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AURUL ASCUNS ÎN VOI, DRAGI ELEVI
Director, prof. Pavel Aurelia
Școala Gimnazială ”POROLISSUM ” Zalău
Cele mai frumoase momente din cariera unui dascăl
sunt cele în care primim recunoașterea investiției în învățăceii
noștri, momente în care ies la iveală diamantele șlefuite de
migală = dragii noștri elevi.
Astfel pot spune că anul școlar 2021-2022 este deosebit
de rodnic pentru noi, dascălii Școlii Gimnaziale ”Porolissum”.
Ne mândrim că munca noastră împreună, profesor – elev a dat
roade atât de frumoase. Parte importantă a acestui proces de
devenire o reprezintă dascălii, cei care investesc cu
conștiinciozitate și dedicare, zi de zi în fiecare elev. Alături de
noi sunt părinții - pietre de hotar - ei, cei care își susțin copiii și
împletesc reușitele acestora cu perseverența lor.
”Pune-te pe treabă din toată inima și vei reuși. Competiția este atât de mică.” ( Elbert
Hubbard)
Însuflețiți de aceste cuvinte am început să lucrăm, mână în mână și ... iată frumoasele
rezultate au început să apară.
Premiile obținute de elevii noștri sunt multe, ele reflectă preocuparea pentru devenire,
dorința de autodepășire și, mai mult, arată că ei au tânjit după competiții. Elevii noștri sunt cei
care au înțeles adevărata valoare a muncii, care dă farmec și sens vieții, iar reușitele lor le vor
fi ghid spre devenire.
” Suntem ceea ce facem în mod repetat; prin urmare, excelența nu este un act singular, ci un obicei”. (
Aristotel)
Suntem o școală mică, cu ambiții mari! Astfel, avem cinci elevi calificați la etapa
națională a olimpiadelor școlare, la disciplinele: matematică, educație tehnologică,
religie – cultul Alianța Evanghelică, geografie - Concursul Național „Terra- mica
olimpiadă de geografie” și Olimpiada Națională a Sportului școlar O.N.S.S. –
badminton; la ciclul primar sunt patru elevi calificați la faza națională a Concursului
Școlar Național de Competență și Performanță - Comper, la disciplina matematică.
Din totalul de 40 de premii, 27 sunt obținute la ciclul gimnazial, iar 13 premii
sunt la ciclul primar.
Am construit împreună

ANUL PREMIILOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POROLISSUM”
ZALĂU
1. OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE MATEMATICĂ
PREMIUL I – eleva FĂRCAȘ OANA, clasa a VII-a, calificată la faza națională;
prof. Cosma Dorin
PREMIUL II – Damian Alesia, clasa a VI-a A; prof. Cosma Dorin
2. ”OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ"
PREMIUL II – Pop Cristiana, clasa a V-a A, prof. Man Liviana, prof. Belei Voicu
PREMIUL III – Cerghizan Nicola, clasa a VII-a, prof. Man Liviana, prof. Belei Voicu.
MENȚIUNE – Hâș Denisa, clasa a VIII-a A, prof. Man Liviana, prof. Belei Voicu.
MENȚIUNE – Feier Camelia, clasa a VIII-a B, prof. Man Liviana, prof. Belei Voicu
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3. OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Premiul II – Cerghizan Nicola, clasa a VII-a, prof. Belei Voicu
4. OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ
PREMIUL II – Bradin Katherine, clasa a VII-a, prof. Brumar Simona
MENȚIUNE – Hâș Denisa, clasa a VIII-a A, prof. Brumar Simona
MENȚIUNE - Conț Irina, clasa a VIII-a B, prof. Brumar Simona
MENȚIUNE- Gal Robert, clasa a VIII-a B, prof. Brumar Simona
5. OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE ISTORIE
PREMIUL II – Șerban Denisa, clasa a VIII-a B, prof. Puie Anca
PREMIUL III – Conț Irina, clasa a VIII-a B, prof. Puie Anca
6. OLIMPIDA JUDEȚEANĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ
PREMIUL I – Baba Bianca, clasa a V-a A, calificată la faza națională, prof. Hegheduș
Felicia
PREMIUL II – Bradin Sophia, clasa a V-a A, prof. Hegheduș Felicia
PREMIUL III – Balla Ștefania, clasa a VI-a A, prof. Hegheduș Felicia
MENȚIUNE – Sabou Riana, clasa a VI-a A, prof. Hegheduș Felicia
7. OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE RELIGIE – cultul Alianța Evanghelică
PREMIUL I – Ardelean Sara, clasa a VII-a, calificată la faza națională, prof. Măcelar
Liviu
8. CONCURSUL NAȚIONAL ”TERRA- mica olimpiadă de geografie”
PREMIUL I - Bradin Katherine, clasa a VII-a, calificată la faza națională
prof. Groza Florina
MENȚIUNE – Damian Alesia, clasa a VI-a A, prof.Groza Florina
9. OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR - O.N.S.S. Badminton
PREMIUL I – Csiki Maria – clasa a VIII-a B, calificată la faza națională
prof. Pușcaș Mariana
PREMIUL III – Olar Raul, clasa a VIII-a B, prof. Pușcaș Mariana
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR - O.N.S.S. Rugby Mixt
PREMIUL III – echipa școlii, prof. Pușcaș Mariana
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR - O.N.S.S. Oină fete
PREMIUL II – echipa școlii, prof. Pușcaș Mariana
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR - O.N.S.S. Oină băieți
PREMIUL III – echipa școlii, prof. Pușcaș Mariana
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR - O.N.S.S. Cros fete
PREMIUL I – Csiki Maria – clasa a VIII-a B, calificată la faza națională,
prof. Pușcaș Mariana
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR - O.N.S.S. Baschet
MENȚIUNE – echipa școlii, prof. Botiș George
CONCURSUL JUDEȚEAN DE INTERPRETARE VOCAL INSTRUMENTALĂ
”VOCES PRIMAVERA”
PREMIUL III – Kui Andreea, clasa a VI-a B, prof. Coste Valeria
PREMIUL III – Ciușca Anca, clasa a VIII-a C, prof. Blaga Petre
MENȚIUNE – Terec Larisa, clasa a VIII-a A, prof. Coste Valeria
10. CONCURSUL NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ ȘCOLARĂ –
COMPER, disciplina matematică
PREMIUL I – Sântămărian Bianca, clasa a II-a, calificată la faza națională, prof.
înv.primar Contraș Rachila
PREMIUL I – Bal Crișan Irina, clasa a III-a, calificată la faza națională, prof.
înv.primar Prodan Felicia
PREMIUL I – Dragoș Ianis Ștefan, clasa a III-a, calificat la faza națională, prof.
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înv.primar Prodan Felicia
PREMIUL I – Varga Narcisa, clasa a IV-a A, calificată la faza națională, prof.
înv.primar Negrean Monica
Suntem mândri de voi, dragii noștri elevi! Cinste dascălilor ce v-au pregătit cu migală,
precum și părinților voștri, care vă susțin!
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PROGRAMUL ”ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
Director-adjunct, prof. Ardelean Adela
Școala Gimnazială ”POROLISSUM” Zalău

Școala Gimnazială ”Porolissum” găzduiește din nou Programul ,,Școală după școală”,
care în acest an școlar se desfășoară în parteneriat cu Fundația “Noi
Orizonturi” Lupeni și Compania TenarisSilcotub, Zalău.
Programul ,,Școală după școală”, este un program gratuit, finanțat de
TenarisSilcotub, pentru clasele C.P.- a IV-a.
Acest program oferă un cadru stimulativ de activități care asigură
servicii alternative de educație non-formală, prin activități specializate de
sprijin școlar, ateliere de știință, artă și recreere, într-un cadru organizat,
după programul școlar obligatoriu.
Programul oferă posibilitatea efectuării temelor, exersarea abilităților
de citire, ore de STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică).
Aceste activități STEM își propun să învețe copiii să facă o conexiune
între ceea ce învață la materiile școlare și lumea înconjurătoare, elevii experimentează
jucându-se și își formează abilități în descoperirea informațiilor folosind diverse surse. De
asemenea, în cadrul orelor de artă, copiii își formează abilități cognitive, aptitudini verbale,
gândire analitică. Elevii au parte și de ore de recreere în care aceștia se dezvoltă armonios
prin joc și mișcare.
Programul ”Școală după școală” a fost și este așteptat cu mult interes, atât de elevii școlii
noastre, cât și de părinții acestora.
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ORGANIZAREA ȘI PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL
CERCULUI ȘTIINȚIFIC LA DISCIPLINA BIOLOGIE
Prof. ARDELEAN ADELA
Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău

Rolul educativ al cercului de biologie
Cercurile ştiinţifice reprezintă asocieri nonformale ale elevilor, în cea mai mare parte
în scopul realizării de activităţi care vin în completarea activităţilor prevăzute în programa
şcolară la orele de curs ale materiilor respective.
În cadrul cercului de biologie se realizează o aprofundare a cunoştinţelor din domeniul
biologiei, o lărgire a orizontului cunoaşterii, formarea unei imagini globale privind o anumită
tematică.
Tematica cercului este stabilită de coordonator, pe o durată mai mare de timp, şi are o
strânsă legătură cu materia predată la curs.
Activitatea instructiv-educativă în cadrul cercului este organizată conform unui plan
de activitate, adaptat posibilităţilor reale de lucru, în funcţie de dotarea materială a
laboratorului de biologie, după particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor, dar şi în
funcţie de timpul disponibil. Activităţile desfăşurate au un caracter interdisciplinar.
Frecvenţa şedinţelor unui cerc este mai mică, poate fi chiar bilunară sau lunară, iar
participanţii la cercuri sunt selecţionaţi de către profesorul coordonator din rândurile celor
care prezintă un interes deosebit faţă de activitatea respectivă.
Scopul și obiectivele cercului stiințific de biologie.
Dragostea de a cerceta natura este un proces amplu care se realizează treptat şi
continuu. Acest proces complex şi unitar, consolidat prin activităţi şcolare şi extraşcolare are
un caracter interdisciplinar, diferenţiat în funcţie de vârstă, diferit din punct de vedere al
conţinutului, a metodelor şi procedeelor didactice folosite, dar cu rezultate deosebite în timp.
Activităţile desfăşurate în cadrul cercului au menirea de a oferi elevilor o şansă în plus
de a-şi completa bagajul de cunoştinţe şi de a le stimula imaginaţia, creativitatea şi iniţiativa,
stimulând nevoia de schimbare şi deschiderea spre nou. De asemenea, organizarea unui cerc
ştiinţific la biologie în cadrul şcolii a dat posibilitatea desfăşurării şi aprofundării unor
activităţi moderne, pentru o mai justă înţelegere a materiei predate şi în acelaşi timp pentru
dezvoltarea unui comportament ecologic adecvat.
Obiectivele cercului ştiinţific de biologie presupun:
 formarea deprinderilor de a folosi metode ştiinţifice de cercetare a fenomenelor lumii
vii şi de aplicare a acestora în practică, în modul independent sau pe grupe;
 crearea condiţiilor materiale necesare afirmării şi de cunoaştere a rezultatelor cercetării
lor;
 formarea deprinderilor de analiză şi concluzionare corectă;
 antrenarea elevilor în vederea participării la diferite competiţii tematice;
 educare ştiinţifică prin iniţierea lor în tainele descoperirii secretelor naturii;
 formarea şi instruirea elevilor în spiritul respectului faţă de natură, prin dezvoltarea
unui comportament ecologic legat de conservarea biodiversităţii.
 conştientizarea elevilor în ceea ce priveşte importanţa şi cunoaşterea biodiversităţii
locale şi din ţara noastră, precum şi aplicarea unor eforturi minime de protejare şi
conservare a biodiversităţii;
 difuzarea datelor legate de activităţile desfăşurate în cadrul cercului, prin organizarea
de sesiuni de prezentare, referate sau colecţii materiale;
 colaborarea şcolii cu alte unităţi din domeniu;
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 vizitarea unor obiective turistice, muzee, zone protejate, grădini botanice etc.
 formarea deprinderilor de prezentare a unui referat sau a unei lucrări ştiinţifice.
Pentru atragerea elevilor la activităţile cercului de biologie este necesar să se
organizeze excursii în zone diferite, vizite la muzee de ştiinţă ale naturii, grădini botanice,
vizionări de filme din lumea plantelor şi animalelor şi chiar realizarea unor activităţii
distractive care să păstreze tematica cercului la care elevii participă.
Cercul de biologie de la Școla Gimnazială ,, Porolissum”Zalău, a funcționat cu o
singură secţie, aceea de ecologie şi ca urmare, responsabil şi în acelaşi timp coordonatorul
tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul cercului a fost profesorul de specialitate. Atribuţiile
coordonatorului de cerc au fost:
 a elaborat statutul de funcţionare a cercului (drepturile şi îndatoririle
membrilor);
 a elaborat planul de activitate;
 a repartizat sarcinile pentru membrii cercului;
 a asigurat baza materială pentru activităţi;
Modalitatea de organizare a cercului de biologie
Activitățile cercului de biologie s-au desfăşurat sub formă de: şedinţe de lucru, vizite
de documentare, comunicări, excursii, lucrări practice de laborator, lucrări de întreţinere a
plantelor, observaţii asupra creşterii şi dezvoltării a unor plante, activitati de voluntariat în
protecția mediului.
Membrii cercului şi-au elaborat un plan individual de lucru constituit din mai multe
etape: documentarea, observarea, experimentare, finalizare şi valorificarea rezultatelor
Aceste acţiuni au fost atent urmărite de profesorul coordonator.
În selectarea temelor propuse pentru activităţile de cerc am avut în vedere următoarele
cerinţe :
 particularităţile de vârstă ale membrilor cercului:
 interesele şi preocupările membrilor cercului;
 specificul zonei unde este amplasată şcoala;
 baza didactico-materială a şcolii;
 corelarea activităţilor teoretice cu cele practice;
Activităţile s-au desfăşurat o dată sau de două ori pe lună, înafara programului şcolar,
atunci când activitatea propusă a avut nevoie de un timp mai îndelungat pentru finalizată.
Cercul a beneficiat de autonomie în desfăşurarea următoarelor activităţi:
 stabilirea scopului şi obiectivelor;
 stabilirea metodelor de lucru;
 stabilirea planului de muncă anual şi semestrial;
 alegerea membrilor cercului;
 răspunderea membrilor.
Regulamentul cercului de biologie a presupus:
1) respectarea programului activităţilor;
2) lărgirea cercului prin primire de noi membrii;
3) excluderea membrilor care nu sunt interesați și nu se implică în activităţile
cercului;
4) aprecierea, acordarea de diplome, elevilor care se remarcă la activităţile
cercului.
Planul de muncă a urmărit:
1) stabilirea tematicii periodice de cercetare;
2) elaborarea de lucrări care vor certifica activitatea desfăşurată;
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3) diseminarea rezultatelor cercetării prin apariţia de afişe, pliante, colaje, suport
electronic, articole în revista şcolii etc.
4) organizarea unei sesiuni de referate în cadrul cercului;
5) prezentarea de colecţii şi materiale realizate în cadrul cercului.
Tema de cercetare: Ecologie şi biodiversitatea lumii vii.
Exemplul unui model de bună practică
DESPRE DEȘEURI
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă , parcul școlii
MATERIALE: calculator, videoproiector , flipchart, post-it-uri, markere, saci menaj mănuși
de plastic , cretă.
COMPETENȚE URMĂRITE:
- întelegerea noțiunii de deșeu, precum și clasificarea deșeurile după proveniență ,
periculozitate și timp de degradare;
- dezvolte abilități de prezentare și lucru în echipă;
- capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite;
MOD DE DESFĂȘURARE:
1. Participantii sunt informați asupra temei care urmează să fie dezbătută. Coordonatorul
de cerc lansează urmatoarele întrebări: Ce credeți că sunt deșeurile? Puteti să dați
exemple de deșeuri? Unde pot fi văzute deșeuri?
Participanții îsi exprimă părerea, discută. Coordonatorul de cerc îi încurajează să
noteze pe postit-uri și apoi să le lipească pe un flipchart.
Sunt lansate următoarele întrebări: Care credeți că este impactul deșeurilor la nivelul
principalelor componente ale mediului și implicit asupra sănătății omului?
Participanții notează pe post-it și acestea sunt lipite pe flipchart. Se discută, se fac
completări.
2. Se formează două echipe. Fiecare echipă își alege un lider de grup. Fiecare echipă
are la dispozitie, saci de menaj, manuși de unica folosință și în timp de 10 minute
trebuie să găsească în zona imediat apropiată a școlii deșeuri pe care apoi urmează să
le grupeze în funcție de proveniența și ordinea crescătoare a gradului de degradare. Se
realizează astfel un DEȘEUROMETRU. În dreptul fiecărui tip de deșeu se notează pe
un postit argumentul pentru care au fost situate în poziția respectivă. Se fac completări
și se discută.
3. Coordonatorul prezintă un filmuleț/prezentare ppt. despre deșeuri. La final elevii pot
să aranjeze corespunzator deșeurile în DEȘEUROMETRU.
4. În final coordonatorul adresează un set de întrebări: Ce ați avut de făcut?, Cum a
decurs exercițiul?, Ce ați învățat?, Ce veți face diferit de acum înainte?.
Se discută, se trag concluzii.
Bibliografie:
1. Lazăr, V., Cărăşel, A., 2007, Psihopedagogia activităţilor extracuriculare. Editura
Arves, Craiova, pp.29-82.
2. Marinescu, M., 2010, Didactica biologiei-teorie şi aplicaţii. Editura Paralela 45,
Piteşti, p.58, 176.
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BOOKS AND THEIR IMPORTANCE TO SOCIETY

