mai vorbea nimeni despre cum să învăţăm mai bine elevii ci doar despre cum 
să îi evaluăm. 
Nu mai este cazul să pomenim de ruşinea pe care a suportat-o sistemul când cel din urmă elev din 
şcoală a ieşit pe primul loc în condiţii perfecte din punct de vedere administrativ (supraveghere fără 
reclamaţii şi corectare ireproşabilă) în care responsabilitatea greu de precizat se dilua.. Aşa prăpăstii 
nu s-au întâmplat până acum nici celui mai neisprăvit dascăl. El avea responsabiltatea notei date, 
dădea ochii cu elevii şi comunitatea. De la 0,5 puncte cu care poate vreun dascăl mai ajuta pe câte 
unul când sistemul avea încredere în el, s-a ajuns la situaţii aberant de distorsionate cu toate echipele 
poliţieneşti de supraveghere şi securiste/securizante de securizare a lucrărilor şi corectare a lor. 

ACCESUL LA LICEU 
 Trecerea absolventilor de gimnaziu la liceu să se realizeze prin concurs/ examen pe 
baza unei metodologii elaborate de fiecare liceu care are mai mulţi candidaţi decât locuri 
aprobate. MEC şi Direcţiile Judeţene pentru Învăţământ vor rezerva la orice liceu şi profil 
locuri pentru elevi proveniţi din medii defavorizate (discriminare pozitivă).  
Citez din expunerea de motive a MEC la prezenta lege ,,În situaţia unor cereri 
supradimensionate la anumite licee, conducerea unităţilor de învăţământ va aplica teste de 
selecţie a candidaţilor, în funcţie de specializare,, 

BACALAUREATUL 
 Examenul de bacalaureat trebuie organizat în propria şcoală, cu profesorii şcolii. Unităţile 
de învăţământ superior au dreptul să ţină sau nu cont de notele de la bacalaureat. Unităţile de 
învăţământ superior trebuie să aibă dreptul în a anunţa periodic care sunt liceele ale căror note de la 
bacalaureat le recunosc la admitere. Elevii de la un liceu care nu se bucură de încrederea unităţilor 
de învăţământ superior pot avea posibilitatea dacă doresc de a susţine examenul de bacalaureat la un 
alt liceu. Unităţile de învăţământ superior interesate pot să îşi delege reprezentanţi în comisiile de 
bacalaureat. Probele orale trebuie neapărat să rămână fiindcă doar ele pot evalua competenţele de 
comunicare orală- cele mai necesare unui individ pe parcursul vieţii. 
 Bacalaureatul (şi celelalte examene naţionale) a ajuns să ştirbească mai mult din prestigiul 
şcolii cu cât se organizează mai centralizat, cu cât se prezumă că profesorii ar frauda în propria 
şcoală, dar ar fi cinstiţi în alta şi se aduc comisii externe. Cu cât nu se dă credit profesorilor în a-şi 
evalua proprii elevi cu atât se diluează responsabilitatea. O comisie externă se spală pe mâini în faţa 
oricăror situaţii evidente şi ridicole dar neprobate. Ea nu mai dă ochii cu acea comunitate. Acea 
comisie este una care lucrează la umbra anonimatului. Nu la fel ar sta lucrurile dacă ea ar fi 
compusă din chiar profesorii respectivilor elevi. Responsabilităţile s-ar personaliza. Nu s-ar 
întâmpla cel puţin cazuri în care coada clasei să aibă 9 cum s-a întâmplat în acest sistem. Nu ar face 
profesorii asemenea greşeli care să îi descalifice în ochii comunităţii, pe când o comisie externă se 
spală pe mâini, nu mai dă ochii cu această  comunitate. Având câteva zile de examen în iunie în 
propria şcoală profesorii nici nu ar putea emite pretenţii financiare suplimentare, evaluându-şi elevii 
şcolii lor. În testele şi evaluările naţionale s-a investit prea multă energie şi prea mulţi bani.  

IX.DIVERSE 
LA CE NU TREBUIE SĂ CONDUCĂ DESCENTRALIZAREA ŞI NOUA PROCEDURĂ DE 

FINANŢARE 
 Finanţarea după numărul de elevi nu trebuie să ducă la inechităţi şi mai ales nu 
trebuie să se ajungă la proverbialul ,,Cui are i se mai dă şi cui nu are i se va lua,,. S-ar ajunge 
la încălcarea drepturilor constituţionale ale unor copii şi comunităţi dacă s-ar ajunge la un 
cerc vicios în care o şcoală în declin să fie din ce în ce mai lipsită de resurse. Din contră, acea 
şcoală trebuie asistată financiar, managerial şi profesional urmărindu-se creşterea calităţii 
activităţii. Descentralizarea nu este un scop în sine, ci este un mijloc pentru a creşte calitatea, 
eficienţa, relevanţa şi echitatea sistemului de învăţământ. Descentralizarea sistemului de 
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învăţământ are sens doar dacă este un mijloc pentru atingerea ţintelor educaţionale strategice 
în orice comunitate, oriunde ar fi poziţionată şi oricare ar fi compoziţia demografică sau de 
altă natură.  

DISCRIMINAREA POZITIVĂ A ŞCOLILOR CU ELEVI CU NEVOI SPECIALE SAU CU 
CALITĂŢI DEOSEBITE 

 Finantarea compensatorie asigura, în baza principiului subsidiaritatii, fonduri în 
vederea unei finantari echitabile a unitatilor/institutiilor de învatamânt preuniversitar, cât si 
pentru sustinerea unor activitati didactice si educative suplimentare celor cerute de 
desfasurarea generala a procesului de învatamânt si a caror necesitate este generata de 
asigurarea unor drepturi constitutionale pentru scolarizarea elevilor/prescolarilor cu nevoi 
speciale de scolarizare si de învatare precum si de stimularea pentru performanta a elevilor cu 
calitati deosebite 
DISCRIMINAREA POZITIVĂ ÎN CAZUL ŞCOLILOR CARE AU NEVOIE DE REMEDIERE A 

ACTIVITĂŢII 
 Finantarea compensatorie se asigura de la bugetul de stat si de la bugetele locale si 
cuprinde cheltuielile suplimentare generate de necesitatea unui progres şcolar sporit în cazul unor 
clase cu rezultate mult sub medie identificate de direcţiile judeţene pentru învăţământ 
 Coeficientii de corectie vor tine seama si de calitatea serviciilor educationale oferite (scoli 
performante) si de scolile care functioneaza in medii defavorizante, de exemplu cele care deservesc 
comunitati refractare la educatie (acestor şcoli li se asigură finanţare suplimentară).  

ŞCOLILE DIN LOCALITĂŢI IZOLATE 
 În comunele în care nu funcţionează cămin cultural, bibliotecă sau altă instituţie de 
cultură, şcoala va trebui să suplinească lipsa acestora pentru comunitate cu finanţarea 
corespunzătoare. În satele în care cu excepţia şcolii nu funcţionează nici o altă instituţie a 
statului, cadrele didactice şi şcoala vor fi pregatite să ofere comunităţii cadrul pentru o viaţă 
de comunitate şi servicii minimale de acces la informaţie şi cultură cu o finanţare 
corespunzătoare. Descentralizarea trebuie să ofere şcolii oportunitatea de a-şi recâştiga rolul 
central şi poziţia de prestigiu în cadrul comunităţii, dar aceasta implică şi asumarea unor 
funcţii noi. Şcoala trebuie să stimuleze participarea activă la viaţa comunităţii şi 
responsabilitatea socială, pe care le pot dezvolta implicarea în programe comunitare, în 
activităţi de asistenţă socială, în grupuri de suport, de protecţie a mediului, în diseminarea 
unor oportunităţi de dezvoltare economică etc. Sloganul ,,şcoală pentru comunitate,, trebuie să 
pus în practică în special acolo unde cu excepţia şcolii nu există nici o altă instituţie şi nici un 
loc/cadru în care comunitatea să se manifeste ca atare 

ŞCOLI CU NIVELURI DIFERITE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 În unităţile cu mai multe niveluri de învăţământ directorii vor trebui să provină de la 
niveluri diferite de învăţământ din unitate.  

ELIMINAREA ÎNVĂŢĂRII ÎN SCHIMBURI. ACTIVITĂŢI DUPĂ ORELE DE CURS 
 MEC şi autorităţile locale trebuie să realizeze eliminarea învaţării pe schimburi prin 
restructurarea utilizării spaţiilor existente şi construcţia unor noi. Învăţarea pe schimburi 
duce la diminuarea calităţii activităţii (orar scurtat, imposibilitatea desfăşurării unor activităţi 
după cursuri etc) 
 MEC şi autorităţile locale vor asigura spaţii şi vor angaja personal didactic şi 
nedidactic suplimentar încât în viitorul apropiat în şcoli să existe posibilitatea sevirii mesei şi a 
supravegherii elevilor în şcoală după cursuri. şcoala va trebui să-şi extindă activităţile după 
orele de curs, asigurând timp de 8 ore condiţii de învăţare, recreere, sport, supraveghere şi 
protecţia propriilor elevi. 

DEBIROCRATIZAREA 
 MEC şi direcţiile judeţene de învăţământ cu consultarea sindicatelor şi a asociaţiilor 
profesionale ale cadrelor didactice vor fi responsabile de procesul de debirocratizare în 
sistemul educaţional. Debirocratizarea este un deziderat al UE şi al guvernului român. Să fie 
urmărit şi în învăţământ unde a luat proporţii înfricoşătoare. 

X.MEDIA ŞI ŞCOALA 
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 Iniţierea unei campanii media redefinirea rolului şcolii, pentru diseminarea 
exemplelor de bună practică în activitatea la clasă şi a noilor metode de predare-învăţare, 
pentru stimularea participării la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot 
parcursul vieţii. Statul trebuie să lanseze neîntârziat un program de cofinanţare până la 70% 
(procent echivalent celui admis de UE ca ajutor de stat pentru activităţi de cercetare-
dezvoltare) a emisiunilor educaţionale ale mediei private şi publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DE DEZBATERE PUBLICĂ A PROIECTULUI 
 Legii învăţământului preuniversitar 

 
Data:  ASOCIATIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA 

Toate cererile noastre de modificare a legii vin să întărească descentralizarea dorită în mod salutar de MEC şi aduc 
propuneri noi şi concrete de ameliorare şi remediere a sistemului în urma unei evaluări a progresului şcolar realizat la 

clasă şi văzut şi în expunerea de motive a MEC ca unitate supremă de măsură a performanţei în unităţile de 
învăţământ. 

Venim şi cu propuneri de atenuare a unor efecte colaterale negative în activitatea la clasă a zeci de mii de dascăli ce le-
ar provoca legea în mod sigur dacă ar rămâne în forma din proiect. 

Aducem propuneri care pornesc din cele constatate de noi în clase şi şcoli, de ameliorare a unor reguli ale jocului care 
aduceau deservicii sistemului şi erau în mod evident absurde şi ineficiente, lucruri constatate de marea majoritate a 
profesorilor şi părinţilor de mult timp dar care poate abia acum vor fi îndreptate fiindcă sunt în acord cu filozofia a 

ceea ce a propus de data acesta MEC. 
Suntem fermi în susţinerea propunerilor noastre chiar dacă unele ne sporesc responsabilitatea, pentru fiecare în parte 
având temeinice argumente şi sperăm să găsim sprijin în promovarea lor la MEC, la sindicatele care ne reprezintă, la 

părinţi, la elevi, la liderii de opinie şi la parlamentari. 
 

Ar
t 

Conţinut Propunere Comentariu 

A
rt 
4 
(1
) 
f) 

(f) formarea unui set de valori 
individuale si sociale care sa 
orienteze comportamentul si 
cariera absolventilor 

Art4 (1) (f) cultivarea stimei de sine şi formarea unui set 
de valori individuale si sociale care sa orienteze 
comportamentul si cariera absolventilor; 

Pt că se tot vorbeste de centrarea pe 
elev. Elevul se are întâi pe sine. 
Şcoala trebuie să îi cultive încrederea 
în sine căci fără încredere nu va 
purcede să facă nimic în şcoală sau în 
viaţă 

A
rt 
5 

Alin noi (4) şi (5) Alin noi (4) Statul român face demersuri în acord cu 
constituţia şi dreptul internaţional pentru a asigura 
etnicilor români de peste hotare accesul la studierea 
limbii române şi a elementelor de civilizaţiei şi cultură 
română în şcolile din statele lor şi prin burse sau 
cursuri organizate la cererea lor 
(5) MEC face demersuri pentru recunoaşterea în 

Art 7 din Constituţie 
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ţările de origine a diplomelor, adeverinţelor şi a altor 
documente care certifică absolvirea cursurilor la care 
au participat cadrele didactice şi elevii etnici romani 
de peste hotare  

A
rt 
7 
(4
) 

(4) Toti copiii beneficiaza, fara 
discriminare, de alocatia de stat 
pentru copii, pe durata scolarizarii 
în învatamântul primar, gimnazial 
si liceal 

(4) Toti copiii şi elevii majori beneficiaza, fara 
discriminare, de alocatia de stat pentru copii, pe durata 
scolarizarii în învatamântul primar, gimnazial si liceal 

Pt a fi clar ca si elevii de liceu de 
peste 18 ani primesc alocatie 

A
rt 
11 
(2
) 

(2) Pentru învatamântul prescolar, 
primar si gimnazial reteaua 
scolara a unitatilor de învatamânt 
de stat se stabileste si se 
organizeaza de catre autoritatile 
publice locale, dupa consultarea 
partenerilor sociali, cu avizul 
conform al directiilor judetene 
pentru învatamânt 
preuniversitar/municipiului 
Bucuresti 

Art 11 (2) Pentru învatamântul prescolar, primar si 
gimnazial reteaua scolara a unitatilor de învatamânt de 
stat se stabileste si se organizeaza de catre autoritatile 
publice locale, dupa consultarea partenerilor sociali, cu 
avizul conform al directiilor judetene pentru învatamânt 
preuniversitar/municipiului Bucuresti. Pentru 
desfiinţarea unei şcoli unice într-o anumită localitate 
(sat sau comună) este necesară consultarea 
locuitorilor acesti localităţi (sat sau comună) 

Când şcoala dintr-un sat este doar una 
şi singura clădire cu firmă exceptând 
poate cârciuma trebuie ca acea 
comunitate din acel sat să aibă un 
cuvânt de spus la o eventuală 
desfiinţare. 
Un stat funcţionează din nevoia de 
solidaritate a oamenilor. Statul român 
trebuie să asigure (chiar prin 
redistribuire) fonduri pentru cetăţenii 
săi care sunt şi ei contribuabili chiar 
dacă locuiesc într-un sat slab populat. 
Au dreptul la măcar o instituţie a 
statului în comunitatea lor pentru ce 
au ei mai scump- copiii. 

