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LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Provocările școlii românești odată cu trecerea în sistem
de predare on-line

prof. Lupu Marian Cătălin

Introducerea în legislația românească a recomandării Consiliului Europei
din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul
vieții (Text cu relevanță pentru SEE) (2018/C 189/01) s-a făcut odată cu
modificarea curriculumului național din 2019. Acum au fost introduși termeni
specifici: competențe generale; competențe specifice; conținuturi. Prin
introducerea acestor recomandări, proiectarea și activitatea didactică trebui să se
axeze pe cele 8 competențe cheie.
Toți actoriii educaționali implicați ar trebui să se implice activ în
schimbarea benefică ce trebuie să fie impusă sistemului național de educație.
Școala românească, în contextul pandemiei de covid 19 s-a dovedit a fi total
nepregătită pentru provocările secolului XXI. - de la dotarea materială la
pregătirea cadrelor didactice, de la modificarea programei școlare până la modul
de implicare a factorilor de decizie în rezolvarea problemelor importante.
Termenul nativ digital descrie o persoană care a crescut în era digitală
(mai degrabă decât a dobândit familiaritate cu sistemele digitale ca adult, ca
imigrant digital ). Nativii digitali au fost meniți să descrie tinerii născuți în
contact strâns cu computerele și internetul prin telefoane mobile, tablete și
console de jocuri video. Formula a fost folosită pentru a-i deosebi de „imigranții
digitali”, adică de oamenii care s-au născut înainte de apariția internetului și au
ajuns la vârsta majoră într-o lume dominată de presa scrisă și televiziune. Ambii
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termeni au fost utilizați încă din 1996 ca parte a Declarației de independență a
spațiului cibernetic. Ele sunt adesea folosite pentru a descrie decalajul digital în
ceea ce privește capacitatea de utilizare tehnologică în rândul persoanelor
născute din 1980 și ale celor născuți înainte.
Termenii „nativ digital” și „imigrant digital” au fost popularizați de
consultantul în educație Marc Prensky în articolul său din 2001 intitulat Digital
Natives, Digital Immigrants. Școala trebuie să se implice activ în activitatea de
digitalizare a întregii sale activități prin: pregătirea cadrelor didactice pentru
utilizarea tehnologiei digitale; propunerea de proiecte ce pot fi implementate
pentru protecția elevilor împotriva agresiunilor apărute de utilizarea intensivă a
internetului (cyberbullying, sexting) dar și pentru protecția datelor proprii prin
implementarea unor proceduri clare de accesare și a unor programe specializate.
Nici o activitate nu poate fi eficientă fără cooptare în implementarea ei a
părinților și comunității. Nimeni nu trebuie exclus și toți trebuie să acceptăm
ideea că transformarea unui sistem începe cu transformarea noastră
Într-o societatea digitală într-o continuă schimbare în care internetul s-a
dezvoltat ultuitor în ultimii ani, școala noastră nu a ținut pasul cu aceste
schimbări. Rolul profesorului ar trebui să se schimbe, din actorul principal al
educației – cel ce oferă cunoștințe și informații, în ghid și îndrumător.
Profesorul ghidează procesul de descoperire și învățare, propune proiecte,
realizează o selecțiede materiale. Atenția trebuie îndreptată spre educarea
elevilor în concordanță cu evoluția societății. Elevii trebui să poată deosebi
știrile de tip „fake news”, să învețe cum să își protejeze intimitatea în mediul on
line dar și să respecte celelalte persoane pe care le întâlnes când mediul virtual
ținând seama că în mediul on line nu există „anonimitate” iar faptele lor pot
avea repercursiuni din cele mai grave atât morale cât și din punct de vedere
legal.
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Interviu cu Vaida Eduard, primul elev al școlii care a
promovat examenul de Bacalaureat
Elev: Vaida Eduard
Prof. coordonator: Sârbu Adriana

Ai reușit un lucru care pentru mulți elevi pare imposibil, acela de a promova
examenul de Bacalaureat, sesiunea 2020, cu media generală 7,25.
1. Cine/ce te-a motivat să participi la acest examen?
Am fost motivat de suma întâmplărilor nefericite petrecute de-a lungul
vieții. Resemnându-mă și plafonându-mă, s-a ivit această oportunitate și miam zis că este șansa mea la ceva ce eu credeam demult apus și m-am hotărât
să fac tot ce-mi stă în putință să reușesc.
2. Cine te-a susținut?
În acest context, în această comjunctură și în această socientate
modernă, unde egoismul și fuga de responsabilități primează, am fost
surprins într-un mod plăcut, văzând și simțind susținere din mai multe
direcții și de la persoane de la care nu m-aș fi așteptat. Pe această cale
vreau să le mulțumesc pentru ajutorul acordat,pentru susținere și le spun
că fără ei nu aș fi reușit.
3. Cât timp te-ai pregătit?
M-am pregătit cam jumătate de an. A fost o perioadă cam scurtă,
având în vedere presiunea pe care a trebuit să o combat, ănsă cu
determinare, seriozitate și multă muncă, am reușit.
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4. Care a fost "cheia succesului" care te-a condus spre această reușita?
Cheia succesului a fost dorința mea exagerată de a-mi dovedi mie
și persoanelor pe care le consider importante că eticheta și locul în care
ne aflăm contează prea puțin în derularea etapelor viitoare ale vieții și că
tot ce contează este dorința de a evolua și de a fi mai bun.
5. Ți s-au părut grele subiectele celor trei probe din cadrul
examenului?
Subiectele au fost dificile, dar în același timp abordabile pentru un
elev care s-a pregătit intens, însă mi s-a părut un lucru perfect normal,
doarece este un examen important, dacă nu cel mai important din
perioada de școlarizare a unui elev.

