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Fotbalul pentru spectatori sau telespectatori! 

 

    Fără îndoială că fotbalul în perioada regimului comunist (1948-1989) era mai 

degrabă o pasiune, o vocație, ținând cont de lipsa resurselor financiare sau dirijarea 

lor doar către cluburi susținute direct de stat. La nivel de club, fotbalul de primă 

clasă se raporta la echipe precum: Steaua București, Dinamo București, Rapid 

București și Sportul Studențesc. În provincie, Universitatea Craiova era echipa care 

de cele mai multe ori încurca clasamentul stabilit de cele mai multe ori de directivele 

oficialităților de stat. Prin urmare, vă prezentăm un exemplu de meci între echipele 

consacrate de autoritățile statului. 

Au fost odată 100.000 de spectatori!… Despre recordul incredibil de asistenţă 

de pe vechiul “23 August” 

   «S-a întâmplat pe 16 martie 1985. Gradenele roase de ani ale lui „23 August” au 

înghiţit în acea zi de sâmbătă 100.000 de oameni! Ziarele mai număraseră până 

atunci 90.000 de spectatori la meciul cu Grecia din ’69, 1-1, care a însemnat 

calificarea la Mexico ’70, 80.000 la victoriile cu Anglia, în ’80 şi la cea cu Italia, pe 

16 aprilie 1983, dar niciodată nu veniseră 100.000 de oameni la un meci de 

fotbal,» a scris GSP, în ediția din 7 octombrie 2011. 

Cum era atunci? Am selectat pentru a înțelege principalele secvențe ale acelui 

meci: 

    «A fost un cuplaj interbucureştean, genul după care oftează orice microbist din 

capitală astăzi, dar nici măcar unul cu Steaua – Dinamo. În „deschidere” s-a jucat 

Rapid – Steaua 0-2, iar meciul „vedetă”, cum se spunea pe atunci, a fost Dinamo – 

Sportul 1-2. Nume mari peste tot. La Sportul, de exemplu, atacul a fost Mircea 

Sandu – Hagi. Steaua a aliniat formaţia care a uimit Europa peste un an şi un pic la 

Sevilla, cu o singură excepţie, Puşcaş. Rapidul îi avea pe Rada şi Nae Manea, iar la 

Dinamo mai „muşcau” Ţălnar, Augustin şi Orac. Antrenor era Cornel Dinu. În 
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acea sâmbătă, la Bucureşti a înflorit primăvara. Romania ieşise dintr-o iarnă grea, 

cu restricţionarea circulaţiei pentru maşinile „proprietate personală”, aşa era 

termenul, şi cu prelungirea vacanţei pentru elevi. Aşa că soarele le-a făcut 

oamenilor cu ochiul, chemîndu-i la stadion. Şi a mai fost ceva: pentru prima dată 

după mulţi ani, cuplajul nu s-a transmis la tv! Doi factori au fost hotărâtori în 

această decizie: programul Televiziunii Române fusese restrâns la două ore pe zi, 

astfel ca populaţia să reducă la maximum consumul de energie, iar a doua zi erau 

programate alegeri pentru mandatele de deputaţi în Marea Adunare Naţională. 

Acesta e şi motivul pentru care etapa de Divizia A, a 4-a a returului, s-a disputat 

sâmbăta, şi nu duminica, aşa cum se întâmpla în România acelor ani.»[1] „Cel mai 

haios era la cornere, ăla care executa trebuia mai întîi să discute cu oamenii: «Te 

rog frumos, dă-te mai în spate să îmi iau elan!»” , spunea  Marian Rada de 

la Rapid. 

Disperearea forțelor de ordine! 

   „La celebrul cuplaj, oamenii n-au 

mai avut loc în tribună şi au stat pe 

pista de atletism. Forţele de ordine 

nu s-au mai putut opune miilor de 

spectatori care continuau să vină şi 

după startul primului meci şi care 

văzuseră că partidele nu sunt 

televizate. La un moment dat, 

crainicul stadionului a început să 

facă apeluri disperate ca lumea să meargă acasă. „Meciurile sunt televizate”, 

aproape implora el, la comanda mai-marilor din Miliţia Capitalei, îngroziţi de 

mulţimea care luase arena cu asalt. Stadionul „23 August” nu mai este. Au rămas 

personajele, poveştile şi faptele incredibile care au învăluit ziua în care s-a fixat 

recordul de asistenţă pentru nişte meciuri de fotbal disputate la noi. „[2] 

Fotbalul pentru public astăzi! 

