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ŞCOALA PĂRINŢILOR

Profesor pentru învăţământul primar şi preprimar,
Stancu Gheorghiţa, Şcoala ,, Mihai Viteazul”,Târgovişte, Dâmboviţa 

    ,,Şi dacă educaţia îşi propune să fie o pregătire pentru viaţă, fără a fi ea însăşi o viaţă... atunci nu pregăteşte 
pentru viaţă.”

(ED. CLAPAREDE)
       Înainte de a da viaţă ideilor vă propun un moment de reflecţie: încercaţi să analizaţi cât mai obiectiv ultimii 
20 ani în care ne-am zbătut să înţelegem ce înseamnă democraţia şi să devenim democraţi, să înţelegem şi 
să aplicăm reforma în învăţământ.Depinde de noi toţi-cadre didactice, elevi, părinţi-ca în viitor problematica 
reformei să devină cu adevărat funcţională în întreg sistemul de învăţământ. Ca dascăli care ne modelăm elevii, 
cel mai important rol al nostru este acela de a fi noi înşine nişte persoane care învăţăm. Acest lucru ne cere să 
fim mai degrabă deschişi decât închistaţi, căutători şi nu didacticişti, să încurajăm elevii să descopere noţiunile 
şi să nu le memoreze. Să nu uităm că elevii de azi vor fi adulţii de mâine, cetăţeni responsabili şi participanţi la 
democratizarea societăţii.Credem că ţine de statutul profesiunii noastre promovarea valorilor profund umane 
prin toate mijloacele care ne stau la dispoziţie. De aceea am pus în aplicare proiectul de parteneriat: ,,Şcoala 
părinţilor” care să optimizeze activitatea şcolii.

,,Este cât se poate de clar
Că o singură mână nu-i de ajuns pentru a spăla o poveste;
Că e nevoie şi de cea de-a doua mână pentru una ca asta.” (Mapanje and White,1983)

      Vocea şcolii este ecoul comunităţii. Niciodată un singur set de idei sau un singur grup de oameni nu va 
putea spune ce e mai bine de făcut într-o situaţie dată. Împreună, însă, am reuşit să croim un drum către soluţii 
şi să îmbunătăţim învăţarea elevilor noştri. ,,Să sapi o fântână, să sădeşti un pom, să educi un copil-relevă în 
aceeaşi măsură o imensă responsabilitate, dar şi o muncă de creaţie.” ,,Învăţăm împreună” a devenit o realitate 
ce se vede, se simte, are conţinut.Ce ne determină să abordăm această modalitate de democratizare a mediului 
şcolar?
    Pextinderea relaţiilor cu comunitatea şcolară;
    Ppromovarea principiului interculturalităţii;
    Peducaţia din perspective nediscriminatorii.
    Care au fost paşii de lucru pe care i-am aplicat? Chiar dacă în ceea ce vă prezint veţi găsi câteva idei, cea 
mai bună resursă va fi propria intuiţie.
      *Cunoaşterea comunităţii/ Ce este o comunitate?

•	 identificarea componentelor comunităţii - dimensiunile fizice, economice, sociale, politice;
•	 explorarea trecutului, prezentului şi viitorul comunităţii;

      *Explorarea   nevoilor comunităţii / Care sunt problemele?
•	sondaje  în  rândul membrilor comunităţii;
•	interviuri cu experţi şi lideri în comunitate;
•	cercetare.

      *Poziţia faţă de nevoile comunităţii/ Ce se face şi ce nu se face?
•	 strângerea de informaţii despre programele existente.

      *Rolul nostru în comunitate/ Ce pot să facă părinţii - elevii?
•	 alternative/opţiuni de acţiune;
•	 analiza exemplelor de reuşite până la momentul dat.

        *Ce vom face şi cum vom face?
•	 identificarea problemelor specifice comunităţii;
•	 analiza resurselor şi politicilor educaţionale existente;
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•	 brainstorming pentru opţiuni de acţiune;
•	 pregătirea planurilor de acţiune;
•	 implementarea proiectului;
•	 evaluarea/diseminarea/reflexia/ Cât de bine ne-au reuşit acţiunile?

        Este o provocare în condiţiile funcţionării şcolii ca o mini-comunitate în care părinţii elevii sunt 
puşi în situaţia de a exersa practicile democraţiei. Şcoala este o comunitate bazată pe educaţie. Educaţia 
este un proces continuu, în care trebuie intervenit foarte des, pe baza cunoaşterii profunde a copilului, în 
toate manifestările lui: identificarea problemelor care-l preocupă, contactul cu familia. Familia nu dispune 
de regulamente obligatorii. Ea constituie o comunitate în care regulile se transmit din generaţie in generaţie, 
iar raportul dintre părinţi şi copii, de asemenea. Diferenţele de cultură şi educaţie îşi pun serios amprenta 
asupra vieţii de familie. Există, deci, necesitatea armonizării diferitelor culturi într-o societate din ce în ce 
mai aglomerată şi mai tolerantă. Creşterea copilului nu mai este o problemă ,,de familie”, crescând mult rolul 
instituţiilor care oferă personal calificat în direcţionarea comportamentului şi educaţiei copilului. Combinarea 
influenţei familiei şi societăţii în efortul de educare al copiilor are efecte benefice. Părinţii sunt partenerii 
cheie în rezolvarea oricărei situaţii care se referă la copilul lor. Referindu-se la rolul considerabil pe care îl are 
exemplul personal cât  şi  evitarea oricăror artificii în munca educativă, Makarenko scria în ,,Cartea părinţilor”: 
,,Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar, în primul rând şi în cea mai mare măsură oamenii. Dintre 
aceştia, primul loc il ocupă părinţii  şi educatorii....”

 De aceea, prin proiectul de parteneriat, elaborat prin înţelepciunea colectivă a celor  implicaţi în proiect, 
încercăm să:

•	 examinăm problemele care apar, ascultând toate părţile implicate;
•	 îi invităm pe părinţi şi elevi să-şi exprime punctele de vedere;
•	 stabilim relaţii personale pozitive;
•	 rezolvăm conflictele în mod nonviolent;
•	 învăţăm să ascultăm şi să discutăm unii cu alţii;
•	 învăţăm să fim deschişi, sensibili şi flexibili;
•	 convingem părinţii că sunt vizitatori şi în acelaşi timp parte integrantă a tot ce se petrece;
•	 formăm relaţii umane de grup valoroase prin conduită şi activitate deschisă.

        Sprijinul comunităţii cu cât este mai mare, cu atât este mai mare şansa unor efecte pozitive.  Odată făcut 
să funcţioneze corect, parteneriatul  devine un câştig real al tuturor celor implicaţi. Există oare o meserie 
de părinte? Şi dacă există aceasta se învaţă, se simte, o putem perfecţiona? Sunt  întrebări la care puteţi să 
răspundeţi, ca părinţi şi educatori. Noi am descoperit că numai împreună putem îmbunătăţi cu adevărat şi pe 
viaţă educaţia elevilor noştri.
     
Bibliografie:
Ioan@ Dacian Dorin Dolean – ,,Meseria de părinte”, Editura MOTIV, Cluj Napoca, 2001;
Ana I. Borca; Ion Gh. Cirmu – ,,Autoritate şi ...autoritate”, E.D.P., Bucureşti, 1975;
Ed. Claparede - ,,Educaţia functională”, E.D.P., Bucureşti, 1973;
Carmen Ciofu-,,Interacţiunea părinţi-copii,Editura Medicală AMALTEA, Bucureşti, 1998;
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PROGRAMUL  COMENIUS
CADRU EUROPEAN PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR – CHEIE

Prof. înv. primar Gheorghiţa Stancu
Şcoala ,,Mihai Viteazul’’ Târgovişte, Dâmboviţa

Motto:
 „Arta să cedeze naturii. Să nu acoperi cu umbra o grădină dar nici să o descoperi (s-o luminezi) prea mult. 
S-o faci să pară întotdeauna mai mare decât este în realitate”

 (Dezallier d’Argenville) 
        
 Ca urmare a câştigării unei burse pentru o mobilitate individuală Comenius, componentă principală 
a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, am participat la un stagiu de formare intitulat „Le jardin, 
monument vivant. Pédagogie du patrimoine des jardins en Europe”. Acest curs, la care am participat în 
perioada 4-8 iulie 2011, a avut ca reper principal ,,grădina“ ca loc de formare culturală si interculturală, ea 
reprezentând un patrimoniu natural, istoric, artistic şi social. Stagiul de formare m-a ajutat să pătrund în  inima 
splendorii patrimoniului european al grădinilor, Parisul lunii iulie, în dimensiunea marilor grădini-parc din 
jurul castelelor celebre, descoperind un peisaj feeric, în care ochiul poate să-şi poarte privirea până la mari 
depărtări, cu o geometrie matematică uimitoare, dar în acelaşi timp cu nuanţe poetice la tot pasul. Am aflat că 
grădinile-parc din jurul castelelor  constituie puncte de atracţie pentru turiştii din întreaga lume, Franţa fiind a 
doua ţară din lume după S.U.A în veniturile generate din turism. Astăzi Franţa este şi cel mai mare importator 
din Europa de material floricol, şi cel mai mare consumator de artă verde.
         ,,Învăţăm împreună” a căpătat conţinut, a devenit o realitate. Miezul sau ideea acestui curs european 
l-a constituit necesitatea de a învăţa să gândim  dincolo de disciplinele pe care le predăm  în şcoală, dar nu 
independent de ele. Demersul a fost  structurat pe două axe: o axă culturală şi o axă a comunicării, utilizând 
noile tehnologii şi limbile moderne-limba franceză. Participarea la activităţile prevăzute în programul cursului, 
ca manifestare deplină a dimensiunii europene în educaţie, mi-au oferit  posibilitatea de a căpăta cunoştinţe 
în domenii specifice, civilizaţii şi culturi, abilitatea de a colabora cu toţi oamenii, printr-un comportament 
moral adecvat, confidenţialitate şi activităţi profesionale, aducând o nouă deschidere spre comunicarea 
interculturală, care a transformat monologul cultural într-un benefic dialog cultural polifonic: ,,Toţi diferiţi, 
toţi egali!” Stagiul de formare a reuşit să mă aducă în contact direct cu oamenii, cu o cultură şi civilizaţie 
ce a suferit multe influenţe, păstrându-şi totuşi specificul şi identitatea, cu limba, cu istoria, obiceiurile şi 
cultura, cu diversitatea culturală şi lingvistică, mi-au  îmbogăţit cunoştinţele legate de educaţia interculturală 
şi capacitatea de comunicare şi interrelaţionare cu ceilalţi participanţi-colegi români, precum şi profesori din 
Italia, Spania, pregătiţi la nivelul standardelor europene, lucru care mă va  ajuta în plan personal si profesional 
şi în relaţia cu şcoala, colectivul ei, comunitatea locală, în abordarea unor strategii de acceptare a diversităţilor 
culturale cu scopul de a oferi şanse egale tuturor copiilor. 
          Am dobândit o altă viziune, pentru că promovarea educaţiei europene prin interculturalitate nu trebuie 
redusă la un act de acceptare, ci trebuie ridicată la un nivel de respectare şi înţelegere,de colaborare şi promovare 
a valorilor naţionale în context european. Capacitatea de a comunica în mai multe limbi, a dus la o lărgire a 
orizontului, la înţelegerea superioară a problematicii Europei contemporane şi a oferit posibilitatea culegerii 
de informaţii utile şi aplicabile la nivel profesional şi personal. Pregătirea teoretică sub aspect istoric şi de 
înţelegere a patrimoniului grădinilor din Europa a fost însoţită şi de o parte practică didactică-descoperirea 
şi explorarea senzorială a naturii cu ajutorul oglinzii si camerei foto, experienţă ce ţine de artele vizuale, sub 
îndrumarea coordonatoarei Aline Rutily. Am  achiziţionat astfel noi  competenţe pedagogice necesare unui 
management optim  al activităţilor instructiv-educatice, am  cunoscut noi  instrumente pedagogice de susţinere 
a acestora, pe care le voi adapta contextului local dat. Materialele, metodele care au fost  furnizate în timpul 
activităţilor vor deveni bază de lucru şi de studiu pentru copiii instituţiei din care fac parte. În plus, ei sunt 
beneficiarii direcţi ai schimbărilor (de metode, abordare a temelor de studiu) şi experienţei pe care le voi 
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împărtăşi . 
          Am căpătat noi prieteni, am creat un mediu de lucru util, care ne-a motivat mai mult ca niciodată să 
cercetăm, să descoperim, să creăm, să îndeplinim sarcini, să facem schimb de bune practici şi să beneficiem 
reciproc de asistenţă profesională: întâlnire cu artişti, istorici de artă, cercetători, descoperirea resursele 
educaţionale ale Asociaţiei Peisajului şi Patrimoniului fără Frontiere, echipe de formatori şi profesori 
care lucrează cu ea. Dimensiunile afectivă şi socială ale cursului, amplasate într-un mediu atractiv: vizite, 
ateliere de lucru pentru reflecţie şi practică de predare, traseul prin capitala Franţei, tururi ghidate, parcursuri 
senzoriale: Les Jardins de Versailles, Les Jardins de Cluny, Les Jardin de la Butte Montmartre, Les Jardin des 
Tuileries, Musée d’Orsay, Les Jardin des Plantes în Cartierul Latin, Musée de l’Orangerie ne-au oferit ocazia 
să ne bucurăm enorm de fiecare  activitate, ne-au permis să dobândim abilităţi care vor facilita optimizarea 
competenţelor personale şi professionale. Sistemele de învăţământ diferite n-au fost nişte bariere (nici pentru 
români, nici pentru ceilalţi parteneri), iar buna cunoaştere a limbii franceze a demonstrat (într-un fel deosebit) 
soliditatea cunoştinţelor din şcoala românească. Activităţile din cadrul stagiului de formare au contribuit la 
conştientizarea tuturor celor implicaţi faţă de oportunităţile referitoare la integrarea diferitelor culturi dintr-
un teritoriu mai mic într-un context naţional şi internaţional, au facilitat un mijloc comun de comunicare, de 
conexiune între modele culturale, punând în relaţie de egalitate moduri de gândire şi coduri expresive diferite, 
accentuând valori care au integrat şcolile noastre într-o reală relaţie de înfrăţire la nivel european, oferind 
oportunităţile unor  colaborări viitoare cu şcoli interesate. 
       Mi-a fost uşor să apreciez că totul a mers foarte bine, după gradul de implicare al cursanţilor, după calitatea 
şi creativitatea produselor finale: Caietul virtual al  grădinii . Ideile au aprins focul minţii şi ai sufletului celor 
prezenţi la curs, sclipirile au adus bucuria căldurii interioare, rezultatele fiind pe măsura aşteptărilor. Am 
devenit  un mediator cultural care îi va  ajuta pe copii să adopte atitudini favorabile faţă de multilingvism, faţă 
de învăţarea limbilor străine şi faţă de alte culturi.
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PROPUNERE DE PROGRAMĂ PENTRU CURSUL OPŢIONAL
CLASA A V- A

