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MESAJUL MEU PENTRU VOI TOÞI
Îmi imaginez începutul de an ºcolar ca pe o frumoasã cãlãtorie, plinã

de aventuri, pe o corabie magicã strãbãtând oceanul tainelor.Elevii sunt
aventurieri în lumea celor omie de secrete ale universului, iar învãþãtorii
ºi profesorii sunt ghizii lor de încredere. Cu ocazia acestei cãlãtorii
simbolice,voi ,dragi elevi, veþi fi ofiþeri ai stãrii civile pentru întemeierea
familiilor de cuvinte ,veþi afla ce funcþie sintacticã poate avea substan-
tivul ”vacanþã”, de ce e ceaþã pe Tamisa ºi de câte ori beau englezii ceai
în 24 ore, câte ar avea de povestit bãtrânii corbi din Turnul Londrei ºi
cât preþ se pune în Anglia pe conversaþia despre vreme. Calatoria vã
va trezi interesul pentru diferite þãri, invitându-vã în cãlãtorii imaginare.
Cu ocazia acestora veti striga impreuna “Hei,rup!”când veþi escalada
Everestul ºi veti face glume pe seama celor care se vor uda încercând
sã-ºi spele carnetul de note în Nil. Veþi afla la ce “cugetã” clorofila când
se odihneºte, ce-i place þânþarului sã manânce la micul dejun ºi cum ni
se înnoadã neuronii când învãþãm la biologie, vã veþi cântãri
cunoºtinþele de fizicã ºi chimie cu paharul Berzelius,veþi contempla
Tabelul lui Mendeleev, veþi face legatura între mere ºi Newton, apã ºi
Arhimede. Dacã veti fi cuminþi aventurile de la ora de matematicã vã
vor învãþa care este volumul mingii de fotbal ºi câte secunde îi trebuie
acesteia de la gheata lui Hagi pânã la poartã,veþi face munca unui
detectiv identificând necunoscutele din ecuaþii. Veti avea prilejul sã
aflaþi cât e de importantã informaþia în informaticã ºi cum a navigat
Marco Polo fãrã a avea la dispoziþie internetul. ªi am putea continua ...

Dragi elevi!
Sfatul meu pentru aceasta cãlãtorie este sã aveþi încredere în

ghizii voºtri,sã ascultaþi sfaturile ºi îndrumãrile valoroase ale
cadrelor didactice, deoarece succesul vostru este pentru ei ceea mai
mare rãsplatã.

Dragi colegi profesori ºi învãtãtori!
De început de an ºcolar vã transmit motto-ul meu favorit, dupã

care imi ghidez si eu activitatea de inspector ºcolar general sau de
cadru didactic activ la catedrã. Vaclav Havel a spus:

„Speranþa este o stare mentalã, nu lumeascã. Speranþa, în sensul
ei adânc ºi puternic, nu este acelaºi lucru cu bucuria, atunci când
totul merge bine sau cu dorinþa de a investi în planuri ,care sunt
destinate evident succesului, ci abilitatea de a munci pentru un lucru
bun.

Speranþa nu este convingerea cã lucrurile vor lua o întorsãturã
bunã, ci convingerea cã ceea ce faci are sens indiferent ce întorsãturã
iau lucrurile.”

În spiritul celor afirmate mai sus, vã doresc tuturor un început
de an ºcolar fericit, un an ºcolar plin de succese, aventuri ºi amintiri
de neuitat!

Inspector ºcolar general,
FERENCZ SALAMON ALPÁR LÁSZLÓ

CHIPUL DASCÃLULUI
În formarea ºi devenirea oricãruia dintre noi, coborând pe scara

timpului, ne reîntâlnim cu chipul neºters din memoria ºi sufletul nostru,
cu imaginea dascãlului.

Fãrã a exagera, învãþãtorul urmeazã exemplul Creatorului absolut,
continuând cu generaþii ºi generaþii de elevi, sã le modeleze mintea
ºi sufletul, comportamentul faþã de ei înºiºi ºi de ceilalþi.

Învãþãtorul este un sculptor care modeleazã ºi remodeleazã cea
mai mobilã materie a existenþei: mintea ºi sufletul. La începutul
primului an de ºcoalã, dascãlul îi oferã elevului prin scris ºi citit
ieºirea fascinantã din lumea necunoaºterii. Uneori copiii pot fi
victime ale unui destin tragic. ªi în acest caz imaginea de înger a
învãþãtorului îi revine în minte.

Aº încheia cu o posibilã întâmplare.
Un copil de 7 ani, orfan de mamã, se reîntorcea de la munca

chinuitoare a câmpului, cu tatãl sãu, gârbovit de griji ºi de nevoi.
În drum spre casã, copilaºul i-a spus tatãlui:

–Vreau sã intru la mãnãstire ºi sã mã rog.
Avea cu el Abecedarul. S-a aºezat în genunchi. A deschis Abe-

cedarul ºi mereu repeta cu voce tare literele învãþate. Cãlugãrii erau
la vecernie. Stareþul i-a spus unuia:

–Frate, du-te, te rog, ºi vezi cine ne tulburã rugãciunea?
L-a vãzut pe copilaºul orfan ºi l-a întrebat:
–Ce faci, mãi bãiete?
–Mã rog.

–Cum te rogi, dacã citeºti numai literele din Abecedar?
–Pãrinte, Dumnezeu cât e de mare, din literele citite de mine

poate sã compunã cea mai frumoasã rugãciune.
În jurul copilului s-a creat un cerc luminos, ca semn de mulþumire,

nerostitã, pentru învãþãtorul care l-a iniþiat în taina cititului-scrisului.
Dedic aceste gânduri frumoase celei care a fost învãþãtoarea mea,

Livia Boarescu.
Înv. Mureºan Letiþia

ªcoala Gen. “Miron |Cristea”, Topliþa



CALITATE ªI DEZVOLTARE PROFESIONALÃ

METODE INTERACTIVE ÎN PREDAREA LIMBII ªI LITERATURII ROMÂNE
ÎN CICLUL PRIMAR

Strategiile pe care cadrul didactic le foloseºte în timpul orelor de
Limba românã trebuie astfel selectate încât sã stârneascã interesul
elevilor ºi sã-i ajute sã înþeleagã operele literare. În acest sens este
necesarã abordarea acestora în concordanþã cu specificul învãþãmân-
tului primar, iar noþiunile de teorie literarã trebuie prezentate în
legãturã cu posibilitãþile prezentãrii. Metodele folosite pentru inter-
pretarea unui text trebuie astfel alese încât elevul sã simtã bucuria
trãirii lecturii, forþa gândirii lui logice, argumentative, interogative
ºi nu în ultimul rând a gândirii critice.

