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MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ A
ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR ÎN ORELE DE MATEMATICĂ
Motto:
“Nu există nici o ființă umană atât de solid
fortificată încât să nu găsești un loc de pătrundere
spre ea, dacă ești destul de inteligent și iscusit.”
(J. Wassermann)
O proprietate excepțională a ființei umane este
aceea de a fi un teren educabil, omul fiind capabil de
a se perfecționa sub acțiunea influențelor externe.
Educația presupune dirijarea individului de la o etapă
la alta, este un proces complex care modelează
personalitatea copilului și sprijină cursul dezvoltării
psihice – factor responsabil cu calitatea, sensul și
nivelul diferiților indicatori ai capacității individului de a
asimila și transforma achizițiile și a înclinației sale de
a continua sau abandona anumite comportamente.
Potrivit “Declarației
drepturilor
omului” (ONU1948) “ființele umane au drepturi și șanse egale de
dezvoltare și manifestare.” Acest fapt conduce la
necesitatea unei instruiri diferențiate care presupune
adaptarea activității de învățare la posibilitățile diferite
ale elevilor (unicitatea persoanei), la ritmul de lucru
(propriu fiecărui individ), la capacitatea de adaptare și
înțelegere.
În literatura de specialitate, conceptul de instruire
diferențiată a fost abordat din perspective multiple:
strategie de optimizare a învățării, proces dinamic,
categorie fundamentală instrucțională, direcție de
formare a competențelor cadrelor didactice.
Pedagogia contemporană admite atât existența
unor particularități psihologice și anatomofiziologice
individuale ce deosebesc, în mod evident, persoanele
unele de altele, cât și existența unor particularități
individuale, relativ comune unor grupe de persoane
(nivel relativ asemănător de a gândi, de a simți, de a
acționa sau de a se comporta). Din această
perspectivă obiectivă a apărut principiul tratării
individuale și diferențiate a elevilor.
Principiul individualizării și diferențierii învățării
exprimă necesitatea adaptării conținuturilor și a
strategiilor instructiv educative atât la particularitățile
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psihofizice ale fiecărui elev, cât și la particularitățile
diferențiate, relativ comune unor grupuri de elevi, în
vederea dezvoltării lor integrale ca personalitate și
profesionalitate.
Instruirea diferențiată vizează adaptarea activității
de învățare- îndeosebi sub raportul conținutului, al
formelor de organizare și al metodologiei didactice,
prin care se facilitează o dezvoltare intelectuală mai
rapidă pentru că îl pune pe elev în situația de a-și
valorifica pe deplin posibilitățile și aptitudinile.
Cerințele formării individului în școala modernă- în
perspectiva educației permanente-impun formarea și
dezvoltarea capacităților acestuia de a-l învăța să
învețe, să se instruiască independent.
Tehnicile de diferențiere a instruirii vizează o
gradare a sarcinilor de învățare, potrivit posibilităților
individuale și a ritmului propriu de dezvoltare al
fiecărui individ, astfel încât randamentul să fie
asigurat pentru toți.
“Numai cunoștințele dobândite prin efort personal,
care trec prin experiența proprie de elaborare, îi
aparțin definitiv elevului, devin un lucru personal și pot
fi aplicate în spirit creativ.“
[Cerghit I., Radu T.: “Didactica”, EDP., București, 1990]

Dintr-o experiență didactică îndelungată, am
identificat și aplicat diferite modalități de tratare
diferențiată, mergând până la individualizare:
- organizarea frontală, în perechi, grupe de lucru
(echipe), lucrul individual;
Pe fondul activizării colectivului de elevi, am pus
întotdeauna accentul pe sporirea caracterului formativ
al activităților, prin aplicarea unor metode și procedee
activ-formative. Am urmărit să dezvolt relații
interpersonale cu o puternică rezonanță afectivă prin
adaptarea mediului de învățare și prin facilitarea unor
oportunități pentru procesul educațional.
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- fișe de lucru gradate ca dificultate datorită
organizării colectivului de elevi în clase eterogene;
tipurile de fișe de lucru utilizate sunt:
a) fișe de exercițiu;
b) fișe de evaluare (formative sau sumative);
c) fișe de recuperare;
d) fișe de dezvoltare;
- programe de recuperare pentru elevii cu ritm lent
de lucru sau elevii cu rămâneri în urmă la învățătură;
- teme pentru acasă diferențiate;
- asigurarea unui climat stimulativ;
- antrenarea fiecărui elev în activități care-1
interesează și prin care se poate valorifica;
- un program suplimentar de pregătire a elevilor
pentru concursuri extrașcolare; am stimulat astfel
interesul elevilor pentru studiul individual la
matematică;
În rândurile următoare propun câteva exemple de
tratare diferențiată a elevilor în orele de matematică.
Adunarea și scăderea fără trecere peste ordin: “
Aflarea numărului necunoscut”
a+ 6 =46
60+ b=65
c-7=70
56- d=50
a=46b= - 60
c=70+
d= -50
a=40
b=
c=77
d=
e+27=47
e= e=

f-30=17
f= +
f=

g+ 6=46
g= g=

h-25=32
h= h=

Forma în care exercițiul a fost conceput îi
determină pe elevi să sesizeze relațiile ce se stabilesc
între termenii adunării și sumă, respectiv între
descăzut, scăzător și diferență. Necunoscutele a, b,c
și d sunt rezolvabile de către toți elevii, e și f sunt
adresate elevilor de nivel mediu iar g și h – elevilor cu
potențial intelectual. Exercițiul cultivă flexibilitatea
gândirii, concură la automatizarea și creșterea vitezei
de
lucru,
stimulează
înțelegerea,
judecata,
raționamentul matematic.
După rezolvarea sarcinii de lucru, învățătorul
colectează datele, stabilește nivelul atins de fiecare
elev și aplică un program de recuperare sau
dezvoltare, astfel:
Exerciții de recuperare:
a + 7=10
6 + n=10
9 - m=6
s - 5=4
Se pot folosi: numărătoarea, desene diferite,
obiecte care pot fi manevrate ușor.
Exerciții de dezvoltare:
22+ 4+ a=29
64- 2+ b=96
90-30- c=20
25+22- d=31
Alte exemple de fișe:
Pagina 2 din 24

Prof. înv. primar Stanca DINICĂ
Școala Gimnazială “Nicolae Crevedia”
Continuare în pagina 2
Urmare din pagina 1

Grupa I – nivel dificil
Să se afle numerele x, y și z, știind că:
x + y + z = 898
y = 777 – ( 235 + 321 )
z = 898 – (765 – 323 )
Grupa a II-a – nivel mediu
Se dau numerele: a = 333; b=111; c=222.
Calculați:
a+b+c=a–b+c=
a + b – c = (a + b) – (b +c) =
Grupa a III-a – nivel minim
Aflați suma, apoi diferența numerelor:
634 și 123 785 și 112
645 și 233 574 și 223
Problematizarea este modalitatea prin care se
creează în mintea elevului o stare conflictuală
intelectuală pozitivă, determinată de necesitatea de a
cunoaște un obiect, fenomen, proces sau rezolvarea
unei probleme pe cale logico-matematică.
Clasa I: Completează casetele libere cu + sau -,
astfel încât să fie adevărate egalitățile:
30 20 10 = 40
40 10 20 10 = 20
20 30 10 = 80 20
30 10 20 = 100 20 40
40 30 50 40 20 = 0
Clasa a II a: Completează casetele libere cu +, sau x, astfel încât să fie adevărate egalitățile:
3 2 3=9
3 2 3=3
9 3 3=0
27 9 4 = 12
64 7 11 = 4 5
6 8 2=2 5 5
Clasa a III a: Completează cu semne de operații și
paranteze astfel încât să fie adevărată egalitatea.
Găsește cât mai multe soluții:
1 2 3 4 5 6=1
Exercițiile sunt gradate ca dificultate, oferind
elevilor posibilitatea găsirii unui număr de soluții
potrivit capacităților lor intelectuale, realizându-se
diferențierea și individualizarea. Găsirea soluțiilor
optime la problemele create constă în formulări
succesive de ipoteze și verificarea lor, adică elevul
analizează informația, apelează la experiența
anterioară, proiectează o soluție și o verifică. Dacă
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soluția nu este corectă, elevul parcurge încă o dată
etapele de mai sus.
Activitatea independentă este un ansamblu de
acțiuni nedirijate pas cu pas de cadrul didactic,
desfășurate de elevi individual, în perechi sau grup,
prin care se urmărește individualizarea învățământului
prin posibilitățile pe care le oferă fiecărui elev de a
lucra în propriul său ritm.
La clasa a IV a, la sfârșitul unității de învățare
“Înmulțirea numerelor naturale
0 – 1 000 000”, activitatea independentă se poate
organiza pe structuri de exerciții și probleme cu grad
de dificultate crescând, așezate în plicuri, astfel:
Plicul A:
205 x 4 = 6
136 x 67 =
795 x 8 = 5
297 x 21 =
850 x 87 =
351 x 28 =
25 169 x 3 =
724 x158 =
Plicul B:
23 x 8 + 1 389 =
24 x 36 + 57 x 49 =
2875 + 38 x 64 =
369 x 73 – 43 x 52 =
10000 – 527 x 36 = (1569 – 863) + 426 x 52 =
Plicul C:
146 x 19 + a = 7325 987 x 384 - d = 56487
b+12706x12=698221 45321x3+e=519x8
c–260x130=537126 (18579-6870)–f=854x12
Plicul D:
Pentru organizarea unei mese festive, la un
restaurant s-au cumpărat 48 de fețe de masă și 392
prosoape. Știind că prețul unei fețe de masă este 92
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lei, iar un prosop costă cu 65 lei mai puțin decât o
față de masă, află cât au costat fețele de masă și
prosoapele, în total.
Plicul E:
Compune o problemă a cărei rezolvare să se
poată scrie sub forma:
46 x 39 + 123 x 48 =
Se explică elevilor ce cuprinde fiecare plic – cele
mai simple exerciții se află în plicul A, iar cele mai
dificile în plicul E. Elevii au posibilitatea să selecteze
orice exercițiu pe care îl pot rezolva, condiția
principală fiind să rezolve cel puțin ultimele trei
exerciții din plicurile A; B; C, după care pot trece la
plicul următor. Munca independentă individuală
organizată îi lasă elevului mai multă libertate în
alegerea exercițiilor și a procedeelor de calcul, o mai
largă autonomie în comportare și asumarea
responsabilității față de activitatea sa.
BIBLIOGRAFIE:
*** Radu, I.T.” Învățământ diferențiat. Concepții și
strategii”, EDP, București, 1978
*** Dicționarul de pedagogie, E. D. P., București,
1978;
*** Cucoș, Constantin –“ Pedagogie”, Editura Polirom,
2000

DESENUL-MIJLOC DE CUNOAȘTERE A ELEVULUI
Fiecare copil este o ființă unică. Sensibilitatea
artistică se modelează numai prin educație specifică,
fiecare se naște cu acele condiționări, simțuri plastice
ereditare.
Manifestările precoce de a mâzgăli, de a contura, de
a modela sunt cât se poate de firești, ele dovedesc
simțurile plastice ereditare la toți copiii.
Arta este plăsmuire, atât în lumea lucrurilor, cât și
în împărăția sufletului. Unele teme artistice pretind o
atitudine interioară, prevăzătorul poate fi silit să
devină îndrăzneț, neastâmpăratul să fie chibzuit, cel
cu voința slabă să manifeste perseverență,
încăpățânatul să devină apt pentru acomodare.
În stadiul de început, desenul copiilor are un
caracter ideografic, el fiind o modalitate de exprimare
mult mai la îndemână decât cel oral sau scris.
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DESENUL-MIJLOC DE CUNOAȘTERE A ELEVULUI
Copilul acționează uluitor datorită imaginației. La
desenul formelor, linia nu este un contur, adică
limitarea, mai mult sau mai puțin gândită a unui
fenomen din lumea interioară. Dacă învățătorul are
fantezie, el poate să diferențieze și să nuanțeze la
nesfârșit motivele și îndemnurile. Atunci desenul
formelor va deveni una dintre acele ocupații pe care
copiii o iubesc cel mai mult. La clasele mici desenul și
pictura vor fi, pe cât posibil, clar diferențiate. Pornind
de la forme libere, nu de la obiecte, de la formele
elementare, copilului îi este mai ușor să trăiască linia
desenului său.
Se întâlnesc compoziții ale copiilor foarte puternic
conturate și viu colorate, de o deosebită expresivitate.
Ei folosesc contururi mai subțiri sau mai groase,
sensibile în funcție de temperamentul fiecărui copil.
Copiii reușesc în desenele lor să stabilească un
echilibru între desen și culoare.
Lucrul în culoare dă frâu liber celor mai agitate
dispoziții ale copiilor, într-un mod dezirabil, armonios.
Dacă cineva cade pradă furiei, ar avea mai multă
satisfacție din a mânji cu roșu-stacojiu o hârtie decât
din a sparge un geam, de exemplu. Pentru copiii care
au o viață sufletească foarte bogată, lucrul cu pensula
și creta colorată ar trebui să fie modalitatea ideală de
a-și desfășura emoțiile și de a elibera tensiunea
interioară
.