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ
                                               
       

               Propunător: prof. Zota Maria Magdalena
Grup Școlar Mărășești, Vrancea

Aria curriculară: Matematică
Tipul opţionalului: La nivelul disciplinei
Durata: 1 an,  câte 1 h / săptămână
Total: 36 ore

 ARGUMENT

 Opţionalul răspunde nevoilor de dezvoltare a personalităţii elevilor prin formarea de capacităţi, 
competenţe şi atitudini bazate pe gândirea critică, logică, divergentă şi creativă.
 Astfel se are in vedere ca elevii sa se apropie de matematica cu dragoste si fara teama, sa-si descopere 
aptitudinile pentru acest obiect.
            Prezentarea problemelor distractive, a amuzamentelor matematice are un rol dublu. In primul 
rând solicita acuitatea spiritului, iar in al doilea rând oferă posibilitatea petrecerii plăcute a timpului. Acest 
tip de activitate reduce rezistentele manifestate de elevi fata de matematica si stimulează optim motivaţia 
invatarii. Jocurile matematice produc plăcerea funcţionala si sporesc atenţia elevilor, făcând ca percepţia sa 
fie imbunatatita, concentrarea sa fie mărita, contribuind la dezvoltarea spiritului de observaţie, a intuiţiei, a 
capacitaţii de a selecta si ce a lua decizii. 
 Strategia didactică are ca dominantă lucrul în echipă care favorizează comunicarea şi asumarea de 
către elevi a diverselor roluri în cadrul unui grup.
 Abordarea opţionalului ca activitate de rezolvare a unor contexte problematice variate asigură 
alternative în învăţare şi evaluare, ducând la o destindere sănătoasă în urma unor lecţii dificile sau pot face 
obiectul unui studiu individual pentru elevii dotaţi.
 Opţionalul îi pregăteşte pe elevi pentru rezolvarea unor situaţii problematice din viaţa cotidiană prin 
cultivarea perseverenţei, încrederii în sine, voinţei de a duce la bun sfârşit un lucru început.

VALORI ŞI APTITUDINI

1. Manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate;
2. Dezvoltarea independenţei în acţiune şi gâdire;
3. Formarea motivaţiei pentru studiul matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa personală 

şi profesională;
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4. 

Competenţe specifice Conţinuturi
1.Identificarea caracteristicilor numerelor 
naturale şi a formei de scriere a unui număr 
natural în contexte variate
2.Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a 
proprietăţilor acestora în calcule cu numere 
naturale
3. Aplicarea tehnicilor de calcul însuşite în 
construcţii numerice.
4 Dobândirea antrenamentului în rezolvarea 
problemelor.

Numere mari – o experienţă interesantă
1. Ce ştim despre numere? Istoria evoluţiei 
sistemelor de scriere a numerelor.
2. Numere interesante.
3. Piramidele numerelor.
4. Numere curioase.

1. Găsirea unor  numere pe baza unor 
raţionamente algoritmice.
2. Determinarea numerelor care compun un 
careu magic folosind operatiile aritmetice

Reconstituirea operaţiilor. Pătrate magice
1. Reconstituirea operaţiilor.
2. Aritmetica chibriturilor.
3. Pătrate magice.
5. Sudoku.
6. Figuri magice

1.Transpunerea unei situaţii problemă în 
limbaj matematic, rezolvarea  problemei 
obţinute şi interpretarea rezultatului.
2.Identificarea unor concepte matematice care 
conduc la dezlegarea rebusurilor matematice.
3.Utilizarea limbajului logicii matematice şi 
a tipurilor de raţionament logic în rezolvarea 
problemelor.

Câteva probleme de logică

1. Ce număr se potriveşte?
2. Atenţie la lectură!
3. Rebus matematic.
4. Probleme din concursuri

1.Identificarea unor concepte matematice care 
conduc la dezlegarea rebusurilor matematice.
2.Utilizarea limbajului logicii matematice şi 
a tipurilor de raţionament logic în rezolvarea 
problemelor.
3.Interpretarea şi verificarea rezultatelor 
obţinute în urma rezolvării modelului teoretic 
al unei probleme practice.

Probleme isteţe pentru copii asemenea
1. Probleme din poveşti.
2. Probleme de logică şi perspicacitate.
3. Probleme de atenţie.
4. Probleme de intuiţie.
5. Probleme cu erori.
6. Probleme din concursuri

1.Alegerea formei de reprezentare a unui 
număr
raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi 
pentru optimizarea calculului cu fracţii 
ordinare, sau zecimale

Curiozităţi cu numere raţionale
1. Simplificări ciudate.
2. Probleme amuzante cu fracţii.

1.Recunoaşterea şi descrierea unor elemente 
de geometrie plană în configuraţii geometrice 
date.
2.Utilizarea instrumentelor geometrice 
(riglă, raportor, compas) pentru a desena 
figuri geometrice plane descries în contexte 
matematice date.

Geometrie cu ... foarfecele
1. Probleme – decupaje.
2. „Planul ingenios al celor 7 bucăţi” Tangram.
3. Reprezentări de figuri geometrice cu ajutorul 
beţelor de chibrit.
4. Confecţionarea din carton a unor corpuri 
geometrice
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SUGESTII METODOLOGICE

                  Sarcinile de lucru vor viza:

1. Exerciţii de modelare a unor situaţii matematice;
2. Folosirea unor idei, reguli sau metode matematice în abordarea unor situaţii practice sau 

pentru structurarea unor situaţii diverse;
3. Conceperea, realizarea şi susţinerea unor proiecte rezolvabile prin activităţi de grup.

Exemple de activităţi de învăţare asociate competenţelor specifice

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
Determinarea unor numere naturale care 
îndeplinesc condiţii date;

	exerciţii de determinare a unor numere 
naturale formate din mai multe cifre;

Găsirea unor numere pe baza unor 
raţionamente algoritmice;

	substituirea numerelor cu litere şi 
invers;

	ghicirea unei cifre şterse;
Aplicarea tehnicilor de calcul însuşite în 
construcţii numerice.

	completarea simbolurilor matematice 
într-o egalitate sau inegalitate;

	construirea de coloane şi linii de cifre 
pentru a se obţine „pătrate perfecte”.

Să identifice metode si trucuri de calcul 
mintal rapid.

	exerciţii de calcul mintal rapid
	determinarea unui număr cu ajutorul 

resturilor;

Determinarea numerelor care compun un 
careu magic folosind operaţiile aritmetice.

	Exerciţii de completare a unor careuri 
magice, reţele de numere

	Exerciţii de compunere, prin analogie, 
a unor careuri magice

	Completarea unor pătrate de tip Sudoku
Identificarea unor concepte matematice 
care conduc la dezlegarea rebusurilor 
matematice.

	Rezolvarea unor rebusuri matematice 
în care intervin noţiunile studiate

	Realizarea unui rebus

Transpunerea unei situaţii problemă în 
limbaj matematic, rezolvarea  problemei 
obţinute şi interpretarea rezultatului

	rezolvarea unor probleme de logică şi 
perspicacitate;

	rezolvarea unor probleme de atenţie;
	rezolvarea unor probleme de intuiţie
	rezolvarea unor probleme cu erori;
	exerciţii de identificare în literatura 

pentru copii a unor enunţuri-mesaje 
ce pot constitui suport ţn alcăturiea 
textelor matematice

Alegerea formei de reprezentare a unui 
număr raţional pozitiv şi utilizarea de 
algoritmi pentru optimizarea calculului cu 
fracţii ordinare, sau zecimale

	simplificarea unor fracţii după alte 
reguli decât cea clasică

	rezolvarea unor probleme cu fracţii;
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Recunoaşterea şi descrierea unor elemente 
de geometrie plană în configuraţii 
geometrice date

	Rezolvarea unor probleme de decupare
	Reconstituirea unor figuri geometrice
	Activităţi practice de construire a unor 

figuri geometrice din diferite materiale( 
carton, beţişoare,etc).

Utilizarea instrumentelor geometrice 
( riglă, raportor, compas) pentru a desena 
figuri geometrice plane descrise în contexte 
matematice date.

	Exerciţii de desenare a unor figuri 
geometrice

	Probleme de construcţie a unor figuri 
geometrice din chibrituri

	Realizarea paralelipipedului 
dreptunghic şi a cubului din carton

Strategii didactice
- Metode şi procedee (activ participative): brainstorming, conversaţia euristică, argumentarea 

prin analogie, turul galeriei
- Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, scheme, reprezentări grafice

- Forme de organizare: activităţi pe grupe, alternativ cu activitatea frontală

Evaluarea
 

 Evaluarea va fi continuă şi formativă.
 Procesul de evaluare va îmbina formele tradiţionale cu cele alternative (proiectul, portofoliul, 
autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului) şi va 
pune accent pe:

- corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competenţele specifice vizate de 
programa şcolară

- valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui 
elev

- utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor şcolare
- recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor 

dobândite în contexte non-formale sau informale.

BIBLIOGRAFIE

1. Dăncilă Ioan – „Matematica distractivă”, Ed. Sigma, Bucuresti, 2000
2. Nicolau Edmond – „Probleme de logica pentru copii”, Ed. Niculescu, Bucuresti, 1998
3. Perelman I. – „Algebra distractivă”, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1961
4. Iosub B. – „Aritmetica recreativă”, Ed. Tineretului, 1957
5. Constantinescu Petre – „Jocuri si probleme distractive”, Ed. Albatros, Bucuresti, 1971
6. Popescu Titus – „Matematica de vacanţă”, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 198
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METODE NOI DE PREDARE ŞI EVALUARE LA MATEMATICĂ

Prof. Iordache Ana Maria Carmen
Scoala cu cls. I-VIII Vedea, com. Vedea

I. Argument:

Referatul a fost elaborat din perspectiva noilor abordări didactice, propunând mai puţin un demers descriptiv 
al ,,predării interactive” cât unul ,,experimental”, centrat pe experienţa cadrelor didactice.
Dincolo de experimentarea procedurii este realizat şi un context de învăţare activă a unui aspect teoretic. Altfel 
spus, vei învăţa despre învăţarea activă printr-un demers activ. 
Referatul promovează gândirea critică, învăţarea activă, stilurile individuale de muncă dar şi sarcinile de lucru 
în grup.
Atrag atenţia că, atunci când am elaborat acest referat, am plecat de la următoarele premise:

•	 fiecare elev poate învăţa, iar sarcina cadrelor didactice este de a identifica experienţele de învăţare care 
motivează elevii şi care contribuie la creşterea randamentului şcolar;

•	 în practica didactică, este acceptat faptul că un elev reţine:
                                          10%    -din ceea ce citeşte;
                                          20%    -din ceea ce aude;
                                          30%    -din ceea ce vede şi aude în acelaş timp;
                                          80%    -din ceea ce spune;
                                          90%    -din ceea ce spune făcând un lucru la care reflectează şi care-l interesează.
Învăţarea devenind eficientă doar atunci când îl punem pe elev să acţioneze.