Pornind de la aceastã premisã ºi de la ipoteza cã, în activitatea
pe care o desfãºor, dacã voi aplica atât metode tradiþionale cât ºi
interactive de predare-învãþare-evaluare a Limbii ºi literaturii
române, atunci va creºte eficienþa activitãþii de receptare a textului
literar, se va produce o schimbare în conduita de învãþare a elevilor,
ceea ce va determina depãºirea barierelor de comunicare, în special
cea oralã, formarea unor valori ºi atitudini pozitive ºi o îmbunãtãþire
a performanþelor de exprimare a elevilor la aceastã disciplinã ºi nu
numai, am efectuat o activitate de cercetare în acest sens. Cercetarea
face parte din Lucrarea metodico-ºtiinþificã pentru obþinerea gradu-
lui didactic I, seria 2009-2011, cu titlul: „Particularitãþi ale metodelor
tradiþionale ºi interactive în predarea limbii ºi literaturii române în
clasele II-IV”.

Perioada cercetãrii a fost în sem. II, anul ºcolar 2009-2010 ºi a
cuprins în eºantionul de conþinut texte din unitatea de învãþare
„Copilãria”, clasa a III-a.

Metoda de bazã a fost experimentul didactic, iar tehnica utilizatã
a fost cea a eºantioanelor paralele/ echivalente. S-a operat cu un
eºantion experimental ºi cu un eºantion de control, aproximativ
echivalente din punct de vedere al capacitãþii medii ºi s-a studiat
comparativ evoluþia celor douã eºantioane.

În etapa preexperimentalã am aplicat un test de evaluare iniþialã
identic, pentru cele douã eºantioane, în vederea diagnosticãrii
atitudinii elevilor faþã de textul literar ºi a nivelului capacitãþilor de
comunicare ºi receptare a mesajului scris/oral. În urma acestui test,
am constatat cã nivelul de pregãtire al celor douã eºantioane este
aproximativ egal:

CALIFICATIV NR. DE ELEVI PROCENTE

Eºantion
control

Eºantion
experiment

Eºantion
control

Eºantion
experiment

Foarte bine 3 4 13% 16%

Bine 11 15 46% 60%

Suficient 6 4 25% 16%

Insuficient 4 2 17% 8%

În etapa experimentalã, în eºantionul experimental s-au folosit
metode interactive de predare-învãþare, îmbinate cu metode
tradiþionale. În paralel, activitatea eºantionului de control s-a
desfãºurat în manierã obiºnuitã, fãrã a fi influenþatã de variabila
independentã folositã la eºantionul experimental.

Etapa postexperimentalã s-a caracterizat prin aplicarea unui test
de evaluare finalã, identic celor douã eºantioane ºi analiza, interpre-
tarea comparativã a rezultatelor. Scopul acestui test a fost acela de
a confirma sau infirma importanþa complementaritãþii metodelor de
predare interactive. efectele au fost urmãtoarele:

CALIFICATIV NR. DE ELEVI PROCENTE

Eºantion
control

Eºantion
experiment

Eºantion
control

Eºantion
experiment

Foarte bine 3 9 13% 36%

Bine 7 13 29% 52%

Suficient 14 3 58% 12%

Insuficient – – 0% 0%

Rezultatele obþinute de elevi la testul final evidenþiazã foarte bine
faptul cã aplicarea metodelor interactive de predare/învãþare a
îmbunãtãþit calitatea ºi cantitatea informaþiilor dobândite de elevi
în perioada experimentului, la materia respectivã, în concordanþã
cu programa ºcolarã.

Prin cercetarea pedagogicã pe care am realizat-o la clasele a III-a,
am pus în evidenþã rolul îmbinãrii metodelor tradiþionale cu cele
interactive în activitatea de predare/învãþare la clasã pentru a ajuta
elevii sã înþeleagã ºi sã descifreze mai uºor textele literare, pentru
a putea face corelaþii cu propriile experienþe de viaþã, ducând la
dezvoltarea imaginaþiei creatoare, a gândirii, a inteligenþei, a
atitudinilor.

Inst. Violeta Craioveanu,
Colegiul Naþional „Octavian Goga”, Miercurea-Ciuc

EDUCAÞIA ECOLOGICÃ
ÎN CICLUL PRIMAR

Educaþia ecologicã este un proces menit sã sensibilizeze oamenii,
sã-i facã mai conºtienþi si preocupaþi de problemele mediului
înconjurãtor. Scopul final al educaþiei ecologice este acelaºi în
întreaga lume: de a forma o mentalitate sãnãtoasã faþã de calitatea
mediului în care trãim. Acest deziderat poate fi îndeplinit cu succes
dacã acest tip de educaþie este iniþiat încã din primii ani de ºcoalã
Copiii trebuie sã dobândeascã cunoºtinþe, atitudini ºi motivaþii
pentru a acþiona individual ºi în echipã la soluþionarea problemelor
care þin de protecþia mediului. Astfel se cultivã dragostea ºi respectul
elevilor pentru lumea înconjurãtoare, se formeazã atitudini de
dezaprobare faþã de cei care încalcã normele de protecþie a mediului
ºi se cultivã interesul pentru promovarea ideii unui mediu natural
sãnãtos.

Educaþia ecologicã ajutã la cunoaºterea efectelor poluãrii apelor,
aerului ºi solului, a poluãrii estetice ºi fonice, precum ºi la gãsirea
soluþiilor de rezolvare pentru diferite situaþii de distrugere a
mediului natural. Elevul este ajutat sã înþeleagã cã omul depinde în
foarte mare mãsurã de mediul natural în care trãieºte ºi cã este
înþelept sã-l protejeze cât mai bine cu putinþã. O deosebitã impor-
tanþã pentru succesul activitãþilor de protecþie a mediului, în prezent
ºi în perspectivã o au elementele de ordin informativ-educativ, care
sã modifice mentalitãþi ºi obiceiuri contrare unei bune gestionãri a
factorilor de mediu. Toate aceste activitãþi trebuie fãcute pe baza
atragerii, în toate fazele, de la decizie pânã la aplicare, a colec-
tivitãþilor locale. Învãþãmântul are o importanþã deosebitã în dezvol-
tarea aptitudinilor intelectuale ºi practice ale elevilor în formarea
de convingeri pentru protejarea mediului. Obiectivul major este
stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaºterii ºi stãpânirii
mediului apropiat.