În procesul educativ și instructiv al educației
plastice condiția esențială a reușitei este realizarea
unei atmosfere permisive în clasă, care să-i elibereze
pe copii de tensiuni, frica de pedeapsă sau
admonestare,
atmosferă
interrelaționară
de
sociabilitate,
care
favorizează
comunicarea,
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consultarea, conlucrarea în spirit camaraderesc în
activitatea de învățare. Într-o asemenea atmosferă
liberă de apăsare tensională, activă și favorabilă
colaborării, chiar și copiii cu tendințe de pasivitate,
neobișnuiți cu efortul intelectual, intră treptat în
procesul muncii, activitatea realizată prin desen
ajutându-i să-și elibereze energiile psihice latente.
Educația plastică antrenează în egală măsură
disciplina conștientă a elevilor, spiritul lor de
observație, atenția, memoria și imaginația, spiritul de
inițiativă, precum și formarea unei atitudini creatoare
față de frumos.
Pe lângă influența exercitată asupra simțirii, gândirii
și voinței copilului, activitatea plastică este una dintre
căile de legare a învățământului cu practica.
Înarmează elevii cu priceperi și deprinderi utile
activităților depuse și cunoașterii artistice a realității
înconjurătoare, realizând sinteza creatoare dintre
datele lumii obiective și personalitatea lor.
Copilul are nevoie de frumusețe, de bucuria de a
lucra.
Dacă dascălul cultivă cu fantezie tot ce este artă,
el dăruiește frumosul copilului. Pentru noi, dascălii,
este obligatoriu să cunoaștem temperamentul unui
copil și o putem face bine folosindu-ne de desen, de
culori,
știind
că,
din
antichitate,
știința
temperamentelor a reprezentat sâmburele istoric al
cunoașterii firii omenești. Fiecare poartă în sine toate
cele patru elemente esențiale componente, însă unul
sau altul va fi predominant și va genera un
temperament anume. Este important de cunoscut,
pentru că numai evaluarea pozitivă a fiecărui
temperament dă posibilitatea unei integrări sociale
sănătoase a copilului de acum, adultului de peste ani.
Dascălul are datoria de a cunoaște folosi și
interpreta “vocabularul” culorilor și formelor pentru a
descifra copilul. Formele desenate vorbesc despre
mișcarea trăită, crearea lor acționează asupra
mișcărilor
sufletești,
ajutând
educatorii
să
redescopere unicitatea copilului.
BIBLIOGRAFIE
▪ Minulescu Mihaela, Tehnici proiective, Ed. Polirom,
București, 2002
▪ Davido Roseline, Descoperiți-vă copilul prin
desene, Ed. Image, București, 1998
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RAZBOIUL DIN COREEA 1950 - 1953
Războiul la sol din Coreea a constat din patru faze
distincte. Prima fază, de la Invazia nord-coreeană la
aterizarea în Inchon, a implicat defensiva din
perimetrul Pusan. A doua fază a început cu aterizare
în Inchon, a continuat cu împingerea către râul Yalu și
intervenția chineză ulterioară și s-a încheiat cu
retragerea forțelor Națiunilor Unite la paralela 38. A
treia etapă a inclus ofensiva chineza din primăvară și
contraofensiva Națiunilor Unite și s-a încheiat cu
poziții de câmp de luptă relativ fixe. Faza finală a
cuprins cei doi ani de negocieri de armistițiu și a
constat în tactica războiului pozițional similar celui al
primului război mondial.1
Claude Delmas a afirmat într-o lucrare specifica
războiului din Coreea că “este paradoxal că, pe
ansamblul frontierelor zonelor americane și sovietice,
războiul a izbucnit în 1950 într-o țară pentru care nici
Statele Unite, nici URSS nu-și manifestaseră un
interes major, mai ales după al doilea război
mondial”2 nu era de preferat razboiul, însă din punctul
de vedere al conducătorilor ruși,întrucât„din punct de
vedere militar armata nord-coreeană nu este
pregătită; din punct de vedere politic, deși poporul
așteaptă unificarea foarte puține lucruri s-au făcut în
direcția dezvoltării unei mișcări a partizanilor și a
pregătirii lor pentru o revoltă în Coreea de Sud
împotriva autorităților; un alt motiv ar fi acela că o
astfel de intervenție ar da posibilitatea americanilor să
intervină.”3
Forțele de coaliție s-au luptat în bătăliile cheie ale
fiecărei faze. Forțele terestre britanice ale
Commonwealth au funcționat în Coreea în timpul
războiului. Servirea mai întâi ca unități independente
atașate diviziilor din S.U.A., forțele erau mai târziu,
combinate în Divizia 1 Britanică a Commonwealthului, plasată sub o comandă unificată și atașată la
Corpul S.U.A4. Regatul Unit. Regatul Unit a fost
primul stat în afara S.U.A care a trimis forțele terestre
în Coreea și brigada ei a 27-a a ajutat la apărarea
perimetrului Pusan. Pe parcursul războiului, trupe din
al 9-lea regiment britanic au servit în Coreea5.
Australia a oferit o infanterie, "Noua Zeelandă un
batalion de artilerie",și Canada, o brigadă de
infanterie cu trei batalioane.6 Canadienii și Australienii
erau forțe ale tuturor voluntarilor recrutați de la
populație, în general. Zece alte țări au furnizat brigade
Harry G. Summers”Korean War Almanac”, New York: Facts on File,
1990,pag 14-15
2 Claude Delmas, “Coree 1950 paroxysme de la guerre froide”,
Bruxelles, Scorpion, 1982,pag 54.
3 “Telegram from Shtykov to Vyshinsky”, 3 septembrie 1949, p. 136-138,
în Cold War History Project Virtual
Archive
4 J.A. Van Fleet, "Who Says Our Allies Won't Fight?" Readers Digest,
1953, pag. 23
5 R.C.W. Thomas, "First Commonwealth Division in Korea," Army
Quarterly, April 1952, pag. 33-34.
6
John Melady,” Korea: Canada's Foruotten War”,Toronto: Macmillan,
1983, pag. 37-38.
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și formațiuni de dimensiuni de batalion în Coreea și
acestea au fost atașate direct la regimentele și
diviziunile din S.U.A. Batalionul belgian de infanterie
de voluntari a fost însoțit de un detașament de 44 de
soldați din Luxemburg. Cele mai semnificative lupte
au avut loc la râul Imjin, pentru care ei au primit
citarea unității prezidențiale.7
Columbia a fost singura țară latino-americană ce a
trimis forțele în Coreea. Batalionul său de infanterie,
alcătuit din voluntari din armata columbiană obișnuită
", a luat parte la cel mai greu conflict, luptând în
Ofensiva Kumsong și la Dealul Pork Chop.8 Etiopia a
fost singura națiune africană ce a trimis forțele
terestre în Coreea. Așa cum a declarat șeful armatei
americane din Personal:" Nu au luptat niciodată trupe
în Coreea nu au fost niciodată condamnați de pe
câmpul de luptă. Au revenit- ei au ieșit - toți împreună
- fie că trăiau, fie că erau răniți sau că au fost răniți
sau morți9. Francezii au furnizat o infanterie formată
total din voluntari, batalion de soldați profesioniști,
condus de general.Au fost lupte grele la Tunelurile
Twin, Chipyong-ni, Hongchon și Heartbreak Ridge10.
În trei luni de la intrarea în luptă, batalionul a
suferit cel mai mare numar de victime ale oricărei
națiuni. Batalionul de infanterie din Olanda a văzut
mai întâi acțiune la Wonju, unde a câștigat citarea
unității prezidențiale pentru "curajul său de patru zile"
împotriva inamicului. Turcia a fost al patrulea cel mai
mare contribuabil pe câmpul de luptă al forțelor către
Coreea. Brigada ei a luat parte la unele dintre cele
mai grele lupte în război, pierzând o cincime din
personalul său la Kunuri. "Fiecare dintre aceste țări
au trimis batalioane de infanterie în Coreea și au
văzut cu toții lupte grele în diferitele faze ale
conflictului ".
Fiecare dintre partenerii de coaliție au aderat la
efortul de război deoarece au susținut obiectivele
generale ale rezistenței,agresiunii și ținând cont de
răspândirea comunismului. În plus, mulți au avut
motive politice proprii pentru participare. Marea
Britanie a vrut să se întoarcă la acel nivel cu Statele
Unite, de care s-a bucurat în timpul celui de-al doilea
război mondial.

1
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RAZBOIUL DIN COREEA 1950 - 1953
Columbia a vrut să devină ea însăși un "jucător"
viabil pe scena mondială. Alții, precum Turcia, au
simțit că ar putea avea nevoie de ajutor din partea
Natiunilor Unite. Etiopia dorea să-și exprime
solidaritatea cu efortul colectiv pentru că se simțea
abandonată de către Liga Națiunilor în cel de-al doilea
război mondial. Unitatea de lupta în Coreea a fost
astfel realizată printr-o sinergie a scopului colectiv și a
obiectivelor
naționale
complementare11.
La 4 iulie 1950, președintele Truman a ordonat o
blocadă a coastei coreene, iar forțele Națiunilor Unite
au fost rapid organizate ca parte din brevetul U.S..
Acesta include grupuri separate de sarcini care
acoperă coastele de est și de vest ale Coreei: grupul
de coastă de est a fost în brevetul U.S. și a inclus
navele active americane; grupul de coastă de vest era
sub comanda unui amiral britanic și a inclus navele
Commonwealth-ului și cele mai multe din forțele
navale de coaliție.
A fost o coordonare apropiată între SUA și
personalul britanic, și celelalte doua grupări ce
împărtășesc în mod regulat aceleași obiective de-a
lungul ambelor coaste.12 Blocada "marina cu nave" a
Coreei de Nord a fost declarată. Pe durata perioadei,
coaliția forțelor navale a menținut controlul asupra
mării, cu condiția de atac pentru forțele terestre,
efectuând bombardament la țărm, la liniile de
comunicare și alte ținte, desfășurând patrule
antisubmarine, escortând aeroporturile cu avioane,
comando susținând raiduri în spatele liniilor inamice și
diverse insule de-a lungul coastelor.
Planul de transport aerian al Coaliției a alocat
sprijin direct misiunii și a acordat recunoaștere pentru
trupele terestre, pentru bombardamentul naval, și
acoperire de aer pentru navele Națiunilor Unite.
Sosirea în orasul Inchon și evacuarea orasului
Hungnam au fost susținute de forțele navale de
coaliție13. În acel moment era ceva ineficient,
deoarece faptul că bombardarea forțelor aeriene a
tăiat rutile inamiculului. În realitate blocada a fost
extrem de eficienta. Un studiu realizat de S.U.A.
Oficiul Naval al Operațiunilor a stabilit că orice
"slabiciune a blocadei a fost reprezentată de navele
mici care operează în jurul insulelor de-a lungul
coastelor, dar aceasta este ceea ce este o "scurgere
ușoară" de trupe14.
Australia, Canada, Columbia, Franța, Olanda,
Noua Zeelandă și Regatul Unit au furnizat un total de
5 transportatori de aeronave, 5 nave de lupta, 17
11
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distrugătoare,17 fregate și numeroase nave de sprijin.
Distrugatorul Canadian HMCS NOOTKA a avut
onoarea de a captura un lansator de mine nordcoreean, singurul vas inamic care a fost luat în timpul
războiului15.
Comandantul Forțelor Aeriene din Extremul Orient
a controlat toate operațiunile aeriene din Coreea, deși
Natiunile Unite au dat majoritatea activelor aeriene,
de asemenea au fost forțe de coaliție. Contribuția
primară a forțelor aeriene de coaliție a fost în sprijinul
aerian al trupelor de la sol, interdicția de linii inamice
de aprovizionare și de comunicare, escorta
bombardierelor, recunoașterea, transportul și luptă
aeriană. Canada, Thailanda și Grecia au oferit
transportul aerian iar grupul de aeronave Skytrain din
Grecia a câștigat citarea unității prezidențiale pentru
acțiunile sale la Rezervorul Chosine în timpul
intervenției chinezești. Marea Britanie a furnizat
avioane de artilerie și trei escadroane. Escadroanele
de atac au fost furnizate de Australia și Africa de Sud
și piloții canadieni au efectuat misiuni de luptă în timp
ce au fost atașați în S.U.A16.
Presedintele American Truman în contextul
razboiului din Coreea,a afirmat ca: “Dacă această
acțiune ar fi rămas fără replică, ar fi dus la izbucnirea
celui de-al treilea război mondial, așa cum incidente
similare au condus la declanșarea celui de-al doilea
..... Era de asemenea limpede pentru mine că
fundamentele și principiile Națiunilor Unite erau
amenințate în cazul în care acest atac neprovocat nu
era stopat.”17
La începutul anului 1951, generalul Ridgway a
început un nou atac în urma căruia a obținut
eliberarea Seulului, trecând paralela 38. In vara anului
1951, comuniștii au făcut un pas important catre
obținerea unei înțelegeri “În acel punct, Washingtonul
a ordonat să se pună punct acțiunilor ofensive .....
gest considerat de administrația Truman că avea să
îmbunătățească atmosfera negocierilor, demonstrând
chinezilor că Washingtonul nu urmărea victoria.”18
Acest pas înapoi al SUA a oferit sansa Chinei de a
opri procesul prin care trupele sale erau subordonate
de cele ale americanilor, însă chiar și așa,China a
purtat în continuare războiul de uzura și afectarea
SUA prin pierderile militare suferite de-a lungul
negocierilor.