Chestionar:

1.Ce metode utilizaţi în procesul instructiv-educativ ?

Metode de predare/învăţare Niciodată 1-2 ori pe 
lună

O dată pe 
săptămână

De 2-3 ori pe 
săptămână

În fiecare zi

1.Prelegerea A B C D E
2.Demonstraţia A B C D E
3.Discuţii în clasă A B C D E
4.Activitatea de grup A B C D E
5.Film, TV, video A B C D E
6.Exerciţii de construcţie si 
practică

A B C D E

7.Joc de roluri A B C D E
8.Simulare/jocuri A B C D E
9.Studii de caz A B C D E
10.Teste şi concursuri A B C D E
11.Controversa academică A B C D E

12.Dezbateri A B C D E
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13.Prezentarea în clasă a 
lucrărilor elevilor

A B C D E

14.Brainstorming A B C D E
15.Proiecte A B C D E
16.Ajutarea colegilor A B C D E
17.Învăţarea prin cooperare A B C D E
18.Lectura în gând A B C D E
19.Problematizarea A B C D E
20.Mozaic A B C D E
21.STAD A B C D E
22.Lucrul în cerc A B C D E
23.Turul galeriei A B C D E
24.Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat A B C D E

25.Bulgărele de zăpadă A B C D E
26. Reţeaua de discuţii A B C D E
27.Cubul A B C D E
28.Caruselul A B C D E
29.SINELG A B C D E
30.Cvintetul (cinquain) A B C D E
31.Jurnalul cu dublă intrare A B C D E
32.Diagrama Venn A B C D E
33.Eseul de 5(10) minute A B C D E
34.„Colţurile” A B C D E
35.Predarea reciprocă A B C D E
36.Cadranele A B C D E
37.„Ciorchinele” A B C D E
38.Linia valorică A B C D E
39.Ghidul de anticipaţie şi 
reflecţie

A B C D E

40.„Gândiţi/lucraţi în perechi/
comunicaţi”

A B C D E

2.Este mediul  interactiv important pentru facilitarea învăţării în clasă ?
         □ puţin                            □ mediu                                  □ foarte

3.În ce măsură influenţează interesul elevului calitatea şi diversitatea materialelor folosite în activităţile 
instructiv- educative ?
         □ puţin                            □ mediu                                  □ foarte

4.Credeţi că utilizarea tehnicilor noi de predare şi evaluare asigură ocazii de afirmare pentru fiecare elev din 
clasă?
                                   □ da                                            □ nu
Argumentaţi!
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5.Prin evaluarea elevilor asiguraţi un feed-back constant în legătură cu performanţele clasei?
         □ puţin                            □ mediu                                  □ foarte

6.Amintiţi-vă cum a decurs una dintre orele recent desfăşurate la clasă.
Pentru această oră de curs, încercuiţi din lista de mai jos, verbul care descrie cel mai bine activitatea elevilor:
 a vedea, a fi atent, a rezolva,a răspunde, a propune, a calcula, a discuta, a redacta, a greşi, a calcula, a asculta, 
a lua notiţe, a se plictisi.

III.Continut:

G. Pólya a comparat profesorul cu un negustor care trebuie să-şi vândă marfa utilizând toate mijloacele posibile:
„Ţineţi minte că întotdeauna clientul are dreptate în principiu, iar câteodată are dreptate şi în practică. Tânărul 
care refuză să înveţe matematica poate să aibă dreptate; este posibil ca el să nu fie nici leneş nici nepriceput 
ci doar să-l intereseze mai mult altceva – există atât de multe lucruri interesante în jurul nostru. Este datoria 
dumneavoastră ca profesori, de vânzători de cunoştinţe, să-l convingeţi pe elev că matematica este interesantă, 
că problema pe care o discutaţi acum este interesantă, că această problemă la care lucrează merită efortul.”

Elementele posibile în prefigurarea strategiei didactice

Tipuri de experienţe de învăţare 
	 învăţare prin receptare
	 învăţare prin descoperire
	 învăţare problematizată
	 învăţare prin lectură
	 învăţare programată
	 învăţare prin cooperare 

Metode
	învăţare prin cooperare 
	expunerea
	conversaţia
	modelarea
	dezbaterea
	problematizarea
	observaţia
	demonstraţia
	munca cu manualul
	exerciţiul
	algoritmizarea
	jocuri
	studiul de caz
	învăţare pe grupe

Forme de organizare a activităţii 
	frontale
	colective
	microgrupale (de echipă)
	în perechi
	individuale
	individuale
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Suporturi didactice 
	materiale didactice clasice şi moderne
	tehnici audio-vizuale

Metode
	Demonstraţia matematică 
	Expunerea sistematică a cunoştinţelor
	Metoda conversaţiei 
	Problematizarea şi învăţarea prin descoperire
	Modelarea 
	Metoda exerciţiului
	Metoda muncii cu manualul
	Metoda învăţării pe grupe
	Învăţare prin cooperare
	Algoritmizarea
	Instruire programată

Metoda muncii cu manualul
       Această metodă pretinde studierea sistematică a noilor cunoştinţe din manual. Ea îşi propune crearea de priceperi 
şi deprinderi de a se orienta în textul citit, de  a-l analiza şi reţine reguli şi teoreme. Valoarea acestei metode constă 
nu numai printr-o însuşire temeinică a cunoştinţelor ci şi formarea unor deprinderi de activitate intelectuală

dialog 

demonstraţie cu 
mijloace audio-vizuale 

experiment 

 

Metode moderne 

descoperirea 

problematizarea 

modelarea 

simularea 

Metode tradiţionale 

conversaţie 

demonstraţie intuitivă 

expunere orală 

lectura 
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KWL - Know, Want to know, Learn

Este o strategie de conştientizare de către elevi a ceea ce ştiu sau cred ca ştiu referitor la un subiect şi totodată 
a ceea ce nu ştiu sau nu sunt siguri că ştiu şi ar dori să ştie sau să înveţe.
Metoda activează pe elevi şi îi face conştienţi de procesul de învăţării şi oferă elevilor posibilitatea de a-şi 
verifica nivelul cunoştinţelor.
Prin acest exerciţiu se încurajează participarea fiecărui elev prin conştientizarea eventualelor lacune şi prin 
motivarea acoperirii acestora, se stimulează atenţia şi gândirea şi oferă posibilitatea elevilor de a-şi dezvolta 
competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare.

Etapele tehnicii
	  anunţarea temei de către profesor
	  se cere elevilor să inventarieze ideile pe care consideră că le deţin cu privire la subiectul sau tema 
investigaţiei ce va urma. Aceste idei vor fi notate în rublica Ştiu a tabelului.
	  ei vor nota ideile despre care au îndoieli sau ceea ce ar dori să ştie în legătură cu tema respectivă. 
Aceste idei sunt grupate în rublica Vreau să ştiu
	  profesorul va propune apoi studierea unui text realizarea unei investigaţii şi fixarea unor cunoştinţe 
referitoare la acel subiect. Elevii îşi însuşesc noile cunoştinţe şi îşi inventariază noile idei asimilate pe care le 
notează în rublica Am învăţat
	  după rezolvarea sarcinii de lucru elevii vor folosi noţiunile înscrise în fiecare coloană pentru a 
demonstra nivelul actual al cunoştinţelor

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat 

 

         Tehnici 

 

       

     INSERT 

   

KWL 

 

Metoda     
ciorchinelui 
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INSERT - Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking

	  Este o tehnică de predare-învăţare menită să servească drept referinţă convenabilă pentru nivelul 
cunoştinţelor elevilor la un moment dat. Este o modalitate prin care se poate obţine informaţii despre ce ar dori 
elevii să afle în raport cu o temă anume, este o tehnică de monitorizare a înţelegerii.

Li se cere elevilor să marcheze astfel textul:

                     Ö  - pasajele care confirmă ce ştiu deja

                     -
- pasajele care contrazic sau diferă de 
ceea ce ştiu sau credeau că ştiu

                        
                      +

- informaţiile noi, neaşteptate

                      ? - pasajele în legătură cu care au 
întrebări

Etapele tehnicii
	  elevii vor primi fiecare o fişă cu textul propus spre dezbatere
	  fiecare elev lecturează individual textul şi însemnează paragrafele cu semnele corespunzătoare
	  sub dirijarea profesorului se completează un tabel

Ö - + ?

	  La finalul exerciţiului se va comenta întreaga structură cu explicaţiile de rigoare

Folosind această metodă, elevii după rezolvarea sarcinii de lucru
 
	  îşi monitorizează propria înţelegere
	  se implică în introducerea noilor informaţii în schemele de cunoaştere pe care le posedă deja
	  corelează în mod deliberat noul cu ceea ce le este cunoscut
	  elevii construiesc punţi între cunoscut şi nou pentru a ajunge  la o nouă înţelegere
	  metoda are ca scop generarea unui schimb de idei sănătos între elevi
	  se urmăreşte dezvoltarea vocabularului şi a capacităţii de exprimare
	  stimulează gândirea critică
	  iese în evidenţă modul propriu de a înţelege o temă anume
	  realizează asociaţii noi de idei sau relevă noi sensuri ale ideilor
	  caută căi de acces spre propriile cunoştinţe

Participarea întregii clase la realizarea sistemului INSERT este lansată ca o provocare şi reprezintă o altă 
modalitate de integrare a informaţiilor noi între cunoştinţele asimilate de elevi.
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Metoda ciorchinelui

	  Reprezintă modelul sau ansamblul organizat al procedeelor sau modurilor de realizare practică a 
operaţiilor care stau la baza acţiunilor parcurse în comun de profesori şi elevi şi care conduc în mod planificat 
şi eficace la realizarea scopurilor propuse. 
	  Este o tehnică de predare-învăţare menită să încurajeze elevii să gândească liber şi să stimuleze 
conexiunile de idei. Este o modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor însuşite 
anterior. Este o tehnică de căutare a drumului spre propriile cunoştinţe evidenţiind propria înţelegere a unui 
conţinut.

Etapele metodei
	  pe mijlocul foii se scrie un cuvânt sau o propoziţie (nucleu)
	  elevii sunt invitaţi să scrie cuvinte sau sintagme care le vin în minte în legătură cu tema propusă
	  cuvintele sau ideile vor fi legate prin linii de noţiunea centrală
	  elevii lucrează în grupe
	  fiecare grupă prezintă “ciorchina” proprie 
	  se analizează fiecare “ciorchină” şi se efectuează una comună pe tablă dirijată de profesor

	  După rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi noţiunile şi legăturile create pentru a dezvolta idei 
despre conceptul propus.

	  Prin acest exerciţiu se încurajează participarea întregii clase. Poate fi folosit cu succes la evaluarea 
unei unităţi de conţinut dar şi pe parcursul predării, făcându-se apel la cunoştinţele dobândite de elevi.
	  stimulează conexiunile dintre idei
	  iese în evidenţă modul propriu de a înţelege o temă anume
	  realizează asociaţii noi de idei sau relevă noi sensuri ale ideilor
	  caută căi de acces spre propriile cunoştinţe

CONCEPTUL 
PROPUS
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Învăţare prin cooperare

Învăţarea în grup Învăţarea prin cooperare 

	Desemnează activitatea 
de studiu a unui grup de 
elevi, aceştia pot sau nu să 
coopereze. 

	Sunt recompensate 
performanţele individuale

	Desemnează o situaţie de învăţare în care elevii 
lucrează în grupuri cu abilităţi şi cunoştinţe 
eterogene.

	Sunt recompensaţi pe baza performanţelor 
grupului 

	  Această metodă reprezintă utilizarea, ca metodă instrucţională a grupurilor mici de elevi astfel încât 
aceştia să poată lucra împreună, urmând ca fiecare membru a grupului să-şi îmbunătăţească  performanţele 
proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi membrii ai grupului.

