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Joi, 10 februarie 2011 în amfiteatrul şcolii a avut loc o activitatea

“FOLOSEȘTE INTERNETUL CU GRIJĂ… TRAFICUL DE MINORI ARE FEŢE ASCUNSE!”

realizată împreună cu poliţia (IGPR-ANITP-CR).

Astfel, prin amabilitatea scms. Munteanu Ion şi a inspectorilor de specialitate Nistor Liviu, Aniţei Daniela

care au acceptat să aibă o discuţie liberă cu elevii noştri,

au fost prezentate filmuleţe educative ale poliţiei,

s-au distribuit materiale de informare (pliante, afişe, broşuri)

şi s-a prezentat linkul Facebook al Poliţiei creat special pentru această campanie.

Scopul acestei activităţi îl reprezintă conştientizarea elevilor

cu privire la riscurile de utilizare neadecvată a noilor mijloace

tehnologice de comunicare,

existenţa traficului de persoane în cele mai variate forme,

precum şi riscurile associate acestui fenomen.

Din partea şcolii au participat organizatorii:

prof. Sonia Duhalmu, prof. Gabriela Onofrei, prof. Lavinia Băisan, prof. Cerasela Mardare, prof. Liliana Avădanei,

prof. Mihai Murariu, director: prof. Daniela Bejan.
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MANIFESTĂRI ARTISTICE DE

14 FEBRUARIE

Ziua îndrăgostiților

Prezentator: Mihalache Irina, XA

Aniversare Grigore Vieru

Prezentator: Baluțel Daniela, XI F

Și în acest an, elevii din clasa X-a A şi-au invitat profesorii la o activitate artistică legată de « ziua îndrăgostiţilor ».

Profesorii invitaţi (prof. diriginte : Lavinia Băisan, prof. Gabriela Onofrei, prof. Mihai Murariu, prof. George Băncilă)

au apreciat creativitatea elevilor atât pe tărâmul muzicii, poeziei, cât şi din punctul de vedere al prezentării scenice.

În schimb, elevii clasei XI F (coordonaţi de profesorii de limba română Laura Solomon și Liliana Arvinte)

au preferat unei sărbători de import aniversarea poetului nostru Grigore Vieru,

născut la 14 februarie 1935 în judeţul Hotin din România.

“Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul”,

spunea poetul patriot în 1973, după ce reuşise în sfârşit să viziteze România.

Cântec, poezie şi o lacrimă au fost ingredientele acestui spectacol foarte reuşit

din amfiteatru, unde au participat profesorii Laura Solomon, prof. Liliana Arvinte, Gabriela Papi, Mihai Murariu.



Anul acesta s-a încheiat proiectul Grundtvig intitulat « Building Bridges » desfășurat pa parcursul a doi ani.
Principalul obiectiv al acestui proiect a fost "cresterea valorii de sine" a persoanelor cu necesităti speciale:

elevi cu dizabilități,șomeri sau imigranți.
Aflându-se într-o zonă de risc, ei putănd fi exclusi de pe piața muncii,

se pune accent pe acele metode care sunt eficiente în integrarea cu succes a acestui grup în viața socială.
În perioada 21-24 februarie, am avut ocazia să vedem

la centrul de calificare F+U Sachsen (International CareerCentre) din Chemnitz-Germania
o școală de arte și meserii bazată în mare măsură pe practică:

cursanții învățau să repare autoturisme, să vopsească, să gătească, să calce, să coase,
să îngrijească un bătrân sau un copil mic, să vândă la magazin, să planteze răsaduri în seră.

Din echipa de proiect a școlii noastre au făcut parte:
prof. Luminița BALABAN (coordonator)

prof. Daniela BEJAN (director)
prof. Mihai MURARIU - limba franceză

prof. Cristina URSACHE - chimie
prof. Ioan LUPU (informatician).

Țări participante la proiect:
Finlanda, Germania, Suedia, Scoția, România

PROIECT GRUNDTVIG 2011 ÎN GERMANIA ȘI FINLANDA
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La vânzare...

La parcul auto...
Foto:

Elevi-ucenici

în Germania

La călcat... La seră...

La cursul de îngrijitori

bătrâni și copii...
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI

E MARTIE! E VREMEA MĂRȚIȘORULUI!

...DE 8 MARTIE...

Elevii din corul școlii (XA, XB, XIC)  și-au invitat profesoarele
pentru a le transmite mesajul lor de dragoste printr-un program artistic.

Îndrumați de profesorul Dumitru Chiuc,
elevii au reușit să  spulbere pentru câteva minute

atmosfera sobră a orelor de curs
și să emoționeze prin mesajul lor cald profesorii prezenți.

,

De altfel florile surprinse în  cancelarie (foto) spun mai multe decât am putea noi prin cuvinte...

O altă activitate închinată tuturor femeilor a avut loc în sala de lectură a bibliotecii cu elevii clasei a X a C,
coordonaţi de prof. Ozana Maria Alexa şi prof. Liliana Arvinte.

Aceştia şi-au etalat talentul şi gândurile nobile îndreptate mamei
într-un mod unic şi îmbrăcat în sensiblitate.

S-au recitat poeziile marilor poeţi: Grigore Vieru, George Coşbuc, Nicolae Labiş dedicate mamelor
precum şi creaţii proprii realizate de elevele: Duma-Trunchi Regina şi Geoacas Roxana.

Parfum de flori, emoţii, suflete deschise şi buna dispoziţie sunt ingredientele care au condus la reuşita activităţii.

În perioada actuală se constată că românii uită sărbătorile tradiţionale,

nu mai cunosc semnificaţia unor evenimente legate de cultura şi civilizaţia românească,

petrec în cadrul unor sărbători de împrumut.

De aceea elevii clasei a V-a A şi-au propus

să valorifice o parte din tradiţiile legate de sărbătorile româneşti ale "mărţişorului",

prin organizarea şi amenajarea în sala de lectură a bibliotecii

a unei expoziţii cu mărţişoare confecţionate de elevi…
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21-25 MARTIE: SĂPTĂMÂNA FRANCOFONIEI

Ca în fiecare an, activitățile prilejuite de sărbătoarea francofoniei au fost multe și diverse:

Afișe realizate de elevi...
Rezultate obținute de elevi la olimpiadă:

Botnari V. Cristina, 9A - premiul al III-lea (prof. Iosub Mirela)
Peredelcu Natalia, 9D - mențiune (prof. Munteanu Monica)

La « Cangurul lingvist »: Popa Alexandra, 11 C - 142,5 p din 150 (prof. Murariu Mihai)

1.”La Francophonie en dix mots…illustrés »
 Expoziţie de postere francofone.

XI C, XII C - coord. prof. M. Murariu, M. Abraham, ( 21-25 martie).

2. La valse des amoureux du… français - program artistic  cu participarea Catedrelor de muzică şi de desen. (24 mar.).
În program : a) Corala francofonă, dirijor prof. D. Chiuc

                     b)Recitări de poeme francophone, îndrumător prof. Iosub Maricica
                     c) Intervenţie…francofonă, propunător prof. M. Abraham

                     d)Scenete dramatizate  « 5 histoires de classe », un grup de elevi din clasa XI C  (prof. I. Isarii)
                     e) »La francophonie à travers la littérature», prezentare Power Point - elevi coordonaţi de prof. M. Iosub

                     f) « Les meilleurs francophones », înmânarea de diplome elevilor cu rezultate deosebite
la manifestările francophone, Concursul lingvistic «  Cangourou », Olimpiada de limba franceză.

Organizatori, profesorii: Iosub Maricica, Roşu Mihaela, Murariu Mihai, Munteanu Monica

      3. « Les jeunes francophones se présentent »   Dramatizare 'Fantômes en couleurs'
realizată  de un grup de elevi din clasele gimnaziale condus de prof. Mihaela Roşu (22 martie)

     4. « Je parle , tu parles,… nous nous comprenons en français »
Concurs axat pe verificarea competenţelor de înţelegere a unui text înregistrat - prof. Monica Munteanu (23 martie)

5. Récital : la chorale du lycée « Colegiul Naţional Ştefan cel Mare Bacău » ; exposition d'affiches sur la francophonie.
Responsables : prof. Mihai Abraham, prof. Mihai Murariu, prof. Dumitru Chiuc, prof. Mirela Iosub ( 23 martie).

Program realizat în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universităţii « Vasile Alecsandri » din Bacău
Coordonatorii proiectului semnat cu Universitatea « Vasile Alecsandri » din Bacău :

prof. M. Abraham (responsabil de catedră), prof. Mihai Murariu; lector univ. Emilia Munteanu.
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La opţionalul Educaţie pentru Sănătate, elevii clasei aVaA au învăţat despre
importanţa apei în natură şi în viaţa omului.

Cu toţii au lucrat, dovedind talent şi pricepere,  postere, pentru a sărbători ,,Ziua Mondială a Apei" - 22 .III.2011.
Lucrările au participat şi la concursul ,,Eco-reporteri în acţiune",  organizat de Palatul Copiilor-Bacău.