A
rt 
11 
(9
) 

(9) Ministerul Educatiei, în 
colaborare cu Ministerul 
Afacerilor Externe, are obligatia 
sa sustina învatamântul în limba 
româna în tarile în care traiesc 
români, cu respectarea legislatiei 
statului respectiv. 

(9) Ministerul Educatiei, în colaborare cu Ministerul 
Afacerilor Externe şi reprezentanţii României în 
organisme internaţionale are obligatia sa monitorizeze 
şi sustina învatamântul în limba româna în tarile în care 
traiesc români, cu respectarea legislatiei statului respectiv 
şi a acordurilor bilaterale şi internaţionale la care acel 
stat este parte.  

Dreptul la şcoală în limba maternă 
este apărat şi de foruri şi acorduri 
bilaterale şi internaţionale, nu doar de 
legislaţia acelui stat. Romania trebuie 
si sa monitorizeze, nu doar sa sustina 
sporadic in plan financiar  

A
rt 
15 

(4) Învatamântul obligatoriu se 
organizeaza în forma de zi. În 
mod exceptional, pentru 

(4) Învatamântul obligatoriu se organizeaza în forma de 
zi. În mod exceptional, pentru persoanele care au depasit 
cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, învatamântul 

Să nu ne grăbim cu scoaterea din 
sistem a copiilor cu atât mai mult cu 
cât se poate vorbi de discriminare pe 
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(4
) 

persoanele care au depasit cu mai 
mult de 2 ani vârsta clasei, 
învatamântul obligatoriu se poate 
organiza si în alte forme de 
învatamânt, pe baza unei 
metodologii specifice, elaborate 
de Ministerul Educatiei. 

obligatoriu se poate organiza si în alte forme de 
învatamânt, pe baza unei metodologii specifice, elaborate 
de Ministerul Educatiei. 

baza vârstei. Daca poate fi cu 
handicap sau HIV, sa acceptăm că 
poate fi şi mai batrân decât ceilalţi  

A
rt 
15 

Art 15 alin nou (8) 
 
 
 
 
Art 15 alin nou (9) 

Art 15 alin nou (8) MEC şi autorităţile locale vor 
realiza eliminarea situaţiilor în care în unele unităţi se 
învaţă pe schimburi prin restructurarea utilizării 
spaţiilor existente şi construcţia unor noi în termen de 
4 ani de la promulgarea legii. 
Art 15 alin nou (9) În termen de 10 ani de la 
promunlgarea legii MEC şi autorităţile locale vor 
asigura spaţii şi vor angaja personal didactic şi 
nedidactic suplimentar încât în şcoli să existe 
posibilitatea sevirii mesei şi a supravegherii elevilor în 
şcoală după cursuri 

În învăţământul pe schimburi situaţia 
obligă uneori la rabat de la calitate şi 
la imposibilitatea desfăşurării unor 
activităţi după orarul şi aşa deseori 
redus la minim 
Ar fi cazul ca şcoala să asigure şi 
astfel de servicii acolo unde părinţii o 
cer 

A
rt 
25 

Art. 25. Trecerea absolventilor de 
gimnaziu la liceu se realizeaza 
prin concurs/ examen pe baza unei 
metodologii elaborata de unitatea 
de învatamânt sau repartitie 
computerizata conform unei 
metodologii elaborate de 
Ministerul Educatiei 

Art. 25. Trecerea absolventilor de gimnaziu la liceu se 
realizeaza prin concurs/ examen pe baza unei metodologii 
elaborate de fiecare liceu care are mai mulţi candidaţi 
decât locuri aprobate. MEC şi Direcţiile Judeţene 
pentru Învăţământ pot rezerva la orice liceu şi profil 
locuri pentru elevi proveniţi din medii defavorizate 

Este firesc să îşi testeze şi selecteze 
elevii pe care urmează să îi 
şcolarizeze 
Citez din expunerea de motive a MEC 
la prezenta lege ,,În situaţia unor 
cereri supradimensionate la 
anumite licee, conducerea unităţilor 
de învăţământ va aplica teste de 
selecţie a candidaţilor, în funcţie de 
specializare,, 
Poate vor fi astfel de politici încât să 
fie discriminaţi pozitiv un număr de 
elevi din mediul rural sau romi

A
rt 
31 

(4) Candidatii proveniti din 
învatamântul de stat pot sustine 
examenul de certificare/atestare a 

Art 31 (4) să se elimine Să nu descurajăm dorinţa tinerilor de 
a învăţa şi de a mai încerca la examen 
cu atât mai mult cu cât se zice că 
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(4
) 

competentelor profesionale, fara 
taxa, o singura data. Prezentarile 
ulterioare la aceste examene sunt 
conditionate de achitarea unor 
taxe stabilite de Ministerul 
Educatiei 

încurajăm învăţarea pe tot parcursul 
vieţii 

A
rt 
58 
bi
s 

La CAPITOLUL III 
FORME ALE 
ÎNVATAMÂNTULUI 
PREUNIVERSITAR lipseşte 
,,Învăţământul pentru românii 
de peste hotare,, 

La CAPITOLUL III 
FORME ALE ÎNVATAMÂNTULUI 
PREUNIVERSITAR să se introducă 
Secţiunea 6 bis Învăţământul pentru românii de peste 
hotare 
Art 58 bis (1)Pentru românii de peste hotare care nu 
au posibilitatea în ţările lor să studieze limba română 
se pot finanţa la cererea lor cursuri de limbă şi 
cultură română susţinute cu personal din statul 
respectiv sau din România 
(2) Astfel de cursuri se pot organiza în comunitatea 
lor sau în România 
(3) Ministerul Educatiei, în colaborare cu Ministerul 
Afacerilor Externe şi reprezentanţii României în 
organisme internaţionale are obligatia sa monitorizeze 
şi sustină învatamântul în limba româna în tarile în 
care traiesc români în şcolile lor publice, cu 
respectarea legislatiei statului respectiv şi a 
acordurilor bilaterale şi internaţionale la care acel 
stat este parte 

Lipseau aceste prevederi cu toate că 
astfel de cursuri s-au organizat mai 
mult sau mai putin sporadic şi pentru 
că este o prevedere în constituţie (art 
7) si in legea privind romanii de peste 
hotare, dar unde şcoală de limbă 
română nu este nimic nu este în ce 
priveşte viitorul respectivei 
comunităţi româneşti 

A
rt 
70 
(3
) 

(3) Ministerul Educatiei 
organizeaza si finanteaza 
programe pentru educatia 
adultilor, în scopul reconversiei si 
formarii profesionale continue a 
personalului din învatamânt 

(3) Ministerul Educatiei organizeaza si finanteaza 
programe pentru educatia adultilor, în scopul reconversiei 
si formarii profesionale continue a personalului din 
învatamânt. Ministerul Educaţiei finanţează 
angajaţilor săi orice alt curs sau altă formă de 
învăţământ ar dori aceştia să mai urmeze 

Orice nou curs sau formă de 
învăţământ urmate dau oameni mai 
pregătiţi pt sistem şi societate şi 
asigură şi o eventuală reconversie. Cu 
atât mai mult cu cât sistemul are chiar 
acest obiect de activitate. Cum să nu 
dea moara pâine gratuită angajaţilor 
sau CFR-ul transport gratuit propriilor 
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angajaţi? 

ar
t 
71
-
73 

Art. 71. (1) Casa Corpului 
Didactic este institutie de 
învatamânt specializata în 
formarea continua si dezvoltarea 
profesionala a resurselor umane 
din învatamântul preuniversitar si 
functioneaza în fiecare 
judet/municipiul Bucuresti. 
(2) Casa Corpului Didactic este 
institutie de învatamânt cu 
personalitate juridica, în 
coordonarea Directiei Judetene / a 
municipiului Bucuresti pentru 
Învatamântul preuniversitar. 
Art. 72. Structurile organizatorice 
si atributiile specifice Casei 
Corpului Didactic se stabilesc prin 
Regulamentul de organizare si 
functionare elaborat de Ministerul 
Educatiei si aprobat prin ordin al 
ministrului. 
Art. 73. (1) Pentru realizarea 
programelor de formare, Casa 
Corpului Didactic angajeaza 
personal de specialitate conform 
Statutului personalului didactic. 
(2) Finantarea programelor de 
formare continua si de reconversie 
profesionala se asigura de la 
bugetul de stat, precum si din alte 
surse. 
(3) Casa Corpului Didactic 

Art. 71. (1) Casa Corpului Didactic este institutie de 
învatamânt specializata în formarea continua şi mentorat 
pentru dezvoltare profesională, ameliorare şi 
remediere a activităţii la clasă a resurselor umane din 
învatamântul preuniversitar si functioneaza în fiecare 
judet/municipiul Bucuresti. 
(2) Casa Corpului Didactic este institutie de învatamânt 
cu personalitate juridica, în coordonarea Directiei 
Judetene / a municipiului Bucuresti pentru Învatamântul 
preuniversitar. 
Art. 72. Structurile organizatorice si atributiile specifice 
Casei Corpului Didactic se stabilesc prin Regulamentul 
de organizare si functionare elaborat de Ministerul 
Educatiei si aprobat prin ordin al ministrului. 
Art. 73. (1) Pentru realizarea programelor de formare şi 
mentorat pentru dezvoltare profesională, ameliorare 
şi remediere a activităţii la clasă, Casa Corpului 
Didactic angajeaza personal de specialitate conform 
Statutului personalului didactic. 
(2) Finantarea programelor de formare continua, 
mentorat pentru dezvoltare profesională, ameliorare 
şi remediere a activităţii la clasă si de reconversie 
profesionala se asigura de la bugetul de stat, precum si 
din alte surse. 
(3) Casa Corpului Didactic organizeaza si îndruma 
activitatea de perfectionare a personalului didactic şi 
mentorat pentru dezvoltare profesională, ameliorare 
şi remediere a activităţii la clasă. 

În cazurile semnalate de Direcţiile 
judeţene de învăţământ care 
controlează şi evaluează unităţile de 
învăţământ trebuie intervenit cu  
mentorat pentru dezvoltare 
profesională, ameliorare şi 
remediere a activităţii la clasă, 
program în care profesorul mentor 
de dezvoltare profesională să dea 
asistenţă concretă mergând până la 
a preda un număr de lecţii în 
echipă cu cadrele didactice care au 
nevoie de această ameliorare şi 
remediere a activităţii la clasă 
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organizeaza si îndruma activitatea 
de perfectionare a personalului 
didactic. 

A
rt 
79 
(2
) 
şi 
(3
) 

(2) Planurile-cadru de învatamânt 
pentru învatamântul preuniversitar 
sunt elaborate de Consiliul 
National pentru Curriculum pe 
baza unor metodologii specifice, 
în concordanta cu documentele de 
politica educationala, si sunt 
aprobate de Ministerul Educatiei 
prin ordin al ministrului. 
(3) Programele scolare sunt 
elaborate de comisiile nationale de 
specialitate si sunt coordonate si 
avizate de Consiliul National 
pentru Curriculum. 

(2) Planurile-cadru de învatamânt pentru învatamântul 
preuniversitar sunt elaborate de Consiliul National pentru 
Curriculum pe baza unor metodologii specifice cu 
consultarea asociaţiilor profesionale şi a sindicatelor, 
în concordanta cu documentele de politica educationala, 
si sunt aprobate de Ministerul Educatiei prin ordin al 
ministrului. 
(3) Programele scolare sunt elaborate de comisiile 
nationale de specialitate cu consultarea asociaţiilor 
profesionale şi a sindicatelor si sunt coordonate si 
avizate de Consiliul National pentru Curriculum. 

Nu strică şi o părere a acestora 
Vezi si ARTICOLUL 9 din 
constitutie ,,Sindicatele, 
patronatele şi asociaţiile 
profesionale se constituie şi îşi 
desfăşoară activitatea potrivit 
statutelor lor, în condiţiile 
legii. Ele contribuie la 
apărarea drepturilor şi la 
promovarea intereselor 
profesionale, economice şi 
sociale ale membrilor lor.,, 

A
rt 
80 
(8
) 

Art 79 nou alin (9) Art 80 nou alin (9) Programele destinate romanilor de 
peste hotare care nu au posibilitatea cultivării limbii 
materne în scolile publice din statele lor sunt 
elaborate de reprezentanţii celor care solicită astfel de 
cursuri şi avizate de MEC sau Direcţiile Judeţene de 
Învăţământ  

Încurajarea unor astfel de cursuri care 
trebuie să fie flexibile şi să vină în 
întâmpinarea nevoilor solicitanţilor 

A
rt 
85 
(3
) 

În exercitarea atributiilor sale, 
Ministerul Educatiei poate 
consulta, dupa caz, societatile 
stiintifice nationale ale cadrelor 
didactice, federatiile sindicale 
reprezentative la nivel de ramura 
învatamânt, structurile asociative 
ale autoritatilor administratiei 
publice locale, ca parteneri sociali, 
precum si organizatiile parintilor 
si ale elevilor, recunoscute pe plan 

În exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei poate 
consulta, dupa caz, societatile stiintifice nationale ale 
cadrelor didactice, asociaţiile profesionale 
reprezentative ale cadrelor didactice, federatiile 
sindicale reprezentative la nivel de ramura învatamânt, 
structurile asociative ale autoritatilor administratiei 
publice locale, ca parteneri sociali, precum si 
organizatiile parintilor si ale elevilor, recunoscute pe plan 
national 

Vezi expunerea de motive a MEC 
care vorbeşte de consultarea 
asociaţiilor profesionale ale cadrelor 
didactice, Consiliul National pt 
Reformă, trendul european în 
domeniul asociativ, etc 
Vezi si ARTICOLUL 9 din 
constitutie ,,Sindicatele, 
patronatele şi asociaţiile 
profesionale se constituie şi îşi 
desfăşoară activitatea potrivit 
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national statutelor lor, în condiţiile 
legii. Ele contribuie la 
apărarea drepturilor şi la 
promovarea intereselor 
profesionale, economice şi 
sociale ale membrilor lor.,,

A
rt 
88 
x) 

x) aproba, conform legii, 
regulamentele de organizare si 
functionare a unitatilor 
subordonate 

x) aproba, conform legii, regulamentele de organizare si 
functionare a unitatilor subordonate si procesul de 
debirocratizare în sistemul de învăţământ 

Debirocratizarea este un deziderat al 
UE şi al guvernului român. Să fie 
urmărit şi în învăţământ unde a luat 
proporţii înfricoşătoare 

A
rt 
88 
z) 

z) asigura, în numele Guvernului 
reprezentarea în organismele si 
organizatiile nationale, regionale 
si internationale, ca autoritate de 
stat pentru domeniul sau de 
activitate, si asigura aplicarea 
acordurilor internationale în 
domeniu si promovarea de noi 
acorduri. 

