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INSTANTANEE - SUPLIMENT
EVALUAREA ORALĂ
METODE ALE MANAGEMENTULUI COMUNICĂRII DIDACTICE
Prof. SORINA JURJ
Punând în discuție dimensiunile
didactice ale oralităţii la orele de limba şi
literatura română, din perspectiva unor
metode
preponderent
orale,
a
managementului comunicării didactice şi a
evaluării activităţii orale, atât la orele de
limbă, cât şi la cele de literatură, vom
atrage atenția asupra unui management
bazat pe fişe de observaţie a activităţilor
ambilor protagonişti, profesor şi elev, dar
şi pe standarde profesionale şi curriculare.
Având în vedere acest demers, voi
propune câteva dintre metodele utilizate la
clasă:
Metoda R.A.F.T.
(Rol / Auditoriu / Formă / Temă)
Este o metodă de scriere-redactare a
unui text utilizabil în activitatea de
predare-învăţare desfăşurată la orice
disciplină şi la orice vârstă. Metoda
R.A.F.T poate fi folosită atât în faza de
evocare (ca modalitate de scriere rapidă)
dar, mai ales, în faza de reflecţie, când se
solicită elevilor formularea în scris a unui
punct de vedere personal referitor la o
problemă .
Metoda
presupune
următoarele
etape:
– profesorul prezintă elevilor o
întâmplare, un eveniment; elevii pot lua
cunoştinţă de acestea şi prin lectura unui
text sau din mass-media;
– elevii sunt solicitaţi să identifice
personajele implicate în desfăşurarea
evenimentelor prezentate;
– fiecare elev îşi asumă un anumit
rol, devenind astfel personajul cu care se
identifică;
– lucrând individual, în perechi sau
în grupuri mici, elevii care şi-au asumat
acelaşi rol îşi determină un auditoriu (alte

personaje ale căror roluri sunt îndeplinite
de elevi) căruia îi va adresa un mesaj scris
(text, scrisoare etc.);
– în funcţie de auditoriul căruia se
adresează mesajul trebuie să aibă o
anumită formă (scrisoare deschisă,
scrisoare diplomatică sau confidenţială
etc.);
– mesajul scris se referă la o
anumită temă, având un conţinut
corespunzător;
– după realizarea sarcinilor de rol,
elevii schimbă rolurile, în această calitate
trebuind să realizeze alte sarcini
corespunzătoare rolului asumat.
Metoda R.A.F.T. solicită antrenarea
elevilor în activităţi de învăţare bazate pe
scrierea orientată spre un anumit scop. A
scrie pentru a învăţa este o modalitate de
stimulare a gândirii prin exersarea ei, fapt
care conduce la asimilarea activă şi
eficientă a unor cunoştinţe, la învăţarea
autentică.
Evaluarea unei prezentări orale
Acest formular este menit să ajute
evaluarea unei prezentări orale făcute de
un elev. Citiţi criteriile de mai jos. Utilizaţi
numerele pentru a evalua punctele tari şi
salbe ale unui elev. Încercuiţi numărul care
reprezintă cât mai bine evaluarea
prezentării orale a unui elev.
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0

Criterii
F. bine
Elevul s-a pregătit adecvat pentru
1
5
prezentare.
Prezentarea a fost bine organizată şi uşor
2
5
de urmărit.
3 Trecerea de la o idee la alta se face logic.
5
Elevul poate explica noţiuni, concepte
4
5
dificile.
Elevul a vorbit fluent, fără să citească
5
5
notele.
Elevul a vorbit destul de tare şi clar
6
5
pentru a fi auzit şi urmărit de clasă.
Elevul a menţinut contactul vizual cu
7
5
audienţa.
Elevul a captat şi menţinut atenţia
8
5
audienţei pe tot parcursul prezentării.
9 Elevul a atins cerinţele sarcinii de lucru.
5
1
Elevul a colaborat eficient în grupă.
5
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Adunaţi numerele încercuite, înmulţiţi cu 2 şi împărţiţi la 10 şi veţi obţine nota.
______________________
x 2 : 10
_____________________
(suma numerelor)
(nota pentru prezentare)
Lectura cu voce tare (lectura
orală)
Timpul dedicat lecturii orale scade
odată cu etapa şcolarităţii, pentru a face loc
lecturii în gând. Lectura orală în clasă le
dezvoltă elevilor abilitatea de a le
împărtăşi celorlalţi o anumită informaţie
sau o anumită plăcere, surpriză, emoţie, pe
care au avut-o citind în gând un text.
Lectura orală îi ajută pe elevi să-şi dezvolte
vocabularul, dicţia şi abilitatea de a
comunica prin intonaţii adecvate. Pentru că
lectura orală îi ajută pe elevi să înţeleagă
relaţia dintre limbajul scris şi oral, ei devin
mai buni cititori în gând. Înţelegerea
materialelor citite în gând se îmbunătăţeşte
când elevii şi-au însuşit şi interiorizat
elementele de control ale vocii şi

intonaţiei. Profesorul poate observa şi
evalua dacă elevii aplică eficient strategiile
de decodificare a textului. Lectura orală
poate fi o verificare a felului în care elevul
înţelege relaţia dintre cuvântul tipărit,
rostire şi gândire şi o demonstrare a felului
în care elevul înţelege rolul punctuaţiei în
lectura fluentă şi expresivă.
Ghid de sugestii pentru evaluarea
lecturii orale
Condiţii preliminare:
– Elevul trebuie să ştie că pe
parcursul lecturii cu voce tare va fi evaluat
şi cunoaşte din vreme formularul de
evaluare astfel încât este conştient de
performanţele pe care trebuie să le atingă.
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– Profesorul are pregătite texte,
conform reperelor evaluative, pe care le va
da elevilor spre lectură la prima vedere.
– Feed-back-ul de diagnostic se
transmite elevului imediat, pentru ca acesta
Criterii evaluative
1. Vorbeşte suficient de tare, astfel încât să
poată auzi toţi cei care formează audienţa.

să ştie competenţele pe care le are în ceea
ce priveşte lectura sau progresele pe care
le-a înregistrat dacă această observare
focalizată a mai fost făcută anterior.

F.bine

Bine

Moderat

Slab

F. slab

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

3. Ţine capul sus, astfel încât audienţa să-i
vadă faţa, iar cartea – mai jos, ca vocea să nu fie
împiedicată să ajungă la destinatari.

5

4

3

2

1

4. Priveşte audienţa cât de des poate, fără
să piardă şirul lecturii.

5

4

3

2

1

5. Citeşte o grupare de cuvinte, nu cuvânt
cu cuvânt.

5

4

3

2

1

6. Când citeşte un dialog, citeşte replicile
cu un ton adecvat, pe care îşi închipuie că le-ar fi
rostit personajele respective.

5

4

3

2

1

7. Când citeşte părţi dintr-o naraţiune,
încearcă să găsească tonul adecvat celor povestite
(într-un fel se citeşte un basm, în altul se citeşte o
povestire plină de suspans).

5

4

3

2

1

8. Când citeşte un material informativ,
citeşte încet şi clar, astfel încât ascultătorii să
poată înţelege toate faptele prezentate.

5

4

3

2

1

9. Adaptează volumul vocii şi ritmul
vorbirii la atmosfera povestirii.

5

4

3

2

1

2. Pronunţă cuvintele clar.

Bibliografie
• Parfene, Constantin, “ Metodica studierii
limbii şi literaturii române în şcoală”, Editura
Polirom, București, 1999.
• Derşidan, Ioan, “ Metodica predării limbii
şi literaturii române”, Casa Cărţii de Stiinţă, ClujNapoca, 2003.
• Goia, Vistian, „ Didactica limbii şi
literaturii române pentru gimnaziu şi liceu”,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.

INSTANTANEE - SUPLIMENT
Victor Hugo a folosit expresia Statele
Unite ale Europei spunând că „va veni
ziua când vom vedea doua grupări
uriaşe: Statele Unite ale Europei și
Statele Unite ale Americii dându-si mâna
prietenească peste ocean...”.

9 Mai- Ziua Europei
Prof. Ghimboașă Vistian
Ideea creării unei Europe unite a existat,
într-o anumită formă, încă din Antichitate
şi s-a realizat, în anumite momente, chiar
din punct de vedere practic. Imperiul

Roman a creat o primă formă de unitate
europeană, răspândind limba latină şi
dreptul roman într-o mare parte a
continentului. Creştinismul a realizat o
adevărată unitate culturală europeană, iar
imperiile medievale au urmărit realizarea
unei unităţi politice europene. Napoleon
Bonaparte visa o Europă unită sub
conducerea sa, în care să triumfe
principiile libertăţii şi egalităţii şi codul
civil modern aplicat de el în Franţa, fapt pe
care l-a reuşit în teritoriile ocupate.

Cel mai celebru proiect este însă cel
al contelui austriac Richard von
Coudenhove-Kalergi, numit Pan-Europa,
din 1923, care propunea organizarea
Europei ca o adunare de state federale.
Cartea sa, cu acelaşi nume, a avut mare
succes în perioada interbelică, fiind tradusă
în mai multe limbi. El a reuşit chiar să
organizeze un congres al Uniunii Paneuropene la Viena, în 1926. Lui îi aparţine
ideea reunirii cărbunelui german şi
minereului de fier francez sub o singură
autoritate.

Încă din Evul Mediu au existat
proiecte ale unor gânditori, de creare a unei
Europe federaliste, care să aibă o autoritate
centrală şi al cărei scop să fie menţinerea
păcii. Cel mai vechi este cel al poetului
italian Dante Alighieri (1303). Mai
aproape de noi, în 1849, scriitorul francez

Contextul creării Uniunii Europene.
Sfârşitul celui de-al Doilea Război
Mondial, în 1945, a adus în discuţie în
rândul oamenilor politici problema
4
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realizării unei păci europene de durată.
Cum una dintre cauzele fundamentale ale
celor două conflagraţii mondiale a
fost conflictul franco-german, s-a căutat
rezolvarea eficientă a acestuia. O alianţă
economică franco-germană care să aibă la
bază o unificare a industriei cărbunelui şi
oţelului, resursele principale ale industriei
de armament, s-a dovedit a fi soluţia cea
mai bună.

cancelarului german Konrad Adenauer,
care l-a acceptat cu entuziasm. Alianţa lor
a fost deschisă şi altor state doritoare. Cei
trei sunt consideraţi părinţii fondatori ai
U.E, la care se adaugă şi alte personalităţi
europene
care au contribuit la crearea şi extinderea
Uniunii.