În învãþãmântul primar, pentru educaþia ecologicã nu sunt alocate
ore speciale, aceasta realizându-se prin orele de ºtiinþe ale naturii,
abilitãþi practice ºi prin tratarea interdisciplinara a temelor legate
de protecþia mediului sau prin alegerea unui opþional care sã aibã
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CALITATE ªI DEZVOLTARE PROFESIONALÃ

EDUCAÞIA PARENTALÃ – FACTOR DETERMINANT AL EFICIENTEI CONTRACTULUI
TRIPARTIT SCOALA–COPIL–FAMILIE

În contextul unei societãþi care evolueazã extrem de repede ºi care ne
solicitã foarte mult, rolul de pãrinte devine din ce în ce mai complex. A
fi pãrinte este un statut care poate genera cele mai mari satisfacþii pe care
viaþa le poate oferi unui adult, dar este ºi o mare responsabilitate.Pãrinþii
pot fi deseori copleºiþi de stres-ul cotidian, cãruia trebuie sã-i facã faþã - o
problemã frecventã , deloc neglijabilã, care determinã expunerea propriului
copil la un risc psihosocial.De aceea meseria de pãrinte poate fi sustinutã
ºi prin cursuri de formare continuuã .Se supune ºi ea nevoii de învãþare
pe tot parcursul vieþii.

Cu ºapte ani în urmã, la nivelul învãþãmântului harghitean a fost
lansat proiectul ‘’ Parinþi mai buni,copii mai buni’’.În multe unitãþi
ºcolare acesta s-a dovedit a fi de succes.Sute de pãrinþi conºtienþi de
nevoia unei mai bune colaborãri cu ºcoala sau pur ºi simplu din
curiozitatea de a vedea ce acoperã invitaþia învãþãtorilor au participat
la cursuri pe diferite teme.

Iatã cã, în 2010, Fundaþia Holt România a lansat proiectul „Cum sã
devenim pãrinþi mai buni”, ca rãspuns la nevoia de sprijin specializat ºi
îndrumare vis-a-vis de procesul de educaþie al copilului. Acesta reprezintã
o modalitate de educare a unei atitudini echilibrate a pãrinþilor faþã de
familie, copii, carierã sau alte activitãþi prezente în viaþa de zi cu zi.
Reprezintã o practicã importantã ºi din perspectiva principiului „e mai
bine sã previi decât sã tratezi.”

Programul de educaþie parentalã este unul de prevenire a eventualelor
abuzuri care pot apãrea în cadrul unor familii asupra copiilor, prin
‘’educarea’’ pãrinþilor ºi învãþarea lor cum sã devinã pãrinþi mai buni,
cum sã-ºi respecte proprii copii.

Programul nu este gândit ca o soluþie pentru problemele majore ale vieþii.
Este doar un punct de pornire- un loc în care pãrinþii pot ã înveþe mai mult
depre stilul lor de pãrinþi ºi opþiunile pe care le au pentru îndrumarea copiilor,
precum ºi un prilej sã câºtige mai multã încredere în ei înºiºi, ca oameni ºi
ca pãrinþi.

Punctele centrale ale programului sunt :
•Sã înveþe tratarea stresului ºi abilitãþile de comunicare.
•Sã-ºi înþeleagã mai bine copiii.
•Sã se abiliteze pentru rolul de pãrinte ºi sã înveþe abordãri pozitive

ale acestuia.
•Sã construiascã o reþea de sprijin.
Sesiunile de pregãtire pentru pãrinþi vizeazã teme precum:

Cum sã fii un bun pãrinte
Cum sã învingi furia ºi stresul
Cum sã comunici eficient cu copilul tãu
Cum sã însoþeºti copilul pe calea dezvoltãrii sale
Cum sã fii partener de încredere în relaþia cu copilul tãu
Cum sã abordezi pozitiv disciplinarea copilului
Cum prevenim abuzul ºi efectele lui asupra copilului.

În acest scop în judeþ au fost formate un numãr de saisprezece cadre
didactice,cu atribuþii precise privind implementarea proiectului.Detaliile au
fost ºi ele popularizate cu prilejul consfãtuirii cu personalul didactic, iar
începând cu semestrul al II-lea, când când sarcinile concrete de implemen-
tare se încheie, considerãm cã educatorii de pãrinþi, ca persoane- resursã
pentru ºcolile ºi zonele din care provin, pot deveni suport pentru celelalte
cadre didactice care deruleazã programe cu pãrinþii.

Apreciem cã, oferind pãrinþilor posibilitatea de a furniza ºi primi
informaþii pentru a conºtientiza alternativele pozitive ºi a se sprijini
reciproc, putem sã-i ajutãm în luarea de mãsuri pentru îmbunãtãþirea
calitãþii vieþii lor ºi a copiilor

Dorim succes acestui proiect ºi tuturor iniþiativelor care susþin
parteneriatul ºcoalã –copil – familie!

Inspector de specialitate,
Elena Mîndru

în studiu o temã de ecologie. Pot cuprinde teme ecologice ºi unele
activitãþi extracurriculare. În cadrul orelor de ºtiinþe ale naturii
elevii au de realizat portofolii care cuprind diferite teme ecologice
ºi de protejare a mediului. Teme ca: „Ce sunt deºeurile?”, „De ce
plânge brãduleþul ?” , „Cum a modificat omul mediul înconjurãtor?”,
„Ce pot face eu, pentru a ocroti natura! „ Acestea fiind doar câteva.
Elevii sunt foarte rerceptivi la aceste teme. Pentru realizarea lor se
recurge la folosirea braistormingului, conversaþiei, observaþiei,
problematizãrii, jocului, muncii în grup ºi nu în ultimul rând muncii
individuale. Tratarea interdisciplinarã a temelor legate de protecþia
mediului, oferã o gamã largã de forme de realizare. Începând de la
jocul de rol, desene tematice, realizarea de afiºe, pliante, observarea,
aplicaþii practice (în clasã, în curtea ºcolii), realizarea unor drama-
tizãri, colaje. Prin varietatea formelor de realizare elevii sunt atraºi
sã participe activ la aceste activitãþi.

La disciplina abilitaþi practice, lucrãrile realizate cu materiale din
naturã ºi cu materiale reciclabile pot rezulta în adevãrate opere de
artã ºi pot constitui ºi premizele realizãrii educaþiei ecologice.
Colajele din fructe ºi seminþe, frunze, coaja de copac, diferite pene
colorate, pot genera discuþii pe teme de ecologie cum ar fi:

•protecþia plantelor ºi animalelor din zona în care trãim;
•pãdurea, aurul verde al planetei.
Lucrãrile din diferite sortimente de hârtie sunt foarte îndrãgite

de copii ºi putem apela la cunoºtinþele din cadrul celorlalte discipline
de învãþãmânt, pentru formarea unor atitudini corecte faþã de
mediul natural. Reciclarea hârtiei înseamnã nu numai reducerea
poluãrii estetice ºi chimice a spaþiilor naturale, ci ºi evitarea folosirii
materialului lemnos pentru fabricarea tuturor sortimentelor de
hârtie. Deoarece nu avem o orã/sãptãmânã pentru educaþia
ecologicã, am decis sã întroducem un opþional cu titlul „Educaþia
ecologicã ºi de protecþia mediului”.