Musret Ozselcuk, "The Turkish Brigade in the Korean War,"
International Review of Military History, Volume 46, 1980, pag.
265
15 Summers,op.cit pag. 74-75
12
A.K. Scott-Moncrieff, "Naval Operations in Korean Waters,"
16 "Logistical Support Agreement with the Union of South Africa," U.S.
Military Review, October 1953, pag. 103-104.
Department of State Bulletin, 21 July 1952, pag. 105- 106.
13
17 J. P. D. Dunbabin, “The Cold War: The Great Powers and their Allies”,
Summers,op.cit, p. 65.
14
Thor Thorgrimsson and E.C. Russell, “Canadian Naval
New York, London, Longman, 1994, pag 108
18 Peter Lowe, „The origins of the Korean War”, Longman, London,1986,
Qoerations in Korean Waters 1950-1955” Ottawa: Department
p.427.
of National Defense, 1965, pag. 15.
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Asadar,la data de 23 iunie 1951, după ce
divergențele au luat forma unui razboi de poziții,
trimisul rușilor la Națiunile Unite, într-o cuvântare
transmisă în SUA,a generat începerea negocierilor cu
privire la ratificarea unui armistițiu, negocieri care au
fost începute în iulie în Coreea de Nord. În cadrul unei
telegrame au fost prezentate condițiile sovieticilor
pentru negociere: “încetarea focului și oprirea
operațiunilor militare; retragerea trupelor la nord și
sud de paralela 38 cu 5 până la 10 kilometri; trecerea
paralelei38 atât pe cale terestră cât și aeriană este
interzisă oricărei părți din momentul încetării focului;
retragerea forțelor navale din apele teritoriale ale
Coreei; retragerea tuturor trupelor străine în decursul
a două luni și efectuarea schimbului de prizonieri de
război.”19
În toamna anului 1952, Comandamentul ONU a
trimis o ultimă ofertă de încheiere a păcii și odată cu
refuzarea ei de către sovietici, s-a ridicat de la masa
tratativelor pentru un timp îndenlungat. In acest fel,sau pus bazele reafirmării unor acțiuni comune,însa
liderii militari ai SUA nu au fost prea optimiști în
privința garantării reușitei unor operațiuni militare fără
o reorganizare a trupelor, reluarea atacurilor în lunile
octombrie și noiembrie au confirmat acest aspect.
Noua strategia a ONU a urmărit o grupare masivă de
trupe si orientarea lor catre peninsulă sau către râul
Yalu,operațiune militară bazată pe asalturi asupra
depozitelor de hrană și aerodromurilor chineze.

Astfel, razboiul ia sfârșit pe 27 iulie 1953 prin
semnarea păcii de la Panmunjon între ONU și China
și Coreea de Nord. Coreea de Sud era contra divizării
și drept urmare nu a semnat armistițiul de pace. În
mod cert înțelegerea nu a generat o pace reală,
relațiile dintre Coreea de Nord și cea de Sud au
rămas în continuare reci. În 1954 a avut loc conferinta
de la Geneva, în urma careia nu s-a ajuns la nicio
întelegere, întrucât “nu s-a ajuns la un acord final iar
Singham Rhee a plecat la Washington pentru a
încerca să convingă Statele Unite să încurajeze o
invazie comună a trupelor sud-coreene și a celor lui
Chiang Kai-shek în China. El susținea că regimul din
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China este în pragul colapsului, dar nu e reușit să
convingă Congresul sau pe Eisenhower
sau Dulles să adopte punctul său de vedere. Anul ce
a urmat trupele americane și chineze au fost retrase
treptat. Coreea a rămas împărțită în două și era
limpede că războiul s-a sfârșit.”20
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Biserica Adormirea Maicii Domnului-Monument
Istoric de Artă Medievală reprezintă patrimoniul
cultural și istoric al acestei așezări, o mărturie și o
expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și
tradițiilor aflate în continuă evoluție. Acesta cuprinde
elementele rezultate din interacțiunea dintre factorii
umani și naturali, de-a lungul timpului. Generațiile de
azi și cele viitoare e necesar, să-și cunoască
înaintașii, valorile materiale și spirituale create de
aceștia. Am privilegiul să locuiesc chiar în vecinătatea
acestui așezământ de artă bisericească medievală și
mi-am propus să-l fac cunoscut, considerând-o o
necesitate pentru regăsirea în conștiința oamenilor
locului a raportului trecut-prezent-viitor, ca temelie a
permanenței și continuității noastre pe aceste
meleaguri.
Pentru a contura poziția și rolul comunității parohiei
Sadina, constituită în jurul Bisericii Adormirea Maicii
Domnului, este necesară o succintă prezentare a
datelor monografice fundamentale ale comunei Roata
de Jos, a cărei componentă este.
Roata de Jos, una dintre cele mai vechi localități
din țară, este situată în nord-vestul județului Giurgiu.
Comună Roata de Jos se compune din satele: Roata
de Jos-reședință de comună, Roata Mică (Rudari sau
Zgaia cum i s-a mai spus), Sadina și Cartojani, care a
fost comună separată până în anul 1968.
La 5 august a.c., comuna Roata de Jos împlinește
568 de ani de la prima mențiune documentară.
Așadar, 5 august 1451, reprezintă data când este
menționată pentru prima oară într-un document oficial
existența
localității
ROATA,
de
pe
malul
Dâmbovnicului.
La această dată, în anul 1451, domnul Țării
Românești, Vladislav al II-lea, într-un hrisov emis la
Târgoviște, întărea ca stăpâni peste satul Roata pe
boierul său, <<Costea și fiii acestuia, Manea și
Radul>>.
Un document din 2 august 1510, provenind din
cancelaria domnitorului Vlad Voevod cel Tânăr, se
referă chiar la locurile de la Sadina, pe care au fost
ctitorite schitul și biserica la care ne referim în articolul
de față.
Nu mulți sunt cei ce știu că Biserica cu hramul
Adormirea Maicii Domnului este una din cele mai
vechi așezăminte din comunitatea noastră. Atestată
documentar (așa cum se arată în vechea pisanie) în
anul 1668, ea își rotunjește trei secole și jumătate de
existență, aici în pieptul comunei, ca o inimă care
bate tăcând și grăiește zbătându-se. Este tot ce a
rămas dintr-o mănăstire de călugări, terminată și
sfințită în anul 1668, pe timpul domniei lui Radu Leon
Voievod. Ctitorii ei au fost Moșul Serafim egumen cu
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ajutorul bogatului negustor Iani Pop (Popa), originar
din Pogonia(na)-Epir (Grecia).
„La începuturi, ea a făcut parte dintr-un ansamblu
mănăstiresc Mănăstirea, iar apoi Schitul
Roata Cătunu care, cu timpul, s-a desființat,
rămânând, din secolul XIX, biserică de mir.”
Pe aceste locuri însă au existat, fără nici o
îndoială, cu mult timp înainte, și alte lăcașuri de cult,
sub forma unor construcții simple, în stilul locuințelor
vremii, dar înzestrate cu simbolurile bisericii ortodoxe.