Eleva BRADIN KATHERINE
Clasa a VII –a A
I know what you’re thinking. “Books?? Again?? C’mon, we read enough for school;
why should I waste my time on something I won't even enjoy?” I completely get that ! 90%,
the material they make us read at school is boring (no offense to the teachers), and it zaps
your entire motivation to do so. However, there are many advantages to reading, which is
what I want to talk to you, the reader, about.
Firstly, reading helps develop your mind and keep it sharp. The mind is a muscle,
right? So in order to keep a muscle in shape, you need to exercise it ! This is where reading
comes in. The more you read, the more things you discover; therefore your mind expands.
Secondly, reading fosters your imagination. I’m sure you’ve heard your teacher say
this before. Rest assured though, what they’re saying is based on studies made and proved
true. In fact, reading helps us practice imagination by letting the words describe a certain
image in the text, while the reader manipulates the picture in their mind.
This third point goes hand in hand with the second: reading allows for creative
thinking. How many times have you, reader, composed a text/essay for a test? Or perhaps for
homework? Well, don’t words seem to come out easier if you have things to base your text
on? Bingo. You can take inspiration from things you read in a book !
Lastly (or else I might not have space to write the conclusion), reading improves
your vocabulary. This is probably one of the most important points on this list, especially if
you’re not a native speaker of said language. It’s much easier to learn new words from a book
than memorizing the dictionary, since you learn these words contextually. The words make
sense within the context of what you’re reading so it makes it easier to remember later.
Well, there you have it folks. I don’t really expect you to have read through this entire
article, but if you did, thanks !! I really do appreciate it. Hopefully, you may have learned a
few things from here. And if you did, why don’t you go and apply them to real life ! Have fun
reading :)
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INTERACTIVE METHODS IN TEACHING THE ENGLISH VERB
Prof. BRUMAR SIMONA
Școala Gimnazială “Porolissum” Zalău
Grammatically, the verb is the most complex part of speech. This is due to the central
role it performs in the expression of the predicative function of the sentence, the function
establishing the connection between the situation named in the utterance and reality. The verb
is the heart of a sentence because every sentence must have a verb and verbs constitute one of
the main word classes in the English language. Recognizing the verb is the most important
step in understanding the meaning of a sentence. The complexity of a verb is inherent not only
in the intricate structure of its grammatical categories, but also in its various subclass
divisions. One of the most important things about verbs is their relationship to time. Verbs tell
if something has already happened, if it will happen later, or if it is happening now.
Grammar acquisition is viewed as crucial to language acquisition and teaching
grammar is an essential part of school education. Grammar is often seen as a difficult subject
because students repeat correct sentences for a certain situation. The teacher can apply a
complete understanding. Understanding is achieved when students are engaged, involved,
interested and having fun during a lesson. Students can be encouraged to identify and
understand grammatical concepts by introducing an element of fun competition into the
learning process. Grammar doesn’t have to be something that students struggle to memorize
from a textbook, they learn grammar much better when they have a chance to use it within
different contexts.
The interactive methods of teaching give the foreign language teacher the possibility
to master some new techniques of communicative methods of foreign language training. I
consider the class- centered teaching methods very useful when teaching a foreign language
because these methods shift the focus of activity from the teacher to the learners. The
teacher’s role in this environment is that of facilitator, mentor and guide, the students are in
control of their own learning, they learn better and more quickly if the teaching methods used
match their preferred learning styles. I think that the role of the English teacher is to create a
stimulating learning environment based on interaction, where students are active, responsible,
participants in their own learning, being considered as partners in the learning experience. We
need to help students discover their own learning styles, to understand their motivation and to
acquire effective study skills that will be valuable throughout their lives.
I also want to mention the importance of English as a global language because the
English language is recognized and understood everywhere, at the basic level it is known by a
third of the global population and it is the most widely spoken language in the world. It is a
powerful language, connecting nations all over the world, being globally accepted and known
by a lot of people and being the dominant language in many fields of activity.
We need to help students in developing the ability to use the language in a
meaningful way and to communicate accurately, applying the grammatical rules into
communicative tasks. It is also important to know how to use grammar to achieve
communicative goals and to involve learners in real life communication activities.
The interactive methods, strategies and techniques used in verb teaching are fun,
engaging, useful and motivating for students, these methods help me create a lively and
relaxed atmosphere, students feel comfortable, they want to participate at all the activities,
they are passionate about the school subject I teach and this environment is appropriate for
learning. When interaction is used I can achieve important goals : the students learn to work
together, they accept each other, the relationships between them become positive, this way
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they learn more effectively from me and I can learn from them. Interaction is based on
cooperation, when students work in collaboration with others, they communicate better and
build strong relationships, facilitating their personal development.
I consider that when teaching grammar and the English verb, engaging students in
communicative situations where they use appropriate language and patterns and applying the
grammatical rules in order to speak effectively and correctly, are the most important activities
that help students to develop their skills in communicating in a foreign language. My opinion
is that when students are engaged in communicative activities, they develop very important
skills and abilities for putting into practice the knowledge and the information they learned, I
think this is the main reason why they learn. I strongly believe that producing language is a
skill, that is why interaction should be emphasized in order to learn to use the language
because this is the goal of studying a language. When students communicate real meaning
they are involved in real communication, class interactions are realistic and meaningful
because the focus is on communication and students are given the opportunity to express their
thoughts and ideas carrying out meaningful tasks.
From my teaching experience I have noticed how enthusiastic students are about
practicing language by means of games. Grammar games are fun, can be adapted to suit all
age and skill levels, they help students learn without a conscious analysis of understanding of
the learning process while they acquire communicative competence as a second language
users. During the lesson it is useful to experience the interactive methods of teaching which
give the foreign language teacher the possibility to master some new techniques of
communicative methods of foreign language training. Students absorb grammatical
conventions naturally and games have a great educational value because most grammar games
make learners use the language instead of thinking about learning the correct forms. Games
are motivating and entertaining, they can give shy students more opportunities to express their
opinions and feelings. They add diversion to the regular classroom activities, break the ice
and introduce new ideas. Grammar games are a good way of practicing the language, they
provide a model of what learners will use the language for in real life.
The class-centered teaching methods are very useful when teaching a foreign language
because learning becomes active and students ask and answer questions, they solve problems,
discuss, explain, debate or brainstorm during class and cooperation is encouraged.
I have improved my relationship with my students in a modern and democratic one, the
students enjoying this communication based on cooperation and mutual respect. I have
encouraged the students’ initiative in participating actively at the lessons, they were also
encouraged to ask questions, the fear of making mistakes was removed and the students have
understood the efficiency of the interactive methods. Students are more willing to take part in
the lessons because they became aware of their own learning, they made a real progress in
composing texts, dialogues, some of them proved creativity, originality, fluency and
flexibility in writing. The students’ results show their progress, their attitude towards learning
at the grammar lessons has improved because they were given different tasks according to
their level of knowledge, each student had the opportunity to use the individual potential, the
students became more active and confident in their own forces and had more initiative.
Because I have used the group work, I have noticed a better collaboration between the
students and their involvement in the activities.
I tried to make the teaching process more efficient, engaging students in
communicative situations, adapting learning to suit each student’s individual needs, interests,
abilities, learning styles and preferences, using a variety of ways to make the lessons
enjoyable and to motivate students to learn the language, providing opportunities for them to
express their opinions, ideas and thoughts in a meaningful way. I use a variety of ways to
make the grammar lessons enjoyable for students because if they enjoy their lessons they will
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be involved and motivated to learn the language. I prefer the method of inductive teaching
where I lead the students to the correct conclusion rather than feeding them the information.
Finally, I would like to add the idea that we should consider the students as partners in
the learning experience, the student-teacher relationship should be positive, this way students
are more successful and interested in learning and achieving the best results for them.
Bibliography :
1.Crystal, D. (1997) The Future of English, London : The British Council
2.Harmer, J. (2007) The Practice of English Language Teaching, Longman: Pearson
Education Limited
3.Harmer, J. (1987) Teaching and Learning Grammar, London : Longman
4.McKay, S. L. (2002) Teaching English as an International Language : Rethinking Goals and
Approaches, Oxford : Oxford University Press
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REȚETA LECTURII
Elev CERGHIZAN VICTOR-NICOLA
Clasa a VII-a A
Pornind de la afirmația lui Maxim Gorki: „Fiecare carte pare că închide în ea un
suflet. Şi, cum o atingi cu ochii şi mintea, sufletul ţi se deschide ca un prieten bun.” , îți
propun, dragă cititorule, o rețetă delicioasă de lectură, pe care să o savurezi alături de amicii
tăi, care n-au descoperit, încă, gustul lecturii.
INGREDIENTE:
 curiozitate;
 imaginație;
 bună dispoziție;
 litere din alfabet;
 praf de stele;
 citate motivaționale;
 aromă de curcubeu.
MOD DE PREPARARE:
În cazanul fermecat al Zânei Veselie, pune curiozitatea și imaginația să se contopească
la foc mic! După ce se obține un aluat ,,gros”, de culoarea roșu-țiclam, stropește cu multă
bună dispoziție, cam un kilogram... Presară litere din alfabet, după bunul tău plac, apoi aruncă
niște praf de stele din punguța fermecată a Micului Prinț. Spune-i niște citate motivaționale
aluatului, până începe să strălucească. Cireașa de pe tort o reprezintă aroma de curcubeu, carei dă savoare deplină. Așadar, nu uita de ea!
Se frământă bine de tot amestecul, cu multă răbdare, până ce compoziția capătă
culoarea mov cu sclipici multicolor. Gata, am reușit! Este bine să o lăsăm 15-20 de minute la
odihnit. În acest timp, aluatul lecturii se mai îngroașă puțin și devine apetisant.
Următorul pas este punerea compoziției într-o tavă tapetată cu marțipanul veseliei.
Coacem în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade, timp de o oră. Când ochii noștri curioși
observă sărituri săltărețe, jucăușe de artificii, oprim cuptorul fermecat. Artificiile dau
semnalul că pufosul aluat este gata, numai bun de gustat. Niciun pofticios de lectură nu-i va
rezista!
Ai văzut că nu este greu de preparat dorința de a savura o porție aromată de lectură?
Sunt convins că, după ce vei gusta din preparat, te vei simți mai înfometat de lectură și vei
avea un zâmbet larg pe chip.

Poftă bună la citit!
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ASPECTE DIN ACTIVITĂȚILE CLASEI PREGĂTITOARE B
CLASA ALBINUȚELOR
Prof. înv. primar CULCIAR ANCA LUMINIȚA
Școala Gimnazială „Porolissum“ Zalău

1.Prima zi de școală din Clasa Pregătitoare B
În pas de toamnă, în toamna anului 2021,într-o zi de septembrie,cu sclipire în priviri și
în suflete, ne îndreptăm cu drag spre un nou început și deschidem cu bucurie paginile clasei
pregătitoare, paginile vieții de școlărei. Ne vom regăsi pe paginile acestei vieți și ne dorim ca
prin această încercare frumoasă de școlărei să ne înțelegem preocupările și să ne cunoaștem
din ce în ce mai bine. Suntem ca niște muguri, gândul ne alunecă în voia lui, spre ideea de
viață nouă, tânără, spre proaspăt și curat, spre tinerețe și prospețime.Este exact ceea ce găsim
în clasa pregătitoare, un nou început, cu niște albinuțe tinere care cresc și se dezvoltă repede,
atât de repede. Noi, cei mici, boboceii, albinuțele nerăbdătoare, treceam ocrotiți de doamna
învățătoare pe sub podul de baloane și flori. Ce va fi ? Cum va fi ?
2.Sărbătoare, sărbătoare......,,În jurul pomului de Crăciun !”
Într-o atmosferă de sărbătoare , răsună melodia duioaselor colinde. Parcă se aud din
depărtare și apoi din ce în ce mai încet prin glasul unor copilași de clasă pregătitoare.
,,A fost odată un staul...” și parcă acum răsună tainic la urechile noastre, duioasa
poveste. E sărbătoarea Crăciunului, iar inimile noastre tresaltă în semitonuri de colindă:
,, Astăzi s-a născut Hristos!
Mesia chip luminos
Lăudați și cântați
Și vă bucurați .....”
Lasă gândul să zboare lin în adierea iernii și vei ajunge cu inima la staul, simțind
atunci din plin realitatea sărbătorilor. Atunci în inima ta va fi ...sărbătoare, precum în clasa
albinuțelor... !

3. ,,Ziua Națională a Lecturii !” – o zi în lumea poveștilor
Lectura este în viața noastră un element central, este uneori ceva mai mult decât un
prieten, deoarece cu ajutorul ei putem descoperi lucruri noi. Lectura ne face să fim mai buni,
ne întărește și este pentru noi ca un sprijin. O carte bună este o mângâiere, ne alină, ne atrage
cu subiectul ei și ne ajută să pătrundem în tainele lumii, în tainele poveștilor. Lumea
poveștilor, lumea lecturii este o lume minunată, un univers fantastic plin de mistere și
distracții. Într-o lume a poveștilor, au fost și elevii clasei pregătitoare B, clasa albinuțelor, o
lume care ne-a făcut să învățăm multe lucruri noi, să știm să ne ajutăm mereu unii pe alții și să
fim uniți la nevoie.
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POLUAREA
Eleva DAMIAN ALESIA
Clasa a VI-a A
Am întrebat odată un copil:
-”Ce culoare are cerul infinit?”
Răspunsul său, ușor m-a uimit
-”E negru, gri, pe el văd doar norii fumurii.”
Astăzi, în lume totu-i poluat,
De la ocean până la cel mai mic gândac.
Se merge cu mașina neîncetat,
Fără să conteze aerul poluat.
Fabricile, plasticul din ape,
Gunoaiele la întâmplare aruncate,
Fără îndoială ne vor afecta
Și nu ne ajută la a respira.
Afară vreau să văd doar cer albastru,
Păduri curate, gâze mici,
Copiii veseli jucându-se în voie
Lipsiți de griji și sănătoși.
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BULLYING

Eleva DAMIAN ALESIA
Clasa a VI-a A
Bullying-ul este probabil unul dintre cuvintele cele mai de temut in rândul
adolescenților, deoarece mulți dintre aceștia au experimentat acest fenomen. Chiar dacă există
mai multe tipuri de bullying, fiecare aduce asupra unei persoane o experientă extrem de
neplăcută și, pentru unii, traume nedorite, care le pot afecta viitorul. Să începem cu ....... ce
este bullying-ul?
Bullying-ul este definit ca un comportament intimidant, terorizant, brutal și violent
care duce la abuzul unei persoane, fizic, psihic sau emoțional, prin cuvinte, acțiuni sau
excluderea socială.
Cine este implicat în fenomenul bullying? Principalii implicați în bullying sunt
bătăușul sau atacatorul (bully), care abuzează în orice formă, și victima, care are parte și
suferă un abuz. Și spectatorii sunt implicați, chair dacă nu direct, dar sunt prezenți în
momentul întâmplării și majoritatea nu fac nimic ca să împiedice evenimentele și chiar,
câteodată, înrăutățesc lucrurile prin încurajearea atacatorului sau prin alte metode.
Cum se manifestă bullying-ul? Acesta este inițiat de o persoană sau de un grup de
persoane care au putere mai mare și cunosc slăbiciunile victimei iar aceasta nu știe sau nu
poate să se apere și se produc niște prejudicii (rănire, distrugere, daune) unei persoane, cu
cauze diferite care determină noi forme de violență.
Ce este bullying-ul școlar? Bullying-ul școlar este definit ca hărțuirea unor copii
considerați mai “diferiți”. Victimele bullying-ului școlar sunt de obicei: suprapondrali,
subponderali, inteligenți, talentați, de etnie, rasă sau religie diferită, cu abilitați sociale
scăzute, fară prieteni, scunzi, înalți, cu slabe abilități sportive, săraci, bogați, cu părinți
divorțați sau sunt diferiți în alte moduri.
Care sunt cauzele bullying-ului? Una dintre cele mai importante cauze este expunerea
și preluarea unor comportamente similare. Altă cauză ar putea fi orgoliul, lipsa de de empatie
și frustrarea, nervii care trebuie descărcați într-un fel.
Ce putem face ca să combatem bullying-ul și să îl oprim?
Câteva metode ar putea fi consultarea unui psiholog, introducerea unor teme legate de
bullying în școlii, să discutăm cu cineva dacă ne aflăm în această situație și pedepsirea
agresorilor într-un mod eficient deoarece un agresor nu se oprește din ceea ce face dacă
cineva îi spune să se oprească și trebuie să le aratăm și consecințele și cum este să fii o
victimă a bullying-ului și așa se vor gândi de două ori înainte să acționeze în aceeași manieră
din nou!
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UNKNOWN GIRL
Eleva DAMIAN ALESIA
Clasa a VI-a A
Long time ago, in the 1800’s, there was a girl who didn’t know who she was. The only
thing she knew: her name was Victoria Hemery. Her parents probably died when she was
really little and that’s why she grew up in an orphanage. She wasn’t really popular there. She
was always assaulted and beaten by the other girls because she was very talkative and
extraordinarily creative.
One day, the owner of the orphanage came to her and told her that a family wanted
her. Victoria immediately packed her things and left to them. She took the train to
Woodbridge, where her new family was. The man, Charlie Henderson, should wait her in
front of the station, and there he was.Victoria had bright red hair, very dark green eyes and
she was small. In that days, red hair was considering strange and unattractive. She was always
told that she would never found a husband.
Anyway, Charlie was really happy when he saw her exactly how he pictured her,
except for the red hair, but that didn’t bother him. To the house, they travelled by a carriage.
Victoria talked all the way. When they arrived, Charlie’s wife, Emma, saw Victoria and she
was really happy.
- Welcome to your new home, sweetheart!
- I am so excited to live here! Is such a wonderful place, full of love and brightness! I really
hope that I will make some friends!
- Tomorrow you will start going to school and maybe you will make some friends there!
There are some girls in the town that are very friendly! Come, let me show your new house
and room!
The house wasn’t really big, but it was beautiful and her room was just what she needed. The
entire day, Charlie showed her the town. It was wonderful and even better than the towns she
read about. After she and Charlie went home, they had dinner and they went to sleep, but
Victoria was really worried about the next day, first day of school.
When Emma came to wake Victoria up, she was already dressed and her bed was made.
- I am so nervous and scared! What if they don’t like me?
- Believe me, they will like you! Now come to breakfast!
After that, Victoria was ready to go. The road wasn’t that long, so she got there quickly.
When she got into the school, all eyes were on her, until a girl came to her.
- Hello! I am Mary! Are you new here? I don’t think I have ever seen you before.
- Hello! Yes, I am new and nice to meet you, Mary! I am Victoria!
- Nice to meet you too, Victoria! How do you get here! Are you a relative to someone?
- I grew up in an orphanage and the Henderson family took me!
- Well, you are going to make a lot of friends!
- I really hope to!
Victoria knows how to read and to write, but mathematic was a problem to her. She
was lucky, because Mary was very good at mathematic and she promised her that she was
going to help her.
In the same time, at home, Emma was cleaning the bookshelf and she found a book
wrought by Christian Hemery. She realized that his last name was the same name as
Victoria’s. When the girl came home, Emma showed the book to her and she started crying.
She stayed up all night to read it. It was beautiful and she was so sad when she finished. She
thought that her father wrote that book or a relative of hers. Now, every time she felt sad or
didn’t know what to read or she just wanted to feel close to her family, she just read that book,
and cried every time she finished.
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PRIMĂVARA
Elev DRAGOȘ EDUARD-IONUȚ
Clasa IV-a B
,,Primăvara” se numește,
Vremea o încălzește
Ghioceii îi înflorește
Pe copii îi veselește.