Avantajele învăţării prin cooperare 
	  Interacţiunile la nivel de grupuri pot crea la nivel cognitiv, conflictul şi dezechilibrul care conduc 
individul la întrebări asupra înţelegerii anterioare a fenomenelor şi îl pot conduce să emită idei noi
	  Discuţiile în grup ajută pe membrii acestuia să repete, să proceseze şi să-şi extindă cunoştinţele. Pe 
măsură ce membrii grupului pun întrebări şi oferă explicaţii ei, sunt obligaţi să realizeze conexiuni logice, 
să-şi organizeze cunoştinţele şi să activeze procesele de revizuire rapidă care susţin procesarea informaţiei şi 
mecanismele memoriei

Elementele de bază ale învăţării prin cooperare 
	  Interdependenţa pozitivă 
     trebuie să lucreze împreună pentru a atinge scopul propus, au nevoie unul de celălalt pentru sprijin, 
explicaţii, coordonare
	  Responsabilitatea individuală 
     fiecare membru al grupului este răspunzător de propria contribuţie la îndeplinirea scopului propus
	  Interacţiunea promotorie 
     elevii sunt plasaţi în aşa fel încât să interacţioneze direct faţă în faţă  la nivelul grupului şi nu dintr-un colţ 
în altul a clasei
	  Analiza activităţii grupului 
     grupurile de elevi reflectează asupra colaborării lor decid asupra modului de îmbunătăţire a eficienţei acestui 
tip de activitate
	  Dezvoltarea deprinderilor interpersonale în cadrul grupului 

Metode de învăţare prin cooperare

	  Metode de studiu în grup 
     în cadrul căreia elevii lucrează împreună pentru a se ajuta reciproc să stăpânească  informaţii sau deprinderi 
relativ bine definite
	  Învăţarea prin proiecte instrucţionale de grup sau învăţarea activă
     acesta expune un ansamblu de metode care se referă la implicarea elevilor în timpul orelor la realizarea 
unor proiecte comune.
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Grupuri de studiu formale 
– se alcătuiesc într-o oră de studiu şi pot funcţiona timp de câteva săptămâni. În cadrul acestora elevii sunt 
implicaţi activ în activităţi intelectuale precum organizarea materialului, explicarea lui, integrarea noţiunilor 
noi în structurile conceptuale deja cunoscute. În acest tip de organizare elevii sunt „motorul” procesului de 
învăţare.

Grupurile de studiu spontane 

  - sunt grupuri construite ad-hoc pentru un interval care poate dura de la câteva minute până la întreaga oră 
de curs. Acest mod de organizare este utilizat în timpul predării propriu-zise pentru a canaliza atenţia elevilor 
către noţiuni noi.

Grupurile bază 

- se constituie pe termen lung (cel puţin un an) sunt grupuri eterogene cu membri permanenţi al căror 
scop principal este ca membri săi asigure ajutor reciproc, încurajare, asistenţă de care fiecare are 
nevoie pentru a progresa la nivelul instituţiei şcolare.

Metoda Jigsaw 
Este metoda de bază a învăţării prin cooperare. 

Etapele metodei

	  se alcătuiesc grupe 5x5
	  fiecare grupă se face „expert” într-o temă dată (exp. paralelogram, dreptunghi, romb, pătrat, trapez)
	  membrii grupului prin cooperare analizează, sintetizează cunoştinţele despre tema dată efectuând 
scheme, desene, ciorchine
	  se formează alte grupe astfel încât într-o grupă nouă să fie câte un membru din grupele iniţiale
	  în cadrul grupelor fiecare membru prezintă tema lui la care este „expert”
	  membrii grupurilor caută legăturile între temele prezentate caută conexiunile, diferenţele, asemănările.
	  Observaţiile  fiecărui grup sunt expuse şi prezentate de un membru al grupului
	  Sub dirijarea profesorului se face sintetizarea generală care se notează pe tablă şi în caiet

Instruire programată
	  Instruirea programată pe calculator asigură o învăţare individualizată, oferind posibilitatea realizării 
concomitente şi imediată a mai multor evenimente şi obiective didactice – receptarea, înţelegerea, întărirea, 
aplicarea şi evaluarea pe baza căreia se realizează  reglajul (autoreglajul) adică conexiunea inversă (feedback). 
Instruirea programată se bazează pe parcurgerea unui algoritm prestabilit, alcătuit din alternări de secvenţe 
informative cu momente rezolutive cu seturi suplimentare de cunoştinţe.

Programele de instruire se fac în conformitate cu anumite principii 
	  Principiul „paşilor mici” determină divizarea materiei de studiu în „paşi” informaţionali şi acţionare 
relativ mici,  pentru a uşura succesul învăţării individuale
	  Principiul participării active – programul determină pe fiecare elev să recepteze şi să înţeleagă materia 
parcursă şi să participe la darea de răspunsuri, la rezolvarea de exerciţii în cadrul fiecărei teme de studiat
	  Principiul repetării integrate şi întăririi imediate a cunoştinţelor – programul determină repetarea 
materiei anterioare şi fixarea materiei noi
	  Principiul respectării ritmului individual de învăţare – fiecare elev parcurge programul în funcţie de 
posibilităţi, dispunând şi gestionând după voie timpul de rezolvare a sarcinilor
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	  Principiul conexiunii inverse – asigură conexiunea inversă modificând fluxul de intrare în funcţie de 
răspunsurile corecte date de elev

Programele pot fi: 
	  liniare cu răspunsuri construite – fragmentează materia de învăţat şi are avantajul că prin secvenţele 
mici de materie informaţională uşurează înţelegerea prin studiul independent
	  ramificate cu răspunsuri la alegere – divide materia de studiu în secvenţe mai mari, uşurează sinteză 
cunoştinţelor
	  combinate 

Avantaje
	  asigură însuşirea cunoştinţelor de către toţi elevii
	  creează premisă formării unui stil de muncă activ autocontrolat
	  asigură unitatea între comunicare, stocare şi control
	  sporeşte ritmul învăţării şi reduce timpul de studiu
	  scuteşte profesorul de o serie de acte didactice de rutină pe care le poate îndeplini cu succes calculatorul

Dezavantaje
	  prin programare se vizează aspectul instructiv al educaţiei şi mai puţin aspectul formativ
	  nu la toţi copii este suficient lucrul cu calculatorul mai ales elevilor care au nevoie de legături 
interpersonale
	  izolarea învăţării programată se poate contracara prin îmbinarea cu munca în grup asistat de calculator 
sau nu
	  abuzul de imagini este la fel de periculos ca şi cel de cuvinte. Excesul de imagine poate sărăci moţiunile, 
poate împiedica îmbogăţirea ideilor, poate încetini procesul de observaţie, limitează posibilităţile de creaţie şi 
favorizează anumită pasivitate. 

Pentru a contracara dezavantajele instruirii programate trebuie să alterneze lecţii programate şi neprogramate 
în cadrul unui sistem de lecţii.
Metodele intuitive trebuie să se îmbine cu metodele active, ca elevul să participă conştient şi activ în procesul 
educaţional.
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IMPORTANTA FORMARII CONTINUE PRIN BURSE COMENIUS
                                                                                                                             

                                                                                                Prof. Marinescu Marilena, 
                                                                                            Școala cu clasele I-VIII Nr. 18 Pitești

Formarea continua este o  necesitate pentru un profesor care se doreste a fi permanent creativ si eficient, 
iar bursele Comenius sunt un pas important in dezvoltarea  profesionala,  reusitnd sa  dezvolte  la  un  inalt  
nivel  capacitatea  de  a  folosi  metode moderne in predare, metode al caror scop este acela de a-l motiva pe 
elev  sa invete, transformandu-l din ‘recipient pasiv’ al informatiei  transmise  de  profesor  in  ‘factor  activ  
al  propriei dezvoltari’. 

Cred cu tarie ca un profesor bun este in primul rand un profesor bine pregatit, care este la curent cu 
ultimile noutati in domeniul sau de activitate si care se perfectioneaza pe tot parcursul vietii. Am aplicat 
pentru o bursa Comenius pentru ca predarea unei limbi straine necesita in mod special o imbogatire continua a 
metodelor de predare, precum si un important aport de cunostinte legate de cultura si civilizatia din tara unde 
se vorbeste limba predata.

In urma obtinerii unui grant Comenius de mobilitate individuala penrtru formare continua din partea 
Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, am participat 
la un curs desfasurat la Universitatea Kent din Canterbury, UK,  in perioada 17 - 30 iulie 2011. 

Activitatea de formare s-a numit ‘Methodology and Language for Secondary Teachers’, a durat 2 
saptamani si a fost furnizata de Pilgrims English Language Courses, de la Universitatea Kent din Canterbury, 
UK. La aceasta activitate de formare au participat 14 profesori din tari precum Spania, Portugalia, Turcia, 
Austria, Italia, Polonia si Romania.

Cele 64 de ore de activitate face-to-face au furnizat participantilor un repertoriu bogat de metode si 
strategii didactice moderne, active, care sa diversifice demersul didactic si sa stimuleze gandirea critica si 
creativitatea beneficiarilor. De asemenea, cursul a implicat familiarizarea cu sitemele multimedia, ce pot fi 
folosite in predarea limbii engleze, profesoara noastra deschizand chiar un blog pe wikispace pentru a tine 
legatura si dupa terminarea cursului prin postarea rezultatelor de la clasa in urma noilor tehnici de predare 
dobandite la curs.

Dintre temele principale ale cursului amintesc: 
1.Working with the language system: această sesiune s-a axat pe evolutia principiilor referitoare la 

teoriile şi practicile de predare a limbii engleze dar şi de învăţare a acesteia analizand teoriile din primele zile 
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ale abordării traducerii de gramatică, pana la invatarea bazata pe sarcini şi abordările lexicale.  Aceşti factori 
au fost apoi analizati în ceea ce priveşte propria noastra predare şi cum putem folosi  aceste abordari la clasă.

2.Task Based Learning:- s-au urmarit diverse activitati de implementare  atat d.p.d.v. al profesorului 
cat si al elevului.

3.Lexis and Collocation: -sesiunea axata pe abordarea lexicala a subliniat o serie de efecte atat pozitive 
cat si negative si a constat si intr-o serie de activitati pe care le putem folosi cu elevii in vederea imbogatirii 
vocabularului.

4.Teaching Reading: - activitati de consolidare a abilitatilor de citire din perspectiva situatiilor reale, 
cu materiale autentice.

5.Teaching Writing: -  s-a urmarit in primul rand analizarea diverselor moduri de a face scrisul mai 
productiv, mai interesant dar si mai relevant. Am vazut moduri de incorporare a sarcinilor autentice precum 
utilizarea e-mail-urilor si internet-ului pentru a aduce aceasta competenta in contextul actual, de zi cu zi.

6.Teaching Listening: - sesiunea a analizat moduri de imbunatatire a capacitatii de ascultare prin 
folosirea unor noi strategii de identificare si extragere a elementelor de consolidare a intelegerii mesajului 
audio.

7.Teaching Speaking/pronunciation: - sedinta s-a axat pe activitati de incurajare atat a fluentei cat si a 
acuratetii in vorbire; abordari si tehnici de ajutare a elevilor sa-si dezvolte abilitatea de a interactiona intr-un 
mod cat mai natural folosind limba engleza. S-au analizat tehnici si activitati pe care le putem folosi pentru 
a-i ajuta pe elevi intr-un mod practic atat in cadrul clasei dar si in afara acesteia astfel incat sa devina mai 
increzatori in modul lor de exprimare in limba engleza.

8. Creativity in Language Teaching.- în predarea unei limbi străine, profesorul trebuie să incerce să 
găsească o metoda eficace pentru a- și motiva elevul, pentru a-l face să ințeleagă importanța cunoasterii unei 
limbi străine și să-i conștientizeze utilitatea. Pentru aceasta e nevoie de creativitate atât din partea profesorului, 
cât si a elevului.

Printre alte activitati de formare se mai pot mentiona:Multiple Intelligences, Discipline/Learner 
Autonomy, Motivation,Evaluation, Error Correction, Activities with Music and Art, Mixed-Level Teaching, 
Creative Tasks with Poems/Games, Needs/Many Ideas in One si  Activities Swap( am avut posibilitatea de a 
observa ore sustinute de alti profesori si sa fac o comparatie intre moduri diferite de predare).

Stagiul  de  perfectionare  ales de mine a avut  ca  rezultat  ridicarea  standardului profesional,  
facilitand  schimbul  de  experienta,  deschizand  o fereastra prin care am putut cunoaste aspecte ale sistemului 
educational din diferite tari participante, iar impreuna am putut face comparatii si ajunge la concluzii utile 
tuturor. Participand la acest curs am avut posibilitatea de a impartasi din experienta proprie la catedra cu 
profesori din toate partile lumii, precum si cu profesorii formatori de la curs.

 Bursa Comenius mi-a oferit nu numai posibilitatea de a imi imbunatati cunostintele de limba, cultura 
si civilizatie engleza, dar si oportunitatea de a fi expusa la noi idei de metodica a predarii limbii engleze si 
modalitati noi de a folosi ideile si metodele traditionale intr-un mod creativ si constructiv. M-am intors cu un 
bagaj de noi cunostinte, iar lectiile pregatite de mine au fost imbunatatite cu o multitudine de metode didactice 
noi si diversificate, la un nivel european. 

