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ACTIVITATEA EXTRAȘCOLARĂ
-DIMENSIUNE A PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE
n condiţiile societăţii româneşti de astăzi, şcoala este într-un plin proces de transformare
şi trebuie să se repoziţioneze în contextul noilor condiţii socio-economice.
Şcolile ca instituţii în sine, devin într-o mare măsură independente şi intră într-o
competiţie a performanţei educaţionale, implicit a imaginii publice, pentru atragerea de fonduri şi
până la urmă de elevi, lucru de care , în acest mediu concurenţial, depinde nu numai evoluţia
instituţiei ci chiar existenţa ei.
Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea unui corp
profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne privind actul de învăţământ, precum şi
asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi competitive.
Acest lucru este o condiţie necesară dar nu şi suficientă pentru formarea unei imagini pozitive.
Tot mai pregnant apare astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii atât ca entitate de
ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte.
Campania de promovare a imaginii şcolii presupune o interacţiune cu publicul, având drept
scop obţinerea unei percepţii pozitive, care să confere instituţiei un statut de credibilitate şi
viabilitate.
Promovarea imaginii şcolii este o acţiune complexă, care trebuie bine planificată şi urmărită în
timp, poate fi realizată prin mai multe metode, dar în principal, ea se realizează prin activităţi
extracurriculare, care au un impact mai mare şi direct asupra publicului căruia se adresează campania
de promovare a imaginii.
Activităţile extracurriculare vizează domenii de interes, cu impact asupra publicului şi pot
îmbrăca diverse forme.
Educaţia este o formă de comunicare interumană prin care se transmit, de la o generaţie la alta,
valorile culturii şi comportamentul social.Educaţia constă într-un ansamblu de influenţe exercitate în
mod planificat, în cadrul instituţiilor şcolare pe baza unui sistem de obiective, principii, forme şi
metode de organizare, folosite în scopul formării omului ca personalitate, capabil să se integreze
activ în dinamismul vieţii sociale.Educaţia este, deci, un proces complex de socializare şi
individualizare a fiinţei umane, în drumul său spre umanitate.(I.G.Stanciu)
Influenţele educative, exercitate asupra unei persoane, sunt de tip formal, nonformal şi informal, din
care rezultă cele trei dimensiuni ale educaţiei.
În ultima perioadă asistăm la o dezvoltare a educaţiei nonformale, care se apropie din ce în ce mai
mult de spaţiul şcolar. Educaţia nonformală a fost definită de către J. Kleis drept „orice activitate
educaţională, intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei
conţinut este adaptat nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximizării învăţării şi
cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul
notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor, etc.)”.
Din punct de vedere etimologic, termenul de „educaţie nonformală” îşi are originea în latinescul
„nonformalis” preluat cu sensul „în afara unor forme special organizate pentru un anume gen de
activitate”. Trebuie, însă, ţinut cont de faptul că, nonformal nu este sinonim cu needucativ, ci
desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu
efecte formativ-educative.
În sistemul de învăţământ românesc, activitatea educativă extraşcolară reprezintă spaţiul
aplicativ în care, prin forme specifice, se permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor
şi competenţelor dobândite în şcoală.
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Activităţile extraşcolare au conţinut ştiinţific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moralcivic, turistic, sportiv, recum şi caracter recreativ. Ca şi activitatea educativă şcolară, activitatea
educativă extraşcolară reprezintă o dimensiune a procesului de învăţare permanentă, fiind
recunoscută ca parte esenţială a educaţiei obligatorii, cu o mare importanţă în dezvoltarea sistemelor
relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi a competenţelor. Activitatea extraşcolară oferă o
oportunitate pentru crearea de condiţii egale de acces la educaţie, în vederea dezvoltării depline a
potenţialului personal şi pentru reducerea inechităţii şi excluziunii sociale.
Activitatea extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul
decizional, în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale,
realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Acest
tip de activitate are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse, ale tuturor
copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de
concretizare a acestui tip de educaţie (proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice, etc.), oferă
posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea
competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare a personalităţii.
Acest tip de educaţie conţine majoritatea influenţelor educative, care au loc în afara clasei, ca fiind
activităţi extradidactice, opţionale sau facultative. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi
rezultat formativ. Activităţile extraşcolare sunt menite să ofere elevilor oportunităţi multiple de
recreere, să le dezvolte spiritul de competiţie, să le valorifice potenţialul intelectual şi aptitudinile, să
le stimuleze imaginaţia, creativitatea şi iniţiativa.
Educaţia extraşcolară oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr sau
adult, completând celelalte forme de educaţie prin:
- valorificarea timpului liber al elevilor;
- oferirea de oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai
flexibil şi mai deschis;
- posibilitatea participării voluntare, individuale sau colective;
- existenţa unei game largi de activităţi pliate pe interesele elevilor;
- posibilitatea dezvoltării de capacităţi organizatorice, de autogospodărire, de management al
timpului, de gândire critică, de adoptare a unor decizii sau de rezolvare de probleme;
- oferirea unui cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de
manifestare a talentelor.
Educaţia nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice:
- este centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare, solicitând în mod
diferenţiat participanţii;
- demitizeză funcţia de predare şi răspunde adecvat necesităţilor concrete de acţiune;
- contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale şi de specialitate a participanţilor;
- creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut;
- este nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase, în favoarea strategiilor
de apreciere formativă, stimulativă, continuă;
- răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente.
Coordonatorii acestei forme de educaţie îşi joacă mai discret rolurile, sunt animatori, moderatori.
Educatorului nonformal i se solicită mai multă flexibilitate şi entuziasm, adaptabilitate şi rapiditate în
adoptarea variatelor stiluri de conducere a activităţii, în funcţie de nevoile şi cerinţele educatului.
Echilibrul realizat între DESTINDERE, DEZVOLTARE şi DIVERTISMENT în momentele
petrecute prin activităţi extraşcolare, reprezintă secretul formării armonioase a personalităţii.
Prof. Ing. Daniela Pappa
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VALENŢELE EDUCATIVE ŞI
INSTRUCTIVE
ALE ACTIVITĂȚILOR
EXTRAȘCOLARE
nvăţământul
românesc
urmăreşte realizarea idealului
educaţional
derivat
din
tradiţiile umaniste, din valorile democraţiei şi
aspiraţiile societăţii româneşti şi contribuie la
păstrarea identităţii naţionale.
Educaţia extraşcolară legată de
activitatea sanitară a elevilor creează pentru învăţământul de toate gradele premisele necesare
pregătirii copiilor şi tineretului pentru muncă şi viaţă, contribuind la dezvoltarea şi în rândurile lor a
unei concepţii corecte privind apărarea şi promovarea sănătăţii, a unor trăsături înaintate de
comportare.
Educaţia sanitară este o sarcină deosbită, continuîndu - se în activităţile extraşcolare prin :
- vizite,
- excursii,
- drumeţii,
- întreceri sportive,
- concursuri.
Educaţia sanitară este stabilită pe cicluri de învăţământ, iar activităţile ce trebuiesc organizate
încep încă de la şcolarii mici prin dezvoltarea deprinderilor şi obişnuinţelor igenice, cultivarea
comportamentului igenic, formarea tineretului şcolar în spiritul responsabilităţii faţă de sănătatea
proprie şi a colectivităţii, iniţierea în problemele de igiena muncii, igiena intelectuală şi utilizarea
raţională a timpului liber, instruirea în domeniul prevenirii accidentelor, al acordării primului ajutor.
Aceste sarcini sunt de mare
însemnătate pentru educaţia sanitară a
tineretului în vederea promovării sănătăţii
fizice şi mentale şi a dezvoltării armonioase a
personalităţii copilului.
Se vor face ore suplimentare de
educaţie sanitară având un caracter instructiv
educativ asupra elevilor.
În scopul instruirii unei educaşii
sanitare cât mai bune se vor folosi diverse
mijloace : filme, diafilme, diapozitive, modele,
broşuri, afişe, pliante. Aceste instruiri au loc şi
în cadrul lectoratelor cu părinţii pentru o mai
bună educaşie în privinţa educaţiei sanitare.
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Aria curriculară
Limbă și
comunicare