6. Care a fost primul gând atunnci când ai aflat rezultatul?
Am așteptat afișarea rezultatului cu "sufletul la gură", iar în
momentul în care am aflat, am fost copleșit de emoții, trăind un sentiment
unic.
7. Ce facultate urmezi și de ce ai ales-o?
Urmez Facultate de Economie și Administrarea Afacerilor în
sectorul Contabilitate și Informatică de Gestiune și am ales-o deoarece mi
s-a părut că aceasta este vocația mea și că mă "pliez" foarte bine în
această direcție.
8. Ce a însemnat pentru tine această reușită?
Aceasă reușită a însemnat pentru mine una dintre cele mai
importante experiențe ale vieții, deoarece mi s-a schimbat modul de
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gândire, mi s-au ivit oportunități la care nu aș fi visat niciodată. Cel mai
important lucru este că prin această reușită am reușit să constat că atunci
când ai o cauză pentru care să lupți, trebuie să faci tot ce-ți stă în putință
pentru a o atinge.
9. Ce îi sfătuieși pe tinerii care vor susține acest examen?
Pe tinerii care vor susține acest examen îi sfătuiesc să creadă în ei
și să nu neglijeze acest aspect, deoarece este un salt important în viețile
noastre. Îi sfătuiesc să muncească, să studieze și să lectureze, pentru că în
moementul reușitei, satisfacția este una fantastică. Și le mai spun să
perceapă acest examen ca fiind unul foarte important, deoarece mie mi-a
schimbat viața și le sunt recunoscător tuturor pentru asta!

REZUMAT „ IL PRINCIPE”

Elev: BAIER MARTIN ANDREAS – CLS. a XI-a L
Prof. coordonator: Tașcu-Stavre Minodora

Cartea pe care am citit-o eu, nu este un original, ci este un rezumat al
exemplului pe care l-a urmat principele pe care îl studiez, fiind totodată
„personajul nostru„.
Aș dori să încep cu cronologia cărții, după care să explic în parte
evenimentele întâmplate. Încep prin a spune că la data de 3 mai 1569 se naște la
Florența Niccolo Machiavelli într-o familie originară din Montespertoli. În timp
ce Machiavelli creștea, a acumulat o mulțime de informații și dorințe de a se
realiza pe scop politic. Toate astea până în anul 1498 când, Machiavelli, își
începe cariera de funcționar și secretar, răspunzând de problemele războiului și
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de afacerile interne. Deja între anii 1499-1512 îndeplinește o grămadă de
misiuni politico-militare, după care înaintează rapoarte pentru conducerea
statului.
Să reamintim și marile cărți scrise de principele nostru.
Să începem cu cartea „Primul deceniu„, scrisă în 1504, precum și „al IIlea deceniu„ scrisă în 1509, mai sunt și multe altele, dar să revenim la anul în
care a fost scris „IL PRINCIPE„ 1513, anul când a fost exilat pentru un an și se
retrage în împrejurimile localității San Casciana în Valdi Pesa. Acolo a fost
redactată faimoasa carte.
Data când se stinge din viață faimosul Niccolo Machiavelli este de 22
iunie 1527.
Aș dori să punem în culoare și puține istorioare despre marii principi care
i-au fost exemplu subiectului nostru. Aici vreau să încep cu o mică parte din
scrisoarea lui Machiavelli către Lorenzo Magnificul. Este o operă interesantă în
care spune așa: „Cei care vor să câștige bunăvoința unui principe, obișnuiesc să
îi ofere lucrurile care sunt pentru acesta preţioase şi bucurătoare. A vrut să ne
arate că precum zeilor de demult li se aduceau ofrande de mulţumire aşa şi
principele nostru care decăzuse vroia să-i aducă lui Lorenzo. Dar el i-a adus
acea bucurie, l-a făcut să simtă că ar fi primit ceva nemaipomenit, dar lui i-a fost
oferită doar o scrisoare, nimic mai mult.
În această carte sunt enumerate principatele, exemplificate şi detaliate, în
modul lor de dobândire. De exemplu, principatele pot fi: principate ereditare,
principate mixte, principate noi, pe care le dobândeşti cu propriile arme,
principate care se dobândesc prin intermediul şi forţele altuia, principate care
sunt dobândite prin săvârşirea unor fapte necugetate, principatul civil şi la urmă
principatul ecleziastic.
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Mie, cel mai interesant, mi s-a părut principatul dobândit printr-o faptă
nelegiuită, unde îl avem exemplu pe Agatocle Sicilianul, între anii 316-286
î.Hr., care dintr-un om de rând, pasionat de arme a urcat treaptă cu treaptă până
la rangul de pretor al Siracuzei şi într-o dimineaţă a adunat poporul şi senatul
Siracuzei ca şi cum ar intenţiona să-i consulte în legătură cu unele chestiuni şi la
un semnal de al lui, soldaţii săi i-au ucis pe toţi senatorii şi cei mai bogaţi
oameni din cetate şi astfel, prin fapta lui, a devenit principe. O parte interesantă
mai este şi la principatele noi care se cuceresc prin armele şi intermediul altora.
Aici dau un exemplu puţin strălucit, dar va fi suficient spre a ilustra cazurile
cele mari, este vorba de Hieron de Siracuza, care dintr-un singur particular a
devenit principe al Siracuzei, iar soarta nu i-a oferit nimic altceva decât
OCAZIA. Într-adevăr că poporul a fost asuprit şi nevoia l-a ales pe el
conducător, el fiind capabil pentru funcţia lui. Important e că Machiavelli lua
foarte multe exemple din istorie , de la marile puteri spre a le examinaşi însuşi
în mod diferit. El prefera cruzimea, pe care o folosea la nevoie şi o susţinea.
Vreau să mai pun în valoare şi principatul ecleziastic. În privinţa lor
dificultăţile există înainte de a le ocupa, deoarece pot fi cucerite fie prin energie,
fie prin calităţile proprii, fie prin noroc. Aici punem în valoare papii. Aceştia
sunt aşadar singurii oameni care au state şi nu le apără, au supuşi şi nu-i
guvernează şi ţările lor cu toate că nu sunt apărate nu le sunt luate. Aşadar, ţările
acestea sunt sigure şi fericite. Dar, întrucât sunt guvernate de o raţiune
superioară la care mintea omului nu ajunge, nu voi mai vorbi despre ele pentru
că, fiind create de Dumnezeu, ar însemna să fiu îndrăzneţ să-i amintesc de ele.
Biserica a dobândit o parte temporală şi o autoritate foarte mare, ştiind că
înaintea papei Alexandru toţi principii de seamă ai Italiei şi nu numai preţuiau
prea puţin Biserica, pe când azi un rege al Franţei tremură când aude de ea.
După ce am vorbit cu precădere despre toate caracteristicile acelor
principate pe care mi-am propus să le analizez într-o oarecare măsură, cauza
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prosperităţii şi decadenţei lor, chiar dacă decadenţa nu este punctul meu forte, să
începem să vorbim despre războaiele şi modurile de apărare care pot apărea în
fiecare dintre ele. Astfel, spun că armatele cu care un principe îşi apără statul
sunt ale lui proprii, mercenare sau armate de sprijin sau în sfârşit mixte. Trupele
mercenare sau armatele de sprijin sunt nefolositoare şi primejdioase. Dacă un
principe îşi bazează forţele pe armatele mercenare sau de sprijin nu va avea
vreodată o situaţie stabilă în apărarea statului propriu.
Acum, vreau să scriu titlul unui paragraf, care mie mi-a plăcut foarte
mult, după care aş dori să închei. Paragraful se numeşte: „Despre neîndurare şi
milă şi dacă este mai bine să fii iubit decât temut sau mai curând să fii temut
decât iubit”.
Trecând mai departe la celelalte virtuţi mai sus descrise, spun că un
principe trebuie să dorească să fie socotit drept milos şi nu fără îndurare, dar nu
trebuie să întrebuinţeze rău această milă. De exemplu, Cesare Borgia a fost
socotit crud, totuşi neîndurarea lui a restabilit ordinea din Romagna, i-a adus
unitatea şi pacea şi a făcut-o să-i fie credincioasă.
Este mai bine să fii temut, sau invers?
Răspunsul meu este că ar trebui să fii amândouă, când una, când alta, dar
întrucât cred că este greu să împaci lucrurile sunt de părere că atunci când una
singură din aceste condiţii poate fi împlinită este mai sigur să fii temut decât
iubit. Pe această condiţie a mers şi subiectul nostru principele Niccolo
Machiavelli, fiindcă despre oameni se spune că sunt nerecunoscători,
schimbători, prefăcuţi şi ascunşi, că fug din faţa primejdiei şi sunt lacomi de
câştig, dacă le faci bine sunt de partea ta, dându-şi sângele şi averea aşa cum am
mai spus atâta timp cât primejdia este departe, dar cum se apropie toţi, se ridică
împotriva sa.
Ar mai fi multe de spus, dar prefer ca restul să rămână un mister.
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THE SECRET
de Rhonda Byrne