Păsărelele sosesc,
Abinele zumzăiesc,
Totul este colorat
Vesel și parfumat.
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PANDEMIA
Eleva DRAGOȘ SONIA-IOANA
Clasa a VI-a A
De când cu pandemia,
Viața-și pierde armonia
Vaccinul a venit în ajutor,
Dar omul e neîncrezător.
Doar noi putem schimba
A noastră soartă și chiar a omenirii
Să nu vedem necaz și-atâta suferință
Ce ne cuprinde încet întreaga ființă.
Medicii trebuie sprijiniți,
Să dăm mână cu mână,
Pentru a-i ajuta pe cei din jur,
S-avem o lume mult mai bună!
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EDUCAȚIA

Eleva FĂRCAȘ OANA-PAULA
Clasa a VII-a A
Educația reprezintă cartea de identitate a fiecărui om, unde este pictată într-un tablou
iubirea și înțelepciunea părinților ce se așterne asupra copiilor lor. În acest tablou, este
adăugată munca, stăruința și truda fiecărui copil în drumul vieții lui.
La începutul drumului, doamnele educatoare îi conduc pe noii micuți în lumea
politeței, afirmând-o prin înțelepciunea și atractivele joculețe prin care dânsele îi învață pe
copii cum să fie buni, miloși și respectuoși în viață.
Apare, apoi o potecă, școala. Micuții școlari cu ghiozdănelele-n spate, fac cunoștință
cu doamna învățătoare ce-i așteaptă cu bucuria-n brațe și înțelepciunea-n spate. În primii pași
de pe potecă, învață tainele matematicii, limbii române descoperind cum să calculeze, cum să
scrie. Au mai trecut cinci anișori, în care fiecare prin munca depusă și-a creat baza propiei
piramide. În fața fiecărui elev, apare o nouă portiță care este deschisă de către doamna
dirigintă, respectiv domnul diriginte, ce au grijă să le fie ca luceafărul pe cer luminând tainic
calea lor. Părinții de la școală, le descoperă noilor cercetători ai lumii, înțelepciunile vieții,
deschizându-le noi portițe ale căror praguri vor fi călcate împreună.
În oglinda fiecărei taine, cercetătorii se afirmă performând și îndrăgind o taină sau
niște taine în care acesta va avea să continue construcția piramidei. S-au mai scurs 4 ani din
viața cercetătorului. Din nou, își face apariția o nouă potecă, liceul. În cei 4 ani de muncă,
fiecare cercetător pune câte o cărămidă în piramida propriei vieți progresând în ceea ce acesta
va avea să devină-n a sa viață.
Copilăria și perioada purei tinereți au trecut ca secundele-ntr-un ceas. Într-un final,
când micii cercetători vor deveni marii cercetători ai medicinei sau a altor domenii, aceștia
ajungând adulții de azi. Din vârful piramidei, aceștia văd amprenta educației primite și noi
baze ce se clădesc de către noii cercetători ai vieții, devenind la rândul lor exemplele unei
bune educații pentru cei mici.
,,Rădăcinile educației sunt amare,dar fructele sunt dulci.”-Aristotel.
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SPORTURI DE ECHIPĂ
Eleva FEIER CAMELIA-BEATRICE
Clasa a VIII-A B
Rugby-tag este un joc de echipă fără contact în care fiecare jucător poartă o centură
care are două etichete velcro atașate la ea. Modul de joc se bazează pe liga de rugby, cu multe
asemănări cu fotbalul tactil, deși rugby-tag este adesea considerat o simulare mai atentă a
codurilor de contact complete ale rugby-ului decât atingerea. Rugby-tag vine în mai multe
forme, OzTag, Try Tag Rugby (Marea Britanie) și Mini Tag fiind unele dintre cele mai
cunoscute variante.Rugby-tag-ul a fost dezvoltat prima dată în Gibraltar de către Gibraltar
Rugby Union. Din cauza lipsei terenulilor de iarbă, a fost dezvoltată o variantă alternativă la
uniunea de rugby. Un cordon a fost pus pe talie la care sunt atașate două eșarfe.
Voleiul este un sport în care două echipe, separate de un fileu înalt, unde trebuie să
treacă o minge pe deasupra acestuia, cu scopul de a face ca mingea să atingă terenul
adversarului. Pentru a servi se iese din teren. Un punct se câștigă dacă mingea atinge terenul
advers sau dacă nu se respectă regula celor trei atingeri. O echipă de volei este alcătuită din 6
jucători. Se joacă 3 seturi câștigătoare din 5, fiecare set a câte 25 de puncte, în caz de egalitate
la scorul 24-24, se continuă setul până o echipă obține diferență de 2 puncte.
Handbalul este un sport de echipă care se joacă cu o minge, folosindu-se doar mâinile.
Meciul are loc între 2 echipe a câte 7 jucători, 6 pe teren și un portar, pe durata a două reprize
a câte 30 de minute. Scopul jocului este de a marca cât mai multe goluri în poarta adversară.
Echipa care a marcat mai multe goluri câștigă. Linia de aruncare liberă, 9 metri, este o linie
întreruptă, trasată la 3 metri înafara liniei spațilui de poartă. Linia de 7 metri este o linie lungă
de 1 metru, marcată în fața porții.
Oina este un joc sportiv tradițional românesc. Jocul de oină era răspâdit pe întreg
cuprinsu țării, având un număr mare de denumiri și variante. Jocul solicită calități sportive
complexe: viteză bună, reflexe rapide în mișcările de autoapărare față de loviturile mingii,
precizie în aruncarea și lovirea mingii cu un baston. Terenul este împărțit în trei zone
principale: zona în joc, zona de bătaie și zona din fund. Zona de joc este împărțită în pătrate și
triunghiuri. La intersecția liniilor din interiorul zonei de joc există cercuri de 2 metri care
determină pozițiile mijlocașilor și mărginașilor.
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BRAIN FITNESS
Eleva GHIRAN GEORGIANA
Clasa a VIII-a A
Brain Fitness is like going to the gym, you lift weights, you swim or you do sports to
maintain your muscle mass, you can do the same thing with your brain. There is always room
for improvement and age should never be a hike in your path of self-development.
A well known example is the one of the old musicians who can play at maximum
levels their job even at their age because of their practice and learning along the years.
Brain training includes various exercises that stimulate brain activity and develop
brain tissue.
Maintaining good health doesn’t happen by accident. It requires work, smart life
choices, and the occasional checkup and test.
On another note you can “maintain and train” your physical part, but also your mental
or emotional part. Let's see now why it's worth taking care of your mental development.
THE BENEFITS OF BRAIN FITNESS
1. Increases brain performance;
2. Protects against diseases such as Alzheimer's disease;
3. Improving brain skills leads to the growth of so-called fluid intelligence, which transfers
new knowledge to other skills and helps to develop them. For example, the development of
memory leads to the development of other cognitive areas, concluded the researchers from the
University of Michigan. In the following lines I am going to present you some facts about
neurons that you probably didn’t know.
I. The brain is composed of 2 types of neurons. We are born with some, and others
appear throughout life.
II. Between a few thousand and a few tens of thousands of new neurons can appear
every day. Without them you would not be able to adjust your stress level, you would not be
able to cope with new situations and, worse, you would always be the victim of depression
and phobias.
III. You can help form new neurons. By exercising daily (at least 30 minutes of brisk
walking every day), interacting with new people, orienting yourself in space in unfamiliar
areas, or solving complex problems.
IV. Neurons mature in 4-6 weeks after "birth", but if you do not stimulate them in the
first 10-12 days after emergence through new experiences, they die. Below I am going to tell
you how to keep them alive and healthy.
V. First of all, aim to have new experiences every day. It can also be a simple activity,
such as changing the route to the office, but also about watching a movie or a new theater
show. Secondly, make sure you are exposed to as much information as possible: listen to
different genres of music. It is important to assimilate different information from those with
which you come into daily contact. Last but not least, look for challenges and try to overcome
(at least a little) personal achievements from the previous day.
As a matter of fact I hope that you found my article useful. In spite of the fact that you
might find this uninteresting you can at least give it a try and see if it works.
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DEZVOLTARE PERSONALĂ

Eleva GHIRAN GEORGIANA
Clasa a VIII-a A
Dezvoltarea personală este un concept benefic, însă poate deveni dăunător dacă nu este
înțeles pe deplin. Prin acest articol mi-am propus să clarific viziunea pe care probabil o ai deja
despre acest subiect și să prezint greșeli comune întâlnite în drumul spre propria dezvoltare
personală.
Dezvoltarea personală poate fi împărțită în 4 etape importante:
1. ETAPA DE DESCOPERIRE
Aceasta este etapa în care e bine să studiezi un subiect pe care ți-l alegi sau ți-a stârnit
recent curiozitatea, de exemplu: comunicare, leadership, spiritualitate etc. Acest lucru se
numește dezvoltare personală nedirecționată. Cu ajutorul acesteia tot ce afli prin sudiu ți se
pare interesant făcându-te să vrei tot mai multă informație. În scurt timp vei realiza că trebuie
să te limitezi doar la câteva ore neavând suficient timp să realizezi tot ce ai vrea.
2. ETAPA DE ÎNVĂȚARE
În această etapă devii mai selectiv și nu studiezi lucruri la voia întâmplării. Subiectele
pe care te axezi trebuie să aibă o legătură între ele, de exemplu comunicarea și leadership-ul
sunt două domenii care se completează una pe alta. Marea provocare în această etapă este
atunci când studiezi ,dar nu îți urmărești rezultatele acest fapt denotă neatenția. Nu te panica
deoarece este un lucru normal având în vedere nivelul de maturitate pe care îl ai momentan în
dezvoltarea personală prin care ai fi capabil să-ți transformi cunoașterea în rezultate
considerabile.
Din acest motiv personal ți-aș recomanda să muncești semnificativ în procesul tău de
evoluție. Multe persoane rămân blocate în această etapă pentru că nu au suficient elan care să
îi ajute în următoarea etapă din procesul de dezvoltare personală. Problema nu vine de la
persoana respectivă, ci de la lipsa de strategie, deoarece aceștia se mențin doar pe linia de
plutire nu țintesc mai sus.
3. ETAPA DE CREȘTERE ACCELERATĂ
În momentul de față știi sigur pe ce vrei să te axezi, în ce direcție îți dorești să te
îndrepți, ce vrei să obții. În această etapă manifești în mod constant dorința de a-ți împărtăși
cunoștințele, partea bună fiind că ai succes. Încă nu ai suficientă experiență în dezvoltarea ta
personală, dar totuși te descurci.
4. ETAPA DE CREȘTERE EXPLOZIVĂ
Aceasta este etapa în care ajungi după multă muncă și investiție în dezvoltarea ta
personală.În acest moment faci ceva ceea ce se numește dezvoltare personală specializată. Ai
prins deja experiență, te concentrezi pe îmbunătățirea tehnicilor și a instrumentelor folosite în
atingerea obiectivului propus.
În continuare o să vorbesc despre 4 greșeli comune în dezvoltarea personală.
I.
Prea multe lucruri începute simultan
Problema în sine este că atunci când începem mai multe lucruri deodată nu ajungem să
le terminăm. Devenim universali. Când ajungem în acel punct nu reușim să dăm randamentul
dorit în niciun domeniu.
Soluția: Să luăm pe rând lucrurile, stabilind o anumită ordine.
II.
Nu aplică ceea ce au învățat
O convingere benefică ar fi ca 25% din timp să citim și 75% să aplicăm. Altfel spus
când citești și găsești ceva pe care-l consideri util, pune-l la încercare!
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Soluția: Dacă ai probleme în anumite situații documentează-te suplimentar! Pune în aplicare
ceea ce ai învățat!
III.
Așteaptă răspunsuri revoluționare care să rezolve instant probleme
Poți căuta răspunsuri magice care să îți facă viața mai ușoară, însă nu le vei găsi, îmi
pare rău să te dezamăgesc. Nimic nu este mai bun decât efortul pe care îl depui TU.
Soluția: Crede în propriile tale forțe!
IV.
Amână mereu
Amânarea este un fenomen des întâlnit, fiind o problemă care trebuie depășită pe calea
spre dezvoltarea personală. De fiecare dată găsim motive, de exemplu: am o perioadă
încărcată, e rece afară, nu mă simt bine etc.
Soluția: Ia câte un lucru pe rând și nu te da bătut!
Concluzia este că dezvoltarea personală poate aduce doar aspecte pozitive în viața
noastră. Acestea își vor face simțită prezența pretutindeni. Important este să rămâi
perseverent. Sper că aceste informații te vor ajuta în drumul tău spre dezvoltarea personală așa
cum m-au ajutat și pe mine!
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PROIECTAREA UNEI LECȚII REUȘITE
DE LA OBIECTIVE LA EVALUARE
Prof. GROZA FLORINA- MARIA
Școala Gimnazială „Porolissum”Zalău
Procesul de învăţământ, ca principal subsistem al sistemului de învăţământ, reprezintă
activitatea instructiv-educativă complexă desfăşurată în mod organizat şi sistematic de elevi şi
profesori în şcoală. Este activitatea prin care elevii dobândesc un sistem de cunoştinţe,
priceperi, deprinderi, capacităţi intelectuale şi motrice; îşi formează concepţia ştiinţifică
despre lume, convingeri morale, atitudini, trăsături de caracter, aptitudini de cunoaştere,
cercetare şi creaţie.
Finalităţile învăţământului preuniversitar, derivă din idealul educaţional formulat în
Legea învăţământului. Din acestă perspectivă, finalităţile învăţământului propun formarea
unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere şi să se integreze activ în viaţă
socială.
În şcoala tradiţională, informaţia reprezenta centrul instruirii. Se considera că
acumulând informaţii, acestea vor asigura automat capacitatea de a opera cu ele; însă
dinamica pătrunderii tehnicilor de vârf în toate domeniile vieţii socio-economice se
accelerează continuu, iar obiectivul, ca elevul să ştie la finele şcolarităţii câte ceva din fiecare
domeniu devine inoperant şi contraproductiv.
În prezent, în şcoala modernă, se impune înzestrarea elevului cu un ansamblu
structurat de competenţe de tip funcţional. În sens larg, competenţele reprezintă ansambluri
stucturate de cunoştinţe, deprinderi dobândite prin învăţare și atitudini; acestea permit
identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit
domeniu.
În acest context, actualele programe şcolare au fost dezvoltate în spiritul noii
paradigme educative centrate pe cel care învaţă. Conform noului curriculum, conceptul
central al proiectării didactice este demersul didactic personalizat, iar instrumentul acestuia
este unitatea de învăţare. Demersul didactic personalizat exprimă dreptul profesorului de a lua
decizii asupra modalităţilor pe care le consideră optime în creşterea calităţii procesului de
învăţământ, respectiv, răspunderea personală pentru a asigura elevilor un parcurs şcolar
individualizat, în funcţie de condiţii şi cerinţe concrete.
Dacǎ înainte, conform programei vechi (2009), tendința general era de accentuare a
conținuturilor, în urma lecturării conștiente a actualei programe (2017), se desprind noutǎți ce
țin de competențele-cheie europene reflectate în competențele generale corespunzătoare
fiecărei discipline, iar competențele generale în competențele specifice fiecărui nivel de
studiu, din care mai apoi derivă obiectivele operaționale urmărite la nivelul unei lecții.
Lecția reprezintă modalitatea fundamentală de organizare a activității didactice. În
acest context ea rămâne "forma de bază principală, dominantă, la nivelul procesului de
învățământ." (Cerghit, Ioan).
Coordonatele lecției reflectă structura unui "model tridimensional" care definește
funcționalitatea, structura și calea de operaționalizare a procesului de învățământ.
a) coordonata funcțională a lecției vizează competenţele generale și specifice ale activității
stabilite în cadrul unor documente de politică a educației (plan de învățământ, programe
școlare) care reflectă în plan didactic finalitățile sistemului de educație (definite la nivelul:
idealului pedagogic, scopurilor pedagogice);
b) coordonata structurală a lecției vizează resursele pedagogice angajate în cadrul activității
la nivel material (spațiul,timpul didactic disponibil, mijloacele de învățământ disponibile),
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informațional (calitatea programelor școlare, materialelor documentare, informatizate etc.) și
uman (calitățile pedagogice ale profesorului, capacitățile elevilor);
c) coordonata operațională a lecției vizează acțiunea de proiectare și realizare a obiectivelor
concrete ale activității, deduse din competențele specifice ale lecției, cu respectarea
particularităților clasei de elevi, prin angajarea creativității pedagogice a profesorului în
sensul valorificării depline a resurselor (conținuturi-metodologie, condiții de instruire) și a
modalităților de evaluare necesare în contextul didactic respectiv.
Obiectivele educaţiei prevăd tipurile de schimbări preconizate a se produce treptat la
cel educat. Într-o clasificare a acestora, în funcţie de domeniul la care se referă, există
obiective:
• cognitive (urmăresc transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor-taxonomia Bloom);
• afective (vizează formarea convingerilor, atitudinilor, sentimentelor -taxonomia Krathwol);
• psihomotorii (centrate pe conduite şi acţiuni -taxonomia Simpson).
Obiectivele operaționale vizează ce va şti elevul după lecţie, fiind finalităţi ale
procesului de predare- învăţare-evaluare. Acestea au o serie de caracteristici:
-sunt înfăptuite pe termen scurt;
-trebuie să se regăsească în sarcini de lucru, în acţiuni ale elevilor efectuate simultan
sau succesiv cu ale cadrului didactic,
-proiectează, la nivel operaţional, comportamentul de răspuns, al elevilor, la sarcinile
didactice comunicate la începutul lecţiei sau a altor activităţi instructiv-educative.
Acest comportament de răspuns trebuie să fie observabil şi evaluabil, din punct de
vedere pedagogic, la diferite intervale de timp care acoperă una sau mai multe secvenţe de
instruire proiectate şi realizate pe parcursul activităţii didactice respective.
În formularea obiectivelor operaționale trebuie să se țină cont de o serie de criterii de
redactare:
- să fie corect și clar formulate pentru a evita situațiile care determină ambiguitate
- să vizeze activitatea elevului şi nu pe cea a profesorului;
- să fie realizabil, corespunzând particularităţilor de vârstă şi experienţei anterioare a elevului;
- să descrie comportamente observabile;
- să redea condiţiile de realizare a sarcinilor şi nivelul de performanţă la care trebuie să
ajungă;
- să precizeze o singură operaţie, un singur comportament ce urmează să fie obţinut;
Pentru a fi utilizabile, obiectivele pedagogice trebuie să fie operaţionale.
Operaţionalizarea reprezintă transpunerea unui concept în planul concret al acţiunii şi
aplicării nemijlocite, ceea ce presupune:
- precizarea acţiunii pe care elevul va fi capabil să o facă în final, pentru a dovedi că a
realizat obiectivul propus;
- precizarea condiţiilor oferite elevului pentru a proba dobândirea comportamentului scontat;
- precizarea performanţei minime admisibile
Acţiunea de operaționalizare se desfăşoară în faza de proiectare a lecţiei cu scopul de
a dirija mai bine învăţarea, a stabili clar acţiunile directe implicate în cunoaştere, înţelegere,
alegere, sinteză, aplicare,evaluare şi a interveni în momentul oportun în corectarea
comportamentului elevilor. Astfel, op e r a ţ i o n a l i z a r e a obiectivelor este necesară pentru a
conduce în mod progresiv elevul în învăţare, până la nivelul maxim al posibilităţilor sale,
pentru a realiza o evaluare riguroasă a instruirii şi pentru a stabili direcţii de perfecţionare
a activităţii de predare-învăţare-evaluare.
Obiectivele operaţionale trebuie supuse la proba comportamentelor observabile şi
măsurabile, fiind stabilite în acest sens anumite verbe de acţiune, care corespund unor
comportamente prin care elevii pot dovedi că sunt apţi: să definească, să distingă,
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să identifice, să recunoască, să exemplifice, să demonstreze, să completeze, să stabilească,
să aplice, să aleagă, să organizeze, să utilizeze, să transfere, să analizeze, să compare etc.
O etapă importantă din lecţie este destinată evaluării atingerii obiectivelor. Datoria
cadrului didactic este ca fiecare obiectiv la sfârşit de lecţie să fi evaluat, să se transpună în
sarcină de lucru.
EXEMPLU
Clasa: a VI-a
Unitatea de învăţare: Europa - identitate geografică
Subiectul:” Diferenţieri climatice şi biogeografice”
Competența specifică
2.2. Ordonarea spaţială şi/sau cronologică a elementelor, fenomenelor şi proceselor geografice
după criterii date
O1. – Elevul să recunoască tipurile de asociații vegetale pe ilustraţiile prezentate.
Itemul I - Analizează imaginile de mai jos care cuprind formațiuni/asociații vegetale
specifice Europei.