Cursul de perfectionare in strainatate a avut o valoare potentiala mai mare decat o activitate de formare 
similara din Romania deoarece s-a desfasurat in Marea Britanie, unde sunt vorbitori nativi de limba engleza 
si unde am avut posibilitatea de a  fi expusa in mod direct la  limba, cultura si civilizatia britanica. Stagiul  a  
contribuit  la  dezvoltarea  mea  profesionala continua, oferindu-mi posibilitatea unei incursiuni in alte spatii 
geografice si culturale,  largindu-mi  orizontul cultural,  ajutandu-ma  sa  sterg granitele (geografice dar si 
de varsta), prin insusirea unui nou concept, acela de a fi cea mai buna in domeniul meu de activitate, de a 
fi capabila  sa  imi modelez propria personalitate dar si pe cea a elevilor mei in asa fel incat sa corespunda 
inaltelor standarde europene.

Recomand participarea la cursuri de formare continua prin Agentia Nationala pentru Programe 
Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale tuturor profesorilor care vor sa fie la curent cu 
cele mai noi metode si tehnici de predare. Adrese utile pentru burse Comenius puteti gasi aici:
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Contact:
• Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale 
•    http://www.anpcdefp.ro/
• Catalogul cu centre de formare pentru profesori: 

   http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
Webografie utila profesorilor de limba engleza si nu numai:
• www.englishjet.com   (carti, jocuri, e-books, cantece, ziare)
• www.angelsonline.net   (jocuri si activitati pentru elevi)
• www.bbc.co.uk/learning
• www.teachingenglish.org.uk

www.sitesforteachers.com
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FOLCLORUL LITERAR SAU LITERATURA FOLCLORISTICĂ. 
CEA DINTÂI LITERATURĂ A ORICĂRUI POPOR

 

Prof. Ilică Mariana-Carmen  
Grup Şcolar ,,Vasile Gherasim” Marginea, judeţul Suceava

 Încă de la început, literatura română scrisă, cultă, a fost strâns legată de literatura orală, populară. Pe 
de o parte, fiindcă acolo este deja structurat, codificat universul imaginar românesc, pe de altă parte fiindcă 
poeţii, dar şi prozatorii, au folosit frecvent structurile ritmice, imaginile, metaforele, rimele, structurile epice 
din literatura populară.
 Literatura română cultă, de la Dosoftei şi Ion Budai-Deleanu, la Alecsandri, Eminescu, Coşbuc şi până 
la Sadoveanu, Ion Barbu, Voiculescu sau Nichita Stănescu (pentru a cita doar câţiva scriitori esenţiali) a fost 
influenţată, a fost modelată, în modurile cele mai diverse, de literatura populară.
 În acest capitol am surprins elemente folclorice în literatura veche din secolul al XVIII-lea până în 
secolul al XIX-lea, analizând infiltraţiile folclorice în operele literaturii române vechi şi urmările lor în planul 
conştiinţei şi al expresiei.

Primele culegeri de folclor românesc datează din secolul al XIX-lea. Din această cauză dovezile 
existenţei culturii populare pot fi găsite în surse indirecte: limbă, cronici, inscripţii, opere literare.

Sunt cunoscuţi cronicarii şi călătorii străini care în secolele următoare au consemnat cântece populare 
româneşti. Din secolul al XVII-lea datează ,,cea dintâi încercare de a folosi schemele prozodice ale poeziei 
populare drept model pentru poezia cultă românească”, în Psaltirea în versuri ( 1673) a mitropolitului 
Dosoftei.1

 Folclorul românesc îşi capătă semnificaţia sa prin operele Stolnicului Constantin Cantacuzino şi 
Dimitrie Cantemir. Primul în Predoslovia la Istoria Ţării Româneşti, se opreşte asupra cântecelor bătrâneşti, 
socotindu-le documente istorice, iar Dimitrie Cantemir poate fi considerat, datorită operei sale capitale, 
Descrierea Moldovei, primul cercetător al etnografiei şi folclorului românesc.
 În opera lui Ion Budai-Deleanu sunt integrate obiceiuri, cântece, proverbe, elemente miraculoase de 
basm. Iluministul, autor al Ţiganiadei, le admiră valoarea estetică.

În comentariul operei găsim exprimat îndemnul spre culegerea poeziei populare ,,ca să nu cadă în 
uitare.”

Nu este lipsită de interes puternica influenţă a cântecului popular în opera poetică a Văcăreştilor şi a lui 
Costachi Conachi, nici contribuţia importantă a lui Anton Pann prin Cântece de stea din 1822, în care include 
pentru prima dată şi folclor din mediul orăşenesc. 
 Interesul şi pasiunea pentru poezia populară, pentru culegerea şi cercetarea valorilor care o compun 
începe să ia proporţii în secolul al XIX-lea, mai cu seamă în perioada paşoptistă.
 În această perioadă Mihail Kogălniceanu aduce o contribuţie însemnată la cultivarea şi dezvoltarea 
interesului pentru folclor şi valorificarea lui literară. În articolul de fond al primului număr al revistei Dacia 
literară2, Introducţie, el formulează pentru prima dată, ideea că literatura populară este una dintre bogatele 
literaturi naţionale, originale: ,,...dar ceea ce este sâmburele poeziei noastre naţionale sunt baladele şi cântecele 
populare.” Kogălniceanu salută cu entuziasm „producţiile literare inspirate din folclor.” Influenţat de Herder, 
Kogălniceanu socotea că obiceiurile, credinţele, tradiţiile, poezia sunt mărturii ale vieţii şi spiritului poporului, 
ele având, deci, valoare istorică. 
 Paralel cu Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi îşi expune şi el ideile folcloristice, făcând o primă 
încercare de clasificare a cântecului popular. 
 Dintre scriitorii paşoptişti, Alecu Russo este acela care nu numai că descoperă poezia populară, dar este 
şi teoreticianul folclorului. Ca exeget al folclorului, Russo şi-a expus părerile sale despre poezia populară în 
câteva lucrări de bază: Poezia populară, Studii naţionale.
 Desigur, ideile sale sunt ale epocii, adică ele se încadrează în curentul romantic mai cu seama de 
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la Herder şi Jules Michelet. El este cel care şi-a formulat pentru prima dată ideea că poezia populară este 
primul capitol al istoriei şi civilizaţiei unui popor. Pentru Russo, poezia populară este unicul moment de artă 
care înfăţişează veridic specificul naţional. În concepţia sa, realizatorul creaţiei artistice este colectivitatea, 
nevăzând exact rolul şi contribuţia sa la geneza creaţiei populare.
 În aceeaşi viziune se încadrează şi Vasile Alecsandri, a cărui activitate literară este dominată de folclor. 
Alecsandri nu este numai culegător şi ideolog, ci în opera sa aflăm un model de împletire între creaţia cultă şi 
cea populară. 

Alecsandri a tipărit cea dintâi mare colecţie de folclor, intitulată Poezii populare. Balade (Cântice 
bătrâneşti), în 1852, iar în 1853 apare parea a II-a Poezii populare. Balade adunate şi îndreptate. Colecţia se 
deschide printr-o prefaţă, în care se face clasificarea poeziei populare în cântece bătrâneşti sau balade, doine 
şi hore.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea folclorul se bucură de o atenţie sporită atât din punct de 
vedere ideologic cât şi al culegerilor.
 Dacă în epoca precedentă avântul şi elanurile romantice i-au călăuzit pe scriitori, de această data se 
caută noi orientări ştiinţifice, prin strădania lui Alexandru Odobescu şi mai ales prin Bogdan Pietriceicu Hasdeu 
şi şcoala sa folcloristică.
 Înrudit spiritual cu scriitorii generaţiei de la 1848, Alexandru Odobescu face un pas înainte şi se apleacă 
cu pasiune asupra creaţiei poetice populare. El este primul scriitor care face studii de folclor comparat.
 Odobescu cunoaşte toţi marii folclorişti europeni: Montaigne, Herder. Sub influenţa acestora îşi 
formulează opinia după care poezia populară constituie premisa pentru cunoaşterea psihologiei şi limbii 
naţionale. El este, totodată, primul care evidenţiază valoarea artistică universala a Mioriţei. 
 Bogdan Pietriceicu Hasdeu este cel care dă o concepţie ştiinţifică folclorului şi-i stabileşte legături 
cu celelalte discipline: istorie, filologie, psihologie etc. El este iniţiatorul direcţiei ştiinţifice în folcloristica 
românească, prin lărgirea noţiunii, prin cercetarea şi adâncirea procesului de creaţie.3 Este autorul unui şir 
întreg de articole de folclor românesc în comparaţie cu teme şi motive folclorice italiene, persane, sanscrite, 
franceze, greceşti etc.
 Putem afirma că, folcloristica ştiinţifică românească începe cu B.P. Hasdeu ,,el fiind cel care a făurit 
marca cercetării şi i-a jalonat căile care trebuiau deschise.”4 

Acesta publică în 1880 volumul Cărţile poporane ale românilor în secolul XIV în legătură cu 
literatura poporană cea nescrisă.

Prin Hasdeu ia fiinţă o nouă şcoală folcloristică strângând în jurul său pe G. Dem. Teodorescu, Lazăr 
Şăineanu, Simion Florea Marian. Columna lui Traian iniţiată de Hasdeu este prima revistă consacrată 
etnografiei şi folclorului. 

Hasdeu stabileşte o clasificare folcloristică, pornind de la modalităţile de exprimare, fixând genul 
poetic, aforistic, narativ, distingând producţii aparţinând copilăriei, bărbăţiei, bătrâneţii.

Sub influenţa şcolii lui Hasdeu s-a modelat activitatea folcloristică a lui Simion Florea Marian. Opera 
lui cuprinde culegeri de folclor şi studii asupra creaţiei populare. Studiile sale privesc botanica şi ornitologia, 
apoi toate obiceiurile în legătură cu naşterea, nunta şi înmormântarea precum şi cu sărbătorile de peste an.
 Un loc aparte îl ocupă în dezvoltarea folcloristicii româneşti ,,învăţatul rabin”5 Mozes Gaster, 
susţinătorul originii literare a folclorului. O. Bârlea consideră că această idee ,,constituie firul călăuzitor” al 
volumului Literatura populară română.6 Volumul publicat de Gaster în 1883 este apreciat ca fiind ,,întâia 
cuprindere sintetică a acestui domeniu, rămânând multă vreme singurul tratat şi manual totodată.”7

 Colecţia folclorică cea mai cunoscută din aceasta epocă este Poezii populare române, publicată în 
1885 de G. Dem. Teodorescu, unul din cei mai mari folclorişti români. Culegerea se distinge prin două trăsături 
fundamentale: ,,cuprinde pentru întâia oară toate speciile mai importante ale creaţiei populare (...) şi include 
în aceeaşi privire egală şi folclorul oraşelor ca şi folclorul rural.”8

 Un alt folclorist din şcoala Hasdeu este şi Lazăr Şăineanu. Este cel care promovează, ca punct central 
al studiilor sale de folcloristică, principiul exigenţei ştiinţifice în culegerea creaţiei populare. În opinia lui, 
condiţia esenţială a oricărei culegeri de folclor este fidelitatea reproducerii conţinutului şi formei creaţiei, 
înregistrarea variantelor.
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 Hasdeu îl numeşte ,,cel mai de seamă basmolog”. Voluminoasa şi importanta sa lucrare, Basmele 
române este suma basmelor publicate timp de o jumătate de secol, variantele fiind grupate, potrivit gradului 
de înrudire, în tipuri, subtipuri etc. Şăineanu a deosebit următoarele tipuri de basme: basme fantastice, în care 
elementul îl constituie miraculosul, basme etico-mitice cuprinzând, pe lângă faptele numeroase ale eroilor şi 
anumite învăţături morale, basme religioase, la care, alături de eroii cunoscuţi ai basmelor, iau parte la acţiune: 
Dumnezeu, forţe sau duhuri necurate, basme glumeţe, în care predomină umorul.

După Lazăr Şăineanu, diferenţa dintre basm şi legenda populară constă în primul rând în raportarea 
povestitorului şi a ascultătorilor din mediile folclorice la adevărul faptelor relatate în cele două tipuri de 
naraţiuni.

Dacă acceptarea convenţiei fabulosului explică receptarea elementelor neverosimile din basm, legenda 
este percepută ca o povestire adevarată la origini, care explică, dupa logica mitică, apariţia lumii şi a formelor 
naturii, toponimele şi destinul excepţional al sfinţilor şi eroilor.

Identificăm basmele şi datorită formulelor specifice existente în structura lor. Numim doar trăsături 
esenţiale ale acestor formule deoarece, pe parcursul studiului nostru le vom aprofunda.

Formula iniţială atrage atenţia asupra disocierii de planul realităţii contingente pe care o presupune 
naraţiunea: ,,A fost odată ca niciodată...”, iar povestitorii populari variază formula iniţială, dezvoltând-o de 
multe ori în secvenţe ample, versificate. 