Biserica –mai 2019(Arhivă personală:Manea Ioana)
Mănăstirea (Schitul) Roata Cătunu apărea într-o
vreme marcată de marea operă ctitoricească a
evlaviosului Voievod Matei Basarab.
Este adevărat că biserica din Roata este opera
unor boieri locali, care însă se înscrie în școala de
arhitectură a epocii, stârnind interesul mai multor
cercetători, printre care savantul Nicolae Iorga,
Constantin Bălan, N.A.Constantinescu, V.Brătulescu,
Paul Cernăvodeanu, Ilie Gh.Diaconescu și alții care,
atestându-i valoarea istorică și artistică, au inclus-o
pe lista monumentelor istorice, implicându-se în
lucrările de restaurare, sub egida Comisiunii
Monumentelor Istorice, în anul 1936.
Dar cea mai amplă descriere a bisericii și a picturii
sale o datorăm Corneliei Pillat, care, în 1968, a
publicat, în volumul „Studii și cercetări de istoria artei”,
apărut sub egida Academiei Române, studiul, bogat
ilustrat cu fotografii și desene proprii, intitulat „Locul
Bisericii din Roata-Cătunu în istoria artei Țării
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Românești”. Autoarea prezintă numeroase alte
aspecte privind valoarea și originalitatea picturii
bisericii din Roata, comparativ cu alte biserici din
aceeași vreme și în monumentala sa carte „Pictura
murală în epoca lui Matei Basarab” (Editura
Meridiane, București, 1980).
Biserica Roata-Cătunu din parohia Sadina, inițial
biserică mănăstirească, este amplasată aproximativ
la jumătatea distanței dintre satele Sadina și RoataCătunu, pe malul stâng al pârâului Dâmbovnic,
ridicată pe o colină, altădată înconjurată de pădure, și
domină împrejurimile, înscriindu-se astfel într-o veche
tradiție ce semnifică apropierea de Mântuitorul
ceresc, care stă permanent în mijlocul turmei sale
celei cuvântătoare.
În fața ei se întinde albia majoră a Dâmbovnicului,
pe care sunt așezate satele Sadina și Roata de Jos.
La circa 50 de metri în partea de vest, se află un lac,
amenajat cândva pe un braț al pârâului.
Cimitirul parohial, amplasat în jurul bisericii, este bine
sistematizat și îngrijit, atestând o străveche și
continuă locuire a acestor sate.
În legătură cu construirea sa, avem informații care
provin din două surse, care se completează reciproc:
prima ține de tradiție și are la bază o frumoasă
poveste privitoare la ctitori, iar cea de a doua constă
în textele, riguros datate, ale pisaniilor.
Mica poveste, consemnată de preotul-cărturar
Gheorghe Stănescu, prin anii ’60 ai secolului trecut,
se referă la tradiția locală care vorbește “despre un
moș, anume Serafim, care avea două fete….”
Pe acestă cale, invităm cititorii acestei publicații, să
descopere în paginile lucrării “Bisericile din comuna
Roata de Jos”, autori Constantin Stănescu și
Gheorghe Marinică, apărută la Editura Printeuro,
Ploiești, 2003 și mica poveste consemnată de preotulcărturar Gheorghe Stănescu.
Mănăstirea, așa cum rezultă din pisanii, a fost
construită de Moșul Serafim și Iane Popa, dar se
apreciază că ei singuri n-ar fi dispus de fondurile
necesare, fiind ajutați de boierii din Cartojani, Gratia și
Drăghinești, care au făcut importante danii
menționate în unele documente.
Pisania ctitoricească este scrisă în limba greacă
și se află montată în naos, pe peretele de vest.
În lucrarea consacrată bisericii, Cornelia Pillat, de
pildă, redă varianta lui Constantin Bălan, cercetător la
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, în următoarea
formulare:
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„S-a ridicat din temelie această vestită biserică în
numele Adormirei preacuratei stăpânei noastre
născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria,
și cu cheltuiala Moșului Serafim, a cinstiților și de bun
neam Ioan Popa din Pogoniana, pentru sfânta și
sufleteasca mântuire a lor, domnind credinciosul și
luminatul domnul, domn Io Radu voievod... această
preaplăcută și dumnezeiască biserică și s-a isprăvit în
luna iulie, în anul 7176 <1668>.”
La 5 martie 1729, în vremea celei de a doua
domnii a lui Nicolae Mavrocordat, mitropolitul Daniil
întărește hrisovul de închinare, prin care mănăstirea
Roata devenea metoc al mănăstirii Stavropoleos, la
cererea expresă a lui Pană-Pitar, fiul lui Constantin,
nepot al lui Iane Popa, și diaconul Oancea, împreună
cu popa Cârstian și cu Tudor, nepoții părintelui
Serafim,
Biserica ajunsese, spre mijlocul secolului al XIXlea, într-o stare gravă, care necesita o intervenție
operativă și energică.
Pentru informarea posterității, deasupra ușii de
intrare în pronaos, s-a montat a doua pisanie, cu
următorul conținut:
„Această sfântă biserică, fiind foarte veche, acum
s-au înpreînoit și s-au înfrumusețat, după cum se
vede, prin sârguința și cu cheltuiala preotului Stancu
duhovnicu, care a zidit și acest advon din nou și cu
ajutorul domnilor Oană, Dobre, Mihalcea, Matei, Ioan,
Ion, Voica, leat 1861”
În anii 1936-1938, Biserica Roata-Cătunu a
beneficiat de cele mai ample lucrări de restaurare,
desfășurate sub conducerea arhitectului Emil
Costescu.
Deosebit de sugestivă este imaginea de ansamblu
a lăcașului.
Astăzi, văzută din partea de sud a locului, biserica
se înalță, maiestuoasă, pe colina înconjurată de
crucile cimitirului, transmițând un sentiment de
reculegere și de legătură sufletească cu înaintașii,
care, prin soluții arhitecturale și constructive simple și
inteligente, în urmă cu 350 de ani, înălțau o
asemenea operă.
În prezent, parohia face parte din Protoieria II GiurgiuNord și este păstorită de Preotul Vasile Stroe.
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Tabloul votiv al Schitului Roata- Cătunu cu ctitorii –
Iane Popa și Moșul Serafim
(Cornelia Pillat, Pictura murală în epoca lui Matei
Basarab )
Schitul Roată-Cătunu,
deși nu
a
fost
ctitorie domnească, a jucat un rol important în istoria
acestor locuri. Biserica, a suferit în toate perioadele
diferite influențe negative dar, a reunit sub aripa sa
oameni de bună credință care și-au lăsat amprenta
asupra dezvoltării acestei comunități.
Biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului se
prezintă ca un simbol istoric și spiritual al comunității,
ca un factor de referință cu privire la păstrarea
neștirbită de către generațiile ultimelor trei secole și

jumătate a credinței strămoșești și ca o icoană vie
pentru generațiile următoare.
Așadar, valorificarea resurselor locale de
patrimoniu-Biserica Adormirii Maicii Domnuluiînscris ca Monument Arhitectonic de Artă Medievală constituie identitatea culturală și istorică a acestei
comunitați, iar regenerarea acestuia este privită ca o
condiție pentru încurajarea turismului în mediul rural
și conștientizarea importanței acestuia pentru
dezvoltare durabilă a comunității noastre.
Bibliografie:
• Stănescu, Constantin; Marinică, Gheorghe,
Bisericile din comuna Roata de Jos, Editura Printeuro,
Ploiești, 2003;
• Stănescu,
Constantin;
Stănescu,Marin;
Stănescu, Ion, Monografie: Roata-Străveche așezare
din Țara Vlahilor, Ediția a III-a, Ploiești, Editura
Printeuro, 2007;
• Manea,Ioana, Arhivă personală-lucrarea de
absolvire istorie “Biserica Adormirea Maicii DomnuluiSchitul Roata Cătunu”, 60 pagini, iunie 2019 ;
Surse Web:
• https://comunaroatadejos.ro, , iunie 2019
Profesor Cultura civica, Manea Ioana, cu domiciliul
în com. Roata de Jos, jud. Giurgiu
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FORMAREA SENTIMENTULUI PATRIOTIC LA ELEVI
Motto: “După priveliștile lumii, după minunile
naturii, nimic nu este mai interesant, mai măreț,
mai vrednic de luare aminte decât Istoria”
Mihail Kogălniceanu
Istoria ca model teoretic de explicare a evoluției
societății omenești și istoria ca disciplină școlară pot fi
reprezentate ca un raport între parte și întreg.
Cercetarea istorică oferă la un moment dat, pe baza
documentelor și a instrumentelor de analiză calitativă
și comparativă a acestora, o imagine creată în
prezent asupra unui fragment dintr-un trecut
îndepărtat sau apropiat. Astfel, studiul istoriei în
școală constă în mare parte în efortul profesorilor de
a-i familiariza pe elevi cu acest “dialog între trecut și
prezent“ după cum definea istoria H. I. Carr. Cu alte
cuvinte predarea istoriei în școală este o permanentă
armonizare între punctele de vedere ale istoricilor
asupra unor evenimente, acțiuni umane în fapt, dintro anumită perioadă de timp, și desprinderea de către
elevi a metodelor specifice istoriei de a analiza și
înțelege evoluția societății, pe scurt trecutul.
Ca și alte discipline școlare, istoria este un obiect
de studiu, care cuprinde învățături, sfaturi izvorâte din
legi, fapte, obiceiuri și tradiții comunicate din
generație în generație
Noua programă este mai dinamică și îl îndeamnă
pe elev să fie mai activ în studierea istoriei, de aceea
am considerat necesar să venim în întâmpinarea
elevilor și a nevoii lor de cunoastere, cunoscând
faptul că marea majoritate a elevilor au nevoie de
modele, de repere demne de urmat.
Oferind elevilor modelele unor mari personalități
ale istoriei naționale, îi învățăm să muncească, să
aibă încredere în forțele proprii, să respecte istoria si
pe strămoșii lor, dar să respecte și pe cei din jurul lor.
Din dorința de a căuta soluții la diversitatea de
provocări cu care se confruntă tinerii, am considerat
că este necesar să realizăm / formăm sentinentul
patriotic prin care să contribuim la dezvoltarea
personalității cu o înaltă conștiință națională, inițiată în
valorile general – umane, naționale și responsabilă de
trecut, prezent și viitor, să îi ajutăm pentru a putea
recepta și înțelege, valorile autentice ale culturii și ale
trecutului istoric și de a forma respectul generațiilor ce
vor veni, față de idealurile morale și dragoste ale
fiecărei societăți.
An de an am organizat cu emoție activități
comemorative pentru cei ce au căzut pe câmpurile de
luptă pentru apărarea patriei.
Pentru a transmite respectul cuvenit pentru cei ce
s-au jertfit am decis să ne înclinăm și noi toți – copiii
străbunilor noștri martiri și să presărăm la
monumentele eroilor, florile recunoștinței, să-i
pomenim din generație în generație, pe cei care au
căzut cu nume și pe cei fără nume. Scopul fiind acela
de a insufla sentimentul patriotic elevilor, uzitând de o
activitate extracurriculară.
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Centenarul Marii Unirii a fost un bun prilej de a
reflecta spre trecut, cu atenția în prezent și mintea în
viitor. Reflecția în trecut ne permite să găsim modele,
repere demne de urmată. Și numai atât ne permite,
ne oferă posibilitatea să ne redescoperim zestrea
istorică, extrem de bogată. Ne putem regăsi
identitatea națională și pe cea personală. Călătoria în
timp și spațiu, ne oferă un bun prilej să ne regăsim, să
ne putem prezenta celorlalți așa cum suntem noi
românii. Căci trecutul nu înseamnă doar momentele
glorioase, ci viața sub toate aspectele ei, de la
nuanțele de roz, la cele de gri, de la bucurie la
tristețe. Românul pe parcursul istoriei a muncit glia, a
luptat pentru ea, a jelit atunci când și-a pierdut valorile
naționale (limba română, credința ortodoxă și o parte
din pământul românesc), a doinit atunci când se
pregătea să lupte, a petrecut când a făurit statul
național român și a prohodit atunci când și-a pierdut
flăcăii în războaie. Mărturie în acest sens sunt: creația
literară și sursele istorice care au consemnat aceste
momente remarcabile, oferind un portret de român,
care este lucrător al pământului, dar și apărător al
acestuia. Țăranul acesta se metamorfozează în eroul
cu virtuți civice deosebite și cu respect pentru valorile
perene.
Principiul istorismului ne arată că nu putem trăi
doar în prezent, că ceea ce s-a întâmplat ieri are și
astăzi consecințe, dar și mâine. Este incorect să
afirmi că nu te interesează ce s-a întâmplat în trecut
și că nu te afectează. Trecutul ne ajută să înțelegem
cine suntem, ce s-a întâmplat și cum putem să pășim
în prezent. Redescoperirea trecutului oferă o altă
conotație prezentului. Ne cunoaștem nu doar
strămoși, ci și modelele, învățăm din greșeli,
îndreptăm nedreptăți.
Viitorul este strâns legat de trecut și de prezent.
Nu putem gândi un proiect de viitor fără a face referire
la ceea ce a fost și pornind de la ceea ce este. Nu se
poate realiza o construcție fără o temelie solidă. În
cazul de față temelia o constituie trecutul, care trebuie
cunoscut și valorificat, în timp ce prezentul, cu atenție
trebuie utilizat. Trăim un prezent, inedit pentru istorie,
Centenarul Marii Unirii. Se impune mai mult ca
oricând să utilizăm sursele literare și istorice pentru a
ne cunoaște și utiliza trecutul în vederea construirii
unui viitor grandios.
Este misiunea noastră a profesorilor de istorie să
le insuflăm elevilor noștri, tineri de astăzi, cetățeni de
mâine, valori, să le oferim modelele trecutului, pe care
le putem actualiza și proiecta către viitor. Într-o
societate în care nu se cunosc și nu se promovează
modelele trecutului, este cert că tinerii nu au percepția
identității naționale, nu au la ce se raporta, nu vor ști
de unde au plecat și implicit nu știu unde se vor
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îndrepta, întrucât nu au repere. Acestea din urmă
sunt esențiale. Într-un astfel de context modelul
eroului - al tânărul curajos, abil, ambițios, atent,
altruist – gata de sacrificiu pentru cei dragi, familie,
comunitate, țară, este o necesitate.

Am considerat că inițierea unor proiecte
educative, poate fi un nou și bun prilej pentru elevii
noștri de a aduce un omagiu eroilor dar și de a forma
sentimentul patriotic. Să ne înclinăm, cu adâncă
emoție și respect, în fața jertfei celor care au făurit
poporul român și au apărat cu prețul vieții lor granițele
Patriei și să presărăm pe mormintele și la
monumentele
eroilor,
lacrimile
recunoștinței,
aprinzând, totodată, o lumânare care să le lumineze
calea în veșnicie.