Elev: BAIER MARTIN ANDREAS – CLS. a XI-a L
Prof. coordonator: Popa Cristiana

Încep prin a spune că este o carte de autocunoaştere, dar şi o carte care ne
dezvăluie secretul Universului. Este o carte foarte interesantă, care prin câţiva
paşi ne face să descoperim eroul din interior. Autoarea ne pune la îndemână şi
exemplele unor oameni de succes, care ne şi vorbesc despre Secret şi ne spun
povestea lor chiar de la început.
Paşii sunt următorii: Visul, Eroul, Căutarea, Victoria care se împart în
mai multe capitole mai mici pentru a le putea exemplifica pe fiecare în parte.
Unul din exemplele cărţii este însăşi autoarea.
Începem cu Visul, Chemarea Aventurii, unde ni se spune că nimeni nu se
naşte într-o viaţă perfectă. În caz contrar nu ai mai avea pentru ce să lupţi şi nu
ai simţi nevoia să crezi în ceva în această viaţă.
Vreau să o dau exemplu pe Anastasia Soare, care a plecat în America,
pentru a-şi împlini visul. Ea nu ştia limba engleză, nu avea bani şi nici nu ştia
cum funcţionează o ţară occidentală.
Trecem mai departe la cea mai mare frustrare a umanităţii, care vine prin
întrebările „ce să fac cu viaţa mea?”, „tu ce-ţi doreşti?”. Primul lucru care-ţi
trece prin minte întotdeauna, acela este răspunsul corect. Pentru că dacă ne-am
elibera de toate bagajele acumulate în această viaţă şi dacă ne-am trezi
dimineaţa cu o minte curată de nou născut, cele mai incredibile posibilităţi ar fi
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libere să intre în viaţa ta. De obicei oamenii devin conştienţi de visul lor în
primul moment în care încep să se gândească la viitor.
Trecem mai departe la al doilea capitol din carte „Eroul”, şi la prima parte
din capitol, care este una foarte importantă, adică „Credinţa”. În ultimă instanţă,
dacă doreşti să realizezi ceva în viaţă, trebuie să crezi că o vei face. „Această
credinţă interioară m-a ajutat să câştig foarte multe titluri mondiale”, de Layne
Beachley.
A crede în tine însuţi este poate cel mai puternic atribut al eroului pe care
îl ai deja înlăuntrul tău. Fiecare om are un erou pe dinăuntrul lui. Noi trebuie săl ajutăm şi să-i dăm curajul necesar pentru a-l vedea realizat, ca să ne putem
realiza şi noi. Avem nevoie de credinţă mai mult decât de orice şi modalitatea
de a schimba lipsa de credinţă este foarte simplă. Trebuie să începi prin a te
gândi la lucrurile opuse celor negative, pe care le-ai avut până acum. Trebuie să
te gândeşti că poţi face tot ceea ce îţi doreşti.
Momentele cele mai bune de a-ți programa mintea subconștientă este cel
de dinainte de culcare. Toate programele din mintea ta subconștientă au ajuns
acolo prin gândurile tale. Cel mai atent este bine să fii la lucrurile mărunte din
viața ta, pentru că un lucru minor îți poate schimba viața.
O parte foarte importantă este Viziunea. Biblia o spune mai bine: ,,Fără o
viziune oamenii pier,,. Partea cea mai importantă a manifestării unei viziuni este
crearea unei imagini mentale a rezultatului final pe care dorești să-l obții. Nu te
gândi nicio clipă la maniera în care vei obține rezultatul, ci doar vizualizează
finalul visului.
Următorul capitol se numește ,,Căutarea,,. În prima parte a acestui capitol
,,Labirintul,, călătoria nu va fi niciodată așa cum ți-o imaginezi. Nici un om de
succes nu a știut de la început cum vrea să îi fie împlinit visul. Trebuie să crezi
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pur și simplu că se va întâmpla și să nu renunți până la final. Calea care
conduce către împlinirea viselor tale arată ca un labirint.
Ultima parte și cea mai fericită este ,,Victoria,, ultimul capitol al
călătoriei noastre. Începe cu răsplata, momentul de răsfăț. Răsplata supremă a
succesului la care ai visat nu marchează neapărat sfârșitul unei alte călătorii.
După ce ,,apogeul,, tău este atins întotdeauna vor mai apărea oportunități de a
atinge standarde mult mai înalte. Cu cât visul tău este mai mare, cu atât mai
mulți vor fi banii pe care îi obții în final. Orice vis conduce către o răsplată
financiară. Împliniți-vă visele!...Dacă ți-ai încheiat Călătoria succesului ești
conștient că fără sprijinul celor care te-au ajutat nu ți-ai fi realizat niciodată
visul. Trebuie să le fim recunoscători celor care ne-au ajutat! Cu cât oferi mai
mult cu atât primești mai mult! Se numește karma.
Aici mica mea prezentare se încheie. Nu am detaliat foarte multe, însă
cuvintele puține arată și dezvăluie multe.