O altă problemă ce trebuia
rezolvată urgent era stoparea expansiunii
comunismului. Armata sovietică impusese
regimul comunist în Europa de Est, dar
comunismul avea adepţi şi în Europa
Occidentală deoarece mulţi considerau că
regimurile democratice îşi dovediseră
ineficienţa până atunci. Îndepărtarea unui
asemenea pericol nu se putea realiza decât
prin restabilirea prosperităţii economice
rapide. S.U.A. a venit în sprijinul Europei
propunând acordarea unui ajutor financiar
statelor europene pentru stoparea sărăciei
şi foametei şi pentru refacerea economică,
cunoscut
sub
numele
de Planul
Marshall (1947). U.R.S.S. a interzis
statelor comuniste să beneficieze de aceste
fonduri, spunând că e o formă voalată de
expansionism
politic
şi
economic
american.
În 1951 Franţa, Germania Federală,
Belgia, Olanda, Luxemburg şi Italia au
alcătuit o organizaţie economică al cărei
scop a fost desfiinţarea taxelor vamale la
cărbune şi oţel, numită C.E.C.O.
(Comunitatea Economică a Cărbunelui şi
Oţelului). Aceasta s-a realizat la iniţiativa
omului de afaceri Jean Monnet, care a
conceput detaliile proiectului, şi a
ministrului de externe francez Robert
Schuman. Schumann a propus proiectul
5
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Politica economică şi monetară
comună şi politicile sociale,
Politica Externă şi de Securitate
comună (PESC) şi cea de apărare
(PESCD),
Cooperarea juridică şi poliţienească
(CPJMPD).

În 1995, prin acordul Schengen, se
creează cetăţenia europeană, prin care se
acordă, pentru orice cetăţean al uniunii,
dreptul de circulaţie şi liberă rezidenţă în
orice stat al UE şi dreptul de a alege şi a fi
ales în instituţiile europene. Tot atunci se
creează spaţiul Schengen în interiorul
căruia se elimină controalele la frontiere.
Din acest spaţiu fac parte şi state
nemembre ale U.E.: Elveţia, Norvegia,
Islanda, dar Marea Britanie, care era
membră U.E. a refuzat să facă parte. În
1999 s-a creat moneda unică euro, care a
fost pusă în circulaţie în 2002.

În 1957, prin Tratatul de la
Roma, cele 6 state care formau C.E.C.O au
hotărât să-şi extindă colaborarea şi în alte
domenii economice dar şi la nivelul
politicilor sociale.
Astfel
a
apărut Comunitatea
Economică
Europeană (C.E.E.) sau Piaţa Comună.
Scopul C.E.E. era libera circulaţie a
mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi
capitalurilor. Libera circulaţie a mărfurilor
presupunea desfiinţarea taxelor vamale,
libera circulaţie a persoanelor însemna
desfiinţarea vizelor. Libera circulaţie a
serviciilor şi capitalurilor presupunea
colaborări în domeniile servicii (turism,
transporturi, telefonie, poştă etc.) şi
investiţii industriale şi bancare.
În paralel s-a realizat o extindere a
graniţelor comunităţii: în 1973 au fost
primite Marea Britanie, Irlanda şi
Danemarca,
în
1981 Grecia,
în
1986 Spania şi Portugalia.
În 1992, prin Tratatul de la
Maastricht
(Olanda),
s-a
hotărât
extinderea colaborării de la nivel economic
şi social, la nivel politic. Astfel a
apărut Uniunea Europeană, care este
considerată o construcţie ce se sprijină pe
trei
piloni. Pilonii (domeniile
de
colaborare ale) Uniunii Europene sunt:

Extinderea UE s-a realizat în continuare
astfel: 1995, cu Austria, Finlanda,
Suedia, în 2004 cu Cipru, Malta,
Lituania, Letonia, Estonia, Ungaria,
Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia,
în 2007 cu
România
şi
Bulgaria,
în 2013 a aderat şi Croaţia.
Ziua Europei – În amintirea
declaraţiei ministrului francez de externe
Robert Schuman care, la 9 mai 1950, în
prezenţa presei internaţionale, cerea
Franţei şi Germaniei să cedeze unui
organism supranaţional european dreptul
de gestionare a industriei cărbunelui şi
oţelului, această dată a fost aleasă pentru a
marca Ziua Europei. Decizia a fost luată la
summit-ul european de la Milano din 1985.
6
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Primăvara. Matematică în
culori
Prof. Florin Bugariu
Uneori privim pe geam și avem
impresia că am înțeles totul, că lumea din
jurul nostru nu mai are niciun mister,
apoi...vine primăvara. Moment în care totul
din jurul nostru începe să se schimbe,
plantele cresc văzând cu ochii de la o zi la
alta, zgomotul urban începe să fie animat
de păsări și insecte, iar, cel mai important,
începem să vedem o explozie de culoare.
Dar, ce au în comun aceste lucruri
cu matematica? Cum putem primăvara din
punct de vedere matematic?
Haideți să privim cu atenție
următoarea fotografie, unde avem descris
ciclul de viață a unei plante (poate
porumb😊):

Ce observăm?... matematic vorbind.
Putem admira flori de toate „felurile”, mai
exact mai multe din fiecare fel. Prin
urmare, avem de-a face cu mulțimi de
elemente. Mulțimi reprezentate cu ajutorul
diagramelor Venn-Euler, mulțimi a căror
reuniune ne dă această minunată
fotografie. Mai mult, dacă vom privi cu
atenție fiecare floare, vom observa o
mulțime de modele geometrice și axe de
simetrie care mai de care mai interesante.
Acest lucru ne spune că o „părticică” din
geometrie și o imaginație bogată pot crea
lucruri extraordinare.
Așadar, fie că vrem fie că nu vrem,
matematica face parte din lumea din jurul
nostru. Trebuie doar să avem o doză mică
din amestecul curiozitate + răbdare.
Acum, că tot am vorbit de
matematică, nu putem încheia discuția fără
temă. Pentru 5 puncte, cine îmi poate
spune care este legătura între „șirul lui
Fibonacci” și colajul de fotografii de mai
jos:

Ce observăm dacă privim mai
departe de plantă? Haideți să ne imaginăm
că prima plantă este un element al unui șir
și o vom nota cu 𝑎0 , pe măsură ce planta se
dezvoltă 𝑎0 devine, matematic vorbind,
𝑎0 + 𝑐𝑒𝑣𝑎, apoi 𝑎0 + 𝑐𝑒𝑣𝑎 + 𝑐𝑒𝑣𝑎 și tot
așa...de fapt, undeva prin clasa a IX-a
învățăm că un astfel de șir se numește
progresie aritmetică.
Haideți acum să ne întoarcem în
gimnaziu, prin clasa a VI-a, și să privim cu
atenție următoarea fotografie:
7
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Spielformen dienen als Brücke vom
grammatischem
Wissen
zum
produktiven Können.

Jocul în predarea și învățarea
limbii germane

Die folgenden Vorschläge berücksichtigen
hauptsächlich mündliche Übungsformen,
die keiner langen Vorbereitung bedürfen.
Bei ihnen steht die Interaktion im
Vordergrund:

Spiele im Deutschunterricht
prof. Bireescu Helga
Exercițiile și jocurile orientate
spre învățarea cognitivă, deși importante,
oferă adesea puține informații despre
nivelul de competență în limbă, chiar dacă
sunt făcute corect.
Prin urmare, ele ar trebui să fie
întotdeauna completate cu forme care să
permită o manipulare jucăușă a gramaticii,
deoarece în joc există adesea o motivație
mult mai mare de a învăța și, mai ales, de a
folosi limbajul.
Formele de joc au rolul de a crea o legătură
de la cunoștințele gramaticale la
capacitatea productivă, la formarea actului
de vorbire. Următoarele sugestii iau în
considerare în principal exercițiile orale
care nu necesită pregătire îndelungată.
Die Übungen, die aufs kognitive Lernen
ausgerichteten sind, sind zwar wichtig,
aber sie sagen oft wenig über den Grad der
Sprachbeherrschung aus, auch wenn sie
fehlerfrei gemacht worden sind.

1. Versteck- und Ratespiele:
a) Einer geht nach draußen; die anderen
verstecken im Klassenraum einen
Gegenstand. Der Schüler kommt in die
Klasse zurück und muss Fragen stellen. Die
Gruppe antwortet mit "Ja" oder "Nein".
Wenn der Fragensteller nach zehn Fragen
weiß, wo der Gegenstand ist, hat er
gewonnen.
b) Ein Schüler denkt sich einen Gegenstand
aus, den er z.B. auf dem Trödelmarkt
gekauft hat. Die anderen müssen ihn
erraten: Ist er groß / klein /...? Kann ich
ihn
anziehen
/
essen
/
...?
Oder: Hat er / es mehr gekostet als ...?
c) Ich sehe was. Der Schüler beschreibt nach
und nach einen Gegenstand; je länger er
durchhält, desto mehr Punkte erhält er:
„Ich sehe was Grünes.“ – „...was
hartes Grünes.“ – „...was hartes Grünes an
Lisa.
d) Hierher gehört auch das BeruferatenSpiel (Schüler stellt den zu erratenden Beruf
pantomimisch
dar). Die Schüler schreiben Beruf,
Tätigkeit auf einen Zettel, sie lesen ihn
vor,
danach
werden
die
Zettel
eingesammelt und neu ausgeteilt. Jeder
versucht nun herauszubekommen, wer was
auf seinem Zettel stehen hat:

Daher sollten sie immer durch Formen
ergänzt werden, die einen spielerischen
Umgang mit Grammatik ermöglichen,
denn im Spiel wird oft mit viel größerer
Motivation gelernt und vor allem Sprache
angewandt.

Bist du der Junge, der Pilot werden will?
2. Reihum- und Kettenspiele
8
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Alle Teilnehmer stehen im Kreis.

Koffer packen wollen. Wiederholungen
sind nicht erlaubt. Wer nichts mehr weiß,
muss sich setzen. Die letzten drei Schüler,
die stehen, sind die Gewinner.

Jeder bekommt ein Kärtchen, auf dem eine
Ortsangabe steht, die sich auf einer anderen
Karte wiederholen muss. Auf den
Rückseiten steht eine weitere Ortsangabe.