Prof. Aurelia ȚINTEA
Școala Gimnazială Nr.1 Adunații Copăceni”
Urmare din pagina 11
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IMPRESII DE VACANȚĂ - TRANSALPINA
Transalpina, denumită și "Drumul Regelui" face
legătura între Transilvania și Oltenia.
Aflată la peste 2.000 de metri altitudine,
Transalpina este cel mai înalt drum din România care
poate fi traversat cu mașina, având punctul cel mai
înalt în Pasul Urdele (la 2.145 m).
Deși mai înaltă decât Transfăgărășanul este mai
puțin cunoscută decât acesta pentru că pâna în 2009
nu a fost niciodată asfaltat chiar dacă figura ca și
drum național pe toate hărțile, fie ele tipărite sau
GPS.
În 2009 a început asfaltarea si modernizarea
acestui drum pe o distanță de 148 de kilometri, între
Sebeș, județul Alba si Bengești județul Gorj. In 2012
pe mai mult de 99% din traseul Transalpinei primul
strat de asfalt a fost așternut.
Începuturile acestui drum sunt neclare. Unele
surse susțin că a fost construit prima dată de legiunile
romane în timpul războaielor cu dacii, motiv pentru
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care pe hărțile de istorie este trecut sub denumirea de
"coridorul IV strategic roman". Există și o legendă
locală, care spune că, la sfârșitul secolului XVIII
începutul secolului XIX, fiecare familie de localnici a
participat la construirea unei porțiuni din acest drum,
în funcție de posibilitățile fizice și financiare. Potrivit
altor surse, șoseaua a fost construită și pietruită de
germani în timpul primului război mondial, din rațiuni
militare, însă a fost foarte puțin folosită. Transalpina a
fost reconstruită în perioada interbelică și dată în
folosință în 1938, când a fost inaugurată de regele
Carol al II-lea. Drumul a mai fost reabilitat în timpul
celui de-al doilea război mondial, când germanii
aveau nevoie de această cale de acces din motive
militare. De atunci Transalpina a fost foarte puțin
întreținută fiind accesibila doar mașinilor de teren.
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Traseul era folosit din timpuri străvechi de către
păstorii din Mărginimea Sibiului care își treceau
turmele in Oltenia, fiind nu mai mult decât o cărăruie
prăpăstioasă pentru cai, numită sugestiv "Poteca
Dracului".

Inaugurarea Transalpinei s-a făcut în 6 octombrie
1935 de către regele Carol al II-lea la Săliște în
județul Sibiu. La acea vreme, drumul era considerat o
mare realizare tehnică, cu rol economic, strategic și
militar, cu atât mai mult cu cât oamenilor le era
proaspătă în minte perioada în care li se impusese
religia catolică și când unele familii au plecat pe acest
drum pentru a-și păstra tradiția. Conform memoriilor
localnicilor, circa 200 de locuitori din Jina, sat aflat
acum în județul Sibiu, însoțiți de preotul satului, au
luat drumul bejaniei, traversând munții pe "Poteca
Dracului" și stabilindu-se in localități precum Corbii de
Piatra, Novaci sau Vaideeni. Așa se explica și faptul
că locuitorii din Mărginimea Sibiului și cei din
localitățile Novaci, Vaideeni si Băbeni, aflate dincolo
de munți, în județul Vâlcea, au aceleași costume
naționale, aceleași tradiții și aceeași ocupație:
păstoritul, fiind cunoscuți sub numele de "ungureni".

Iezerul Șureanu, magnific descris de Lucian Blaga, în
scrierea "Hronicul și cântecul vârstelor". Vechea
cabană Oașa este acoperită acum de apele lacului de
la barajul cu același nume, ca de altfel și celebrul
"brad strâmb" al lui Mihail Sadoveanu.
De la Obârșia Lotrului, aflată într-o vale cu o
deschidere foarte frumoasă, sunt mai multe
posibilități: se poate merge în stânga spre Brezoi ce
se afla la circa 60 km, trecând pe lângă Lacul Vidra și
apoi prin stațiunea Voineasa, sau în dreapta spre
Petroșani, cale de 35 de km.
Pentru a continua însă Drumul Regelui,
Transalpina DN 67C, trebuie mers înainte spre
Novaci. De fapt, de abia acum începe cea mai
spectaculoasă parte a Drumului Regal, drumul prin
zona alpină, adevărata Transalpina. Serpentinele se
înșiruie una după alta, ducându-ne în locuri tot mai
înalte: Ștefanu, Cărbunele, Muninu, Urdele. Dintr-o
dată muntele dispare, iar în față se întinde platoul de
lângă Vârful Cărbunele și Iezerul Muntinu de unde se
coboară în Căldarea Urdele, pentru ca mai apoi sa se
urce în Pasul Urdele, punctul cel mai înalt al
Transalpinei 2145 m. Drumul coboară pe lângă Vârful
Păpușa în Stațiunea Rânca și apoi la Novaci unde ia
sfârșit Transalpina.
În 1938, la inaugurarea Transalpinei, Carol al II-lea
și suita sa au parcurs traseul Novaci - Săliștea în opt
ore. În zilele noastre Transalpina este parcursă întrun timp de aproximativ 3 - 4 ore în funcție de trafic și
de opririle călătorului.

Transalpina, Drumul Regelui, pornește din Jina de
unde coboară pe o distanta de 7 km până la Șugag.
De aici începe urcușul. După câțiva kilometri se
ajunge la barajul Tău și apoi la barajul Oașa.
Transalpina continuă traversând în partea stângă
Barajul Oașa mergând apoi până la Obârșia Lotrului.
Tot de la barajul Oașa, în dreapta, se poate lua
spre colonia de la "Fetița", unde s-a construit o
mânăstire. De acolo, urcând spre Șureanu, se trece
prin "Luncile Prigoanei", un loc de tristă amintire
pentru localnici, deoarece aici erau pedepsiți cei ce
voiau sa plece în bejenie, și se ajunge la Cabana și
Pagina 13 din 24
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Evaluarea sumativă. Diagnostic și măsurare a
progresului în învățare
Evaluarea reprezintă procesul multidimensional de
obținere a informațiilor, cu ajutorul unor
instrumente de evaluare, în scopul elaborării unor
judecăți de valoare, raportate la niște criterii
propuse și care se finalizează cu aprecieri ce permit
luarea de decizii.
Traiectoria de formare a elevului presupune
organizarea, monitorizarea, derularea și evaluarea
unui proces de dezvoltare la nivel quadruplu:
cognitiv, afectiv, motor, relațional.
Reguli elementare în evaluare
⚫ Evaluarea reprezintă un parteneriat între elev și
profesor, de urmărire a criteriilor de performanță din
curriculum pentru atingerea nivelului corespunzător
de competență. Elevul trebuie informat de la inceput
cu referire la criteriile de performanta, atat cu impact
asupra motivației cât și asupra dirijării atenției spre
procesele psihice implicate în învățare
⚫ Evaluarea presupune formarea unei imagini reale
despre sine a celui evaluat, prin care se vor evidenția
nu lipsurile, ci calitățile, capacitățile și competențele
acestora.
⚫ Rezultatele așteptate în urma evaluării se
pregătesc în faza de proiectare a activității didactice,
evaluarea fiind parte integrantă a procesului de
învățare.
Evaluarea sumativă este cea mai complexă formă de
evaluare, pentru că ea trebuie să furnizeze informații
relevante despre nivelul pregătirii elevilor la sfârșitul
unei etape de instruire (semestru sau an școlar, ciclu
de școlaritate). Ar fi absurd să se creadă că la
evaluarea finală elevul trebuie să știe tot. El trebuie să
știe lucrurile esențiale din materia parcursă și, în plus,
să știe să se folosească de ele în diverse situații. Cele
mai răspândite forme de evaluare sumativă sunt
lucrările scrise semestriale (tezele) și examenele (de
evaluare națională pentru absolvenții de gimnaziu – și
bacalaureatul, pentru absolvenții de liceu). Lucrările
scrise semestriale sunt reglementate prin acte
normative elaborate de MEN ( obiectele de studiu și
perioada). Ele sunt precedate de lecții speciale de
recapitulare și sistematizare a cunoștințelor, lecții în
care elevilor le sunt făcute cunoscute standardele
minime de performanță, așteptate.
Proiectarea unității de învățare, respectând
recomandările din capitolul Proiectarea didactică
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centrată pe competențe, din acest ghid, dă posibilitatea
profesorului să aibă elementele necesare pentru
elaborarea itemilor din proba de evaluare, de la sfârșitul
unității de învățare.
Astfel:
- ceea ce elevul trebuie să rețină la nivelul mentalului,
cunoștințe teoretice (noțiuni, clasificări, însușiri,
fenomene, definiții) sunt specificate în rubrica Detalieri
de conținut;
- în rubrica Competențe specifice, sunt preluate din
programă și menționate, acele competențe care pe
parcursul unității de învățare sunt exersate cu scopul de
a fi dezvoltate până la nivelul minim necesar;
- activitățile pe care elevul le realizează folosind
cunoștințele teoretice, spre a-și dezvolta competențele
specifice, sunt menționate în rubrica Activități de
învățare;
Construim itemii pornind de la competențe specifice,
exersate în unitatea de învățare, solicitând elevilor să
opereze doar cu noțiunile, conceptele, ideile
menționate în rubrica Detalieri de conținut. Sarcinile din
proba de evaluare, astfel formulate, vor pune elevul în
postura de a lucra singur ceea ce în cadrul activității de
învățare a realizat în activitate în grup, frontală sau
individual, uneori cu sprijin din partea profesorului sau
din parte a colegului tutore.
Pentru fiecare, competență specifică în funcție de
activitățile de învățare desfășurate pe parcursul
orelor, decidem asupra verbelor din sarcina de
învățare, urmărind cu atenție să asigurăm validitatea,
adică să măsurăm ceea ce ne-am propus prin
competențe specifică. În același timp e bine să
reflectăm asupra criteriilor de evaluare. Altfel, dacă
formulez sarcina și nu reflectăm asupra criteriilor, s-ar
putea ca atunci când avem de realizat măsurarea–
aprecierea, să avem probleme în discriminarea între
note.
E necesar să urmărim ca proba de evaluare
sumativă, să includă, cel puțin un item pentru fiecare
competență specifică măsurabilă, exersată în unitate
de învățare evaluată.
Deci, elaborarea unui item este un proces de
corelare pe orizontală, a competenței specifice cu
sarcina de lucru și criteriile de evaluare.
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Proba de evaluare
Exemplu:
Disciplina - Chimie
Tema – Acidul acetic
Repere pentru realizarea sarcinii și criterii de evaluare
10 se acordă din oficiu
1. Scrieți și denumiți acizii carboxilici cu formula moleculară C4H6O2…8 p
2. Stabiliți în ce tip de izomerie se găsesc acizii de la punctul 1……….....3p
3. Scrieți structurile următorilor acizi: …………………………………..21p
a) acid heptandioic
b) acid 3–cloroftalic
c) acid crotonic
d) acid trans–1,2–ciclohexandicarboxilic
e) acid linolic (acid cis–cis octadecan–9,12–dienoic)
f) acid vanilic (acid 4–hidroxi–3–metoxibenzoic)
g) acid trifenilacetic
4. Exemplifică tăria acidului acetic, realizând următorul experiment simplu:…………8p
Reactivi si ustensile : solutie de acid acetic, solutie de acid clorhidric, hartie indicatoare de pH, solutie de
turnesol, eprubete, baghete,sticla de ceas.
Mod de lucru :
a. Umectați două hârtii indicatoare de pH, cu ajutorul baghetei, cu soluție de acid clorhidric și respectiv
soluție de acid acetic. Observați culoarea fiecărei hârtii. Citiți pe capacul cutiei valoarea pH- ului și comparați
tăria acizilor.
b. Introduceți într-o eprubetă ce conține soluție de acid clorhidric câteva picături de soluție de
turnesol.Repetați operația și pentru eprubeta ce conține soluție de acid acetic Observați culoarea.
Observatii :
a.
b.
Concluzii: Acidul acetic este un acid mai …….decât acidul clorhidric.
Se acordă 8 p pentru fiecare experiment efectuat
5. Se dă șirul de reacții:…………………………………………………50 p

C2H4
a.
b.
c.
d.