De asemenea, În Holul de Marmură al colegiului, avut loc în periada 28-31.03.2011
vernisajul  expoziţiei de postere pe teme ecologice ,,Apa – izvor de viată dar şi forţă distrugătoare",

în cadrul concursului ,,Eco-reporteri în acţiune",
organizat de Cercul de Protecţie a mediului de la Palatul Copiilor din Bacău.

Colegiul Naţional Pedagogic ,,Ştefan cel Mare" a fost partener
în cadrul unui proiect educaţional din Calendarul Activităţilor Educative Regionale editat de MECTS,

iniţiat de Cercul de Protecţie a Mediului.
La concurs s-au înscris 350 de elevi şi 75 de cadre didactice.
Mulţi elevi din colegiul nostru au obţinut premii şi menţiuni.

 Prof. coord. Proiect Eco-Şcoala,
 Bejinariu Irina-Laura

A început și concursul național « O LACRIMĂ PENTRU TERRA » ediția a II-a (2010-2011), cu secțiunile:
Apa, esența vieții (creație artistică și plastică) și

Să ajutăm pământul să zâmbească (concurs național de fotografie).
Coordonator pentru școala noastră: prof. Simona BAICAN

Echipa de proiect:
Învățătoare:

1. Brătescu Monica
2. Scutaru Andra

Profesori:
1. Duhalmu Sonia

2. Bejinariu Irina Laura
3. Murariu Mihai - coordonator concurs fotografie « Să ajutăm pământul să zâmbească »

4. Lupu Costică

Fotografii realizate
de elevii noștri:

1. Știucă Vasilica, 11C
2. Marcoci Vlad, 9D

3. Murariu Andrei, 5A



VIZITĂ DE STUDIU LA LYON

prof. Mihai ABRAHAM
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     Ecole Normale Superieure împreună cu Institut National de Recherche Pedagogique , 

două instituţii de învăţământ din Lyon (Fanţa) , de prestigiu internaţional, au fost gazda 

Programului european  „Vizită de studiu” la sfârşitul lunii martie şi inceputul lunii aprilie, 

anul acesta. Am avut norocul să fiu selectat în acest proiect internaţional la care au mai 

participat persoane cu rol de decizie în educaţie din Spania, Portugalia, Italia, Belgia, 

România şi, fireşte, din Franţa. Trebuie precizat că proiectul a fost finanţat de 

A.N.P.C.D.E.F.P. 

      În calitate de formator al personalului didactic din învăţământul preşcolar şi primar  şi ca 

profesor metodist, am putut înterveni cu observaţii pertinente referitoare la problematica pusă 

spre examinare, adică, Prevenirea abandonului şcolar printr-o abordare partenerială . 

Echipa din România a fost completată într-un mod exemplar de către domnul profesor V. 

Monacu, inspecor şcolar adjunct de la ISJ Suceava.  

     Nu întîmplător a fost ales oraşul francez Lyon ca centru al reflecţiilor pe marginea 

măsurilor de prevenire a abandonului şcolar; acest oraş este al dolilea ca mărime după Paris şi 

a primit permanent imigranţi, veniţi mai ales din ţările Maghreb-ului sau din ţările arabe. Este 

lesne de înţeles faptul că integrarea acestora în cultura şi civilizaţia ţării care i-a primit a pus 

anumite probleme, legate de folosirea limbii franceze, de particularităţi sociale, culturale sau 

profesionale. Dificultăţile întîmpinate în efortul de integrare i-au descurajat pe unii nou veniţi, 

ceea ce a generat neplăceri de natură socială, profesională sau   şcolară. Abandonul şcolar în 

aceste cartiere populare, cum le numesc francezii, a devent o problemă pentru autorităţi dar şi 

pentru comunitate. Acestea au căutat soluţii  şi, în cea mai mare parte, le-au găsit. Toţi 

participanţii la acest proiect  au putut să se convingă de eficienţa măsurilor pe care Consiliul 

regional Rhone-Alpes, primăria oraşului Lyon şi Ministerul Educaţiei din Franţa le-au pus în 

practică pentru prevenirea şi remedierea acestui fenomen. Am constatat o dinamică 

partenerială care se organizează între înstituţii publice şi organizaţii din societatea civilă iar 

INRP oferă expertiză în domeniu.  

    Programul conceput de toţi factorii interesaţi a început cu reorganizarea cartierelor populare 

– în Lyon acesta se numeşte Villeurbane- care constă în crearea de spaţii deschise, accesibile 

tuturor şi securizate. Şcoala este integrată în clădirile din cartier care respectă regimul de 

înălţime şi este formată din săli de clasă modulabile, săli pentru activităţi colective, 

înconjurată de spaţii verzi şi de recreare. Noi am avut două  întâlniri cu reprezentantul 

Academiei şcolare din Lyon şi cu directorii a două şcoli, una având clase gimnaziale, 

„College Victor Schloecher” iar cealaltă fiind un liceu tehnic ”Magenta–Une nouvelle 
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    Programul conceput de toţi factorii interesaţi a început cu reorganizarea cartierelor populare 

(în Lyon acesta se numeşte Villeurbane) care constă în crearea de spaţii deschise, accesibile 

tuturor şi securizate. Şcoala este integrată în clădirile din cartier care respectă regimul de 

înălţime şi este formată din săli de clasă modulabile, săli pentru activităţi colective, 

înconjurată de spaţii verzi şi de recreare. Noi am avut două  întâlniri cu reprezentantul 

Academiei şcolare din Lyon şi cu directorii a două şcoli, una având clase gimnaziale, 

„College Victor Schloecher” iar cealaltă fiind un liceu tehnic ”Magenta–Une nouvelle 

chance”. Interesant de remarcat este faptul că există în cadrul comunităţii nişte structuri 

asociative gestionate de către Ministerul  francez al educaţiei , numite „Mission locale”, care 

au rolul de a repera pe tinerii aflaţi în „decroşaj” şcolar (după cum spun cei de acolo) şi de a-i 

determina să revină la şcoală. Pe lângă aceste structuri oficiale mai există diferite asociaţii ale 

părinţilor, ca de exemplu „Passerelles”, care, cunoscând mai bine situaţia din cartierele 

populare, intervin rapid şi transmit cazurile depistate  celor din prima categorie. Noi am avut o 

discuţie cu un grup de mame dintr-o asemenea asociaţie şi care păreau foarte determinate şi 

erau satisfăcute de rezultatele eforturilor făcute pentru aducerea copiilor la şcoală. De la 

aceste mame am reţinut  un proverb arab care spune că „Trebuie un sat întreg pentru a creşte 

un copil”. 

   Din intervenţiile colegilor  participanţi la această vizită, am  aflat că problema abandonului 

şcolar este importantă, iar şcoala s-a adaptat schimbărilor din comunitate pentru a înfrunta 

această provocare. Iată câteva aspecte comune: o prezenţă mai mare a părinţilor în Consiliul 

de administraţie al  şcolii, includerea în Consiliul de administraţie al  unui reprezentant al 

mediului de afaceri şi al unui reprezentant al consiliului local; atât directorul şcolii cât şi 

directorul de clasă (dirigintele, în România sau tutore în Spania), rezervă în agenda sa de lucru 

ore de întâlnire cu părinţii .  

  Concluzia pe care am formulat-o noi cei participanţi la aceast proiect educativ tematic se 

poate exprima  în aceşti termeni: la nivelul fiecărei ţări participante există o abordare a 

abandonului şcolar pe două paliere, formal sau oficial şi informal. Se impune sporirea 

resposabilităţilor părinţilor elevilor, ca parteneri activi în procesul educaţiei, fie prin cooptarea 

lor în structurile de organizare a instituţiilor şcolare fie prin aderarea la structuri asociative de 

tip educativ . De asemenea, mediul de afaceri din comunitate trebuie să se considere un 

partener în educaţie şi să intervină în mod eficient şi în oferta educativă a şcolilor şi în inserţia 

profesională a absolvenţilor.  

 

VIZITĂ DE STUDIU LA LYON

(continuare de la pagina 7)
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   Din intervenţiile colegilor  participanţi la această vizită, am  aflat că problema abandonului 

şcolar este importantă, iar şcoala s-a adaptat schimbărilor din comunitate pentru a înfrunta 

această provocare. Iată câteva aspecte comune: o prezenţă mai mare a părinţilor în Consiliul 

de administraţie al  şcolii, includerea în Consiliul de administraţie al  unui reprezentant al 

mediului de afaceri şi al unui reprezentant al consiliului local; atât directorul şcolii cât şi 

directorul de clasă (dirigintele, în România sau tutore în Spania), rezervă în agenda sa de lucru 

ore de întâlnire cu părinţii .  

  Concluzia pe care am formulat-o noi cei participanţi la aceast proiect educativ tematic se 

poate exprima  în aceşti termeni: la nivelul fiecărei ţări participante există o abordare a 

abandonului şcolar pe două paliere, formal sau oficial şi informal. Se impune sporirea 

resposabilităţilor părinţilor elevilor, ca parteneri activi în procesul educaţiei, fie prin cooptarea 

lor în structurile de organizare a instituţiilor şcolare fie prin aderarea la structuri asociative de 

tip educativ . De asemenea, mediul de afaceri din comunitate trebuie să se considere un 

partener în educaţie şi să intervină în mod eficient şi în oferta educativă a şcolilor şi în inserţia 

profesională a absolvenţilor.  