10 MOTIVE PENTRU A ÎNVĂŢA LIMBA FRANCEZĂ
n zilele noastre, se pune din ce in ce mai mult accentul pe noțiunea de comunicare și
pe necesitatea unei competențe de comunicare în cel puțin o limbă de circulație
internațională.
Ce înțelegem prin «limbă de circulație» sau de «comunicare internațională»? O limbă răspândită
pe mai multe continente și deci vorbită de un mare numar de persoane; o limbă folosită de
personalități din cele mai diverse domenii pentru a comunica în afara oricăror frontiere; o limbă
care deschide celor care o practică drumul spre o bogată cultură și civilizație.
Din punct de vedere al numărului de locuitori, franceza ocupă locul nouă în lume, după
chineză, engleză, rusă, spaniolă, portugheză, japoneză, germană și arabă.
Totuși, importanța unei limbi nu depinde neapărat de numărul celor care o vorbesc, ci
mai degrabă de răspândirea ei pe glob. Astfel, folosirea unora dintre limbile mai sus-menționate
este limitată la o singură regiune, desigur, foarte vastă ca suprafață, iar cele mai multe nu au
uniformitatea necesară pentru a putea fi considerate instrumente universale de comunicare.
În prezent, decât doua limbi raspândite pe cinci continente: engleza si, destul de departe in urma,
franceza.
Limba franceză a început să joace un rol internațonal important in secolul XVI, când a
inlocuit treptat latina, la inceput in gândirea abstractă, in teologie, apoi în armată, în diplomatie și
chiar în domeniul bancar si comercial. Era deja, dupa cum se știe, limba bunelor maniere, vorbită
la curțile regale europene. «Secolul luminilor » a facut din franceza limba științei și tehnicii;
suverani și despoți, mai mult sau mai puțin luminați, nu aveau ochi decât pentru Paris. Soldații
lui Napoleon o vor extinde in străinătate, peste Mediterana și peste Atlantic. In secolul XIX,
franceza, folosită în literatură, drept, diplomație și în tratatele internaționale, contribuie la
menținerea «ordinii in lume».
Franceza își va pierde monopolul in 1919, după primul razboi mondial, când lumea va
constata că engleza nu aparține doar Angliei, ci este «limba de fapt» a Statelor Unite ale
Americii, a Africii de Sud, a Noii-Zeelande, a celei mai vaste și populate regiuni din Canada,
precum și limba de comunicare între Occident și ceea ce se mai numea incă «Imperiul Indiilor».
Aceasta importanta a englezei ca «limba de fapt» in tari dintre cele mai bogate și puternice, o va
face să devină si limba favorizată pretutindeni in lume. Ea se va impune treptat, mai intâi in
diplomație, apoi in schimburile comerciale și turistice, și apoi din ce în ce mai mult în
schimburile tehnice și științifice, consolidându-și definitiv supremația după cel de-al doilea
razboi mondial, o dată cu victoria Statelor Unite și recunoașterea lor ca primă putere economică
și financiară din lume.
După 1950, însă, noua fizionomie a Frantei, renasterea ei economica, cultura, ramasa
intacta, literatura – Camus, Malraux, existentialismul sartrian etc. – trezesc o extraordinara
miscare de curiozitate si interes fata de limba franceza in tari ca Olanda, Italia, Statele Unite;
Germania, care se ridica din ruine, se indreapta in mod firesc spre Franta si spre limba franceza
pentru a iesi din izolarea intelectuala in care o aruncasera nazismul si razboiul. «Decolonizarea»,
sfârsitul razboiului din Algeria, ajutorul stiintific, tehnic si cultural oferit țărilor subdezvoltate,
imaginea Generalului de Gaulle în ochii străinilor, în special ai africanilor, asiaticilor și sud-
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americanilor, toate acestea restituie Frantei reputația de țară generoasă și liberală și contribuie la
extinderea învățării și folosirii limbii franceze în lume.
Franța a fost, după cum se știe,
inițiatoarea proiectului de unificare europeană,
convinsă fiind de necesitatea unei solidarități
economice și politice între statele Europei,
proiect care a dus la ceea ce este astazi Uniunea
Europeana.
Pe cele cinci continente, franceza este
fie limba maternă, fie limbă oficială. Ea
continuă să fie utilă în numeroase sectoare ale
activității umane: literatura, istorie, geografie,
arheologie, orientalism etc. Multe tari, in
special in America Latina si in Orient, acced la
documentatie in discipline stiintifice ca
matematica, fizica, agronomie, geologie, biologie, medicina prin intermediul limbii franceze.
Vaticanul a ales franceza ca limbă de diplomație precum și în formarea numeroșilor săi
misionari. Alianta Israelita Universala o foloseste in scolile sale din Orient, alaturi de ebraica.
Impreuna cu engleza si araba, franceza este una din limbile Conferintei Islamice si ale Ligii
Arabe.
Franceza este, alaturi de engleza, limba oficiala si limba de lucru efectiva a tuturor
organismelor internationale de vocatie mondiala si inter-regionala. Ea este una din cele șase
limbi oficiale și una din cele doua limbi de lucru la ONU (New York) precum și în cadrul
organismelor sale specializate – UNESCO (Organizatia Natiunilor Unite pentru Cultura si
Educatie) cu sediul la Paris, OIT (Organizatia Internationala a Muncii), OMS (Organizatia
Mondiala a Sanatatii), OAA (Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura). Franceza este, de
asemenea, alaturi de engleza, limba oficiala si de lucru a N.A.T.O. (Bruxelles si Luxembourg).
În cadrul Comunității Economice Europene franceza a rămas, chiar și după aderarea
Marii-Britanii, a Irlandei și a Danemarcei, una din cele mai folosite limbi de lucru, la fel, de
altfel, ca și la Consiliul Europei din Strasbourg. Franceza este de asemenea una din principalele
limbi folosite in organizatiile regionale africane.
Putem spune că, nu în ultimul rând, pe lângă una din cele mai importante limbi de comunicare de
pe glob, limba franceză rămâne limba culturii, a libertății și a declarației drepturilor omului.
În sistemul educativ românesc, limba franceză păstrează şi astăzi un loc deosebit. Studiul
limbii franceze îşi propu ne o misiune importantă: menţinerea tradiţiei francofone în România.
În prezent, un număr important de tineri români învaţă franceza ca prima sau a doua
limbă străină, iar învăţământul bilingv s-a dezvoltat în peste 63 de licee. România are mai bine
de 10.000 de profesori de limba franceză, reuniţi în Asociaţia Profesorilor de Franceză (cu 13
filiale). Aproximativ 1,5 milioane de elevi învaţă limba franceză. În ceea ce priveşte
învăţământul universitar, există deja mai multe filiere francofone şi mai bine de 300 de
parteneriate regrupează instituţii de învăţământ superior din România şi străinătate, contribuind
la asigurarea unei puternice mobilităţi internaţionale. La acestea se adaugă un număr
semnificativ de studenţi în cadrul secţiilor de limbă franceză şi mai mult de 20 de universităţi
titulare ori asociate la Agenţia Universitară a Francofoniei.
Importanţa acordată studiului limbii franceze în România se manifestă de asemeni prin
prezenţa a 4 institute şi centre culturale franceze (situate în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi
Timişoara), precum şi a filialelor
« Alliance française » la Braşov, Constanţa, Craiova,
Medgidia, Ploieşti şi Piteşti.
6
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1. Răspândire - Limba franceză este una dintre cele mai răspândite din lume. Este vorbită
de aproximativ 150 de milioane de vorbitori nativi şi încă aproape 200 de milioane de oameni o
folosesc ca limbă secundară. De asemenea, peste 200 de milioane de oameni o învaţă ca şi limbă
străină. Este predată în şcolile fiecărei ţări din lume.
2. Limbă latină - Românii au deja un mare avantaj în învăţarea limbii franceze, date fiind
rădăcinile latine comune, precum şi o multitudine de cuvinte împrumutate din limba franceză.
Din 1993, România face parte din La Francophonie, o organizaţie internaţională a ţărilor afilitate
cu limba sau cultura franceză. În România limba franceză este înţeleasă de aproximativ 25% din
populaţie graţie strânselor legături culturale cu Franţa din secolele trecute.
De asemenea, cunoaşterea limbii franceze înlesneşte şi mai mult accesul la celelalte limbi latine
(italiana, spaniola, portugheza)
3. Burse de studiu - Cunoaşterea limbii franceze poate ajuta la obţinerea unei burse de
studiu într-una din universităţile din Franţa, care sunt printre cele mai bune din Uniunea
Europeană şi din lume. De asemenea, multe alte universităţi de top au ca cerinţa de admitere
cunoaşterea a cel puţin două limbi străine.
4. Oportunităţi de angajare - Cunoaşterea unei limbi străine oferă un avantaj net pe piaţa
muncii, iar limba franceză deschide în mod special uşi în această direcţie.
5. Limba dragostei - Limba franceză este deseori numită şi limba dragostei, datorită
culturii franceze precum şi muzicalităţii ei.
6. Mâncare - Pentru pasionaţii artelor culinare, limba franceză este o fereastră către
deliciosul univers culinar franţuzesc.
7. Literatură - Multe capodopere literare au fost scrise în limba franceză. Acestea pot fi
apreciate la un alt nivel atunci când sunt citite în limba lor originală. Printre ele se numără:
Mizerabilii, 20000 de leghe sub mare, Cei trei muşchetari, Micul Prinţ, precum şi lucrările
marilor filosofi ca Decartes, Pascal, Voltaire si Sartre.
8. Călătorii - Franţa este destinaţia turistică numarul unu din lume. Canada, Elveţia,
Africa, Monaco sunt printre alte destinaţii de care vă veţi bucura mai mult cunoscând măcar
puţină franceză.
9. Un pod cultural - Massmedia franceză este printre cele mai răspândite din lume, iar
limba franceză este a treia limbă ca folosire pe Internet. Una dintre cele mai eficiente metode de
a îţi lărgi orizontul cultural şi de a întelege tradiţiile şi mentalităţile unui popor este de a îi studia
limba.
10. Sănătos pentru minte - S-a dovedit ştiinţific că învăţarea unei
limbi străine previne sau întârzie boli mentale precum demenţa.
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LEÇON DE DANSE
par Nichita Stănescu
Je devrais me mettre un masque
et un bouclier je devrais me mettre sur la poitrine
Je devrais me mettre, sur les yeux, le regard
avec lequel j’ai regardé autrefois, non pas le monde de loin et de l’extérieur
et la coupole de l’antre chaleureux
sous laquelle je prenais forme comme la perle
prend forme dans la coquille du monde
De l’extérieur à l’intérieur
je recevais comme nourriture le sang maternel
Oh, le seul, il ne m’appartient pas,
oh, le seul, il ne m’appartient pas,
ni à elle, ni à celle qui l’ait né
dans les douleurs
Cette nourriture est interrompue
Et elle est rythmique comme le pas de danse.
Cette danse est un protocole intime
à l’honneur de l’astre.
Traduction: Manolea Dorina Florentina, IX B

LE JOUR DE MA MÈRE
Aujourd’hui c’est le jour de ma mère,
C’est le jour où nous offrons un bouquet
C’est le jour où je l’aime, avec tout mon
cœur et mon âme.
Le jour de ma mère,
C’est très important pour elle,
Parce que ses enfants
Lui offrent un bouquet de fleurs,
Pas trop cher, mais plein d’amour.
C’est le jour où mon papa,
Un bouquet lui offrira,
et beaucoup d’amour
qu’il porte dans son cœur.