Prin conþinuturile diverse, cu înalt grad de aplicabilitate ºi
utilitate, care rãspund intereselor de cunoaºtere ale elevilor, prin
modalitãþile de abordare a acestora, prin utilizarea unor strategii
didactice interactive am urmãrit ca elevii sã fie capabili sã-ºi formeze
un punct de vedere obiectiv asupra realitãþii înconjurãtoare. Prin
acest opþional am contribuit la formarea unei atitudini motivante
ºi responsabile faþã de menþinerea ºi îmbunãtãþirea calitãþii medi-
ului înconjurãtor.

În cadrul activitãþilor extracurriculare cu teme ecologice am
realizat urmãtoarele activitãþi:

•stângerea de fonduri prin valorificarea deºeurilor ;
•concurs de desene ;
•scenete ecologice ;
•vizitarea instituþiilor implicate în protecþia mediului;
•invitarea unor specialiºti din cadrul instituþiilor;
•elaborarea unor reguli ecologice; (ptr.excursii)
•realizarea unui sondaj în rândul elevilor „Cine lasã sã curgã

apa, când se spalã pe dinþi ?”
•organizarea unor activitãþi de voluntariat („Curtea ºcolii , mereu

curatã”)
•participarea la o paradã a costumelor confecþionate din deºeuri;
Implicarea micilor ºcolari în activitãþile de cunoaºtere, înþelegere

a unor fapte ºi fenomene din universul apropiat, în identificarea ºi
rezolvarea unor probleme de poluare ºi degradare a mediului, are
ca rezultat formarea unor convingeri ºi deprinderi de apãrare,
conservare ºi dezvoltarea mediului înconjurãtor – condiþie de viaþã
civilizatã ºi sãnãtoasã.

înv. Hainala Ildiko Maria Doina, înv. Hîrlav Maria,
ªcoala Generalã „ Sfântu Ilie”, Topliþa
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CALITATE ªI DEZVOLTARE PROFESIONALÃ
CERCETÃRI EXPERIMENTALE PRIVIND IMPORTANÞA FOLOSIRII JOCULUI

DIDACTIC MATEMATIC
Unanim recunoscut pentru contribuþia deosebitã pe care o aduce în instruirea

ºi educarea elevilor, jocul didactic este inclus în sistemul metodelor de
învãþãmânt preferate în ciclul primar. În primul rând pentru cã el rãspunde în
modul cel mai fericit particularitãþilor de vârstã ale elevilor ºi în al doilea rând
pentru cã elementul distractiv pe care îl conþine stimuleazã interesul ºi
curiozitatea copilului. Din aceste considerente am ales jocul didactic matematic
ca temã a lucrãrii metodico-ºtiinþifice pentru obþinerea gradului didactic I, cu
titlul ,,Metodologia utilizãrii jocului didactic în lecþiile de matematicã, în ciclul

primar”, lucrare din care voi prezenta succint ultimul capitol.
1.Tema cercetãrii: studiul eficienþei folosirii jocului didactic ca modalitate

de predare-învãþare în cadrul orelor de Matematicã.
2. Importanþa abordãrii problemei cercetate:
Prin utilizarea jocului didactic matematic se pot asimila noi cunoºtinþe,

se pot verifica ºi consolida priceperile ºi deprinderile, se pot educa trãsãturi
ale personalitãþii, atenþia, capacitãþile intelectuale, perseverenþa, promptitu-
dinea, spiritul de echipã, de ordine, dârzenia, se modeleazã dimensiunile etice
ale conduitei ºi este un mijloc atractiv de realizare a obiectivelor prevãzute
în programa ºcolarã. Prin rezolvarea sarcinilor sub formã de joc, elevii
descoperã o altã laturã a Matematicii, plinã de surprize, care le oferã bucurii
ºi satisfacþii. Jocul formeazã, dezvoltã ºi restructureazã întreaga viaþã psihicã
a copilului. Jocul didactic îl determinã pe micul ºcolar sã–ºi câºtige încrederea
în sine, îl ajutã sã-ºi controleze sentimentele, pornirile, sã accepte sã trãiascã
dupã reguli ºi norme, sã colaboreze cu ceilalþi.

3. Obiectivele cercetãrii:
Pretestarea: cunoaºterea nivelului de pregãtire intelectualã a elevilor ºi

stabilirea performanþei individuale;
Experimentarea/ implementarea de strategii active/ alternative de predare –

învãþare – evaluare: dezvoltarea deprinderilor specifice muncii intelectuale în
lecþiile de Matematicã, prin utilizarea jocului didactic, arãtând eficienþa acestuia;

Evaluarea / testul final. Analize comparative

4. Tipul cercetãrii: cercetare didacticã experimentalã.
5. Ipoteza cercetãrii: Lucrarea doreºte sã demonstreze cã utilizarea jocului

didactic în cadrul orelor de matematicã contribuie la progresul ºcolar al elevilor.
6. Coordonatele majore ale metodologiei cercetãrii:
Locul de desfãºurare a cercetãrii: Colegiul Naþional „Octavian Goga“,

Miercurea - Ciuc, judeþul Harghita.
Perioada de cercetare: anul ºcolar 2009 – 2010, semestrul al II - lea.
Eºantionul de participanþi: eºantionul experimental- clasa a II - a A, eºantionul

de control-clasa a II - a B, a câte 25 elevi fiecare, nivel de dezvoltare fizicã ºi
intelectualã corespunzãtoare vârstei, deþin competenþe specifice disciplinei
Matematicã la nivelul standardelor curriculare prevãzute de programã.

Eºantionul de conþinut a cuprins lecþii din unitatea de învãþare „Adunarea

ºi scãderea numerelor naturale de la 0 la 1000“, pe parcursul a 24 de ore
repartizate acestei unitãþi.

Metodologia cercetãrii: Metodele de cercetare utilizate au inclus metoda
observaþiei, metoda portofoliului, metoda testelor standardizate, metoda
analizei produselor activitãþii, metoda anchetei pe bazã de chestionar, metoda
experimentului psihopedagogic.

Variabilele cercetãrii:

a)Variabila independentã: utilizarea sistematicã a jocului didactic, alãturi
de celelalte metode tradiþionale.

b)Variabilele dependente: implicarea activã a elevilor în rezolvarea exer-
ciþiilor ºi problemelor, acceptarea diverselor soluþii, încrederea în forþele
proprii, susþinerea unor puncte de vedere prin argumentare, interesul pentru
Matematicã, formarea de atitudini ºi valori pozitive, competenþele de aplicare
a noþiunilor studiate.