Art 88 lit z) asigura, în numele Guvernului reprezentarea 
în organismele si organizatiile nationale, regionale si 
internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau 
de activitate, si asigura aplicarea acordurilor 
internationale în domeniu si promovarea de noi acorduri, 
monitorizează accesul la învatamântul în limba 
româna în tarile în care traiesc români. 

Prevederea art 11 (9) din aceasta lege 
trebuie sa se regăsească şi în 
atribuţiile MEC 

A
rt 
89 
(1
) 
b 

Art 89 (1) b) coordoneaza, 
monitorizeaza, controleaza si 
evalueaza activitatea unitatilor de 
învatamânt preuniversitar de stat, 
confesional si particular autorizat 
si/sau acreditat si a institutiilor 
specializate din judet/ municipiul 
Bucuresti 

Art 89 (1) b) coordoneaza, monitorizeaza, controleaza si 
evalueaza activitatea unitatilor de învatamânt 
preuniversitar de stat, confesional si particular autorizat 
si/sau acreditat si a institutiilor specializate din judet/ 
municipiul Bucuresti. Controlul si evaluarea calităţii 
actului de predare din unităţile de învăţământ se 
poate finaliza prin decizia ca respectiva unitate să 
intre într-un program special de ameliorare şi 
remediere susţinut de mentori pentru dezvoltare 
profesională, ameliorare şi remediere a activităţii la 
clasă din cadrul casei corpului didactic

Textul nou se susţine singur 

A
rt 
89 
f) 

f) înainteaza spre aprobare 
ministerului educatiei reteaua de 
scolarizare din raza lor teritoriala, 
propusa de administratiile publice 

Art 89 f) înainteaza spre aprobare ministerului educatiei 
reteaua de scolarizare din raza lor teritoriala, propusa de 
administratiile publice locale si judetene, în conformitate 
cu politicile educationale, a documentelor strategice 

 
 
Debirocratizarea este un deziderat al 
UE şi al guvernului român. Să fie 
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locale si judetene, în conformitate 
cu politicile educationale, a 
documentelor strategice privind 
dezvoltarea economica si sociala 
la nivel regional, judetean si local, 
dupa consultarea unitatilor de 
învatamânt, a agentilor economici 
si a partenerilor sociali interesati; 

privind dezvoltarea economica si sociala la nivel 
regional, judetean si local şi propunerile de 
debirocratizare a sistemului dupa consultarea unitatilor 
de învatamânt, a agentilor economici, a partenerilor 
sociali interesati, sindicatelor şi asociaţiilor 
profesionale ale cadrelor didactice 

urmărit şi în învăţământ unde a luat 
proporţii înfricoşătoare 
 
 
 
 
Acestea pot avea un cuvânt autorizat 
uneori în domeniu 

A
rt 
89 
u) 

u) repartizeaza, împreuna cu 
directiile de specialitate ale 
consiliilor judetene/consiliul 
general al municipiului Bucuresti 
si Consiliul National pentru 
Finantarea Învatamântului 
Preuniversitar, fondurile aprobate 
prin Legea bugetului pentru 
fiecare unitate/institutie de 
învatamânt preuniversitar 

Art 89 u) repartizeaza, împreuna cu directiile de 
specialitate ale consiliilor judetene/consiliul general al 
municipiului Bucuresti si Consiliul National pentru 
Finantarea Învatamântului Preuniversitar, fondurile 
aprobate prin Legea bugetului pentru fiecare 
unitate/institutie de învatamânt preuniversitar sau proiect 

Pot fi proiecte judeţene care trebuie 
finantate si care nu apartin neaparat 
unei instituţii de învăţământ 

A
rt 
89 
(3
) 

(3) Structura directiilor judetene 
pentru învatamântul preuniversitar 
din judetele cu învatamânt în 
limbile minoritatilor nationale 
cuprinde si inspectori scolari 
pentru acest învatamânt. 

(3) Structura directiilor judetene pentru învatamântul 
preuniversitar din judetele cu învatamânt în limbile 
minoritatilor nationale cuprinde si inspectori scolari 
pentru acest învatamânt. Structura directiilor judetene 
pentru învatamântul preuniversitar din judetele în 
care învatamântul în limbile minoritatilor nationale 
este preponderent cuprinde si inspectori scolari 
pentru învăţământul în limba română în proporţia 
respectivă.  

Pentru a evita ca în judeţe ca HR şi 
CV să lipsească inspectori ai 
invatamantului în limba română. 

A
rt 
89 
(3 
bi
s) 

Art 89 (3 bis) alin nou Art 89 alin nou (3 bis) Structura directiilor judetene 
pentru învatamântul preuniversitar din judetele 
limitrofe statelor cu o minoritate română importantă 
cuprinde si un inspector scolar pentru realţia cu 
şcolile cu învăţământ de limbă română de peste 
hotare 

Prevederea art 11 (9) din aceasta lege 
trebuie sa se regăsească şi în 
atribuţiile descentralizate ale 
sistemului 
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A
rt 
90 

Art. 90. (1) Conducerea unitatii 
de învatamânt cu personalitate 
juridica este asigurata de Consiliul 
de administratie. 
(2) Membrii consiliului de 
administratie sunt, în proportie de 
60% reprezentanti ai unitatii de 
învatamânt si în proportie de 40%, 
reprezentanti ai parintilor, 
elevilor, ai autoritatilor publice 
locale, ai agentilor economici etc. 
Reprezentantii unitatii de 
învatamânt sunt alesi anual prin 
vot secret de catre consiliul 
profesoral, cu majoritate simpla. 
(3) Presedintele Consiliului de 
administratie este unul din 
membrii acestuia, ales prin vot 
secret, pe o perioada de un an. 
Presedintele Consiliului de 
administratie poate fi oricare 
dintre membrii acestuia, cu 
exceptia reprezentantului elevilor 
si a directorului unitatii de 
învatamânt. La sedintele 
consiliului de administratie 
participa, cu statut de observator, 
reprezentantii organizatiilor 
sindicale reprezentative din 
învatamânt. 
(4) Consiliul profesoral al unitatii 
de învatamânt, cu rol de decizie în 
domeniul instructiveducativ, este 
format din personalul didactic de 

Art. 90. (1) Conducerea unitatii de învatamânt cu 
personalitate juridica este asigurata de Consiliul de 
administratie. 
(2) Membrii consiliului de administratie sunt, în proportie 
de 70% reprezentanti ai unitatii de învatamânt si în 
proportie de 30%, reprezentanti ai parintilor, elevilor, ai 
autoritatilor publice locale, ai agentilor economici etc. 
Reprezentantii unitatii de învatamânt sunt alesi anual prin 
vot secret de catre consiliul profesoral, cu majoritate 
simpla respectând proporţia nivelurilor de învăţământ 
din unitate. 
(3) Presedintele Consiliului de administratie este unul din 
membrii acestuia, ales prin vot secret, pe o perioada de un 
an. Presedintele Consiliului de administratie poate fi 
oricare dintre membrii acestuia, cu exceptia 
reprezentantului elevilor. La sedintele consiliului de 
administratie participa, cu statut de observator, 
reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative din 
învatamânt şi reprezentantul asociaţiilor profesionale 
ale cadrelor didactice. 
(4) Consiliul profesoral al unitatii de învatamânt, cu rol 
de decizie în domeniul instructiveducativ, este format din 
personalul didactic de predare din unitatea respectiva. 
Presedintele Consiliului profesoral este directorul unitatii 
de învatamânt. 
(5) Consiliile prevazute la alin. (1) si (3) functioneaza în 
baza unor regulamente elaborate de Ministerul Educatiei. 

Încredere mai mare în slujitorii şcolii 
 
Pentru a fi reprezentate mai bine 
interesele copiilor de diferite niveluri 
şi ale profesorilor respectivelor 
niveluri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credem că este bine să dăm 
posibilitatea alegerii directorului şi ca 
preşedinte al CA 
Acolo unde nu se bucură de mare 
incredere nu va fi el ales 
Să nu ne dorim obligatoriu poli de 
putere diferiţi cu atât mai mult cu cât 
nu este vorba de a conduce mii şi mii 
de angajaţi 
 
Prezenţa ca observator a asociaţiei 
profesionale nu poate fi decât 
benefică 
Vezi si ARTICOLUL 9 din 
constitutie ,,Sindicatele, 
patronatele şi asociaţiile 
profesionale se constituie şi îşi 
desfăşoară activitatea potrivit 
statutelor lor, în condiţiile 
legii. Ele contribuie la 
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predare din unitatea respectiva. 
Presedintele Consiliului profesoral 
este directorul unitatii de 
învatamânt. 
(5) Consiliile prevazute la alin. (1) 
si (3) functioneaza în baza unor 
regulamente elaborate de 
Ministerul Educatiei. 

apărarea drepturilor şi la 
promovarea intereselor 
profesionale, economice şi 
sociale ale membrilor lor.,, 

A
rt 
91 
(2
) 

Art. 91. (2) În activitatea de 
conducere, directorul este ajutat 
de directorul educativ si, dupa caz, 
de directorul adjunct. 

Art. 91. (2) În activitatea de conducere, directorul este 
ajutat de directorul educativ si, dupa caz, de directorul 
adjunct. În unităţile cu mai multe niveluri de 
învăţământ directorii vor trebui să provină de la 
niveluri diferite de învăţământ din unitate 

Pentru a fi reprezentate mai bine 
interesele copiilor de diferite niveluri 
şi ale profesorilor respectivelor 
niveluri 
Directori proveniţi de la un singur 
nivel de învăţământ pot neglija spre 
exemplu alocarea resurselor sau 
accesul la baza materială elevilor altui 
nivel, calitatea predării la un anumit 
nivel 

A
rt 
95 

Art. 95. În sistemul national de 
învatamânt aprecierea si 
înregistrarea rezultatelor învatarii 
se realizeaza prin note de la 10 la 
1 sau prin calificative. Criteriile de 
acordare a notelor si a 
calificativelor si descriptorii de 
performanta sunt elaborati, pe 
baza standardelor nationale, de 
catre Consiliul National pentru 
Curriculum 

Art. 95. În sistemul national de învatamânt aprecierea si 
înregistrarea rezultatelor învatarii se realizeaza prin note 
de la 10 la 1 sau prin calificative. Până la 18 ani notele 
au valoare pedagogică de motivare a elevilor şi nu 
afectează parcursul educaţional al elevilor, excepţie 
făcând nota de la examenul de intrare în acele licee 
care organizează asemenea examene de selecţie. La 
finalul unui ciclul de învăţare , se organizează 
evaluare naţională pe eşantion reprezentativ. Această 
evaluare nu afectează parcursul educaţional al 
elevului, ci este o evaluare cu scop ameliorativ – 
rezultatele ei vor influenţa politicile educaţionale. 
Fiecare unitate de învăţământ va aplica 
scheme/modele de evaluare a progresului elevilor la 
nivelul şcolii pentru feed-back.. Aceste modele de 
evaluare sunt derivate din descriptorii profilului de 

Adică fără capacităţi şi teze unice. 
1.Citez din expunerea de motive a 
MEC care doreşte descentralizarea 
precizând că ,,transferul de 
competenţe răspunde mai bine 
necesităţilor sistemului în domenii 
importante precum: curriculum, 
evaluarea şi certificarea, reţeaua 
şcolară şi fluxurile de elevi, 
conducere şi administrare, 
resursele umane, politicile de 
finanţare a Strategiei 
descentralizării învăţământului 
preuniversitar,, 
2. Tot din expunerea de motive a 
MEC am luat şi partea cu evaluarea ,, 
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formare definiţi pentru ciclul de învăţare respectiv. 
Criteriile de acordare a notelor si a calificativelor si 
descriptorii de performanta sunt elaborati, pe baza 
standardelor nationale, de catre Consiliul National pentru 
Curriculum cu consultarea sindicatelor şi asociaţiilor 
profesionale ale cadrelor didactice.  

naţională pe eşantion reprezentativ. 
Această evaluare nu afectează 
parcursul educaţional al elevului, ci 
este o evaluare cu scop ameliorativ 
– rezultatele ei vor influenţa 
politicile educaţionale. Fiecare 
unitate de învăţământ va aplica 
scheme/modele de evaluare a 
progresului elevilor la nivelul şcolii 
pentru feed-back,,. 
3.Prea multe energii şi bani se 
cheltuiau pe aceste teze unice şi 
capacităţi, iar rezultatele erau mai 
nerelevante decât tezele date de 
fiecare profesor în parte la clasa lui ca 
înainte. 
Au afectat grav parcursul şcolar al 
multor elevi nedreptăţiţi de aceste 
experimente. 
La un moment dat nu mai vorbea 
nimeni despre cum să învăţăm mai 
bine elevii ci doar despre cum să îi 
evaluăm. 
De preferat să te ocupi de sporirea 
producţiei chiar dacă uneori lasă de 
dorit cântarul decât să tot cântăreşti 
produsul negijând sporirea recoltei.  
Nu mai este cazul să pomenim de 
ruşinea pe care a suportat-o sistemul 
când cel din urmă elev din şcoală a 
ieşit pe primul loc în condiţii perfecte 
din punct de vedere administrativ 
(supraveghere fără reclamaţii şi 
corectare ireproşabilă) în care 
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responsabilitatea greu de precizat se 
dilua.. Aşa prăpăstii nu s-au întâmplat 
până acum nici celui mai neisprăvit 
dascăl. El avea responsabiltatea notei 
date, dădea ochii cu elevii şi 
comunitatea. De la 0,5 puncte cu care 
poate vreun dascăl mai ajuta pe câte 
unul când sistemul avea încredere în 
el, s-a ajuns la situaţii aberant de 
distorsionate cu toate echipele 
poliţieneşti de supraveghere şi 
securiste/securizante de securizare a 
lucrărilor şi corectare a lor. 

A
rt 
10
1 
(1
) 

Art. 101. (1) Ministerul Educatiei 
organizeaza si finanteaza prin 
institutii specializate acreditate 
perfectionarea si formarea 
continua a cadrelor didactice, 
inclusiv reconversia acestora, în 
functie de nevoile sistemului de 
învatamânt preuniversitar 

Art. 101. (1) Ministerul Educatiei organizeaza si 
finanteaza prin institutii specializate acreditate şi prin 
programe avizate de MEC sau  Direcţiile Judeţene de 
învăţământ ale altor furnizori perfectionarea si 
formarea continua a cadrelor didactice, inclusiv 
reconversia acestora, în functie de nevoile sistemului de 
învatamânt preuniversitar şi nevoile cadrelor didactice 

Descentralizare şi flexibilitate. În mod 
sigur pot fi valoroase şi programele de 
formare ale unor furnizori care nu 
doresc să parcurgă procesul infernal 
de acreditare. 
Orice nou curs sau formă de 
învăţământ dorite si urmate dau 
oameni mai pregătiţi pt sistem şi 
societate şi asigură şi o eventuală 
reconversie. Cu atât mai mult cu cât 
sistemul are chiar acest obiect de 
activitate. 