   Este uluitor ca astăzi, într-o lume în care competiția este la un nivel mult mai mare 

decât în perioada regimului comunist în România (1948-1989), ca interesul 

publicului să scadă drastic. După un sondaj realizat de “Cotidianul” pe 20 mai 

http://www.magazincritic.ro/2018/10/24/fotbalul-pentru-spectatori-sau-telespectatori/#_ftn1
http://www.magazincritic.ro/2018/10/24/fotbalul-pentru-spectatori-sau-telespectatori/#_ftn2
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2015, România se numără printre ţările cu cele mai depopulate tribune la nivelul 

campionatelor de fotbal. Liga 1, într-un clasament al mediei de spectatori pe 

meci se află pe locul 29, fiind devansată de primele divizii din 19 ţări, de 6 divizii 

secunde şi de 2 divizii de nivel 3 şi una de nivel 4. Precizăm că din 53 de ţări afiliate 

la UEFA, doar 30 au fost monitorizare de către publicaţia weltfussball.de. Locul 

ocupat este ruşinos, dar corespunde nivelului fotbalului care se joacă la 

noi. Concluzia este cât se poate de clară! După revoluția din 1989 era firesc ca 

interesul jucătorilor față de echipele suvenționate de Stat să scadă, datorită 

oportunităților financiare mult mai râvnite pentru cluburile private cu zeci de ani de 

investiții private. Desele transferuri ale jucătorilor și lipsa continuității a dus la așa 

zisa perioadă de „tranziție” ca în toate sectoarele economiei românești. 

prof. Ionel Cioabă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

[1]  Daniel Nanu, GSP, 7 octombrie 2011 

[2] Ibidem 

http://www.magazincritic.ro/2018/10/24/fotbalul-pentru-spectatori-sau-telespectatori/#_ftnref1
http://www.gsp.ro/cautare/autor/gspro-505.html
http://www.magazincritic.ro/2018/10/24/fotbalul-pentru-spectatori-sau-telespectatori/#_ftnref2
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Proiect pentru protecția românilor din diaspora! 

 

     Românii din diaspora sunt subiectul unor campanii continue de denigrare. Aceste 

campanii sunt cauzate de infracțiunile comise de unii cetățeni români. Dar nu se poate 

generaliza. Numărul românilor care comit infracțiuni reprezintă mai puțin de 1% din 

numărul total al românilor. Pentru contracararea acestei campanii sunt necesare 

următoarele măsuri: Autoritățile din țările în care trăiesc români să publice anual 

următoarele date statistice: 

1. Numărul total de infracțiuni cu intenție comise, gruparea lor în funcție de pericol 

social și ponderea autorilor în funcție de naționalitate. 

2. Contribuția românilor la formarea produsului intern brut. 

3. Suma totală a taxelor și impozitelor plătite de români și ponderea acestora în bugetul 

general consolidat. 

4. Să fie mediatizate cazurile unor români de succes. 

5. Să se organizeze spectacole și piese de teatru cu artiști români. 

6. Să se înființeze muzee de istorie a românilor în diaspora. În acest fel vom putea 

dovedi că marea majoritate a românilor aduc beneficii țărilor în care trăiesc. 

 

de  Florin Iulian Groza Creștinocrația 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008409510444&__xts__%5B0%5D=68.ARCGAWI8tMI-yKrLVoVI3B3YYVUas2KLxGa8ZHPc1EfTfbxLuN7XOmvQgbV1vPBtxBY0REiMqx85ODFJb3rMIyiJppujcdJbqfTJTE2fTa6s9VoGVl_7cI33DTPY1f5GgDA7hdNbMcUUwQfwW8kER0UIuxJ8FC4-5aZYRzjq_AQLHQJexAw6j0ojIlo24uDV4gw7IQXnrnFkkXDjyVVth9s&__tn__=-R
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Echipa EURO EDUCATION FEDERATION – Oltenia este la 

conducerea organizației anul acesta! 