Ich packe einen / ein / eine / Pl ... ein. Ich
nehme einen / ein / eine / Pl... mit. In
meinen Koffer packe ich ... Heute
nachmittag packe ich ... Variante: Adjektiv
+ Akkusativobjekt

Beispiel: Supermarkt / Kino ; Kino / Haus
S l:
Ich bin jetzt im Supermarkt.
Geh bitte ins Kino!

'Spielerisches' Aufbauen von Sätzen: Jeder
fugt einen Satzteil hinzu. Oder man gibt
Satzbaukästen vor, die vervollständigt
werden müssen.

S 2:
Ich bin jetzt im Kino. Geh
bitte ins Haus!
Oder:
Der "Anfänger" nennt ein Wort. Der
Nachbar sagt ein anderes Wort, das mit
dem
letzten
Buchstaben
des
vorhergenannten Wortes beginnen muss.
Wer kein Wort weiß, muss sich setzen.
Gewinner sind die letzten beiden
Teilnehmer, die noch stehen.

5. Botschafterspiel
Die Schüler sitzen im Kreis und
übermitteln sich gegenseitig Botschaften,
indem sie einen anderen beauftragen,
Fragen / Botschaften zu übermitteln.
Beispiel: S l sagt zu S2: Geh bitte zu... und
sag ihr, dass ...

Nachfragen ("Was hast du gesagt?") und
Wiederholungen sind nicht erlaubt.

S2 geht, erledigt den Auftrag und kommt
mit der Botschaft zurück.

3. Tandem

Oder: Man zerschneidet einen Text in
beispielsweise 5 Abschnitte, die man in der
Klasse an verschiedenen Stellen unterbringt.
Es werden 5 Gruppen gebildet, ihnen
werden die Texte zugewiesen. In der
Gruppe gibt es nun einen Schüler, der
immer zu seinem Text unterwegs ist und
berichtet, die anderen haben Fragen bzw.
protokollieren, was sie erfahren haben. Am
Ende berichtet jede Gruppe den anderen ihr
Ergebnis.

(Bedingungssätze / Warum-weil-Kette)
Ein Schüler schreibt einen Warum-Satz
auf, faltet den Zettel und gibt das Blatt
weiter. Der nächste Schüler schreibt einen
Weil-Satz dazu (er weiß nicht, wie der
warum-Satz heißt!) und denkt sich einen
Warum-Satz aus. Am Schluss werden
alle Blätter einzeln von den Teilnehmern
vorgelesen.
4. Kofferpackcn

6.

Ziel: Akkusativobjekte einüben

Rollentausch

Jeder bekommt einen Zettel und schreibt
seinen Namen darauf. Der Lehrer sammelt

Die Schüler stehen alle und nennen der
Reihe nach Gegenstände, die sie in ihren
9
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die Zettel ein und teilt sie neu aus, damit
jeder einen anderen Namen, d.h. eine neue
Identität erhält. Jeder beschreibt "sich",
wobei er sich mit den anderen vergleicht:

Sprache in bestimmten Situationen sicher
benutzen; deshalb stehen die Spielformen,
bei denen die freie Äußerung beabsichtigt
ist, nicht am Anfang im Lernprozess,
sondern am Ende. Man sollte die Schüler
nicht durch zu viele Korrekturen
unterbrechen,
da
Kritik
oft
die
Redebereitschaft
lahmt.Und
Spiele
entspannen und begeistern die Schüler.

Ich bin größer / älter als Peter, aber kleiner
als Birgit.
Mein Haar ist heller ...
Die Beschreibungen werden vorgelesen.
Die Gruppe muss raten, wer es ist. Dieses
Spiel beschränkt sich nicht nur auf
Vergleiche! Man kann auch die Person
charakterisieren:

Bibliographie:



Ich komme nie zu spät. Ich spiele oft
Tennis.



Oder: Jeder Schüler schreibt über sich, der
Lehrer sammelt ein und liest vor. Wer ist
der Beschriebene? Man kann davon
ausgehen, dass die Beschreibungen ehrlich
gemeint sind.





Hierher gehören auch narrative Spiele
Man erzählt in der Runde, die Schüler
kommen nacheinander dran, sie müssen
nur zuhören,

Horst Jentsch. Grammatik zum
üben (Beiheft mit Lösungen), 2002,
Elen Jentsch Verlag
Rainer E. Wicke – Handeln und
Sprechen im Deutschunterricht
(1999)
Häussermann-Piepho
–
AufgabenhandbuchIudicium
Verlag 1996
K.
Volz
Mathloutti,
F.
Westenfelder – Sprech- und
Grammatikspiele
DaF,
AOL
Verlag 2004
M. Rivolucri, P. Davis, B. Huter, S.
Schauf – 66 Grammatik – Spiele –
Taschenbuch 1997

Ora de Religie- suport
informațional și emoțional în
vreme de pandemie

was ihr Vorgänger sagt. Der Lehrer gibt
eine Situation vor, z.B.: Es ist der 11.
Oktober 1492,
wir sind auf der Santa Maria ...

Prof. Românu Lavinia- Cornelia

Spielformen dieser Art sind nicht als
Aufmunterungsphasen gedacht, sondern als
Arbeitsform, als eine andere Art von
Unterricht, der auf Sprachanwendung
abzielt. Sie haben ein Lernziel, einen
Übungswert und sind tendenziell kreativ.
Sie lassen sich weitgehend ohne Erklärung
organisieren. Die Schüler müssen hierbei

Pandemia de Covid-19, pe lângă
faptul că a îngenuncheat sisteme medicale
dintre cele mai bine organizate și
performante și a falimentat economii și
domenii variate de activitate, a produs și
profunde mutați sociale, morale și
spirituale. Acestea se observă și vor
persista îndelung, producând efecte adânci
10
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la nivelul persoanei umane și al societății,
în întregimea ei.
În ceea ce privește învățământul,
confruntarea cu situația nouă și neașteptată
pentru profesori, părinți și elevi, școala
online, a declanșat profunde nemulțumiri și
stări variate, de la agitație, confuzie, furie
neputincioasă, până la panică în rândul
tuturor factorilor educaționali implicați.
Elevii au păreri împărțite și diferite.
Majoritatea
elevilor
resimt
lipsa
comunicării vii, față către față, cu
profesorii și colegii.
Însă, pe acest fundal frustrant s-au
putut genera și acțiuni/reacții cu efect
pozitiv la nivelul societății românești
bulversate referitor la educație. A trebuit
cu toții să ne depășim zona de confort și
„să punem umărul” încât școala să
continue cât mai eficient. Era normal să nu
reușească întru totul, astfel că nimeni nu ar
putea pretinde un anumit procent
mulțumitor pentru acest lucru. Jonglarea pe
platforme educaționale a devenit un nou
„hobby” pentru profesori și elevi (iar, pe
alocuri, și pentru părinți, deveniți dintr-o
dată parteneri educaționali mult mai
implicați). Slalomul printre mesaje de pe
diverse grupuri de lucru ne-a canalizat spre
o altă fațetă a comunicării. Vizibilitatea
actului didactic a devenit dintr-o dată un
fapt subînțeles. Discuţiile cu privire la
învăţământul online s-au concentrat de cele
mai multe ori asupra transmiterii anumitor
conţinuturi specifice disciplinelor predate
în şcoală. Dar, oare, şcoala reprezintă doar
atât? Se rezumă doar la învăţarea unor
noţiuni specifice disciplinelor şcolare?
Înseamnă doar stocare de informaţii? Să nu
uităm că şcoala este mai mult decât atât.
Şcoala este un loc în care poţi întâlni
prieteni, poţi să socializezi, un loc care îţi

oferă sentimentul de apartenenţă, unde
înveţi să experimentezi şi să te formezi ca
individ. Şcoala este, de asemenea, menită
să fie un loc în care înveţi să iei decizii
autonome,
să-ţi
exprimi
propria
individualitate. Este de la sine înţeles că
pentru unii elevi şcoala este şi un loc al
fricii, al violenţei sau al umilirii. Dar asta
nu înseamnă că învăţământul online poate
rezolva această problemă a bullying-ului
şcolar. Problema aceasta poate exista şi în
mediul virtual. Nu doar în şcoală, ci şi în
spaţiul virtual, cadrele didactice au apelat
la un set de reguli de comunicare pe
platformele sau aplicaţiile destinate
învătării online. Dincolo de cele mai sus
menţionate,
noul
proces
de
predare/învăţare/evaluare online a ridicat
multe probleme.
În ceea ce priveşte predarea orei de
religie în mediul online au existat atât părţi
pozitive cât şi negative. Pentru mulţi,
religia a fost văzută ca o resursă importantă
pentru depăşirea acestei crize. Este singura
disciplină din aria curriculară cu impact
social, care explică valori şi generează
comportamente. Părţile pozitive, ale
aceastei experienţe de învăţare, se referă la
conştientizarea, evaluarea şi promovarea
lucrurilor care contează foarte mult în
educaţie, în special în educaţie religioasă.
Valorile promovate la ora de religie cum ar
fi credinţa, nădejdea şi dragostea au fost
privite într-o lumină profundă. Credinţa că
„totul va fi bine”, după sloganul care a
circulat în această perioadă, a dat putere
fiecărui copil de a se adapta situaţiei.
Credinţa şi încrederea sunt cultivate în
procesul educativ religios ca puteri
sufleteşti ce formează un caracter puternic.
Un copil puternic sufleteşte priveşte cu
speranţă spre viitor, spre acel moment când
11
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va fi, din nou, împreună cu profesorii şi
colegii lui. Credinţa naşte adevărata
motivaţie, nădejdea naşte atitudinea
proactivă, iar dragostea defineşte individul
dispus spre comuniune cu ceilalţi, în toate
aspectele vieţii. Părţile negative sunt cele
comune tuturor disciplinelor. Cu toate că
restricţiile impuse de autorităţi au fost
uneori greu de suportat, acestea au atras
după sine şi o regândire a modului de
transmitere a cunoştinţelor religioase către
elevi. Profesorii au fost nevoiti să iasă din
tiparul obişnuit, să se solidarizeze şi să
vină în sprijinul elevilor şi al părinţilor,
fiind determinaţi şi de lipsa materialelor
auxiliare, digitale sau cele video.
Pe fondul acestei crize, un grup de
profesori de religie au avut iniţiativa
apariţiei unor emisiuni televizate şi
radiofonice, pe lângă cele difuzate de
Televiziunea Patriarhiei Române, Trinitas
Tv.
Astfel, a luat naştere proiectul ”3
Minute din Ora de Religie” în cadrul
Emisiunii Universul Credinţei de la TVR şi
în cadrul emisiunii radiofonice Lumea
credinţei de la Radio România Actualităţi.
Conţinutul celor 3 minute din Ora de
Religie este tematic şi pune accentul pe
dezvoltarea valorilor morale, a abilităţilor
sau competenţelor. Temele propuse,
precum: prietenia, credinţa, curajul,
nădejdea, dragostea, se regăsesc în
programa şcolară revizuită şi fac legătura
cu viaţa religioasă personală şi cu cea din
societate. Fiind încărcată pe Youtube,
emisiunea poate reprezenta pe viitor un
material auxiliar în predarea religiei. O altă
parte pozitivă a învăţământului online a
fost legată de faptul că părinţii au avut
şansa să cunoască desfăşurarea orei de
religie, profesorul şi conţinutul acesteia.