 

LYON, Cartierul popular Villeurbane, zona La Duchère
Macheta cartierului aflat în proces de refacere şi modernizare...



ZIUA PĂMÂNTULUI

CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAȚIE

Pentru a marca un eveniment important

din calendarul ecologic, 

,,Ziua Pământului -22 aprilie 2011",

elevii clasei a IIIa C,

îndrumați de doamna învățătoare Lionte Aurica,

au realizat activitatea ,,Și eu salvez Pământul! ",

pregătind lucrari plastice

și mesaje ecologice sugestive.

Cele mai bune lucrări

au fost premiate de A.R.P.M. Bacău.

 

C a m pa nia  G lo ba lă  pe ntru  E duc a ţie  e s te  un e ve nim e nt d e s fă şura t a nua l,  la  nive l m o nd ia l,  

d e  o  c o a liţie  d e  o rga niza ţii ne guve rna m e nta le ,  s ind ic a te  ş i grup uri d e  c e tă ţe ni d in între a ga  

lum e  ş i c a re  d o re ş te  să  a tra gă  a te nţia  lid e rilo r d e  o p inie  ş i a uto rită ţilo r c u p rivire  la  fa p tul c ă  

e s te  tim p ul d e m a ră rii d e  a c ţiuni p e ntru a  nu p e rm ite  p riva re a  d e  e d uc a ţie  a  înc ă  une i ge ne ra ţii 

d e  c o p ii ş i a d ulţi.   

În  a c e s t a n ,  la  nive l inte rna ţio na l,  C a m p a nia  ş i- a  p ro p us  să  a tra gă  a te nţia  o p inie i p ub lic e  

a sup ra  im p o rta nţe i a c c e s u lu i la  e duc a ţie  a l fe m e ilo r ş i fe te lo r,  la nsâ nd  un a p e l c ă tre  to a te  

s ta te le  să  a lo c e  re surse le  ne c e sa re ,  să  ia  m ă surile  o p o rtune  ş i să  d e a  d o va d ă  d e  sp rijin a c tiv 

a s tfe l înc â t fe m e ile  ş i fe te le  să  a ib ă  şa nse  e ga le  în d o m e niul e d uc a ţie i.  

D e  c e  tre buie  s ă  a tra g e m  a te nţia  a s upra  im po rta nţe i e duc a ţie i pe ntru  fe m e i ş i fe te ,  în  

R o m â nia ?  

· P e ntru c ă  un nive l sc ă zut d e  e d uc a ţie  e xp une  fe te le  ş i fe m e ile  unui risc  c re sc ut d e  a  

d e ve ni vic tim e  a le  tra fic ului d e  fiinţe  um a ne . 

· D e o a re c e  s tud iile  influe nţe a ză  d ire c t e ga lita te a  d e  şa nse  a  fe m e ilo r în c e e a  c e  p rive ş te  

a c c e sul p e  p ia ţa  m unc ii.  A s tfe l,  în a b se nţa  s tud iilo r sup e rio a re ,  fe m e ile  a u şa nse  

se m nific a tiv m a i re d use  d e c â t b ă rb a ţii d e  a  intra  p e  p ia ţa  m unc ii.  

· D e o a re c e  s ta tis tic ile  ind ic ă  o  p a rtic ip a re  ne tă  la  e d uc a ţia  o b liga to rie  m a i re d usă  în 

c a zul fe te lo r,  ia r a na lfa b e tism ul a fe c te a ză  d e  p e s te  d o uă  o ri m a i m ulte  fe m e i d e c â t 

b ă rb a ţi.   

· P e ntru c ă  fe m e ile  re p re zintă  a p ro a p e  7 0  %  d intre  p e rso a ne le  c u vâ rs ta  p e s te  1 2  a ni 

c a re  nu a u a b so lvit nic i m ă c a r şc o a la  p rim a ră . 

· D e o a re c e  nive lul d e  e d uc a ţie  a   m a m e lo r influe nţe a ză  d ire c t risc ul d e  a b a nd o n, s ta re a  

d e  să nă ta te  a  c o p iilo r,  d a r ş i re uş ita  şc o la ră  a  a c e s to ra .   
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(continuare de la pagina 10)
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Activitatea (coordonată în școala noastră de prof. dr. Lăcrămioara Solomon)

a avut loc în amfiteatru luni, 2 mai și s-a concretizat în interesanta lecţie „Marea Povestire”.

În cadrul ediţiei din acest an a Campaniei Globale pentru Educaţie,

în peste 100 de ţări, milioane de copiii, cadre didactice şi membri ai comunităţilor locale

au participat la activităţi similare, afirmându-şi astfel sprijinul

pentru dreptul la educaţie al fetelor şi femeilor din întreaga lume. 

 

Tema: Educaţia egală pentru fete     şi femei. 

 

Din program: 

 

1. Lecţia Marea Povestire 

 

Invitaţi: 

 Minodora Cliveti – avocat, preşedinta Mişcării pentru Egalitate, 

Nediscriminare şi Oportunităţi Sociale, doctorand în criminologie; fostă presedintă a 

Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi din Adunarea parlamentară a 

Consiliului Europei 

 

 Gabriela Achihăi – preşedinta Fundaţiei de Sprijin Comunitar Bacău 

  

 Adriana Fînaru –  prof. univ. dr. chimist, şeful C atedrei de chimie la 

Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, preşedinta Societăţii de C himie din 

România, filiala Bacău 

 

Ate na M ariana Zară  –  poetă, promotor al culturii, b ibliotecar la Biblioteca 

Judeţeană „C ostache S turdza” Bacău 

 

 Flore ntina Ciobanu – subcomisar, Şef Serviciu Paşapoarte Bacău 

 

 M ihae la Iordache  – medic, doctor în ştiinţe medicale, membră a Societăţii 

Române de O bstetrică şi Ginecologie 

 

1 . La Şcoala bunelor m aniere în  secolul X X I 

 

M oment artistic susţinut de elevii clasei a VI - a de la Liceul de Artă „Geroge 

Apostu” Bacău: vals de Dmitri Şostakovici, în coregrafia  doamnei profesoare Simona 

B aicu 

 

 



1 IUNIE 2011...

4 IUNIE 2011: CONCURS DE PROIECTE DE MEDIU

CONCURSUL REVISTELOR ȘCOLARE
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No comment

PE 4 IUNIE 2011, LA MUZEUL DE STIINTE ALE NATURII ,,ION BORCEA" 
S-A DESFĂȘURAT CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE DE MEDIU.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC A FOST REPREZENTAT
DE UN GRUP DE ELEVI DE LA CLASA AX-A F:

CIOBANU RADU, STĂNILESCU SNEJANA, CAMERZAN ALINA, POROJNICU ANDREEA, JITARU ALEXANDRA,
CARE AU SUSTINUT PROIECTUL:

« ESTIMAREA COMUNITĂŢILOR PISCICOLE DIN ZONA DE CONFLUENŢĂ BISTRIŢA-SIRET,
PE BAZA INFORMAŢIILOR POPULARE, ÎN VEDEREA APRECIERII CALITĂŢII MEDIULUI ACVATIC »,

obținând la faza județeană locul al III-lea.
Îi felicităm și noi!

 
prof. coord. Bejinariu Irina -Laura 

În cadrul concursului de reviste școlare intitulat
« Extemporal la viitor » organizat de fundația culturală

« Georgeta și Mircea Cancicov »,
revista « LOGOS » a școlii noastre

(coordonată de prof. dr. Lăcrămioara Solomon)
a obținut premiul al treilea.

Au fost selectați în vederea premierii elevii:
Laura Ciuche, XI A

Alexandra Elena Ciocan
Geanina Marina Alexa.

Revista „Logos“ a mai obtinut un premiu:
premiul I

la Concursul Dintre sute de catarge, organizat de ISJ Bacau, iunie 2011
Felicitări și succes în continuare!



CURSUL FESTIV AL ABSOLVENȚILOR DE LICEU
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No comment

Iată că a sosit și clipa cea mare pentru absolvenții de liceu: curs festiv, banchet, bacalaureat...
Gâtuiți de emoție, absolvenții de liceu ne împărtășesc regretul că acești ani frumoși din viața lor au trecut atât de repede...

Foto: Mihai MURARIU

Grafică pe calculator: Hozit Valentina, 10A
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DE LA GRĂDINIȚĂ LA ȘCOALĂ

Educ. Miorița CHIRUȚĂ

       Motto: "Ai toată viața un școlar pe care niciodată nu trebuie să-l pierzi din ochi: tu însuți" (N. Iorga)

  

      Dacă vorbesc despre civilizatie si mă gândesc putin, consider că este un ajutor 

progresiv în a face adaptarea omului tot mai usoară la mediul în care trăieste. În această 

situatie, adultul devine o fiintă puternică, care transformă mediul si îsi face iluzia că tot el are 

menirea de a crea copilul, psihicul lui, sentimentele si inteligenta lui. Astfel, copilul devine 

coplesit de un exces de "ajutoare". Orice ajutor inutil al adultului, orice substituire a lui în 

activitatea copilului, împiedică dezvoltarea sa. Aici intervine importanta factorului educativ 

realizat în institutiile de învătământ specializate. 