POEZII

Cuvinte surde
Elev: Klug Mihai, clasa a XI-a L

Prof. coordonator: Sârbu Adriana
Trăiesc pentru a muri,
Zâmbesc pentru a trăi.
Sufăr pentru ca alții să zâmbească,
Iar alții m-ar omorî ca să trăiască.

13

Din preludiul gândurilor nespuse,
Pe papirusul acesta transpuse,
Cuvintele surde în inimi înfipte
Transformate în versuri tâmpite.

Spune-i că e un prost, pe un ton grav,
Iar tu, devino al răutății sclav!
Intră în cercul sublim,
Al urii dar divin.

Spune-i că n-are rost să trăiască
Și apoi încearcă să -l faci să zâmbească.
Nu te închina la creul greșit
E o lume distrusă, e iadul:
Bine ai venit!

O noapte de coșmar
Elev: Klug Mihai, clasa a XI-a L
Prof. coordonator: Cîrlugea Marius

În umbra nopții cenușii,
În spatele gratiilor blestemate
Iar bat câmpii, aici parc-ai fi,
Dar, de fapt, tu ești departe...

14

Nu pot să dorm, aud pași pe podea
Deschid ochii grei:
Să fie ea cea care zâmbea?
O lumină mută, frântă din zei.

Înnebunesc fără tine!
De ce nu vii când te chem?
Sunt singur, pe tărâmuri străine...
O amintire cu tine și sufletul se face ghem.

Închid ochii, să dorm aștept...
O altă noapte de coșmar
Se va termina- vreau să cred,
Dar...imaginea ta se conturează iar.

Obstacolele vieții
Elev: Klug Mihai, clasa a XI-a L
Prof. coordonator: Cîrlugea Daiana

Aura copilăriei
Sub ceața dependenței dispare.
Faptele deschid porțile mândriei
Și, încet, răutatea apare.
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La primii pași e ilizibil,
Dar e acolo, de sufletu-mi agățată.
La fel si sufletul, trufaș vizibil
Și-ncet indiferența atârnată.

Tot ce e inocent dispare,
Obstacolele vieții se ivesc,
Din urmă răutatea apare
Și-n trecut încep să privesc.

Cap sec!
Copil de-ai fi rămas,
Nu și-ar mai fi păsat
De zilele ce trec și trec...

Balanța se-nclină
Elev: Klug Mihai, clasa a XI-a L
Prof. coordonator: Traistă-Ion Vasilică

Antidepresive pe lună, încontinuu,
O casă, o fată, un vis, o ruină.
Balanța se-nclină,
E o ură deplină.
Plângi, urlă, suspină,
Doar TU ești de vină!
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Când totu-i în ceață
Cu capul ridicat mergi doar în față.
Să treci peste râuri de suferință, învață!
Oamenii răi, privește-i cu greață
Sufletul într-o lume ca asta...sigur îngheată.

Învață să iubești,
În armonie să trăiești.
Nu contează în ce mediu crești,
Atât timp cât nu uiți să zâmbești,
Dar fă toate astea fără să urăști!