 

    Senatul General EURO EDUCATION FEDERATION a hotarât ca începând din 

anul 2019, să fie anual la conducerea federației prin rotație, toți vicepreședintii fondatori 

și regionali. E.E.F. Regiunea Oltenia este prima organizație desemnată la președenție 

anul acesta. Din anul 2016 acestă echipă a devenit una internațională după afilierea a 

șapte instituții non-guvernamentale din afara granițelor țării.  

   În prezent echipa Federația EURO EDUCATION numără douăzeci 

de O.N.G-uri din afara României și este singura instituție non-

guvernamentală de învățământ cu activitate la nivel mondial. Deși 

organizația are origini oltenești, președintele fondator Marius M. 

Ionescu, locuiește în prezent în București și a construit în anii aceștia o 

puternică filială în capitala României.  

   Mulțumim pentru onoarea de fi prima regiune desemnată la conducerea organizației!  

 

LA MULȚI ANI! 

de Ioan Constantinescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euroeducation.ro/contact/
http://www.euroeducation.ro/contact/
https://www.facebook.com/ionescu.m.marius?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCuOMSS3dgTdmzBfkdky9pP0JmcTbhtDjxkhQsAtnTokzlgrVfmVf8hbtNgP96KXfbbFYo6RpxxJjqE&hc_ref=ARQ7faT9a6lHnx8EkEvAMZjCAF0CaAjlRiq-fiTAIiVRJOhfMKbmbFObmNKynZfyGKc&fref=nf
https://www.facebook.com/ionescu.m.marius?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCuOMSS3dgTdmzBfkdky9pP0JmcTbhtDjxkhQsAtnTokzlgrVfmVf8hbtNgP96KXfbbFYo6RpxxJjqE&hc_ref=ARQ7faT9a6lHnx8EkEvAMZjCAF0CaAjlRiq-fiTAIiVRJOhfMKbmbFObmNKynZfyGKc&fref=nf
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Scriitoarea Magda Ursache face pledoarie pentru valorizarea 

martirilor din închisorile comuniste. 

 

    Trebuie spartă conspirația tăcerii printr-un program ferm pro-memoria elitelor 

morale, afirmă scriitoarea Magda Ursache în articolul „Sălciile de pe Aiudel” 

din revista Contemporanul. 

  Scriitoarea acuză faptul că nu li respectă memoria martirilor 

din închisori „din teama că strigă la noi domnul Florian: 

Fasciștilor!, Legionarilor!, crezându-se arbiter în așa-zisul 

antisemitism al românilor și sprijinindu-se pe aberanta Lege 

217/2015, care a impus un fel de dictat ideologic cu rădăcină în 

proletcultism”. De asemenea, Magda Ursache  spune că 

urmașii  Marx „încearcă distrugerea din interior a istoriei, dar și a culturii noastre, cum 

au mai făcut-o. Mumii proletcultiste ca Leonte Răutu ori Mișa Novicov, ca Galan, ca 

Titus Popovici ori ca Nina Cassian sunt scoase la vedere. Comuniștii au mai schimbat o 

dată, metodic, reperele noastre etice în „dușmani ai poporului muncitor”, ținta 

predilectă fiind valorile fundamentate religios. Istoria intenționează să-și tragă secvența 

obsedantului deceniu la xerox?”.  Jertfa inutilă a celor căzuți nevinovați în 1989 se vede 

din atitudinea ostilă a autorităților față de investigarea crimelor comunismului: "La aşa 

revoluţie, aşa cercetare a crimelor comunismului. Marius Oprea a fost stopat în 

acţiunea de indicare a victimelor, fiind luat în râs că ar căuta „potcoave de cai morţi” 

(citiţi: cei asasinaţi). Istoricul Mihail Neamţu l-a acuzat de necrofilie, gata să-l trateze 

cu usturoi. Cine erau cei deranjaţi de săpăturile după osemintele victimelor decât 

torţionarii şi urmaşii lor? L-au debarcat, ca să nu mai investigheze crime şi să depună 

sesizări penale. Dar poţi investiga crime fără a sesiza organele de cercetare penală?"   

În același stil - deloc tolerant - puteți citi articolul integral în  revista Contemporanul.  