A
rt 
10
4 
g) 

g) Pentru facilitarea dobândirii 
competentelor de comunicare în 
limbi moderne, activitatea la clasa 
se organizeaza pe grupe de elevi. 
Grupa de elevi cuprinde în medie 
un numar de 12 elevi, dar nu mai 
mult de 14 

g) Pentru facilitarea dobândirii competentelor de 
comunicare în limbi moderne, activitatea la clasa se 
organizeaza pe grupe de elevi. Grupa de elevi cuprinde în 
medie un numar de 12 elevi, dar nu mai mult de 14. 
Pentru facilitarea dobândirii competentelor de 
comunicare în limba română în clasele cu predare în 
limbile minorităţilor naţionale activitatea la clasa se 
organizeaza pe grupe de elevi. Grupa de elevi 
cuprinde în medie un numar de 12 elevi, dar nu mai 

Pentru condiţii optime pentru o mai 
bună invăţare a limbii române în 
comunităţile de altă etnie care învaţă 
limba română ca pe o limbă străină 
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mult de 14 

A
rt 
10
4 
(2
) 

(2) Exceptiile de la efectivele de 
prescolari/elevi mentionate la 
alineatul (1) si efectivele de 
prescolari/elevi pentru 
învatamântul pentru copii cu 
cerinte educationale speciale, sunt 
aprobate de directiile judetene/a 
municipiului Bucuresti pentru 
învatamântul preuniversitar 

(2) Exceptiile de la efectivele de prescolari/elevi 
mentionate la alineatul (1) si efectivele de prescolari/elevi 
pentru învatamântul pentru copii cu cerinte educationale 
speciale, pentru şcolile incluzive unde un elev cu 
probleme educaţionale va echivala cu 3 elevi fără 
probleme educaţionale şi în cazul unor clase cu 
rezultate mult sub medie, sunt aprobate de directiile 
judetene/a municipiului Bucuresti pentru învatamântul 
preuniversitar 

Reducerea efectivelor unor asemenea 
clase identificate prin dir jud sau 
comisiile de calitate poate asigura 
sanse mai mari de progres şcolar 

A
rt 
11
3 
(1
0) 

(10) Finantarea compensatorie 
asigura, în baza principiului 
subsidiaritatii, fonduri în vederea 
unei finantari echitabile a 
unitatilor/institutiilor de 
învatamânt preuniversitar, cât si 
pentru sustinerea unor activitati 
didactice si educative 
suplimentare celor cerute de 
desfasurarea generala a procesului 
de învatamânt si a caror necesitate 
este generata de asigurarea unor 
drepturi constitutionale pentru 
elevii/prescolarii apartinând 
minoritatilor nationale, de 
scolarizarea elevilor/prescolarilor 
cu nevoi speciale de scolarizare si 
de învatare precum si de 
stimularea pentru performanta a 
elevilor cu calitati deosebite 

Art 113 (10) Finantarea compensatorie asigura, în baza 
principiului subsidiaritatii, fonduri în vederea unei 
finantari echitabile a unitatilor/institutiilor de învatamânt 
preuniversitar, cât si pentru sustinerea unor activitati 
didactice si educative suplimentare celor cerute de 
desfasurarea generala a procesului de învatamânt si a 
caror necesitate este generata de asigurarea unor drepturi 
constitutionale pentru elevii/prescolarii apartinând 
minoritatilor nationale si pentru elevii/prescolarii etnici 
români din judeţe şi localităţi în care etnia română 
este minoritară, de scolarizarea elevilor/prescolarilor cu 
nevoi speciale de scolarizare si de învatare precum si de 
stimularea pentru performanta a elevilor cu calitati 
deosebite 

Pentru o finantare suplimentara pt 
etnicii romani din jud ca HR si CV 

A
rt 
11

(11) Finantarea compensatorie se 
asigura de la bugetul de stat si de 
la bugetele locale si cuprinde 

Art 113 (11) Finantarea compensatorie se asigura de la 
bugetul de stat si de la bugetele locale si cuprinde 
cheltuielile suplimentare generate de: 

Pentru o finantare suplimentara pt 
etnicii romani din jud ca HR si CV 
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3 
(1
1) 

cheltuielile suplimentare generate 
de: 
- scolarizarea 
elevilor/prescolarilor apartinând 
minoritatilor nationale; 

- scolarizarea elevilor/prescolarilor apartinând 
minoritatilor nationale si pentru elevii/prescolarii etnici 
români din judeţe şi localităţi în care etnia română 
este minoritară; 

A
rt 
11
3 
(1
1) 

(11) Finantarea compensatorie se 
asigura de la bugetul de stat si de 
la bugetele locale si cuprinde 
cheltuielile suplimentare generate 
de 

Art 113 (11) Finantarea compensatorie se asigura de la 
bugetul de stat si de la bugetele locale si cuprinde 
cheltuielile suplimentare generate de: 
- necesitatea unui progres şcolar sporit în cazul unor 
clase cu rezultate mult sub medie identificate de 
Direcţiile judeţene pentru Învăţământ 

Finanţarea sporită a unor asemenea 
clase identificate prin dir jud sau 
comisiile de calitate poate asigura 
sanse mai mari de progres şcolar 

A
rt 
11
3 
(1
2) 

Nivelul coeficientilor de corectie a 
costului standard pentru 
programele care beneficiaza de 
finantare compensatorie se aproba 
de Ministerul Educatiei cu 
consultarea federatiilor sindicale 
reprezentative din învatamânt, a 
partenerilor sociali si a structurilor 
asociative ale autoritatilor publice 
locale 

Art 113 (12) Nivelul coeficientilor de corectie a costului 
standard pentru programele care beneficiaza de finantare 
compensatorie se aproba de Ministerul Educatiei cu 
consultarea federatiilor sindicale reprezentative din 
învatamânt, asociaţiilor profesionale ale cadrelor 
didactice, a partenerilor sociali si a structurilor asociative 
ale autoritatilor publice locale 

Vezi expunerea de motive a MEC 
care vorbeşte de consultarea 
asociaţiilor profesionale ale cadrelor 
didactice, Consiliul National pt 
Reformă, trendul european în 
domeniul asociativ, etc 
Vezi si ARTICOLUL 9 din 
constitutie ,,Sindicatele, 
patronatele şi asociaţiile 
profesionale se constituie şi îşi 
desfăşoară activitatea potrivit 
statutelor lor, în condiţiile 
legii. Ele contribuie la 
apărarea drepturilor şi la 
promovarea intereselor 
profesionale, economice şi 
sociale ale membrilor lor.,,

A
rt 
11
9 
(1
) 

- finantarea compensatorie – 
fonduri pentru acoperirea, într-o 
proportie propusa anual de 
Ministerul Educatiei si ministerul 
finantelor, a cheltuielilor 
suplimentare necesare, celor 

Art 119 (1) a)- finantarea compensatorie – fonduri pentru 
acoperirea, într-o proportie propusa anual de Ministerul 
Educatiei si ministerul finantelor, a cheltuielilor 
suplimentare necesare, celor aferente finantarii de baza 
pentru desfasurarea programelor de învatamânt aprobate 
pentru elevii apartinând minoritatilor nationale, pentru 

Pentru o finantare suplimentara pt 
etnicii romani din jud ca HR si CV 
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a) aferente finantarii de baza pentru 
desfasurarea programelor de 
învatamânt aprobate pentru elevii 
apartinând minoritatilor nationale, 
pentru elevii cu nevoi speciale de 
scolarizare si de învatare si pentru 
promovarea performantelor 
elevilor cu calitati deosebite 

elevii/prescolarii etnici români din judeţe şi localităţi 
în care etnia română este minoritară, pentru elevii cu 
nevoi speciale de scolarizare si de învatare si pentru 
promovarea performantelor elevilor cu calitati deosebite 

A
rt 
11
9 
(1
) 
b) 

-bursele pentru elevii straini si 
etnicii români din afara granitelor 
tarii; 
-- finantarea concursurilor pe 
obiecte de învatamânt si pe 
meserii, tehnico-
aplicative,stiintifice, de creatie, a 
concursurilor si festivalurilor 
cultural-artistice, a campionatelor 
si a concursurilor sportive scolare 
organizate cu participare nationala 
si internationala,precum si a 
olimpiadelor internationale pe 
obiecte de învatamânt 

Art 119 (1) b)- bursele pentru elevii straini si etnicii 
români din afara granitelor tarii, cursuri de limbă şi 
cultură română pentru etnicii români din afara 
granitelor tarii, susţinute cu personal din statul 
respectiv sau din România; 
 
-- finantarea concursurilor pe obiecte de învatamânt si pe 
meserii, tehnico-aplicative,stiintifice, de creatie, a 
concursurilor si festivalurilor cultural-artistice, a 
campionatelor si a concursurilor sportive scolare 
organizate cu participare nationala si 
internationala,precum si a olimpiadelor internationale pe 
obiecte de învatamânt, a cursurilor de limbă şi cultură 
română pentru etnicii români din afara granitelor 
tarii 

Etnicii români din afara graniţelor 
ţării nu pot să vină toţi în România 
prin burse. Unii doresc cursuri/stagii 
la ei în ţară sau în România 

A
rt 
12
5 
(7
) 

(7) Elevii etnici români din afara 
granitelor tarii, bursieri ai statului 
român, beneficiaza de gratuitate la 
toate manifestarile prevazute la 
alin. (5) 

Art 125 (7) Elevii şi cadrele didactice etnici români din 
afara granitelor tarii, bursieri ai statului român sau 
participanţi la cursuri de limbă şi cultură română, 
beneficiaza de gratuitate la toate manifestarile prevazute 
la alin. (5) 

Nu doar elevii şi nu doar cei bursieri 
ci si cei care participă la cursuri/stagii 
de limbă română fără să fie bursieri 

A
rt 
12
7 

Art. 127. Institutiile si unitatile de 
învatamânt pot primi donatii din 
tara si din strainatate, 
înconformitate cu legea, daca 
servesc politicii educationale a 

Art. 127. Institutiile si unitatile de învatamânt pot primi şi 
face donatii din/în tara si din/în strainatate, 
înconformitate cu legea, daca servesc politicii 
educationale a sistemului national de învatamânt si daca 
nu sunt contrare intereselor statului român 

Macar teoretic sa permitem si sa dea, 
nu doar sa primeasca 
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sistemului national de învatamânt 
si daca nu sunt contrare intereselor 
statului român 

A
rt 
12
8 
(1
) 

Art. 128. (1) Pentru îndeplinirea 
atributiilor sale, Ministerul 
Educatiei colaboreaza cu alte 
ministere, cu consiliile 
judetene/locale, prefecturi, 
primarii, servicii publice 
descentralizate/ deconcentrate, cu 
organizatii ale partenerilor sociali 
precum si cu alte organizatii ale 
societatii civile. 

Art. 128. (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, 
Ministerul Educatiei colaboreaza cu alte ministere, cu 
consiliile judetene/locale, prefecturi, primarii, servicii 
publice descentralizate/ deconcentrate, cu sindicate şi 
asociaţii profesionale ale cadrelor didcatice, cu 
organizatii ale partenerilor sociali precum si cu alte 
organizatii ale societatii civile. 

Vezi expunerea de motive a MEC 
care vorbeşte de consultarea 
asociaţiilor profesionale ale cadrelor 
didactice, Consiliul National pt 
Reformă, trendul european în 
domeniul asociativ, etc 
Vezi si ARTICOLUL 9 din 
constitutie  

A
rt 
12
8 
(3
) 

(3) În cadrul învatamântului 
profesional si tehnic, directiile 
judetene pentru învatamântul 
preuniversitar si unitatile de 
învatamânt colaboreaza cu alte 
ministere, cu institutii de 
învatamânt superior, cu consiliile 
judetene/locale, prefecturi, 
primarii, servicii publice 
descentralizate/deconcentrate, cu 
organizatii ale partenerilor sociali 
precum si cu alte organizatii ale 
societatii civile, în particular cu 
membrii consortiilor regionale si 
ai comitetelor locale de dezvoltare 
a parteneriatului socia 

Art 128 (3) În cadrul învatamântului profesional si tehnic, 
directiile judetene pentru învatamântul preuniversitar si 
unitatile de învatamânt colaboreaza cu alte ministere, cu 
institutii de învatamânt superior, cu consiliile 
judetene/locale, prefecturi, primarii, servicii publice 
descentralizate/deconcentrate, cu organizatii ale 
partenerilor sociali, cu sindicate şi asociaţii profesionale 
ale cadrelor didcatice precum si cu alte organizatii ale 
societatii civile, în particular cu membrii consortiilor 
regionale si ai comitetelor locale de dezvoltare a 
parteneriatului socia 

Vezi expunerea de motive a MEC 
care vorbeşte de consultarea 
asociaţiilor profesionale ale cadrelor 
didactice, Consiliul National pt 
Reformă, trendul european în 
domeniul asociativ, etc 
Vezi si ARTICOLUL 9 din 
constitutie ,,Sindicatele, 
patronatele şi asociaţiile 
profesionale se constituie şi îşi 
desfăşoară activitatea potrivit 
statutelor lor, în condiţiile 
legii. Ele contribuie la 
apărarea drepturilor şi la 
promovarea intereselor 
profesionale, economice şi 
sociale ale membrilor lor.,,

ar
t 
12
8 

Art 128 alin nou (4) Art 128 alin nou (4) În comunele în care nu 
funcţionează cămin cultural, bibliotecă sau altă 
instituţie de cultură, şcoala va trebui să suplinească 
lipsa acestora pentru comunitate cu finanţarea 

Sloganul ,,şcoală pentru comunitate,, 
trebuie să pus în practică în special 
acolo unde cu excepţia şcolii nu există 
nici o altă instituţie şi nici un 
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corespunzătoare. În satele în care cu excepţia şcolii nu 
funcţionează nici o altă instituţie a statului, cadrele 
didcatice şi şcoala vor fi pregatite să ofere comunităţii 
cadrul pentru o viaţă de comunitate şi servicii 
minimale de acces la informaţie şi cultură cu o 
finanţare corespunzătoare 

loc/cadru în care comunitatea să se 
manifeste ca atare 

A
rt 
13
0 

Art. 130. Ministerul Educatiei si 
directiile judetene pentru 
învatamânt preuniversitar 
colaboreaza si negociaza cu 
organizatiile sindicale 
reprezentative din învatamânt 