a. Precizează denumirea formațiunilor/asociațiilor vegetale prezentate în imaginile
notate cu numerele 1, 2, 3 şi 4.
b. Identifică tipurile de climă specifice regiunilor în care se dezvoltă formațiunile/
asociațiile vegetale prezentate în imaginile marcate cu numerele 1 și 3.
Competența specifică
1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice utilizând termeni
specifici
O2. - să caracterizeze principalele formațiunilor/asociațiilor vegetale ale Europei
Itemul II
Pentru formațiunea/asociația vegetală prezentate în imaginea notată cu cifra 2
precizează 3 specii de arbori, 3 animale reprezentative și tipul de sol.
Concluzionând, putem spune că elaborarea obiectivelor educaţionale este un act
primordial, deoarece:
-sprijină evaluarea rezultatelor şi constituie criterii de evaluare a procesului didactic.
-stabilesc eficienţa actului şi a programelor educaţionale.
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-ajută profesorul la proiectarea lecţiei, la alegerea celor mai adecvate metode şi materiale
instrucţionale.
Obiectivul operaţional implică o schimbare calitativă, şi nu doar cantitativă a
capacităţilor elevilor, adică elevul va dovedi că a învăţat o nouă operaţie logică, un nou
concept, un nou algoritm al învăţării.
Obiectivul de evaluare elaborat va conţine: comportamentul observabil, specificat
printr-un verb activ care se referă la rezultatele învăţării(CE?)nivelul de performanţă
considerat suficient pentru ca elevul să demonstreze comportamentul observabil(CÂT?)şi
condiţiile în care comportamentul trebuie demonstrat(CUM?).
Orice obiectiv operaţional elaborat în cadrul lecţiei neapărat trebuie evaluat prin
întocmirea de sarcini adecvate obiectivului.
Majoritatea obiectivelor domeniului afectiv nu pot fi exprimate în termeni operaţionali
şi nu permit măsurarea performanţei după o situaţie educativă (să protejeze, plantele şi
animalele, să respecte natura şi oamenii etc).
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THE IMPORTANCE OF READING

Eleva HAȚEGAN IOANA
Clasa a VIII-a B
Reading has been one of many things that keep me occupied every day. I love reading
and I’m going to try and convince you to read as well. One of the first reasons why you
should read is because it helps keep your brain active, sharp and can prevent Alzheimer’s
disease. Another reason why reading is important is that it allows you to be creative. Reading
can inspire you when you are bored and it helps get the creative side of your brain thinking,
unlike television which does not use much creative brainpower. If you are still unsure about
the importance of reading or you think it is not beneficial for you then please note that it helps
you improve your concentration, reading trains your mind how to focus properly, something
we need on every activity we do daily. Also, we can all benefit from practising our connection
skills. Reading also takes out of the multitasking mindset allowing us to concentrate on one
thing. This focus can allow us to be capable of focusing for longer periods of time as it can
get more work done.
Reading is also essential because it allows us to get a better perspective on the world
and others. It helps us to see a different picture and a world outside of our own without
stepping outside of our comfort zone or even travelling anywhere else. Reading can help you
distress. Yes, believe it or not, reading can help you distress. Reading is the best way to make
you feel better and ease your mind off things. Reading isn’t good only for the mind, it also
makes you a great conversation starter. It also provides you with a great deal of new
information and can connect people. It also improves your vocabulary as saying new words
out loud helps you to better recall them when needed. The persons that present a higher
vocabulary are considered more intelligent and are often taken more seriously in work settings
which open up new career opportunities.
Think we can say that reading can change our lives for the better and that its importance
is undeniable. If you don’t like reading, maybe you just have not found the suitable gender for
you but you should keep trying to search for what is right for you. And like Stephen King said
: ’Books are a uniquely portable magic.’
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RELAȚIA PROFESOR- ELEVI
Eleva HÂȘ DENISA
Clasa a VIII-a A
Unii dintre noi credem că relația dintre cadrele didactice și elevi este superficială,
neimportantă sau chiar inutilă. Obiceiurile vechi, atât ale elevilor cât și ale profesorilor, au dus
la populara afirmație „nu îmi place la școală”, afirmație care se transmite din generație în
generație, elevii intrând în sistemul educațional cu o părere deja negativă. Astfel ajungem să
ne întrebăm „Ce este de făcut?”. Privind prin ochii unui elev de clasa a VIII-a, haideți să vă
spun de ce cred eu că acele idei pe care le avem de mici sunt total eronate.
În primul rând, relația profesor-elev nu trebuie privită ca pe o complexitate, nu trebuie
să ne îngrijoreze sau chiar să aibă un impact foarte mare asupra rezultatelor elevilor. Desigur
că aceasta nu va fi un factor neutru în activitatea la clasă, însă nu trebuie să fie depășită limita
de importanță, respect sau interes față de profesorul/elevul pe care poate nu îl simpatizăm la
fel de mult. Nu este greșit să avem „preferați”, omul având „ceva preferat” în orice domeniu,
însă trebuie să ne asigurăm că respectul stă întotdeauna între noi. Respectul reciproc este de
fapt baza pe care se ridică, de-a lungul anilor de studiu, relația profesor-elev dar și admirația
pe care o dezvoltă elevii față de cunoștințele, comportamentul și felul de a fi al profesorilor.
Din punctul de vedere al elevilor, profesorul ideal este acela care te face să te simți
confortabil, special, important, cel care începe ora cu zâmbetul pe buze, cel care te susține și
te îndrumă pe calea cea bună. Ora la care putem participa, la care putem zâmbi dar și învăța
va fi cu siguranță „ora preferată”. Atmosfera pe care o creează profesorii alături de elevi este
foarte importantă deoarece elevul va fi împins de la spate să învețe și nu își va da seama.
Consider că dascălii au puterea „magică” de a modela mintea unui copil fără să modifice
adevăratul potențial al acestuia și cu ajutorul trucurilor pe care elevii nici măcar nu le observă,
reușesc să ne aducă într-o lume a cunoștințelor în continuă dezvoltare.
În al doilea rând, faptul că ne petrecem 6-7 ore la școală ca elevi, trebuie să ne
motiveze să ne creăm un mediu sănătos, liniștitor, în care să ne simțim în largul nostru. Ne
place să spunem că școala devine a doua noastră casă. Sinceră să fiu, nu sunt sigură dacă mă
încadrez în grupul de persoane care sunt de acord cu această afirmație sau în grupul
persoanelor care sunt contra, însă totuși cred că sunt undeva la mijloc. Școala devine a doua
noastră casă datorită timpului îndelungat pe care îl petrecem acolo, datorită prieteniilor care se
formează și datorită confortului și sprijinului pe care îl găsim în unii profesori. Pe de altă
parte, consider că asocierea școlii cu „acasă” poate avea și efecte negative. Când spunem
„acasă” ne gândim la liniște, confort, înțelegere, dar ne mai gândim și la relaxare, lucru pe
care nu dorim să-l întâlnim în școli. Deși școala trebuie să fie un mediu primitor, relaxarea nu
este una din părțile la care trebuie să ne zboare gândul când auzim de aceasta. Școala are ca
rol să ne dezvolte atât pe plan personal cât și profesional, dar trebuie să înțelegem că în cea
mai mare parte trebuie să muncim noi și să înțelegem că toate eforturile la care profesorii ne
supun sunt în totalitate spre binele nostru.
Toate acestea fiind spuse, observăm că în orice context discutăm despre relația
profesor-elev ajungem la nevoia unei căi de mijloc. Atât profesorii cât și elevii trebuie să
clădească bucată cu bucată, cot la cot relația dintre aceștia pentru a se putea concentra pe
dezvoltarea elevului, care într-un fel sau altfel este situat pe primul loc. Sper că am reușit sămi expun părerea într-un mod cât mai adecvat și sper că am reușit să elimin percepția proastă
pe care o au anumite persoane despre tot ce este legat de școală. Îmi doresc ca afirmația „nu
îmi place la școală” să fie cât mai puțin folosită sau de ce nu, chiar deloc.
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ROCHIA ȘI ISTORIA PIESEI VESTIMENTARE DEFINITORII ÎN STILUL
FEMINIM
Prof. HEGHEDUȘ FELICIA OANA
Școala Gimnazială “Porolissum” Zalău
Tradiția purtării rochiilor de seara își are originea în secolul al XV-lea, cunoscută și
sub numele de rochii de curte, odată cu evoluția curții Burgundiei și a conducătorului pasionat
de modă, Philip cel Bun.
Țesăturile bogate și culorile strălucitoare ale hainelor erau destinate nobilimii ca semn
al rangului. Începutul renașterii a schimbat acest sistem de rang și le-au permis patricienilor și
comercianților să-și afișeze succesul.
Arta țesăturilor din mătase a fost răspândită în anul 1400 în Marea Mediterană, iar
hainele au devenit modă pentru cei ce-și permiteau.
Rochiile pentru balurile de la curtea regală erau realizate din mătase și asortate cu
blănuri scumpe pentru a evidenția statutul social.
Viața efervescentă de la curtea regală din secolul XVI-XVII punea accentul pe artă,
literatură și muzică; s-a creat un mediu pentru îmbrăcămintea feminină organizând mese
festive, dansuri, spectacole de teatru, astfel oferea prilejul doamnelor pasionate de modă să-și
etaleze ținutele, transformând curțile italiene din perioada Renașterii într-un apogeu al
eleganței din Europa.
Atenția a început spre Franța și curtea lui Ludovic al XIV- lea în era barocă. Rochiile
din secolul XVIII, la curtea regală constau în fuste drapate cu trene lungi, corsete strâmte,
cămăși scurte cu dantelă și mâneci întregi brodate, dantelă și panglici. Mătăsurile, satinul,
taftaua și catifeaua erau materiale nelipsite rochiilor luxoase de vară.
Începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea a apărut termenul „rochie de seară”.
Revoluția franceză a adus schimbări sociale și a consolidat locul în societate a cetățenilor din
clasa superioară și cea de mijloc. Un model de rochie de seară era rochia regală sau
« empire » împodobită cu coliere, mâneci scurte, țesături și broderii.
În Egiptul antic, acest articol de vestimentație s-a dezvoltat ca o modalitate de a
promova dezgolirea trupului. Cel dintâi model apărut aici avea lungimea pâna la nivelul
gleznelor, iar materialul utilizat în confecționarea lui era inul. Se avea în vedere înnodarea
materialului sub zona bustului pentru a oferi purtătoarei un plus de susținere. În ceea ce
privește mânecile, acestea se lungeau până la încheietura mânecii. În India exista sari-ul
specific, ce se înfășura în jurul corpului în diverse moduri.
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În China nu era permis ca rochiile să încurajeze în vreun fel imaginația. Femeile care
locuiau în zone rurale purtau pantaloni.

În Grecia antică rochia pe care o purtau femeile era reprezentată de o tunică-veșmânt
simplu sau complex, după statutul social.

În Evul Mediu deja vestimentația trecea printr-un proces complex de emancipare laică.
Rochiile erau dotate cu trene și permiteau întrezărirea gleznelor. Se purta decolteul de tip V,
fiind încurajată prinderea materialului exact sub bust.
În perioada Renașterii s-a impus în design-ul vestimentar corsajul și crinolina.
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În secolul al XV-lea se relansează trena, de către fiica regelui Ludovic, tot ca în cazul
crinolinei. Intenția era de a ascunde defecte precum picioarele groase.
În secolul al XVI-lea a fost readus fastul ținutelor ce nu puneau accent pe lungime, ci
pe aspectul siluetei feminine.

Rochia de seară contemporană va induce un decolteu adânc, un corset, brațe dezgolite
și fuste generoase.

Astăzi rochia de seară este limitată la evenimente formale sau semi-formale precum
baluri, strângeri de fonduri, gale.

Sitografie:
www.dyfashion.ro
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MY TOWN
Eleva IANCHIȘ ALINA
Clasa a V-a B

My city is wonderful,
Colourful and tidy.
Lots of kids,
Cheer, hardworking and sturdy
Around school, around the block
Learn a lot on the spot.
There are many shops,
Large and small coloured,
We find a lot here.
This is also my home,
Beautiful and graceful
It’s on a small street
With many things in it.
In this small town
Beautiful and cute
All people are civilized,
Hardworking and orderly.
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APORTUL RELIGIEI LA EDUCAŢIA MORAL - CIVICĂ A ELEVILOR
Prof. IANCHIȘ LUDOVICA
Școala Gimnazială “Porolissum” Zalău
Religia reprezintă legătura liberă, conştientă şi personală a omului cu Dumnezeu. În
cadrul sistemului de învăţământ este disciplina care se bazează pe revelaţia divină şi are drept
scop conducerea elevilor spre cunoaşterea lui Dumnezeu şi punerea în practică a poruncilor
Sale.
Religia este o necesitate a firii umane, nu numai o poruncă a lui Dumnezeu. Numai în
El şi prin El, omul care năzuieşte după fericire şi desăvârşire, poate găsi răspunsuri la multe
probleme sau întrebări inaccesibile ştiinţei şi poate ajunge la desăvârșire, scopul final al
existenţei umane.
După idealul unei societăţi secularizate este numai pregătirea tineretului pentru o
profesie în viaţa socială, Religia pregăteşte în primul rând oameni pentru Impărăţia lui
Dumnezeu.
Din punct de vedere cultural, Religia reprezintă o formă de spiritualitate ce trebuie
cunoscută de elevi. Nu te poţi considera persoana cultă dacă nu cunoşti propriile referinţe
religioase sau cele ale persoanelor cu care coexişti în comunitate, dacă nu ştii nimic despre
istoria credinţelor şi religiilor, dacă nu întelegi fenomenologia actului religios. Multe predicţii
culturale (literatura, pictura, muzica) se datorează năzuinţei spirituale ale omului. Educaţia de
ordin religios modelează mintea şi sufletul, deschide spiritul către experienţe culturale. A nu fi
formaţi şi în perspective religioase înseamnă să rămânem “infirmi” din punct de vedere
spiritual. Este lucru ştiut că încreştinarea ţinutului carpoto-danubiano-pontic a coincis cu
procesul de formare a poporului român. Creştinismul a fost un factor de perpetuare şi
continuitate socială şi culturală. Multe secole de cultură românească s-au consumat în
mănăstiri sau pe lângă biserici. A cunoaşte toate aceste realizări constituie un semn de
onestitate şi de respect faţă de iniţiatorii noştri şi faţă de valorile poporului român.
Educaţia religioasă învaţă la autocunoaştere şi că trebuie să devină prilej de
reconvertire a persoanei spre lupta pentru valorile absolute. Educaţia religioasă deschide
apetitul către perfecţionarea de sine şi poate constitui o cale de perfecţionare a persoanei din
punct de vedere intelectual, moral, estetic, civic, etc. Pentru mulţi elevi recursul la Religie
poate fi vindecător şi salvator.
S-a constatat că oamenii credincioşi sunt mai moderaţi, mai cumpătaţi, mai echilibraţi.
Din punct de vedere moral, se urmăreşte punerea în practică a învăţăturilor divine pe
care le promovează Biblia. În centru, educaţia religioasă, îl are pe Mântuitorul Iisus Hristos
care este modelul suprem de sfinţenie şi recomandă elevilor imitarea acestui model. În
familie, în şcoală sau în comunitate, tinerii caută modele de comportament ca repere în
formarea personalităţii lor morale. Alegerea modelelor trebuie să aibă drept criteriu valorile
creştine şi practicarea învăţăturii creştine în viaţa personală şi în relaţie cu semenii.
Viaţa socială are o semnificatie deosebită pentru tineri. Numai în relaţie cu ceilalţi,
acestea se pot forma în spiritul învăţăturii creştine, pot înţelege semnificaţia iubirii aproapelui,
îşi pot manifesta propria libertate, îşi pot cunoaşte responsabilităţile şi prin aceasta pot înainta
în viaţa religioasă.
Educaţia religioasă nu numai informează, ci în primul rând încearcă să formeze tinerii
care să cultive în societate, valori ca: dreptatea, adevărul, pacea, iubirea faţă de toţi oamenii
indiferent de rasă, naţionalitate sau apartenenţă religioasă.
Cu toate că religia se predă în şcoli de mai bine de 10 ani, în vremea noastră curg din
toate părtile plângeri cum că o mare parte a tineretului nostru este rău educat. Părinţii şi