Auteur : Manolea Dorina Florentina, IX B
Prof. coord.: Oana-Angela Purcărescu
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LE PRETRE TANDA
par Ioan Slavici
« Le premier dimanche, prêtre Trandafir tient un
sermon devant les gens qui se sont réunis en grand
nombre pour voir le nouveau prêtre. Il n’existe pas une
satisfaction plus grande pour l’homme qui désire le bien de ses semblables que
celle quand il voit qu’il est écouté par les autres et que ses mots s’y enracinent. La
bonne pensée se multiplie, en s’établissant dans plusieurs âmes, et qui la possède et
la porte, surtout s’il la chérit, se réjouit quand il voit qu’elle prend sa place dans
le monde. Ce jour le Prêtre Trandafir se sentait chanceux. Jamais il n’a été plus
écouté avec cette attention que cette fois-ci. Il semblait que ces gens-là écoutaient
ce qu’ils savaient, mais ils ne le savaient pas bien, et écoutaient avec tant
d’avidité ses mots, qu’ils voulaient lui arracher l’âme, pour qu’ils cueillissent, plus
facilement, son apprentissage.
On a lu, ce jour-là, l’évangile sur le fils prodigue. Le Prêtre Trandafir a
montré comment Dieu, dans Son infini amour pour les hommes, a créé l’homme
pour le bonheur. En existant l’homme dans le monde, Dieu veut qu’il sente tous les
plaisirs purs de la vie, pour que, seulement de cette manière, il puisse l’aimer et
faire du bien pendant son existence. L’homme qui, de sa faute ou à cause d’autres
événements, sent seulement de l’amertume des malheurs dans ce monde, ne peut
pas aimer la vie et, en ne l’aimant pas, méprise, en péchant, cet immense cadeau
reçu de Dieu.
Pourtant, que font-ils les gens paresseux, les gens qui ne font aucun effort, qui
ni la main ne tendent pour recevoir leur don ? Ils sont des pécheurs ! car nous
n’avons pas que des désirs, mais aussi des envies du corps. Les envies pures sont
données à l’homme pour les satisfaire par le fruit de son travail ; les désirs lui sont
donnés dans l’âme pour prendre le monde et Dieu en son âme et, heureux, les
regarder. »
Traduction : Prică Raul Grigoraş, IX B
Prof. coord.: Oana-Angela Purcărescu

MI-AM ÎNTÂLNIT IUBIREA......
Mi-am întâlnit iubirea,
La răscruce de inimi,
Şi am întrebat-o
De ce are teamă în jurul ei.
Mi-am întâlnit iubirea,
In sunetul lin de val
Si am întrebat-o
Unde-i glasul sufletului meu.
Din uitatele timpuri

Iubirea şi-a strivit
O amintire în trecut şi a uitat.
Mi-am întâlnit iubirea,
În ultima mişcare a lebedei
Şi i-am simţit mişcarea,
Ca un duios adio
Cu ochii ţintiţi în plecăciunea ei.
Am închis drumul atunci greşit
Şi am urmat speranţa destinului
Autoare Ebâncă Iolanda
Profesor coordonator: Aurora Olteanu
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Aria curriculara
Matematică și
Științe

DESCOPERIREA NUMǍRULUI PI
Descoperirea anumitor numere a contribuit la progresul mondial la fel de mult cum au
contribuit curentul electric sau liniile de asamblare. Aceste numere au ajutat la dezvoltarea
multor domenii, de la construcții până la economie.
Există multe numere importante care au făcut ca lumea să arate așa cum o știm azi.
Numǎrul Pi este o constantǎ a cǎrei valoare este egalǎ cu raportul dintre circumferinta si
diametrul oricǎrui cerc intr-un spatiu euclidian, sau cu raportul dintre aria unui cerc si pǎtratul
razei sale. Pi este una dintre cele mai importante constante matematice, fiind continutǎ in multe
formule de matematicǎ, fizicǎ, inginerie.
Numǎrul Pi este un numǎr irational, a cǎrui valoare este egalǎ, in varianta scurtǎ,
cu 3,14.In Grecia anticǎ, se credea cǎ "dintre toate formele, cercul este cea mai frumoasǎ".
Predecesorii lui Arhimede, Pluto si Aristotel, sustineau, deopotriva, cǎ "nu existǎ forme la fel de
sacre ca cercul sau sfera. De aceea Dumnezeu a fǎcut Soarele si Luna, precum si celelalte stele,
sfere." Oamenii de stiintǎ de la vremea aceea erau deosebit de interesati sǎ afle circumferinta si
aria unor asemenea forme.
Arhimede se arǎta preocupat, de asemenea, de cerc. Pânǎ atunci, el stiuse cǎ
"circumferinta unui cerc este putin mai mare decat de trei ori diametrul sǎu", dar, pentru a afla
aria cercului, el a incercat sǎ afle media dintre aria poligoanelor inscrise, respectiv circumscrise
cercului.A desenat un hexagon regulat, inscris intr-un cerc, si i-a calculat aria. Apoi, a desenat un
poligon regulat cu 12 laturi. Dupa care un poligon regulat cu 24 de laturi, si le-a stabilit fiecǎruia
aria. De asemenea, a calculat aria unui alt poligon cu 96 laturi, circumscris unui cerc. Un poligon
cu laturile sale numeroase se asemǎna cu un cerc, astfel a stiut cǎ aria cercului se situeaza undeva
intre aria poligonului cu 96 laturi, circumscris cercului, si cea a poligonului inscris in cerc. Dupǎ
calcule atente, a descoperit cǎ aria cercului este putin mai mare decat (3·10/71)·R². 3·10/71
inseamnǎ 3,140845..., iar 3·1/7 inseamnǎ 3,142857.... Cum ambele numere au primele doua
zecimale egale, a folosit numarul 3,14 pentru a calcula aria altor cercuri.Odatǎ ce a descoperit
cum sǎ calculeze aria cercului, i-a fost relativ usor sǎ afle circumferinta. Dacǎ cercul este tǎiat in
piese minuscule, asezate una langǎ cealaltǎ, forma care rezultǎ se aseamǎnǎ foarte mult cu un
dreptunghi. Apoi, folosind formula pentru aria cercului, pe care tocmai o descoperise, Arhimede
a reusit sǎ îi calculeze circumferinta. El a inventat formula: "circumferinta= diametrul· 3,14". In
matematicǎ, numarul 3, 14 este cunoscut sub numele de Pi (π). Prin aceastǎ descoperire,
Arhimede a rescris istoria matematicii.
Metoda lui Arhimede de a stabili aria unui cerc prin
inscrierea unor poligoane cu un numǎr foarte mare de laturi,
pânǎ se ajunge la o formâ care seamǎnǎ cu cercul, se numeste "
metoda exhaustivǎ" (metoda aproximǎrilor succesive). Euclid a
atins acest subiect in "Elemente", astfel cǎ se sustine cǎ
descoperirea lui Pi se numǎrǎ printre primele lucruri pe care le-a
documentat Arhimede la intoarcerea sa in Alexandria.
Cât de mare este numǎrul Pi?
La descoperirea numǎrului Pi, Arhimede a prezis cǎ
numǎrul continuǎ cu multe zecimale. Dupǎ Arhimede, multi
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matematicieni au pornit la descoperirea adevǎratei valori a acestui numǎr fundamental, incepând
astfel o lungǎ istorie a anumǎrului Pi.In secolul al V-lea, matematicianul chinez Sochushi, ceva
mai familiar cu numǎrul decât Arhimede, l-a estimat undeva intre 3,1415926 si 3,1415297.Abia
1000 ani mai târziu, in secolul al XVI-lea, aproximatia lui Shochushi s-a imbunǎtǎtit
considerabil. Matematicienii Bieter si Shikel au gǎsit amândoi aproxiamtii mai precise, apoi
germanul Rudolph van Koiran si-a petrecut intreaga viatǎ calculând Pi cu 35 zecimale.Folosind
calculul diferential disponibil matematicienilor secolului al XVII-lea, Pi a fost calculat la 72
zecimale, apoi 707 au fost gǎsite in secolul al XIX-lea.
În sfârsit, in anul 1881, matematicianul Ferdinand van Lindeman a demostrat cǎ Pi este
un numar infinit. Astfel, descoperirea lui Arhimede a continuat sǎ nedumereascǎ matematicienii
timp de secole. Astazi, Pi a fost aproximat la miliarde de zecimale.
Proprietǎţi ale numǎrului Pi
-este irational (i.e. nu poate fi scris ca raport a douǎ numere intregi) – irationalitatea sa a fost
demostratǎ complet abia in secolul 18.
-este transcendent (i.e. nu existǎ niciun polinom cu coeficienti rationali care sǎ-l aibǎ pe pi ca
rǎdǎcina), de unde rezultǎ urmatoarea proprietate:
-nu este construibil geometric (i.e. nu se poate construi cu rigla si compasul un pǎtrat cu aria
egalǎ cu cea a unui cerc dat – aceasta este o problemǎ de geometrie veche si celebrǎ,
cunoscutǎ sub numele de “Cuadratura cercului“, care este o problemǎ fara solutie).
-are un numǎr infinit de zecimale care nu contin secvente ce se repetǎ; acest sir infinit de
cifre a fascinat numerosi matematicieni, iar in ultimele secole s-au depus eforturi
semnificative pentru a investiga proprietatile acestui numǎr; totusi, in ciuda muncii analitice
si a calculelor realizate pe supercalculatoare
care au calculat 10 mii de miliarde de cifre
ale lui pi, nu s-a descoperit niciun sablon
identificabil in cifrele gasite. Cifrele
numarului pi sunt disponibile pe multe
pagini web si existǎ programe software
pentru calcularea lui pi cu miliarde de cifre
precizie.
Elev: Popa Georgiana-clasa:a-VII-a A
Prof. coord.: Ioana Ene

EXERCIȚIUL REZOLVAT
Să se determine n, știind că

13  33  ...  (2n  1) 3 199

242
2 3  4 3  ...  (2n) 3

a c
atunci

b d
13  2 3  33  ...  (2n) 3
441
ab cd

.Aplicând aceastǎ regulǎ la ecuația datǎ, se obține: 3 3

3
3
3
b
d
2 (1  2  3  ...  n ) 242

Rezolvare: Conform unei reguli cunoscute, referitoare la proporții,dacǎ

2

2

(2n) 2 (2n  1) (8n 2 )(n  1)
441
212
:


Restrângând sumele de cuburi avem:
de unde
4
4
242 2.112
rezultǎ n=10
Elev:Vilarau Ionut –clasa:a-X-a C
Prof. coord.: Ioana Ene
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TEST DE EVALUARE
Clasa:a-X-a
Itemi de completare
Completați spațiile libere:
1)O mulțime ordonatǎ se caracterizeazǎ prin…………………..elementelor ei și
prin………………..acestora.
2)Oricare mulțime ordonatǎ care se formeazǎ cu cele n elemente ale unei mulțimi A, se
numește……………….a mulțimii A. Numǎrul permutărilor unei mulțimi cu n elemente se
noteazǎ cu Pn, și se calculeazǎ cu formula: Pn=n , unde n =1
.
3)Submulțimile…………………..cu k elemente ale unei mulțimi cu n elemente, se
numesc………………de n elemente luate câte k. Numǎrul aranjamentelor de n elemente luate
câte k se noteazǎ, , și se calculeazǎ cu formula: =
;unde 0
.
4)Submulțimile mulțimii A având fiecare câte k elemente se numesc……………de n
elemente luate câte k. Numǎrul combinǎrilor de n elemente luate câte k se noteazǎ
, și se
calculeazǎ cu formula:

=

,unde 0

.