 

 

 

 

 

http://www.contemporanul.ro/polemice/salciile-de-pe-aiudel.html?fbclid=IwAR0hUi48SNMjAoNjvdUazqQkBpsVpcHxs57Eo3cZs4wgp_fKCOEXSUtkWeE
http://www.contemporanul.ro/polemice/salciile-de-pe-aiudel.html?fbclid=IwAR0hUi48SNMjAoNjvdUazqQkBpsVpcHxs57Eo3cZs4wgp_fKCOEXSUtkWeE
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 
 

Cu miros de cozonac, 

Sărbătorile îmi plac: 

Parcă în acest miros 

E ceva și din Hristos.. 

Sărbătorile mai mari 

Ne arată gospodari. 

Casa ne-am împodobit 

Și pe preot l-am primit. 

Preotul cu Sfânta Cruce 

Pe Hristos Cel Viu ne-aduce. 

Cu icoana de Crăciun, 

Vine iarăși Domnul Bun, 

Iar intrând în Noul An, 

Iese Domnul din Iordan, 

Dă prin case creștinești 

Binecuvântări cerești. 

Preotul își face smoc  

Din mănunchi de busuioc 

Și-i împrăștie mireasma 

Scuturând din el agheasma! 

Cu mănunchiu-n căldărușă, 

Intră preotul pe ușă. 

Casa dacă ți-o sfințește, 

Domnul tău te miluiește! 

Ia te uită ce frumos 

Vine harul lui Hristos 

De la apa cea sfințită, 

De ai casa pregătită! 

Slavă Celui Care vine 

Iarna-n casele creștine! 

Vino Dumnezeul meu, 

Vino-n casa mea mereu! 

amin 

Preot Sorin Croitoru 
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Fragment din romanul „ZBORUL SPRE STELE” – premiul LSR 

pe 2014. 

 

 

    Ştefan medita amuzat că tocmai când se gândea că a 

descoperit o fragă în pârgă de care putea să se bucure 

culegând-o să-i savureze aroma şi frăgezimea, a apărut acest 

rival. De fapt, uitase de un amănunt pe care nici nu-l luase în 

calcul şi anume că aceşti tineri pot apărea cu zecile, fiind plin 

litoralul cu ei. Doar nu avea monopol asupra fetei. Zâmbi 

distrat. Tot îi rămânea şi lui ceva: mamă-sa Gloria. O privi pe Dalia cu interes şi descoperi 

că nu prea ar avea ce pierde dacă pe fată o va cuceri unul dintre tineri. Chiar poate ar fi într-

un câştig substanţial. Fata avea doar tinereţea de partea ei şi mai nimic în plus, pe când 

mama… 

   Gloria observă că pe faţa lui Ştefan a apărut zâmbetul. 

 

   - Ce-i atât de amuzant? La ce te gândeai de ţi s-a luminat faţa dintr-odată? Trecuse 

direct de la exprimare protocolară cu dumneavoastră, la una amicală, ca între doi cunoscuţi. 

   - Cine poate şti? Nu întotdeauna ne putem deschide sufletul ca pe o carte în faţa unui 

străin, să poată oricine citi şi descoperi tot ce noi încercăm să ascundem de privirile 

indiscrete şi iscoditoare. Mă gândeam poate la timp! 

 

   - La timp? Ca vreme sau aşa, metaforic? întrebă Gloria nedumerită. 

 

   - Mă uitam la cei doi tineri şi mă gândeam la timpul care a trecut peste mine. De 

multe ori mă întreb: ce mai înseamnă pentru mine timpul, la cei patruzeci de ani? Simt că 

am pierdut mult timp preţios, căruia puteam să-i dau o altă dimensiune. Puteam să mă apuc 

de o altă profesie când eram ca ei şi când vedeam viaţa din altă perspectivă, mult mai 

optimistă. Mi-ar fi plăcut de exemplu, să mă fac romancier. Aici, pe litoral, vezi atât de 

multe lucruri şi întâmplări, încât poţi umple cu ele mii de pagini de roman. Aveam timp să 

scriu multe romane, profunde şi realiste. Crezi? 
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   - Puteam scrie şi despre dragostea de care cu toţii avem nevoie în viaţă. Eu pot 

spune că am ratat momentul când dragostea putea să-mi inunde sufletul ca un râu revărsat 

peste o câmpie însetată, dând viaţă altor trăiri şi realizări ale sufletului şi nu numai. 