PENTRU CADRE
ELEV: MIHAI KLUG

Prof. coordonator: Sârbu Dan-Gabriel

ÎN TIMPURILE GRELE,
CÂND FAMILIA ȚI-E DEPARTE,
EA-ȚI ALUNGĂ GÂNDURILE RELE.
FACE IMPOSIBILUL ȘI ÎI ADUCE, DE TINE, APROAPE.
(ASISTENTUL SOCIAL)
CÂND NECAZURILE DE AICI TE SUBJUGĂ,
IAR MINTEA ÎȚI ALEGE PERICULOASA ,,CALE DE SCĂPARE,,
EA CU BUNĂTATE TE AJUTĂ
ȘI FACE ASTA FĂRĂ EZITARE.
(PSIHOLOGUL)
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CÂND ÎȚI PIERE CREDINȚA,
IAR SUFLETU-ȚI E RĂTĂCITOR,
EL ÎȚI ALUNGĂ SUFERINȚA,
ȘI-ȚI AMINTEȘTE CĂ EȘTI IUBIT DE UN MÂNTUITOR.
(PREOTUL)
CÂND EȘTI ÎNCONJURAT DE TÂMPENIE PURĂ,
IAR SUFLTUL ÎȚI TÂNJEȘTE DUPĂ PUȚINĂ CULTURĂ,
EI ÎȚI DESCHID PORȚILE CĂTRE POEZIE, TEATRU ȘI MUZICĂ,
EI ȘTIU CĂ ASTA MORALUL ȚI-L RIDICĂ.
(RESP. CU ACT. ARTISTICE)
CÂND SIMȚI CĂ EȘTI PREA ÎNCHIS,
IAR CORPUL VREA MIȘCARE,
EI ÎȚI OFERĂ ASTA LA 13.30 FIX.
TOT CE VOR E SĂ FII CUMINTE,
NU-I LUCRU AȘA MARE.
(MONITORII SPORTIVI)
CÂND SIMȚI CĂ EȘTI NEAJUTORAT ȘI SINGUR,
AMINTEȘTE-ȚI CĂ EI VOR FI ACOLO PENTRU TINE.
PENTRU MINE SUNT PĂRINȚII NOȘTRI, DE ASTA SUNT SIGUR!
ÎNTOTDEAUNA MĂ VOR TRAGE SPRE BINE.
(...........................................)
ASTA E PENTRU A VĂ MULȚUMII
MĂCAR ATÂT SĂ FAC,
PENTRU CÂT M-AȚI AJUTAT.
CU BUCURIE SPER...
C-O VEȚI PRIMI!

18

OM ȘI SOCIETATE
“Experimentul” on line
Profesor Bran Gabriela

Experimentul este o metodă cu caracter activ-participativ, capabilă să
determine activitatea independentă, să antreneze şi să dezvolte capacităţile
intelectuale, imaginaţia şi gândirea logică. Contribuie la transformarea elevului
în subiect al educaţiei, în participant la dobândirea noilor cunoştinţe, aducând,
astfel, satisfacţie pe toate planurile: acţional, estetic, afectiv, cognitiv. A fost
încununată de satisfacţia muncii împlinite, și a dat energii nebănuite şcolarului
în lupta pentru progres la învăţătură, chiar și în acest context, al învățării online.
Preocupată de aceasta, am folosit, în actul de predare-învăţare-evaluare,
activități prin care învățarea să fie înţeleasă de elevi ca o acţiune de instruire sau
autoinstruire, de dezvoltare a personalităţii.
Dar o altfel de școală am desfășurat în ultima parte a acestui an școlar. O
școală care ne-a pus în fața unor noi provocări pe toți cei implicați în educația
copilului: elev, dascăl și părinte. Copiii au fost puși în fața noii tehnologii, atât
de căutată și râvnită de ei. Însă, de data aceasta, au folosit-o în scop
educativ! Noi, dascălii, ne-am antrenat în această aventură a cunoașterii prin
alte metode – mai puțin studiate, dar care au îmbinat cunoștințele teoretice
dobândite în cadrul unor cursuri cu activitatea practică și folosirea unor
echipamente tehnice moderne. Câștigul părinților a fost faptul că au relaționat
mai mult cu copilul lor, i-au descoperit mai multe „taine”, au intrat iarăși în
viața de școlar, dar… într-o altă epocă.
Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general,
facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate
acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind
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oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback
comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte
din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi
înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi),
neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să
construiască un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și
utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a
comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin
chat instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea
produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum pierdute prin
întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de
banda limitata sau de trafic încărcat.
Profesorul nu trebuie să mai fie un furnizor de informații ca odinioară,
deoarece a crescut exponențial numărul surselor de documentare, iar accesul la
concepte se află doar la o suită de click-uri distanță. Vechiul profil al celui de la
catedră, respectiv tipul savantului, nu mai corespunde firii pragmatice, chiar
superficiale a elevului de astăzi, prea grăbit ca să mai parcurgă pe îndelete
paginile cărții sau ca să mai asculte explicații elaborate și prea comod ca să se
deplaseze la bibliotecă în vederea aprofundării conținuturilor. Pentru a evita
rutina, este necesară provocarea permanentă, grație căreia copiii sunt puși în
situații de învățare cât mai variate și mai neașteptate.
În timp, atitudinea față de școală s-a schimbat în bine, prin creșterea
gradului de toleranță și de respect. Momentele de critică vehementă s-au
împuținat considerabil și s-au metamorfozat miraculos în sugestii pline de
căldură. Iată că schimbul de roluri s-a dovedit benefic, căci profesorulobservator și părintele-pedagog de școală nouă și-au dat mâna amical în numele
unui obiectiv suprem: educația tinerei generații.
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Așa că totul ajunge să se rezume la ce se întâmplă la școală, în timpul orei
de curs, în fața profesorului flexibil, dispus să încerce mereu noi metode prin
care să-i trezească și, mai ales, să-i rețină elevului atenția pentru conținutul de
asimilat.
În concluzie, profesorul trebuie să fie un pedagog de școală nouă, adică
să-și actualizeze metodele de predare-evaluare, ținând cont de profilul
psihoemoțional al elevului și al părintelui aflați în preajma-i, dar și de cerințele
societății în care se proiectează.