Itemi obiectivi - cu alegera duala
1)Încercuiți litera A dacǎ rǎspunsul este corect sau litera F dacă rǎspunsul este fals. În
clasa a-X-a C sunt 5 fete și 14 băieți. În câte moduri se poate alege din clasǎ:
a)un grup de 4 copii?
Rǎspuns: 3876
A
F
b)un grup de 5 copii?
Rǎspuns: 4367
A
F.
2)Realizați asociațiile corespunzătoare între numerele dintre cele două coloane:
P5
10
120
20.
3)Precizați prin da sau nu, dacǎ răspunsul la urmatoarea problemǎ este corect:
Pentru un concurs de fotbal între clase, doamna profesoarǎ de educație fizică dorește sǎ
selecționeze 2 portari (băieți) din clasa a-X-a C unde se gǎsesc 5 fete și 14 băieți. Doamna
profesoarǎ a hotǎrât sǎ încerce toate combinațiile posibile. Numǎrul acestor combinații gǎsit de
dânsa este 91.
Itemi obiectivi - cu alegera multiplǎ
Un vânzǎtor de baloane, are baloane roșii, galbene, albastre, verzi, albe și portocalii.
Laura vrea sǎ cumpere 3 baloane de culori diferite. În câte feluri poate sǎ aleagǎ? Încercuiți
variana corectǎ de rǎpuns:
a) 15;
b) 20;
c) 10;
d) 30.
Itemi subiectivi
1)Alcǎtuiți toate submulțimile cu 3 elemente ale mulțimii {x,y,z,u}.
2)Rezolvați ecuația: =0.
Prof.: Ioana Ene
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Aria curriculara
Om și Societate