Reacţiile, în acest sens au fost concrete.
Participarea la orele de religie online nu a
aparţinut doar elevilor ci şi părinţilor lor. A
fost întărită astfel legătura dintre profesor,
elev şi părinte. Pentru ciclul primar,
participarea permanentă a părinţilor la
activitatea de învăţare online a elevilor a
oferit un frumos exemplu de colaborare
între profesori şi părinţi. Pentru unii elevi,
această activitate online a fost motivantă şi
atractivă şi a condus la o implicare şi o
responsabilitate mult mai mare decât de
obicei. În acest sens, părinţii au avut şansa
de a înţelege sistemul de predare,
dificultăţile şi limitările în transmiterea
cunoştinţelor.
Predarea online a orei de religie a
fost un prilej bun de a demonta toate
prejudecăţile cu privire la ora de religie.
Oamenii au fost liberi să participe la ora de
religie. Suportul dobândirii acestor valori
morale constituie baza formării unei
atitudini corespunzătoare faţă de societate,
faţă de învăţătura creştină şi nu în ultimul
rând, a dezvoltării omului ca individ.
Multe dintre valorile transmise prin
educaţia religioasă sunt universal valabile.
Este nevoie ca tinerii să demonstreze o
înţelegere raţională a fenomenului religiei
ca fapt social şi cultural. Desigur că pot
exista păreri pro şi contra, argumente care
contrazic sau susţin utilitatea educaţiei
religioase, însă nu trebuie să uităm că
religia este un fapt real, o componentă a
vieţii omului care influenţează multe
aspecte din viaţa societăţii.
În aceste timpuri s-a simțit nevoia,
de altfel, de profesori care să facă mai mult
decât să transmită cunoștințe; să fie alături
de elevi și de părinți, să le ofere încredere,
să meargă împreună mai departe. Cei pe
umerii cărora au apăsat aceste noi cerințe
12
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au fost cu precădere învățătorii și diriginții.
Dar, surpriză, acestora li s-au alăturat
dascălii de religie, pentru că așteptările de
la aceștia au crescut, în special din partea
copiilor, care au râvnit și au primit un
cuvânt cald, un îndemn la rugăciune, o
încurajare. Încă o dată s-a validat statutul
profesorului de religie în școală, văzut ca o
personalitate înțeleaptă și echilibrată,
capabilă să transmită și să exemplifice
valorile creștine. De data aceasta, elevii au
avut nevoie de susținerea autentică a
profesorului lor de religie, realizată prin
lecții on-line, materiale transmise, mesaje.
În acest cadru mai larg, emisiunea
„Ora de religie”, realizată și difuzată de
Trinitas TV, a venit în sprijinul elevilor de
nivel primar, gimnazial și liceal, nu doar ca
o continuare a învățării în materie de
religie ortodoxă, ci și ca un suport psihoemoțional și spiritual. Temele selectate au
fost anume alese în afara programei
școlare, tocmai pentru a putea oferi o altă
abordare a orei de religie, în concordanță
cu nevoile concrete ale vremii, cu
obiectivul de a canaliza atenția elevilor
spre bucurie, speranță, rugăciune, răbdare
și spre credința în Dumnezeu, Izvorul
Binelui suprem.
În acest sens, rămâne edificator
cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur:
„Învățătura din constrângere nu e făcută
să rămână, dar cea care pătrunde în suflet
prin dragoste și bunăvoință, aceea rămâne
acolo pentru totdeauna”.







Rezervația mulinologică
„Cheile Rudăriei”
Prof. Tătucu Angela
Unul dintre locurile fascinante din
România este complexul mulinologic din
Banat, judeţul Caraş-Severin. Este vorba
despre cele 22 de mori de apă de pe Valea
Rudăriei, care încă mai funcţionează din
cele circa 40 câte se pare că au existat. În
vestul României se află tărâmul morilor de
apă. Localnicii se laudă că făina ieşită din
aceste mori are un gust unic.
Salba de mori de apă care
împodobesc râul Rudăria pe o distanţă de
aproximativ trei kilometri reprezintă cel
mai mare şi mai spectaculos lanţ de mori
de apă din sudul Europei. Cele 22 de
monumente istorice de la poalele Munţilor
Almăjului sunt considerate unele dintre
cele mai importante atracţii turistice din
Banatul Montan, şi sunt incluse în
patrimonial mondial UNESCO din 2004.
Astfel, drumeţii care ajung în acest loc can poveşti din comuna Eftimie Murgu au
impresia că timpul a stat în loc.

BIBLIOGRAFIE:


CUCOȘ, C., Teoria și metodologia
predării, Editura Polirom, Iași,
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N.M., Valorificarea
evaluărilor privind rezultatele
școlare
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ameliorarea
procesului didactic, Editura Ars
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ȘOVA, M., Mărturii ale elevilor
despre pandemie și ora de religie
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pandemiei, în ziarul Adevărul,
iunie 2020;
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Morile de apă existente în aceste
locuri înglobează un sistem hidraulic ce își
găsește specificul în folosirea ciuturii
(asemănătoare celei construite după
sistemul Kapllan), fiind totodată cel mai
întins parc mulinogic din sudul Europei.

Fig.1. Moara Podul Ilochii
Potențialul energetic modest al
râului, datorat unor diferențe de nivel
nesemnificative, a fost în mod excepțional
valorificat prin crearea de acumulări în
spatele unor baraje din trunchiuri de arbori,
construcția de stăvilare, străpungeri de
tunele în stâncă, jgheaburi, instalarea
morilor pe ambele maluri și realizarea
admisiei pe ambele părți ale axului
hidraulic vertical.
Autenticitatea
sistemului
constructiv tehnic este păstrată în
întregime. Unele roți și jgheaburi au fost
înlocuite, încă din anii ‘80, cu elemente
metalice perfect similare, din motive de
eficiență în exploatare.
Coşul pentru grăunţe şi piatra de
moară superioară care este mobilă. Piatra
de moară inferioară este fixă. Prin frecarea
celor două pietre de moară se obţine făina.
Roata este pusă în mişcare de apa
venită pe jgheab şi transmite rotaţia la
piatra de moară prin intermediul unui ax
vertical.
Roata este susţinută de o pârghie de lemn
pe care este aşezată o bucată de piatră
scobită în interior ca locaş pentru axul
vertical.

Fig.2. Interiorul morii
Legendele morilor
„Legenda dăinuirilor” spune că dacă îți
potrivești ceasul după porunca naturii și
vei petrece o noapte într-una din cele două
mori Îndărătnică, în timp ce moara merge
în gol, dimineață te trezești întinerit,
deoarece piatra morii macină timpul
îndărăt.

Fig.3. Moara Îndărătnică dintre râuri
Într-o zi de primăvară, când soarele
începea să strălucească mai puternic, apa
râului scăpată de strânsoarea îngheţului
curgea în vâltoare, parcă vorbind cu morile
de pe stânga şi dreapta râului, pe poteca
îngustă urca un flăcău. Sacul plin de
14
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grăunţe parcă era un fulg pe umerii laţi şi
puternici, mâinile vânjoase trecându-l când
pe un umăr când pe celălalt. Pasul rar,
apăsat, pletele frumos aranjate ce-i curgeau
pe umeri, arătau familia înstărită din care
provenea tânărul morar. Din doina pe care
o cânta încet, parcă trăind fiecare cuvânt, a
fost oprit de priveliştea văzută la moară ce
tocmai se ivea în partea dreaptă, în
mijlocul râului. Cineva se lupta parcă pe
viaţă şi moarte cu apa din jgheabul morii,
pentru a o îndrepta către moară.
Nu a putut trece mai departe fără să
ajute. Numai că, tocmai când s-a apropiat a
rămas înlemnit, nevrând să-şi creadă
ochilor. În faţa lui era chiar Aurica, singura
copilă a familiei de la capătul satului ce
lucra cu ziua pe moşiile familiilor înstarite
pentru a-şi câştiga cele necesare traiului.
De câte ori nu a privit-o cu ochi dulci când
lucra la moşia familiei lui iar acum avea
prilejul să-i ofere ajutorul fără a fi vazuţi
de către cineva. Pentru tânărul vânjos nu a
fost un lucru prea greu să rezolve
problema. Ca drept răsplată Aurica era
datoare acum să stea de vorbă cu Mihai, şi
trebuia să recunoască această dorinţă
arzătoare a ei, de a fi doar cu cel pentru
care de atâtea ori a simţit fiorul dragostei.
Din păcate între cei doi era o prăpastie prea
mare, el dintr-o familie înstărită pe când ea
singură la ăarinţi săraci lipiţi pământului,
foarte muncitori dar lipsiţi de norocul
vieţii.
Peste câteva zile, în sat a fost o
nuntă cum niciodată nu a fost până atunci
şi nici de atunci până acum. La moara
dintre râuri unde s-a întâmplat minunea, şi
astăzi zâna cea bună coboară pentru a
întâlni acei oameni cu suflet bun şi curat
pentru a le împlinii dorinţele. Şi toate
acestea într-un singur loc din lume: la

moara “Îndărătnica dintre râuri” de pe
Valea Rudăriei.