      În activitatea mea am căutat să evit acel fel de educatie în care educatorul "dă" iar 

copilul este obligat să primească. Astfel, am căutat să existe o interactiune între mine si copil, 

pentru ca la finalul grupei pregătitoare, integrarea copilului în clasa întâi să fie un succes. Cu 

cât copilul este mai mic, cu atât este mai mare rolul în învătarea si cunoasterea proceselor 

senzoriale si a activitătii practice. Sansa unei optime integrări în clasa I o constituie, fără 

îndoială, parcurgerea anilor de grădinită pentru însusirea elementelor formative, care conduc 

la aptitudinea de scolaritate. 

      Noul curriculum pentru învătământul prescolar are ca obiectiv pregătirea copilului 

pentru scoală. Mă voi referi, în putine cuvinte, la activitătile de comunicare scrisă care, 

uneori, sunt percepute ca niste activităti impuse copiilor. În cariera mea didactică am constatat 

că la copiii de la nivelul 5-7 ani, situatiile reale sunt încet, încet înlocuite prin semne, 

reprezentări grafice si simboluri, care în clasa I vor deveni materia perceptiilor si instrumente 

ale demersului cognitiv. Urmărind evolutia copilului, am descoperit cum acesta se desprinde 

de cercul practic actional al jocului, de lumea mirifică a povestilor pline de sensuri emotionale 

concrete, deplasându-se spre lumea constructiilor formale, abstracte, care îmbracă forma 

informatiilor si a cunostintelor în clasa I. 

      Întreaga activitate prescolară este axată pe joc. Copilul împleteste jocul cu forme 

elementare de muncă, permitându-i o miscare rapidă de la o secventă la alta a activitătii, 

realizându-se un raport de noutate, creativitate si autodirijare, care nu lasă loc oboselii sau 

plictiselii. În momentul în care copilul trece la o activitate propriu-zisă, cu efort dozat si cu 

program stabilit, efortul este altul si aici descoperim cum unii copii privesc cu reticentă 

viitoarea activitate scolară. De aceea, copilul, în primele luni ale clasei I, manifestă o dorintă, 

o curiozitate în asimilarea informatiilor dar "jucându-se". 
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DE LA GRĂDINIȚĂ LA ȘCOALĂ

(Continuare de la pagina 14)

 

      Axându-mă pe comunicarea orală, pentru că în acest fel copilul comunică, interactioneză 

rapid cu cei din jur, îsi dezvoltă exprimarea, întelegerea si utilizarea corectă a unor structuri verbale, 

orale, pot spune că acestea constituie veriga cea mai importantă în dezvoltarea comunicării scrise de 

mai târziu. O prioritate în activitatea mea pedagogică o constituie întâlnirile cu părintii, în care pun 

accent pe importanta educării limbajului, fapt pentru care solicit să le vorbească copiilor, să-i 

asculte, să le prezinte imagini, cărti, să le descifreze împreună, să creeze un contact permanent si 

direct cu copiii lor. Treptat, din acest contact al copilului cu limbajul si semnificatiile lui, îl vom 

determina să scrie si să citească din propria-i dorintă si curiozitate. 

      La grupa pregătitoare am căutat să introduc elemente ale scrisului si cititului, după ce copiii 

au stăpânit o exprimare orală, o coordonare ochi-mână, realizată prin activităti diverse, crearea unui 

climat favorabil, educativ si cultural. În cadrul sectorului de activitate "Biblioteca", copilul 

descoperă diverse materiale, recunoaste litere, scurte mesaje, interactionând si cu colegii lui, reusind 

la finalul grupei pregătitoare să citească. 

      Pentru ca adaptarea copilului să fie mai usoară în noul mediu din clasa I, trebuie să existe o 

cooperare permanentă dintre familie, educatoare si învătător. 

 

Educ. Miorița Chiruță
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CONSIDERAȚII PEDAGOGICE

Prof. Cristina URSACHE

 

            Lumea modernă - interconectată si supertehnologizată - se află în fata unor dileme 

etice fără precedent, deoarece impactul deciziilor personale poate afecta într-o masură mult 

mai mare decât în trecut ceea ce ne înconjoară, reprezentată de o populatie din ce în ce mai 

numeroasă . 

Între cercetătorii care se dedică studiului epocii contemporane consensul este unanim - 

lumea în care trăim este una în profundă transformare. Atât de rapide sunt transformările încât 

sociologul francez Lipovetsky intitulează sfârsitul secolului XXI „ Imperiul efemerului”. 

Studiind moda si modele în perspectiva diacronică si sincronică, Lipovetsky constată că 

societatea actuală functionează alert, în pas cu reclama si cu vectorul supra-consumului, 

indiferent de sectorul luat în vizor, fie acesta economic, politic, social sau de nivelul 

individual sau colectiv, astfel încât lumea devine un spatiu de manevră al „modei 

generalizate”. De la campaniile electorale si de promovare ale unui nou produs pe piată,  la 

inovatiile tehnologice, hit-urile muzicale, spaimele colective si stilul de viată al fiecăruia, totul 

se derulează în „Imperiul efemerului” unde nimic nu are sansa longevitătii. Howart Gardner, 

psiholog american, relevă si el, în contextul contemporanitătii, dificila sarcină a educatorului. 

„Trebuie să ne pregătim să trăim într-o lume ale cărei contururi nu pot fi anticipate”. Suntem 

obligati să îi educăm si să-i pregătim pe elevii de astăzi astfel încât să fie gata  să rezolve 

probleme viitoare neidentificate încă, folosind tehnologii neinventate încă, pe baza unor 

cunostinte stiintifice nedescoperite încă. Elevii secolului XXI au nevoie de o educatie 

inovatoare care să răspundă unor provocări incitante, prin schimbarea convingerilor despre 

educatie care trebuie să facă parte dintr-un dialog continuu. Trebuie să reproducem în sălile de 

clasă lumea în care trăiesc elevii, deoarece am trecut deja de la educatia „să stim ce” la 

educatia „să stim unde”.  În contextul lumii postmoderne confruntate cu inerente interogatii 

care vizează oportunitatea si sensul mutatiilor ce au loc în educatie, acceptiile unor concepte 

precum formare, educatie formală, nonformală si informală trebuie plasate într-o nouă 

paradigmă. Formarea permanentă si devenirea sunt termeni ce organizează concentric cele trei 

tipuri de educatie care, în practica de la catedră trebuie articulate astfel încât să putem vorbi 

de necesare zone de interdependentă si interpătrundere. 

 Perioada contemporană se remarcă prin bogătia de varietăti de noi tehnologii. Într-o 

eră a procreării artificiale si a clonării umane, ingineria genetică riscă să devină „o nouă formă 

de rasism” conform spuselor Vaticanului. Dezvoltarea acestor tehnici poate duce la crearea 

unor subcategorii de fiinte umane al căror scop principal este binele altor câtorva fiinte. 

Aceasta ar putea conduce la o nouă si groaznică formă de sclavie... 
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CALITATEA AERULUI ÎN SPAȚII ÎNCHISE

DEDICATE ACTIVITĂȚII EDUCATIVE

Prof. drd. Doina CAPȘA

 

 Calitatea aerului este exprimată statistic printr-o serie de indicatori, care redau 

fenomenul de poluare sub forma răspândirii în aer a unor substanţe reziduale poluate, 

rezultate din activităţile economice.  

În ultimele decenii, calitatea mediului a suferit schimbări, fiind influentată de o serie 

de factori cum ar fi poluarea fonică, traficul tot mai intens, dezvoltarea unor activităţi cu 

impact asupra atmosferei. 

  Calitatea aerului în aşezările umane se determină prin măsurarea concentraţiilor medii 

orare, zilnice sau lunare ale diferiţilor poluanţi şi compararea acestora cu valorile limită sau 

după caz, concentraţiile maxime admisibile prevăzute în actele normative în vigoare . 

Supravegherea calităţii aerului la nivel local se face prin măsurarea unor:  

- poluanţi comuni (SO2, NO2, NH3, pulberi în suspensie), în toate reţelele locale din 

zonele industriale şi/sau urbane;  

- poluanţi specifici (HCl, fenoli, aldehide, Cl, H2S, CS2, F, H2SO4, metale grele: Pb, 

Cd), în zone industriale, în funcţie de activitate.  

Indice specific de calitatea aerului, pe scurt "indice specific", reprezintă un sistem de 

codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitoriza?i: 

1. Dioxid de sulf (SO2). 

2. Oxizi de azot NOx (NO / NO2) . 

3. Ozon (O3). 

4. Monoxid de carbon (CO). 

5. Benzen C6H6. 

6. Pulberi în suspensie (PM10). 

În evaluarea calităţii aerului în spaţii închise  trebuie luate în considerare: temperatura 

aerului, viteza de circulaţie a acestuia, umiditatea, poluarea aerului cu compuşi chimici sau 

biologici, cantitatea de praf din atmosfera, nivelul de zgomot, iluminarea încăperii, nivelul de 

radiaţie electromagnetică. 