7. Descrierea etapelor cercetãrii:
a) Etapa preexperimentalã – de depistare a potenþialului intelectual

al elevilor:
Aceastã etapã are rolul de a stabili nivelul existent în momentul iniþierii

experimentului, atât la eºantionul experimental, cât ºi la cel de control. S-a
aplicat un test de evaluare identic pentru cele douã eºantioane (testul iniþial
sau pretestul), în vederea diagnosticãrii nivelului cunoºtinþelor de
matematicã ºi a gradului de operare cu acestea.

S-au întocmit diagrame pentru înregistrarea rezultatelor obþinute la testul
iniþial de elevii din eºantionul experimental ºi cel de control, separat pe

fiecare eºantion în parte ºi comparativ între cele douã grupe pentru
evidenþierea posibilelor diferenþe, s-au calculat mediile aritmetice, dispersiile,
abaterile standard la fiecare eºantion în parte.

b) Etapa experimentalã – etapa formativ – ameliorativa: Reprezintã
momentul introducerii variabilei independente în activitatea desfãºuratã de
eºantionul experimental, pe parcursul unitaþii de învaþare studiate în
semestrul al II-lea de elevii clasei a II-a A (clasa experimentala), în timp ce
pentru eºantionul de control activitatea didacticã s-a desfãºurat în condiþiile
obiºnuite, aplicându-i-se doar metode de predare tradiþionale.

c) Etapa postexperimentalã: În aceastã etapã s-a administrat o probã
de evaluare finalã identicã la cele douã clase implicate în experiment. Scopul
acestui nou test a fost acela de a confirma sau infirma importanþa utilizãrii
jocului didactic matematic la grupul experimental în obþinerea progresului
ºcolar al elevilor la Matematicã.

8. Analiza, prelucrarea ºi interpretarea datelor:
Rezultatele obþinute la testul iniþial ºi la testul final, s-au folosit la testarea

ipotezei de cercetare prin:efectuarea de comparaþii între rezultatele obþinute
de elevii din grupa experimentalã ºi cea de control la etapele pretest ºi
posttest, analiza procesului didactic din perioada experimentului formativ.

Diagramele cu rezultatele comparative ale eºantionului experimental si ale
eºantionului de control obþinute la testele iniþiale (fig.A) ºi finale (fig.B):

Fig.A Fig.B
Analiza ºi interpretarea datelor experimentului indicã o tendinþã pozitivã

semnificativã de ameliorare a rezultatelor elevilor, în favoarea grupei
experimentale, care nu poate fi pusã exclusiv pe seama dezvoltãrii psihice ºi
fizice naturale a copiilor, fapt ce ne permite sã afirmãm cã ipoteza noastrã
de cercetare se confirmã.

În momentul aplicãrii testelor iniþiale, am constatat cã cele douã eºantioane
erau apropiate din punctul de vedere al pregãtirii ºi al performanþelor ºcolare.

Ulterior, o datã cu aplicarea testului de evaluare finalã rezultatele au evidenþiat
detaºarea clarã a elevilor din grupul experimental faþã de cei din eºantionul de
control. Rezultatele obþinute de elevi la testul final ilustreazã foarte bine cã aplicarea
jocului didactic a îmbunãtãþit calitatea ºi cantitatea informaþiilor dobândite de elevi
în perioada supusã experimentului, la Matematicã..

9. Concluziile cercetãrii:
Prin interpretarea rezultatelor activitãþii de cercetare am constatat cã

utilizarea jocului didactic matematic asigurã creºterea eficienþei învãþãrii,
elevii înregistreazã progres ºcolar. Se pot evidenþia ºi chiar evalua atitudini,
trãsãturi de personalitate care nu pot fi puse în evidenþã prin alte metode
tradiþionale.

Folosirea jocului didactic duce la formarea unor deprinderi de muncã, de
învãþare care faciliteazã atitudinea activã a elevului. Jocul didactic îi ajutã
pe copii sã perceapã Matematica drept o bucurie nu o corvoadã, întrucât este
o metodã care trezeºte interesul elevilor faþã de lecþiile de Matematicã,
înlãturã monotonia, învioreazã lecþia, elevul fiind þinut în lumea lui de joc,
dar în acelaºi timp realizeazã lucruri care implicã efort intelectual.

Un învãþãtor care are creativitate pedagogicã este ingenios, inventiv, plin
de fantezie ºi cu o mare dozã de spontaneitate. El descoperã mereu noi ºi
noi forme de lucru, noi procedee ºi tehnici, modificã, adapteazã, combinã ºi
inventeazã noi instrumente sau mijloace menite sã sporeascã eficienþa muncii
didactice.

„Matematicile pun în joc puteri sufleteºti nu mult mai diferite de cele solicitate

de poezie ºi artã“, afirma Ion Barbu. Un adevãr matematic este plin de armonie
interioarã ca ºi o poezie, amândouã cer, în forme diferite, imaginaþie, intuiþie,
ºi nici una dintre ele - nici Matematica nici poezia – nu se poate înfãptui
fãrã vocaþie ºi, mai ales fãrã dãruire.

prof. Pintilei Laura-Daniela
Colegiul Naþional ,,Octavian Goga”, M.Ciuc
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ZI DE SUFLET ªI DE CUGET ROMÂNESC
În cadrul ,,Zilelor Sãrmaºului”, o zi de sãrbãtoare este dedicatã

copiilor ºi dascãlilor dornici sã scoatã la luminã valorile folclorice
ºi tradiþiile românilor din aceastã parte de þarã. Este vorba despre
festivalul cântecului ºi jocului popular românesc pentru copii „Cân-
tec, joc ºi voie bunã” – ediþia a II-a, manifestare culturalã a ºcolilor
harghitene.

Organizat de Asociaþia Învãþãtorilor din judeþul Harghita ºi de
Primãria comunei Sãrmaº, acest festival a reunit în 22 mai 2010, sute
de elevi din ºcolile cu predare în limba românã din judeþul nostru.
Cuvinte cu adâncã semnificaþie au fost rostite la deschidere de doamna
inspector Mîndru Elena, preºedinta Asociaþiei Învãþãtorilor din judeþul
Harghita, iniþiatoarea acestui act de culturã de suflet.