Fig.4 Moara Rosoanea
În „legenda Svinecei” se spune ca
demult la moara Rosoanea, inspre
noaptea de Sânzâiene, când printre oameni
coboară duhurile bune, dar si cele rele,
macină o fataă foarte frumoasă, iar un mos
care trecea pe-acolo și care se transformase
în varcolac datorită unei monede
blestemate, a necinstit-o după care a uciso. Continuarea legendei spune că pe vale
cobora zâna cea bună și văzând atâta
cruzime îl transforma pe moş în lup,
blestemându-l „să nu poţi deveni om până
nu sapi cu ghearele şi cu dinţii pe sub
stânca pe care stai, un tunel la capătul
căruia să construieşti o moară la care tu să
nu ai rând niciodată”. Pe partea râului unde
se întâmplase grozăvia, a rămas un loc
pietros pentru totdeauna. Părinţii, în
cautarea fetei, au pierit îngheţaţi pe stâncile
Rudăriei; primăvara, în locul unde au urcat
cei doi au apărut stâncile Adam si Eva,
unele din cele mai frumoase stânci din
Banat.
Sună frumos numele morilor,
botezate fiind după numele proprietarilor,
Pătoanea, Firiz, Trăiloanea, Viloanea,
Batolea, Răsoanea, Popeasca, Vamulea,
Prundulea, Baniana, Laiaţa. Macină mai
mult de o sută de kilograme de făină într-o
zi şi sunt stăpânite în devălmaşie de
rândaşi, adică familiile ce au dreptul să o
15
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folosească.
În bunul obicei al locului, mersul la moară
e ca ieşitul în oraş, e un prilej de întâlnire.
Se mai pune la cale o căsătorie, se mai
leagă sau dezleagă vrăji, descântecele, se
mai dezbate câte o nefăcută a caprei
vecinului, cum s-ar spune acum, un fel de
reţea de socializare.
În morile de la Rudaria, oamenii au
obținut dintotdeauna o făină cu un gust
deosebit. Localnicii spun ca ei știu secretul
și că acesta ar consta în faptul că bobul este
măcinat de pietre cu o viteză mica, față de
viteza morilor acționate electric.

omul sa se îndepărteze de el si de realitate?
Ce vrea să aline, să amortească sau din
contră ce vrea să deblocheze, să
controleze? Poate că realitatea îl răneste
prea tare. Poate ca a obosit să lupte sau
poate că nu a știut niciodată să o facă. Cine
sunt cei mai vulnerabili în fața
dependentelor şi ce îi caracterizează?
În privința adicțiilor dr. Gabor
Maté, medicul canadian renumit pentru
experiența sa în lucrul cu trauma și
adicțiile, afirmă că întrebarea potrivită nu
este „De ce există dependența?” ci „De ce
atâta suferință?”.El este de părere că toate
adicţiile pot fi conectate cu o experienţă
dureroasă şi că traumele timpurii au
consecinte asupra modului în care oamenii
răspund la stres pe tot parcursul vieţii. El
afirmă: „Dependenţa e o gaura neagră. Cu
cât îi oferi mai mult, cu atât vrea mai mult.
Nu face decât să corupă tot ce atinge.
Persoana dependentă se ascunde ruşinată
prin colţurile întunecate ale propriei
existenţe”.
Adolescența este în mod frecvent
asociată de către părinți cu acea etapă din
viața copilului lor în care riscurile pândesc
la orice pas, influențele complicate din
partea găștii de prieteni cresc iar reticența
adolescenților la a comunica și colabora cu
adulții, atinge un prag superior.
Asistăm adesea la o deteriorare a
relațiilor între adolescenți și părinții
acestora, justificată prin concurența intensă
între obiectivele de dezvoltare ale copiilor,
pe de o parte – autonomie, explorare,
inovație, intimitate și definirea identității
de sine, și nevoile și așteptările părinților,
pe de altă parte – control, supraveghere,
normare, responsabilitate, respect și
siguranță.

Fig. 5. Moara Trăiloanea
Se spune că morile sunt păzite de
Adam și Eva, reprezentați de stâncile de pe
Cheile Rudăricăi, stânci ce au înfățișare
omenească. De asemenea, se spune că dacă
petreci o noapte la una dintre morile
„Îndărătnica” și îți potrivești ceasul după
mersul morii (în sens invers acelor de
ceas), te vei trezi mai tânăr, căci moara „dă
timpul înapoi”. Fiecare moară este unică,
şi îşi spune povestea în tăcere, măcinând
timpul în tăcere.

Despre adolescenţi şi adicţii
Prof. psiholog Daniela Domăneanţu
Te-ai întrebat vreodată ce se
ascunde în spatele adicţiilor? De unde vine
setea această nepotolită a unora pentru
relaxare, plăcere, fericire? Cand ajunge
16
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Așadar, când unul este programat
să exploreze în afara casei, să se afirme pe
sine, adeseori prin delimitare și contestarea
a tot ceea ce a cunoscut și admirat până
atunci și să își consolideze locul în lume,
celălalt, activat de frică și îngrijorare, este
atât de tentat să intensifice controlul și să
accepte doar comportamentele sigure,
făcute pe lângă casă.
Este adevărat că, nu doar empiric,
ci și statistic, comportamentele de consum
sunt tipic asociate vârstei adolescenței, dar
mecanismele și particularitățile care
conduc la structurarea unui comportament
de consum de risc depășesc cu mult această
etapă de vârstă atât de provocatoare.
Este important să înțelegem că nu
orice comportament de consum, devine
comportament de risc. Să ne reamintim că
adolescența este acea etapă de vârstă în
care cele mai importante misiuni de
dezvoltare ale copiilor au de-a face cu
explorarea, autonomia și afirmarea de sine,
dincolo de ușa casei. Experimentul
comportamental, de orice fel, devine
modalitatea preferată de adolescenți pentru
a mai afla lucruri despre ei, despre
potențialul dar și despre limitele lor. Vor
experimenta cu hainele, cu styling-ul, cu
muzica, cu filmele, cu pereții propriei
camere, cu atitudinea, cu mesajele crude,
livrate cu o ușurință uluitoare în raport cu
greutatea cuvintelor, cu poziționarea față
de lume, cu relațiile, cu corpul și
sexualitatea lor în devenire etc. Și da, vor
experimenta cu „riscul“, fie că vine la
sticlă, la pachet, în forma unei pastile sau
într-o punguță cu frunze sau prafuri.
Vestea proastă este că „riscul“ este
la îndemână, în accesul lor, uneori direct,
foarte adesea mediat cu mare ușurință de
alți adolescenți, experimentați deja. Vestea

bună este că, pentru majoritatea
covârșitoare a adolescenților, întâlnirea cu
riscul rămâne doar atât – un experiment,
unic uneori, repetat atunci când în
contextele complexe de socializare ale
adolescenței, shortcut-ul consumului le
oferă adolescenților iluzia unei acceptări
sau integrări facile din partea găștii.
Povestea se complică atunci când
substanța, oricare ar fi aceea, aduce cu sine
plăcerea, confortul și starea de bine,
siguranța și relaxarea – chiar dacă pe
termen scurt, care lipsesc în mod sistematic
din viața adolescentului.
Cercetări solide din neuro-biologia
dependenței, ne arată cu dovezi, în acest
moment că, simpla expunere la o substanță
care ne schimbă starea emoțională și fizică,
prin impactul pe care îl are asupra
neurochimiei noastre, nu ne face
susceptibili la adicție. Dacă în urma
expunerii, comportamentul de dependență
pare să se structureze, este pentru că riscul
pre-există în raport cu expunerea și se
situează la nivelul persoanei, nu la nivelul
substanței.
Astfel, știm deja că, dintre
persoanele care consumă, chiar și doar o
dată, un procent mai degrabă mic, ajung la
consum regulat, pe termen lung. Astfel,
32% dintre cei expuși la nicotină, vor fuma
cu regularitate, 15% dintre cei expuși la
alcool, marijuana și cocaină vor fi
consumatori frecvenți, în timp ce 23%
dintre cei care vor experimenta heroina,
vor dezvolta o dependență de această
substanță.
Indiferent de puterile și efectele
fizice și emoționale ale unui drog, acestea
nu sunt niciodată singurele cauze ale
dependenței. Ba mai mult, accesul direct la
substanța de risc, NU determină
17
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dependență. Ca să îl cităm pe Lance
Dodes, psihiatru, coordonator la Harvard
Medical School al Departamentului de
Adicții, „să afirmi că consumul de
substanțe în sine provoacă dependența, este
ca și când ai crede că în gambling, ești
dependent de un pachet de cărți;
dependența este o problemă umană, care
sălășluiește în oameni, nu în drog sau în
capacitatea drogului de a produce efecte
fizice.“
Cercetătorii și practicienii s-au pus
aproape unanim de acord că avem nevoie
simultan de trei condiții, pentru ca
dependența să prindă contur: un organism
predispus, un drog sau o substanță cu
potențial să dea dependență și, nu în
ultimul rând, o mare suferință emoțională.
Ce putem face?
Să mergem la baza sigură pentru a
evalua cât este de sigură. Cât și cum am
fost de prezenți? Cât am văzut din ceea ce
este copilul nostru? Am văzut doar elevul?
Doar greșeala? Doar comportamentul
perfect? Am spus suficient de des și mai
ales fără motiv „te iubesc“, „mulțumesc că
ești“, „sunt recunoscător pentru ce aduci în
viața mea și pentru cum mă ajuți să cresc și
să mă vindec“? Am spus „îmi pare rău“ și
„iartă-mă“ atunci când nu am știut sau nu
am putut să fiu eu cel mare, cel bun, cel
puternic și înțelept? Am îmbrățișat, am
sărutat, am șters lacrimi, am ciufulit șuvițe
zglobii, am zâmbit, am privit în ochi
suficient de mult și de des?
Am pus limite cu dragoste,
blândețe, încredere și hotărâre, știind că o
iubire mare și responsabilă nu va fi
dărâmată de un pui de tantrum sau de
câteva cuvinte urâte născute de furie și
neputință? Am oferit timp și prezență? Dar
spațiu?