Evaluarea subiectivă a calităţii aerului ambiental este strâns legată de starea fizică şi 

mentală a fiecarui individ (trist, vesel, bolnav, stresat, etc.), de activitatea care se desfa?oară în 

spaţiul respectiv (muncă, studiu, hrănire, distracţie, odihnă, somn, etc.) şi de mediul social în 

care se desfaşoară activitatea (singur, cu familia, la scoală, în societate, la muncă, etc. ). 
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CALITATEA AERULUI ÎN SPAȚII ÎNCHISE

DEDICATE ACTIVITĂȚII EDUCATIVE

(Continuare din pagina 17)

  

 

Fig.1. Continutul de CO2 din interiorul unei  săli de clasă 

(stânga: în functie de sistemul de ventilatie si dreapta: variatia în timp). 

 

 

A început să se discute intens despre măsurile ce trebuie luate pentru a îmbunătati situatia 

educatiei, de când scolile din Germania au luat doar calificativul insuficient la Programul 

International pentru Evaluarea Scolară (PISA).  

Problema optimizării conditiilor de baza academice în clădiri, ca de exemplu ventilatia 

controlată, de abia se aduce în discutie.  

S-a dovedit că procesul de învatare al elevilor depinde în mare măsură de continutul de 

CO2 din clase. 

Cu cât calitatea aerului este mai proastă, cu atât rezultatele elevilor sunt mai scăzute. De 

cele mai multe ori în scoli nu există ventilatie corectă sau ea este insuficientă. În plus, 

ventilatia prin ferestre este ineficientă din punct de vedere energetic, fiindcă aerul cald din 

interior iese afară si la interior pătrunde aer rece de afară care trebuie încălzit. Vara se 

întâmplă fenomenul invers: aerul cald de la exterior intră în sala de curs. 

În Germania, Centrul Bavarez a desfăsurat o cercetare pe o perioadă de 3 ani având ca 

subiect modul de ventilare al sălilor de clasă si efectele ventilatiei asupra calitătii aerului si 

implicit asupra stării de confort a elevilor.  

Exemplul din fig.1 (stânga) arată că stadiul de disconfort în privinta calitătii aerului la un 

continut de CO2 de 1000 părti la milion la interior (1000-350=650 părti la milion) ajunge la 

20%. O persoană consumă cel putin 15000 litri de aer/zi. Până la 90% din aerul sus mentionat 

este aer din spatii aflate la interior. Pentru a fi considerat că aer pur de respirat, acesta trebuie 

să fie schimbat o dată la 2 ore (corespunde unei rate de ventilatie de 0,5). 

Din cauză că aerul proaspăt după 2 ore este viciat si plin de CO2, are un efect negativ. 

În timpul studiului s-a observat că o cantitate suficientă de aer proaspăt nu se poate obtine 

doar prin ventilatia făcută prin fereastră (fig.1. stânga). Acest lucru nu se aplică si în timpul 

iernii, când ferestrele stau adesea închise pentru a evita efectele curentului si senzatiei de frig. 
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CALITATEA AERULUI ÎN SPAȚII ÎNCHISE

DEDICATE ACTIVITĂȚII EDUCATIVE

(Continuare din pagina 18)

CAMPIONATELE NAȚIONALE ȘCOLARE

DE ATLETISM

 

Fig.1 (dreapta) arată dezvoltarea concentratiei de CO2 într-o clasă dintr-o zi de scoală 

tipică în Germania. Dacă concentratia de CO2 ajunge la nivelul zonei marcate cu galben, 

calitatea aerului de la interior este scăzută. Într-o clasă cu 25 elevi, valoarea de 1500 părti la 

milion a fost depăsită în 86% din timpul alocat predării, adică a fost de o calitate scăzută 

aproape tot timpul actului predării. 

În afară de continutul de CO2, calitatea aerului de la interior este influentată si de 

concentratia de spori si bacterii continute. 

Pentru a evalua aceasta problemă, Institutul pentru Igienă si Microbiologie de la 

Universitatea din Würzburg a efectuat măsurarea calitătii aerului (asa-numita măsurătoare a 

numărului de bacterii) în clasele Centrului de Educatie pentru Adulti din Randersacker, lângă 

Würzburg. S-a observat că sporii de mucegai deja existenti afectează puternic aerul ambiant si 

că numărul de bacterii creste în timpul orelor, ceea ce implică un risc crescut de răspândire a 

infectiilor (ex: epidemia de gripă). 

Umiditatea ideală a aerului interior creează un climat confortabil în cameră. 

Umiditatea relativă a aerului la interior ar trebui să fie între 30-70%. Dacă umiditatea este 

prea ridicată, sporii de mucegai pot să se înmultească, la fel si insectele, astfel încât sănătatea 

poate fi pusă în pericol. 

Dacă umiditatea aerului este prea scăzută, mucoasa membranelor se usucă. Sarcinile 

electrostatice si în consecintă concentratia de praf din aer cresc. Aceste efecte devin vizibile în 

perioada rece a anului. 

 

În luna mai, la București, au avut loc Campionatele Naționale Școlare de atletism, competiție la care au participat
501 atleți, 198 de fete și 303 băieți.

Cea mai bună performanță a atleților băcăuani a fost reușită de
Bianca-Maria Budăeș (foto) - prof. Papi Gabriela și Țuțu Isabela (opțional),

care a câștigat titlul național în proba feminină de 3000 metri obstacole, cu timpul de 11:17.00.
Pe treapta a doua a podiumului s-a clasat Diana Bursuc (prof. Țuțu Izabela))

în proba de aruncarea greutății, cu o performanță de 12.49 metri.
Băieții au cucerit și ei o medalie de bronz, prin Vlad Costraș (prof. Țuțu Izabela),

în proba de 400 metri garduri, cu timpul de 57.09. Felicitări atât lor, cât și profesorilor!
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ATLETISM - CROS

Tg. Ocna - etapa județeană

ATLETISM - CROS

Baia Mare - Tg. Lăpuș - etapa națională

Rezultate deosebite ale elevilor Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău,
la faza județeană a OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR la cros individual.

Medaliații concursului, BUDĂEŞ BIANCA-MARIA și HÎRŞTIOAGĂ MARCEL,
au urcat din nou pe prima treaptă a podiumului în concursul desfășurat la Tg. Ocna,

în data de 20.03.2011, calificându-se încă o dată la faza națională a O.N.S.Ș - cros individual.
Aceasta se va desfășura în perioada 6-8 mai în Maramureș.

Din echipa colegiului, coordonată de prof. Izabela Valentina Ţuţu și prof. Gabriela Papi au mai facut parte:

Băieți

GENES MIHAI-FLORIN-locul 4
PUŞCĂ OVIDIU-locul 8

BLIDARIU DORIN-locul 10
STRUGARIU RADU-MIHAIL-locul 19

Fete

ILIEV ANASTASIA-locul 14
TABAN GIORGIANA-locul 15

ŢARĂLUNGĂ SABINA-locul 18
BALUŢEL DANIELA-locul 19.

          În perioada 6-7 mai, localitatea maramureseană Târgu Lăpus a găzduit faza finală a 
Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la cros, gimnaziu si liceu, competitie la care au 
participat 160 de sportivi din toată tara. Bacăul a fost reprezentat de elevii Colegiului 
National Pedagogic ”Stefan cel Mare”, Bianca-Maria Budăes si Marcel Hîrstioagă, 
avându-i ca profesori îndrumători pe Izabela-Valentina Tutu si Gabriela Papi.
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ATLETISM - CROS

Baia Mare - Tg. Lăpuș - etapa națională

(Continuare de la pagina 20)

          Din păcate, conditiile de cazare si masă asigurate de organizatori au fost precare si, 
în plus, pe durata desfăsurării competitiei, vremea a fost nefavorabilă: 5 grade Celsius, 
ploaie torentială, vânt puternic, teren alunecos de iarbă la marginea pădurii, cu urcare în 
pantă aproximativ 40% din distanta parcursă si o coborâre, cu portiuni de noroi.
          Bianca Maria Budăes a obtinut mentiunea a II-a, clasându-se imediat în apropierea 
podiumului, în timp ce Marcel Hîrstioagă s-a clasat al zecelea.

          „Am avut emotii, nu m-am gândit decât la posibilitatea unei accidentări, 
tinând cont de drumul lung si obositor, conditiile oferite de gazde, conditiile meteo, 
mai ales, că pentru cei doi elevi, urmează o serie importantă de concursuri. Nu 
putem decât să ne bucurăm de performantele lor, să-i felicităm pentru rezultate. Au 
reprezentat încă o dată cu succes sportul scolar băcăuan. Atât eu, cât si colega mea, 
le multumim si celor doi antrenori care îi îndrumă în performantă”, a spus prof. 
Izabela-Valentina Tutu.
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DEZVOLTAREA GĂNDIRII OPERAȚIONALE

Prof. dr. Costică LUPU

 
Problema căilor si a mijloacelor de modelare a omului în vederea optimizării  

potentialului său creator tinde să ocupe astăzi un loc prioritar în ansamblul preocupărilor  
stiintei si practicii sociale. Copilul şi tânărul de astăzi cheltuiesc o mare parte din durata 
vieţii lor ca subiecţi supuşi actului instructiv-educativ.  