   - Dar ce, nu ai întâlnit dragostea? Nu ai descoperit-o încă în cei patruzeci de ani? 

   - Când am crezut că am întâlnit-o a fost doar o iluzie. Oferind totul pe altarul iubirii 

am crezut că cea căreia îi dedic aceste nobile sentimente, va şti să le păstreze nealterate şi să 

se bucure de sinceritatea lor. Uneori te mai şi înşeli! 

 

   - Ce pot să spun? Aşa este, nu poţi înţelege întotdeauna aceste hăţişuri ale sufletului, 

fie el al unei femei sau al unui bărbat. Eşti convins că ţi-ai găsit perechea, însă constaţi că 

te-ai înşelat. 

 

   - Gloria, doamnă dragă, dragostea trebuie cultivată continuu, trecu Ştefan la o 

abordare directă, neprotocolară. Iubirea nu poate rezista multă vreme dacă nu este 

exemplificată prin fapte, dacă zilnic nu-i dai dovezi că există în sufletul tău, aşa cum flacăra 

nu poate rămâne aprinsă dacă nu este alimentată cu oxigen. Ca să exemplifice acest lucru 

acoperi o lumânare cu un pahar făcând ca aceasta să se stingă. Iubirea nu poate fi durabilă 

dacă nu este protejată. Fiecare gest motivat de iubire o intensifică şi o cuantifică. Atunci 

când nepotrivirile şi spiritul dominator al unuia dintre parteneri, stări care ar distruge 

dragostea, sunt reduse la tăcere, dragostea va învinge mereu.  

 

   Reprimarea dragostei duce la dispariţia ei. Dacă impulsurile de amabilitate şi 

generozitate sunt reprimate, ele dispar, iar inima devine rece şi însingurată. Simt că eu am 

lăsat ca inima celei care a fost legată de mine să tânjească după dovada că dragostea mea a 

fost sinceră. Eu eram convins că i-am acordat-o. Nu ştiu în ce măsură ea a fost mulţumită de 

acest lucru. Înseamnă că planta preţioasă a iubirii nu a fost suficient de bine îngrijită cu 

gingăşie, pentru a cultiva roadele străduinţei mele, iubirea puternică, viguroasă şi plină de 

satisfacţii. Acum doar asta regret de la timpul irosit. Poate dacă eram mai atent la viaţa de 

cuplu nu mi se întâmpla ce mi s-a întâmplat şi acum eram împreună. 

 



 

12 

 

 

 

   Gloria îl descoperea cu surprindere şi plăcere pe un alt Ştefan. Un bărbat romantic şi 

sensibil, care vorbea metaforic despre ploaie, soare, câmpii însetate, aşa cum vorbea despre 

viaţă, iubire, fericire sau tristeţe.  

 

   - Asta înseamnă că o mai iubeşti? întrebă ea îngrijorată. Regreţi după ea? 

   - Nicidecum. Este posibil să o urăsc chiar dacă nu merită acest lucru, pentru că a 

distrus puritatea unor frumoase sentimente ale tinereţii. Nici acum nu ştiu care este mai 

vinovat dintre noi doi de eşecul căsniciei noastre. 

 

   - Ai tot timpul să mai încerci. Poate vei descoperi o nouă comoară, un alt filon de 

aur, mina ta de diamante şi rubine, care dacă la început vor fi neşlefuite, tu vei şti să le dai 

strălucirea are să le scoată valoarea în evidenţă. Nu spuneai că ai expertiză în acest 

domeniu? 

   - Putem cumva anticipa ce ne rezervă ziua de mâine? mai spuse el privind cu 

nostalgie la Dalia, aflată în braţele tânărului ei partener. 

 

   - Te înţeleg. Doare să iubeşti pe cineva care nu te iubeşte la rândul lui, dar cel mai 

dureros este să iubeşti pe cineva şi să nu găseşti niciodată curajul de a-i spune ce simţi. 