SFÂNTA SĂRBĂTOARE!
Este primavară. Anotimpul în care totul revine la
viață. În desișuri a albit floarea ghiocelului cu capuțul
de smarald și clopoțelul de argint. Soarele îți prelinge
culorile sclipitoare pe cer dorind să preîntâmpine
apropierea Paștelui.
Și acum mă îmbie mirosul atât de plăcut al
drobului și al cozonacilor făcuți de bunica în fiecare
an.
În familia mea, Paștele este o sărbatoare
importantă la care toate rudele din întreaga familie se
așează la masă și ciocnesc cu bucurie câte un ou roșu,
încondeiat cu multa migală de mine și de bunica. Ciocnitul ouălor de Paște se
face dupa reguli bine știute: persoana mai în vârstă ciocnește primul ou ținut în
mână de o persoană mai tânâră și rostește: “Hristos a înviat!” iar celălalt îi
răspunde cu: “Adevărat a Înviat!”
Ouăle roții simbolizează sângele vărsat de Iisus
pentru mântuirea omenirii. Toată atmosfera este de-a
dreptul magnifică atunci când privești în jurul mesei
și îi vezi pe toți cei dragi că-ți sunt aproape.
În noaptea de Înviere, împreună cu familia
mergem la biserică în haine noi pentru a sărbători
cum se cuvine Învierea Domnului. Toată lumea este
îmbrăcată în haine noi în noaptea de Îviere deoarece
așa se spune din moși – strămoși. Însa este și o
primenire a sufletului căci această sărbătoare trebuie să
ne găsească curați sufletește prin post, rugăciune,
spovedanie și împărtășanie. Este unirea fiecărui creștin
cu duhul lui Dumnezeu.
Așadar, această sărbatoare, Paștele, este una
specială pentu noi creștinii dar și una care ne umple
inimile și ne adună toate ființele dragi la un loc în
jurul mesei într-o comuniune cu cel ce a venit să ne mântuiască.
Elev: Drâmboi Roberta- clasa a -VIII-a
Prof. coord.: Iuliana-Valentina Cap
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CA O TRECERE...
Au trecut puține zile de la Învierea Domnului. Cu
gândul la Marea Trecere, prin Iisus Hristos, de la robie la
libertate și de la moarte la viață, sufletele noastre însetate de
cer albastru, de spiritualitate, de infinit; ele se descătușează azi
de robia agitației cotidiene și se avântă liber către locuri
menite să le ofere liniștea, înălțarea, energia, asemenea
stropilor de rouă ce îmbracă dimineața pământul însetat.
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o zi minunată, cu cer
senin și soare blând; ne-a dat inimi vesele și fețe zâmbitoare, ne-a dat aripi puternice și sete de
viață pentru a ne înalța, ca vulturii, spre soare.
Dimineața a fost proaspătă și noi ne-am strâns ca un buchet de flori multicolore, înviorate
de rouă. Am plecat din fața școlii într-o călătorie de o zi prin alte locuri. Dorința noastră este nu
numai aceea de a ne descărca poverile din suflete și de a-l umple de bucurie; scopul nostru este,
de asemenea, să înțelegem că tot pământul este al lui Dumnezeu și că atâta timp cât El este cu
noi, pretutindeni este ACASĂ iar bucuria inocentă a sufletului de copil este farul călăuzitor al
tuturor, indiferent de vârstă, în călătoria de o viață prin această lume.
La început, copii și adulți,(elevi din clasele I-IV și cadre didactice de la Șc. Nr. 25
Craiova, în frunte cu D-na Înv. Banghianov Viorica - organizator), am luat parte la zburdălnicia
și exuberanța celor mici în parcul din Târgu Jiu. Acolo a fost loc de joacă, de plimbare, de
contemplare, de meditație. Călătoria a continuat cu un popas la Muzeul Satului de la Curtișoara,
unde ne-am lăsat pătrunși cu evlavie de spiritul locurilor și timpurilor de altă dată. Am vizitat
sătucul gorjenesc unde am fost oaspeți în mai multe case, mici și mari, modeste sau maiestuoase,
aduse din diverse locuri, care au aparținut unor personalități de seama sau unor oameni de rând.
Am putut observa diverse obiecte casnice și am cunoscut diverse tradiții și îndeletniciri ale
oamenilor din satele de altă dată. De asemenea, am avut plăcerea să ne închinăm într-o biserica
de familie cu hramul Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, aparținând lui Gheorghe Tătărașcu, fost
prim ministru al României, născut la Craiova.
De aici ne-am îndreptat către Mănăstirea Lainici. În acest colț de Rai am trecut, pentru
câteva clipe, ca printr-o poartă către cer. Ne-am mărturisit fiecare cele mai tainice gânduri,
mâhnirile și mulțumirile noastre, cererile sau recunoștința înaintea icoanei făcătoare de minuni a
Maicii Domnului, adusă de la muntele Athos, precum și în fața moaștelor Sfantului Irodion, fost
stareț al acestei mănăstiri.
Însa ținta și punctul culminant al călătoriei noastre a fost
urcușul cu telescaunul în munții Parâng... Cuvintele ne sunt
sărace pentru a descrie acest tărâm de vis! Lumea văzută de
sus...văzduhul albastru și liber...aerul pur...cerul infinit
deasupra...toate acestea au făcut o experiență de neuitat, ne-au
oferit puterea și bucuria de a ne ridica, pentru o clipă, sufletele
deasupra tuturor lucrurilor..
Pentru ca, la întoarcere, bucuria să se întipărească deplin
pe fețele copiilor, am mai făcut un popas la locul de joaca din
Târgu Jiu, unde am sărbătorit încheierea cu o înghețată răcoroasă și delicioasă.
Întoarcerea acasă, cu cantece și veselie, este plină de speranța unui sfârșit de an școlar
liniștit și de sentimentul plăcut al unei vacanțe frumoase care se apropie....
Prof. Lavinia Georoceanu
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O EXCURSIE CU A(L)TITUDINE
Impresii…impresii…impresii…
“Am fost impresionată de grandoarea
Salinei de la Ocnele Mari dar și de
frumusețea desăvârșită a peisajului de pe
Valea Oltului”.
Diana –
cls a -VIII-a
“Totul a fost superb. De la gustul sărat al
Salinei până la bătaia cu perne din camera
băieților.”
Adi -cls a -VIII-a
“Deși ne-a prins ploaia, când ne întorceam de la Mănăstirea Turnu, totul a
continuat să fie special pentru că ne-a făcut să ne apropiem mai mult și să ne
cunoaștem mai bine”.
Flori -cls a-VIII- a
“Drumul până la Cascada Lotrișor a fost încântător și presărat cu multe flori de
soc…”
Marina -cls a VIII-a
“Mi-a plăcut momentul în care Andi a fost vârât în portbagajul mașinii condusă
de un preot monah care ne-a salvat de stropii de ploaie.”
Ramona –cls aVI-a
“Frumusețea și diversitatea florilor, precum și aranjamentul floral de la Schitul
Ostrov din Călimănești, m-au copleșit.”
Roberta –cls a -VIII-a
“O aventură de neuitat la strandul termal
de la Căciulata, când Adi a alunecat pe
gresie în hohotul de râs al tuturor”.
Marius -cls a- VIII-a
“Muzica și dansul, precum și ținuta specială
a colegilor și a d-nei diriginte Lidia Zamfir
au făcut ca seara să fie fermecătoare.”
Gitana –cls aVIII-a
Prof. coord.: Iuliana-Valentina Cap
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EXPLOATAREA CALCARELOR
ÎN MASIVUL BUILA-VANTURARITA ȘI IMPACTUL ACESTEIA
ASUPRA PARCULUI NAȚIONAL BUILA-VANTURARITA
Masivul Buila-Vânturariţa este situat în
partea central-nordică a Judeţului Vâlcea şi face
parte din Munţii Căpăţânii.
Masivul iese în evidenţă faţă de lanţul
principal al acestora, atât prin dispunere cât şi
prin constituţie şi relief.
Creasta principală a Munţilor Căpăţânii,
constituită preponderent din şisturi cristaline are
o dispunere est-vest, cu creste secundare înspre
nord şi sud.
Excepţie fac două masive calcaroase, ale
căror creste principale sunt dispuse pe direcţia
SV-NE: Masivul Târnovu în nord-vest şi
Masivul Buila-Vânturariţa în sud-est.
Masivul Buila-Vânturariţa se întinde de la vest de Cheile Bistriţei şi până la est de Cheile
Olăneştilor (Folea).
Legătura cu Munţii Căpăţânii este făcută prin Plaiul Netedu (interfluviul dintre râurile
Bistriţa şi Costeşti), Plaiul Lespezi (interfluviul dintre râurile Costeşti şi Cheia) şi Plaiul Hădărău
(interfluviul dintre râurile Cheia şi Olăneşti).
Creasta Buila-Vânturariţa are o extindere spaţială de tip liniar, cu o lungime de circa 14
km şi o lăţime cuprinsă între 0,5 şi 2,5 m km (extinderea calcarelor jurasice).
Altitudinea absolută este în Vârful Vânturariţa Mare (1885 m), iar cea minimă la ieşirea
Bistriţei din chei (550 m).
Principalele vârfuri ale masivului sunt, de la sud-vest spre nord-est, următoarele: Arnota
(1183,7 m), Muntele Cacova (1525,1 m), Muntele Piatra (1643 m), Muntele Albu (1658,9 m),
Buila (1848,6 m), Ştevioara (1847 m), Vânturariţa Mare (1885,2 m), Vioreanu (1866 m),
Vânturariţa Mică (1655 m), Stogu (981 m).
Din punct de vedere tectonic, zona face parte din orogenul carpatic. Masivul BuilaVânturariţa este parte a Pânzei Getice, unitate a Dacidelor Mediane din Carpaţii Meridionali,
puse în loc în Senonian, în cadrul tectogenezei laramice.
Pânza Getică este alcătuită din formaţiuni cristalofiliene prealpine şi dintr-o cuvertură
sedimentară în cadrul căreia cele mai vechi depozite sunt de vârstă Carbonifer superior.
Datorită eroziunii, depozite sedimentare ale Pânzei Getice se întâlnesc doar în câteva arii,
dintre care cele mai importante sunt Braşov-Dâmbovicioara, Buila-Vânturariţa, Haţeg şi ReşiţaMoldova Nouă.
Aceste depozite sedimentare au fost supuse proceselor tectonogenetice în două faze.
Prima discordanţă însemnată este prealbiană, când a început şariajul getic şi corespunde primei
faze getice, vârsta primei încălecări fiind plasată după Apţianul inferior şi înaintea sfârşitului
Apţianului superior.
Cea de-a doua fază getică, reprezentând şariajul principal laramic, a avut loc în Senonian,
când Pânza Getică, având în bază Pânza de Severin, a acoperit domeniul danubian.
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Formaţiunile cristaline În Masivul Buila-Vânturariţa, rocile metamorfice aflorează pe
versanţii nord-vestici, pe văile râurior Bistriţa, Costeşti, Cheia şi Olăneşti, cât şi în zona de
creastă, unde ies la zi de sub depozitele sedimentare erodate (Curmătura Builei).
Evoluţia metamorfică a unităţilor gnaisice din Pânza Getică se înscrie în intervalul de
timp al ciclului Varisc (300 - 350 M.a). Evoluţia metamorfitelor din Carpaţii Meridionali are în
prezent repere mai clare, subliniind caracterul polistadial şi o evoluţie distinctă a unităţilor GeticSupragetic vs. Danubian, într-o succesiune de evenimente de la subducţie la obducţie şi o
inversiune tectonică în Cretacicul mediu şi superior.
Rocile metamorfice din domeniul Getic-Supragetic pot fi divizate în două tipuri
principale de litologii: un tip dominat de calcare cristaline, amfibolite, micaşisturi, paragneisse,
cuarţite, din care lipsesc migmatitele, reprezentând metalitofaciesul de Negoi, iar cel de-al doilea
este relativ sărac în roci carbonatice şi amfibolitice, fiind dominat de gneisse şi migmatite,
reprezentând metalitofaciesul de Sebeş-Lotru, în cadrul acestuia din urmă încadrându-se şi
formaţiunile cristaline din Masivul Buila-Vânturariţa.
Formaţiunile sedimentare După desăvârşirea ciclului baikalian, care a generat şisturi
cristaline epimetamorfice, domeniul getic a evoluat ca arie exondată supusă denudării. A devenit
arie de acumulare în neo-Carbonifer, când s-au acumulat depozite predominant continentale.
În ciclul alpin, procesul de sedimentare începe după faza de exondare care a durat şi în
timpul Triasicului. În Jurasic, se conturează o serie de zone depresionare printre care şi BuilaVânturariţa.
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Acestea au reusit sa strapunga aceasta bariera de calcar numai la cele doua extremitati: in
partea de sud-vest raurile Bistrita si Costesti si-au sapat spectaculoase chei intre care este cuprins
Muntele Arnota, iar in partea de nord-est raurile Cheia si Olanesti au taiat Cheile Comarnicelor
(Cheile Recea sau Cheile Cheii), printre cele mai adanci si mai salbatice din tara, prezentand pe
o lungime de peste 1 km cascade, marmite, saritori, pereti apropiati pana la 2 m dar inalti de
peste 300 m si respectiv Cheile Manzului (Cheile Olanestilor, Cheile Folea, Valea Rea sau
Cheile Râului Sec).
Formele endocarstice sunt numeroase, intalnindu-se peste 100 de pesteri si cateva avene.
Dintre peşterile din masiv, 10 sunt declarate arii protejate prin Legea 5/2000: pestera Liliecilor;
pestera Arnautilor; pestera Lacul Verde; pestea Pagodelor; pestera din Cheile Comarnicelor;
pestera Caprelor; pestera Rac; pestera Valea Bistrita; pestera cu Perle; pestera Clopot.
Diversitatea floristica si faunistica a ecosistemelor din cadrul Parcului National BuilaVanturarita este foarte mare. Pajistile de stancarie sunt dominate de argintica (Dryas octopetala)
si cetina de negi (Juniperus sabina).
In Masivul Buila-Vanturarita vegetează: specii periclitate (Leontopodium alpinum –
floarea de colt); specii vulnerabile (Trollius europaeus – Bulbuc de munte, Dianthus
spiculifolius, Daphne mezereum – tulichina pitica, Daphne blagayana – iedera alba); specii rare
(Viola alpina -toporas de stanca, Taxus baccata – tisa, Lilium jankae – crin de munte, Lilium
martagon – crin de padure, Centaurea atropurpurea – pesma, Pinus mugo – jneapan); specii
endemice (Centaurea pinnafida, Dianthus spiculifolius, Juniperus sabina); 28 de specii de
orhidee (Epipactis helleborine, E. atrorubens, Gymnadenia conopsea, Orchis mascula,
Platanthera bifolia).
Ca si in cazul florei, multe dintre speciile intalnite aici sunt protejate prin conventii
internationale ratificate si de Romania. Dintre nevertebrate, se intalnesc: insecte (efemeroptere –
Bactis sp., Rhithrogena etc.
Vertebratele sunt reprezentate de: Pesti – pastrav (Salmo trutta fario), lipan (Thymallus
thymallus), moioaga (Barbus meridionalis), zglavoc (Cottus gobio); Amfibieni – salamandra
(Salamandra salamandra), triton (Triturus alpestris)etc.
Exploatarea de calcar Bistriţa reprezintă o ameninţate în condiţiile în care există o
suprapunere a suprafeţei parcului cu perimetru de exploatare al carierei.
Ameninţarea constă şi în impactul vizual neplăcut, distrugerea peisajului, restrângerea
habitatelor, distrugerea florei, afectarea funcţiilor fiziologice ale acesteia prin praful degajat,
afectarea faunei de zgomot, distrugerea dolinelor şi a eventualelor peşteri, a unui sit
paleontologic deosebit de bogat fosilifer, prăbuşirea permanentă a peretelui de stânca dinspre
Cheile Costeşti.
În urma exploatării, în zona Cheilor Costeşti, versantul
estic s-a prăbuşit în chei, blocând cursul pârâului Costeşti pe o suprafaţă de peste 1 km.
O eroare în lege a suprapus o suprafaţă din Parcul Naţional Buila Vânturariţa peste aria
de exploatare a Carierei de Calcar de la Bistriţa.
Autorităţile sunt obligate să oprească activitatea, cu riscul de a perturba bunul mers al
Uzinei Sodice Govora şi Oltchim, societăţi ce folosesc materia primă furnizată de carieră.
Bibliografie
1. Onac B. (2000) – Geologia regiunilor carstice, Edit. didactică ş i pedagogică, Bucureşti
2. www.buila.ro
3. Ghid Turistic, Parcul National Buila Vanturarita, Asociatia Kogayon, 2007.
Prof.: Luminița Ileana Stănuică
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Ariile curriculare
Arte și Tehnologii