Formulele mediane sunt utilizate pentru a asigura coeziunea elementelor naraţiunii: ,,căci cuvântul din 
poveste înainte mult mai este”, sau pentru a caracteriza hiperbolic o acţiune sau un personaj. 

Formula finală încheie basmul, fiind simetrică faţă de formula iniţială şi facilitând revenirea în planul 
realităţii contingente printr-o distanţare ironică de conţinutul fabulos.
         Aşa cum au observat exegeţii basmului fantastic, acţiunea acestui tip de naraţiune urmează cel mai adesea 
traseul iniţiatic cuprins între naşterea şi nunta eroului. Pe acest drum al dovedirii calităţilor sale excepţionale, 
protagonistul trebuie să treacă printr-o serie de probe, să poarte mai multe bătălii şi să aibă o victorie. De 
multe ori, se întâlnesc în substanţa epică a basmelor anticipări ale acţiunii, atunci când călăuzele îi proiectează 
eroului întâmplările care îl aşteaptă, sub forma unui discurs de avertizare. Alegerea traseului epic nu este 
însă pusă niciodată în cumpănă de aceste avertismente, deoarece destinul eroului pare a fi prestabilit. Finalul 
basmelor respectă un cod moral pozitiv al comunităţii tradiţionale: faptele bune sunt răsplătite iar cele rele, 
pedepsite. În secvenţa finală, se întâmplă adesea ca povestitorul să se amestece printre personajele ficţiunii, 
prezentându-se drept martor la nunta eroului. Această interferenţă în deznodământul epic rupe convenţia 
fabulosului, reducând-o la un efect umoristic.

La fel ca şi Şăineanu, Petre Ispirescu culegător de basme, snoave, proverbe, se înscrie în istoria 
folcloristicii româneşti, ca unul din cei mai de seama folclorişti din secolul al XIX-lea. 

Culegerea de basme Legendele sau basmele românilor, cuprinde 37 de basme, dintre care cel mai 
frumos exemplar este Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. În opinia lui Ovidiu Bârlea, culegerea 
de basme a lui Ispirescu a avut la noi întrucâtva un rol similar cu colecţia fraţilor Grimm....9

B.P. Hasdeu, în prefaţa culegerii de Basme şi legende din 1872, subliniază autenticitatea limbii 
săteanului, cititorul simţind strămutarea: în viguroasa atmosferă de la ţară, unde expresiile sunt tot atât de 
energice ca şi arşita soarelui, ca şi trosnetul gerului, ca şi bătaia vântului.

Vasile Alecsandri adânceşte opinia lui Hasdeu, în prefaţa la volumul Legendele sau basmele romaneşti 
din 1882: ,,A şti de a păstra naivitatea poetică a graiului povestitorilor de la şezători este o operă din cele 
mai meritorii. Acest merit l-ai avut d-ta, domnule Ispirescu, şi eu te felicit cu toată sinceritatea unui adorator 
al poeziei poporului nostru pentru modul cu care ai cules şi ai publicat importanta colecţie ce ai întreprins.”

Vasile Voiculescu se întreaba:10 ,,nu am cunoştinţă dacă cineva, vreodata, a încercat o analiză a 
basmelor spre a vedea ce simboluri filosofice pot fi determinate în minunata lor destăinuire”, pentru ca tot el 
să afirme: ,,în astfel de legende găsim primele rudimente ale conştiinţei de neam. În peripeţiile de vis ale unui 
basm se personifică de fapt viaţa şi nădejdea unui popor. În acest sens, Făt-Frumos ar personifica (ca şi la 
Eminescu) ideea de neam”.

Pentru a sublinia valoare incontestabilă a culegătorilor şi cercetătorilor de folclor, putem spune că în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, societatea românească a intrat într-un proces de modernizare rapidă pe 
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toate planurile, iar cultura română a cunoscut o dezvoltare impresionantă, ce s-a concretizat în multe realizări 
de performanţă. Este epoca marilor clasici ai literaturii române, epoca în care formele de creaţie se diferenţiază 
mai pregnant, iar operele autorilor români dobândesc treptat o certă originalitate stilistică şi naţională (în arta 
plastică, în teatru şi în muzică, în arhitectură şi urbanistică). Este şi epoca în care se modernizează învăţământul, 
în care are loc o diversificare a presei. Este epoca în care se afirmă, în diverse sfere de activitate socială, 
numeroşi specialişti de prim rang (în economie, medicină, construcţii, ştiinţele naturii etc.), este epoca în care 
apar, pe fundalul unui climat spiritual efervescent, şi o serie de gânditori originali, care au asimilat temeinic 
curentele de idei occidentale şi elaborează acum sisteme de gândire în prelungirea acestora sau în replica faţă 
de teoriile occidentale. 

Este o perioadă fructuoasă pentru creaţia literară şi filosofică, pentru disciplinele sociale, istorice şi 
umane, o perioadă de înălţare a culturii române la standardele valorice ale modernităţii. Grupurile politice 
şi intelectuale, deşi propuneau acţiuni şi ritmuri diferite de înfăptuire a reformelor, se întâlneau în ceea ce 
priveşte proiectul global al modernizării şi al integrării în Europa.

Prima jumătate a secolului al XX-lea este dominată de spiritul ştiinţific al şcolii lui Ovid Densusianu, 
de opera lui Nicolae Iorga, de cursurile universitare ale lui Dumitru Caracostea, cercetătorul baladei româneşti.

Este de remarcat faptul că interesul scriitorilor pentru creaţia artistică populară sporeşte tot mai mult. 
Este vorba de Titi Maiorescu, George Coşbuc, Barbu Delavrancea, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Lucian 
Blaga, Ion Pillat, Vasile Voiculescu etc.

Ceasul cel mare al adevăratei întemeieri ştiinţifice în domeniul vieţii naraţiunilor fusese pregătit, o dată 
cu afirmarea concepţiei despre folclor a lui Ovid Densusianu, ,,cea mai proeminentă figură din folcloristica 
românească”, după B. P. Hasdeu.
 Ovid Densusianu a preconizat cercetarea folclorului în strânsă simbioză cu filologia. Ca şi pentru 
Hasdeu, filologia este după opinia sa ştiinţa care poate lumina cel mai bine căile de cercetare a folclorului.11 

Critica vechilor teorii fusese urmată de o largă deschidere spre viaţa societăţii tradiţionale, în lucrările 
reprezentanţilor şcolii sale.

,,Folcloriştii, arată Densusianu, n-au văzut în jurul lor decât o parte din mulţimea de fapte ce aşteptau 
să fie luate în seamă, continuând să se preocupe de aceleaşi veşnice manifestaţiuni care li se păreau mai 
demne de înregistrat şi uitând că cineva nu trăieşte numai din ce moşteneşte, ci şi din ce se adaugă pe fiecare 
zi în sufletul lui, şi că aceasta este mai ales partea ce merită să fie explorată.”12

Concepţia lui Densusianu punea în valoare ,,partea vie, veşnic în mişcare, din fiinţa lui [a poporului ] 
sufletească”, îndemnând pe cercetători să noteze de la ţăran ,,tot ce dânsul exprimă prin grai, tot ce alcătuieşte 
judecata lui asupra diferitelor împrejurări în care trăieşte, tot ce crede el despre actualitate.”13 În acest punct 
al concepţiei sale, Densusianu aducea contribuţia cea mai de preţ la înţelegerea antropologică a povestitului, 
ca fenomen social complex şi viu. Pentru savantul român este clară evoluţia continuă a povestitului.

Basmele şi legendele, chiar reprezentările aflate în strânsă legătură cu viaţa cotidiană a ţăranului nu vor 
dispare: dacă dispar unele credinţe, reprezentări sau motive ,,vor lua naştere altele nouă. Imaginaţia populară 
nu rămâne niciodată inactivă: ea se amestecă mereu în realitatea de fiecare zi şi încetul cu încetul ajunge să 
schimbe faptele cele mai bine cunoscute, cele mai apropiate de noi.”14

Anticiparea poziţiei sociologice în cercetarea vieţii spirituale tradiţionale este aici evidentă, deoarece 
colecţiile preconizate de Densusianu nu se limitau la aceleaşi manifestaţii preferate de folclorişti, ci urmau să 
constituie acea arhivă vie, la care istoricii, sociologii şi etnologii să poată apela oricând cu mai mare succes, 
decât la documente seci.

Domeniul folclorului, recunoaşte Densusianu, se apropie, în noua orientare, mai mult de antropologie, 
de psihologie şi sociologie, chiar geneza lui datorându-se ,,unui mod nou de a vedea, care s-a introdus în 
consideraţiunile psihologice şi sociologice.”15

 În concluzie, putem spune că,  folclorul literar constituie un capitol de seamă al istoriei noastre literare. 
Literatura populară este o parte integrantă a literaturii române,  aceasta fiind,  temelia originalităţii literaturii 
noastre moderne, izvorul pururea reîntineritor din care s-au inspirat poeţii şi prozatorii români. Baladele, 
doinele, cântecele haiduceşti, poezia şi basmul popular, arta ceramică, sculptura în lemn şi piatră, ţesăturile, 
portul naţional alcătuiesc un inestimabil patrimoniu ritual care oglindeşte în modul cel mai elocvent forţa 
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creatoare şi geniul poporului nostru, nestinsa sa dragoste de frumos, spiritul umanist, setea lui de adevăr şi 
dreptate.

1.  *** Istoria literaturii române, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1964, p.14;
2  Revista a apărut la 19 mai 1840, la Iaşi, sub îndrumarea lui Kogălniceanu;
3  Chiţimia, Ion C., Folclorul românesc în perspectivă comparată, Editura Minerva, Bucureşti, 1971, p. 671;
4  Bârlea, Ovidiu, Istoria folcloristicii româneşti, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1974, p. 171
5  Bârlea, Ovidiu, Op. cit., p. 260;
6  Idem, p. 262;
7  Ibidem 
8  Papadima, Ovidiu, O viziune românească a lumii. Studiu de folclor, Editura Saeculum, Bucureşti, 1995, 

p.70;
9   Bârlea, Ovidiu, Op. cit., p.159;
10  Voiculescu, Vasile, Realitatea basmelor, în volumul Gânduri albe, Editura Cartea Românească, Bucuresti, 

1987, p. 123;
11  Bârlea, Ovidiu, Op. cit, p. 159;
12 Densusianu, Ovid, Folklorul. Cum trebuie înţeles. Extras din Viaţa Nouă, Bucureşti, 1966,  Ediţie îngrijită 

de Marin Bucur,  Editura pentru Literatură, p. 12;
13   Idem
14   Idem, p. 42.
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SA PASTRAM UN MEDIU CURAT PENTRU O VIATA SANATOASA

Prof. înv. primar TĂNASE CONSTANTIN
S04 SATU-VECHI MÂNZĂLEŞTI

JUD. BUZĂU

Din cele mai vechi timpuri pana astazi, Pamantul a cunoscut o serie de schimbari majore in ceea 
priveste aspectul mediului inconjurator. 
Bineînţeles că starea mediului înconjurător,  depinde numai şi numai de fiecare dintre noi, ne afectează în 
mod direct viaţa şi sănătatea noastră.  “Un mediu curat – o viaţă sănătoasă”, ar trebui să fie o deviză pentru 
întreaga populaţie a globului. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea 
fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apă curată şi pentru 
a putea folosi condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natura. Însă, se pare că oamenii tratează cu neglijenţă 
acest aspect important al vieţii lor, ceea ce duce la agravarea procesului de poluare şi distrugere a mediului şi 
implicit la distrugerea sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a celor din jur.

Cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul, poluarea fiind consecinţa 
activităţii mai ales social – economice a acestuia. Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar 
s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele 
preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii 
populaţii a pământului. Aceasta, pentru că primejdia reprezentată de poluare a crescut şi creşte neîncetat, 
impunând măsuri urgente pe plan naţional şi internaţional.

Solul, ca şi aerul şi apa este un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra sănătăţii. De calitatea 
solului depinde formarea şi protecţia surselor de apă, atât a celei de suprafaţă cât mai ales a celei subterane. 
Poluarea solului este considerată ca o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau practici necorespunzătoare, 
datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate din activitatea omului, a deşeurilor 
industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanţe chimice în practica agricolă. Ca măsuri de 
prevenire şi combatere a poluării solului sunt: colectarea igienică a reziduurilor menajere în recipiente 
speciale, îndepărtarea organizată şi la perioade cât mai scurte a reziduurilor colectate în afara localităţilor, 
depozitarea controlată sau tratarea corespunzătoare a reziduurilor îndepărtate prin neutralizarea lor, utilizarea 
în agricultură, ca îngrăşământ natural.  Apa este un factor de mediu indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte 
în organism multiple funcţii, fără apă toate reacţiile biologice devenind imposibile. 