Art. 130. Ministerul Educatiei si directiile judetene 
pentru învatamânt preuniversitar colaboreaza cu 
asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice, 
colaborează  si negociaza cu organizatiile sindicale 
reprezentative din învatamânt 

Vezi expunerea de motive a MEC 
care vorbeşte de consultarea 
asociaţiilor profesionale ale cadrelor 
didactice, Consiliul National pt 
Reformă, trendul european în 
domeniul asociativ, etc 
Vezi si ARTICOLUL 9 din 
constitutie 

A
rt 
13
4 

Art. 134. Autoritatile publice 
locale si directiile 
judetene/municipiului Bucuresti 
pentru învatamântul preuniversitar 
asigura etapizat conditiile pentru 
ca învatamântul prescolar sa 
devina învatamânt obligatoriu 

Art. 134. Autoritatile publice locale si directiile 
judetene/municipiului Bucuresti pentru învatamântul 
preuniversitar asigura etapizat (în cazul imposibilităţii 
implementării imediate) conditiile pentru ca 
învatamântul prescolar sa devina învatamânt obligatoriu 

În unele cazuri sunt condiţii deja şi de 
spaţiu şi de personal 

A
rt 
13
5 
(2
) 

(2) În termen de 6 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
dar nu mai târziu de începutul 
anului scolar urmator, Ministerul 
Educatiei elaboreaza 
metodologiile, regulamentele si 
procedurile ce decurg din 
aplicarea ei, stabileste masurile 
tranzitorii împreuna cu federatiile 
sindicale reprezentative din 
învatamânt si cu consultarea altor 
parteneri sociali 

Art 135 (2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, dar nu mai târziu de începutul anului 
scolar urmator, Ministerul Educatiei elaboreaza 
metodologiile, regulamentele si procedurile ce decurg din 
aplicarea ei, stabileste masurile tranzitorii împreuna cu 
federatiile sindicale reprezentative din învatamânt, cu 
asociaţiile profesionale reprezentative ale cadrelor 
didactice si cu consultarea altor parteneri sociali 

Vezi expunerea de motive a MEC 
care vorbeşte de consultarea 
asociaţiilor profesionale ale cadrelor 
didactice, Consiliul National pt 
Reformă, trendul european în 
domeniul asociativ, etc 
Vezi si ARTICOLUL 9 din 
constitutie ,,Sindicatele, 
patronatele şi asociaţiile 
profesionale se constituie şi îşi 
desfăşoară activitatea potrivit 
statutelor lor, în condiţiile 
legii. Ele contribuie la 
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apărarea drepturilor şi la 
promovarea intereselor 
profesionale, economice şi 
sociale ale membrilor lor.,,

A
rt 
13
5 
al
in 
n
o
u 
(4
) 

Art 135 alin nou (4) Art 135 alin nou (4) În termen de un an MEC va face 
un studiu privind eventualitatea reformei în viitor a 
formării iniţiale a personalului de predare în unităţi 
ale învăţământului superior care să pregătească 
exclusiv cadre didactice şi eliminarea intrării în sistem 
a unor absolvenţi care au urmat o anumită 
specializare şi abordează doar ca alternativă cariera 
didactică parcurând modulul psihopedagogic. Este 
poate nevoie ca studentul când intră la facultate să 
ştie clar că a optat să fie profesor şi toată energia sa să 
fie canalizată în acest scop şi toate cursurile să fie 
relevante pentru această carieră. 

Citez din expunerea de motive a 
MEC: 
,,Este necesară o nouă politică 
privind formarea iniţială a 
profesorilor care să fie una 
consistentă şi să asigure atingerea 
scopurilor sociale şi educaţionale 
ale şcolii; 
• includerea în formarea iniţială a 
mai multor cursuri de didactici ale 
disciplinelor/ariilor curriculare cu 
aplicaţii pe curriculumul în uz,, 
Sunt ţări care au facultăţi de profesori 

 
 
 



FIŞA DE DEZBATERE PUBLICĂ A PROIECTULUI 
 Statutului personalului didactic 

 
Data: ASOCIATIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA 
Toate cererile noastre de modificare a legii vin să întărească descentralizarea dorită în mod salutar de MEC şi aduc propuneri noi 

şi concrete de ameliorare şi remediere a sistemului în urma unei evaluări a progresului şcolar realizat la clasă şi văzut şi în 
expunerea de motive a MEC ca unitate supremă de măsură a performanţei în unităţile de învăţământ. 

Venim şi cu propuneri de atenuare a unor efecte colaterale negative în activitatea la clasă a zeci de mii de dascăli ce le-ar provoca 
legea în mod sigur dacă ar rămâne în forma din proiect. 

Aducem propuneri care pornesc din cele constatate de noi în clase şi şcoli, de ameliorare a unor reguli ale jocului care aduceau 
deservicii sistemului şi erau în mod evident absurde şi ineficiente, lucruri constatate de marea majoritate a profesorilor şi 

părinţilor de mult timp dar care poate abia acum vor fi îndreptate fiindcă sunt în acord cu filozofia a ceea ce a propus de data 
acesta MEC. 

Suntem fermi în susţinerea propunerilor noastre chiar dacă unele ne sporesc responsabilitatea, pentru fiecare în parte având 
temeinice argumente şi sperăm să găsim sprijin în promovarea lor la MEC, la sindicatele care ne reprezintă, la părinţi, la elevi, la 

liderii de opinie şi la parlamentari. 
 

Art. Conţinut Propunere Comentariu 

Art 
2 

Art. 2. În sensul prezentei legi 
prin personal didactic se 
desemneaza personalul care are 
atributii de planificare, organizare, 
desfasurare, monitorizare, evaluare 
si control a procesului educational 
în cadrul sistemului national de 
învatamânt. 
 

Art. 2. În sensul prezentei legi prin personal 
didactic se desemneaza personalul care are 
atributii de planificare, organizare, 
desfasurare, monitorizare, mentorat pentru 
dezvoltare profesională, ameliorare şi 
remediere a activităţii la clasă, formare , 
inovare, evaluare si control a procesului 
educational în cadrul sistemului national de 
învatamânt. 
 

Este nevoie si de asistenţă în ameliorarea şi 
remedierea prestaţiei profesionale mergând până 
la susţinerea unor lecţii de către un asemenea 
mentor la clase care au rezultate sub medie. Este 
nevoie să se demonstreze practic, în clasa lor, 
unor cadre didactice aplicarea unor demersuri 
didactice care să ducă la un mai mare progres 
şcolar. 

Art 
3 h) 

Art 3 lit noua h) Art 3 lit noua h) echivalarea flexibilă a 
funcţiilor didactice actuale cu noile 
funcţii didactice pe care legea le instituie 

Prin apariţia unor noi funcţii (vezi profesor pt ed 
timpurie şi primar) sistemul riscă situaţia în care 
zeci de mii de cadre didactice să se ocupe de 
propriile examene, taxe şi referate pentru a 
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accede la noua treaptă profesională lipsind de la 
clasă, în timpul orelor să fie cu gândul la aceste 
examene, referate, teme de referate şi taxe, iar 
după cursuri să nu mai fie deloc cu gândul la 
clasă. Cu atât mai mult cu cât este cert că nu 
diplomele diferite au dat şi o prestaţie mai buna 
la clasă în timpuriu şi primar. 
Pt a preîntâmpina această situaţie legea trebuie 
să prevadă un sistem flexibil de echivalare a 
situaţiilor actuale cu noile funcţii didactice 
instituite pentru cei care dovedesc că s-au 
dezvoltat profesional prin şcoli absolvite, 
masterate, cursuri de formare  

Art 
5 a) 

a) îndeplinesc conditiile de studii 
necesare pentru exercitarea 
functiei didactice; 

Art 5 a) îndeplinesc conditiile de studii 
necesare pentru exercitarea functiei 
didactice sau aduc dovezile necesare 
echivalării prevăzute de prezenta lege; 

Vezi argumentele de mai sus 

Art 
5 b) 

b) au cetatenia unui stat membru al 
Uniunii Europene; 

Art 5 b) au cetatenia unui stat membru al 
Uniunii Europene sau predau în limba 
română într-un stat nemembru al 
Uniunii Europene; 

Legea trebuie să se ocupe chiar dacă în mică 
măsură şi de cadrele didactice ale 
învăţământului de limbă română chiar şi din 
statele nemembre UE în acord cu legislaţia 
internaţională 

Art 
6 h) 

Art 6 lit noua h) Art 6 lit noua h) mentorat pentru 
dezvoltare profesională, ameliorare şi 
remediere a activităţii la clasă 

Este nevoie si de asistenţă în ameliorarea şi 
remedierea prestaţiei profesionale mergând până 
la susţinerea unor lecţii de către un asemenea 
mentor la clase care au rezultate sub medie. Este 
nevoie să se demonstreze practic, în clasa lor, 
unor cadre didactice aplicarea unor demersuri 
didactice care să ducă la un mai mare progres 
şcolar. 

Art 
11 
(1) 

(1) Personalul didactic nu poate fi 
perturbat în timpul activitatii de 
predare. Întreruperea activitatii 
didactice se poate face numai de 

Art 11 (1) Personalul didactic nu poate fi 
perturbat în timpul activitatii de predare cu 
excepţia cazurilor de forţă majoră 

Portiţa cu ,,cazurile bine motivate,, duce la 
regula când dascălii sunt scoşi pt a face o 
situaţie, a produce vreo hârtie sau a fi trimis 
undeva. 



 145

catre persoane autorizate, în cazuri 
bine motivate 

Însăşi raţiunea sistemului de învăţământ este ca 
dascălii să fie între elevi. Fără aceasta totul e 
deşertăciune. 

Art 
19 
(5) 

Art 19 alin nou (5) Art 19 alin nou (5) În cazul participării la 
cursuri de formare organizate în alt loc 
decât localitatea de domiciliu se 
decontează integral cheltuielile de 
transport şi cazare, iar taxa de 
şcolarizare în toate cazurile 

Este un lucru firesc să se deconteze aceste taxe 
si deplasări dacă legea prevede decontarea şi a 
altora care nu urmăresc neapărat dezvoltarea 
profesională 

Art 
21 
h) 

h) ajutor anual pentru carti si 
materiale didactice în valoare de 
100 de euro; 

Art 21 h) ajutor anual pentru carti, acces la 
internet si materiale didactice în valoare de 
100 de euro; 

Este cazul să se ia în calcul şi internetul ca sursă 
de informare şi comunicare 

Art 
22 

Art. 22. Personalul didactic care 
ocupa functii de conducere, de 
monitorizare, de evaluare si de 
control în cadrul sistemului 
national de învatamânt, 
beneficiaza de prevederile 
prezentei legi, aplicata 
corespunzator cu tipul de 
învatamânt, vechimea si titlul sau 
gradul didactic detinut 

Art. 22. Personalul didactic care ocupa 
functii de conducere, de monitorizare, 
mentorat pentru dezvoltare profesională, 
ameliorare şi remediere a activităţii la 
clasă, formare, inovare de evaluare si de 
control în cadrul sistemului national de 
învatamânt, beneficiaza de prevederile 
prezentei legi, aplicata corespunzator cu 
tipul de învatamânt, vechimea si titlul sau 
gradul didactic detinut 

Este nevoie si de asistenţă în ameliorarea şi 
remedierea prestaţiei profesionale mergând până 
la susţinerea unor lecţii de către un asemenea 
mentor la clase care au rezultate sub medie. Este 
nevoie să se demonstreze practic, în clasa lor 
unor cadre didactice aplicarea unor demersuri 
didactice care să ducă la un mai mare progres 
şcolar. 

Art 
23 
(4) 

(4) Personalul didactic raspunde, 
potrivit legii, de îndeplinirea 
atributiilor ce îi revin în 
exercitarea functiei, precum si de 
atributiile ce îi sunt delegate 

Art 23 (4) Personalul didactic raspunde, 
potrivit legii, de îndeplinirea atributiilor ce 
îi revin în exercitarea functiei, precum si de 
atributiile ce îi sunt delegate, fără ca aceste 
atribuţii să perturbe activitatea de 
predare

Pentru a se evita ,,atribuţii,, care scot de la clasă 
cadrul didactic 

Art 
23 
(6) 

(6) Personalul didactic este obligat 
sa urmeze forme de perfectionare 
profesionala, prin programe 
acreditate, în conformitate cu 
metodologia elaborata de 
Ministerul Educatiei 

Art 23 (6) Personalul didactic este obligat sa 
urmeze forme de perfectionare profesionala, 
prin programe acreditate sau avizate, în 
conformitate cu metodologia elaborata de 
Ministerul Educatiei, de Direcţiile 
Judeţene de Învăţământ sau casele 

Sunt programe foarte utile dar care nu sunt 
neapărat acreditate dat fiind condiţiile diabolice 
şi excesiv de centralizate ale procedurii. Să dăm 
o şansă acestor programe, cursuri, să dovedim 
flexibilitate şi să descentralizăm acordând 
încredere şi Direcţiilor judeţene de înv şi CCD 
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corpului didcatic 

Art 
25 
(1) 

Art. 25.(1) Personalul didactic cu 
functii de conducere, de 
monitorizare, evaluare si control 
are si obligatii specifice, stabilite 
în fisa postului. 

Art. 25.(1) Personalul didactic cu functii de 
conducere, de monitorizare, mentorat 
pentru dezvoltare profesională, 
ameliorare şi remediere a activităţii la 
clasă, formare, inovare, evaluare si control 
are si obligatii specifice, stabilite în fisa 
postului. 

Este nevoie si de asistenţă în ameliorarea şi 
remedierea prestaţiei profesionale mergând până 
la susţinerea unor lecţii de către un asemenea 
mentor la clase care au rezultate sub medie. Este 
nevoie să se demonstreze practic, în clasa lor 
unor cadre didactice aplicarea unor demersuri 
didactice care să ducă la un mai mare progres 
şcolar.

Art 
29 

Art. 29.Functiile didactice din 
învatamântul preuniversitar sunt: 
de predare, de consiliere si de 
terapie educationala, de 
documentare si informare, de 
inovare–dezvoltare, de conducere, 
de monitorizare, evaluare si 
control, auxiliare 

Art. 29.Functiile didactice din învatamântul 
preuniversitar sunt: de predare, de consiliere 
si de terapie educationala, de documentare 
si informare, de inovare–dezvoltare, de 
conducere, de monitorizare, de mentorat 
pentru dezvoltare profesională, 
ameliorare şi remediere a activităţii la 
clasă, de formare, evaluare si control, 
auxiliare 

Este nevoie si de asistenţă în ameliorarea şi 
remedierea prestaţiei profesionale mergând până 
la susţinerea unor lecţii de către un asemenea 
mentor la clase care au rezultate sub medie. Este 
nevoie să se demonstreze practic, în clasa lor 
unor cadre didactice aplicarea unor demersuri 
didactice care să ducă la un mai mare progres 
şcolar. 