GEOMETRIE ŞI CULOARE
ÎN ŢESĂTURILE ŞI CUSĂTURILE POPULARE ROMÂNEŞTI
Lucrate, de obicei, în gospodărie proprie, ţesăturile şi cusăturile acoperă un
vast sector al artei populare din România. Cuprinzând un impresionant număr de
genuri - realizate din diferite materii prime şi prin procedee tehnice variate,
ţesăturile şi cusăturile populare, după destinaţia lor, pot fi împărţite în două mari
grupe: ţesături şi cusături destinate împodobirii interiorului şi ţesături pentru uz
gospodăresc sau alte rosturi utilitare.
Alături de acestea întâlnim ţesături cu întrebuintare ocazională: la naşteri, la
nunţi, înmormântări, la unele sărbători tradiţionale etc. Indiferent de grupa din
care fac parte sau de materia primă din care sunt executate - exceptând cele din
păr de capră - ţesăturile sunt opera femeilor muncitoare, a gospodinelor. Ele
oglindesc marea îndemânare a ţărăncilor, fantezia şi forţa lor creatoare.
Materiile prime - lâna oilor şi părul caprelor, cânepa şi inul, borangicul sunt
produse, în general, în gospodărie. Pătruns în arta ţesăturilor populare pe la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, bumbacul se bucură de o foarte largă
întrebuinţare. Tehnica de prelucrare a materiilor prime, a firelor şi chiar a
ţesăturilor, până la starea lor finită, cuprinde un mare număr de unelte, de
procedee de lucru şi instalaţii. Unele dintre acestea sunt simple, folosite pe tot
cuprinsul ţării, altele sunt diferenţiate după natura materiei prime, după genul
ţesăturii şi destinaţia acesteia.
Deosebiri de formă şi tipologia uneltelor, de terminologie şi metode de lucru
se constată şi de la zonă la zonă. Toate laolaltă reflectă un puternic spirit de
inventivitate şi tendinţa de continuă perfecţionare a uneltelor si metodelor, de care
dă dovadă poporul român.
Ţesăturile şi cusăturile pentru împodobirea
interiorului cuprind o mare varietate de genuri: scoarţe
sau covoare, ştergare, feţe de masă, acoperitoare de pat,
cearşafuri, feţe de pernă, perdele etc. De o uimitoare
diversitate zonală, tipologică şi decorativă - toate aceste
genuri de ţesături şi cusături împodobesc interiorul
locuinţei, îi dau culoare şi viată, creând acea atmosferă
de generoasă ospitalitate atât de caracteristică locuinţei
populare româneşti din întreaga ţară. Armonia formelor
şi culorilor, repartiţia lor echilibrată în ansamblul interiorului, încântă ochiul.
Arta textilelor decorative, cu deosebire a
cusăturilor, este larg răspândită şi printre saşii din
Transilvania.
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Trăsătura fundamentală a textilelor folosite la înfrumuseţarea locuinţei
constă în caracterul lor de garnitură. Fiecare piesă, prin formă, culoare, motiv
ornamental şi compoziţie, este subordonată
întregului, participînd la realizarea unităţii
decorative a interiorului. Faptul este important nu
numai pentru stabilirea tipologiei interiorului, a
particularităţilor lui regionale, ci şi pentru
periodizarea lui, deoarece pentru diferite etape de
dezvoltare a interiorului sunt caracteristice alte
modalităţi decorative, alte armonii cromatice.
Cu excepţia câtorva regiuni în care
predomină ţesăturile ŞI cusăturile din bumbac şi
cânepă, de pildă Mărginimea Sibiului, în toată ţara
piesele cu forţă decorativă maximă sunt covoarele
de lână.
a) Aşezate pe pereţi, prinse pe rudă, aşternute pe pat, iar, pe alocuri, folosite
chiar ca feţe de masă, covoarele reprezintă ţesătura cea mai importantă a artei
decorative româneşti pentru împodobirea locuinţei. Diferite prin formă, compoziţie
decorativă, prin culoare şi tehnică de execuţie, ele se întâlnesc pretutindeni: din
Maramureş până în câmpia Dunării, din Banat până în Moldova. Cunoscute sub
termeni generali de „scoarţe” sau „covoare”, denumirea acestor piese se
diferenţiază si după funcţia pe care o îndeplinesc: Lăicere scoarţe pentru acoperit
lăviţi - păretare, ţesături lungi care se aşează pe pereţi, ca în Moldova, Făgăraş etc
Covoarele sunt executate la războiul de ţesut. În trecut, şi urzeala şi băteala
erau de lână. Începând din secolul al XIX-lea - cu deosebire din a doua jumătate urzeala de lână a fost înlocuită treptat cu cea de cânepă sau bumbac. Cele mai
vechi exemplare de covoare de care dispunem astăzi datează de la sfârşitul
secolului al XVIII-lea. Dar arta acestor ţesături este incomparabil mai veche pe
teritoriul ţării.
Din punct de vedere al distribuţiei teritoriale, se pot distinge câteva tipuri
zonale, bine diferenţiate sub raportul compoziţiei decorative, al formei, armoniei
cromatice şi al manierei de a trata ornamentul.
Covorul oltenesc este socotit, în general, ca cel mai realizat şi mai valoros
tip de scoarţă românească. Reflectând o înaltă capacitate creatoare, unele exemplare sunt de o frumuseţe desăvârşită în privinţa compoziţiei şi armoniei cromatice.
Fără să renunţe la motivele geometrice, scoarţa oltenească se caracterizează
prin predominanţa elementelor decorative florale, zoomorfe şi antropomorfe.
Uneori, pe acelaşi exemplar, îmbinate într-o compoziţie ingenioasă, găsim întreaga
gamă a elementelor decorative: flori, păsări, animale, precum şi figuri omeneşti.
Trăsătura caracteristică a covorului oltenesc, în ceea ce priveşte compoziţia
decorativă, este prezenţa şi mai ales rolul deosebit ce se acordă chenarului, mai
exact chenarelor, pentru că la scoarţele olteneşti întâlnim două şi chiar trei chenare
care mărginesc câmpul central al piesei, îi subliniază valoarea, îi scot în evidenţă
individualitatea.
Sunt şi alte zone din ţara noastră în care covoarele au chenar, în unele cazuri
destul de diferenţiat ca, de pildă, în Moldova şi Maramureş. Dar în nici una din
aceste zone funcţia pe care o are şi atenţia ce i se acordă nu sunt aşa de puternic
subliniate.
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Coloritul covoarelor din Oltenia este în general cald, odihnitor. Ca fond se
folosesc culorile: brun, vişiniu, verde pastelat, albastru ultramarin. În funcţie de
culoarea fondului se alege cromatica ornamentelor.
Covoarele din Muntenia dau preferinţă ornamentului geometric. Romburi
policrome sunt dispuse într-o simetrie perfectă pe toată suprafaţa ţesăturii. Chiar şi
în încercările de aplicare a unei decoraţii florale, cum se întâmplă în cazul
scoarţelor din părţile Buzăului sau din estul câmpiei Bărăganului, se constată o
tendinţă de puternică geometrizare. Şi în partea de răsărit a ţării, în Moldova,
întâlnim câteva zone cu realizări valoroase în domeniul artei covoarelor.
Aşa sunt păretarele din Vrancea, a căror lungime atinge uneori 15-16 m,
îmbrăcând de jur împrejur pereţii locuinţei. Lăţimea păretarelor vrâncene nu
depăşeşte un metru. În decorul lor predomină figurile geometrice: romburi, pătrate,
stele, dispuse ritmic pe suprafaţa ţesăturii cu dungi policrome. De asemenea,
specific moldovene sunt şi lăicerele. Lungimea ca şi decorul lor se aseamănă foarte
mult cu cele ale păretarelor. S-ar putea spune că piesele lungi - Iăicerele şi
păretarele – predomină în toată Moldova. Cu toate acestea, în regiunile Iaşi şi
Suceava a fost creat şi un alt tip de covor de perete, în care raportul dintre
dimensiuni este altfel proporţionat şi care se ridică la un nivel remarcabil de
realizare artistică. Pe suprafaţa câmpului apar ornamente florale stilizate, încadrate
de un chenar diferenţiat cu motive geometrice sau vegetale. Pomul vieţii se numără
printre motivele ce se întâlnesc deseori în câmpul ornamental al acestor covoare.
Cromatica covoarelor moldoveneşti este, în general, mai potolită, fapt care
îşi are explicaţia în folosirea culorilor de origine vegetală. Culorile de fond cele
mai des întâlnite sunt: verde deschis, roşu-vişiniu, negru.
În Transilvania, ţinutul cu cea mai renumită producţie de covoare este
Maramureşul. Având o variată întrebuinţare în împodobirea interiorului, covorul
maramureşean s-a diferenţiat în câteva tipuri funcţionale, dintre care cel mai
valoros este covorul de rudă (cum este denumită culmea în Maramureş).
Decorul, compus de cele mai multe ori cu ingeniozitate, foloseşte o mare
varietate de motive ornamentale: figuri geometrice, flori şi stilizări de brazi,
animale, figuri omeneşti, scene de muncă, unelte. Valoarea principală a covoarelor
maramureşene constă în coloritul lor. Culoarea de fond, des întâlnită, este castaniul
de diferite nuanţe. Cele mal valoroase sunt scoarţele al căror colorit este de origine
vegetală.
În sud-vestul ţării, în Banat, covoarele se caracterizează prin folosirea
aproape exclusivă a motivelor geometrice, a
culorilor mai vii, mai îndrăzneţe. În Ţara
Haţegului din regiunea Hunedoara se
lucrează covoare de culme, care se disting
prin vioiciunea coloritului in care predomină
roşul aprins; în zona Făgăraşului, păretarele
ţesute în carouri înviorează decorul atât de
bogat şi colorat al interiorului; pe valea
Bistriţei Lăicerele de grindă decorate cu dungi
multicolore transversale, constituie fondul
peste
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care se expun piesele de costum. În părţile
Năsăudului, covoarele cu decor floral şi culori vii
se aşează pe pereţi sau pe culme în straturi
suprapuse.
Dintre minorităţile naţionale din ţara