39

dascălii se plâng de reaua educaţie a tinerilor de azi. De asemenea la ştiri putem auzi cum
tinerii noştri fac multe fapte imorale (îşi bat sau îşi omoară părinţii şi bunicii; comit furturi,
tâlhării, jafuri sau tinere care îşi omoară proprii copii, sau îi aruncă la ghenă).
Pentru a trata cu succes o boală, oricare ar fi ea, trebuie să aflăm unde e focarul bolii cu
pricina, unde se află temeiul, pricina ei. Iată de ce şi pentru îndreptarea neajunsurilor din
educaţia tineretului nostru este neapărată nevoie înainte de toate, să aflăm unde este pricina
acestei rele educaţii şi cine este vinovat de reaua educaţie a tineretului nostru contemporan.
Pentru a răspunde la întrebarea pusă trebuie să analizăm factorii principali care au o
influenţă negativă asupra comportamentului tânărului de azi.
Mass media
1.Televizorul
Din păcate, experienţa ne arată că nu există un mijloc mai eficace de a imacula răul în
lume, ca televizorul. Cu ajutorul acestuia, mintea copiilor este întunecată din frageda copilărie
prin desene-animate şi filme artistice. Filmele de desene-animate tradiţionale, ale căror
subiecte aveau si un caracter educativ, au fost îndepărtate treptat în favoarea deseneloranimate cu acţiuni violente, în care apar creaturi fictive, hidoase, a căror vizionare de cele mai
multe ori, are un caracter înspăimântător. În filmele artistice şi unele emisiuni, tinerii pot să
vadă: crime, violenţă, imoralitate şi o senzualitate exagerată.
Ei copiază chiar fără să dorească anumite personaje din aceste filme si încearcă să fie
cât mai originali, să se încreadă în puterile lor, să facă tot ce le dictează instinctul (astfel ajung
tinerii să fure, să omoare, să violeze, să facă multe fapte imorale inspirându-se din filmele
care le văd. În acest caz se pot da multe exemple de copii care şi-au ucis părinţii, bunicii şi au
mărturisit ca s-au inspirit din diferite filme).
2. De asemenea şi jocurile pe calculator au influenţă negativă asupra tinerilor. Ele
promovează violenţa, răzbunarea, încrederea în propriile forţe şi îşi pun amprenta pe
comportamentul tinerilor.
Dacă ne uităm şi la copii de grădiniţă care se joacă pe calculator, vom observa un
comportament violent, agresiv, iar atunci când se joacă folosesc puşti, pistoale, maşini pe care
le trântesc sau le distrug. Copii de azi nu se mai ştiu juca frumos şi liniştit.
Astfel, copii cresc şi ajung la adolescenţă cu sufletul plin de pofte, cu dorinţe imorale,
cu înclimaţie spre crimă, furt, minciună. Acum profesorului de religie îi este foarte greu să
înlăture aceste înclinaţii ale tânărului, nu că ar fi imposibil, dar de cele mai multe ori ei nici nu
acceptă că se află pe o cale greşită, se cred normali. (“De ce este rău să fumez, să mă îmbrac
extravagant, să beau, fac ce vreau cu viaţa mea”; sau “ Toţi oamenii fac aşa “, “asta era pe
vremea bunicii “, “Ce şi fumatul e păcat”?
3. Cărţile şi revistele cu subiect imoral
A.Muzica
Se ştie că muzica are o mare influienţă asupra omului şi chiar asupra plantelor. O
muzică de bună calitate inspiră sufletul uman, îl relaxează şi îi dă linişte, îl inspiră, îl
imobilizează şi îi dă forţă de muncă. Muzica determină trăiri, atitudini şi comportamente care
pot fi conforme cu învăţătura creştină sau opuse acesteia.
Tineretul de astăzi caută muzică de proastă calitate, care transmite mesaje imorale,
vulgare, anti-sociale (manele) sau o muzică zgomotoasă în care nu se cântă ci se urlă, se ţipă
şi care aduce tulburare, nelinişte, şi groază în suflet (rock, rapp și house). Aceste stiluri de
muzică transmit anumite informaţii care nu sunt perceptibile, dar care îţi impun să te îmbraci
şi aşa te comporţi într-un anumit fel. Deseori, alegerea genului de muzică determină şi
imitarea unui stil de comportament, de îmbrăcăminte sau relaţionare cu ceilalti (azi putem
vedea tinerii care se îmbracă ciudat, cu tricouri cu schelete, poartă cercei în ureche, nas,
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limbă, sprâncene şi au un comportament care lasă de dorit). Ei îşi imită idolii pe care îi văd în
videoclipuri, încercă să fie ca ei, să se comporte ca ei .
Violenţa exprimării, a imaginilor şi sunetelor conduce la agresivitate în relaţie cu
ceilalţi oameni şi la dezechilibru cu sine.
Ei nici nu îşi dau seama ce se îmtâmplă cu ei, li se pare că totul este normal, chiar se
supără dacă îţi permiţi să-i întrebi ce s-a întâmplat cu ei. Ce este mai rău este faptul că chiar în
şcoli se ascultă acest stil de muzică. De multe ori ne întrebăm de ce sunt aşa de agitaţi elevii,
de ce sunt aşa gălăgioşi, violenţi? Dar nu este nici o mirare în acest comportament, dacă ne
gândim că zilnic, numai la şcoală ascultă 10-15 minute de muzică de proastă calitate.
Dacă încerci să le spui să asculte şi un alt gen de muzică, spun:”nu ne place”, “nu este
la modă”, “este învechită”, chiar colindele au ajuns să fie respinse de tânăra generaţie.
B.Prietenii negative
În această societate descentralizată în care s-a ajuns să se spună răului –bine şi bineluirău, este foarte greu să-l îndemni pe elev să facă ceea ce promovează Biserica. De multe ori el
nici nu mai acceptă poruncile biblice considerându-le demodate, depăşite. El se consideră
modern şi în pas cu moda dacă face ceea ce fac toţi (“dacă toţi fumează , eu de ce să nu
fumez?”, dacă şi alţii înjută, fură, mint, eu de ce să nu fac aşa ?”). Este bine cunoscut cazul
când copii cuminţi, ruşinoşi, cu principii morale sunt făcuţi înapoiaţi, demodaţi, de modă
veche pentru că nu fumează, nu înjură, nu fură, nu mint, etc. De foarte multe ori tinerii care au
fost crescuţi în spiritul poruncilor divine, ajung să săvârşească acte imorale datorită cercului
de prieteni. Tinerii sunt foarte influențabili şi se copiază unul pe altul .
C. Propriul nostru exemplu Părinţii şi Dascălii
Din punct de vedere genetic, părinţii transmit copiilor înclinaţiile lor (ex:beau,
fumează, înjură, sunt violenţi) - copilul va avea de luptat mai mult cu aceste patimi şi îi va fi
mult mai greu să aplice poruncile biblice, decât celor care au părinţi credincioşi.
Copilul încă de mic copiază ceea ce vede la părinţii săi. Unii părinţi încearcă să le fie
modele copiilor lor, dar de cele mai multe ori copilul trece printr-un adevărat şoc când
observă la proprii părinţi o mare discrepanţă între ceea ce învaţă şi ceea ce fac ei în realitate
(li se spune copiilor să fie cuminţi, să nu fure, să nu mintă, să nu înjure, să se roage, să
postească, etc, dar părinţii nu fac aşa).
Această discrepanţă între modern şi faptă o pot observa la dascălii lor cei care încearcă
să-i formeze pentru viaţă. De multe ori atunci când cerem elevilor să pună în practică ceea ce
învaţă la ora de religie aduc scuze de genul:”şi profesorii fumează , noi de ce nu avem voie?”
ei ne interzic să fumăm în şcoală, dar ei de ce fumează, nu este o lege pentru toţi?”, şi ei vin
îmbrăcaţi indecent, extravagant, noi de ce nu avem voie să ne îmbrăcăm cum ne place”, cutare
profesor ne-a jignit, a vorbit vulgar, ne-a înjurat, iar atunci când noi vorbim aşa , se
scandalizează, etc).
Se pot observa direcţii opuse şi între ceea ce urmăreşte religia şi alte discipline şcolare.
Anumite teme care se predau elevilor sunt în contradicţie cu principiile religios-morale ale
creştinismului. Dacă Biserica promovează înfrânarea, azi putem auzi în şcoli fără jenă de
mijloacele anticoncepţionale. Deci am ajuns să dăm tinerilor soluţii în ceea ce priveşte păcatul
şi chiar le spunem indirect, să nu-şi asume responsabilitatea faptelor săvârşite.
Chiar dacă au trecut peste 10 ani de la reintroducerea Religiei în şcoli, se pot auzi şi
unele slogane din partea elevilor sau profesorilor de genul:”şi la religie trebuie să scriem?”,
“şi la religie să avem medie mică”, “religia nu este o materie aşa de importantă “).
Toate acestea nu fac decât să pună o pată neagră peste munca profesorului de religie.
Dacă nu există unitate şi scop comun iese haos. Elevul are cel mai mult de suferit din toate
acestea. El nu mai ştie ce-i bine şi ce-i rău, sau ajunge să-şi adoarmă conştiinţa spunând că şi
alţii , uneori dintre cei care ar trebui să-i fie model, săvârşesc fapte contrare poruncilor
biblice.
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Dacă-l cităm pe F.M.Dostoievski :”Toţi suntem vinovaţi pentru toate”, atunci ne vom
da seama că insuficienţa bunei educaţii religios-morale a generaţiei noaste tinere alcătuieşte
unul din cele mai mari rele cu care trebuie să luptăm cu orice preţ, fiindcă altfel omenirea va
ajunge la definitiva pieire şi degradare morală.
Formarea personalităţii religios-morale a tinerilor începe în perioada copilăriei, în
familie, se dezvoltă cu ajutorul şcolii şi al Bisericii şi contiuă pe tot parcursul vieţii.
Televizorul, jocurile pe calculator, cărţile şi revistele cu subiect imoral, prieteniile
negative sunt câteva din impedimentele care afectează personalitatea copiilor în mod negativ.
Aprecierea pentru muzică la fel ca religia este şi ea o înzestrare umană universală
capabilă să-i unească pe oameni, să-i emoţioneze şi să le ridice sufletul în sfere înalte.
Bibliografie:
1. Constantin Cucoş, Educaţia religioasă , Polirom, Iaşi, 1999;
2. Pr. Prof. Dr. Sebastian Şebu; Prof. Monica Opriş; Prof. Dorin Opriş,Metodica predării
religiei , Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000;
3. Sf.Vladimir, Despre Educaţie, Ed. Sofia, Bucureşti, 2003;
4. Ierodiacon Cleopa , Creştinul ortodox în lumea televizorului şi a internetului,Ed. Palaghia,
Mănăstirea Rarău, 2001;
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NATURA, INIMA OMULUI
Eleva KABAI ȘTEFANIA-ADINA
Clasa a V-a A

Ai grijă de planeta ta,
Respect-o cum poți tu mai bine
Iubește-o fiindcă ai putea să o rănești
Și viața ei e importantă pentru tine!
Ai grijă de natura vie,
Ce ne-nconjoară cu atâta veselie,
Culori nenumărate și-a păsărilor tril
Ne-aduc armonia în sufletul pustiu.
Găsește-ți iubirea-n inima ta,
Fă să reverse din ea căldura,
Să fie senină, curată și blândă,
Precum mereu ne învață natura!
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PRIETENIE
Eleva LAZĂR NATALIA-IOANA
clasa I A
Poveste transpusă în cuvinte de învățător: INES LUPAȘ

E o zi frumoasă. Soarele strălucește pe cerul senin.
Cățelul Toto se duce la pisică și o întreabă:
- Vrei să te joci cu mine?
- Da, vreau, răspunde pisicuța Pufi fericită.
Toto are o minge cu care se joacă acum, amândoi prietenii, veseli. Și soarele zâmbește
văzând atâta bucurie.
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OINA
Elev LESUȚAN CRISTIAN
Clasa a VIII-B
Oina este un joc sportiv tradițional românesc. Jocul de oină era răspândit pe întreg
cuprinsul țării, având un număr mare de denumiri și variante: în Banat i se spunea „lopta
mică” sau „pila”, în Transilvania „de-a lunga” sau „lopta lungă”, în zona Sibiului „fuga”,
în Muntenia și în Moldova „hoina”, în Maramureș „ojerul” sau „oirul” și în Dobrogea „de-a
lunga” etc. În unele părți ale țării oina se juca și de către fete, sub numele de „oiniță”. Este
asemănător cu jocuri sportive comune altor țări, cum ar fi Schlagball-ul german, pesäpalloul finlandez, jocul paume din Franța, respectiv Cluiche Corr-ul irlandez.
Jocul de oină este practicat continuu din secolul al XIV-lea, fiind menționat prima dată
în anul 1364, în timpul domniei lui Vlaicu Vodă. Cel care aduce transformări radicale în jocul
de oină, dându-i caracter de joc sportiv, este Spiru Haret, considerat a fi părintele oinei. Prin
„Reforma învăţământului” din 1898 cât şi prin alte decizii ministeriale, el a introdus
practicarea obligatorie a oinei în toate școlile. “Oina poate aduce o viaţă nouă în şcoala
română, fiind un admirabil mijloc de educaţie fizică, adevăratul tip de joc sportiv românesc”,
spunea Spiru Haret.
Jocul solicită calități sportive complexe (viteză bună de alergare, reflexe rapide în
mișcările de autoapărare față de loviturile mingii, precizie în aruncarea și lovirea mingii cu un
baston sau bâtă).Oina este un joc sportiv practicat în aer liber, pe un teren dreptunghiular,
preferabil acoperit cu iarbă, între două echipe de câte 11 jucători.
Jocul începe când cineva din echipa la bătaie aruncă mingea în aer în timp ce un alt
jucător din aceeaşi echipă trebuie să o lovească cu un baston din lemn şi să o trimită cât poate
el de departe. După aceea, dacă mingea este prinsă de echipa din teren, jucătorul trebuie să
alerge (cu sau fără alt coechipier) pe culoarul de ducere iar apoi pe culoarul de întoarcere
încercând să nu fie lovit de către echipa la prindere. Dacă opreşte mingea cu palma, nu este
considerat "lovit". Jucătorul nu are voie să prindă mingea şi trebuie să îi dea drumul imediat.
Dacă jucătorul este lovit pe culoarul de ducere, acesta este nevoit să se ducă în zona de fund.
Dacă este lovit pe culoarul de întoarcere, el este eliminat din joc. De fiecare dată după ce
mingea bătută aterizează pe unul din caree/triunghiuri i se acordă un punct echipei la bătaie.
Se acordă două puncte dacă mingea trece de linia de fund şi niciun punct dacă mingea iese din
teren pe lateral. Echipei din teren i se acordă două puncte de fiecare dată când reuşește să
lovească un jucător care fuge pe culoare.
La 29 iunie 1949 se înfiinţează „Comisia Centrală de oină” care pune bazele pentru
formarea în şcoli de antrenori, arbitri, instructori şi se modifică regulamentul de joc. În
această perioadă oina cunoaşte un drum ascendent devenind foarte populară în întreaga ţară.
După anul 1990 oina a cunoscut un mare regres, care a dus până aproape la dispariţia jocului.
În ultimii ani, Federaţia Română de Oină a demarat o amplă acţiune de revigorare a acestui
sport. Au fost reactivate o mare parte dintre centrele de tradiţie şi incluse noi localităţi, astfel
că în prezent practicarea oinei se face în peste 30 de judeţe.
Într-un final, aș dori să precizez că ador acest sport fiind unul dintre cele mai frumoase
sporturi românești și unul dintre cele mai interesante.
Sitografia:
https://ro.wikipedia.org
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VARA
Elev MARINCAȘ YANNIS
Clasa a IV-a B

Vară,vară, dulce vară,
Când eu ies pe câmp afară,
Și cutreier văi fugind,
Și pe dealuri eu colind,
Vino odată!
Să-mi aduci vacanța mare,
Toate jocurile tale,
Să-mi aduci căldura ta.
Să ne bucurăm toți de ea,
Ca de-o sărbătoare!
Să mă scald în apă,
Unde turmele s-adapă.
Și-n păduri să hoinăresc,
Eu și-un fluier ciobănesc.
Tot câmpul să fie flori,
Și pe cer,deloc, vreun nor,
Numai cântec!
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DREPTUL LA EDUCAȚIE ȘI EDUCAȚIA ÎN SINE
Eleva MOLDOVAN ANDREEA
Clasa a VII-a A
Dreptul la educație spune așa “Orice persoană are dreptul la educație, precum și la
accesul la formare profesională și formare continuă”. Mai pe scurt, orice persoană ar trebui să
aibă parte de o educație corespunzătoare. Din păcate, nu toți copiii au parte de educația
necesară, din diferite cauze (copii care provin din familii defavorizate, din cauza mediului de
viață, etc). În termenul de educație, intră atât educația de la școală, cât și cea de acasă.
Educația de la școală ne învață să muncim pentru reușitele noastre și să ne creăm cărările spre
un viitor așa cum ni-l dorim. În timp ce educația de acasă, cunoscută și ca termenul „cei șapte
ani de acasă”, ne învață să ne comportăm civilizat, să fim respectuoși etc. După cum spuneam,
din păcate unii copii nu au parte de o educație corespunzătoare, din diferite cauze. Acești
copii pot deveni victimele bullying-ului, sau chiar să devină acele persoane care declanșează
actele de bullying.
Actele de bullying, țin atât de educația primită, cât și de problemele personale pe care
unanumit individ le are. Persoanele care au tendința să fie rele cu alte persoane trebuie să fie
ajutate și îndrumate spre o educație mai bună.
Se spune că toți avem o latură bună și o latură mai puțin bună, contează pe care vrem
să o arătăm lumii din jurul nostru.
Educația pe care o avem se reflectă asupra acțiunilor pe care le facem, asupra
mediului, asupra persoanelor din jurul nostru și nu în ultimul rând, asupra noastră.
Poate ne întrebăm cum se poate reflecta educația noastră asupra mediului. Ei bine, de
mici învățăm să avem grijă de mediul în care trăim și de planeta noastră. Când o persoană
îngrijește mediul din jurul ei, se îngrijește și pe ea, în concluzie, fiecare om se reflectă asupra
lucrurilor din jurul lui.
În concluzie, aproape totul se rezumă la educația noastră. Fiecare persoană, oricum ar
fi ea, are o contribuție în societate. Cu îndrumare și bunăvoință putem avea o lume mai bună
și mai activă, ca toată lumea să aibă parte de o educație corespunzătoare.
Noi suntem începutul unei lumi mai bune!
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ÎMPREUNĂ PUTEM SCHIMBA LUMEA
STOP VIOLENȚĂ!

Eleva MOLDOVAN LIVIA REBECA
Clasa a V-a B
Într-o zi eram pe stradă
Când o doamnă atacată
Mă strigă, așa, deodată
Și-mi ceru cu suflet gol,
O mână de ajutor.
Auzindu-i vorbele,
Plânsul și suspinele,
Îndată o ajutăm,
La poliție sunăm.
Promptă, ea veni îndată,
Victima a fost salvată,
Iar eu am fost bucuroasă
De fapta mea cea frumoasă.
Oameni buni, frumoși, miloși,
Fiți cu toții omenoși,
Când puteți să ajutați
Și când nu, să nu încurcați!
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MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT

Prof. înv. primar NEGREAN MONICA-MARIANA
Școala Gimnazială „ Porolissum” Zalău
Blândă ca o briză a mării, frumoasă ca o primăvară, suavă ca un ghiocel și darnică ca o
toamnă încărcată cu daruri alese , acestea ne sunt mamele.
Ființe divine, hărăzite de Dumnezeu pentru a ne ghida pașii spre poteci ferite de
primejdii. În noi dăinuiește o dragoste nebună, în ea dăinuiesc toate simțămintele acestei lumi.
Dar,cum? Cum poate această ființă firavă, cu chipul mereu cald, dar totuși brăzdat de
griji, să stea împotriva furtunilor devastatoare, să urnească din loc sori și stele pentru a-și
vedea copiii fericiți?
De unde-și alimentează puterile această femeie sortită ,,jertfirii” veșnice? Mă uit la
ele, la mamele noastre și mă întreb: Oare mai poate exista în noi acel grăunte de îndoială, că
îngerii n-ar exista pe pământ?
Mama e începutul tuturor începuturilor, e izvorul vieții,de la ea pornește viața și-n
brațele ei renaște Speranța.
Atunci când ridicăm spre cer primul strigăt de viață, mama e la căpătâiul nostru și ne
surâde cald. Atunci când febra ne arde greu sau când poznele cu urmări dureroase ne țin
pironiți în pat, mama e acolo, cu buzele-i calde pe fruntea noastră.
Și ne-ntrebăm, atunci: Oare mai există în această lume un cineva care să ne iubească
mai mult?
Există doar două ființe divine în această lume, care ne iubesc mai presus decât orice,
Mama și Dumnezeu.
Noi suntem lumina ochilor mamei, pe genele ei atârnă nopți nedormite, în care ne-a
vegheat somnul, luptând cu coșmarurile asemeni unui erou, ca nu cumva unul dintre ele să ne
zbuciume visele senine. Nopți, în care ne-a așteptat la fereastră cu lampa aprinsă să ne
întoarcem acasă, să vadă că suntem bine și să ne spună: Noapte bună! Sărutându-ne pe frunte.
Pe chipul mamei stau întipărite fericirile și tristețile noastre,iar în sufletul ei
sălășluiește infinitul. Acolo, unde Iubirea și Iertarea sunt regine.
Prima noastră iubire, primul nostru prieten,prima noastră alinare. Ar fi putut exista un
prim cuvânt mai frumos decât Mama?
Un proverb evreiesc, spune: Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat
mamele. Nu, scumpele noastre, voi nu sunteți doar îngerii lui Dumnezeu, dăruiți nouă pe
pământ. Voi sunteți ghidul ce ne conduce spre Impărăția Cerului, în brațele voastre stă Raiul,
în ochii voștri se scaldă Credința, iar pe buzele voastre crește Floarea nemuririi.
Nu știu dacă Dumnezeu ne-ar fi putut oferi un dar mai frumos și mai de preț. În mama
trăiește iubirea lui Dumnezeu față de noi.
Cei mai bogați oameni din această lume sunt oamenii care au o mamă, în rugile căreia
stă zi și noapte numele nostru. Căci, pe tronul averilor ei, stăm noi, copiii, cei pentru care
mama si-ar da și ultima suflare, ar trece prin foc, printr-un potop de dureri, și apoi, arsă,
împrăștiată-n mii de bucăți și-ar scoate și inima din piept și ne-ar oferi-o nouă.
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E harnică ca o albină, știe că vom crește, știe că vom porni la drum într-o zi și chiar
din prima secundă, știe că vom crește, știe că vom porni la drum într-o zi și chiar din prima
secundă, în care ne-a cuprins la piept, începe să alerge din deal în vale.
Pornește în căutarea celui mai luminos loc și celui mai roditor pământ, și seamănă
acolo o livadă de Valori. Fuge zilnic intr-un suflet la fântână, ca să ude livada cu dragoste și
udă fiecare pom cu grijă. Udă și curăță pomul Dragostei, apoi se oprește nițel la pomul
Credinței, al Respectului, al Omeniei, al Demnității, al Bunătății,al Dărniciei, vorbește cu toți,
îi mângâie pe toți și îi roagă să facă fructe gustoase pentru copilul ei. Căci atunci când crește
mare, mama vrea sa-i pună în desaga cu care pornește la drum, fructe dulci din fiecare pom,
pe care l-a îngrijit și l-a udat cu atâta grijă și dragoste.
Vrea să poarte toate aceste fructe valoroase cu el prin lume și să-i servească și pe cei
ce-i vor ieși din cale, cșci, se spune că oamenii nu se întâlnesc întâmplător, avem de învățat
câte ceva de la fiecare dintre ei.
Acestea ne sunt mamele, grădini în floare la care mergem oricând să sorbim cea mai
parfumată miere.
Dar, ce ne cer ele în schimb pentru atâta bunătate?
Aproape nimic, dragostea lor e necondiționată și-ar dori doar să le lăsăm să-și zidească
sălașul de veci în inima noastră, ca să ne țină sufletul în curățenie și să ne încălzească cu pâine
și plăcinte calde pereții sufletului, în vremurile de restriște.
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EDUCAȚIA
Eleva OLAR MARIA-DANIELA
Clasa a VII-a A
„ Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.”
– Nelson Mandela
Importanța educației. Ce este educația? De ce este importantă?
Educația este drumul pe care copiii îl urmează să atingă potențialul maxim în viață.
Este, după cum bine se știe, cea mai importantă componentă a unei societăți. Pe lângă nevoile
proprii pe care educația le hrănește, prin educație se ”hrănesc” și nevoile societății din care
copilul face parte. Orice societate modernă, evoluată și democratică îți dorește ca oamenii ei
să fie educați, motiv pentru care educația este gratuită.
Educația în România
Educația a început în preistorie, adulții instruindu-i pe tineri în ceea ce privesc
cunoștințele și aptitudinile considerate necesare în societatea lor. În societățile neevoluate,
acest lucru s-a realizat oral și prin imitație. Sistemul educațional românesc s-a inspirat din
curente internaționale, astfel, în perioada interbelică, după școala franceză, cu focus înspre
artă, literatură, istorie, democrație, filosofie, iar între 1930-1944, după școala germană, în
special în ceea ce înseamnă domeniul tehnic. După al Doilea Război Mondial școala sovietică
ne îndrepta către matematică, fizică, chimie. În prezent, sistemul românesc educațional nu are
o influență clară, ci este un hibrid între școlile americane, englezești și cele europene.
În Principatele Țării Românești și ale Moldovei, Legea Instrucțiunii din 1864 prevedea
obligativitatea și gratuitatea învățământului primar pentru fete și băieți, pentru patru ani.
În 1930, rata de alfabetizare a României este 57%, ceea ce determină regimul comunist să
concentreze prima reformă spre reducerea analfabetismului. Astfel, alfabetizarea trece de 90%
în timpul comunismului, sunt realizate campanii de educare pentru adulți și educația în
limbile minorităților este reintrodusă. Școlile private și cele religioase sunt închise și preluate
de stat, iar multe universități devin institute tehnice.
Spectrul educațional al anilor ’90 e dinamic și fragmentat, iar măsurile adoptate sunt
mai degrabă reactive. Educația de după revoluție a fost remodelată prin acțiuni punctuale, iar
o perspectivă uniformă a apărut abia în 1995. Până atunci sistemul educațional a funcționat
conform cadrului legislativ din 1978. În 2011, legea propune o viziune aliniată cu obiectivele
internaționale care pun accentul pe un învățământ bazat pe cunoștințe, aptitudini, atitudini și
valori, așa că legea își propune formarea „infrastructurii mentală a societății românești”.
În prezent, se pune accentul pe dezvoltarea educației antreprenoriale, creșterea
calității învățământului, corelarea lui cu piața muncii și îmbunătățirea accesibilizării educației.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI PLASTICE ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR
CREATIVE ALE COPIILOR ȘI ELEVILOR
Prof. Olănescu Diana-Rita
Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău
,,Mai artist decît copilul, nu e nici un artist în lume. Să ai inimă să-l simţi şi minte să-l
pricepi”
(I. Nisipeanu)
”Arta nu dorește reprezentarea unui lucru frumos, ci reprezentarea frumoasă a unui lucru”
(I. Kant)
Oare ce dorea să trasmită prin această afirmație Kant? Putem spune că arta răspunde
nevoii umane de a-și exprima sentimentele, a captiva, a transmite stări, a impresiona
receptorul.
Arta reprezintă legătura noastră cu frumosul și iubirea. Cum putem exprima mai bine
frumosul dacă nu prin artă?
Educația artistico-plastică, este educaţia acelor simţuri pe care se bazează conştiinţa
artistică, inteligenţa şi gândirea creatoare a copiilor. Artele plastice dezvoltă individualitatea şi
capacitatea lor de integrare în colectivul grupei şi totodată în munca socială. Educaţia
artistico-plastică prezintă evoluţia spirituală a copilului.
Astfel, prin procesul educaţional de înfăptuire a cerinţelor se potenţează psihicul
copiilor cu noi valori artistice care îmbogăţesc viaţa lor spirituală şi le dezvoltă entuziasmul
pentru cultura artistică. Totodată, orientează întreaga activitate cognitivă şi creativă a copiilor
spre autoformarea unui sistem coerent de noţiuni şi a unor modalităţi proprii de exprimare
artistico-plastică prin care copiii dobândesc şi experienţe specifice printr-o muncă
conştientizată şi productivă.
Pentru reuşita educaţiei prin artele plastice trebuie să îi lăsăm copilului deplina
libertate de exprimare, educatorii având rolul de a sugera şi de a dirija şi mai puţin de a
impune.
Desenul exprimă personalitatea copilului, interesele şi preferinţele lui. Acesta, trebuie
doar îndrumat fără a-şi înăbuşi creaţia personală, punându-i la îndemână materiale, tehnici,
modalităţi de exprimare. Conţinutul rămâne la dispoziţia invenţiei, deasemenea materialele,
tehnicile, modalităţile de exprimare. Conţinutul rămâne la dispoziţia unicității și originalităţii
copilului.
La vârste mici, când copilul îşi caută singur mijloacele de expresie, limbajul său –
vorbit, muzical sau grafic – poate constitui un instrument de investigaţie, o cale de acces către
lumea interioară şi originalitatea sa. În această perioadă copilul are un fond creativ şi acesta se
dezvoltă prin educaţie. Atmosfera trebuie să stimuleze curiozitatea şi curajul de a combina
formele, culorile, unele tehnici de lucru, prin care să se cultive încrederea în forţele proprii pe
baza unor aprecieri încurajatoare (feed-back).
O condiţie esenţială a dezvoltării creativităţii plastice o constituie dezvoltarea gândirii
artistico-plastice şi a posibilităţilor de a o materializa prin însuşirea unor tehnici de lucru
(monotipia, dactiloscopia, colajul). Gândirea artistico-plastică este o formă, o calitate a
gândirii umane. Formarea gîndirii artistice, se realizează atât în cadrul activităţilor de educaţie
plastică cât şi în afara lor: cercuri de artă, prin vizite la expoziţii de artă, muzee, excursii. Ea
poate fi cultivată individual şi în colectiv.
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Valoarea educativă sporită o au activităţile de creativitate în grup. Grupul înlesneşte
schimbul de idei, de experienţă în tehnicile de lucru, stimulează interesul copiilor pentru
activităţile plastice şi dezvoltă spiritul colectiv.
Arta îi poate ajuta pe copii să se dezvolte în anumite arii care sunt, de obicei, neglijate
de sistemul clasic de învățământ. Desenând și pictând, copiii își vor dezvolta creativitatea și
își vor imbunătăți abilitățile fizice, cognitive și emoționale.
Arta este, deci, cu atât mai importantă în primii ani de viață ai copiilor. Studiile arată
că activitățile artistice în copilăria timpurie dezvoltă capacitatea mentală a copiilor, ajutându-i
să învețe mai repede, mai eficient.
Artele le stimulează imaginația, creativitatea, gândirea abstractă. Îi ajută să gândească
mai bine și îl poate transforma într-un mic inventator sau antreprenor la maturitate.
Așadar, nu ar trebui să îi frângem aripile atunci când copilul va desena cerul mov, iar
soarele verde, ci ar trebui sa îi încurajăm creativitatea. Îi putem explica culorile fiecărui lucru,
dar în imaginația lui cerul poate fi precum curcubeul.
Cu cât îi vom impune limite în domeniul artei plastice cu atât îi vom frânge aripile și
nu va putea zbura mai sus.
Încurajați copiii să picteze, să deseneze, să creeze, pentru că în felul acesta vor învăța
să viseze, să se cunoască cât mai bine pe ei înșiși, să aibă prieteni. Vor deveni adulți capabili
de lucruri necunoscute.
Valoarea educativă prin artă este imensă!
Cu ajutorul artei, transmitem valori, putem eficientiza comunicarea și optimiza
integrarea socială a copiilor, putem realiza saltul de la educaţie la auto-educaţie. Cu toate
acestea, în România, educarea prin artă nu ocupă un loc prioritar, spune Ionela Mircea,
consilier cultură.
De aceea în cadrul orelor de educație plastică, doresc a le ghida pașii elevilor în tainele
artei, să iubească arta, să-şi dezvolte simţul pentru frumos, sensibilitatea senzorială, dar şi cea
artistică şi delicateţea comportamentală.
Arta culorilor și a formelor creează posibilități pentru o mai bună înțelegere a
mesajului și conținutului emoțional al operelor de artă.
Elevii trebuie să cunoască formele de comunicare şi de expresie plastică, trebuie să fie
capabili să descifreze mesajul operelor de artă, exprimandu-se cu ajutorul mijloacelor
specifice acestui tip de creaţie.
Doresc să pătrund în sufletul elevilor, să le dezvolt imaginația și creativitatea pentru
frumos, sensibilitate artistică, gingăşie, dar și exteriorizarea emoțiilor și sentimentelor.
Mai mult decât oricare altă activitate, activităţile incluse în domeniul educaţiei
plastice, constituie cadrul şi mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului
creativ. Arta îl pregăteşte pe elev să trăiască în frumuseţe, în armonie, să respecte frumosul şi
să vibreze în faţa lui. Fiecare om are propriul mod de a lua decizii și inconștientul fiecăruia
creează vise unice.Într-o lume saturată de tehnologie, suntem privați de procesele creative
care ne fac plăcere, care ne dau sens și ne fac să ne simțim mândrii.Culorile, formele plastice
sunt mijloace de exprimare, de exteriorizare a dorinţelor, a aşteptărilor, relaţiilor cu ceilalţi, a
problemelor.
Procesul creativ lăsat liber ajută la eliberarea conflictelor interioare, la dezvoltarea
abilităților de interrelaționare, reduce stress-ul și crește încrederea în sine, crește răbdarea și
concentrează atenția. Arta pentru copii reprezintă o ocazie ca aceștia să iși poată manifesta
trăirile atunci când nu le poate exprima, sau pur și simplu nu găsesc cuvintele potrivite pentru
a o face.
Deși unii părinți cred că științele exacte și creativitatea nu au nici o legătură, în fapt se
dovedește contrariul! Culorile, materialele, texturile dintre cele mai variate îi ajută pe copii să
înțeleagă conceptele abstracte.
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Desenul liber sau tematic reprezintă o cale potrivită, de evaluare a personalităţii
copilului, a problemelor sale emoţionale, a capacităţilor şi a dificultăţilor sale de a se adapta la
mediul şcolar şi social, iar de cele mai multe ori prin aceste desene psihologii pot da părinţilor informaţiile necesare acolo unde pot apărea diverse probleme de ordin social, afectiv, etc.
De asemenea și modelajul în lut, ca ramură a artelor plastice, ca și alte activități de
creație ajută la dezvoltarea musculaturii fine, la coordonarea mișcărilor degetelor și mâinii, la
formarea spiritul de observație, la dezvoltarea memoriei vizuale și imaginației.
Cu cât minimalizăm importanţa desenului începând de la grădiniță, în şcoală copiii vor
avea repercusiuni asupra dezvoltării personalităţii. Astfel, un copil care are rare ocazii de a
desena la grădiniţă se va cantona într-o reprezentare monotonă, va avea tendinţa de a
reproduce întotdeauna aceleaşi teme, cu aceleaşi culori, fără a lăsa amprenta sensibilităţii sale.
Desenarea obiectelor după natură ajută copilul să dobândească capacitatea de a reda în
plan imaginea unui obiect perceput în formă tridimensională. Un mare aport în educaţia
estetică a copilului îl are și desenul decorativ care este prezent la acest nivel de teme simple ca
cele de decorare a imaginii unui obiect.
Utilizarea desenului, a culorii, ca mijloc de cunoaştere a copiilor, nu trebuie neglijată,
uitată sau minimalizată, desenul având o valoare: expresivă, narativă, simbolică. Educaţia
plastică intră în sfera cunoaşterii şi creativităţii, ea fiind educaţia acelor simţuri pe care se
bazează inteligenţa şi gândirea creatoare a elevilor.
Trebuie lăsat copilul să fie creativ, să ia decizii, să gândească logic, să exprime ceea ce
este și ceea ce simte!
Dezvoltarea creativităţii contribuie la asigurarea autonomiei persoanelor, autonomia ce
înlesneşte şi îmbogăteşte relaţiile sociale. Interesul psihologilor şi pedagogilor pentru
realizările plastice ale copiilor a fost prioritar, apreciind că practica desenului angajează
puternic capacitatea de observaţie a copilului, contribuind la dezvoltarea spiritului de
observaţie. Mijloacele artei devin pentru elev unelte autentice de rezolvare curajoasă a
problemelor de echilibrare, de armonizare, de modelare a spaţiului în care trăieşte şi se joacă de automodelare personală.
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ANCORE ÎN DEVENIREA COPILULUI – FAMILIA, ȘCOALA ȘI SOCIETATEA
Prof. PAVEL AURELIA
Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău
Copilul – aluatul care ne este dat spre modelare va fi la fel de tânăr şi sensibil pe tot
parcursul vieţii lui. El este acel „ însemn mult”, care-şi găseşte împlinirea doar trăind şi
practicând respectul şi preţuirea faţă de semeni.
Conform lui Immanuel Kant: „ Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja
nişte modele după care se îndreaptă copiii. Dar, pentru a-i face pe aceştia mai buni, este
necesar să facem din pedagogie un studiu; altfel nu este nimic de sperat de la dânsa, iar
educaţia este încredinţată unor oameni cu pregătire rea”. (Immanuel Kant, 1992, p.15)
Viaţa copilului este ca o călătorie pe un drum cu multe obstacole; această călătorie
începe în ziua în care se naşte, iar destinaţia lui este realizarea potenţialului cu care a fost
înzestrat de Creator. Pentru unii dintre copii călătoria este uşoară, pentru că ştiu direcţia în
care se îndreaptă, iar obstacolele nu par pentru ei mai grele decât proba de rezistenţă. Pentru
alţii însă, care aleg greşit la o răspântie, reabilitarea este dificilă şi aceştia nu-şi mai găsesc
elanul să-şi realizeze potenţialul. În acest moment trebuie să intervină părinţii, cu
înţelepciune, fineţe, dar şi fermitate, pentru a modela împreună destinul copilului.
Primii profesori ai copilului sunt părinţii, care menţinând o strânsă legătură cu dascălii
clădesc şi desăvârşesc caracterul copilului. Aceştia trebuie să asigure nu numai îndeplinirea
nevoilor zilnice, dar mai ales să transmită copilului valorile unui cămin echilibrat, în care respectul şi stima de sine să domnească - ,să se manifeste atenţie pentru membrii familiei, iar
deciziile să se ia în armonie.
Un rol important în clădirea relaţiei cu copilul nostru consider că trebuie să îl aibă
activităţile distractive pe care să le desfăşurăm împreună, cum ar fi : organizarea unui
maraton de jocuri în familie, duminica după-amiaza; o reparaţie simplă în casă sau la
maşină, lucrul împreună la computer, conceperea unui CD cu momente speciale din viaţa
familiei, înălţarea unui zmeu împreună, ajutorarea unui bătrân la depozitarea lemnelor
pentru iarnă, o vizită la spital împreună, organizarea unei zile de apreciere a bunicilor, timp
în care să le oferiţi felicitări confecţionate special pentru ei, precum şi prăjiturele ... acordaţile copiilor voştri timp pentru a se dezvolta emoţional alături de voi, ca şi părinţi.
Fii disponibil şi transparent cu copilul tău, oferă-i mai mult decât prietenia ta, oferă-i o
educaţie în relaţii, un zid de protecţie împotriva prieteniilor nepotrivite. Vei avea astfel
surpriza plăcută de a-l fi pregătit pentru interacţiunile din societate, de la adolescenţă la
maturitate, ştiind că în mijlocul furtunii părinţii sunt cei care veghează destinul copilului lor.
Să nu uităm că toţi suntem capabili să facem greşeli, capabili să ne confruntăm cu
greşelile proprii, dar mai ales să ni le recunoaştem şi să le reparăm. Să nu dăm înapoi
nicicând, căci probleme care par că nu au rezolvare, pot fi transformate în ascultare plină de
respect, creativitate şi perseverenţă. Cel mai important aspect care se cere menţionat este că
toţi avem nevoie de apreciere, nu pentru ceea ce suntem, ci pentru ceea ce putem deveni!
Ca şi părinte trebuie să oferi timp de calitate copilului, să înveţi să-i asculţi nevoile, săi respecţi sentimentele, să-l implici în luarea deciziilor, să-l ajuţi să facă alegerea corectă, să
nu-l răneşti, să cultivi o atmosferă de respect reciproc şi de apreciere şi, mai mult decât atât
să-l iubeşti necondiţionat. Acestea sunt câteva chei ale succesului în „ meseria” de părinte!
Familia – cadru de pace şi siguranţă pentru copii. Căminul este locul în care copiii nu
trebuie să devină defensivi sau să se îndoiască de loialitatea familiei. Chiar când apar conflicte
în familie, nu le daţi copiilor ocazia să se simtă responsabili de îndreptarea lucrurilor; când
sunt dezacorduri cu privire la anumite situaţii, lecţia ce o putem învăţa este că oamenii care
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se iubesc se pot şi contrazice, expunându-şi punctele de vedere fără teama că se pot pierde
unul pe altul!
Iată care sunt câteva din beneficiile implicării părinţilor în procesul educaţional:
părinţii înţeleg mai bine ce se întâmplă la şcoală; relaţia părinte –copil se îmbunătăţeşte; elevii
obţin rezultate mai bune la învăţătură indiferent de mediul social din care provin ei; creşte
considerabil stima de sine a elevului.
Şcoala are rolul de coordonator al tuturor factorilor educativi, deoarece este calificată
pentru o asemenea acţiune. Factorul coordonator al colaborării îl reprezintă
învăţătorul/dirigintele/profesorul, aşa încât toate eforturile converg spre reuşita umană în toate
etapele vieţii.
Pentru atingerea ţelului comun al educaţiei, toţi factorii educaţionali trebuie să
coopereze. De aceea este nevoie să existe un schimb permanent de informaţii, de completare
şi de valorificare a influenţei dirijate spre unicul învăţăcel, în sensul de a fi educat, nu doar
instruit. Prin lărgirea spectrului de implicare a părinţilor în viaţa şcolii, oportunităţile,
dechiderea şi profesionalismul colectivului de dascăli şi al directorului de şcoală sunt puse în
valoare.
În concluzie: familia te susţine atunci când toată lumea pare că este împotriva ta; are
un loc aparte în sufletul tău, fiindu-ţi întotdeauna alături; te încurajează să-ţi împlineşti visele,
fără să-ţi ceară ceva în schimb.
Copiii noştri sunt mesajele pe care le trimitem într-o lume pe care nu o vom cunoaşte
niciodată, mesaje care dăinuie unei lupte în care am căzut de multe ori, dar ne-am ridicat şi
am mers mână în mână până la capăt.
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE ÎN CADRUL LECȚIILOR DE ISTORIE
Prof. PUIE ANCA
Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău
Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează
informații utile, permițând luarea unor decizii ulterioare, actul evaluării constituindu-se din
succesiunea a trei momente relativ distincte: măsurarea, aprecierea rezultatelor școlare și
adoptarea măsurilor ameliorative. Evaluarea trebuie concepută nu ca etapă supraadaugată sau
suprapusă a procesului de învățământ, ci ca act integrat activității pedagogice. În perimetrul
educțional, evaluarea poate viza educația privită global în raport cu alte activități sociale,
instituțiile de învățământ, cadrele didactice, responsabilii educației în raport cu standardele
ocupaționale și în funcție de exigențele de politică educatională, elevii, în calitate de
beneficiari ai sistemului de educație, calitatea curriculumului, calitatea învățământului și
utilizarea timpului educațional.
Funcțiile evaluării :
Scopul evaluării este de a perfecționa procesul educativ. Raportându-ne la derularea unei
secvențe de formare, sau la un ansamblu de activități de formare, se pot desprinde următoarele
funcții ale evaluării:
1. De constatare-dacă o activitate educativă s-a derulat în condiții optime, verificarea
achizițiilor școlare;
2. De informare-a societății prin diferite mijloace privind stadiul și evoluția pregătirii
populației școlare.
3. De diagnosticare-a cauzelor care au condus la o slabă pregătire și la o eficiență
scăzută a acțiunilor educative;
4. De prognosticare-a nevoilor si disponibilităților viitoare ale elevilor sau ale
instituțiilor de învățământ;
5. De selecție sau de decizie-asupra poziției sau integrării unui elev într-o ierarhie, într-o
formă sau într-un nivel al pregătirii sale.
6. Pedagogică -din perspectiva elevului - motivatională, stimulativă, de orientare școlară
şi profesională, de întărire a rezultatelor, de formare a unor abilități, de
conștientizare a posibilităților; din perspectiva profesorului: faptul de a-i oferi elevului
indicii asupra a ceea ce are de făcut în continuare.
Prin raportare la elevi, evaluarea are următoarele funcții:
 Dezvoltarea motivației învățării, astfel încât elevii să acumuleze energia
necesară pentru depășirea obstacolelor învățării;
 Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor
transmise;
 Realizarea unui feedback intern pentru ameliorarea calității rezultatelor;
 Selecție – pe baza rezultatelor obținute la diferite tipuri de evaluări se
realizează clasificarea și admiterea elevilor la concursuri, examene școlare.
 Certificarea competențelor într-un anumit domeniu al cunoașterii, profesional,
sportiv sau artistic.
Prin raportare la profesor, evaluarea elevilor indeplineste funcții de:
 Feedback- privind eficiența procesului de predare învățare, pertinența
strategiilor de predare învățare;
 Autoreglarea procesului didactic;
 Orientarea școlară și profesională a elevilor;
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 Cunoașterea elevului ca agent al propriei formări, personalizarea
demersului didactic pe baza cunoașterii particularităților individuale
ale elevilor.
Modalități de evaluare :
Evaluarea performanțelor școlare în cadrul lecțiilor de istorie se poate efectua prin
probe orale, probe scrise, probe practice și prin utilizarea metodelor alternative de evaluare:
observarea sistematică a activității și a comportamentelor elevilor(fișa de evaluare, scara de
clasificare sau lista de control), investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea și
coevaluarea.
O modalitate de evaluare cu valențe formative, în cadrul lecțiilor de istorie, o constituie
autovaluarea elevilor. Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanțe și evaluarea
colegilor în raport cu obiectivele operaționale în procesul autoevaluării; cu acest prilej, elevul
va înțelege mai bine obiectivele și conținutul sarcinii pe care o are de rezolvat, modul în care
este valorificat efortul sau de rezolvare a sarcinii. Grilele de autovaluare le permit elevilor săși determine, în condiții de autonomie, eficiența activităților realizate. Pornind de la obiective
educaționale propuse, grila de autovaluare proiectată conține:
 Capacități vizate
 Sarcini de lucru
 Valori ale performanței
Autovaluarea poate să meargă de la autoprecierea verbală și până la autonotarea mai mult sau
mai puțin supravegheată de către profesor.
Implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate are efecte benefice pe mai multe planuri:
 Profesorul dobândește confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor, referitoare la
rezultatele constante;
 Elevul exercită rolul de subiect al acțiunii pedagogice, de participant la propria sa
formare;
 Îi ajută pe elevi să aprecieze rezultatele obținute și să înteleagă eforturile necesare
pentru atingerea obiectivelor stabilite;
 Cultivă motivația lăuntrică față de învățătură și atitudinea pozitivă responsabilă față de
propria activitate.
Autoevaluarea este evaluarea efectuată de către elev asupra a ceea ce a realizat și/sau
asupra comportamentului său. Ajută elevii să-și dezvolte capacităţile de autocunoaștere,să-și
valorizeze cunoștințe , atitudini și comportamente. Poate fi realizată prin grile de
autoevaluare, chestionare, fișe de autoevaluare, ca de exemplu:
Fișa de autoevaluare
1. Prin rezolvarea sarcinilor de astăzi am învățat:
a)........................................................................................................................
b)........................................................................................................................
2. Dificultățile pe care le-am întâmpinat au fost următoarele:
a)………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………
3. Am fost plăcut impresionat/ă de:
a)……………………………………………………………………………….
b)…………………………………………………………………………….....
.
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4. Activitatea mea în cadrul lecției ar putea fi apreciată cu nota............................
.............................................................................................................................
Alături de autoevaluare, în cadrul lecțiilor de istorie, se poate utiliza şi coevaluarea
care se realizează de către mai mulţi elevi. Elaborarea unei grile de auto şi co-evaluare
formativă are în vedere :
Definirea obiectivelor educaționale de către educatori şi elevi în comun.Elevii au
libertatea de a-și alege obiectivele educaționale, de a le modifica sau abandona.
Definirea obiectivelor de către elevi în 4 etape:
a. construirea şi completarea unui tabel (5-10 minute) individual sau în grup. De
exemplu:
„Pentru a reuși să elaborez un eseu „ :
Trebuie să știu
Ceea ce nu trebuie să fac
Propuneri de îmbunătățire
b. analiza şi sistematizarea răspunsurilor (10 minute);
c.întrebări şi sugestii privind realizarea sarcinii – brainstorming (20 minute);
d. recopierea fișei cu elemente reținute
Coevaluarea poate fi realizată:
 în manieră intragrup – când grupul a rezolvat o singură sarcină, fiecare membru
evaluează pe baza grilei; evaluarea sarcinii de grup se face prin negociere; când fiecare
membru al grupului a rezolvat o parte a sarcinii de învățare, ceilalți îi evaluează
efortul (se poate respecta anonimatul).
 în manieră intergrupuri – fie printr-o grilă proprie fiecărui grup, fie printr-o grilă de
sinteză generală.
 coevaluare cu ajutorul educatorului.
Calitatea evaluării realizate de profesor se repercutează direct asupra capacității de
autoevaluare și coevaluare a elevilor. Interiorizarea repetată a grilelor de evaluare cu care
operează profesorul constituie o premisă a posibilității și validității autoaprecierii elevului. Pe
lângă această modalitate implicită a educării capacității de autoevaluare și coevaluare,
profesorii pot dispune și de căi explicite de formare și de educare a spiritului de evaluare
obiectivă. Iată câteva posibilități:
1. Autocorectarea şi corectarea reciprocă- elevul este solicitat să-și depisteze operativ
unele erori, minusuri, în momentul realizării unei sarcini de învățare și poate corecta
deasemenea lucrările colegilor. Depistarea lacunelor proprii sau pe ale colegilor
constituie un prim pas către conștientizarea competențelor în mod independent.
2. Autonotarea controlată– în cadrul unei verificări, elevul este solicitat să-și acorde o
notă care este negociată apoi cu profesorul sau împreună cu colegii. Această metodă
poate fi aplicată în următorul mod: înaintea examinării prin probe orale, elevilor
desemnați li se va cere să estimeze nota pe care consideră că o vor obține în funcție de
modul în care știu că s-au pregătit pentru lecție, cerându-li-se totodată să o și
motiveze; după examinarea orală, dar înaintea anunțării de către profesor a notei sale,
elevilor li se va cere să-și mai acorde o notă(care poate fi identică sau diferită de cea
anterioară), bazată însă pe răspunsul efectiv oferit; nota finală și cea consemnată în
catalog va fi cea acordată de profesor, la rândul său acesta fiind obligat să o
argumenteze. Metoda poate fi identic folosită și în cazul probelor scrise. Este însă
extrem de important ca elevii să cunoască de fiecare dată obiectivele și criteriile avute
în vedere de profesor în evaluarea didactică.
3. Notarea reciprocă– elevii sunt puși în situația de a nota colegii, prin reciprocitate, fie
la lucrările scrise, fie la ascultările orale.
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4. Scara de apreciere :
Comportamentul
Am contribuit la
activitatea grupului
M-am concentrat pe
sarcina de lucru
I-am încurajat pe
ceilalți colegi
Am lucrat repede și
eficient
Colegii au contribuit
la activitatea grupului