Dacă răspunsul este DA, minunat,
știm ce avem de făcut în continuare. Dacă
răspunsul este NU, știm ce avem de făcut
în continuare. Va fi greu? Cu siguranță;
adolescenții sunt cruzi și radicali și nu
acceptă să primească cu ușurință ce au
așteptat în zadar 13-14 ani. Vor să vadă că
ne străduim, că suntem hotărâți, că e „pe
bune“, că merităm, prin perseverență, să ne
dea, din nou, încrederea lor, așa cum ne-au
dat-o necondiționat, încă din prima zi în
care i-am ținut în brațe.
Să ne alegem cu grijă bătăliile. Este
foarte ușor să ne certăm cu copiii noștri
adolescenți. Și toate motivele par la fel de
importante, deși nu sunt nici pe departe.
Dacă vom folosi același ton și aceleași
cuvinte pentru haine, muzică, ordinea din
cameră, nota de la chimie, atitudine, freză,
chiul, droguri, sex, gașcă, bani de buzunar,
ecran, ora de venit acasă etc., nici noi, nici
ei nu vom mai distinge între nuanțele de
importanță reală ale fiecăruia dintre aceste
subiecte. Sunt subiecte de abordat prin
negociere, influență, exemplu personal,
persuasiune, nu prin control, putere impusă
și argumente nesustenabile de tipul „pentru
că așa am zis eu“. Iar atunci când ne aflăm
în situația dificilă în care singurele soluții
par să vină din regula rigidă, tonul ridicat
și cuvintele grele, să ne întrebăm: este
despre ei sau despre fricile noastre?
Să nu le criticăm alegerile, doar
pentru că le considerăm superficiale. Să
luăm în considerare faptul că creierul
deprivat de endorfine al adolescentului
caută plăcerea și activitățile facile; este o
consecință a unui sistem cerebral în
dezvoltare, nu înseamnă că am crescut un
copil leneș, superficial și motivat doar de
plăceri. Să îl încurajăm să-și cultive mici
plăceri inofensive în rutina lui de zi cu zi;
18
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este oricând preferabil să își ia endorfina
din hobby-uri și alte activități plăcute,
decât dintr-o substanță periculoasă.
Conectare și redirecționare. Vor fi
supărați, iritați, nerăbdători și vor avea
nevoie să ne conectăm întâi emoțional, de
la emisferă dreaptă la emisferă dreaptă;
abia după ce și-au recăpătat controlul și
sunt din nou receptivi, putem introduce
regulile, lecțiile și disciplina din partea
rațională a creierului nostru. Să îi ascultăm
cu răbdare și să le reflectăm sentimentele.
Să nu le vorbim de sus, ci să-i protejăm;
deși au crescut, au încă nevoia ca noi să
fim buni, blânzi și înțelepți. Să le arătăm
respect vorbindu-le clar, curat, direct,
privindu-i în ochi, recunoscându-le
sentimentele și acceptând că nu vor fi de
acord cu noi și logica noastră parentală. Să
îi ajutăm să își pună nemulțumirile în
cuvinte, într-o poveste spusă în ritmul lui.
Să le punem întrebări cu o curiozitate
inocentă, fără ipoteze prealabile și fără
faimoasa „ți-am spus eu!“ la sfârșit. În
special în momente dureroase, este
important ca ei să vorbească despre ceea ce
s-a întâmplat. Dar nu-i putem obliga să
facă acest lucru. Putem doar să avem
răbdare, să fim prezenți și să le permitem
să vorbească atunci când ei sunt pregătiți.
Iar dacă nu vor fi niciodată pregătiți să o
facă cu noi, să ne înghițim suferința și
egoul de părinți detronați și să sugerăm un
jurnal sau un prieten.

1. Osterhasen-Fangen
Ein bis zwei Kinder sind OsterhasenJäger und versuchen, die anderen
Mitspieler einzufangen. Die anderen
Kinder sind die Osterhasen und tragen als
Erkennungszeichen ein Tuch (oder Band)
in der Hosentasche oder hinten im
Hosenbund. Die Jäger versuchen, die
Hasen einzufangen, indem sie ihnen die
Tücher abnehmen. Gewonnen hat der
Osterhase, der als letztes übrig bleibt.
2. Eierlauf
Zwei Teams laufen gegeneinander um die
Wette, ähnlich wie bei einem Staffellauf.
Jeweils ein Spieler einer Gruppe muss ein
rohes (oder hartgekochtes, falls Sie eine
Sauerei zwingend vermeiden wollen) Ei
auf einem Löffel heil und so schnell wie
möglich ins Ziel transportieren und dort an
das nächste Teammitglied übergeben. Die
Kinder müssen eine vorher festgelegte
Strecke laufen. Bei älteren Kindern können
Sie auch Hindernisse wie Blumentöpfe
oder Stühle hinstellen, welche die Kinder
zusätzlich umgehen müssen.
3. Eierpusten
Jedes Kind erhält ein ausgeblasenes Ei

Osterspiele

oder eines aus Plastik. Dieses wird vor

Prof. înv.primar : Bălan Alina

dem Kind auf dem Tisch platziert. Die
Kinder legen ihre Unterarme auf die

Ostern ist eine schöne Zeit in der
die Kinder gerne zum Osterfest
basteln, Hasen backen, Eier färben,
und sich auf das Osterfest freuen.

Tischkante und versuchen, ihr Ei an den
Unterarm eines Mitspielers zu pusten. Wer
19
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getroffen wird, erhält einen Minuspunkt.

Boden. Sing dazu das Kinderlied „Häschen in

Das Kind mit den wenigsten Minuspunkten

der Grube“ – auf “Häschchen hüpf!“ beginnen

gewinnt das Eierpusten. Alternativ kann

die Kinder zu hüpfen. Wer hüpft am höchsten

auch jedes Kind eine gewisse Anzahl an

und längsten?

Plastik- oder Schokoladeneiern haben und
Für alle, die nicht ganz textsicher sind:

jeweils eines der Eier abgeben, wenn es

Häschen in der Grube

getroffen wird.

saß und schlief.

4. Basteln zu Ostern
Mit dem passenden Osterschmuck sieht die

Armes Häschen, bist du krank,

Schule gleich ganz anders aus. Schneiden

dass du nicht mehr hüpfen kannst?

Sie Hasen aus, färben Sie gemeinsam Eier
Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen
hüpf!

oder lassen Sie die Kinder ausgeblasene
Eier bemalen.
5. Eier-Ticken
Ein tolles Spiel für Ungeduldige! Ihr
braucht je ein hart gekochtes Ei pro
Teilnehmerin. Je zwei Teilnehmerinnen
stehen sich gegenüber und schlagen die

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE

spitzen Enden ihrer Eier zusammen. Der
oder diejenige, deren Ei weniger Schaden

Prof. germană Pfeifer Gabriela

davonträgt, hat gewonnen! Auch eine

Prof. înv. primar Didraga Anesia
Marilena,

kurzweilige

Methode,

um

einige

Helferinnen für die Zubereitung eines

„Oricărui copil, la orice stadiu de
dezvoltare, i se poate transmite cu succes,
într-o formă intelectuală adecvată, orice
temă.”- afirma J. Bruner.

Eiersalats einzuspannen. Und ein kleiner
Geheimtipp

noch:

Eier

von

jungen

Hühnern sind etwas widerstandsfähiger als

A miza pe educație reprezintă astăzi
modalitatea prin care societățile moderne
își pot asigura dezvoltarea pe termen
mediu și lung.Educația văzută nu doar ca
sistem formal guvernat de reguli stricte ,ci
educația ca un proces continuu de învățare

die von älteren.
6.Häschen hüpf!
Ein schönes Osterspiel für kleine Kinder. Alle
hocken sich wie kranke kleine Häschen auf en
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,educația care se întâmplă nu doar într-un
loc anume, ci poate să aibă loc peste tot.

specificul activităţii, poate fi rezultatul
unui proces de selecţie aplicat de
organizatori. Elevii trebuie să respecte şi
pe parcursul activităţilor extraşcolare
regulile unui comportament civilizat şi
decent.
Pentru
anumite
activităţi
extraşcolare se pot stabili reguli specifice,
iar elevii sunt obligaţi să respecte întocmai
aceste reguli - pentru siguranţa lor şi a
colegilor lor şi pentru a asigura succesul
activităţii. Prezenţa şi rezultatele elevilor la
activităţile extraşcolare se consemnează de
organizatori şi nu se trec în catalog.

Activităţile
extraşcolare
sunt
activităţile care intră în sfera educaţiei
nonformale, la care pot participa elevii în
afara programului şcolii. Acestea au
scopuri variate: interacţiune socială,
leadership, recreere şi educaţie pentru
sănătate, autodisciplină şi creştere a
încrederii
în sine.
Implicarea elevilor în activităţi
extraşcolare are o vechime mare în
sistemele formale de educaţie. Iniţial, ideea
activităţilor extraşcolare era menită să
ofere copilului alternative la educaţia
şcolară, care necesita un efort intelectual
predominant.

Rezultatele obţinute în urma
participării la activităţile extraşcolare se
menţionează şi se recompensează la nivelul
clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor,
la nivelul unităţii de învăţământ.

Astfel, activităţile extraşcolare
aveau scopul de a oferi copilului
posibilitatea să se mişte, să se exprime
liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat,
sfera
activităţilor
extraşcolare
s-a
diversificat, iar problematica valorificării
educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a
căpătat din ce în ce mai multă importanţă.

Activitățile extrașcolare reprezintă
un element prioritar în politicile
educaționale deoarece au impact pozitiv
asupra dezvoltării personalității elevilor,
asupra performanțelor școlare și asupra
integrării sociale în general.De-a lungul
timpului s-au remarcat rezultate pozitive în
ceea ce privește dezvoltarea adolescenților
în urma participării la aceste activități:
-performanță și rezultate școlare
mai bune;
-coeficienți de abandon școlar mai
scăzut;
-o stare psihologică mai bună,
incluzând un nivel de stimă de sine mai
bun, un sentiment redus de izolare socială;
-un nivel redus de comportamente
delicvente,
incluzând
arestări
și
comportamente antisociale

Activitățile extrașcolare vizează
acele activități cu rol complementar orelor
clasice de predare-învățare.Reprezintă
activităţile educative, de orientare şcolară
şi profesională, culturale, artistice,
sportive, recreative ,de regulă în afara
unităţii de învăţământ şi în afara orarului.
Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se
organizează
de
diriginţi
şi
de
echipe/comisii
cu
responsabilităţi
specifice, cu aprobarea direcţiunii.

Activitățile extrașcolare dezvoltă
gândirea critică și stimulează implicarea

Participarea elevilor la activităţile
extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de
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generației tinere în actul decizional,
realizându-se astfel o simbioză lucrativă
între componenta cognitivă și cea
comportamentală:

socializării.
Legislaţia educaţională românească
pare a valoriza din ce în ce mai mult
aspectul educaţiei de-a lungul întregii vieţi
şi al educaţiei nonformale şi, implicit, al
activităţilor
extraşcolare.
Există
o
deschidere a şcolii româneşti către acest tip
de activităţi, o nevoie de completare a
curriculumului formal cu „altceva, care să
lasă şcoala să respire, să iasă din
monotonia de zi cu zi” şi să îi facă pe elevi
să trăiască „bucuria de a învăţa”.