FRICA
ELEV: Boriceanu Iulian
Prof. coordonator: Hoară Simona

De când mă stiu, am trăit și experimentat multe, dar nimic din ce am trăit
eu nu se compara cu frica. Asa ca de-asta am ales să vă vorbesc despre acest
sentiment macar putin, deși as fi multe de spus.
Am ales propria persoana drept exemplu, tocmai pentru că am trăit și
cunoscut frica în mai multe feluri ale ei. Personal, nu mi-au plăcut niciodată
reptilele de niciun fel. Așa se face că imediat ce vedeam o reptilă, fie șarpe sau
șopârlă, mă treceau toate apele. Am încercat să fac terapie, să merg la un medic
care m-ar fi putut ajuta să trec peste aceasta temere, dar, din păcate, nu a reușit.
Mulți dintre prietenii mei mă ironizau fiindcă, indiferent de locul unde mă
aflam sau indiferent ce făceam, dacă vedeam astfel de creature, mi se tăia tot
elanul. Vă rog să mă credeți că am ajuns în punctul de a bloca toate canalele de
la TV unde aș fi putut vedea sau auzi chiar și din întâmplare despre reptile.
21

Pentru cine nu știe, în special canalele care țin de natură, precum “ Discovery” ,
“ National Geographic” difuzează astfel de emisiuni. Nu știam cum voi reuși să
trec peste asta pentru că deja, incontestabil, mi se părea o temere absurdă.
Mereu am fost rezervat la tot ceea ce ține de persoana mea și am încercat să
înclin balanța într-o parte favorabilă tuturor sentimentelor ce le poate trăi un om,
atât cele bune, rațiunea, iertarea etc., cât și cele rele, furia, disprețul etc. Doar la
frică, la frica de ceva anume, oricât aș fi lucrat, nu puteam rezolva nimic, de
parcă subconștientul meu nu avea nicio pretenție, nicio poliță pe care as fi putut
să o plătesc în schimbul imunității la frică. Sătul de tot răul care mă inconjura,
de toate defectele acestei lumi, de multe ori uitam de orice frică și mi-aș fi dorit
să fie altfel, dar atât de mult disprețuiam frica încât doar când mă gândeam la
temerile mele înghețam. Într-o zi m-am gândit să-mi cumpăr un șarpe, un mic
Boa neveninos, care mă putea ajuta sa trec peste propria-mi frică. După ce l-am
achiziționat, în prima fază îl țineam doar în acvariu și după câteva zile am
început să mă apropii de el. Sătul de toate vocile negative care îmi spuneau
mereu că nu îmi voi învinge frica, am băgat mana în acvariul șarpelui, recunosc,
cu frica, dar surprinderea mea a fost mare cand am văzut că scoate limba să mă
miroase, dar nici vorbă să mă atingă. L-am luat în mână, m-am jucat cu el și
atunci nu mai părea asa de fioros. Mai departe a urmat o lungă perioadă de
acomodare în care cred că am facut zeci de poze cu reptile, postându-le pe
rețelele de socializare, cunoscând o altă lume și culegând laudele.
Consider că nu există sentiment de frică sau temere peste care un om nu
poate trece. Nici eu nu am fost ajutat, doar putin împins de la spate de vocile
rele, dar consider că ambiția și orgoliul meu de băiat m-au făcut să scap de frici
și să trăiesc în continuare, complotând și echilibrând orice sentiment.
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MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
Știați că...?
Elev: Jiga Alex, clasa a IX-a M
Prof. coordonator: Vais Elena

... semnalul luminos persistă pe retină 1̸25 secunde? Acest lucru este folosit în
tehnica animaței imagimilor. Ochiul percepe o succesiune rapidă de imagini ca
o mișcare continuă. De exemplu, pelicul cinematografică este alcătuită dintr-o
mulțime de imagini (cadre) care se succed foarte rapid (24 imagini̸ secundă) și
vedeți un cadru înainte ca imaginea celuilalt cadru " să vi se șteargă".

... toate culorile pe care le vedeți pe ecrnul tv sunt rezultatul amestecului celor
trei culori primare, folosite în pictură: roșu, verede și albastru?

...nu toate animalele văd culorile ca și oamenii? Furnica de deșert vede unele
culori mai bine decât omul, în timp ce alte viețuitoare nu disting deloc culorile
(exemplu: calamarul).

... prima încercare științifică de determinare
a vitezei luminii, în aer, aparține lui Galileo
Galilei(1607)?

...luminii solare îi trebuie aproximativ 3
minute pentru a ajunge pe Pământ?
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...lumina se propagă în vid cu aproximativ 300 000 km̸secundă, de 2 000 000 de
ori mai repede decât un glonț?

...lumina reflectată de o oglindă poate fi văzută de la 40 de km?

... umbra îți poate indica momentul zilei? Umbrele sunt lungi dimineața și seara.

...eclipsele de Soare se produc mai rar decât cele de Lună? O eclipsă totală de
Soare a putut fi obserată în țara noastră în ziua de 11 august 1999, în jurul orei
11:00, când Soarele a fost acoperit aproximativ 2 minute și 23 secunde.

ȘTIAȚI CĂ ?
 Într-un minut pielea este ,,scăldată,, de 460 mililitri de sânge ?
 În piele sunt răspândți 250000 de receptori pentru rece, 30000 de
receptori pentru cald, un milion de de terminații care alcătuiesc
receptorii pentru durere, 500000 de receptori tactili și trei milioane de
glande sudoripare ?
 În stare de repaus, mai exact culcat, omul consumă în 24 de ore 400500 litri de oxigen, la un număr de 12-20 de inspirații și expirații pe
minut ?
 Într-un minut creierul este irigat de 740-750 mililitri de sânge ?
 Omul poate distinge 130-250 de nuanțe de culori ?
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 Osul cel mai lung din corpul omului este femurul care ajunge în mod
obișnuit la 27,5 % din înălțimea corporală, iar cel mai scurt este scărița
din căsuța timpanului, care are numai 3-4 milimetri ?
 Organismul elimină zilnic o cantitate de circa un litru de sudoare ?
 Membrele superioare și inferioare au la naștere aceeași lungime ?
 Omul doarme 1/3 din viață?
 Greutatea corpului omenesc este de 50 de ori mai mare decât cea a
creierului ?