Deloc

Rareori/Deseori

Întotdeauna

5. Metoda aprecierii obiective a personalității – ținând cont de toate informațiile de
care dispun, la începutul fiecărei examinări se va cere elevilor să noteze pe o foaie primii 3,
respectiv ultimii 3 din colegii care consideră ei ca vor obține rezultatele cele mai bune/slabe,
incluzându-se eventual pe ei înșiși și motivându-și opțiunile.Pe măsura culegerii informațiilor
despre colegi, fiecare va învăța să îi aprecieze cât mai obiectiv și să se poziționeze cât mai just
în colectivul clasei.
În concluzie, aprecierea făcută de profesor și asumată de elev devine autoapreciere și
are ca efect reglarea activității acestuia pentru realizarea unui randament școlar sporit, precum
și o contribuție semnificativă la formarea personalității.
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EXERCIȚII FIZICE PENTRU DEMUTIZARE ȘI ORTOFONIA

Prof. PUȘCAȘ MARIANA
Școala Gimnazială ”Porolissum” Zalău
Motto:“Sensul vieții este să îți găsești talentul, darul tău. Scopul vieții este să îl dai mai
departe.”

William Shakespeare

Formele de comunicare întâlnite în procesul educaţional al copiilor cu deficienţe de
auz sunt:

comunicarea verbală care poate fi orală şi scrisă; aceasta prezintă următoarele
caracteristici: - are la bază un vocabular dirijat de anumite reguli gramaticale; - labiolectura
care este un suport important în înţelegere;

comunicare mimico-gestuală – este cea mai la îndemână formă de comunicare foarte
des folosită şi într-o manieră aparte, stereotipică şi de auzitori;

comunicare cu ajutorul dactilemelor – are la bază un sistem de semne manuale care
înlocuiesc literele din limbajul verbal şi respectă anumite reguli gramaticale în ceea ce
priveşte topica formulării mesajului;

comunicarea bilingvă presupune combinarea între: - comunicarea verbală şi
comunicarea mimico-gestuală; - comunicarea verbală şi comunicarea cu dactileme;