noastră, exemplare valoroase de covoare au dat
secuii din regiunea Mureş. Prin elementele
ornamentale şi prin colorit, ele se aseamănă cu
cele maramureşene.
Covorul
românesc
prezintă
unele
asemănări cu marile centre şi zone de covoare
de peste hotare. Astfel, covoarele din sudul ţării şi în special scoarţele olteneşti,
oglindesc unele influenţe ale covorului oriental; cele din Maramureş şi Moldova
de nord prezintă legături cu ţesăturile similare din nord-estul Europei, cu
deosebire cu cele din ţările scandinave.
Covoarele reprezintă o preţioasă realizare artistică a poporului nostru.
Această tradiţie este continuată şi valorificată la nivelul producţiei cooperatiste şi
a industriei. Obiectele realizate de aceste întreprinderi împodobesc azi interiorul
locuinţelor de la oraşe şi sate, fiind preţuite şi peste graniţă.
b) Din categoria ţesăturilor pentru împodobirea interiorului, ştergarele
decorative sunt foarte răspândite. Ele se aşează pe perete în Transilvania, în jurul
blidelor, pe rudă, în Maramureş şi Banat, la fereastră în Moldova, sau între
păretare în zona Vrancei. Ţesute în război din bumbac, in, cânepă sau borangic,
ştergarele decorative prezintă o mare varietate, atât prin dimensiunea lor, cât şi
prin ornamentaţie. În câteva zone din Transilvania aceste ţesături cunosc o mare
dezvoltare. În Făgăraş, îndeosebi în Mărginimea Sibiului, ele deţin locul principal
în împodobirea locuinţei. În aceste regiuni decoraţia ştergarelor acoperă toată
suprafaţa piesei. În restul ţării ea se concentrează spre cele două capete. În cea
mai mare parte decorul acestor ţesături este geometric, fapt determinat de tehnica
ţesutului în război.
Dar sunt unele zone - Buzău, Dobrogea
- în care ornamentaţia ştergarelor este realizată
prin transpunerea pe ţesătură a florilor,
păsărilor, animalelor, chipurilor de oameni,
călăreţilor etc. Piese deosebit de valoroase, de
acest gen, găsim în sudul Dobrogei. În
Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova a
luat o largă răspîndire decorul ştergarelor
brodate.
c) În Ţara Oaşului, în părţile Sibiului şi
Hunedoarei se confecţionează, pentru împodobirea interiorului, nişte ţesături
lungi numite meje de poliţă, meje de culme, Lepedee de culme. Ţesute din cânepă şi bumbac,
ele sunt bogat decorate, folosind o cromatică vie în care predomină culoarea
roşie.
d) Întregind ansamblul decorativ al interiorului, feţe de masă, de o frumuseţe rară, se întâlnesc în Banat, în centrul Transilvaniei, în Oaş şi Maramureş.
Piese remarcabile găsim şi în zona Muscelului şi Argeşului, pe valea Bistriţei şi
în Moldova de nord. Decorul lor geometric sau floral se realizează atât prin
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tehnica ţesutului, cât şi prin cusătură.
e) Pentru împodobirea patului, un rol important îl deţin pernele care se
aşează în stive de 3-4 bucăţi, având capătul ornamentat îndreptat spre interiorul
camerei. În unele regiuni, de pildă, în Maramureş, în nordul Transilvaniei şi nordul
Moldovei, pernele decorative completează şi ruda de culme.
Bogăţia şi varietatea acestor ţesături de casă, reflectă, ca de altfel întreaga
artă populară, nevoia de frumos a poporului.
De o frumuseţe rară sunt desagii de “simbră” din Ţara Oaşului. Ţesută din bumbac
sau bumbac cu cânepă şi decorată cu motive geometrice sau florale stilizate,
această piesă se foloseşte cu prilejul unuia din cele mai importante evenimente de
primăvară din zonă: «simbra oilor» - plecarea turmelor la munte. Cu acest prilej, în
peisajul atât de pitoresc al zonei, se organizează o petrecere câmpenească la care
participă tot satul. Fiecare familie aduce merinde în desagi, se aştern pe iarbă cele
mai frumoase feţe de masă. Întreaga populaţie este îmbrăcată în haine de
sărbătoare.
În Argeş şi în zona Tîrgu Jiului se fac traiste, desagi şi chingi pentru cai, din
păr de capră. Decorul, realizat din «vriste» alternative din fire de culoare naturală,
dă o înfăţişare plăcută şi interesantă obiectului. În sudul Olteniei, în părţile Sibiului
şi, în general, în zonele unde se practică obiceiul nunţilor cu călăreţi, se
confecţionează mici covoraşe pentru acoperit caii.
Promovarea şi dezvoltarea, stimularea şi valorificarea artei populare, în care
ţesăturile şi cusăturile ocupă un loc
important datorită valorii lor practice şi
decorative
constituie
o
preocupare
importantă. Covoarele şi celelalte textile
populare, reprezintă una din sursele de
inspiraţie de la care porneşte astăzi o mare
parte a producţiei în domeniul ţesăturilor
de interior.
Realizate
în
condiţii
tehnice
superioare, ele se reîntorc în locuinţele
acelora care au făurit modelele veacuri dea rândul în gospodărie proprie, cu mijloace
tehnice modeste.
Bibliografie:
1. Boris Zderciuc, „Covorul maramureşean”. Editura Meridiane, Bucureşti, 1963
2. Marina Marinescu, „Arta populară românească. Ţesături decorative”. Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1975
3. Francisc Nistor, „Creaţii şi creatori populari”. Casa Creaţiei, Maramureş, 1967
4. Tancred Bănăţeanu, „Arta populară din nordul Transilvaniei”. Editura Casa Creaţiei,
Maramureş, 1969
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EVALUAREA RANDAMENTULUI
ŞCOLAR
valuarea randamentului şcolar are în
vedere stabilirea nivelului de
pregătire teoretică şi practică atins,
la un anumit moment dat, în activitatea cu elevii şi
a măsurilor corespunzătoare necesare pentru
optimizarea acesteia.
Înţelegerea
problematicii
evaluării
randamentului şcolar implică analiza unor concept
operaţionale complementare şi a unor tehnici de măsurare – apreciere – decizie, cu valoare de
procedee, integrabile la nivelul oricărei metode sau strategii didactice de predare – învăţare –
evaluare.
Analiza conceptelor operaţionale în evaluarea randamentului şcolar permite abordarea
curriculară a problematicii eficienţei pedagogice a activităţii de predare – învăţare – evaluare,
proiectată la nivelul interacţiunilor posibile şi necesare între finalităţile macrostructurale, de
sistem şi finalităţile microstructurale, de proces.
Randamentul şcolar reflect gradul de eficienţă pedagogică al activităţii didactice, care
poate fi evaluat în cadrul raportului funcţional existent între resursele investite şi efectele
înregistrate în timp, la nivel de process şi de produs.
Acţiunea de evaluare a randamentului şcolar verifică raţionalitatea activităţii didactice,
exprimată prin capacitatea acesteia de valorificare la maximum a tuturor resurselor pedagogice
angajate la intrarea în sistem: resursele materiale (spaţiul şi timpul şcolar); resursele umane
(cadrele didactice – elevii – reprezentanţii comunităţii educative locale); resursele informaţionale
(planul – programele – manualele şcolare, alte material destinate special învăţării); resursele
financiare (preluate de la bugetul central, teritorial, local, din alte surse, din sponsorizări etc.).
În această accepţie randamentul şcolar reprezintă un concept integrator care
subordonează mai multe noţiuni operaţionale implicate în acţiunea de evaluare:
- evaluarea nivelului de cunoştiinţe al elevului;
- evaluarea comportamentului elevului;
- evaluarea succesului şcolar;
- evaluarea calităţii procesului de învăţământ.
Evaluarea rezultatelor şcolare angajează
procedeele clasice de notare şi examinare a elevilor
care pun accent pe obiectivele de conţinut, pe
acumularea cantitativă a informaţiilor proiectate la
nivelul programelor şcolare.
Evaluarea comportamentului elevului include
operaţii de măsurare – apreciere – decizie, realizate în
raport cu obiectivele formative ale activităţii de
instruire. Această acţiune are un dublu sens :
a) un sens psihologic,
b) un sens pedagogic.
Evaluarea succesului şcolar vizează totalitatea
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rezultatelor elevului privite din perspectivă informativă (nivel ştiinţific, capacitate/aptitudini
intelectuale) şi formativă (atitudini motivaţionale şi caracteriale importante pentru reuşita
şcolară). Această acţiune relevă şi limitele progresului şcolar care exprimă gradul de realizare a
obiectivelor specifice la nivelul condiţiilor concrete de învăţare ale fiecărui elev şi colectiv de
elevi.
Evaluarea calităţii procesului de învăţământ vizează factorii de stoc şi factorii de flux
care intervin la nivelul structurii de funcţionare a sistemului :
a) Factorii de stoc exprimă calitatea procesului de învăţământ într-un anumit moment al
evoluţiei acestuia. Aceşti factori acţionează la nivelul unor indicatori statici, care
consemnează gradul de absenteism, rata şcolarizării, proporţia reuşitei şcolare la
examene parţiale/finale etc.
b) Factorii de flux exprimă calitatea procesului de invăţământ dintr-o perspectivă
dinamică. Aceşti factori acţionează la nivelul unor indicatori mobili, care reflectă
comportamentul “actorilor educaţiei” (profesorului – elevului) însituaţii de
realizare/nerealizare a obiectivului propus; standardele de reuşită şcolară atinse la
anumite intervale de timp (trimestru, an, ciclu şcolar) şi spaţiu (grup de lecţii,
subcapitol, capitol, modul de studii).
Prof. Mirela Spiridon,
ŞcoalaGimnazială “George Vişan”, Potelu, jud.Olt