Acţiunea mediului poluant asupra organismului uman este foarte variată şi complexă. Ea poate merge 
de la simple incomodităţi în activitatea omului, disconfortul, până la perturbări puternice ale stării de sănătate 
şi chiar pierderea de vieţi omeneşti. Aceste efecte au fost sesizate de multă vreme, însă omul a rămas tot 
iresponsabil faţă de natură. Efectele acute au fost primele asupra cărora s-au făcut observaţii şi cercetări 
privind influenţa poluării mediului asupra sănătăţii populaţiei. Ele se datorează unor concentraţii deosebit de 
mari ale poluanţilor din mediu, care au repercusiuni puternice asupra organismului uman. Efectele cronice 
reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente ale acţiunii poluării mediului asupra sănătăţii. Acestea se 
datorează faptului că în mod obişnuit diverşii poluanţi existenţi în mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru 
a produce efecte acute, dar prezenţa lor, continuă chiar la concentraţii mai scăzute. Încărcarea organismului 
populaţiei expuse cu anumiţi poluanţi cunoscuţi a avea calităţi de depozitare în anumite organe reprezintă 
un alt aspect important al influenţei poluării mediului asupra sănătăţii. Este vorba, în special, de plumb, de 
cadmiu, de pesticide organo – clorurate, de unele substanţe radioactive. 

Efectele indirecte ale poluării constau însă şi din înfluenţele asupra faunei şi florei, care uneori 
sunt mult mai sensibile decât organismul uman la acţiunea diverşilor poluanţi. Se ştie astfel că 
animalele, păsările, insectele, unele organisme acvative, ca şi plantele suferă înfluenţa poluanţilor.  
  Cunoaşterea acestor efecte ale poluării mediului asupra sănătăţii a condus la necesitatea instituirii unor 
măsuri de protecţie a mediului înconjurător. S-a afirmat că toate efectele asupra sănătăţii oamenilor arătate mai sus 
sunt rezultatul ruperii echilibrului dintre organismul uman şi mediuul înconjurător. În anumite situaţii de poluare s-au 
înregistrat numeroase cazuri de: bronhopneumopatii, bronşite, cancer pulmonar (poluarea aerului), febră tifoidă, 
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dizenteria, holera, poliomelita, hepatita epidemică, amibiaza, lambliazafascioloza, intoxicaţii (poluarea apei). 
  În concluzie, se pare că poluarea mediului înconjurător dăunează foarte mult sănătăţii omului. Protecţia 
mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre, respectiv atunci când omul a 
cucerit întreg spaţiu al Terrei, prielnic vieţii. Acum, bogăţiile şi resursele de energie au fost afectate în aşa 
măsură încât se întrevede epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar unele condiţii esenţiale existenţei umane, ca 
apa sau aerul, dau semne de otrăvire. Se deduce astfel posibilitatea ca viitorul omenirii să fie pus sub semnul 
întrebării, dacă bineînţeles nu se iau măsuri energice de protecţie a planetei.    

Omul a înţeles că face şi el parte din natură, că Terra şi resursele ei sunt limitate, că această planetă funcţionează 
ca un sistem şi că dereglările produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru un întreg circuit, inclusiv pentru 
om. Omenirea nu poate renunţa însă la ritmurile înalte ale dezvoltării economice. Calea pentru realizarea acestor 
ritmuri, cu menţinerea unei bune calităţi a mediului, este exploatarea acestuia în aşa fel încât să se poată regenera.  
  Însă responsabilitatea omului pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală, dar mai ales 
colectivă: protecţia naturii angajează colaborare şi sprijin reciproc pe plan local, judeţean, naţional şi mai ales 
internaţional.

Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile, defrişând pădurile pentru a folosi lemnul 
şi a mări suprafeţele agricole, aruncând nepăsător în apă şi în aer cantităţi mari de deşeuri toxice omul a 
stricat echilibrul natural existent în mediul înconjurător, aşa încât uneori şi-a pus în pericol însăşi viaţa lui. În 
asemenea situaţie, fiinţa umană s-a văzut nevoită să ia atitudine pentru înlăturarea răului pe care l-a produs şi 
să treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, pentru menţinerea în natură a 
unui echilibru normal. 

Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă dorim să folosim 
aceste elemente esenţiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre. Poluarea planetei 
se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes acestui proces nociv. 

Convingerea că această problemă este doar a specialiştilor şi a forurilor internaţionale, este tot atât de 
eronată, pe cât este şi de gravă. 

Trecerea ecologiei de la stadiul de simplã disciplină ştiinţifică la cea de problemă a conştiinţei comune, 
naţionalã şi internaţională, reprezintă o realitate tristă în zilele noastre, când distrugerea echilibrului natural 
al întregii planete este iminentă. Lupta împotriva poluării întregii planete solicită colaborare şi cooperare 
internaţională şi de aceea depinde de noi dacă vom trăi într-un mediu curat, sănătos şi nepoluat. Stă în puterea 
omului să ia măsuri eficiente şi să găsească soluţii pentru a opri continuarea şi agravarea acestui proces dăunător.
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PARADA VAMPIRILOR DIN LUMEA FILMULUI

Prof.dr. Mădălina Dumitrache
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 280, Mihail Sebastian, sect.5, Bucureşti

 
Vampirul nu este o invenţie a  lumii moderne. Originea lui se pierde în negura timpurilor, idicii 

despre existenţa acestui tip de monstru putând fi depistate chiar şi în folclorul străvechilor neamuri ebraice. 
Aria sa de răspândire se întinde, în emisfera nordică, din Irlanda până în China, cunoscând o mare densitate 
în Europa centrală şi în Rusia. De asemenea,  în folclorul românesc, există poveşti cu vampiri, frumoase şi 
înfiorătoare deopotrivă. Una dintre acestea a fost inclusă de Martha Bibescu  în volumul “Izvor, ţara sălciilor”, 
publicat în Franţa; a stârnit admiraţia lui Claudel, care, drept mulţumire, i-a povestit prinţesei o veche legendă 
chinezească cu vampiri. 
 Monstrul însetat de sânge a intrat în literatură prin romanul de groază, din zona britanică. Când irlandezul 
Sheridan Le Fanu, scriitor din veacul al XIX-lea, o crea pe “Carmilla”, femeia – vampir, cinematograful, ce 
avea să-i prelungească existenaţa, nu se inventase. “Lovitura” e dată de un alt irlandez, Bram Stocker. Acesta 
publică, în anul 1897, romanul “Dracula”. Personajul său, un aristocrat dintr-o misterioasă Transilvanie, e 
un suflet damnat, un vampir care face victime şi prozeliţi printre oameni. Modelul real după care a fost croit 
Contele Dracula este Vlad Ţepeş, domnitorul valah, pe care însă Stoker l-a distorsionat în fel şi chip, ceea ce 
pe români i-a întristat şi indignat. Restul lumii a devorat şi încă mai devorează cu nesaţ cartea. Stoker a reuşit 
să creeze un personaj mitic, în fond, aceasta fiind marea sa performanţă. Fără nicio legătură cu Vlad Ţepeş 
sau cu Dracula, o altă figură istorică reală a fost şi ea “cooptată” în filmul cu vampiri, Elisabeth Bathory 
(despre care legenda spunea că se îmbăia cu sânge de fecioare pentru a-şi menţine tinereţea).
 Odată cu apariţia cinematografului, figura vampirului, din romanele gotice, apare şi pe ecran, 
devenind astfel şi mai “celebru”. Astfel, în anul 1922, cel mai temut dintre vampiri îşi face intrarea pe marele 
ecran cu numele schimbat, drepturile de adaptare ale romanului “Dracula” nefiind plătite. Păstrând, totuşi, 
oasatura cărţii, F.W. Murnau, un regizor german cu suflet de poet, foloseşte inspirat  componentele peisajului  
de munte, mineralul (stâncile din jurul castelului) şi vegetalul (pădurea din apropiere, străbătută de un frison 
rău-prevestitor), apoi elemente primordiale precum aerul şi apa (vântul şi marea, ce se dezlănţuie în prezenţa 
monstrului) şi, în final, focul (intervenţia izbăvitoare a razei de soare ce îl distruge pe Nosferatu). Interiorul 
castelului cu un singur locatar este monumental, glacial, ameninţător; umbra hidoasei gazde se prelinge 
pe zidurile reci. Folosind tehnica expresionistă în filmare şi în jocul actorilor, dar ancorat în cea mai bună 
tradiţie a romantismului literar (atracţia pentru fantastic şi pentru latura întunecată a sufletului, extazul erotic 
îngemânat cu moartea, natura – participantă din plin la zbuciumul tinerilor soţi), Nosferatu a fost, la vremea 
sa, o adevărată “simfonie a groazei”. Este un film admirabil şi astăzi, după 90 de ani.
 La numai un an, în 1923, apare pelicula “Vampyr”, cu subtitlul “Strania aventură a  lui David Gray”. 
Filmul însuşi este straniu, prin imaginea sa albicioasă. Un accident  de ordin tehnic provocase voalarea 
peliculei, dar danezul Carl Dreyer (un alt mare clasic al ecranului) a hotărât  să întoarcă accidentul în favoarea 
sa. Aşa se face că Vampyr este, vizual, un fel de peisaj în ceaţă, ceea ce concordă cu misterul, şi nu diminuează 
nicidecum impactul unor scene, precum cea a morţii  personajului negativ într-o moară, înecat în făină albă.   
Această peliculă nu a însemnat doar triumful esteticului aupra limitelor tehnicii. Aventura abulicului David 
Gray, realizată în coproducţie franco-germană, este adaptarea a două povestiri scrise de irlandezul  Sheridan 
Le Fanu; una dintre acestea fiind “Carmilla”. Odată cu acest film fără Dracula, apare pe ecrane prima femeie-
vampir, Marguerite Chopin(!), interpretată de Henriette Gerard.
 Deşi n-a egalizat poezia sumbră a primului Nosferatu, filmul din 1931 al americanului Tod Brownng 
s-a bucurat de o poplularitate uriaşă. O mare contribuţie la reuşita acestui film a adus-o apariţia sonorului. 
Acesta a amplificat atmosfera lugubră prin urletul lupilor, zgomotul paşilor, scârţâitul uşilor şamd. Marea 
surpriză a constituit-o protagonistul. Transpunând fidel versiunea scenică a romanului “Dracula”, Tod 
Browning îl distribuie în rolul titular pe Bella Lugosi. Acest actor  ungur (născut la Lugoj) repurtase  un succes 
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răsunător tocmai în hainele lui Dracula, într-un teatru de pe Broadway. Alura sa arsitocratică, privirea de o 
forţă hipnotică, vocea uscată, accentul său european îl meniseră, parcă, pentru diabolicul personaj, cu care a 
fost adesea identificat, mai ales după ce filmul l-a făcut celebru în lumea întreagă. Practic, Dracula şi Lugosi 
aducându-şi  reciproc gloria.
 Specialiştilor mondiali ai genului horror, în speţă britanicilor, le-au trebuit trei decenii şi jumătate ca 
să-şi spună cuvântul în materie de Dracula. Când, în sfârşit, au făcut-o, în anul 1958, au făcut-o magistral, 
dând tuturor o lecţie. Legenda  nu mai este doar redată, ci şi exploatată. Povestea (desfăşurată în decoruri 
impunătoare şi într-un ritm susţinut) combină uluitor cerebralul cu visceralul; setea vampirului este definită ca 
fiind şi de sânge şi de sex. Această nouă înţelegere a fenomenului este susţinută prin însăşi alúra protagonistului, 
Christopher Lee, un actor elegant şi seducător. El a reuşit să creeze cel mai fascinant Dracula văzut vreodată 
pe ecrane. În film, toate femeile doreau să-i devină sclave.
 În anii ’60 ai secolului trecut, filmele despre vampiri încep să capete accente parodice. Aşa se face 
că în 1967, filmul britanic “Balul vampirilor” anunţa clar o parodie. Schema narativă a filmelor clasice cu 
Dracula e în mare parte respectată, “inovaţiile”fiind introduse gradat, până când tiparul poate fi abandonat fără 
regrete. Cuplul ce se prezintă la castelul contelui, chipurile, în scopuri de cercetare a arhivelor sale istorice, 
este format dintr-un bătrân cam sclerozat (de unde şi gafele pe care le comite pe ecran) şi tânărul său asistent, 
novice în toate ale vieţii, ba chiar şi în vampirologie(interpretat de Roman Polanski). Ţelul lor ascuns este 
distrugerea contelui-vampir. Acesta şi fiul său abia aşteptau să se înfrupte din vizitatori.Între cele două cupluri 
începe un joc de-a prinselea ce nu se va încheia decât într-un final victorios, dar cu…consecinţe tragice asupra 
omenirii. Un film vesel, jucăuş, cu personaje superbe şi cu dialoguri sprinţare, o delicioasă parodie a ticurilor 
şi tipicurilor din producţiile de gen. Meritul îi revine în întregime regizorului, Roman Polanski.
 O altă parodie foarte cunoscută este ”Dracula, un mort iubăreţ”, realizat în 1995 de Mel Brooks, un 
maestru în materie. Dincolo de gagurile fizice, umorul de situaţie şi poantele verbale, specific inventivului 
cineast, există aici un aport original, comic şi filosofic deopotrivă:un Dracula  stângaci, gafeur, ghinionist, uşor 
de speriat, în stare să aibă şi coşmaruri.
 Spre deosebire de Max Schreck, cel mai urât dintre toţi vampirii ecranului întrucât purta o mască 
hidoasă, în remake-ul din 1979 realizat după primul Nosferatu de către Werner Herzog, în Germania, Klaus 
Kinski n-a avut nevoie decât de puţin machiaj. Din păcate, pelicula nu a reuşit să ajungă la înălţimea originalului 
omagiat, deşi a fost realizat cu mijloace moderne.
  Personajul femeii-vampir a apărut în 1932, în viziunea lui Carl Dreyer (Vampyr). De atunci şi până la 
copila Claudia din ”Interviu cu un vampir”, multă peliculă a curs pe ecrane.
Cea mai faimoasă interpretă rămâne Ingrid Pitt (Elisabeth Bathory) din ”Contesa Dracula”       (peliculă 
britanică, 1972, regia Peter Sasdy). O vampiriţă cu mult  farmec (Anne Parillaud) şi înzestrată cu un anumit 
simţ al dreptăţii (nu se hrăneşte decât cu sângele răufăcătorilor) se lasă cucerită de un respingător şef mafiot 
în pelicula ”Iubeşte şi muşcă” din 1992. Situaţiile comice din această peliculă se împletesc cu povestea de 
dragoste dintre vampiriţă şi un tânăr poliţist (cei doi se vor alia ca să-l distrugă pe marele mafiot vampir); 
rezultatul  este o comedie  foarte reuşită în regia lui John Landis.
 Tot în anul 1992, pelicula „Dracula” se pretinde a fi prima adapatre  adevărată a romanului lui Stoker. 
De fapt, filmul nu este decât viziunea regizorului F.F. Coppola despre vampirul transilvănean. Regizorul crede 
că a făcut un act de dreptate şi că i-a restituit lui Vlad Ţepeş imaginea reală. Din păcate, filmul, care a 
beneficiat de interpretarea lui Gary Oldman în rolul lui Dracula, este sufocat de recuzită şi de efecte speciale.  
Originea acestui personaj, aşa cum apare în filmul „Bram Stoker’s Dracula” adaptat după carte, se regăseşte 
în momentul în care Prinţul Vlad se întoarce victorios de la o luptă împotriva Imperiului Otoman. Prinţul îşi 
găseşte iubita moartă, în castel, în faţa unei cruci de piatră. Nervos că femeia s-a sinucis, acesta îl blesteamă pe 
Dumnezeu şi înfige sabia în crucea de piatră. Sângele începe să curgă din cruce, iar Vlad Ţepeş îl bea spunând: 
,,Sângele este viaţa şi va fi şi viaţa mea!”.
 O abordare religioasă a vampirilor o putem găsi în filmul „Dracula 2000”. Originea lui Dracula se 
regăseşte cu vreo 1500 de ani înainte de Ţepeş. Dracula, în această variantă este nimeni altul de cât Iuda 
Iscarioteanul, cel care l-a trădat pe Iisus Hristos. Drept pedeapsă pentru această faptă, Iuda este blestemat să 
trăiască 2000 de ani ca un vampir. Titlul filmului se poate referi atât la acest detaliu, cât şi la faptul că a fost 