Art 
31 
(6) 

(6) În casele corpului didactic: 
profesor metodist, profesor 
formator; 

Art 31 (6) În casele corpului didactic: 
profesor metodist, profesor formator; 
profesor mentor pentru dezvoltare 
profesională, ameliorare şi remediere a 
activităţii la clasă 

Este nevoie si de asistenţă în ameliorarea şi 
remedierea prestaţiei profesionale mergând până 
la susţinerea unor lecţii de către un asemenea 
mentor la clase care au rezultate sub medie. Este 
nevoie să se demonstreze practic, în clasa lor 
unor cadre didactice aplicarea unor demersuri 
didactice care să ducă la un mai mare progres 
şcolar 

Art 
31 
bis 

art nou Art 32 bis  Art nou Art 32 bis Funcţiile didactice 
actuale se echivalează cu noile funcţii 
didactice de profesor pentru educaţie 
timpurie şi învăţământ primar pe care 
legea le instituie la art 31 cadrelor 
didactice care aduc dovezile necesare 
echivalării după cum urmează: 

Legea trebuie să prevadă pentru viitor şi este 
bine că doreşte profesori pt ed timpurie şi înv 
primar. 
Legea însă trebuie să asigure stabilitate în sistem 
şi buna lui funcţionare, luând în calcul efectele 
negative. 
Angajatorul trebuie să prevină nedreptăţi în 
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(6) se echivalează ca profesori 
pentru educaţie timpurie şi învăţământ 
primar cei incadrati la intrarea legii in 
vigoare ca invatatori sau educatoare 
daca dovedesc ca pe parcursul carierei 
au urmat cursuri de formare/dezvoltare 
profesionala insumand 180 credite sau 
un numar echivalent de ore conform 
raportului 1 credit=3 ore de curs 

(7) se echivalează ca profesori 
pentru educaţie timpurie şi învăţământ 
primar cei incadrati la intrarea legii in 
vigoare ca institutori II daca dovedesc 
ca pe parcursul carierei au urmat 
cursuri de formare/dezvoltare 
profesionala insumand 60 credite sau un 
numar echivalent de ore conform 
raportului 1 credit=3 ore de curs 

(8) se echivalează ca profesori 
pentru educaţie timpurie şi învăţământ 
primar cei incadrati la intrarea legii in 
vigoare ca institutori I daca dovedesc ca 
pe parcursul carierei au urmat cursuri 
de formare/dezvoltare profesionala 
insumand 30 credite sau un numar 
echivalent de ore conform raportului 1 
credit=3 ore de curs 

(9) dosarul de echivalare se prezintă 
spre avizare consiliului de administraţie 
al unităţii care îl înaintează spre 
aprobare consiliului de administraţie al 
direcţiei judeţene pentru învăţământ 

(10) în cartea de muncă a celor în 
cauză se fac completările de rigoare 

sistem şi fluxuri masive prin care  mii de 
învăţători, educatoare şi institutori să se ocupe 
de propriile examene, taxe şi referate pentru a 
accede la noua treaptă profesională lipsind de la 
clasă, în timpul orelor să fie cu gândul la aceste 
examene, referate, teme de referate şi taxe, iar 
după cursuri să nu mai fie deloc cu gândul la 
clasă. Cu atât mai mult cu cât este cert că nu 
diplomele diferite au dat şi o prestaţie mai buna 
la clasă în timpuriu şi primar. 
Acest flux va apare cu toate prevederile de 
atenuare din art 186 al prezentei legi fiindcă 
dascălii vor dori să acceadă la treapta superioară 
de încadrare. 
Angajatorul (MEC, ISJ, conducerile unităţilor) 
are ferma convingere că nu diploma de 
educatoare, învăţător, institutor II şi I sau 
viitoarea diplomă de profesor face diferenţa la 
clasă. 
Deja unii colegi s-au înscris la cursuri pt 
profesor în timpuriu şi primar (câteva sute din 
multe zeci de mii), iar ei, conducerile lor de 
unitate şi inspectorii, părinţii pot confirma că se 
învoiesc deseori pt un examen sau pt cursuri sau 
pt a afla temele de curs sau a-şi procura cursul 
cu atât mai vârtos când facultatea nu este în 
localitatea lor. 
Lăsaţi dascălii la catedre şi lăsaţi-i să le fie acolo 
şi mintea. Nu vor ,,presta,, mai bine după 1-3 ani 
de alergătură şi neglijare firească a clasei. 
Angajatorul trebuie să ia decizia în interesul 
unei bune activităţi la clasă a zeci de mii de 
învăţători, educatoare şi institutori actuali şi nu 
după eventuale invidii ale unor câteva sute de 
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menţionându-se textul prezentei legi şi 
decizia direcţiei judeţene de învăţământ 

(11) după echivalare nu se mai face 
distincţie între actuala funcţie didactică 
a celor în cauză şi noua funcţie 
dobândită prin procedura echivalării 

viitori profesori faţă de flexibilitatea acestui 
sistem de echivalare. 
Pt a preîntâmpina această situaţie legea trebuie 
să prevadă un sistem flexibil de echivalare a 
situaţiilor actuale cu noile funcţii didactice 
instituite pentru cei care dovedesc că s-au 
dezvoltat profesional prin şcoli absolvite, 
masterate, cursuri de formare cu credite sau ore 
de curs. 
Rugam pe liderii de sindicat, pe parlamentari si 
ministri sa intrebe pe educatoarea sau invatatorul 
copilului sau nepotului lor care suntem siguri 
este unul cotat foarte bine in localitatea 
respectiva daca este ,,profesor pt timpuriu sau 
primar,,.Sigur nu este. Daţi-i şansa să devină 
urgent prin această echivalare scutindu-l de a lua 
drumul facultăţii neglijându-vă copilul sau 
nepotul. Să nu credeţi că este supraom şi că 
poate urma o nouă facultate fără să-se resimtă la 
clasă că împarte timpul şi energiile între cursuri, 
examene şi clasă chiar dacă este cel mai bun din 
localitate.  
Echivalarea îi va rasplati si pe cei care au dat 
dovada de interes in dezvoltarea profesionala 
urmand o serie de cursuri cuantificate in credite 
sau numar de ore de formare. Îi va incuraja sa 
urmeze astfel de cursuri de formare continua pe 
cei care nu insumeaza numarul de credite sau 
ore de formare dorit. Vor avea astfel obiectul 
muncii si furnizorii de formare si institutiile de 
invatamant superior. Vom scuti zeci de mii de 
colegi sa lase catedra si sa inceapa sa bata la 
usile universitatilor unde sa mai lase si bani. 
Vom scuti copiii si elevii de ciclu timpuriu si 
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primar de dascali la care le este gandul mai mult 
la examene si referate decat la ei. Vom scuti 
gradinitele si scolile de situatia ingrata in care in 
corpore dascalii lor ,,se invoiesc,, pentru a-si 
desavarsi pregatirea cu toate că unii sunt dascăli 
desăvârşiţi. Vom scuti copiatoarele scolilor de la 
multilicarea a tone de cursuri si referate. 
Art 186 trebuie să rămână în forma actuală el 
referindu-se la salarizare şi fiind în folosul celor 
care sunt la început de drum sau nu au urmat 
cursuri suficiente pt echivalare şi care ar risca o 
diminuare salarială potrivit noii legi. 

Art 
34 
b) 

Art 34 b) în casele corpului 
didactic: formator; 

Art 34 b) în casele corpului didactic: 
formator; mentor pentru dezvoltare 
profesională, ameliorare şi remediere a 
activităţii la clasă 

Este nevoie si de asistenţă în ameliorarea şi 
remedierea prestaţiei profesionale mergând până 
la susţinerea unor lecţii de către un asemenea 
mentor la clase care au rezultate sub medie. Este 
nevoie să se demonstreze practic, în clasa lor, 
unor cadre didactice aplicarea unor demersuri 
didactice care să ducă la un mai mare progres 
şcolar. 

art 
34  

Art 34 (1) c) în unitatile de 
învatamânt: mentor, monitor de 
calitate; 

Art 34 (1) c) în unitatile de învatamânt: 
mentor, monitor de calitate, responsabil de 
proiecte 

Este o necesitate azi 

Art 
36 
(1) 

Art. 36.(1) Functiile didactice de 
conducere din unitatile de 
învatamânt sunt: director, director 
educativ, director adjunct. 

Art. 36.(1) Functiile didactice de conducere 
din unitatile de învatamânt sunt: director, 
director educativ, director adjunct. În 
unităţile cu mai multe niveluri de 
învăţământ directorii vor trebui să 
provină de la nivelluri diferite de 
învăţământ din unitate 

Pentru a fi reprezentate mai bine interesele 
copiilor de diferite niveluri şi ale profesorilor 
respectivelor niveluri 
Directori proveniţi de la un singur nivel de 
învăţământ pot neglija spre exemplu alocarea 
resurselor sau accesul la baza materială elevilor 
altui nivel 

Art 
38 
g) 

g) în casele corpului didactic, 
pentru functiile didactice, cu 
atributii specifice: absolvirea cu 
diploma de master ori absolvirea 

g) în casele corpului didactic, pentru 
functiile didactice, cu atributii specifice: 
absolvirea cu diploma de master ori 
absolvirea unei institutii de învatamânt 

Există în fiecare judeţ 1-3 mentori de dezvoltare 
profesională care au funcţionat în cadrul 
Programului pentru Învăţământul Rural. 
Programul este pe încheiate şi ar fi o risipă 
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unei institutii de învatamânt 
superior de lunga durata sau 
echivalenta acesteia si îndeplinirea 
conditiilor prevazute de 
regulamentul de organizare si 
functionare a caselor corpului 
didactic;  

superior de lunga durata sau echivalenta 
acesteia si îndeplinirea conditiilor prevazute 
de regulamentul de organizare si 
functionare a caselor corpului didactic sau 
funcţionarea ca mentor de dezvoltare 
profesională în cadrul Programului 
pentru Învăţământul Rural 

nejustificată de resurse dacă acest corp care a 
acumulat o experienţă uriaşă lucrând 3 ani în 
absolut toate şcolile din comunele şi satele din 
respectivul judeţ nu ar fi pus în valoare în cazul 
în care ar opta în a fi mentor de dezvoltare 
profesională pentru ameliorare şi remediere a 
activităţii la clasă. Este nevoie si de asistenţă în 
ameliorarea şi remedierea prestaţiei profesionale 
mergând până la susţinerea unor lecţii de către 
un asemenea mentor la clase care au rezultate 
sub medie. Este nevoie să se demonstreze 
practic, în clasa lor unor cadre didactice 
aplicarea unor demersuri didactice care să ducă 
la un mai mare progres şcolar.  

Art 
47 
(1) 
a) 

a) pentru educatia timpurie: 
activitatea corespunzatoare pentru 
o grupa cu program normal; 

Art 47 (1) a) pentru educatia timpurie: 
activitatea corespunzatoare pentru o grupa 
cu program normal, peste 18 ore fiind 
remuneraţi prin plata cu ora

Să fie aceleaşi condiţii de plată cu ale 
profesorilor fără să punem în calcul că efortul cu 
copiii de vârstă mică este mai mare 

Art 
47 
b) 

b) pentru învatatori-institutori: 
activitatea corespunzatoare unei 
clase de elevi sau pentru clase 
simultane; 

Art 47 (1) b) pentru învatatori-institutori: 
activitatea corespunzatoare unei clase de 
elevi sau pentru clase simultane, peste 18 
ore fiind remuneraţi prin plata cu ora ; 

Să fie aceleaşi condiţii de plată cu ale 
profesorilor fără să punem în calcul că efortul cu 
copiii de vârstă mică este mai mare 

Art 
47 
(3) 

(3) Pentru formator: conform fisei 
postului sau în regim de plata cu 
ora. 

Art 47 (3) Pentru formator: şi mentor 
pentru dezvoltare profesională, 
ameliorare şi remediere a activităţii la 
clasă conform fisei postului sau în regim de 
plata cu ora. 

Pentru a se ţine cont şi de noua funcţie de 
mentor pentru dezvoltare profesională, 
ameliorare şi remediere a activităţii la clasă 
motivată mai sus cu trei paragrafe 

art 
48 
(6) 

(6) În învatamântul primar, orele 
mentionate la alin. 4 sunt predate 
de profesorii cu studii superioare 
de specialitate mentionati la alin. 
4, în echipa cu 
învatatorul/învatatoarea, fara 
diminuarea normei acestuia. 

(6) În învatamântul primar, profesorii cu 
studii superioare de specialitate care 
predau orele mentionate la alin. 4 se 
consultă în pregătirea pentru lecţii cu 
învatatorul/învatatoarea clasei în ce 
priveşte particularităţile individuale ale 
elevilor 

Consultare da. 
A pune obligatoriu doi într-o oră este prea mult 
si sună ori a neîncredere în unul dintre ei ori o 
formă birocratică de a creşte numărul de ore al 
învăţătorului. În timpul orelor predate de 
profesori specialişti învăţătorul are timp să-şi 
pregătească ora următoare 
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Art 
52 
(1) 

Art. 52.(1) Ocuparea posturilor 
didactice titularizabile si a celor 
netitularizabile, de predare, de 
consiliere si de terapie 
educationala, precum si cele de 
documentare si informare, ramase 
vacante dupa operatiunile 
prevazute la art. 51 alin.(2) lit. a) 
si b) si a celor rezervate se face 
prin concurs organizat la nivelul 
unitatii/institutiei de 
învatamânt/grupuri de unitati de 
învatamânt pe baza criteriilor 
generale stabilite anual de 
Ministerul Educatiei.  