Râsoterapie

Râsul reprezintă o manifestare a veseliei, a voiei bune ori satisfacției,
exprimată printr-o miscare caracteristică a guriiși a mușchilor feței,
însoțită de un sunet specific și nearticulat. El este cu atât mai folositor și
deci mai sănătos, cu cât are loc în afara orelor de serviciu, nu vizează pe
nimeni și nimic și este realizat cât mai rațional, ceea ce vrea să însemne,
că nu se poate glumi oricând, oricum, oriunde și cu oricine….. fiindcă
altfel vom face HAZ DE NECAZ și n-ar avea nici un sens, SĂ NE
IASĂ RÂSUL PE NAS !
(culese de elev Balcan Elvis, clasa aXI a L)

Prof. coordonator: Ungureanu Maria
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ACTIVITATI EXTRACURRICULARE

29 ianuarie 2020
Activitatea desfăşurată în
cadrul acestui proiect, din cadrul parteneriatului educațional,incheiat cu
Muzeul Olteniei din Craiova ( „Muzeul-o punte intre trecut,prezent si
viitor”) ,cu tema - ,,Muzeul,partener in educatia tinerilor” – organizată de
către LTS”Pelendava”Craiova in colaborare cu reprezentante ale Muzeului
Olteniei si coordonata de cadrele didactice ale LTS”Pelendava”Craiova, a avut
ca scop implicarea şi sensibilizarea elevilor față de identitatea locală, zonală și
naţională. Tinerele generații nu își cunosc uneori originile și au foarte puține
cunoștințe despre tradițiile și obiceiurile locale sau chiar naționale. Acest proiect
si-a propus formarea și dezvoltarea conștiinței unei identități locale, zonale și
naționale în rândul elevilor, stimularea creativității literare și artistice a elevilor,
sensibilizarea comunității cu privire la necesitatea activităților de voluntariat,
dezvoltarea unor atitudini pozitive față de mediul local.
Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect, au avut ca scop, să-i
ajute pe elevi să integreze imaginea operei de artă în propriul univers de
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imagini, să-şi dezvolte capacităţile de comunicare, să le stimuleze
creativitatea creându-le obişnuinţa de a-şi analiza trăirile şi de a-i învăţa să şi
le exprime.
La activitate au participat elevii claselor din învăţământul primar şi liceal,
cadre didactice si reprezentante ale Muzeului Olteniei din Craiova: d-na Olteanu
Liliana -Lavinia,d-na Savescu Camelia- Elisabeta,d-na Paun CarmenMagdalena.
Activitatea s-a desfășurat în etape, după cum urmează:
prezentarea unor informatii despre Muzeul Olteniei, folosind o prezentare în
power-point;
ateliere de lucru pentru confecționarea unor postere și realizarea unor lucrări
– desene, picturi cu tematică adecvată;
organizarea unei expoziții de desene și picturi relizate de elevi;
Activitatea s-a încheiat cu acordarea diplomelor de participare .
Pe lângă activităţile instructiv-educative din şcoală, avem în vedere, pentru
elevi şi pregătirea lor pentru integrarea ulterioară în viaţa socială. În acest sens
am găsit oportună familiarizarea lor cu obiective social-culturale din zonă cum
ar fi muzeul.
Pentru a le percepe şi înţelege valoarea fundamentală, etnografică şi repere de
artă autentică şi cultă, gustul individului trebuie format. La elevii noştri, calea
optimă de desfăşurare a unor activităţi accesibile focalizate pe educarea
sensibilităţii artistice, am considerat că o putem găsi prin iniţierea unui proiect,
„Muzeul - o punte între trecut, prezent şi viitor”, prin care să îi apropiem pe elevi
de valorile cultural-artistice locale şi naţionale.
Acest proiect educational a urmărit atingerea următoarelor obiective:
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 stimularea gustului pentru frumos;
 apropierea elevilor de operele de artă şi de muzeu;
 formarea unei atitudini de respect faţă de opera de artă (pictură,
sculptură);
 formarea elevilor pentru rolul de receptori ai operei de artă (să înveţe
să observe);
 stimularea creativităţii în exprimarea şi analizarea trăirilor proprii;
 cunoaşterea de către elevi a unor lucrări de etnografie si artă
reprezentative pentru cultura şi arta românească;
 sociabilizarea elevilor prin împărtăşirea experienţelor personale între
ei şi faţă de adulţi;
 educarea respectului şi toleranţei faţă de tradiţiile şi cultura altor etnii.
 promovarea valorilor identității locale și naționale românești în
rândul elevilor și al comunității, în concordanță cu valorile
europene;
 formareași dezvoltarea conștiinței unei identități locale, zonale și
naționale în rândul elevilor;
 stimularea creativității literare și artistice a elevilor;
 diversificarea activităţilor educative desfăşurate de cele două unităţi
preşcolare;
 dezvoltarea unor atitudini pozitive față de mediul local.
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Intocmit,
Prof.Cherchelan Daniela
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Mărțișorul – dar din suflet

Mărţişorul este un simbol ce marchează şi acum, ca şi în vechime,
trecerea de la iarnă la primăvară. În trecut, constituia o sărbătoare care făcea
parte dintr-o suită întreagă de manifestări ce începeau pe 24 februarie, de ziua
Dragobetelui, şi se încheiau pe 9 martie sau pe 12 martie, după ce baba Dochia
îşi termina de scuturat cojoacele. Chiar din timpul romanilor se instituise, în
prag de primăvară, o sărbătoare numită ,,Matronalia”, prilej pentru
bărbaţi să ofere cadouri femeilor.
Legenda românească a mărţişorului e una plină de farmec. Bunica , în
dimineaţa zilei lui Mărţişor, lega la mâna copilului un şnur împletit în culorile
alb și roşu ca să fie sănătos şi vioi tot anul. Abia pe 9 martie, bunica lua copilul
în grădină şi lega şnurul de la mână de creanga zarzărului, pomul care urma să
înflorească primul. Şi dacă pomul acesta înflorea frumos şi avea rod bogat,
însemna că și copilul urma să aibă un an bun, cu sănătate şi belşug.
La

început,

mărţişoarele erau făcute din
lână

albă

sau

neagră

(simbolizând

lumina

şi

întunericul,

frigul

şi

Mărțișorul

era

căldura).