Educaţia, instrucţia, învăţarea trebuie să fie utile, rodnice pentru personalitatea celui 
care învaţă, iar utilitatea şi rodnicia nu pot fi măsurate în acest caz decât după eficienţa lor 
psihologică, după noile procedee, structuri si organizări câştigate, adică după totalitatea 
progreselor dezvoltării realizate prin educaţie şi învăţare.  

Învăţarea şcolară se realizează prin interrelaţia funcţiilor şi proceselor psihice cu 
accent predominant pe procesele psihice cognitive. Va trebui să se tină seama de 
caracteristicile intrinsece ale materialului uman asupra căruia se acţionează, dar trebuie avut 
în vedere faptul ca cel educat reprezintă  un sistem pe care îl creăm  prin educaţie. 

Dezvoltarea intelectuală, ca latură a dezvoltării psihice generale, este ea însăşi 
condiţionată de felul cum decurge si cum a decurs – activitatea de însuşire a anumitor 
cunoştinţe şi priceperi. Forţa motrică a dezvoltării psihice intrinsecă, ea nefiind dată de la 
început, în chip nativ, ci dobândită, învăţată, prin mecanisme speciale de interiorizare a 
modelului extern al contradicţiei şi cauzalităţii obiective.   

Limbajul, structurarea acestuia si relaţiile componente de învăţare, componentele 
mnezice, sunt factori esenţiali în achiziţiile realizate în şcoală.  

Ca funcţie psihică atenţia, cu toate ca nu are conţinut informaţional propriu, 
facilitează performantele celorlalte procese psihice. Ea reprezintă în fapt orientarea 
activităţii intelectuale în raport cu scopurile implicite sau explicite ale învăţăturii. 

Baza de cunoştinţe are un rol esenţial, atât în procesarea secundară a informaţiei 
senzoriale, cât şi în toate prelucrările ce au loc la nivelul memoriei de lucru sau atenţiei. 
Modul de organizare a cunoştinţelor în memorie facilitează reactualizarea lor. 
Comportamentul este ghidat de cunoştinţele şi scopurile din câmpul atenţiei sau de 
cunoştinţele şi structura de scopuri active în memoria de lucru. 

Cunoaşterea performanţelor şcolare şi optimizarea acestora necesita stăpânirea de 
instrumente specifice destinate cunoaşterii psihologice a elevilor. Pentru o acţiune eficientă 
se impune direcţionarea actului didactic în funcţie de cunoaşterea psihologică a capacităţilor, 
intereselor, aptitudinilor elevilor. Acţiunea educativă devine eficientă în condiţiile în care 
procesul de formare se efectuează urmărind caracteristicile generale de personalitate.  

Potenţialul fiecărui copil trebuie pus în valoare prin oferirea unor metode si tehnici 
care să-i ofere posibilitatea de exprimare cu valoare individuală şi socială.  
           Când utilizăm cuvântul gândire, putem sugera o serie întreagă de lucruri diferite. 
Putem sugera, de exemplu, ca medităm asupra unei chestiuni, pe care o asociem deseori cu 
activităţile intelectuale, sau că ne putem gândi la o problemă, cum ar fi varianta cea mai bună 
de a ajunge la spital la timp pentru o consultaţie, sau, uneori, putem sugera visarea: „Tocmai 
mă gândeam ce bine ar fi sa câştig mulţi bani”. Sau putem sugera procesul de luare a unei 
decizii: „Nu ştiu dacă voi merge la aceasta petrecere. Mă mai gândesc”. Toate acestea sunt 
tipuri de activităţi mintale, pe care le numim la fel gândire. 

Osgood, în 1953 a definit gândirea ca „reprezentarea internă a evenimentelor”. 
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Psihologii au propus diferite explicaţii pentru originile gândirii:  

· Freud (1980) a văzut-o ca fiind orientată spre scop;  

· Piaget (1952) a considerat-o forma de adaptare;  
· Dewey (1933) a considerat ca provine din discrepante.  

· Andrei Cosmovici (1996) definea gândirea ca „o succesiune de operaţii care duc la 
dezvăluirea unor aspecte importante ale realităţii si la rezolvarea anumitor probleme”. Când 
vorbim de probleme ne gândim la dificultăţile întâmpinate în calea atingerii unui obiectiv 
propus. 
         Activitatea umană în ansamblul său presupune implicarea unei multitudini de aspecte 
ale psihicului uman.  

Gândirea, constituie procesul central, de maximă complexitate, care coordonează 
aceste activităţi. Este dificil să definim gândirea astfel încât să putem surprinde imaginea de 
ansamblu a acesteia şi multitudinea aspectelor implicate. Mai corect pare a fi să concepem 
gândirea ca o succesiune de operaţii care ne permit cunoaşterea unor aspecte ale realităţii şi 
rezolvarea unor situaţii problematice. 
         Ca proces psihic de mare complexitate, actul de gândire se poate obiectiva într-o serie 
de forme specifice: concepte, noţiuni, judecăţi, scheme, raţionamente sau poate interveni în 
actul înţelegerii sau al rezolvării de probleme. Iată pe scurt, în continuare, principalele forme 
psihologice ale gândirii umane. 
           Conceptele reprezintă modalităţi de a grupa la un loc sau de a clasifica informaţiile 
astfel încât pot fi precizate o serie de clase de obiecte. Obiectele pot fi clasificate în două 
moduri, după caracteristicile comune sau după proprietăţile pe care le împărtăşesc. 
Conceptele largi pot fi împărţite în subcategorii şi, în acelaşi timp să observăm că unele 
obiecte aparţin mai multor categorii. 

Noţiunile permit realizarea de judecăţi referitoare la o clasă de obiecte sau fenomene. 
Prin intermediul noţiunilor, noi reuşim să diferenţiem esenţialul de neesenţial. În general, se 
vorbeşte despre două tipuri de noţiuni: concrete şi abstracte. 

Judecăţile comunică relaţiile dintre noţiuni, respectiv prin intermediul acestora se 
realizează afirmarea sau negarea unui raport între noţiuni. Ceea ce este interesant de subliniat 
este faptul că pentru a fi considerată un act de gândire o judecată trebuie să se bucure de 
atributul convingerii, al adeziunii, din partea celui care o enunţă. 

Raţionamentul este acea formă de gândire în care, pornind de la câteva judecăţi se 
poate obţine o altă judecată. Altfel spus, raţionamentul este „o gândire direcţionată”. Această 
formă de gândire este utilizată în conjuncţie cu alte procese mentale pentru a ajunge la soluţia 
optimă a unei probleme. Există două tipuri de raţionamente:  
· raţionamentul deductiv, desfăşurat în plan abstract, mergând de la reguli generale către 
instanţe specifice; 
·  raţionamentul inductiv care însumează o multitudine de observaţii specifice şi de fapte 
concrete pentru a ajunge la generalizări. 

O schemă conţine idei, planuri, evaluări şi amintiri ale acţiunilor anterioare care ne pot 
ajuta în procesul luării deciziilor. O schemă este extrem de mobilă,  ea se schimbă în 
permanenţă odată cu achiziţionarea unor noi informaţii. 

Înţelegerea constă în stabilirea unei relaţii importante între un material necunoscut şi 
altul dinainte cunoscut. În multe cazuri, actul înţelegerii este asociat activităţii de învăţare a 
unor conţinuturi noi. Există două tipuri de înţelegere:  

· o înţelegere nemijlocită, bazată pe o experienţă anterioară (cuvintele limbii materne, 
atitudinile celor din jur, fenomenele familiare);  

· înţelegerea mijlocită care se referă la realizarea unor eforturi de gândire, la realizarea de 
conexiuni şi de legături, menite să ne permită descoperirea esenţei unui act sau fenomen. 
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Din punctul de vedere al activităţii de învăţare este important de ştiut cum decurge 

înţelegerea unui text ştiinţific. Din această perspectivă au putut fi evidenţiate mai multe etape: 
- etapa lecturii preliminare şi a fragmentării textului, o grupare a ideilor, o clarificare a 
sensului general, de multe ori, e vorba despre o lectură „în diagonală”; 
- etapa lecturii aprofundate în cadrul căreia se desprind ideile principale ale fiecărui fragment; 
uneori, această idee se materializează sub forma unui (sub)titlu pe care-l primeşte pasajul; 
- etapa organizării ideilor principale şi a titlurilor, sub forma unui plan mintal cumva 
asemănător cu un cuprins mai extins al unei cărţi; evident, în acest proces sunt utilizate toate 
formele gândirii, se deprind concepte şi noţiuni, se realizează judecăţi şi raţionamente; când 
apar dificultăţi şi nelămuriri este activată controversa interioară; 
- în sfârşit se poate vorbi şi despre o etapă a înţelegerii depline a materialului; 
conţinuturile, noţiunile şi conceptele nou deprinse pot fi utilizate pentru realizarea de judecăţi 
şi raţionamente, pentru rezolvarea de probleme sau pot constitui bază pentru înţelegerea altor 
cunoştinţe. 