http://www.imdb.com/title/tt0103874/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dracula_2000
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lansat în anul 2000.
 San Francisco din sfârşitul secolului al XX-lea este cadrul din pelicula „Interviu cu un vampir” (1994) 
în care tânărul Louis de Pointe du Lac îi povesteşte  unui ziarist despre viaţa sa de damnat la nemurire. De 
fapt,  de la fausticul pact încheiat la New Orleans cu irezistibilul vampir Lestat au trecut 200 de ani…Adaptând  
pentru marele  ecran primul volum al ciclului ”Cronicile vampirului”(un extraordinar succes de public şi de 
critică a lui Anne Rice), Neil Jordan creează un film de mare opulenţă vizuală. Plin de senzualitate, chiar 
fascinant, în pofida spectacolului cruzimii cotidiene practicate ca mod de viaţă, aduce  o formă de fascinaţie a 
maleficului. Interpreţii principali (Tom Cruise şi Brad Pittt), într-un decor fabulous, semnifică, cu eleganţă, 
decăderea, descompunerea şi moartea. Este posibil ca impactul creaţiei lui Jordan asupra spectatorilor din 
1994 să fie comparabil  cu cel avut de Nosferatu asupra publicului din ‘20. Este singurul film ce ar mai  putea 
fi subintitulat o superbă ”simfonie a groazei”.
 Este firesc ca romanul lui Stoker să fie preluat şi exploatat de către cinematograf, trăgând după el şi alte 
scrieri cu subiecte similare. Sutele de filme cu vampiri realizate până astăzi sunt unele cu, altele fără  Dracula. 
În toate se întâlneşte însă o ”recuzită” obligatorie:
Vampirul poartă pelerină, are canini lungi şi ascuţiţi şi unghii lungi. Sălaşul acestuia este un castel impozant 
şi în exterior şi în interior. Mobilierul acestui castel are draperii, argintărie şi cristaluri. Acest castel are un 
subsol în care se află sicriul din lemn masiv sau o criptă din piatră destinată somnului de peste zi. 

De asemenea, în acest cadru, oglinzile sunt nelipsite. Vampirul nu se reflectă în ele, deşi este un mod 
de a-l depista. De nelipsit este sângele (picături, şiroaie, bălţi); două orificii însângerate pe un gât de om 
semnalează primul contact cu un vampir. Din recuzita vieţuitoarelor fac parte liliecii, lupii şi şobolanii, iar 
dintre insecte întâlnim ţânţarii şi păienjenii.
 Vânătorul de vampir poartă haine modeste, de obicei, poartă ochelari şi are mereu un crucifix şi 
agheasmă la el. Din arsenalul de obiecte  care pot proteja împotriva vampirilor fac parte, de asemenea, funia 
de usturoi, ţăruşii din lemn ascuţit şi ciocanul de lemn de bătut ţăruşii în inima vampirului adormit.
 Trebuie să acceptăm mitul aşa cum s-a construit el (cu adevăruri istorice cu tot) şi să încercăm să-i 
desluşim semnificaţiile. În felul acesta, putem accepta mai uşor ideile pe care le vehiculează filmul cu vampiri; 
aşa cum le-a creat inconştientul colectiv (vampirul este un mort ce trebuie să fie viu). Vampirul moare la 
fiecare răsărit de soare şi prinde viaţă la apus, timpul nu-i alterează deloc nici făptura, nici puterile, el este 
nemuritor. Fiind o personificare a Răului, înseamnă că şi Răul este veşnic, ca şi Binele.
 Indiferent de nivelul artistic, orice film de gen acordă greutate luptei pentru nimicirea vampirului, 
deci a Răului, ce trebuie împiedicat să se răspândească. Mesajul este explicit. Nu acelaşi este şi mesajul 
implicit al acestor filme, şi anume, relaţia dintre Eros şi Thanatos. Astfel, se explică faptul că, începând cu 
1958 (filmul în care a jucat Christoper Lee), în rolul vampirului sunt distribuiţi frumoşi tenebroşi, degajând un 
erotism tulbure. În aceste cazuri, victimele vampirului (femeile tinere) nu rezistă farmecului acestuia, dorindu-
şi mai repede momentul în care Eros îşi dă mâna cu Thanatos, zeul morţii. Anii 2000 au readus poveştile cu 
iubirea dintre un vampir şi o muritoare în deja celebra sagă „Amurg”, o ecranizare a romanelor lui Stephanie 
Meyer.
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DEPENDENŢA DE INTERNET

Prof. Rădoi Iuliana
Şcoala cu clasele I-VIII „Liviu Rebreanu” - Mioveni

Internetul a devenit una dintre cele mai importante resurse de informaţii pentru adolescenţi, iar 
utilizarea necontrolată - adică, dependenţa de Internet - poate avea un impact negativ asupra performantelor 
şcolare, a relaţiilor de familie şi asupra stării emoţionale ale elevilor.

Dependenţa de Internet este definită ca o pierdere compulsivă a controlului impulsurilor legate de 
utilizarea Internetului (jocuri online, retele sociale, sesiuni-maraton de navigare pe Internet) care implică în 
principal dependenta psihologică de Internet iar simptomele sunt comparabile cu cele ale altor dependenţe.

Aproape fiecare studiu efectuat pe aceasta temă a identificat nu numai o corelaţie directă între vârsta 
şi dependenţa de Internet, ci şi, de asemenea, o corelaţie între vârsta şi neglijarea responsabilitatilor legate de 
şcoală. Prin urmare, elevii sunt mai susceptibili de a fi dependenţi de Internet decât orice altă grupă de vârstă, 
şi în randul tuturor persoanelor care sufera de aceasta dependenta, elevii sunt mai susceptibili de a-şi neglija 
îndatoririle atât faţă de familie cât şi de şcoală decât adultii, cu acelaşi tip de comportament dependent.

De ce adolescentii sunt cei mai vulnerabili?
Neurologii folosesc termenul „neuroplasticitate” pentru a exprima capacitatea creierului de a 

se modifica şi de a dezvolta modele noi de transmitere a informaţiilor. Neuroplasticitatea este implicată în 
procesul de învăţare, precum şi în controlul emoţional. Această caracteristică a creierului de a se schimba este 
extrem de crescută la vârsta adolescenţei, când comportamentele şi abilităţile sunt extrem de maleabile, fapt 
ce creeaza atât oportunităţi cât şi numeroase vulnerabilităţi. Datorită acestui fapt, creierul caută modalităţi 
diverse de lucru pentru a funcţiona eficient iar atunci când unele activitati ajung să facă parte din rutina unui 
elev, conexiunile utilizate pentru realizarea acestora sunt întărite.

La aproximativ 11 sau 12 ani, căile mai puţin utilizate ajung sa intre în declin şi în cele din urma 
dispar . Dacă un adolescent este pasionat de muzică, sport sau lectură, celulele şi conexiunile care contribuie 
la insuşirea acestor abilităţi vor fi cele mai dezvoltate. Daca interesele sale sunt pentru jocuri video, vor 
supravieţui celulele şi conexiunile activate în timpul acestora. Conexiunile ineficiente sau slabe sunt „tăiate” 
în acelaşi mod în care un grădinar ar tunde un copac oferindu-i forma dorită.

Pierderea acestor conexiunilor interneuronale neutilizate în copilărie este un proces de reorganizare a 
unor procese importante, cum ar fi, inhibiţia răspunsurilor, memoria de lucru, abilitatea de a opera cu mai multe 
concepte în acelaşi timp, de a acumula noi informaţii, ignorând cu mai multa usurinţă informatia irelevantă, de 
a intelege logica argumentelor celorlalti. 

Care sunt semnele dependenţei de Internet?
Atunci când te simţi mai confortabil cu prietenii de pe Facebook decât cu cei reali sau nu te poţi opri 

din jocuri video sau pur şi simplu, surfing, chiar şi atunci când acestea au consecinţe negative asupra vieţii tale, 
ai toate ţansele sa te afli în pragul unei dependenţe.

Iată câteva semne care pot arăta dependenţa de calculator:
1. Au o dorinţă puternică de a folosi Internetul şi un sentiment de euforie atunci când se află on-line. 
2. Reducerea timpului pe care il petreci pe Internet sau oprirea Internetului duce la stare generală 

proastă, nelinişte, lipsa de concentrare, tulburari de somn;
3. Au nevoie să prelungească continuu timpul de utilizare a Internetului, precum şi implicarea în 

activităţile pe Internet pentru a atinge un sentiment de satisfacţie. 
4. Eşti continuu preocupat de activităţile pe calculator atunci când nu te afli în faţa acestuia, petreci 

pe Internet mai mult timp decât intenţionezi. 
5. Interesele elevului pentru activitati şcolare, sociale şi recreaţionale sunt reduse sau absente, îşi 
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neglijezi prietenii şi familia. Simt ca viaţa „virtuală” este mai interesentă decât cea reală.
6. Simt că Internetului este o modalitatea de a scapa de probleme sau de a ascunde  sentimentele 

negative. 
7. In faţa profesorilor, a colegilor de scoala, prietenilor au tendinţa de a nega acestă importanta pe 

care ei o acordă Internetului şi se simt vinovaţi. Au o stare de anxietate sau depresie atunci când ceva sau 
cineva scurteaza timpul sau intrerupe planurile tale de a utiliza computerul. 

8. De multe ori sar peste orele de somn pentru a petrece timp la calculator.
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