Frumuseþea costumelor populare s-a vãzut în parada portului
popular, iar scena cãminului cultural din comuna Sãrmaº a gãzduit
micii artiºti de la Grupul vocal-instrumental „Românaºul” al Cen-
trului Cultural „Miron Cristea” Miercurea Ciuc, Colegiul Naþional
,,Octavian Goga” Miercurea Ciuc, Liceul Teoretic ,,Sfântul Nicolae”
Gheorgheni, ªcoala Generalã ,,Liviu Rebreanu” Miercurea Ciuc,
ªcoala Generalã ,,Sf. Andrei” Sãrmaº, ªcoala Generalã ,,Teodor
Chindea” Voºlãbeni, ªcoala Generalã ,,Geo Bogza” Bãlan, ªcoala
Generalã nr. 1 Tulgheº, Liceul ,,Marin Preda” Odorheiu Secui-
esc,Grup ªcolar Corbu, ªcoala Generalã ,,O.C. Tãslãuanu” Bilbor,
ªcoala Generalã ,,Miron Cristea” Topliþa, Grup ªcolar ,,Miron
Cristea” Subcetate, ªcoala Generalã Livezi, Grupul vocal al cadrelor
didactice de la ªcoala Generalã ,,Miron Cristea” din Topliþa.

În ropote de aplauze artiºtii îmbrãcaþi în straie populare specifice
românilor din Depresiunea Giurgeului s-au desfãºurat ore întregi
împletind cântecul cu jocul popular ºi cu tradiþiile autentice.

Îi felicitãm sincer pe organizatori, artiºti ºi pe toþi cei care au
contribuit la buna desfãºurare a Festivalului cântecului ºi jocului
popular românesc pentru copii ,,Cântec, joc ºi voie bunã”, ediþia a II-a,
Sãrmaº 2010.

Vã aºteptãm cu drag , la cea de-a III- a ediþie!
Înv. Cotfas Letiþia,

ªcoala Generalã Sfântu Andrei Sãrmaº

EDUCAÞIA PENTRU EXCELENÞÃ
ÎN MEDIUL MULTICULTURAL

În data de 28 ºi 29 mai 2010 s-a desfãºurat la Colegiul Naþional
„Mihai Eminescu” din Topliþa simpozionul internaþional „Educaþia
pentru excelenþã în mediul multicultural”. Organizatori evenimen-
tului au fost Colegiul Naþional „Mihai Eminescu” ºi IRSCA GIFTED
EDUCATION.

Activitatea a debutat vineri, 28 mai la ora 15:00 cu deschiderea
oficialã la care a participat conducerea Colegiului, profesorul drd
Vasile Fluieraº de la Colegiul Naþional „Avram Iancu” Cluj-Napoca
– expert edugate, reprezentanþii instituþiilor partenere: Elena Mîn-
dru-Inspectoratul ªcolar Judeþean Harghita, Stelu Platon-Primãria
Municipiului Topliþa, Cãtinean Petru-Episcopia Ortodoxã a Harghitei
ºi Covasnei, Viorica Lazãr-Biblioteca Municipalã „George Sbârcea”,
Sorin Stan-Asociaþia Învãþãtorilor Harghiteni, profesori.

La ora 17:00 simpozionul a continuat cu spectacolul „Inimi de
luminã” desfãºurat la Casa de Culturã Topliþa, susþinut de elevi din
Topliþa, Bilbor, Targu Mureº, Braºov, Bacãu.

Sâmbãtã, 29 mai s-a continuat cu prezentarea lucrãrilor înscrise
la simpozion. La finalul activitãþii s-au înmânat diplome tuturor
participanþilor la simpozion.

Consilier psihopedagog,
Georgeta Victoriþa Croitor

Colegiul Naþional „Mihai Eminescu”, Topliþa
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OCCIDENTUL, PRIN OCHII BRITANICILOR
A cãlãtori prin Europa sau oriunde în lume presupune a descoperi

oameni, locuri, obiceiuri ºi tradiþii noi, moderne sau mai puþin
moderne, în funcþie de locurile vizitate. În urma aplicãrii la un
proiect Comenius, am câºtigat un curs de pregãtire în Marea
Britanie, Þara Galilor, în frumosul oraº LLangollen, de care galezii
sunt foarte mândri.

Am fost îndrumatã spre a participa la aceste cursuri ºi în
realizarea proiectului de cãtre d-na Director a ªcolii Generale
„Sfântu Andrei”, Sãrmaº, Mara Daniela-Simona, precum ºi de d-na
Inspector Proca Tamara, de la Inspectoratul ªcolar Harghita.
Proiectul pe care l-am câºtigat se numeºte „Effective English
Language Teaching in Europe”, adicã „Limba englezã predatã cu
eficienþã în Europa” ºi s-a desfãºurat în perioada 12-20 iulie 2009.
La aceste cursuri au participat împreunã cu mine profesori de
englezã ºi de alte specializãri din Spania (Andalucia, Seville),

Finlanda, Insulele Caraibe, Polonia, Insulele Tenerife, Grand Ca-
naria ºi Germania. Cursurile s-au desfãºurat pe o perioadã de cinci
zile, iar apoi au fost urmate sâmbãta ºi duminica de excursii în
nordul Þãrii Galilor la Castelul Conwy, în zona Snowdonia, cu
ghidul Jane Trudgill ºi în oraºul englez Chester, cu un alt ghid
specializat.

În primele trei zile fiecare profesor participant a trebuit sã
prezinte þara din care a venit cu obiceiuri, tradiþii ºi zone turistice
cunoscute sau mai puþin cunoscute, sub atenta îndrumare a pro-
fesorului coordonator Tim Bowen. Dupã –amiaza cursurile au
continuat panã la ora 17,00, când Tim Bowen a prezentat diferite
exerciþii de limbã englezã, referitoare la vocabularul limbii
engleze, la gramaticã, foneticã ºi fonologie cum ar fi: descoperirea

relaþiei dintre cuvinte, abordãri creative de predare a pronunþiei în

limba englezã, modalitãþi de motivare a elevilor ca sã citeascã în limba

englezã, învãþarea limbii ºi a culturii engleze sau de orice altã

naþionalitate.

O altã abordare a textului în limba englezã a fost prin prezentarea
de filme care aveau la bazã diferite exerciþii de vocabular, foneticã
ºi gramaticã (verbele regulate ºi neregulate la diferite timpuri),
urmãrindu-se îmbinarea metodelor tradiþionale cu cele moderne,
într-o prezentare cât mai apropiatã de competenþele pe care trebuie
sã le dobândeascã elevii pe parcursul anului ºcolar. Alte exerciþii
vizau cultura ºi civilizaþia galezã ºi englezã, în opoziþie cu cea
americanã ºi în paralel cu cele prezentate de fiecare participant,
astfel cã prin aceste exerciþii am primit informaþii interesante despre
sistemele de învãþãmânt, structura de guvernãmânt, cultura ºi
civilizaþia þãrilor din care erau colegii mei: din Spania, Finlanda,

Insulele Caraibe, Polonia, Insulele Tenerife, Grand Canaria, Germa-
nia, respectiv SUA ºi Marea Britanie. De exemplu, colega din Spania
– Andalicia, Francisca Munos, ne-a invitat sã vizitãm turnurile din
Phinics, iar Monica Suares din Seville, Spania ne-a invitat sã
vizitãm monumentele din sudul Spaniei ºi râul Guadalquivir ºi
sã luãm parte la Festivalul primãverii la care se fac mâncãruri
specifice: tapas.