Rezolvarea de probleme se realizează, în principal printr-o manipulare mintală 
conştientă a simbolurilor. Uneori e vorba despre o operaţie de transfer a unor cunoştinţe 
anterioare pentru rezolvarea situaţiei problematice. 

Modalităţile de rezolvare ale problemelor pot fi multiple: încercare şi eroare; 
împărţirea în sub-probleme şi rezolvarea fiecăreia, etc. Este important pentru copii să 
deprindă algoritmi de rezolvare dar să şi varieze tipurile de probleme pentru a spori 
plasticitatea gândirii. Uneori, soluţia unei probleme poate apare „de nicăieri” prin aşa numitul 
proces de „iluminare”. În literatura de specialitate sunt menţionate diferite forme ale gândirii 
în contextul rezolvării de probleme.  

De exemplu Guilford a propus diferenţierea între gândirea convergentă (cea care 
permite pe baza unei însuşiri a algoritmilor, rezolvarea problemei şi găsirea unei singure 
soluţii) şi gândirea divergentă (care permite obţinerea unei multitudini de rezultate sau 
găsirea aceluiaşi rezultat prin metode diferite). Fără a susţine superioritatea unei forme în faţa 
celeilalte trebuie observat faptul că gândirea divergenta trebuie să fie în corelaţie („alimentată 
pe parcurs”) cu procesul gândirii convergente. 

Gândirea este caracterizată de două categorii mari de operaţii: operaţii generale şi 
operaţii specifice. Operaţiile generale sunt prezente în toate actele de gândire, pe când 
operaţiile specifice sunt întâlnite doar în cadrul unor activităţi foarte restrânse. Operaţiile 
generale ale gândirii sunt: comparaţia, analiza, sinteza, abstractizarea şi generalizarea (A. 
Cosmovici). 

Comparaţia constă într-o punere în relaţie pe plan mintal a unor obiecte sau 
fenomene pentru a preciza asemănările şi deosebirile dintre ele. Deşi se afirmă faptul că 
scopul acestei alăturări este acela de a preciza asemănările şi deosebirile dintre obiecte, 
comparaţia se referă doar la momentul iniţial al reflecţiei, nu la găsirea propriu-zisă a acestor 
asemănări sau deosebiri. 
           Analiza se referă la o separare mintală a unor obiecte sau fenomene în elemente, în 
părţi componente sau însuşiri. După separarea mintală a componentelor, are loc identificarea 
acestora şi construirea unei imagini generale prin operaţia de sinteză. 

Sinteza  constă în realizarea unei legături între obiecte, fenomene sau diferitele lor 
părţi, elemente sau însuşiri. 

 



Pagina 25

DEZVOLTAREA GĂNDIRII OPERAȚIONALE
(Continuare de la pagina 24)

 
Aceste trei operaţii ale gândirii permit rezolvarea de probleme. Ceea ce trebuie subliniat 

în mod deosebit este faptul că numai existenţa acestor capacităţi de realizare a operaţiilor gândirii 
nu este suficientă pentru rezolvarea de probleme.  

O importanţă deosebită o are modificarea condiţiilor şi a datelor de rezolvare a 
problemelor. Altfel spus, progresul gândirii este favorizat de variaţia experienţei, de diversitatea 
obiectelor sau a situaţiilor problematice. O serie de experimente a demonstrat faptul că aceste 
operaţii ale gândirii sunt întâlnite şi la unele animale (la primatele superioare). Celelalte două 
operaţii generale ale gândirii sunt întâlnite doar la om. 

Abstractizarea reprezintă o analiză a esenţialului, o izolare pe plan mintal a unor aspecte 
sau relaţii esenţiale dintre obiecte şi fenomene. Abstractizarea permite dezvoltarea unor concluzii 
care leagă obiectul de o clasă întreagă de obiecte care au caracteristici asemănătoare. În strânsă 
conexiune cu abstractizarea se află generalizarea care este operaţia prin care extindem o relaţie 
stabilită între două obiecte sau fenomene asupra unei întregi categorii. Altfel spus, generalizarea 
este operaţia de trecere de la individual-concret la general sau categorial. 
 
 

ANI DE LICEU
Amintiri ale unei absolvente din 1999...

1999 2009

Au trecut parcă mai repede decât credeam, 12 ani de când am terminat liceul, în
1999! Un deceniu mai târziu, ne-am regăsit, păşind în clasă pentru tradiţionala “oră de
dirigenţie”, cu aceeaşi emoţie de atunci. S-a strigat catalogul iar cei prezenţi au povestit
fiecare în parte ce a făcut şi realizat în aceşti 10 ani, atât pe plan profesional cât şi pe plan
personal. Mi s-a tăiat respiraţia când am păşit în curtea liceului. Am avut plăcerea şi
emoţia în acelaşi timp să ne revedem sala de clasă. Parcă era ceva mai mare, în liceu.
Poate am crescut noi, nu ştiu. Sau poate acum zece ani percepeam dimensiunile,
distanţele, altfel... Pe fundalul încăperii era pictată în mărime naturală, o altă generaţie.
Noi nu am lăsat nimic fizic, în urmă. Aveam să constat că am lăsat însă, o groază de
amintiri în memoria profesorilor noştri, cei care ne-au fost alături un an sau chiar mai
mult, patru sau cinci ani. Mi-era foarte dor de anii de liceu, mi-era dor de colegi, mi-era
dor de banca mea, de clasa mea, de distracţie, copilărie, entuziasm, gălăgie şi nebunie...
Mi-era dor de colega mea de bancă, mi-era tare dor să râdem ca nebunele non-stop, mi-era
dor de nerăbdarea mea de a ajunge la scoală pentru a ne povesti ce-am făcut în ziua
anterioară... Mi-era dor de excursii... de orele de engleză/franceză... mi-era dor de
cuvintele înţelepte ale profesorilor şi de felul lor de-a fi, mi-era dor de tot! Şi pentru că
ne-a fost atât de dor am decis să ne reîntâlnim pentru a rememora cele mai frumoase
momente trăite atunci… Întâlnirea cu foştii colegi a fost extraordinară … am avut ocazia
- chiar dacă cu unii am mai ţinut legătura - să descopăr nişte oameni maturi care au
evoluat şi care ţin pasul frumos cu vremurile de azi, fiecare în domeniul lui. După
festivităţile de la liceu, “momentul spiritual” cum l-am mai denumit, a urmat “banchetul”.
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     A fost o bucurie să constat că şi după un deceniu colegii au rămas la fel de deschişi şi
sociabili. Am vorbit vrute şi nevrute, am dansat mult, plini de aceeaşi energie ca şi atunci.
Petrecerea a durat până dimineaţă, chiar dacă pe parcurs unii s-au retras încet-încet. Orice
efort, mai ales din partea organizatorilor (Petronela Găbureanu şi Carmen Popa), a
meritat. Ne-am simţit excelent şi parcă o întâlnire de acest gen “se cere” a avea loc mai
d e s .  S - a u  r e î m p r o s p ă t a t  l e g ă t u r i  ş i  s - a u  r e c r e a t  a l t e l e .

     În ultimele luni ale liceului clasa este foarte unită, toţi sunt optimişti iar colegii
devin prieteni de nădejde la bine şi la rău. Printre aceştia ai şi grupul tău cu care te
înţelegi şi mai bine, cu care deja îţi faci promisiuni că după terminarea liceului, veti fi cea
mai tare gaşcă care a existat vreodată. Dar odată trecute ultimele zile ale liceului trece şi
BAC-ul, vine vacanţa. Lumea se schimbă, întâlnirile se răresc şi apoi dispar…Oamenii se
schimbă, relaţiile se cern, însă rămân alături de tine prietenii pentru o viaţă, cei care ţi-au
f o s t  ş i  î ţ i  v o r  f i  m e r e u  a l ă t u r i  î n  o r i c e  î m p r e j u r a r e !

     Se spune că cei mai frumoşi ani din viaţa unui om sunt cei petrecuţi în liceu. Şi
dacă tot sunt numiţi “cei mai frumoşi ani” trebuie trăiţi din plin. Dar pentru a-i trăi din
plin, trebuie să învăţăm să vorbim limba liceului. În acei ani, liceul devine locul unde îţi
începi aventura numită adolescenţă. Locul unde trăieşti prima iubire, prima deziluzie,
perioada prietenilor adevăraţi şi a proiectelor importante. Locul în care fuga de la ore
devine cel mai 'cool' lucru de făcut, locul în care o notă proastă la teză e un capăt de ţară,
locul unde încet-încet fără să observi, îţi formezi personalitatea, în care pe lângă multele
materii ai posibilitatea să faci nebunii la care probabil nu te-ai fi putut gândi vreodată.