împletit într-o mică funie
care

însemna

funia

timpului. Aceste prime mărţişoare se dădeau de către mame copiilor. Înainte de
a răsări soarele, se sculau mamele şi pregăteau în taină mărţişoarele, pe care le
legau la mânuţa copilului, urându-i sănătate. Mai târziu, tot din lână, s-au
împletit mărţişoare în alb şi roşu. Albul semnifica puritatea, iar roşul, culoarea
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sângelui, semnifica vitalitatea, viaţa. Cu timpul, a apărut şi obiceiul ca la acest
şnur să se prindă şi un mic medalion, în special de argint. Aceste mărţişoare se
purtau legate la mână fie până la sosirea primelor berze, fie până la înflorirea
pomilor, primăvara, când era obiceiul ca mărţişorul să se ia de la mână şi să se
ducă la un pom, să fie prins în ramurile lui. Apoi se observa cu mare atenţie ce
se întâmpla cu pomul. Dacă pomul rodea frumos, persoana respectivă avea să
fie sănătoasă tot anul.
În unele zone ale ţării, mărţişorul, căruia i se mai spunea şi mărţiguş, se
scotea de la mână pe 9 martie, de Sărbătoarea celor 40 de Mucenici. Obiceiul
de a lega aţa de mărţişor la mână a coexistat cu legatul şnurului la gât sau cu
atârnarea

lui

la

reverul

hainei.

Astăzi,

s-a

împământenit
obiceiul de a-l agăţa
la

rever,

deşi

bunicile mai leagă
şi

azi

nepoţeilor

la

mâna
şnurul

aducător de primăvară.
Mărţişorul rămâne una dintre sărbătorile populare româneşti autentice. În
tradiţia populară, 1 Martie marchează şi ziua babei Dochia, personaj foarte bine
cunoscut în mitologia românească. În intervalul cuprins între 1 şi 9 martie baba
Dochia, reprezentând iarna ce nu se dă dusă, îşi scutură cojoacele, simbolizând
zilele cu ninsori întârziate. După data de 9 martie, oamenii satelor de odinioară
considerau că primăvara s-a instalat şi că se pot gândi la semănături.
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Totodată, 1 Martie marcheză şi începutul anului agrar. Şi atunci, ca şi
acum, oamenii satelor începeau aratul şi semănatul, îşi curăţau livezile, grădinile
şi curţile.Tot acum intra, simbolic, şi primul plug în brazdă, pentru ca anul să fie
bun şi holdele bogate. Din pricina mobilităţii calendarului popular, ziua de 1
martie putea să coincidă chiar cu cea a Dragobetelui, o sărbătoare ce nu avea în
trecut dată fixă.

În data de 19.02.2020, în cadrul parteneriatului intitulat ,,Credința unește
oamenii!” dintre Liceul Tehnologic Special ,,Pelendava” Craiova și Fundația
Cuvântul care zidește , a avut loc o activitate educativă în care s-a discutat
despre semnificația mărțișorului și s-au realizat multe mărțișoare sub
îndrumarea profesorilor și reprezentanților fundației.

Elevii au împletit cu

bucurie șnururi, au realizat felicitări frumoase și au confecționat mărțișoare,
înțelegând importanța prețuirii și respectării persoanelor din jurul lor.
Elev: Ionuț CONSTANTIN
clasa a VI-a A
prof coord. Mihaela VĂETIȘI
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SIMPOZIONUL NAȚIONAL ABSENȚA DE AZI- INSUCCESUL

DE MÂINE
EDIȚIA a III-a
Simpozionul "Absența de azi- insuccesul de mâine" a fost organizat de
Liceul Tehonologic Special "Pelendava" Craiova în data de 02.03.2020, cuprins
în Calendarul activităților științifice, medodice și culturale și avizat de Casa
Corpului Didactic Dolj, poziția 101, pg. 17..
Obiectivul general al activităţii a fost

reducerea absenteismului și a

abandonului școlar și creșterea motivării elevilor în vederea participării la
cursurile școlare.
Obiectivele specifice ale activităţii au fost: conștientizarea importanței
participării la cursurile școlare și sensibilizarea cadrelor didactice asupra
determinărilor şi implicaţiilor absenteismului;( Crearea unei situaţii de succes
pentru acei elevi cu dificultăţi şcolare, astfel încât succesele şi recompensele
primite să dezvolte încrederea acestuia în propriile posibilităţi).
Partenerii pentru organizarea activităților au fost: Casa Corpului Didactic
Dolj, Liceul Tehonologic Special "Pelendava" Craiova, Centrul de Detenţie
Craiova, Asociația Conect și școli partenere din 29 judeţe: Cluj, Dâmbovița,
Caraș-Severin, Brăila, Olt, Vâlcea, Timiș, Mehedinți, Dolj, Argeș , Hunedoara,
Arad, Buzău, Galați, Botoșani, Neamț, Gorj, Bacău, Iași, Bihor, Vrancea,Vaslui,
Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Suceava, Ilfov, Giurgiu și Teleorman.
În derularea Simpozionului au fost implicate 279 de cadre didactice, iar
scopul şi obiectivele proiectului au fost atinse.
Coordonator,
prof. Sârbu Adriana
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