KMnO4
H2O
A
B
H2SO4
H2SO4

+A
C

Identifică substanțele notate cu literele A, B și C.
Notează ecuațiile reacțiilor chimice.
Calculează volumul de etenă utilizat pentru obținerea a 22 kg substanță C.
Justificați importanța substanțelor implicate în schemă
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Criterii, grila de evaluare si notare
Subiectul 1 – 8 puncte acordate astfel:
4 p – structurile 1 p x 4 structuri
4 p – denumirea fiecărui acid
Subiectul 2 – 3 puncte acordate astfel:
1 p – izomerii geometrici
1p – izomerii de poziție
1p – izomerul de catena
Subiectul 3 – 21 puncte acordate astfel: 7 structuri x 3 p fiecare
Subiectul 4 – 8 puncte acordate astfel:2 experimente x 4 p fiecare
Subiectul 5 – 50 puncte acordate astfel:
a. 3 subst x 3p = 9 p
b. 3 ecuații x 10 p = 30p
c. Calcul corect 8 p
d. Justificare 3 p
Competenta vizată
Se trec toate competențele din
unitatea de învățare evaluată
CS1.1. Descrierea comportării
compușilor organici studiați în
funcție de clasa de apartenență

Sarcina de lucru
Sarcina de lucru așa cum o primesc
elevii
2. Stabiliți în ce tip de izomerie se
găsesc acizii de la punctul 1

CS 2.1. Efectuarea de investigații
pentru evidențierea unor
caracteristici, proprietăți, relații .
CS 3.1. Conceperea sau
adaptarea unei strategii de
rezolvare pentru a analiza o
situație
CS 3.2. Formularea unor reguli,
definiții, generalizări care să fie
utilizate în studiul claselor de
compuși

4a Experimentul
4b Experimentul

CS 4.2. Utilizarea în mod
sistematic, a terminologiei
specifice, într-o varietate de
contexte de comunicare
CS 5.2. Justificarea importanței
compușilor organici
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Criterii de evaluare și notare
Punctaj maxim/item și ce trebuie să
cuprindă fiecare răspuns corect.
3 puncte acordate astfel:
1p – izomerii geometrici
1p – izomerii de poziție
1p – izomerul de catena
8 puncte acordate astfel:
2 experimente x 4 p fiecare

5a Identifică substanțele notate cu
literele A, B și C

3 subst x 3p = 9 p

5b Notează ecuațiile reacțiilor
chimice
5 c Calculează volumul de etenă
utilizat pentru obținerea a 22 kg
substanță C
1.Scrieți și denumiți acizii carboxilici
cu formula moleculară C4H6O2

3 ecuații x 10 p = 30p

3 Scrieți structurile următorilor acizi

21 puncte acordate astfel:
7 structuri x 3 p fiecare
Justificare 3 p

5 d Justificați importanța
substanțelor implicate în schemă
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Calcul corect 8 p

8 puncte acordate astfel:
4 p – structurile 1 p x 4 structuri
4 p – denumirea fiecărui acid
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EFICIENȚA UTILIZĂRII RESURSELOR DIGITALE ÎN PROCESUL DE
PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE A MATEMATICII DE GIMNAZIU
Disciplina “matematică” poate exista, în
programul unui elev de gimnaziu, sub mai multe
forme, care aduc sau nu aduc un plus în procesul de
învățare pe care acesta îl desfășoară, diferența fiind
făcută de măiestria cu care profesorul reușește să
organizeze activitatea didactică, din punct de vedere
educativ, recreativ, psihologic. Consider că timpul
alocat acestei discipline este unul scurt, de aceea
pentru a-l folosi cât mai eficient, conținuturile
matematicii trebuie foarte bine analizate, selectate,
structurate și atent direcționate de către profesor,
elevului, în așa fel încât, predarea, învățarea,
evaluarea ce stau la baza actului educațional să fie
integral acoperite. Apelând la diferite strategii
didactice,
profesorul
poate
oricând
să
îmbunătățească modul în care elevul privește
învățarea disciplinei matematică.
Tehnologia este vizibil apărută în viața noastră,
de aceea, în prezent lumea depinde într-o mare
măsură de “totul” pe care aceasta îl pune la
dispoziție. Ideea de baza aici, este alegerea corectă
și limitată a tot ceea ce înseamnă tehnologie.
În anii școlari 2012-2014, 16 elevi din cadrul
Școlii Gimnaziale „Nicolae Crevedia”, comuna
Crevedia Mare, județul Giurgiu, au fost implicați întrun proiect desfășurat la nivel național „Mă pregătesc
din ciclul primar pentru gimnaziu”, urmărindu-se
ameliorarea efectelor de tranziție școlară între ciclurile
de învățământ primar și gimnazial. Pe toată etapa
derulării acestui proiect (mai 2013 – ianuarie 2014),
pe lângă activitățile curriculare și extracurriculare
desfășurate, elevii și profesorii participanți în proiect
au avut ocazia de a utiliza portalul PREVINS și
materialele digitale conținute (lecții, teste, forum,
bibliotecă virtuală, mapă digitală), ca suport online
pentru
învățare
și
adaptare
școlară.

Ca profesor de matematică în cadrul acestui
proiect, am căutat să realizez și să desfășor o
activitate de calitate care să contribuie la atingerea
obiectivelor inițial stabilite. În prima etapă a
Pagina 17 din 24

Prof. Roxana-Maria MANEA
Școala Gimnaziala „Nicolae Crevedia”
Continuare în pagina 18

proiectului, mai 2013-iunie 2014, activitățile
desfășurate cu elevii din grupul țintă au vizat relația
elev al ciclului primar - elev al ciclului gimnazial. S-a
lucrat în permanență cu elevii clasei a IV implicându-i
uneori, în activitățile școlare/extrașcolare ale unor
elevi de clasa a V-a din cadrul aceleași unități de
învățământ. Învățarea didactică a avut ca suport
portalul PREVINS, pe care l-am utilizat împreună cu
copiii în toate etapele procesului didactic.

În a doua etapă a proiectului, septembrie 2013ianuarie 2014, am lucrat cu același grup țință,
explorând și profitând la maxim de resursele didactice
pe care proiectul le-a pus la dispoziția noastră. În
toată această perioadă activitatea de predareînvățare-evaluare a matematicii s-a desfășurat
folosind platforma educațională în procent de 80%.
Elevii fiind familiarizați cu tehnologia, au primit cu
bucurie această idee/formă de învățare asistată de
calculator.
Primul raport centralizator privind feedback-ul
obținut de la clasa de elevi, s-a realizat la începutul
anului școlar 2013-2014, după ce aceștia au susținut
online testul predictiv. Chestionarele în acest sens, au
fost aplicate grupului de 16 elevi, ajunși acum în clasa
a V-a, din cadrul Școlii Gimnaziale „Nicolae
Crevedia”, Crevedia Mare, județul Giurgiu.
Aplicarea testului de evaluare a avut drept scop
principal evidențierea nivelului de pregătire la care se
situează elevii la începutul ciclului gimnazial. Totodată
s-a dorit ca prin intermediul acestui tip de testare
elevii să se familiarizeze cu structura și gradul de
dificultate al testelor ce vor fi susținute de către
aceștia pe tot parcursul anilor școlari ce succed anului
școlar în curs.
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EFICIENȚA UTILIZĂRII RESURSELOR DIGITALE ÎN PROCESUL DE
PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE A MATEMATICII DE GIMNAZIU
Testul de evaluare online a fost creat în raport
cu competențele generale și specifice ale programei
școlare, păstrându-se ideea de „poveste”, structura
animată, asemănătoare tuturor tipurilor de lecție din
portal, acest lucru consider că a amplificat dorința
elevilor de a rezolva cât mai multe exerciții din testul
propus, stârnindu-le curiozitatea de a descoperi cât
mai multe adevăruri matematice.
Testul online cuprindea 15 itemi obiectivi (cu
alegere duală și cu alegere multiplă); ca grad de
dificultate, întrebările au fost împărțite astfel: 6
ușoare, 5 medii și 4 grele.
Din analiza datelor obținute în urma aplicării
chestionarelor privind conținuturile digitale s-a
observat faptul că toți elevii clasei a V-a au accesat
platforma, pentru a parcurge lecțiile digitale în
vederea recapitulării materiei de clasa a IV-a, cel
puțin de două ori pe săptămână. Conținuturile digitale
prezente au fost pe înțelesul lor, iar elementele
componente ale conținutului digital au fost ușor
accesibile. În ceea ce privește înțelegerea
semnificației anumitor noțiuni, elevii au afirmat faptul
că nu au întâmpinat nicio dificultate în acest sens.

Datorită animațiilor prezente în fiecare lecție,
elevii au înțeles mai bine conținutul lecției respective,
procesul de asimilare/aprofundare a noțiunilor
realizându-se cu succes. Rezultatele obținute in urma
promovării testului au reprezentat, la momentul
respectiv, un „indice” de măsurarea al nivelului de
pregătire al fiecărui elev.
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Din reprezentările grafice se observă faptul că
elevii care au accesat platforma, cunoșteau
elementele digitale cu care au lucrat atât în vederea
recapitulării materiei cât și în vederea descoperirii de
noi adevăruri matematice
Deși toți elevii testați au promovat, numai un
număr de 6 elevi au reușit să obțină un punctaj
maxim, pentru acest lucru s-a recomandat ca, în
perioada următoare să se acceseze platforma
educațională în vederea recapitulării lecțiilor prezente
și reluarea testelor online.

Parcurgerea materiei, precum si aplicarea
testelor de evaluare finală de clasa a V-a utilizând
platforma, s-a realizat la mai multe discipline, precum:
matematică, geografie, lb. română, istorie și științele
naturii/biologie.
La finalul etapelor de verificare, elevii și
profesorii
implicați,
utilizatori
ai
platformei
educaționale au fost chestionați, rezultatele și motivul
chestionării fiind evidențiate în tabelul de mai jos:
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Concluzie:
Competențele digitale au îmbunătățit considerabil
procesul de predare-învățare-evaluare; rezultatele
utilizării acestora sunt justificate atât fizic, prin
curiozitatea, nerăbdarea și comportamentul elevilor
de a utiliza cât mai des calculatorul în cadrul orelor de
curs, cât și material, prin feedback-ul obținut în urma
finalizării cu succes a activităților ce s-au consumat.

Din analiza rezultatelor obținute în urma tipurilor de
activități desfășurate, s-a observat faptul că prin
aplicarea resurselor digitale în actul educațional, elevii
au fost ajutați să învețe într-o manieră/formă total
diferită față de cea obișnuită/clasică/tradițională,
reușind astfel, să obțină un rezultat școlar bun.
Portalul Previns le-a arătat elevilor o nouă cale
plăcută și în același timp interesantă de a
aprofunda/descoperi
„universul”
noțiunilor
învățate/neînvățate încă, rezultatele fiind în acest caz
mulțumitoare, atât din punct de vedere cantitativ cât și
calitativ. Astfel, actul educațional poate fi oricând
îmbunătățit, strategiile de lucru abordate în acest
sens pot fi concepute/gândite în așa fel încât
învățarea matematicii să fie plăcută și dorită de elevi.