Activităţile extraşcolare tind să aibă
la nivelul şcolilor un profil bine conturat:
se
desfăşoară cu elevii şi cadrele didactice din
şcoală, părinţii şi reprezentanţii comunităţii
fiind categoriile din afara spaţiului şcolar
care participă uneori la aceste acţiuni.
Schimburile interşcolare, invitaţia unor
specialişti din diferite domenii, atragerea
reprezentanţilor ONG-urilor în activităţile
extraşcolare le face cu mult mai atractive şi
mai profitabile pentru toţi cei implicaţi.

Problematica educaţiei dobândeşte
în societatea contemporană noi conotaţii,
date mai ales de schimbările fără precedent
din toate domeniile vieţii sociale. Accentul
trece de pe informativ pe formativ.
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi
valorilor
naţionale şi tinde spre
universalitate, spre patrimoniul valoric
comun al umanităţii.
Un curriculum
unitar nu mai poate răspunde singur
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei
permanente tinde să devină o realitate de
necontestat. Astfel, fără a nega importanţa
educaţiei de tip curricular, devine tot mai
evident faptul că educaţia extracurrriculară,
adică cea realizată dincolo de procesul de
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine
stabilit în formarea personalităţii tinerilor.

Succesul activităţilor extraşcolare
depinde de corelarea unei serii de factori
cum ar fi: atractivitatea tematicii abordate,
buna coordonare a activităţilor, implicarea
cât mai multor actori ai şcolii şi
comunităţii cu experienţe relavante pentru
activitatea
desfăşurată.
Caracteristicile societăţii actuale au
schimbat radical rolul şi importanţa şcolii.
Până mai ieri singura instanţă cu rol
educativ la nivel social, şcoala se confruntă
astăzi cu o multitudine de provocări.
Una dintre aceste provocări se
referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se
diversifice pentru a răspunde nevoilor de
cunoaşterea ale copiilor, să iasă din formal
şi formalism. În acest context, activităţile
extracurriculare şi extraşcolare par a căpăta
o importanţă din ce în ce mai mare. Studii
de specialitate subliniază rolul acestora în
planul dezvoltării personale a elevilor, în
construirea unui climat şcolar prietenos, în
creşterea participării la cursuri şi în planul
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starea de sănătate a lui Joule s-a deteriorat.
A murit la Sale Cheshire, Anglia, la 11
octombrie 1889.

Legea lui Joule
Legea lui Joule sau legea
transformării energiei în conductoare este o
lege care arată că la trecerea curentului
electric
prin
conductoare,
energia
electromagnetică (energia electrică) se
transformă în căldură, datorită lucrului
mecanic necesar deplasării purtătorilor
mobili de sarcină electrică.
Cantitatea de căldură degajată în
conductorul parcurs de curentul electric
este egală cu produsul dintre pătratul
intensității
curentului,
rezistența
conductorului
și
durata
circulației
curentului prin el.

James Prescott Joule
Prof. Lupșa Carmen

Scopul ei este determinarea
dependenței cantității de căldură care se
degajă prin conductor de intensitatea

James Prescott Joule a fost un
fizician englez, născut în 24 decembrie
1818 la Manchester. El a fost al doilea din
cei patru frați ai săi, iar tatăl său deținea o
berărie. James a fost educat acasă până la
vârsta de 15 ani. Următorii ani ai vieții i-a
petrecut lucrând la berărie, continuând
educația împreună cu John Dalton,
William Henry, Peter Ewart, Eaton
Hodgkingson.
În urma morții tatălui său, James și
fratele său au preluat conducerea fabricii.
În acest timp el a studiat înlocuirea
motoarelor cu aburi cu cele electrice,
descoperind legea lui Joule. În mod tragic,
soția lui Joule a murit în 1854, după numai
șase ani de căsătorie, urmând ca acesta să
aibă singur grijă de copii. La scurt timp,
familia lui Joule a fost nevoită să vândă
fabrica de bere. Începând cu anul 1872,

curentului electric și de rezistența
conductorului. Orice rezistor se încălzește
într-o măsură mai mare sau mai mică la
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cu o elice plasată în centru, care pentru a
trecerea curentului electric continuu sau
alternativ prin el.
minimaliza pierderea de energie, era
acționată prin intermediul unui scripete, de
o greutate. Prin rotirea elicei reușim să
convertim energia chinetică în energie
termică. Astfel s-a făcut legătura dintre
căldură și lucrul mecanic: o calorie pentru
fiecare 4,184 J, denumită, caloria
termodinamică.

Efectul Joule
Joule a scufundat un fir într-o
cantitate cunoscută de apă și a măsurat
creșterea temperaturii într-un timp de 30 de
minute. Prin variația curentului și a
lungimii firului, căldura produsă este
proporțională cu pătratul curentului
înmulțit cu lungimea firului.

În luna ianuarie a acestui an, am
replicat într-un fel acest experiment în
clasă cu ocazia unui proiect. În loc să imit
acest instrument, am ales să folosesc un
blender împreună cu un termometru. Am
turnat apă la temperatura camerei, apoi am
„amestecat-o” pentru două minute. După
acest proces, am înregistrat o creștere de la
19,9°C la 21,6°C.

În 1841 și 1842, experimentele sale
ulterioare au arătat că energia chimică
utilizată
în
bateriile
Volta
este
proporțională cu căldura generată. Acest
rezultat i-a permis lui Joule să pună la
îndoială teoria calorică, punând bazele
teoriei mecanice a

ISTORIE ȘI MENTALITATE ÎN
EUROPA RĂSĂRITEANĂ

căldurii, conform căreia căldura este, pur și
simplu, una dintre multele forme de
energie

Prof. Bivolaru Mioara
”Dacă aș mai începe încă o dată unificarea
europeană, aș începe cu cultura”

Experimentul lui Joule

Jean Monnet

Experimentul lui Joule constă într-un
mecanism foarte interesant: un calorimetru

Orice istorie este produsul analizei
documentelor ce stau la baza interpretării,
dar şi rezultatul contextului cultural,
intelectual, politic al producerii operei
ştiinţifice. Altfel spus, există „un singur
trecut, dar mai multe istorii”. Formarea
națiunilor în Europa reprezintă un proces
complex în cadrul căruia istoria are o
contribuție decisivă.
Apariţia naţiunilor poate fi plasată
cel mai devreme în secolul al XVIII-lea, în
Apusul Europei şi după 1800 în Europa
24

INSTANTANEE - SUPLIMENT
Centrală şi Răsăriteană. Secolele al XIXlea și al XX-lea au stat sub semnul statuluinațiune pe întreg continentul.

În secolul al XIX-lea se făureşte
conştiinţa naţională în bună măsură prin
raportarea la istorie. Istoria a jucat un rol
esenţial în realizarea statului modern
român, care va deveni în 1918, stat naţiune. În acest context, istoriografia
românească a dezvoltat o întreagă serie de
mituri naţionale menite să justifice şi să
susţină acţiunea politică. Prin intermediul
istoriei se pun bazele unei culturi comune.
Şcoala, cartea, presa, şi mai târziu, radioul
şi televiziunea sunt mijloacele prin care
membrii unei comunităţi ajung să ştie
„cam aceleaşi lucruri, să simtă şi să
gândească aproximativ la fel”.
Europa secolelor al XIX-lea şi al
XX-lea devine un continent fărâmiţat în
state – naţiune. Virtutea supremă, în aceste
condiţii, devine dragostea de patrie şi,
evident, ura împotriva duşmanilor ei.
Individul este astfel integrat naţiunii.
Libertatea lui se opreşte acolo unde
interesul naţional se află în joc.
Istoria a servit drept instrument
esenţial în acţiunea de modelare a
conştiinţei unui corp social extrem de
eterogen. S-au dezvoltat o serie de mituri
istorice, puternic mediatizate de factorul
politic pentru a motiva şi mobiliza masele.
Între aceste mituri, un loc aparte este cel al
unităţii româneşti. Românii au fost învăţaţi
să creadă că drepturile istorice româneşti
vin din străbuni, din faptul că aceştia au
stăpânit teritoriile locuite mai târziu de
români (doctrina daco – românismului ).
Urmează concluzia logică: România ar
trebui să cuprindă toate acele teritorii
locuite cândva de daci. Din acest demers
intelectual al cărturarilor din secolele al
XVIII – lea şi al XIX – lea s-a născut
România Mare. Numeroase generaţii de
elevi au învăţat de strămoşii lor dacii şi

Naţiunea este un concept dificil de
definit; există atâtea definiţii, câte naţiuni
există. Naţiunea presupune o singură
condiţie obligatorie: voinţa de a fi,
solidaritatea unei mari comunităţi.
Naţiunea este „o mare solidaritate, o
comunitate complexă, simplificată şi
omogenizată în imaginar”. Naţiunea este o
creaţie artificială, este un proiect imaginar.
Naţiunea se poate face dacă o elită o
doreşte la un moment dat şi ştie să fie
suficient de convingătoare, susţine
profesorul Lucian Boia. Aici intervine
istoria, cultura în general.
Membrii unei comunităţi mari, cum
este naţiunea, nu au amintiri comune.
Istoria pe care o ştiu ei este confecţionată
de cineva cu un scop precis. Lucrurile s-au
petrecut oarecum invers. „Nu memoria
unor fapte istorice se află la originea
proiectelor de unitate, ci proiectele
respective se traduc într-un sistem de
reprezentări istorice care … , se prind în
memoria colectivă şi pot deveni un factor
politic activ, adesea decisiv”.
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timp şi mijloace, să-şi asimileze, sau cel
puţin să-şi
integreze
minorităţile”.
Minorităţile au fost percepute ca fiind
străini, înainte de a fi consideraţi membri
ai naţiunii române şi cetăţeni români.
Trecutul istoric şi istoria şi-au spus
cuvântul. Există şi astăzi numeroase
grupuri care practică un discurs xenofob,
naţionalist, care găseşte ecou în rândul
românilor. Respingerea „celuilalt” se naşte
din stereotipuri, clişee, prejudecăţi care
există în toate culturile. Cazul românesc nu
este unul special. Rivalitatea româno –
maghiară păleşte în faţa antagonismelor
franco – germane sau ruso – otomane,
pentru a aminti numai două dintre cele mai
celebre rivalităţi ale ultimelor două secole
de istorie.
În Estul şi Sud – Estul Europei
trasarea graniţelor statelor – naţiune după
modelul Occidentului a fost dificil de
realizat. Toate statele din această regiune
cuprind, în măsură mai mare sau mai mică,
numeroase comunităţi etnice minoritare.
La această situaţie s-a adăugat moştenirea
regimurilor comuniste. Societăţile din
regiune au fost „educate” într-o direcţie
naţionalistă de către liderii comunişti care
au încercat, fie să mascheze eşecurile
politice, fie să obţină libertate de mişcare
faţa de Moscova. Nomenclatura comunistă
a încurajat suspiciunea faţă de lumea
exterioară şi a dat vina pentru eşecuri pe
străini şi, în unele cazuri, pe minorităţile
locale sau pe statele vecine.
Şansele pentru dezvoltarea unei
identităţi europene sunt mai bune la
începutul secolului XXI decât acum o sută
de ani. Reunificarea continentului, după
prăbuşirea comunismului reprezintă o
premisă extrem de favorabilă, dar nu oferă
garanţii privind reuşita construcţiei unei