Au fost interesante ºi memorabilele vizitele fãcute în preajma
oraºului LLangollen, unde am vizitat ruinele Castelului Dinas Bran
ºi calea feratã cu trenuri vechi, catedrala catolicã din Chester,
Castelul Conwy ºi zona Snowdonia. Relevante sunt în acest sens
pozele din acele locuri. Aºa cum afirma Fay Weldon “Libertatea

cãlãtoriei deschide mintea cãtre niºte posibilitãþi nelimitate. Dacã nu

faci nimic neaºteptat, nimic neaºteptat nu þi se va intâmpla.”

Prof. Þifrea Ana-Maria
ªcoala Generalã „Sfântu Andrei”, Sãrmaº
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AL XXXI-LEACONGRES AGIRo

- 27-31 august 2010 la Constanþa–Eforie Sud -

Anul acesta delegaþia AIH a fost formatã din 7 cadre didac-
tice:Stan Sorin, Stan Daniela, Mureºan Letiþia, Borbeli Lucia, Cifu
Mirela, Teiºanu Otilia ºi Macarie Viorica. Au fost prezenþi 950 de
învãþãtori, educatoare, profesori , inspectori ºcolari din toate judeþele
þãrii, 70 de cadre didactice române de peste hotare.

La al XXXI-lea congres AGIRo, organizat la Constanþa, dupã ce
în urmã cu 100 de ani, în 1910, tot aici fusese un alt congres AGIRo,
a participat ºi o delegaþie oficialã a Ministerului Educaþiei din
R.Moldova condusã de ministrul Leonid Bujor.

Specialiºti de prestigiu în ºtiinþele educaþiei, furnizori de formare
profesionalã, soft educaþional ºi carte ºcolarã au conferenþiat, au
demarat proiecte, au încheiat parteneriate cu reprezentanþii celor
49 asociaþii/sucursale judeþene/de sector membre AGIRo. IN-
TUITEXT, SIVECO, Centrul Educaþia 2000+, IRSCA EDUCATION
ºi edituri de prestigiu au fost alãturi de participanþi.

Cei prezenþi în sala teatrului ,,Oleg Danowski” din Constanþa au
votat în unanimitate acordarea titlului de membru de onoare al
AGIRo pentru domnul ministru al educaþiei Leonid Bujor din
Chiºinãu ºi pentru demnitarii români care sprijinã congresul
AGIRo,respectiv Ecaterina Andronescu ºi Eugen Tomac. Întâlnirea
de la teatrul „Oleg Danowski” s-a încheiat cu un recital al maestrului
Tudor Gheorghe, cuprinzând secvenþe din spectacolul „Taina cuvin-
telor”. „În limba ta þi-e dor de mama”! a fost cântecul care a ovaþionat
întreaga salã.

Doamna ministru Ecaterina Andronescu, membru de onoare
AGIRo a spus în cuvântul sãu cã se considerã, ca slujitor al ºcolii,
membru de drept AGIRo, a prezentat schimbãrile din textul proiec-
tului legii educaþiei postat pe site-ul ministerului. Domnul Secretar
de Stat Eugen Tomac este cel care fiind în fruntea Departamnentului
pentru Relaþia cu Românii de Pretutindeni nu a lipsit de la niciunul
dintre congrese ºi a intreprins acþiuni ca sã poatã fi împreunã cu
noi 70 de colegi români de peste hotare.

Domnul Crin Antonescu ºi-a exprimat convingerea cã, dacã mai
þine ceva în þara aceasta, þine datoritã unor oameni precum dascãlii,
care înþeleg sã-ºi ia în serios misiunea, continuând sã se respecte
pe ei ºi profesia aleasã. A subliniat necesitatea numirii unor oameni
de prestigiu, care sã se ocupe de educaþie, oameni care sã respecte
educaþia, astfel încât ºi la noi sã devinã realizabile douã lucruri care,
în alte þãri, sunt sfinte: orice copil sã aibã acces la educaþie ºi condiþia
celui care oficiazã actul educaþiei sã nu mai fie una umilã. Fiu de
învãþãtoare ºi profesor ºi dascãl la rândul sãu, a declarat cã se va

simþi jignit, atâta vreme cât munca noastrã va fi mãsuratã cu ora
ºi ne-a urat succes, curaj ºi… rãbdare.

Domnul Andrei Marga, domnul Cristian Dumitrescu, preºedintele
Comisiei pentru învãþãmânt din Camera Deputaþilor ºi doamna
ministru Ecaterina Andronescu ne-au asigurat cã Legea Educaþiei,
aflatã pe masa Senatului, este „cântãritã”, articol cu articol, pentru
a avea stabilitate în timp.

Medalia de aur a fost transmisã, anul acesta, Asociaþiei Generale
a Învãþãtorilor din România –filiala R.Moldova, înregistratã cu acest
nume la Ministerul Justiþiei din Chiºinãu prin eforturile doamnei
prof.dr. Mariana Marin ºi a lui Viorel Dolha.

Parlamentarii prezenþi s-au angajat sã facã o propunere legislativã
care sã reia tradiþia prin care Ziua Învãþãtorului sã se serbeze la 30
iunie ºi o iniþiativa legislativã a serbãrii Limbii Române ºi în þara
noastrã la 31 august aºa cum se sãrbãtoreºte în R.Moldova. Ediþia
0 a zilei ,,Limbii române” a fost marcatã cu ocazia congresului pe
scena din faþa restaurantului Mãgura, unde au avut loc, în fiecare
searã, spectacole oferite de elevi, dar ºi de ansambluri profesioniste
din þarã.

,,Orice este împotriva dascãlilor poate sã afecteze actul de
învãþãmânt!” aºa a rãspuns domnul ministrul Funeriu la problema
salariilor reduse cu 25%. Cadrele didactice i-au pus ministrului zeci
de întrebãri, i-au prezentat diverse soluþii ºi propuneri legate de
învãþãmânt. La Cazino Eforie Sud ºi apoi la sala Mãgura, ministrul
Funeriu a ascultat ºi a rãspuns participanþilor peste 5 ore. Dascãlii
ºi-au expus problemele clar ºi la obiect, dar li s-a rãspuns fãcându-se
apel la calitãþile noastre omeneºti rãbdare, înþelelegere...