ACTIVITATEA LUI NICOLAE CARTOJAN CA DASCĂL
În fiecare an, în data de 5 decembrie, Liceul
Teoretic „Nicolae Cartojan” din Giurgiu sărbătorește
cu mândrie și cu multă bucurie “Ziua Liceului” dorind
să arate elevilor ce om mare am avut aici, pe aceste
meleaguri, personalitate ilustră a școlii românești,
veritabil model pentru tinerii de astăzi.
Personalitatea, cariera didactică și opera științifică
de reputație și răsunet internațional a lui Nicolae
Cartojan au constituit motivele pentru care profesorii
Liceului industrial numărul 1 din Giurgiu au hotărât ca
liceul să se numească „ Nicolae Cartojan”, începând
din anul 1990.
Profesor, scriitor și istoric literar, N. Cartojan s-a
născut la 4 decembrie 1883, în satul Uzunu, comuna
Călugăreni, din Județul Vlașca și a fost ultimul
descendent pe linie masculină al unei familii vechi
românești de răzeși. A urmat cursurile Liceului
“Sfântul Sava” din București pe care le termină în
1902, apoi urmează cursurile Facultății de litere și
filozofie din București și atrage atenția, mai ales,
profesorilor săi Ioan Bianu, Nicolae Iorga și Titu
Maiorescu.
Ioan Bianu a fost primul care l-a încurajat și i-a
stimulat munca de cercetare în domeniul literaturii
naționale, îl sprijină în activitatea de funcționar la
Biblioteca Academiei Române (1906), activitate care
îl va ajuta foarte mult în cercetările viitoare.
În 1906 este licențiat și ocupă, pe rând, locul de
profesor de limba și literatura română la Școala
Comercială din Giurgiu, profesor și director la
Gimnaziul “Ion Maiorescu” din Giurgiu, apoi la Liceul
Militar Mănăstirea Dealu. În octombrie 1912septembrie1913 și noiembrie 1913-februarie 1914 își
ia concediu de la catedră și își face o specializare la
Universitatea din Berlin, unde își susține doctoratul cu
teza “Alexandria în literatura românească”. În timpul
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ocupației germane, până la redeschiderea școlilor din
Giurgiu, a profesat la liceele bucureștene “Matei
Basarab” și “Gheorghe Lazăr” (1916-1918). Tot în
București a mai predat la Seminarul Central,
Seminarul Pedagogic Universitar “Titu Maiorescu ”,
iar între 1923 și 1930 la Școala Superioară de
Arhivistică și Paleografie. În 1921, după ce trece
examenul de docență, devine asistent la catedra lui
Ioan Bianu, apoi în 1923 conferențiar și din 1930
ocupă titlul de profesor titular la catedra lui Ioan
Bianu. Considera catedra ca un sanctuar și nu
înțelegea a se înfățișa aici decât ca să oficieze ceva
solemn. În calitate de conferențiar ajunsese la o
“perfectă oratorie academică, clară și metodică, iar
lecțiile lui erau fermecătoare prin stilul natural și
colorat”, menționează Dan Simonescu, studentul lui.
A fost primul profesor de literatură română veche,
creatorul acestei specialități și n-a încetat o clipă, în
a-i asigura acesteia, o dezvoltare cât mai științifică și
cât mai organică în evoluția studiilor istorico-literare
române.
Profesorul Cartojan era convins că un universitar
trebuie să-și îmbunătățească des cunoștințele
științifice adaptându-se direct din sursele cele mai
autorizate și mai recent descoperite. A fost pasionat
de carte și bibliotecă și lucrează, aproape în fiecare
an, în marile biblioteci ale Occidentului, iar în urma
cercetărilor a ajuns la concluzia că între literatura
română veche și literaturile medievale ale
Occidentului, mai ales ale popoarelor romanice,
există numeroase raporturi culturale și literare.
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ACTIVITATEA LUI NICOLAE CARTOJAN CA DASCĂL
Foști studenți povestesc că admirau concepția sa
de lucru: “trebuința de a aduce ceva nou în orice
studiu”. Ei afirmă că analizele literare ale domniei sale
se distingeau prin înfățișarea metodică a subiectului,
prin claritate și precizie în expunerea faptelor, prin
căldură și frumusețe stilistică.
Meritele științifice ale profesorului N. Cartojan au
fost apreciate în străinătate și s-a bucurat de onorurile
și recunoașterea competențelor sale din partea multor
Universități occidentale: Paris, Padova, Zürich, Praga.
Este demnă de menționat contribuția importantă
pe care o aduce în învățământul secundar. Deoarece
a fost considerat un bun cunoscător al realității
didactice este numit membru și apoi Președinte al
Comisiei pentru cercetarea manualelor de limba
română. Dedică foarte mult timp din activitatea sa
întocmirii manualelor și acestea se dovedesc a fi
superioare multor manuale din aceea vreme, “prin
sistematica expunere a gramaticii, prin observațiile
literare și explicațiile istorice ce însoțesc bucățile de
lectură” (v. Bibliografia, pr. 89-99).
Cel mai frumos dar făcut de Cartojan
învățământului de cultură generală pentru limba și
literatura națională este bogata colecție “Clasici
români comentați” editată la “Societatea Scrisul
Românesc” din Craiova (1930). În colecție au fost
editați 21 de scriitori români, cu 51 de opere și 2
volume cu fragmente din cronicarii și istoricii români
din Transilvania și un volum cu poezii populare de la
românii din Valea Timocului. El însuși a editat aici o
parte din volumele lui P. Ispirescu, din operele literere
ale lui M. Kogălniceanu și poeziile lui Th. Șerbănescu.
Nicolae Cartojan avea un mare respect pentru
știință și pentru cei care o slujeau, trăia problemele
științifice, dar totodată era un om rezonabil, care
alterna munca de birou cu orele de odihnă știind să
armonizeze interesele sale științifice cu ale familiei. În
sânul familiei s-a bucurat de puternice resurse
sufletești și a antrenat în preocupările sale științifice
pe soție și pe cele două fiice care au participat cu
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dragoste la activitatea lui (una licențiată în filozofie și
cealaltă cercetător în domeniul istoriei literare)
S-a stins din viață prematur, la vârsta de 61 de ani,
în data de 20 decembrie 1944 la București.
Ne-a rămas opera lui impresionantă: “Istoria
literaturii române vechi”, “Alexandria în literatura
românească”, “Istoriografia slavonă în Moldova”,
“Legenda lui Avgar în literatura veche românească”,
“Cărtile populare în literatura românească”, “Zapisul
lui Adam”,
“Colindele cu steaua”, “Stolnicul Constantin
Cantacuzino
(viața și
opera)”,
“Epoca lui
Brâncoveanu”,
“Alăuta
românească”,
“Mihail
Kogălniceanu” despre copilărie, activitatea literară,
întoarcerea de la Paris, “Legendele și basmele
românilor adunate din gura poporului- P. Ispirescu”,
“Studiul literaturii naționale în liceu”, “Despre un
abecedar turco-român ”, “Manuale didactice”,
“Traducerea Sf. Scripturi în românește”, “Iconografie
populară românească”, “La vie et l´oeuvre de Ion
Creangă”, “Le modèle français de l´Erotokritos,
Poème crétois du XVII-ème siècle”, etc.
Și ne mândrim cu titulatura cercetătorului științific
european Mario Ruffini de : “cel mai strălucit istoric
al literaturii române vechi și unul dintre cei mai
reprezentativi comentatori ai culturii și civilizației
vechi de la hotarele Europei de est.”

Bibliografie:
1. Cartojan Nicolae, Istoria literaturii române vechi,
Editura Minerva,1980
2. Ștefan Elena, Gaghi Ion (coordonator), Asalt
spre crestele destinului, Editura Cronos, 2006,
Giurgiu
3. Revista Bibliotecii Județene ”I.A.Bassarabescu”
Giurgiu- Jurnal de Literatură, mai 2015
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EXCURSIA ȘCOLARĂ CA FORMĂ DE DEZVOLTARE A
PERSONALITĂȚII ELEVULUI
Pornind de la ideea că predarea și învățarea
cunoștințelor trebuie să se subordoneze formării
personalității
elevilor,
integrarea
activităților
extrașcolare în actul de predare învățare a geografiei
se impune ca o posibilitate de abordare convergentă
și unitară a noțiunilor și conceptelor cu o
extraordinară deschidere spre cunoașterea științifică
a mediului înconjurător în direcție formării capacității
de a observa și de a căuta aspecte concrete ale
realității.
Punerea în evidență a posibilităților de relaționare
a diferitelor discipline de învățământ a legăturilor
indestructibile dintre fapte, fenomene, legi principii, îi
ajută pe elevi să înțeleagă mai mult conținutul acestor
discipline, să-și lărgească aria de reprezentări, să
poată asimila noi cunoștințe. Se are în vedere
legătura geografiei cu biologia, fizica, chimia precum
și faptul că unele teme ale acesteia se sprijină pe
matematică
sau
istorie,
găsindu-și
complementaritatea în orele de limba și literatura
română, educație plastică sau muzicală.
Organizarea studiului cunoașterii de tip științific
se structurează pe cunoașterea directă, nemijlocită a
mediului înconjurător și a relațiilor din cadrul acesteia.
De pildă, într-o excursie, elevul poate să observe, să
identifice transformări ale corpurilor aflate în raza sa
vizuală (poziția Soarelui în funcție de momentul zilei,
evoluția unor plante, animale în funcție de anotimp,
observarea unor fenomene atmosferice). Într-o
activitate de tip extrașcolar, elevul este provocat să
redescopere ce-l înconjoară, ce se întâmplă și, mai
ales, de ce se întâmplă ceva în jurul său, în direcția
relațiilor de cauzalitate pentru a găsi ulterior soluții
viabile problemelor cărora va trebui să le facă față.
Aflat în mijlocul naturii, elevul va realiza că în
perimetrul acesteia se produc schimbări diferite de la
un anotimp la altul. Deosebirile pot fi exprimate prin
referiri la temperatura aerului, durata zilei, a nopții,
înțelegând astfel diversitatea plantelor și animalelor,
evoluția acestora de la un anotimp a altul, dar și
modificări cauzate de intervenția omului și urmările
acestora.
Participând în mod direct într-o excursie sau
drumeție, elevul va descoperi o relație profundă între
topos și spirit, între spațiul geografic și produsul său
cultural-artistic. El va înțelege că Eminescu nu-și
putea scrie versurile geniale decât în „dulcea
Bucovină” sau că satul moromețian are adânci
reverberații în peisajul prăfuit și linear al zonei de
câmpie unde „timpul avea răbdare cu oamenii”.
Existenței timpului istoric nedeterminat și abstract i se
adaugă componenta obiectivă a timpului geografic
simțit de către copil ca un agent constant decisiv în
morfologia unei culturi.
Nu trebuie uitat că marele Blaga atribuia
conformației reliefului un rol determinant în
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configurarea orizontului sufletesc al omului, în
considerațiile sale privind spațiul mioritic.
După câteva incursiuni la munte, la mare, în
Deltă, pe malul unor râuri sau pe Dunăre, în păduri
sau în zone de silvostepă, elevul începe să vadă în
aceste locuri mai mult decât o formă de relief sau
simple locuri de joacă. Călătorind, copilul va iubi și
aprecia deopotrivă liniștea codrului sau măreția
viscolului culmilor, farmecul incredibil al unui apus de
soare, învolburarea Oltului la Cozia, întinderea
nemișcată a lacurilor sau zbuciumul poetic al valurilor
mării.
Lupta cu ascensiunea unui munte, uneori cu
frigul sau nămeții, îi vor căli organismul, îi vor dezvolta
inițiativa, curajul, hotărârea și perseverența, trăsături
de caracter atât de solicitate de către societatea
modernă. Armonizarea intereselor personale cu cele
ale grupului contribuie în mod evident la integrarea și
socializarea copilului.
Spiritul de orientare trebuie stimulat, drumul cel
mai interesant, dar și cel mai sigur, nu se găsește
într-un mod aleator, ci numai după o orientare
prealabilă cu ajutorul hărții sau a busolei.
Într-o excursie se formează deprinderea de a
observa natura, dar și aspecte ale vieții socialeconomice. În felul acesta, prin observarea directă,
dar și dirijată, cunoștințele dobândesc un caracter
realist dezvăluind legăturile lor cauzale.
Observarea îmbogățește experiența elevului pe
care învățătorul se sprijină în formarea și dezvoltarea
noțiunilor geografice. De regulă, copilul privește un
obiect sau un fenomen, dar nu știe să sesizeze, să
observe ceea ce au în comun sau ceea ce le
deosebește. Observarea dirijată constă tocmai în
perceperea obiectelor și fenomenelor în condiții
naturale cu scopul de a descoperi legăturile de
cauzalitate. Durata observării depinde într-o foarte
mare măsură de obiectul observării.
Unele fenomene se observă pe o durată de timp
mai mare, ca în cazul stării vremii, altele în anumite
perioade de timp ale anului, ca în cazul evoluției
soarelui pe bolta cerească, iar altele pe măsura
apariției lor în peisaj, așa cum sunt precipitațiile sau
vânturile.
Excursia, prin observare, deschide larg porțile
cunoașterii. Valorilor estetice ale naturii li se adugă,
firesc, marea și complexa lecție practică în care
geografia se împletește cu istoria, cu arta, cu științele
naturii, educația fizică și chiar cu matematica.
În realizarea unei excursii se urmărește în mod
vizibil concret relația dintre om și spațiul geografic,
istoric, cultural, formându-se în acest fel atitudini
pozitive față de realizarea și păstrarea unui mediu
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înconjurător echilibrat, necesare existenței vieții pe
pământ în toate formele ei.
Din perspectiva didactică, obiectivele urmărite în
realizarea unei excursii școlare ar putea fi
următoarele:
- elevul să distingă elemente cu conținut științific
aparținând mediului înconjurător (agenți morfogenetici
externi – vântul, apele curgătoare, valurile, vegetație,
faună; tipuri de așezări omenești, să colecteze
materiale din natură necesare activității școalare)
- să recunoască în teren formele de relief;
- să observe și să identifice pagubele produse de
utilizarea irațională a resurselor pământului (efectele
industrializării asupra mediului natural);
- să indice soluții de stopare și prevenire a
dezastrelor ecologice;
- să conștientizeze relația om-spațiu geografic,
spațiu istoric;

- să utilizeze terminologia specifică de tip științific;
- să cunoască aspecte ale vieții și activității unor
personalități literare, istorice, muzicale, geografice;
- să redea, folosind un limbaj propriu, contribuția
activității de tip extrașcolar la formarea sau
dobândirea unor noi cunoștințe.
Geografia se învață mai ușor practicând-o
efectiv, îmbinând utilul cu agreabilul, dorința și voința
elevilor cu sensibilitatea lor. Fiecare educator caută,
construiește, formează permanent.
Dacă elevul vrea să știe geografie, dacă
profesorul dorește același lucru, dacă cerințele și
experiențele reușesc în clasă, dar și în afara ei, și
sunt privite ca o activitate colectivă unitară, învățarea
se angajează într-un flux continuu. În acest caz,
profitul demersului didactic este dublu. Elevul învață
cu plăcere, dar și participă activ la o activitate
condusă într-o manieră științifică.
Prin integrarea activităților extrașcolare în actul
de predare învățare al geografiei se pledează, în
fond, pentru o învățare activă și permanentă.