romanii, de luptele domnitorilor români
din Evul Mediu pentru apărarea
independenţei şi pentru unitate. Toate
celelalte aspecte ale istorie, care nu se
înscriau în aceste tipare erau lăsate
deoparte. În aceste condiţii, toţi cei care sau opus proiectului naţional românesc,
indiferent că erau turci, tătari, unguri,
austrieci erau percepuţi ca duşmani.
Raporturile cu ceilalţi fiind aşezate,
aproape exclusiv, în tiparul conflictului
politic şi militar. Aspectele privind
interferenţele
economice,
politice,
culturale, fiind trecute sub tăcere.
Istoria, ca disciplină şcolară mai
ales, a fost un spaţiu în care „istoria
noastră” şi „istoria lor” s-a întâlnit deseori,
însă de prea puţine ori a devenit o istorie
comună. La fel stau lucrurile şi în cazul
altor popoare europene a căror identitate sa construit preponderent prin raportarea la
strămoşi.
În spaţiul central şi est – european,
comunismul a accentuat această opoziţie.
În România, opoziţia român – străin a
devenit o temă preferată a discursului
politic, mai ales în timpul regimului
Nicolae Ceauşescu. Decenii la rând,
românii au fost nevoiţi să asculte un
discurs negativ despre tot ce înseamnă
străinătate. Un stereotip preferat al multor
politicieni români, de ieri şi mai de curând,
atribuie străinilor starea în care se află
România astăzi, înapoierea ei istorică.
Dacă n-ar fi fost atâtea invazii, România de
astăzi „ar fi fost înfloritoare”! Străinul este
investit cu trăsături puternice de alteritate.
El este vinovat de „toate relele”!
În ceea ce-i priveşte pe „străinii din
interior”, românii i-au privit în general cu
neîncredere. „România este o ţară care nu a
ştiut, şi care de fapt nici nu a prea avut
26
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identităţi comune. Evenimentele petrecute
în spaţiul fostei Iugoslavii în ultimii
treizeci de ani și evenimentele recente din
spațiul ex-sovietic oferă destule semne de
întrebare în acest sens.
Este misiunea nouă pe care istoria
ar trebui să o asume: contribuția la
”astuparea tranşeelor naţionaliste” şi la
stabilirea de punţi către spaţiile culturale
regionale, în care „au trăit împreună
oameni cu felurite limbi materne, cu religii
şi experienţe istorice diferite”.

era un talentat violonist amator care
studiase cu Pablo de Sarasate, mama, Anna
Lipatti, născută Racoviceanu (1887-1973),
o excelentă pianistă, iar naș la botez i-a
fost George Enescu - i s-au recunoscut și
cultivat din fragedă copilărie înclinațiile
muzicale. La rugămintea lui Theodor
Lipatti, în 1922 Josef Paschill a notat întrun caiet primele compoziții ale fiului
acestuia, Dinu Lipatti, exact cum le
executa la pian, fără greș, micul autor de
cinci ani. Caietul, care cuprinde 8
compoziții: 1. Le Printemps (Primăvara),
2. Chanson pour Grand Mère (Cântec
pentru mama-mare), 3. Dorelina, 4. Triste
séparation (Trista despărțire), 5. Marșul
ștrengarilor, 6. Regrete, 7. Dulce amintire,
8. À ma bonne Surcea (Bonei mele,
Surcea). Caietul se păstrează la Cabinetul
de muzică al Bibliotecii Academiei
Române.
A fost acceptat ca elev de exigenta
profesoară de pian Florica Musicescu, care
l-a ferit de mentalitatea unui "copil
minune", dându-i în schimb o educație
artistică serioasă, care să-i permită
dezvoltarea talentului său nativ.
Între timp
este
admis
la
Conservatorul din București, pentru ca în
1934 să participe la concursul internațional
de pian din Viena. Faptul că i s-a decernat
doar al doilea premiu l-a determinat pe
faimosul pianist francez Alfred Cortot să
părăsească juriul în semn de protest. Cortot
l-a invitat la Paris să-și continue sub
conducerea sa studiile de pian la Ecole
Nationale de Musique, unde ia și lecții de
compoziție cu Paul Dukas și Nadia
Boulanger și de artă dirijorală cu Charles
Munch.
În 1936 își începe cariera de pianist
concertist cu o serie de concerte în
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Dinu Lipatti
Prof. Drăghina Ioan

Biografia și cariera
Crescut într-o familie cu tradiție muzicală tatăl său, Theodor, diplomat de carieră,[10]
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Germania și Italia, reputația sa continuând
să crească cu fiecare apariție în public. La
începutul celui de-al Doilea Război
Mondial revine la București unde dă
recitaluri de pian ca solist sau
acompaniindu-l pe George Enescu.
În 1943 pleacă în Scandinavia
împreună cu viitoarea sa soție, Madeleine
Cantacuzino (Dannhauer?) (1908-1983),
de asemenea o fostă elevă a Floricăi
Musicescu și decide să se stabilească cu
Madeleine în Elveția, unde devine profesor
de pian la Conservatorul din Geneva. Își
continuă cariera concertistică cu recitaluri
de pian sau ca solist împreună cu orchestre
dirijate de Herbert von Karajan sau Alceo
Galliera, realizează în studio imprimări pe
discuri.
În timp ce se pregătea pentru un
turneu de concerte în America se
descoperă că suferă de leucemie. Se
puneau mari speranțe în efectele curative
ale Cortizonului, de curând descoperit, și
cum preparatul era foarte scump, muzicieni
ca Yehudi Menuhin, Igor Strawinski,
Charles Munch au contribuit cu mari sume
de bani pentru procurarea medicamentului.
După o ameliorare aparentă, starea de
sănătate a lui Dinu Lipatti continuă să se
înrăutățească. La 16 septembrie 1950, deși
slăbit fizic, are loc ultimul lui concert
public la Besançon (Franța). În partea doua
a recitalului intenționa să execute cele 14
Valsuri în Do diez minor de Frédéric
Chopin. Puterile însă îl părăsesc, după o
lungă pauză în care publicul nu s-a clintit
din sală, Dinu Lipatti reapare pe scenă, se
așază la pian și interpretează motivul
"Jesus bleibt meine Freude" din cantata
"Herz und Mund und Tat und Leben" de
Johann Sebastian Bach. Cu această
rugăciune s-a încheiat una din cele mai

bogate și scurte cariere cunoscute în arta
interpretativă modernă.
"Stăteam pe treptele scării pentru că
nu mai erau locuri libere. Încă de la
primele sunete m-am ridicat de pe
modestul meu loc și mi-am spus: <<Nu ai
mai auzit așa ceva niciodată până acum!>>
Nu mi-a scăpat nici o notă; știu că e o
formulare convențională, dar de data
aceasta e adevărat. Îmi amintesc tot:
medicul care stătea pe scenă, pregătit să
intervină în orice moment, paharul cu apă
de pe pian, toate detaliile ce contribuie la o
capodoperă. Boala dădea o
altă
semnificație evenimentului. La final,
Lipatti lăsa impresia că e venit dintr-o altă
lume. O lume în care orice e posibil. În
acea seară, în sală nu a existat nici un
auditor care să poată rămâne indiferent."
(Jacques Kreisler, unul dintre fondatorii
Festivalului de la Besançon. Avea 34 de
ani când a asistat la recitalul marelui
pianist român
Boala de care suferea, limfogranulomatoză
malignă (boala lui Hodgkin), l-a măcinat
rapid, iar după două luni și jumătate, la 2
decembrie 1950 Dinu Lipatti se stinge din
viață la Geneva în vârstă de numai 33 de
ani, cu partitura Quartetului în Fa minor de
Ludwig van Beethoven în mână. Ultimele
sale cuvinte au fost: "Nu-i de ajuns să fii
mare compozitor ca să scrii muzica asta,
trebuie să fi fost ales ca instrument al lui
Dumnezeu". La vestea morții sale, marele
pianist german Wilhelm Backhaus
exclamă: "Nouă ne rămâne amintirea
frumuseților pe care ni le-a dăruit și o
profundă întristare".
Înregistrările pe discuri, cu toate
imperfecțiunile tehnice de atunci, au rămas
documente vii asupra artei pianistice a lui
Dinu Lipatti, interpretări pline de căldură
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umană și înaltă desăvârșire stilistică, de
finețe și noblețe spirituală, de poezie și
grație. Multe din aceste imprimări au fost
incluse de casa de discuri EMI în colecția
"Unvergänglich
Unvergessen"
(Nepieritoare - De neuitat). "Un artist de o
spiritualitate divină",[necesită citare] cum
l-a numit Francis Poulenc, Dinu Lipatti
prefera pentru înregistrări- înaintea lui
Glenn Gould - singurătatea studioului în
care se putea concentra pentru a duce arta
sa la perfecțiune. În repertoriul său
prevalau operele unor compozitori ca
Johann Sebastian Bach,
Wolfgang
Amadeus Mozart, Frédéric Chopin, Béla
Bartók, dar și Robert Schumann, Edvard
Grieg, Maurice Ravel, Domenico Scarlatti.
Era modest și exigent cu sine însuși „Dinu Lipatti dă impresia că se jenează cu
propriul său geniu" (pianista Clara Haskil).
Compozițiile sale, printre care Fantezie
pentru pian, vioară și violoncel Op. 1
(1933), Șătrarii, suită pentru orchestră Op.
2 (1934), Concertino în stil clasic pentru
pian și orchestră de cameră Op. 3 (1936),
Simfonie concertantă pentru două piane și
orchestră de coarde Op. 5 (1938), Sonatină
pentru mâna stângă (1941) au rămas în cea
mai mare parte inedite.
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