Art. 52.(1) Ocuparea posturilor didactice 
titularizabile si a celor netitularizabile, de 
predare, de consiliere si de terapie 
educationala, precum si cele de 
documentare si informare, ramase vacante 
dupa operatiunile prevazute la art. 51 
alin.(2) lit. a) si b) si a celor rezervate se 
face prin concurs organizat la nivelul 
unitatii/institutiei de învatamânt/grupuri de 
unitati de învatamânt prin prezentarea 
unui portofoliu profesional şi prin 
susţinerea unor lecţii la clasa şi/ sau 
evaluarea unor ore pentru posturile de 
predare sau pe baza unor probe practice 
pentru celelalte posturi după o procedură 
elaborată de MEC 

În expunerea de motive a MEC la proiectul de 
statut se prevede la punctul 16 din ,,schimbări,, 
,,concurs prin susţinerea unei lecţii la clasa şi/ 
sau evaluarea unei ore,,. S-a uitat a fi trecut 
chiar unde trebuia. 
Orice angajator testează viitorul angajat în chiar 
ceea ce va munci. 
Copiii nu câştigă nimic dacă dascălul lor ştie 
multe definiţii şi clasificări şi are o ,,pană,, bună. 
Copiii câştigă doar dacă cel din faţa lor 
stăpâneşte arta de a-i face să depună efort în 
învăţare şi de a-achiziţiona noi competenţe şi 
informaţii. Mai important in profesia acesta este 
dovedirea empatiei şi capacităţii de comunicare, 
a atenţiei distributive în faţa a peste 20 de 
suflete. 
De preferat subiectivism într-un concurs care îşi 
propune să verifice calităţi necesare postului 
decât reală obiectivitate într-un concurs care 
testează calităţi nerelevante postului. 

Art 
54 
(8) 

Art 54 (8) În unitatile de 
învatamânt cu sectii de predare în 
limba unei minoritati nationale, 
unul dintre directori trebuie sa fie 
bun cunoscator al limbii în care se 
realizeaza predarea si al limbii 
române. 

Art 54 (8) În unitatile de învatamânt în 
care există şi secţii de predare în limba 
română şi sectii de predare în limba unei 
minoritati nationale, conducerea unităţii 
se realizează de către un director 
provenit din rândul profesorilor care 
predau în limba română şi unul care 
trebuie sa fie bun cunoscator al limbii în 
care se realizeaza predarea si al limbii 
române,  

Pentru a se evita ca în unităţi cu două secţii să 
lipsească un director provenit de la una dintre 
ele 

Art 
57 
(4) 

(4) În judetele cu învatamânt în 
limbile minoritatilor nationale, 
structura functiilor de monitorizare 
evaluare si control din directiile 

(4) În judetele cu învatamânt în limbile 
minoritatilor nationale, structura functiilor 
de monitorizare evaluare si control din 
directiile judetene/a municipiului Bucuresti 

Pentru a se evita cazul invers în care în jud ca 
HR şi CV nu ar fi reprezentaţi cei din 
învăţământul în limba română 
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judetene/a municipiului Bucuresti 
pentru învatamânt preuniversitar 
cuprinde si un numar 
corespunzator de inspectori scolari 
pentru acest învatamânt, în 
conditiile prezentei legi. 

pentru învatamânt preuniversitar cuprinde si 
un numar proporţional de inspectori 
scolari pentru acest învatamânt, şi pentru 
cel în limba română în conditiile prezentei 
legi. 

Art 
63 
(1) 
d) 

Art 63 (1) lit nouă d) Art 63 (1) lit nouă d) profesorul mentor 
pentru dezvoltare profesională, 
ameliorare şi remediere a activităţii la 
clasă cu directorul casei corpului didcatic

Pentru a se ţine cont şi de noua funcţie de 
mentor pentru dezvoltare profesională, 
ameliorare şi remediere a activităţii la clasă 
motivată mai sus 

Art 
66 
(4) 

Art 66 (4) Detasarea poate fi 
dispusa si pentru exercitarea unei 
functii de conducere sau de 
monitorizare, evaluare si control 
vacante de catre personalul 
didactic care îndeplineste 
conditiile specifice prevazute de 
lege pentru ocuparea functiei pe 
care urmeaza sa fie detasat. 

Art 66 (4) Detasarea poate fi dispusa si 
pentru exercitarea unei functii de conducere 
sau de monitorizare, mentorat pentru 
dezvoltare profesională, ameliorare şi 
remediere a activităţii la clasă, evaluare si 
control vacante de catre personalul didactic 
care îndeplineste conditiile specifice 
prevazute de lege pentru ocuparea functiei 
pe care urmeaza sa fie detasat. 

Pentru a se ţine cont şi de noua funcţie de 
mentor pentru dezvoltare profesională, 
ameliorare şi remediere 

Art 
77 
(1) 
şi 
(2) 

Art. 77. (1) Formarea continua a 
personalului didactic are ca scop 
înnoirea si perfectionarea 
practicilor profesionale, precum si 
schimbarea orientarii profesiei prin 
dobândirea de noi competente. 
(2) Formarea continua se 
realizeaza prin perfectionare si 
conversie profesionala. 

Art. 77. (1) Formarea continua a 
personalului didactic are ca scop înnoirea si 
perfectionarea practicilor profesionale, 
ameliorarea şi remedierea activităţii la 
clasă precum si schimbarea orientarii 
profesiei prin dobândirea de noi 
competente. 
(2) Formarea continua se realizeaza prin 
perfectionare, mentorat pentru dezvoltare 
profesională, ameliorare şi remediere a 
activităţii la clasă si conversie 
profesionala. 

În cazurile semnalate de Direcţiile judeţene de 
învăţământ care controlează şi evaluează 
unităţile de învăţământ trebuie intervenit cu  
mentorat pentru dezvoltare profesională, 
ameliorare şi remediere a activităţii la clasă, 
program în care profesorul mentor de 
dezvoltare profesională să dea asistenţă 
concretă mergând până la a preda un număr 
de lecţii în echipă cu cadrele didactice care au 
nevoie de această ameliorare şi remediere a 
activităţii în propria clasă 

Art 
77 
(3) 

Art 77 (3) lit noi m) şi n) Art 77 (3) lit nouă m) programe de 
formare continuă şi dezvoltare 
profesională avizate de către MEDCT, 

Pentru o reală descentralizare şi o încredere în 
structurile de la baza sistemului 
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Direcţiile Judeţene sau casele corpului 
didactic, realizate la nivelul unitatii de 
învatamânt/pe grupuri de unitati - 
comisii metodice, catedre, cercuri 
pedagogice sau la nivelul organizaţiilor 
profesionale; 
lit nouă n) mentoratul pentru dezvoltare 
profesională, ameliorare şi remediere a 
activităţii la clasă 

Art 
77 
(4) 

Art 77 (4) Prin metodologia de 
perfectionare aprobata de minister 
se vor stabili numarul de credite ce 
pot fi alocate fiecarei forme de 
perfectionare. 

Art 77 (4) Prin metodologia de 
perfectionare aprobata de minister se vor 
stabili numarul de credite ce pot fi alocate 
fiecarei forme de perfectionare şi procedra 
echivalării în credite a programelor de 
formare avizate de MEDCT, Direcţiile 
Judeţene sau casele corpului didactic şi 
care nu acordă în mod direct credite 

Descentralizare şi flexibilitate. În mod sigur 
MEC, IŞJ şi CCD ştiu că pot fi valoroase şi 
programele de formare ale unor furnizori care nu 
doresc să parcurgă procesul infernal de 
acreditare. Acestea trebuie să poată funcţiona în 
continuare şi să fie echivalate în credite  

Art 
78 
(1) 

Art. 78. (1) Perfectionarea 
pregatirii personalului didactic se 
realizeaza în institutii specializate 
prin forme si programe 
aprobate/avizate de Ministerul 
Educatiei sau de structurile sale 
abilitate, în raport cu exigentele 
asigurarii calitatii în educatie, cu 
evolutia diferitelor 
discipline/module de studiu, 
cicluri de învatamânt si profiluri, 
precum si în functie de necesitatile 
si de interesele de perfectionare a 
diferitelor categorii de personal 
didactic 

Art. 78. (1) Perfectionarea pregatirii 
personalului didactic se realizeaza în 
institutii specializate prin forme si programe 
aprobate/avizate de Ministerul Educatiei sau 
de structurile sale abilitate, în raport cu 
exigentele asigurarii calitatii în educatie, cu 
evolutia diferitelor discipline/module de 
studiu, cicluri de învatamânt si profiluri, în 
functie de necesitatile si de interesele de 
perfectionare a diferitelor categorii de 
personal didactic, precum şi ca urmare a 
deciziei direcţiilor judeţene de 
învăţământ ca o anumită şcoală sau 
cadru didactic trebuie să urmeze un 
program de mentorat pentru dezvoltare 
profesională, ameliorare şi remediere a 
activităţii la clasă 

În cazurile semnalate de Direcţiile judeţene de 
învăţământ care controlează şi evaluează 
unităţile de învăţământ trebuie intervenit cu  
mentorat pentru dezvoltare profesională, 
ameliorare şi remediere a activităţii la clasă, 
program în care profesorul mentor de 
dezvoltare profesională să dea asistenţă 
concretă mergând până la a preda un număr 
de lecţii în echipă cu cadrele didactice care au 
nevoie de această ameliorare şi remediere a 
activităţii în propria clasă 
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Art 
78 
(3) 

Art 78 (3) Formarea continua a 
personalului didactic este 
coordonata de Ministerul Educatiei 
si se realizeaza în: 
a) institutii de învatamânt superior, 
prin facultati, departamente si 
catedre;  
b) case ale corpului didactic; 
c) Palatul National al Copiilor; 
d) centre, institute si alte 
organisme acreditate în acest scop 
de Ministerul Educatiei. 

(3) Formarea continua a personalului 
didactic şi mentoratul pentru dezvoltare 
profesională, ameliorare şi remediere a 
activităţii la clasă este coordonata de 
Ministerul Educatiei şi de Direcţiile 
Judeţene si se realizeaza în: 
a) institutii de învatamânt superior, prin 
facultati, departamente si catedre; 
b) case ale corpului didactic; 
c) Palatul National al Copiilor; 
d) centre, institute si alţi furnizori care au 
avizul sau acreditarea Ministerului 
Educatiei, al  direcţiilor judeţene sau 
casele corpului didactic. 
e) cercuri pedagogice 
f) asociaţii profesionale 

Pentru a preciza exact şi situaţiile nu puţine în 
care este nevoie de mentorat pentru dezvoltare 
profesională, ameliorare şi remediere a 
activităţii la clasă 
Pentru o reală descentralizare şi o încredere în 
structurile de la baza sistemului şi în programe 
de formare valoroase dar care nu parcurs 
procedurile infernale de acreditare dar sunt 
agreate şi avizate de MEC sau direcţiile judeţene 
de învăţământ 

Art 
79 
(2) 

Art 79 (2) La terminarea perioadei 
de stagiu, pe baza rezultatului 
evaluarii realizate de mentor, 
avizata de consiliul de 
administratie, personalul didactic 
stagiar are dreptul sa se înscrie la 
examenul pentru definitivarea în 
învatamânt. 

Art 79 (2) La terminarea perioadei de 
stagiu, pe baza rezultatului evaluarii 
realizate de mentor, personalul didactic 
stagiar are dreptul sa se înscrie la examenul 
pentru definitivarea în învatamânt. 

Am eliminat avizul consiliului de administraţie 
care nu îşi are rostul în ce priveşte dreptul de a 
se înscrie la concurs 

Art 
79 
(3) 

Art 79 (3) Personalul didactic se 
poate prezenta la examenul de 
definitivare în trei sesiuni, în cel 
mult cinci ani de la expirarea 
stagiului minim prevazut la 
alineatul 1. 

(3) Personalul didactic se poate prezenta la 
examenul de definitivare în trei sesiuni, în 
cel mult trei ani de la expirarea stagiului 
minim prevazut la alineatul 1 

Cel care după stagiatură şi după încă 3 ani nu 
face faţă unui examen practic (cum propunem 
mai jos) trebuie să plece din sistem pentru binele 
copiilor 

 (5) Examenul pentru definitivarea 
în învatamânt consta în: 
a) o inspectie speciala precedata de 
o inspectie curenta; 

(5) Examenul pentru definitivarea în 
învatamânt consta în: 
a) o inspectie speciala precedata de o 
inspectie curenta; 

Se elimină probele scrise. 
În expunerea de motive a MEC la proiectul de 
statut se prevede la punctul 16 din ,,schimbări,, 
,,concurs prin susţinerea unei lecţii la clasa şi/ 
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b) o proba scrisa la una din 
specializarile de pe 
diploma/diplome sau la 
specializarea pe care cadrul 
didactic o poate preda conform 
legii si metodica predarii 
respectivei specializari; 
c) o proba orala/practica la una din 
specializarile de pe 
diploma/diplome sau la 
specializarea pe care cadrul 
didactic o poate preda conform 
legii si metodica predarii 
respectivei specializari; 
d) o proba scrisa la 
psihopedagogie. 
(6) Programele cu continuturi 
unice pentru probele scrise, orale, 
practice si bibliografia pentru 
fiecare specialitate, profil si 
domeniu se aproba de catre 
Ministerul Educatiei 

b) proba practica prin susţinerea unor 
lecţii la clasa şi/ evaluarea unor ore 
pentru posturile de predare sau pe baza 
unor probe practice pentru celelalte 
posturi după o procedură elaborată de 
MEC  

sau evaluarea unei ore,,. Orice angajator 
testează angajatul în chiar ceea ce are de muncit. 
Copiii nu câştigă nimic dacă dascălul lor ştie 
multe definiţii şi clasificări şi are o ,,pană,, bună. 
Copiii câştigă doar dacă cel din faţa lor 
stăpâneşte arta de a-i face să depună efort în 
învăţare şi de a-achiziţiona noi competenţe şi 
informaţii. Mai important in profesia acesta este 
dovedirea empatiei şi capacităţii de comunicare, 
a atenţiei distributive în faţa a peste 20 de 
suflete. 
De preferat subiectivism într-un concurs care îşi 
propune să verifice calităţi necesare postului 
decât reală obiectivitate într-un concurs care 
testează calităţi nerelevante postului. 