Domnul ministru (al 100-lea ministru al învãþãmântului, din þara
noastrã) a cerut sã fie ajutat în încercãrile de recredibilizare a
învãþãmântului românesc, precizând cã acest proces se poate face
prin seriozitate ºi trebuie sã aibã o continuitate ºi dupã schimbarea
miniºtrilor.

Preºedintele AGIRo i-a reamintit ministrului cã la investire a spus
cã are ca model Corea. În Corea învãþãtorii ºi educatoarele sunt
plãtiþi mai bine cu câteva procente decât cei din ciclul gimnazial.
Diferenþe la salariu între cei care predau la ciclul primar sau
gimnazial nu existã nici în UE. Documente ale UE aratã, textual,
cã o reducere a efectivului claselor duce la creºterea calitãþii actului
educativ. În România în 2009 au revenit în medie 16 elevi la un
învãþãtor în ciclul primar ºi 11 elevi la un profesor în gimnaziu.(,,Iatã

cum stã situaþia în alte þãri referitor la numãrul de elevi la un învãþãtor:

Finlanda -16, Ungaria-11, Italia-11, Norvegia-12, Polonia-13, Spania-

15, Suedia-12, Belgia -15,Media europeanã-17, SUA-16 elevi la un

învãþãtor.Cu totul alta este media elevilor la ciclul primar în Africa-

26...”-V.Dolha, preºedintele AGIRo.)

Au mai luat cuvântul: domnul Teodor Pãtrãuþã, Decan al Facultãþii
de ªtiinþe ale Educaþiei a Universitãþii de Vest ,,Vasile Goldiº” Arad
care a sprijinit apariþia volumului „Portrete de dascãli”.La congres
au mai fost distribuite Buletinul congresului ºi Revista AGIRo.
Universitatea arãdeanã a fãcut invitaþia de a gãzdui simpozionul
,,Portrete de dascãli” în 2011 ºi Congresul AGIRo în 2012 când se
vor împlini 200 de ani de la înfiinþarea primei ºcoli din spaþiul
românesc care pregãtea învãþãtori români- Preparandia de la Arad
(1812), eveniment aflat în calendarul UE. Au mai luat cuvântul ºi
alþi parlamentari ºi oficiali din Constanþa ºi Eforie.

Concluziile congresului sunt cã trebuie sã fim mai mult decât
,,salariaþi din sistemul bugetar”, sã credem cã domnul ministru ºi
ceilalþi demnitari chiar vor invita conducerea AGIRo la consultãri
ºi cã vor rãspunde pozitiv adresei oficial înregistrate cuprinzând
propunerile congresului.

Prof. Borbeli Lucia - membru fondator A.I.H
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PRIETENI DRAGI, ACASÃ LA NOI

Tabãra de culturã ºi civilizaþie româneascã “ACASÃ LA NOI” –
ediþia a XIV-a ºi-a deschis porþile ºi la Tulgheº în perioada 17-24
iulie 2010, pentru un grup de 25 copii ºi tineri din Republica
Moldova, Raionul Anenii Noi. Cu bucuria cã urma petrcerea unei
sãptãmâni într-o zonã de munte, oaspeþii noºtri s-au arãtat deosebit
de încântaþi din ziua sosirii la Tulgheº, cu toate cã programul avea
sã fie puþin încãrcat. Au participat alãturi de copii din Tulgheº la
activitãþi variate ºi atractive prin care am urmãrit o cât mai amplã
cunoaºtere a zonei (istoric, geografic, cultural), care încântã prin
frumuseþea deosebitã, oamenii locului cu viaþa ºi ocupaþiile acestora.

Printre activitãþile desfãºurate amintim:
–întâlnirea cu autoritãþile locale;
–vizitarea câtorva obiective istorice, culturale, religioase din

Tulgheº;
–drumeþii în împrejurimi (la apã mineralã, zmeurã, ciuperci);
–urcare pe Muntele Ceahlãu cu vizitarea Mãnãstirii Durãu, pictatã

de Nicolae Tonitza;
–excursie de o zi pe traseul Tulgheº - Borsec – Topliþa – Lacul

Roºu – Cheile Bicazului – Poiana Largului – Tulgheº – cu vizitarea
unor obiective deosebite;

–activitãþi sportive, artistice, carnaval, discoteca, de creaþie
(poezie, eseu);

–vizitarea unei stâni pentru cunoaºterea pãstoritului – ca îndelet-
nicire strãveche a românilor, cu degustarea bucatelor tradiþionale
specifice;

–întâlnire cu poetul Ionel Simota, care a fãcut cunoscutã o parte
din activitatea domniei sale cu deosebitã sensibilitate;

–participarea la deschiderea Festivalului de Culturã ºi Artã
Medievalã la Sighiºoara;

–vizitarea Salinei Praid;
–searã culturalã cu prezentarea unui obicei local, etc.
Am cuprins doar câteva din momentele petrecute împreunã cu

dragii noºtri oaspeþi prin care am reuºit sã le oferim momente
plãcute ºi un crâmpei de suflet românesc, de culturã ºi civilizaþie
româneascã, aºa cum trebuia sã o facem.

Prin unirea eforturilor din partea Primãriei Tulgheº, a
Despãrþãmântului ASTRA Covasna- Harghita, a Cercului ASTRA
Tulgheº, a ªcolii Generale ºi a Cãminului Cultural din localitate cât
ºi a unor colegi care s-au implicat direct sau indirect în funcþie de
posibilitãþi, copiii ºi tinerii din Anenii Noi au avut o „Vacanþã de
vis”, cum poartã titlul articolul apãrut în ziarul local „Drapelul
Muncii”, în data de 2 august 2010, sub semnãtura domnului
Octavian Zelinski (preºedintele asociaþiei obºteºti ASTRA din Anenii
Noi, Republica Moldova, ziarist, însoþitor al grupului). Aduce mulþu-
miri deosebite domnului primar Toader Ungureanu, familiei pro-
fesorului Mihai Ungureanu, directorului ªcolii Generale Tulgheº,
profesor Gheorghe Bârsan, directoarei Cãminului Cultural,
Lãcrãmioara Pop.

Cu speranþa unei revederi, cu bucurie ºi tristeþe în ochi, în
dimineaþa zilei de 24 iulie, oaspeþii noºtri au plecat spre casã
„încãrcaþi „ cu impresii ºi amintiri plãcute adunate din fiecare piatrã
pe care au cãlcat prin munþii ce i-au strãbãtut, din sufletele celor ce
i-au primit cu ospitalitatea românului ºi înconjurat cu multã cãldurã
sufleteascã.

Prof. Viorica Ungureanu
Înv. Mihai-Paul Ungureanu

ªcoala Generalã Nr. 1 Tulgheº
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