MĂSURI DE COMBATERE A
VIOLENŢEI
ÎN ŞCOLI ŞI ÎN SPAŢIUL
COMUNITAR
ucrarea de faţă îşi propune să
abordeze unul dintre cele mai
importante subiecte din domeniul
educaţiei, anume, violenţa în şcoli şi în spaţiul
comunitar, enumerând totodată şi câteva măsuri
de combatere a violenţei.
Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societatea
actuală. Ea se manifestă din ce în ce mai pregnant atât în şcoli, dar şi în societatea actuală.
Violenta fizică şi cea verbală sunt două dintre cele mai des întâlnite tipuri de violenţă în
şcolile din Europa. Cultura adolescenţilor pare a fi centrată pe violenţă, fenomen la care au
contribuit familia, şcoala, industria divertismentului şi mass-media.
Violenţa şcolară nu include doar actele de violenţă care cad sub incidenţa legilor.
Ea se manifestă prin diferite comportamente: exprimare inadecvată, jignitoare sau
indecentă, atât faţă de colegi, cât şi faţă de cadrele didactice, bruscări, aplicarea forţei,
părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală sau alte comportamente care contravin
flagrant regulamentului şcolar în vigoare.
Ştim cu toţii că alături de şcoală şi comunitatea locală, familia este unul din factorii
principali care se preocupă în mod permanent de educaţia copilului. Ea reprezintă nucleu
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principal al societăţii noastre, cea care îşi pune amprenta pe caracterul copilului şi, în acelaşi
timp, cea dintâi şcoală ce pune temelia viitoarei personalităţi a acestuia.
Calitatea educaţiei primite în familie depinde îndeosebi de nivelul educaţiei al părinţilor
şi al celorlalţi membri ai familiei ce vin în contact cu copilul, în special sub aspect moral,
comportamental..În cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul, îşi formează vocabularul, însă
corectitudinea exprimării copilului depinde de munca depusă de către părinţi în această directie.
Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele
uzuale, se preocupă de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor, dezvoltând spiritul de
observaţie, memoria şi gândirea acestora.
Educaţia şcolară este unul dintre factorii determinanţi în formarea personalităţii
copilului. Şcoala este instituţia care organizează dezvoltarea unor experienţe de învăţare, urmăreşte
atingerea unor obiective, cu ajutorul unor metode şi mijloace ştiinţifice, informează şi formează
elevii ţinând cont de anumite principii, având grijă să evalueze modul în care obiectivele au fost
atinse. Un rol important în şcoli îl au şi asistenţii sociali, cei care contribuie la identificarea
elevilor sau a grupurilor de elevi care manifestă dificultăţi de adaptare şcolară, oferindu-le
acestora ajutor.
S-a constatat că elevii-problemă sunt aceia care au dificultăţi în comunicarea cu părinţii
sau care provin din familiile în care predomină climatul conflictual. Anturajul este, de asemenea,
unul dintre motivele conflictelor şcolare. Marea majoritate a elevilor se afliliază unor „găşti” şi
copiază comportamentul şi felul de a acţiona al „partenerilor”.
Eşecul şcolar este o consecinţă a inadaptării acestor elevi-problemă în mediul şcolar şi
social. El se manifestă prin: sentimentul
nemulţumirii elevului faţă de şcoală, datorat
lecţiilor pe care nu le înţelege în clasă, a temelor
pe care nu le poate rezolva, apărând astfel
primele goluri în cunoştinţe, precum şi complexul
de inferioritate faţă de ceilaţi colegi;
incapacitatea elevului de a rezolva independent
sarcinile şcolare, apar notele nesatisfăcătoare
urmate de corigenţe, iar, la intervenţia
profesorului elevul se revoltă sau devine închis.
Crearea unor relaţii constructive, pozitive
între familie, şcoală şi comunitatea locală duc la
unificarea sistemului de valori şi cerinţe relative ale copilului
Iată cateva măsuri eficace în combatere a violenţei în şcoli:
1. Respectarea stricta a Regulamentului Şcolar şi al Regulamentului de Ordine Interioară prin :
- cunoaşterea conţinutului acestor regulamente de către fiecare elev şi părinte;
- aplicarea strictă, promptă şi corectă a prevederilor acestor regulamente, în toate cazurile, în
mod gradual şi cu comunicarea acestor masuri către cei în cauză;
- popularizarea actelor şi sancţiunilor administrate, în randul elevilor şi al părinţilor, ca mijloc de
descurajare a acestor acte.
2. Întărirea pazei şi ordinii în scoală prin:
- contracte cu institutii de pază şi protecţie, asigurarea de fonduri băneşti pentru plata angajaţilor
permanenţi în asigurarea pazei şi protecţiei elevilor şi a cadrelor didactice pe timpul
programului;
- întărirea pazei şi ordinii prin intermediul personalul propriu angajat, pe întreaga perioada a
cursurilor;
- supravegherea permanentă a incintei şcolii cu ajutorul unor camere video.
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- accesul în scoală se va asigura pe o singură intrare;
- îmbunătăţirea serviciului pe scoală al cadrelor didactice pentru supravegherea atentă a elevilor
şi pentru evitarea oricăror accidente sau evenimente nedorite;
- sesizarea promptă către organele de ordine ale statului a oricaror evenimente sau acte de
violenţă ce s-au manifestat sau riscă să se producă în unităţile şcolare, colaborarea stransă cu
poliţia locală sau de proximitate şi cu jandarmeria;
- se va acorda atenţie specială elevilor sau grupurilor potenţial-agresive, desfaşurand activităţi de
preventie a faptelor negative.
3. Îmbunătăţirea activităţii educative prin:
- teme de dirigenţie pe tema deviantei comportamentale, delincvenţei juvenile, violenţei de orice
fel, infractionalităţii, la toate clasele, cu conţinut adaptat varstei şi caracteristicilor
clasei; prezentarea unor cazuri apărute în presă şi analizarea acestora împreună cu elevii;
- consilierea psihologică a elevilor cu probleme comportamentale precum şi a celor care sunt
victime ale violenţei sau unor forme de abuz; programe de preventie cu accent pe dezvoltarea
personală, psiho-emotională a elevilor;
-dezvoltarea reţelei de medicină scolară, medicul şcolar împreună cu psihologul ar putea
desfăşura o bună activitate de preventie privind comportamentele de risc ;
-consilierea diriginţilor, profesorilor, parinţilor pe problemele comunicării şi relaţionarii cu
copiii;
- desfăşurarea unor programe şi proiecte
educaţionale, în parteneriat cu institutiile furnizoare
de sevicii în combaterea infracţionalităţii;
- organizarea de actiuni educative atractive, cu
elevii si parintii inclusiv concursuri pe aceasta
tema;
- revederea tematicii lectoratelor cu parintii si a
tematicii sedintelor pe clase, in sensul cuprinderii
unor dezbateri orientate pe problematica violenţei;
- instaurarea în fiecare şcoală a unei atmosfere de
seriozitate şi respect pentru valori reale;
- combaterea promptă a oricăror acte de violenţă,
sub orice formă s-ar manifesta aceasta;
- examinarea psihologică a elevilor cu probleme comportamentale;
- monitorizarea elevilor şi a faptelor reprobabile, activităţi lunare cu elevii-problemă;
- analiza periodică, în Consiliul profesoral şi în careul şcolii, a evenimentelor din perioada
respectivă şi comunicarea măsurilor stabilite de conducerea unităţii;
- instituirea unei Comisii de disciplină la nivelul şcolii cu atributii specifice;
- recuperarea, prin fapte exemplare, a prestigiului şcolii în faţa comunităţii; acest deziderat
trebuie avut în vedere şi la nivelul institutiilor centrale sau judeţene, responsabile de destinul
şcolii romaneşti.
4. Întărirea legăturii şcolii cu familia şi comunitatea locală prin:
- o mai stransă colaborare cu familiile elevilor, cu biserica, cu primăria, poliţia, justiţia, instituţile
sanitare;
- vizitarea periodică a elevilor la domiciliul acestora, sau comunicarea prin mijloacele moderne
cu părinţii;
-acţiuni în echipe mixte: profesori- elevi- părinţi- psihologi
- cadre medicale- poliţişti-jandarmi, pentru activităţi de informare şi prevenţie a unor fapte
sociale reprobabile.
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5. Alte măsuri : - introducerea uniformelor şcolare sau a unor însigne distinctive pentru elevii
din fiecare şcoală, a legitimaţiilor de elev etc.
Concluzie: Crearea unei relaţii constructive, pozitive între familie, şcoală şi comunitatea
locală
va duce la unificarea sistemului de valori şi la dezvoltarea armonioasă a
comportamentului elevului.
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SĂ FOLOSIM LAUDA ȘI
APRECIEREA
PENTRU SUSȚINEREA ÎNVĂȚĂRII
n funcție de stilul personal al profesorului cred că
apare și controversa legată de lauda și aprecierea
pozitivă a rezultatelor merituoase la învățătură. Uni
zic că lauda excesivă este dăunătoare, alții cred că
doar iubind și acordând încredere îi putem sprijini pe elevi să devină ceea ce pot să fie.
Prejudecățile, părerile preconcepute, comparațiile nu fac decât să limiteze orizontul elevilor care
devin treptat imaginea proiecțiilor negative ale celor din jur. Eu cred că o buna educație ajută
elevul să fie în primul rând fericit cu ce îl înconjoară, îl ajută să construiască relații sociale
armonioase, îi permit să înflorească într-un climat de bunătate, echilibru și armonie cu natura,
ideile, viața.
Așadar, lauda care arată încredere în rezultatele produse, dar și în cele ce se vor produce,
trebuie utilizată sistematic și cu prudență, tocmai pentru a-i spori valoarea.
Lauda poate avea efecte diferite în funcție de genul elevilor, background-ul familial,
abilitățile și personalitatea elevilor, dar are efecte încurajatoare dacă este folosită într-un proces
susținut și continuu.
Cred că o laudă neeficientă este cea înâmplătoare și nesistematică, cea care face judecăți
de valoare, plasează accentual pe motivația extrinsecă – învățarea pentru note sau alte
recompense, utilizează performanțele altora sau pur și simplu atribuie succesul abilității,
norocului sau ușurinței sarcinii.
Haideți să lăudăm, când avem ocazia!

Î

Prof. Larisa Manta
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