Art 
80 

Art. 80. (1) Gradul didactic II se 
poate obtine de catre personalul 
didactic care are o vechime de 
predare efectiva la catedra de cel 
putin patru ani de la definitivarea 
în învatamânt si care a acumulat 
numarul corespunzator de credite. 
(2) Probele pentru obtinerea 
gradului didactic II constau în: 
a) o inspectie speciala; 
b) o proba scrisa la una din 
specializarile de pe 

Art. 80. (1) Gradul didactic II se poate 
obtine de catre personalul didactic care are 
o vechime de predare efectiva la catedra de 
cel putin patru ani de la definitivarea în 
învatamânt si care a acumulat numarul 
corespunzator de credite sau echivalentul 
în ore de curs de formare  pentru 90 de 
credite în raport 1credit=3 ore curs. 
(2) Probele pentru obtinerea gradului 
didactic II constau în: 
a) o inspectie speciala 
b) proba practica în care să fie 

Eliminăm probele scrise  
În expunerea de motive a MEC la proiectul de 
statut se prevede la punctul 16 din ,,schimbări,, 
,,concurs prin susţinerea unei lecţii la clasa şi/ 
sau evaluarea unei ore,,. Orice angajator 
testează angajatul în chiar ceea ce are de muncit. 
Vezi şi motivaţia de mai sus 
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diploma/diplome sau la 
specializarea pe care cadrul 
didactic o poate preda conform 
legii si metodica predarii 
respectivei specializari; 
c) o proba orala/practica la una din 
specializarile de pe 
diploma/diplome sau la 
specializarea pe care cadrul 
didactic o poate preda conform 
legii si metodica predarii 
respectivei specializari; 
d) o proba scrisa la 
psihopedagogie. 
(3) Programele cu continuturi 
unitare pentru probele scrise, 
orale, practice si bibliografia 
pentru fiecare specialitate, profil si 
domeniu se aproba de catre 
Ministerul Educatiei. 
(4) În cazul în care personalul 
didactic a obtinut media 10 la 
examenul de definitivat, 
beneficiaza de o reducere de un an 
a termenului de înscriere la gradul 
didactic II. 

demonstrate competenţele dobândite în 
cadrul cursurilor de formare continuă; 
c) rezultatele evaluărilor de la cursurile 
de formare parcurse 
(3) În cazul în care personalul didactic a 
obtinut media 10 la examenul de definitivat, 
beneficiaza de o reducere de un an a 
termenului de înscriere la gradul didactic II 

Art 
83 

(2) Personalul didactic desemnat 
pentru a efectua inspectii speciale 
trebuie sa aiba gradul didactic 
înspecialitatea corespunzatoare, 
cel putin egal cu cel pentru care 
candideaza personalul didactic 
inspectat. 
(3) Personalul didactic cu gradul 

Art 83 (2) Personalul didactic desemnat 
pentru a efectua inspectii speciale trebuie sa 
aiba gradul didactic înspecialitatea 
corespunzatoare, cel putin egal cu cel pentru 
care candideaza personalul didactic 
inspectat şi să fi predat la respectivul nivel 
de învăţământ. 
(3) Personalul didactic cu gradul didactic I 

Pentru o reală descentralizare şi o încredere în 
structurile de la baza sistemului. Realitatea arată 
că multe cursuri la care nu se dau credite sunt 
mai utile decât unele cursuri pe credite. 
Cel puţin până la flexibilizarea acreditării 
cursurilor trebuie acceptate si cele care nu dau 
credite dar sunt foarte utile 
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didactic I care urmeaza cursuri de 
formare acreditate în specialitate 
sau în management educational si 
acumuleaza dupa fiecare 5 ani 
numarul de credite stabilit prin 
metodologie a Ministerului 
Educatiei, beneficiaza de un 
stimulent de 5 % din salariul de 
baza care se include în acesta.  

care urmeaza cursuri de formare acreditate 
în specialitate sau în management 
educational sau cursuri de formare 
avizate de MEC sau Direcţiile judeţene 
de învăţământ si acumuleaza dupa fiecare 
5 ani numarul de credite sau echivalentul 
în ore de curs în raportul de 1 credit =3 
ore stabilit prin metodologie a Ministerului 
Educatiei, beneficiaza de un stimulent de 5 
% din salariul de baza care se include în 
acesta. 

Art 
85 

Art. 85.Activitatile de formare 
continua obligatorii prevazute la 
art.77 se finanteaza de la bugetul 
de stat 

Art. 85.Activitatile de formare continua 
obligatorii prevazute la art.77 se finanteaza 
de la bugetul de stat cu asigurarea 
suplinirii la clasă, cu menţinerea 
drepturilor salariale pe perioada 
respectivă şi asigurarea cheltuielilor de 
transport şi cazare. Dacă se desfăşoară în 
zile de odihnă aceste zile se vor adăuga 
concediului. 

Este cazul ca formarea continuă obligatorie să 
fie făcută serios cu oameni odihniţi şi nu după 
orele de curs şi cu decontările de rigoare fiindcă 
sunt în interesul sistemului 

Art 
87 
(1) 

Art. 87.(1) Evaluarea 
performantelor profesionale 
individuale ale personalului 
didactic se face anual, în baza 
criteriilor generale stabilite de 
Ministerul Educatiei. 

Art. 87.(1) Evaluarea performantelor 
profesionale individuale ale personalului 
didactic se face anual, în baza criteriilor 
generale stabilite de Ministerul Educatiei. 
Criteriul fundamental al personalului de 
predare este progresul şcolar înregistrat 
de elevi şi evidenţiat prin compararea 
testelor de evaluare date  elevilor cu 
ocazia a două inspecţii efectuate la 
interval de 6 luni. 

Citez din expunerea de motive a MEC la legea 
de faţă: ,,definirea rezultatelor educaţionale în 
termeni de “valoare adăugată” şi “valoare 
creată” şi pornind de la factori şi indicatori 
de risc educaţional foarte bine definiţi,, 
Mai citez din expunerea de motive a MEC: 
,,sunt aplicate de fiecare unitate de 
învăţământ scheme/modele de evaluare a 
progresului elevilor la nivelul şcolii pentru 
feed-back,, 
Criteriul fundamental al personalului de predare 
este progresul şcolar înregistrat de elevi şi 
evidenţiat prin compararea testelor de evaluare 
date elevilor cu ocazia a două inspecţii efectuate 
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la interval de 6 luni. 
Directorii sunt degrevaţi total de ore şi trebuie să 
îşi vadă cu seriozitae angajaţii la clasă şi să 
testeze elevii 

Art 
89 

Art. 89. Evaluarea personalului 
didactic de inovare-dezvoltare se 
realizeaza pe baza unei 
metodologii elaborate de 
institutiile/unitatile mentionate la 
art.30 din prezenta lege 

Art. 89. Evaluarea personalului didactic de 
inovare-dezvoltare , autor de curriculum, 
formator, mentor pentru dezvoltare 
profesională, ameliorare şi remediere a 
activităţii la clasă, mentor pentru 
stagiari, monitor de calitate se realizeaza 
pe baza unei metodologii elaborate de 
institutiile/unitatile mentionate la art.34 din 
prezenta lege 

Precizarea funcţiilor respective şi corectarea 
unei erori de trimitere la alt art decât cel vrut de 
lege 

Art 
93 
(1) 
a) 

Art. 93.(1) Salarizarea 
personalului didactic de predare 
din învatamântul preuniversitar se 
stabileste diferentiat, în raport cu: 
a) calitatea activitatii, evaluata pe 
baza criteriilor de performanta 
stabilite de Ministerul Educatiei si 
adaptata de fiecare unitate sau 
institutie de învatamânt la 
contextul specific, prin fisa 
postului 

Art. 93.(1) Salarizarea personalului didactic 
de predare din învatamântul preuniversitar 
se stabileste diferentiat, în raport cu: 
a) calitatea activitatii, evaluata pe baza 
criteriilor de performanta stabilite de 
Ministerul Educatiei si adaptata de fiecare 
unitate sau institutie de învatamânt la 
contextul specific, prin fisa postului. 
Criteriul fundamental al personalului de 
predare este progresul şcolar înregistrat 
de elevi şi evidenţiat prin compararea 
testelor de evaluare date  elevilor cu 
ocazia a două inspecţii efectuate la 
interval de 6 luni

Criteriul fundamental al personalului de predare 
este progresul şcolar înregistrat de elevi şi 
evidenţiat prin compararea testelor de evaluare 
date  elevilor cu ocazia a două inspecţii efectuate 
la interval de 6 luni 
Efortul şi profesionalismul unui dascăl care duce 
efectiv un colectiv de elevi de la 5 la 8 este mai 
mare decât al unui dascăl care raportează un 
olimpic la pregătirea căruia fiind posibil să nu 
aibă niciun merit. 
Progresul şcolar este măsura activităţii la clasă şi 
plusvaloarea pentru care suntem plătiţi. 
Dacă poate fi subiectivă? Nu mai subiectivă 
decât cântărirea dosarelor. 

Art 
93 
(3) 
g) 

Art 93 (1) g) Personalul didactic 
care îndeplineste functii de 
profesor metodist în casa corpului 
didactic, coordonator CJAP, 
profesor coordonator al structurilor 
din cadrul unitatilor cu 
personalitate juridica, coordonator 

Art 93 (1) g) Personalul didactic care 
îndeplineste functii de profesor metodist în 
casa corpului didactic, coordonator CJAP, 
mentor pentru dezvoltare profesională, 
ameliorare şi remediere a activităţii la 
clasă, profesor coordonator al structurilor 
din cadrul unitatilor cu personalitate 

Pentru a se ţine cont şi de noua funcţie de 
mentor pentru dezvoltare profesională, 
ameliorare şi remediere a activităţii la clasă 
motivată mai sus 
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de cerc pedagogic primeste o 
indemnizatie de 10-20% din 
salariul de baza; 

juridica, coordonator de cerc pedagogic 
primeste o indemnizatie de 10-20% din 
salariul de baza; 

Art 
96 
(2) 

Art 96 (2) Gradatia de merit se 
atribuie personalului didactic, pe o 
perioada de patru ani. Procedura 
de atribuire a gradatiei de merit si 
criteriile se stabilesc prin 
metodologia elaborata de 
Ministerul Educatiei. 

Art 96 (2) Gradatia de merit se atribuie 
personalului didactic, pe o perioada de patru 
ani. Personalul care este detaşat în 
interesul învăţământului în acesată 
perioadă va primi gradaţia de merit la 
revenirea pe post pentru perioada 
rămasă din cei 4 ani. Procedura de 
atribuire a gradatiei de merit si criteriile se 
stabilesc prin metodologia elaborata de 
Ministerul Educatiei. 

Pare corect ca să poată beneficia de 48 de luni 
de gradaţie de merit recunoscându-i-se 
întreruperea în interesul învăţmântului 

Art 
102 
(1) 

Art. 102.(1) Personalul didactic 
titular de predare si cel cu post 
rezervat din Ministerul Educatiei, 
din organisme sau institutii aflate 
în subordinea Ministerului 
Educatiei, si din directiile 
judetene/a municipiului Bucuresti 
pentru învatamânt preuniversitar 
cu rezultate excelente în activitatea 
desfasurata, poate primi decoratii, 
ordine, medalii, titluri, precum si 
premii, potrivit legii 

Art. 102.(1) Personalul didactic titular de 
predare si cel cu post rezervat din 
Ministerul Educatiei, din organisme sau 
institutii aflate în subordinea Ministerului 
Educatiei, din directiile judetene/a 
municipiului Bucuresti pentru învatamânt 
preuniversitar şi din şcolile de peste 
graniţă în care se predă limba română cu 
rezultate excelente în activitatea 
desfasurata, poate primi decoratii, ordine, 
medalii, titluri, precum si premii, potrivit 
legii 

Grija pentru slujitorii limbii române de peste 
hotare 

Art 
108 
(3) 
b) 

Art 108 (3) b) un reprezentant al 
organizatiei sindicale din care face 
parte persoana aflata în discutie 
sau unreprezentant al salariatilor, 
acolo unde nu exista sindicat; 

Art 108 (3) b) un reprezentant al 
organizatiei sindicale din care face parte 
persoana aflata în discutie sau 
unreprezentant al salariatilor, acolo unde nu 
exista sindicat şi un reprezentant al 
asociaţiei profesionale a cadrelor 
didactice 

Încurajarea mediului asociativ prevăzută şi în 
expunerea de motive a MEC este în trendul 
european 
Vezi si ARTICOLUL 9 din constitutie 
,,Sindicatele, patronatele şi asociaţiile 
profesionale se constituie şi îşi desfăşoară 
activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile 
legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la 
promovarea intereselor profesionale, economice 
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şi sociale ale membrilor lor.,, 

Art 
126 
(1) 

Art 126 (1) lit nouă g)  Art 126 (1) lit nouă  g) asigurarea unui 
climat securizant prin care să se cultive 
fiecărui elev stima de sine şi încrederea în 
propriile forţe 

Pt că se tot vorbeste de centrarea pe elev. Elevul 
se are întâi pe sine. Şcoala trebuie să îi cultive 
încrederea în sine căci fără încredere nu va 
purcede să facă nimic acum sau în viaţă 

Art 
198 
bis 

Art nou 198 bis Art nou 198 bis (1) În cuprinsul prezentei 
legi acolo unde apare sintagma de 
,,cursuri acreditate,, legiuitorul înţelege şi 
alte cursuri avizate de MEC, IŞJ, CCD 
care vor fi echivalate prin raportul 1 
credit=3 ore de curs. MEC va elabora 
documente care să simplifice şi 
descentralizeze acreditatea cursurilor de 
formare continuă pentru un acees mai 
flexibil la ele a furnizorilor şi 
beneficiarilor. Se va urmări creşterea 
semnificativă a caracterului practic-
aplicativ al acestor cursuri în care să 
existe şi o secvenţă de aplicare efectivă la 
clasă a noilor achiziţii de către cursanţi. 
(2) Se va perfecta şi sistemul de 
interasistenţă periodică la clasă a 
profesorilor pentru a se învăţa reciproc 
din experienţa celuilalt ameliorându-se 
caracterul solitar al acestei profesii în 
care cadrele didactice nu au posibilitatea 
de a se vedea între ele în activitate 
efectivă la clasă. 
(3 MEC va reglementa funcţia didcatică 
de profesor mentor pentru dezvoltare 
profesională, ameliorare şi remediere a 
activităţii la clasă pe baza evaluărilor 
făcute în Proiectului pentru 

Textul spune tot 
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Învăţământul Rural şi extinderii bunelor 
practici constatate în cei 3 ani de 
derulare a acestui program 
(4) În termen de un an MEC va face un 
studiu privind eventualitatea reformei în 
viitor a formării iniţiale a personalului de 
predare în unităţi ale învăţământului 
superior care să pregătească exclusiv 
cadre didactice şi eliminarea intrării în 
sistem a unor absolvenţi care au urmat o 
anumită specializare şi abordează doar 
ca alternativă cariera didactică 
parcurând modulul psihopedagogic. Este 
nevoie ca studentul când intră la 
facultate să ştie clar că a optat să fie 
profesor şi toată energia sa să fie 
canalizată în acest scop şi toate cursurile 
să fie relevante pentru această carieră. 

Citez din expunerea de motive a MEC: 
,,Este necesară o nouă politică privind 
formarea iniţială a profesorilor care să fie 
una consistentă şi să asigure atingerea 
scopurilor sociale şi educaţionale ale şcolii; 
• includerea în formarea iniţială a mai multor 
cursuri de didactici ale disciplinelor/ariilor 
curriculare cu aplicaţii pe curriculumul în 
uz,, 
Sunt ţări care au facultăţi de profesori 
Vezi Finlanda care iese cel mai bine la toate 
evaluarile internationale 
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