comunicare totală care se referă la utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în ideea
completării reciproce şi de a ajuta la înţelegerea corectă a mesajului. În cazul tulburărilor de
auz, pe lângă fenomenele compensatorii, mai întâlnim alte două procese fundamentale –
demutizarea şi ortofonia – de o importanţă majoră în procesul instructiv-recuperator.
Demutizarea reprezintă activitatea complexă de înlăturare a mutităţii cu metode şi
mijloace specifice, prin valorificarea căilor organice nealterate. Are o componentă didactică
semnificativă şi presupune însuşirea celor trei componente ale limbajului:
-componenta fonetică care presupune articularea corectă a fonemelor/sunetelor şi a
structurilor fonetice specifice fiecărei limbi; - lexicul ce reprezintă cuvintele care alcătuiesc
vocabularul; - structura gramaticală – setul de reguli care se aplică în realizarea construcţiilor
lexicale, pentru o exprimare verbală corectă şi inteligibilă.
Pe baza observaţiilor efectuate în activităţile practice, de către specialişti, s-a constatat
că deficienţii de auz în curs de demutizare, prezintă următoarele particularităţi care se referă la
comunicare, aceasta fiind: - un volum redus al vocabularului însuşit;
- existenţa a numeroase clişee verbale, cuvinte cu conţinut semantic sărac sau deformat; cuvintele sunt folosite aşa cum au fost prezentate iniţial, fără inflexiuni,
- existenţa unui decalaj vizibil între vocabularul activ şi cel pasiv (vocabularul utilizat în
exprimare şi vocabularul stocat). Iată câteva greşeli care se manifestă în comunicarea verbală:
- evitarea exprimării în propoziţii;
- folosirea incompletă a propoziţiilor;
- greşeli de topică; - dezacorduri frecvente;
- predispoziţie spre exprimări în construcţii simple, fără sinonime, datorită vocabularului activ
sărac. Copilul lipsit de auz va învăţa vorbirea în mod organizat, în perioada preşcolară şi
şcolară mică. Ortofonia se ocupă cu emisia corectă a sunetelor şi învăţarea pronunţiei de către
elevii cu deficienţe de auz pentru realizarea unei comunicări orale inteligibile.
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Ea urmăreşte: formarea şi exersarea mişcărilor respiratorii necesare în procesul vorbirii; exersarea organelor fonoarticulatorii şi pregătirea lor pentru emiterea sunetelor; - educarea
sensibilităţii vibrotactile; - emiterea şi formarea vocii; - emiterea şi automatizarea pronunţării
sunetelor; corectarea erorilor de pronunţie; - învăţarea şi asimilarea elementelor prozodice ale
limbii (ritm, accent, intonaţie); - metodologia educării auzului şi tehnica protezării;
Obiectivele activităţilor motrice adaptate pentru persoanele cu deficienţă de auz - dezvoltarea
musculaturii cutiei toracice şi a elasticităţii acesteia; - educarea actului respirator şi mărirea
capacităţii vitale; - educarea capacităţii de coordonare a simţului echilibrului şi ritmului; contribuţie la procesul de demutizare; - dezvoltarea acuităţii, preciziei simţurilor, a capacităţii
de percepere a spaţiului şi timpului; - educarea atenţiei, voinţei, capacităţii de decizie,
imaginaţiei şi deprinderii de a acţiona în grupul integrator; - dezvoltarea încrederii în
posibilităţile individuale, a dorinţei de integrare socială şi participare la acţiunile grupului.
Activităţi fizice adaptate recomandate persoanelor cu deficienţă de auz: - Din multitudinea
exerciţiilor ce se adresează acestei categorii de subiecţi, care nu au o limitare drastică a
capacităţii motrice, o primă categorie se adresează dezvoltării musculaturii fonatoare şi
toracice, care este limitată datorită incapacităţii realizării vorbirii. Prin urmare aceste exerciţii
se vor adresa muşchilor respiratori (intercostali, pectorali, diafragmă, abdominali). - O altă
categorie de exerciţii se adresează persoanelor cu un nivel bun al fitness-ului, care pot efectua
programe pentru dezvoltarea forţei, prin lucrul cu încărcături, cu accent pe dezvoltarea
trenului superior. Planificarea, dozarea se va face în funcţie de particularităţile de vârstă, sex,
nivel de pregătire.
- Exerciţiile pentru dezvoltarea echilibrului, atât la copilul normal cât şi la cel deficient, sunt
indicate încă din primii ani, începând cu suprafeţe stabile – linii trasate pe sol, iar apoi mobile,
instabile – bănci de gimnastică, bănci răsturnate cu partea îngustă, bârne joase, medii şi mari,
mingi mari, plăci suspendate, banca oscilantă fixată la scara fixă etc. - Gimnastica ritmică are
un mare impact asupra subiecţilor cu deficienţă de auz, datorită faptului că asigură contactul
copilului cu diferite obiecte, care în final duc la dezvoltarea psihomotricităţii (furnizează
informaţii plurisenzoriale: vizuale, kinestezice etc). - Jocurile de escaladă pot fi organizate în
sala de educaţie fizică şi dezvoltă simţul responsabilităţii, al cooperării între grupuri sau în
interiorul grupului. Se va pune mare accent măsurile pentru prevenirea accidentărilor (se va
stabili cine este căţărător şi cine este cel care asigură, se vor învăţa căderile, se va asigura
materialul de protecţie – saltele, căşti etc). - Jocuri sportive; - Parcursuri şi ştafete aplicative
etc.
Indicaţii metodice:
Găsirea modalităţilor de optimizare a comunicării prin: - minimalizarea zgomotului de
fond şi maximizarea auzului rezidual al subiecţilor, în timpul predării (evitarea fondului
muzical în timpul explicaţiilor); - menţinerea distanţei optime faţă de subiecţi; - iluminarea
corespunzătoarea sălilor pentru a favoriza labiolectura; - plasamentul optim al celui ce
vorbeşte pentru a fi văzut de toţi participanţii; - menţinerea poziţiei statice în explicaţii,
deplasările perturbă atenţia copiilor; - reluarea explicaţiei dacă este nevoie deoarece copiii
hipoacuzici sau surzi prezintă fluctuaţii ale pierderii de auz; - când se lucrează în aer liber şi
nu numai, profesorul se va plasa lângă elevi, îi va atenţiona prin gesturi familiare, iar
demonstraţiile vor fi ample şi se vor utiliza semnale luminoase, gesturi uşor de recunoscut; pentru îmbunătăţirea comunicării profesorul poate distribui copii scrise ale jocurilor ce
urmează a fi predate; - se va lucra cu efective reduse, datorită timpului suplimentar de
expunere; - dacă subiecţii folosesc limbajul semnelor profesorul trebuie să-l înveţe; - se
recomandă amplasarea în clasă a materiale absorbante de sunet, cum ar fi draperii, materiale
pe pereţi, pentru a reduce reverberaţiile; - activităţile selectate vor fi direcţionate spre
formarea deprinderilor sociale, mai ales în ceea ce priveşte educaţia integrată; - folosirea
reglatorilor metodici variaţi (planşe, desene pe sol pentru dirijarea traseului).
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Sportul de performanţă reprezintă pentru cei cu deficit de auz o posibilitate de afirmare
a propriei identităţi ce pune în valoare personalitatea acestora, într-un mod mult mai relevant
faţă de alte activităţi.
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COMMENT NOURRIR NOS ENFANTS SAINEMENT ?
Prof. SĂBĂDUȘ DANIELA
Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău
Après des centaines de milliers d'années de recherche et d'achat de nourriture dans la
nature, le cerveau a appris au fil du temps à accorder de l'importance au sel, au sucre et aux
graisses. Les aliments qui en contiennent sont souvent riches en calories et étaient assez rares
lorsque nos ancêtres chassaient dans la savane. Aujourd'hui, notre environnement alimentaire
est riche en calories.
N'oublions pas que nous, une génération avant, vivions dans le communisme. J'ai vécu
à une époque où je n'avais pas beaucoup à manger. J'ai vécu à une époque où des informations
comme "Mangez tout dans l'assiette" ou "Tu n'as pas de dessert si tu ne manges pas de soupe"
et j'en passe, sont des informations que nous avons très actives là-bas, qui vont se réactiver
encore plus. autant que nous diversifions notre enfant. Cela fera remonter à la surface
l'expérience de la diversification.
Pourquoi pensez-vous que nous avons tant d'enfants obèses en Roumanie ?
Dr Mihaela Bilic: Il y a deux facteurs extrêmement pragmatiques et malheureusement,
je ne sais pas exactement comment ils seront un jour résolus. Tout d'abord, c'est l'accès à ce
que l'on peut maintenant appeler la plus grande source de nourriture de l'histoire de
l'humanité. La nourriture est cet élément fabuleux, qui satisfait les cinq sens et maintenant
nous l'avons sous la main, nous l'avons en abondance, nous l'avons à chaque coin de rue, dans
chaque image, chaque publicité; c'est dans nos yeux, nous ne pouvons jamais l'oublier.
Sans discipline, éducation, attention continue chaque jour de notre vie, si on lâche
prise on ira se mettre la tête au frigo et on n'en sortira pas.
Dr Mihaela Niță: Donc le rôle du parent est de trouver de la nourriture de bonnes
sources, des bonnes sources, des sources les plus saines, de la préparer correctement pour
l'enfant, de la mettre devant l'enfant, mais sinon, le l'enfant est celui qui dicte. Et cela me
semble être la chose la plus importante en termes d'obésité.
Avons-nous une chance, dans ce monde hautement pollué, technologique et chimique,
de nourrir sainement nos enfants, notre famille et nous-mêmes ?
Dr. Mihaela Bilic : Sain signifie avant tout varié. Nous devons manger de tout, de la
viande et des produits laitiers, des fruits, des légumes, des pâtes, des graines et des noix.
Alors nourrissez vos enfants le moins industrialisés possible, le moins transformés
possible par les autres. Comme c'est bon ce "Ne mangez rien que votre grand-mère ne
reconnaîtrait pas" ! Choisissez autant de produits que la nature en a fabriqués, peu importe à
quel point la chimie et tout ce qui signifie une production élevée à l'hectare l'aident
maintenant. Prenez des ingrédients simples, cuisinez-les à la maison et en effet, si quelque
chose fait une différence, ce ne sont pas des produits biologiques et écologiques, mais ceux
cultivés au rythme de la nature. Et il s'agit de la pauvre poule, qui ne sait pondre qu'un œuf
par jour ; si vous prenez des œufs bio, peu importe ce qui est écrit sur l'étiquette, sachez que
bio signifie poulet nourri intensivement au soja de Chine, bio. Et puis cette poule pond cinq
œufs par jour. Ce bio ne fait pas de différence pour votre corps, il fait une différence pour
l'environnement, pour le sol, pour les générations futures. N'entrez pas dans l'hystérie pour
être tout sans améliorateurs, sans exhausteurs, sans engrais, c'est absurde, entrez dans une
névrose dangereuse. Vous ne pouvez pas contrôler l'industrie alimentaire. Ce que vous pouvez
contrôler, c'est le pot sur votre cuisinière. Et là, vous mettez des ingrédients simples et de bon
sens.
Dr. Mihaela Niță : D'après l'expérience des enfants avec qui je travaille, quand on
enseigne à l'enfant un certain goût de la nourriture faite maison, avec très peu de nourriture
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salée, non salée jusqu'à un an, après un an très peu salée, avec de la nourriture le moins
transformé possible, transformé, l'enfant est très susceptible toute sa vie de préférer ce type
d'aliment. Du moins c'est ce que j'ai vu. Je peux aussi vous donner un exemple personnel. Je
n'ai pas donné de sucre à mon petit garçon pendant longtemps. Et pour lui, si quelque chose
arrive avec du sucre, quelque chose que je ne peux pas contrôler, de l'école, d'une activité où
je reçois des bonbons en récompense, etc. il limite beaucoup. Et si ça a bon goût, c'est limité.
Que pensez-vous d'un mode de vie végétalien / végétarien chez les enfants ?
Mihaela Bilic : Nous sommes l'espèce qui a besoin des nutriments les plus complexes.
Nous ne sommes pas encore capables de faire une analyse des substances dans notre cerveau,
dans quel genre d'équilibre elles doivent être pour nous donner du bien-être. Parce que
l'équilibre mental a à voir avec la biochimie et parce que oui, cela n'a rien à voir avec notre
volonté et nos efforts. Certaines substances doivent exister. Cette complexité de notre cerveau
ne peut être atteinte que si nous acceptons de devoir manger tout ce qui est en dessous de nous
en termes d'évolution des espèces. C'est pourquoi la pyramide a une très grande base, quand
on parle d'herbivores, alors les carnivores sont en haut et l'homme en haut. Si nous
n'acceptons pas qu'il faille prendre que nous devons nous nourrir avec des produits qui ont
déjà été transformés par les êtres vivants au milieu desquels nous vivons et que nous ne
pouvons plus extraire le calcium du lait, mais la vache peut et le donne directement
synthétisés, on ne peut plus prélever d'Oméga 3 dans les produits végétaux, peu importe la
quantité d'Oméga 3 que l'on a dans les graines de lin, ça ne sert à rien. A cause des produits
végétaux, l'homme ne peut pas l'absorber et cela, je suis surpris quand je vois qu'il n'est même
pas communiqué. Sur toutes les graines dites bienfaisantes sont transmis tous leurs bienfaits et
ce qu'elles contiennent - mes chers, une chose essentielle est perdue de vue: elles en
contiennent en vain, nous ne pouvons pas l'absorber. Et puis, dans ce contexte, tout ce qui est
d'origine végétale - qu'on le veuille ou non, c'est la vérité - est beaucoup moins intéressant et
beaucoup moins efficace pour notre organisme. Le fer des produits animaux est un fer
hémique, il est incroyablement bien utilisé par l'organisme. Quand vous lui donnez du fer non
hémique issu de produits végétaux, que ce soit des épinards, que c'est ce que vous voulez, ce
n'est même pas le quart de son efficacité. Et puis il faut tout manger et oui, la nourriture est
faite pour être saine.
L'environnement est important! Chaque habitude est déclenchée par un indice, on
remarque donc plus facilement celles qui ressortent. Lorsque nous voulons adopter une
habitude, une solution consiste à repenser l'environnement et à créer des indices visibles pour
cette habitude. Par exemple, si vous voulez boire plus d'eau, remplissez quelques bouteilles
d'eau que vous avez toujours en vue. Il est également recommandé lorsque l'on veut se
débarrasser d'une habitude négative, pour camoufler les indices.
Nous choisissons des aliments faits maison plutôt que des aliments commerciaux.
Ainsi, nous avons le contrôle sur ce que nous mangeons. Nous savons (pour la plupart) d'où
vient la nourriture, à quel point elle est fraîche et comment elle est cuite. Nous lisons les
étiquettes lorsque nous faisons nos courses. Le marketing autour d'un produit particulier peut
influencer notre décision d'achat, mais l'étiquette est le premier facteur que nous devons
prendre en compte. Investissez dans des aliments de qualité tels que : cacao cru, cannelle de
Ceylan, lait végétal biologique, graines de chia, graines de chanvre, viande de source sûre
(provenant d'animaux élevés sans antibiotiques), produits laitiers biologiques, miel de source
sûre, sucre en poudre de noix de coco, beurre de noix (sans sucre ou E), etc. Nous avons
mentionné certains aliments qui coûtent plus cher que ceux que l'on trouve dans n'importe
quelle épicerie. Nous avons également toujours des alternatives, telles que: des flocons de
maïs ou d'avoine sans sucre au lieu de ceux contenant du sucre; céréales sans sucre au lieu de
céréales sucrées, mélange d'épices maison au lieu de ceux du commerce.
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DE CARE BURSĂ ÎMI DORESC?!
Administrator financiar SÎNTĂMĂRIAN SIMONA
Școala Gimnazială “Porolissum” Zalău
Elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel
gimnazial, liceal şi profesional, beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de merit,
burse de studiu şi burse de ajutor social, denumite în continuare burse.
Elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel
primar, beneficiază de burse de performanţă şi burse de ajutor social.
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe
timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VIII – a.
Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată,
aprobate cu această destinaţie, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ - teritoriale.
Autorităţile administraţiei publice locale pot suplimenta cuantumul minim garantat în
Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 -2022, din bugetele
proprii ale acestora.
Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din
cazurile următoare:
a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor şcolare naţionale
organizate de Ministerul Educaţiei, denumit în continuare ME;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei pentru competiţiile
internaţionale;
c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - ştiinţific, de nivel naţional, organizate de
Ministerul Educaţiei;
d) au obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care participă
loturile naţionale ale României.
Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din
învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.
Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învăţătură şi se încadrează în
cel puţin unul din cazurile următoare:
1. În anul şcolar anterior au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult
10 absenţe nemotivate/semestru, cu excepţia clasei a V – a.
2. Au obţinut media semestrială de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe
nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V - a;
3. Au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor şcolare naţionale
organizate de ME;
4. Au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - ştiinţific, de nivel naţional, organizate de
ME.
Bursele de merit obţinute în baza prevederilor punctului 1,2, și 3 se acordă începând
cu semestrul al II - lea, pentru elevii din clasa a V - a, respectiv începând cu semestrul I,
pentru elevii din celelalte clase ale învăţământului gimnazial.
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Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederilor punctului
1,2, și 3 este revizuită semestrial.
Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar
pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net
pe economie şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe
nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V - a şi a clasei a IX - a;
b) au obţinut media semestrială de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe
nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V – a;
Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în
veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.
Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii
legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o
cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de
zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate
veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia
complementară pentru copii.
Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II - lea, pentru elevii din clasa a V – a.
Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,
înscrişi la cursurile cu frecvenţă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează
cursurile în şcoala de spital, care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de
familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe
economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate
veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia familială
complementară şi alocaţia pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în
vigoare la data depunerii cererii
b) elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte şi elevi abandonaţi de părinţi
asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv
plasamentul/plasamentul de urgenţă, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar
al familiei;
c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale
structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului
sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu
dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi
completările ulterioare
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a
familiei sau a susţinătorilor legali.
Elevii care acumulează 10 absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social
pentru luna respectivă.
Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau
cu bursa de studiu.
Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit sau
bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare
mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.
În urma întocmirii dosarelor de bursă pe anul școlar 2021-2022, semestrul al II-lea, elevii din
unitatea noastră școlară au obținut un număr total de 169 burse, din care - 1 bursă
performanță, 86 burse de merit, 9 burse de studiu și 73 burse sociale.
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Acordarea burselor reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obţin rezultate
foarte bune la învăţătură şi la diferite discipline/domenii de studiu, cât şi o formă de sprijin al
elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, în vederea participării la educaţie a acestora
şi a prevenirii abandonului şcolar.
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IMPORTANȚA LECTURII SUPLIMENTARE ÎN VIAȚA COPIILOR
Prof. înv. primar ȘANDOR MONICA–VOICHIȚA
Școala Gimnazială ,,Porolissum” Zalău
„Lectura este unicul mijloc prin care putem aluneca, uneori involuntar, în pielea,
vocea sau sufletul altcuiva.” Joyce Carol Oates
Cartea este o comoară fără de preţ, în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca
alţii să le poată folosi în voie. Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole ale vieţii
omenirii, istoria luptei sale pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele,
bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate. Cartea ne este prieten credincios de nădejde. O
carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. Toate
celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii şi subordonate vor
rămâne oricât de mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele lor tehnice.
Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un instrument care dezvoltă
posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj.
Există factori care determină lectura elevilor; particularităţile de vârstă şi psihice, preferinţele
lor, climatul familial, care pot transforma lectura într-o necesitate, o foame de carte, o
delectare sau nu. Când gustul pentru lectură, cultul pentru carte s-au format din primii ani de
şcoală, aceasta rămâne pentru toată viaţa o obişnuinţă utilă.Gustul pentru citit nu vine de la
sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor educaţionali (familia şi şcoala), o muncă
caracterizată prin răbdare, perseverenţă, continuitate, voinţă.
La vârsta preşcolară, atât familia, cât şi grădiniţa, depun eforturi pentru a influenţa
universul copilăriei prin basme, poveşti şi poezii. Această muncă este situată la nivelul
superior, în primele clase ale şcolii. Perioada de formare a gustului pentru citit coincide cu
cea când se pun bazele acestuia, cu ciclul I-IV. Lectura necesită nu numai îndrumare, ci şi
control. Sondajul în lectura particulară trebuie să constituie o cerinţă obligatorie, manifestată
în cadrul verificării cunoştinţelor elevilor şi în fiecare lecţie. Lecturile parcurse de elevi date
ca teme ( de exemplu, lectura literară a operelor studiate în fragmente), prezintă importanţă şi
din punctul de vedere al tehnicii cititului : exactitate, claritate, nuanţare – necesare pentru
întregirea cunoştinţelor transmise la clasă.
Studiul lecturii în ciclul primar este grupat în trei forme de realizare: texte de citire
studiate prin manualele de citire ale fiecărei clase; texte de lectură (intercalate între textele de
citire); lecturi suplimentare extraşcolare prevăzute în lista programei şcolare, grupate pentru
fiecare clasă de studiu a ciclului primar, pentru a fi citite şi cunoscute de elevi. Lectura în
afara clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le stimuleze interesul pentru
carte, să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor.
Lectura contribuie într-o măsură însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la
formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat, la dezvoltarea dragostei faţă de patrie, la
educarea sentimentelor estetice. În practica şcolară se folosesc diverse forme de îndrumare a
lecturii în afara clasei. Cele mai importante sunt: expunerea prin povestire, conversaţia sau
dezbaterea, activitatea cu cartea prin citirea expresivă a învăţătorului, recenzia, lecţiile de
popularizare a cărţii, metoda demonstraţiei, excursiiile literare, întâlniri cu scriitorii, şezători
literare, seri de basme şi de poezie, medalionul literar consacrat aniversării unui scriitor,
simpozionul literar, concursurile « Cine ştie, răspunde ! » pe teme literare, călătoriile
imaginare pe hartă, pe temă literară, confecţionarea unor albume literare, tabere de creaţie
literară, presa, revistele literare, radioul, televiziunea,etc.
Pentru a-i determina pe copii să devină cititori pasionaţi este necesar să se formeze, cu
răbdare şi stăruinţă,gustul pentru lectură. Îndrumarea lecturii elevilor este o acţiune dificilă şi
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de durată. Lectura sistematică şi bine îndrumată îi ajută pe elevi să-şi lărgească orizontul
cunoştinţelor şi să asimileze mai uşor lecţiile, contribuie la dezvoltarea gândirii şi a
limbajului, trebuie să se ţină seama de toate aceste considerente, precum şi de emotivitatea
accentuată a şcolarului.
Şcoala trebuie să sublinieze importanţa lecturilor pentru stimularea imaginaţiei,
pentru informarea copiilor şi, mai ales, pentru educarea voinţei, a curajului, a stăpânirii de
sine şi pentru cultivarea unor sentimente nobile.În zilele noastre, computerul şi mass-media
concurează serios cu lectura independentă a elevilor. Informaţia este mai rapidă prin
televiziune sau prin calculator, iar citirea cărţilor pare ceva învechit. În prezent, omul este
pragmatic şi grăbit, are puţin timp pentru citit. Fără a minimaliza importanţa mijloacelor
moderne de informare, învăţătorul are datoria de a apropia elevii de carte încă de la vârstele
mici, dar nu obligându-i să citească, ci trezindu-le interesul pentru această activitate.
Scriitorul român I.L. Caragiale afirmă acum aproape un secol: „O carte bună de citire,
în vârstă fragedă, este, poate, una din împrejurările cele mai hotărâtoare ale vieţii unui om.
Multe cariere intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decât unei cărţi căzute la vreme
bună în mâinile unui copil, tot aşa precum umbrele multor stejari seculari se datoresc căderii
unei ghinde pe pământ prielnic.”
„Lectura – spunea istoricul N. Iorga – joacă un rol important în viaţa copiilor, un rol
mai mare decât în viaţa celor vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire
aproape toată viaţa şi influenţează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărţile pe care le
citesc, copiii îşi formează o anumită concepţie asupra lumii, cărţile formează la ei anumite
norme de conduită.” Lectura literară este, de asemenea, unul dintre factorii care favorizează în
cel mai înalt grad cunoaşterea şi folosirea limbii române, îmbogăţirea şi activizarea
vocabularului sau dezvoltarea capacităţii de comunicare.
Acad. Iorgu Iordan consideră că ,,o limbă frumoasă şi corectă se învaţă în primul
rând din lecturi literare’’.
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SCHIMBAREA E ÎN NOI
Eleva TEREC LARISA-SORINA
Clasa a VIII-a A
Când vezi încet cum totul se sfărâmă
Atâtea visuri, dorințe și nădejdi
Când simți că moare-n tine lumea-ntreagă
Atunci e începutul noii vieți!
Când ei te judecă cu nepăsare
Și cred că nu ești de nimic în stare
Tu singur poți să te ridici pe cale
Ca ei să vadă în tine o schimbare.
Nu da-napoi când toți sunt împotrivă
Când le vorbești de planuri și idei
Din contră, ia inițiativă
Și ține strânse ale vieții chei!
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IUBIRE CU PARFUM DE TEI

Eleva TEREC LARISA
Clasa a VIII-a A

De te-ai privi o zi prin ochii mei
Ai înțelege sigur ce-i iubirea
Și-ai înțelege de ce-mi pierd firea
Când tu dispari ca florile de tei.
O, de-ai știi tu ce simte al meu suflet,
Când mă alinți și mă privești cu dor,
Când ochii tăi ca noaptea și-al tău zâmbet
Mă poartă printre stele pe un nor.
De-ai iubi și tu cum o fac eu
Și m-ai purta în gîndul tău mereu
Ai înțelege sigur ce-i iubirea
Și am găsi împreună fericirea.
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POEZIOARĂ
Eleva VLAICU KARINA-CRISTIANA
Clasa a V-a B
Poezie, poezioară,
Dulce cântec de vioară
Patru strofe, patru rime
Toate scrise pentru tine.
Vioara cântă lin, sublim
Pianul ține ritmul în surdin,
Notele alunecă ușor
Bucură-te de auzul lor!
Poezia e făcută
Pentru toți cei care-o ascultă
Încâlcită, descâlcită
Sper să fie și primită.
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O POZĂ... CÂT O MIE DE CUVINTE

75

76

77

Redacția și administrația:
Școala Gimnazială ”POROLISSUM” Zalău
Codul 450220 Zalău, str. Porolissum, nr. 9.
Tel.: 0260/612-388
E-mail: sc_porolissum@yahoo.com
78
http://www.scoalaporolissum.ro