ACTIVITATEA DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
Potrivit definiției DEX-lui, personalul administrativ
este acea persoană care conduce un serviciu în
administrația statului; deci el este indispensabil unei
instituții și este o persoană fizică cu capacitate
juridică.
Pornind de la definiția patrimoniului, care
reprezintă totalitatea bunurilor, a drepturilor și
obligațiilor cu caracter patrimonial ale unei instituții
sau, după caz, ale colecțiilor didactice asupra unor
bunuri aflate în proprietate publică, administratorul de
patrimoniu este acel specialist care constituie,
dezvoltă,
protejează,
evaluează,
clasează,
administrează, cercetează, interpretează și valorifică
patrimoniul instituției în concordanță cu politica
instituției unde lucrează, în scopul cunoașterii,
educării si recreării publicului. Însușindu-mi aceste
responsabilități, am căutat să fiu direct răspunzătoare
de păstrarea bunurilor materiale pe care le am în
gestiune, de patrimoniu cultural, material pe care le
gestionez, cercetez, promovez și pe care îl valorific.
Am căutat să asigur fluxul informațional între
director, administrator, personalul nedidactic al școlii,
diriginți. Am elaborat documentele de proiectare a
activității conform specificului postului și le-am corelat
cu documente de proiectare ale unității de
învățământ.
M-am
implicat
în
elaborarea
documentelor
de
proiectare
a
activității
compartimentului funcțional. În activitatea de
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proiectare am folosit tehnologia informării și
comunicării (TIC). În această funcție trebuie să
cunoști și să folosești aparaturi moderne de birou,
calculator, xerox, fax. Am în gestiune un sistem video
pentru pază și ordine, atât în interiorul cât și în
exteriorul Colegiului și un alt sistem audio-video,
necesar examenelor naționale, pe care le pun la
dispoziție ori de câte ori e nevoie. În cazul unei
defecțiuni, iau legătura cu firma de mentenanță.
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Am ținut o strânsă colaborare cu personalul din
subordine, elaborând tematici și grafice de control ale
acestora.
În toată activitatea mea, m-am consultat cu
conducerea școlii, pentru toate problemele ce revin,
sectorului de care răspund, cel administrativ, căutând
să găsesc și să aplic soluții cât mai optime.
Pentru realizarea de achiziții publice, în vederea
dezvoltării bazei tehnico-materială a unității de
învățământ în care lucrez, am elaborat documentația
necesară, conform normelor în vigoare. De asemenea
m-am ocupat cu gestionarea inventarului mobil și
imobil al Colegiului în registrul inventar al evidenței
contabile.
În activitatea de zi cu zi, am comunicat și am ținut
o strânsă relație cu întregul personal al unității,
căutând să am un comportament asertiv, atât în
interiorul cât și în afara unității, cu elevii, cu tot
personalul școlii și echipa manageriala.

Am căutat să-mi însușesc și să soluționez
îndatoririle pe care le am cât mai favorabil, astfel încât
Colegiul nostru să răspundă la un calificativ maxim, în
urma unor controale de la Primărie, ISJ, ISU, DSP,
Poliție, instituția Prefectului, ținând cont de
administrație.
Pentru promovarea imaginii unității, am căutat să
înțeleg, să-mi însușesc și să respect regulile sociale.
M-am implicat în elaborarea și implementarea
unor proiecte, parteneriate împreună cu cadrele
didactice cum ar fi.
1. “Lumea în cuvinte și culoare” ( prof.
coordonator Ciulacu Elisabeta);
2. “Patrula de reciclare“ - colectarea deșeurilor
electronice (prof. coordonator Chițu Anca)
Am participat și la activități de voluntariat, cum ar
fi:
1. “Oferim zâmbete”, prof. coordonator prof.
Preot Tudor Georgian, activitate desfășurată cu
ocazia Crăciunului în colaborare cu Crucea Roșie.
2. “Săptămâna legumelor și fructelor “,
coordonator prof. Preot Tudor Georgian
3. “Fă o bucurie copiilor orfani ! “coordonator
prof. Preot Tudor Georgian
Am căutat să elaborez soluții și idei noi pentru
soluționarea problemelor de serviciu.
Compartimentul
administrativ,
care
este
subordonat directorului școlii, gestionează baza
materială a unității. Mă implic direct în soluționarea și
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realizarea lucrărilor de întreținere, curățenie și
gospodărire, a igienizării, a reparațiilor. De asemenea
am în vedere întreținerea terenurilor, a celor 4 clădiri
ale Colegiului, a tuturor compartimentelor bazei
didactico–materiale:
-corpul A- ciclul gimnazial, laboratoare de
informatică de biologie, de chimie, cabinet
matematică, cabinet limba română, o sala de
proiecție, cabinet de geografie, patru săli de clasă,
sală de depozitare a produselor din programul “Lapte
și corn”;
-corpul B - (fostul internat-cantină) bibliotecă,
CDI (3Săli de clasă) cabinet medical;
-corpul C- cabinet director, cabinet director
adjunct,
cancelarie,
secretariat,
contabilitateadministrație, sală personal nedidactic, laborator,
cabinet, amfiteatru –fizică și șaptesprezece săli de
clasă (cls. a VII,VIII și IX-XII);
-sală de sport.
Mă ocup cu recepția bunurilor, serviciilor și a
lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul
compartimentului.
Cu ocazia modificărilor produse cu privire la
existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din
gestiune,
le
înregistrez
și
prezint
actele
corespunzătoare Serviciului financiar cu care
colaborez.
Anual, întocmesc proiectul de achiziții și a
documentelor de atribuire a contractelor. De
asemenea,
orice
alte
atribuții
specifice
compartimentului administrativ rezultat din legislația în
vigoare, orice hotărâre a consiliului de administrație și
deciziile conducerii școlii, caut să le soluționez
favorabil.
Țin evidența consumului de materiale.
Conform fișei postului, mă ocup de evidența
organizarea, actualizarea documentelor contabile,
prezentarea situațiilor financiare referitoare la
patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale
a liceului, care se realizează în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare.
Respectând legislația și regulamentele specifice,
coordonez întreaga activitate a personalului
administrativ de întreținere și curățenie: paznici,
muncitori, îngrijitori, sub directa conducere a
directorului școlii, stabilind programul personalului
nedidactic, potrivit nevoilor unității și aprobat de
director, stabilind și sectoarele de lucru.
În ceea ce privește întregul inventar al unității, lam trecut în registrul de inventar și în evidențele
contabile. Gestionez mijloacele fixe și obiectele de
inventar, răspund de păstrarea bunurilor instituției pe
care le repartizez pe gestiuni.
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ACTIVITATEA DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
Pentru pregătirea la timp a școlii, planific lucrările
de întreținere și reparații. Pentru buna desfășurare a
activității administrative, iau măsuri pentru reparațiile
clădirilor și a mobilierului deteriorat. Întocmesc
procese-verbale în fiecare clasă cu bunurile existente
și le predau diriginților la fiecare început de an școlar.
Atunci când nu mai pot fi folosite anumite bunuri
fac propuneri de înlocuire - casare. Am urmărit
aplicarea și respectarea normelor de igienă, am
întocmit referate de necesitate pentru achiziționarea
de materiale de curățenie, de reparații, etc și
prezentarea conducerii școlii cu măsurile necesare
remedierii problemelor semnalate.
Anunț firma de salubritate să se ridice resturile
menajere și avizez bonurile de confirmare a
operațiilor de ridicare a resturilor menajere, de către
firma de salubritate.
Sunt responsabilă cu securitatea clădirii și a
patrimoniului. De asemenea planific concediile de
odihnă și întocmesc pontajul lunar, cu respectarea
orelor de lucru si le predau secretariatului școlii.
Respect normele, procedurile de SSM (sănătate
si securitate în muncă), de PSI (prevenirea, stingerea
incendiilor), în condițiile legii:

-obligația ca salariatul să și facă analizele
periodic;
-să-și însușească și să respecte normele de
protecție;
-să desfășoare activitatea, fără să se expună la
pericol de accidente, a îmbolnăvirilor profesionale.
-să aducă la cunoștința conducerii unității orice
defecțiune tehnică sau altă situație care ar constitui
pericol de accidente sau îmbolnăviri profesionale:
Legea nr.90/12iulie 1966 (Republicată), Legea
protecției muncii nr.90/1966, publicată în Monitorul
Oficial nr.47/29 ianuarie 2001.
La sfârșitul anului școlar, am întocmit raportul de
autoevaluare a fișei de autoevaluare/evaluare.
M-am implicat în activitatea de implementare a
programelor sociale:
-distribuirea voucherelor de vacanță;
-programul “Lapte și corn”, întocmind actele
necesare, controlând și normele de igienă.
La începutul anului școlar colaborez cu biblioteca
școlii,
asigurând mașină,
pentru transportul
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manualelor școlare, de la depozitul ISJ la liceu. În
permanența țin legătura cu secretariatul școlii și
sectorul contabilitate. Sunt membru al comisiei de
recepție, a valorilor de orice fel de achiziție. Sunt
membru în comisia de licitație /ofertare.
Întocmesc Note de Intrare - Recepție pe care le
predau serviciului de contabilitate. Eliberez bunurile
primite pe baza Bonului de consum compartimentelor
și personalului desemnat de director. Sunt membru al
comisiei de casare și declasare a bunurilor.
La Trezorerie depun și ridic sume de bani ori de
câte ori este nevoie, întocmesc registrul de casă, fiind
casierul liceului.
Asigur buna desfășurare a examenelor ce se țin
la noi în unitate: evaluare națională, bacalaureat,
examenul pentru Cambridge, olimpiade școlare.
De asemenea mă implic în buna organizare a
“Zilelor educației”, asigurând transportul materialelor
necesare
(calculator,
mobilier
etc.)
pentru
promovarea imaginii liceului, mobilizând oamenii de
serviciu.
Am în vedere buna organizare a deschiderii
anilor școlari, predarea ștafetei, precum și serbările
școlare (pregătirea stației în curtea școlii, etc.)
Am întocmit ori de câte ori a fost nevoie referate
de necesitate, fișe de magazie, bonuri de consum,
grafic pază, etc. În cazul condițiilor meteo
nefavorabile, am în vedere degajarea căilor de acces
în unitate. Propun conducerii școlii efectuarea de
lucrări de modernizare.
Atunci când a fost cazul am întocmit procese
verbale de custodie pentru bunurile care sunt
solicitate în afara unității școlare, în termen de 24 ore,
având evidența la zi a acestor bunuri. Ori de câte ori
este nevoie mă ocup de asigurarea condițiilor pentru
agapele foștilor elevi și profesori.
În relațiile profesionale, atât cu cele ierarhice de
subordonare: director, director adjunct, cu cele de
colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar,
de subordine și control a personalului nedidactic, de
reprezentare a unității, am căutat ca relațiile și
comunicarea mea să fie cât mai eficiente.
.
BIBLIOGRARIE:
ORDIN
NR.5079/2016
pentru
aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar;
LEGEA NR.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
LEGEA NR.319/2006 Legea securității și sănătății în
muncă, cu modificările și completările ulterioare;
LEGEA EDUCAȚIEI NR.1/2011; de învățământ
preuniversitar.
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