     Parcă mai ieri eram în clasa a IX-a şi îmi imaginam că în cei cinci ani nu voi face
altceva decât să mă formez şi să mă pregătesc pentru viaţă dar să mă şi distrez. Dar au
fost mult mai multe… fuga de la ore, nenumăratele viroze respiratorii, prea râvnitul
covrig de la chioşc, zgomotele dese de caiete scăpate pe jos în timpul lucrărilor, orele
când eram somnoroşi, când toţi colegii ne plictiseau şi când profesorii chiar nu înţelegeau
că avem nevoie de o pauză prelungită, vestitele porecle atribuite profesorilor şi colegilor,
lucrările când parcă apare câte o strălucire în foaia colegului din faţă, conflictele cu
profesorii şi colegii, “furatul” temelor, lacrimile vărsate pentru media de la română,
planurile pentru weekend, analiza de text pe poezii interminabile, bătăile cu cretă,
recreaţia prelungită mereu cu încă 5-10 minute, vestita scuză că era aglomerat la chiosc,
apariţia fulgerătoare şi inconfundabilă a profesorului de română, ţinuta profesorală
întotdeauna impecabila a profesoarei de psihologie - doamna Vasilica Boatcă, râsetele şi
şuşotelile din timpul orelor, absenţe motivate cu tradiţionaul « de serviciu la cantină sau
învoită pentru olimpiadă », orele superbe de instrument, emoţiile lecţiilor ţinute în calitate
de învăţatori/educatori în formare, momentele minunate petrecute alături de copiii şi
învatatorii claselor unde făceam practică şi multe multe alte peripeţii…

     Anii de liceu ne oferă momentul şi locul ideal unde putem să visăm, să dăm frâu
liber fanteziilor, putem să ne revoltăm căci, de ce să nu recunoaştem, devenim cu toţii
aliaţii unui joc superb al legendei. O legendă ce îmbină tragedii, regrete, certuri împăcări,
iubiri, aplauze, culori şi sentimente. Şi de ce să nu ne bucurăm de toate acestea? Trebuie
să lăsăm ceva în urmă gen formule pe bănci, un virus prin calculator, un 2 prin catalog ce
ţine strâns de mână o absenţă şi câţiva nervi profesorilor, dar mai ales un pachet de
amintiri şi situaţii concrete ce ne-au desăvârşit în a fi o generaţie specială.
Pot să spun că am fost o generaţie binecuvântată şi spun asta pentru că aşa erau
timpurile, tineretul încă mai avea valori după care să se ghideze, avea modele demne de
urmat între dascali, profesorii erau respectaţi şi apreciaţi la adevărata lor valoare, meseria
de învăţător/profesor atrăgea după sine respect şi admiraţie; aveam visuri măreţe de a ne
realiza, de a deveni oameni şi am reuşit acest lucru numai cu ajutorul extraordinar al
acestor oameni minunaţi – profesorii clasei a XIII-a D! Nu ştiu dacă experienţa de a ne
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cufunda într-o linişte profundă la auzul vorbelor înţelepte ale unui profesor ni s-a mai
repetat în anii ce au urmat, poate doar sporadic, în facultate! Am fost privilegiaţi şi pentru
faptul că noi – XIII D – am fost călăuziţi nu de diriginţi – ci de doi părinţi în adevăratul
sens al cuvântului şi anume domnul diriginte Costică Lupu şi domnul profesor de limba şi
literatura română Ioan Dănilă. Extraordinara dăruire a dumnealor şi ambiţia de a
transforma acei copii naivi, care eram noi, în oameni pregătiţi, a fost motorul care a
declanşat procesul de transformare pentru ce avea să urmeze. Toţi profesorii noştri au
avut un aport uriaş în educaţia şi formarea noastră ca oameni şi buni profesionişti. Era o
ambiţie comună, a noastră şi a profesorilor, de a deveni oameni de calitate, pregătiţi
oricând să ia în piept provocările ce urmau să apară. Relaţia profesor – elev în liceu a fost
una specială, nu eram trataţi cu superioritate şi nici cu aroganţă, cum mai auzeam în alte
licee, nu, ni se vorbea de la egal la egal şi ni se cerea părerea în orice situaţie ba chiar
eram provocaţi să ne exprimăm opiniile. În liceul nostru totul era diferit, măsura cu care
cântăream lucrurile, măsura cu care apreciam situaţiile şi oamenii era diferită, ne dădeam
seama că aşa am fost formaţi, să cântărim şi să evaluăm diferit de ce vedeam la alte
licee… eram tare mândri că suntem la pedagogic şi eram foarte conştienţi că noi trebuie
să fim altfel…
     Una din colegele mele a spus, când ne-a revăzut pe toţi în aceeaşi încăpere, că
parcă a fost un vis. Şi într-adevăr, rezultatul strădaniilor colegelor noastre a fost un
eveniment memorabil pentru toata lumea. Mulţi dintre noi nu ne mai văzuserăm de la
terminarea liceului. Nu ştiu cum viaţa ne-a împărţit aşa divers, sau cine ştie, poate era
nevoie ca puţin timp să treacă peste noi. Oricum momentul întâlnirii noastre a fost bun,
pentru noi toţi cei care am reuşit să luăm parte la eveniment. Gândindu-mă în urmă acum,
nu pot spune care parte a fost mai importantă sau emoţionantă: întâlnirea de la liceu, în
care fiecare am spus câte ceva despre viaţa în liceu şi realizările de după, momentul în
care ne-am revăzut pentru întâia oară profesorii sau întâlnirea de seară, ca o ieşire
obişnuită în oraş, între prieteni. Cert este că 10 ani nu sunt chiar atât de mulţi! O
experienţă de acest gen trebuie neapărat trăită. Am vrut să o încerc şi să contribui la
împlinirea ei tocmai pentru că ştiam că rămăseseră lucruri neterminate, oameni minunaţi
pe care poate nu am avut mintea sau răbdarea să îi cunosc la momentul respectiv sau
viceversa. Nu ştiu dacă absolut oricine îşi apreciază, după mulţi ani, colectivul din care a
făcut parte. Probabil că nu. Însă, în cazul meu, sunt câteva calităţi pe care le apreciez, cu
precădere la oamenii din jur: inteligenţa, pasiunea pentru un anumit domeniu, dorinţa de
a evolua şi visele. Iar cei cu care am fost pentru 5 ani cu siguranţă au din plin aceste
calităţi. Cât despre profesori, este clar înţeles că sunt nişte profesionişti şi perfecţionişti,
care fac totul cu foarte multă dăruire, cu pasiune chiar, sunt nişte oameni compleţi care au
învăţat de-a lungul anilor că cea mai mare bucurie a sufletului lor este să dăruiască
elevilor ce au mai de preţ!
     Strigatul catalogului a început cu lacrimi. Parcă tensiunea era prea mare.
M-am văzut iar acum un deceniu. Ce am simţit? Că timpul trece repede, că viaţa e totuşi
scurtă, că printr-o minune cineva drag a putut fi alături de noi. Ce am văzut? Colegii mei
realizaţi, le-am simţit fericirea pe chip, au familii împlinite. Unii au fost harnici - au deja
doi copii, alţii au început mai târziu, iar alţii deloc. Am simţit la unii mici tristeţi dar nu
ştiu de ce, sunt sigură că vor trece peste încercările la care îi supune viata, urmându-şi cu
încredere destinul. Ce aş vrea acum? Să ne întâlnim mai des, poate peste cinci ani, să
vorbim mai mult, să dăm timpul înapoi, să fim iar în liceu, să visăm mai mult, să credem
iar că totul ni se cuvine, că nimic nu e imposibil, să credem din nou în steaua noastră, în
ş a n s a  n o a s t r ă ,  î n  t a l e n t u l  n o s t r u !
     Scriu aceste rânduri cu gândul la colegii şi profesorii pe care i-am revăzut dar şi
cu dorul de colegii şi profesorii care nu au fost prezenţi la întâlnirea noastră. Sper ca
peste 5 ani să dăm din nou lupta cu timpul şi să ieşim învingători!

Iulia Ionescu,
Absolventă din 1999 (clasa XIII D)



COLECTIVUL DE REDACȚIE
La apariția acestui număr au contribuit:

prof. Mihai MURARIU (coordonator, membru fondator)
prof. dr. Lavinia BĂISAN (membru fondator)

prof. dr. Costică LUPU (membru fondator)
prof. dr. Lăcrămioara Laura SOLOMON

prof. drd. Doina CAPȘA
prof. Sonia DUHALMU

prof. Gabriela ONOFREI
prof. Cerasela MARDARE
prof. Liliana AVĂDANEI
prof. Liliana ARVINTE

prof. Luminița BALABAN
prof. Cristina URSACHE
prof. Mihai ABRAHAM

prof. Irina Laura BEJINARIU
prof. Simona BAICAN

prof. Izabela ȚUȚU
înv. Aurica LIONTE

educ. Miorița CHIRUȚĂ

Administrator site http://www.pedagogicbacau.ro/revista-scolii :
informatician Ioan LUPU (membru fondator).

Răspunderea pentru conținutul articolelor aparține în exclusivitate autorilor.

Mulțumim sponsorilor și comitetului de părinți pentru implicarea în activitățile școlii ori de câte ori a fost nevoie!
Asociația PRO PEDAGOGIC mulțumește pentru orice donație care poate fi făcută în contul:

RO13 BRDE 040S V345 9641 0400

Grafica revista: Mihai MURARIU

ISSN 1844 – 9018

Hozit Valentina, 10A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