Poate că în perioada cât aţi fost împreună nu ai reuşit s-o faci să înţeleagă că o iubeşti cu 

adevărat. Ştiu că atunci când iubeşti, suferi, când iubeşti uneori mai ai şi temeri, mi s-a 

întâmplat de atâtea ori. Ţie ca bărbat poate nu. Nu ai înţeles că atunci când iubeşti poţi să şi 

pierzi? Atunci când eşti îndrăgostit şi când iubeşti cu pasiune, uiţi uneori de tine. Pentru că 

atunci când iubeşti, lumea ideală din jurul tău dispare. Există o singură persoană şi un 

singur EA sau EL, care se cheamă Iubire. Îndrăgostitul se subordonează altor legi 

nepământene. Când iubeşti cu adevărat eşti sclavul acestui fenomen supranatural. 

   - Poate că ai dreptate în tot ce spui. Poate că nu am făcut totul ca să înflorească în 

sufletul ei şi să se dezvolte sentimentul profund al iubirii, sentiment care să o ţină legată de 

mine nu prin actul căsniciei noastre, ci prin dragostea ei adevărată. 

 

   - Să ştii că dacă tot suntem la ora confidenţelor şi nu ştiu ce ne-a apucat, până se 

întoarce Dalia la masă, pot să-ţi încredinţez faptul că şi eu m-am lăsat atrasă de iubire când 
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l-am întâlnit pe Laurenţiu, tatăl fetei. Este adevărat că eram cu şapte ani mai tânără şi la o 

femeie acest lucru contează foarte mult. M-am îndrăgostit de el de cum l-am văzut. Nici 

Laurenţiu nu a rămas indiferent. Eram într-o dulce rătăcire pe ţărmul fanteziei la care a 

participat şi el. Perioada de început a fost cea mai frumoasă din cei şapte ani petrecuţi 

împreună. Pe parcurs am cunoscut-o şi pe Dalia. Era o copilă la fel de drăgălaşă ca şi acum, 

numai că atunci era doar o copilă, pe când acum este o femeie în puterea cuvântului. Nu ai 

observat? 

   - Ba da. Cum era să-mi scape? răspunse el privind nostalgic la ce se întâmpla pe 

ringul de dans între cei doi tineri. 

 

   - Aş dori să mă crezi. Chiar dacă voi folosi modul tău metaforic de a vorbi, recunosc 

că am comis o imprudenţă: am îndrăznit să sfidez raţiunea şi să mă las pradă unei iubiri 

impetuoase când l-am întâlnit pe Laurenţiu, precum o pasăre iubeşte libertatea zborului şi al 

cerului! El era infinitul meu magic, iar eu doream să devin viaţa lui, acel atom de care nu te 

poţi dispensa pentru a realiza integritatea unei molecule definitorii. 

  

   Aproape că aşa s-a şi întâmplat. Am trăit împreună cei mai frumoşi ani după decesul 

primului meu soţ. Îmi doresc ca acele momente să nu fi fost doar o furtună sau o ploaie de 

vară ca multe altele. Şi totuşi uneori sunt derutată. Nu mai trăim împreună aceeaşi 

intensitate a iubirii. Altceva i-a luat locul. Problemele cotidiene ne-au răpit clipele de 

fericire. La ce folos că acum ne putem permite orice extravaganţă, orice confort, dacă nu 

mai trăim acea religie a nopţilor când ne mângâiam, ne sărutam, ne ofeream nu numai în 

gândul minţii, ci şi faptic stări fizice şi sufleteşti unice, până adormeam îmbrăţişaţi ca doi 

copii? Cred că ţi-am mai spus acest lucru în alt context. 

 

   - Şi acum nu vă mai iubiţi? 

 

   - Ba da, desigur, ne înţelegem destul de bine, ocoli ea cuvântul iubire. Totuşi, parcă 

nu mai există acea relaţie plină de romantism, plină de poezie şi fior, când era suficient să 

ne luăm de mână şi să pornim cu gândurile să hoinărim pe tărâmuri nebănuite, uneori chiar 

interzise. A dispărut acea vibraţie care mă făcea fericită ca om.  
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   Nu înseamnă că acum nu ne mai iubim deloc. Doar că… mă repet, altceva a luat 

locul acelor trăiri. Munca, grija zilei de mâine, afacerile, scadenţele bancare. Parcă nu mai 

trăim pentru noi şi prin noi. Alte fenomene ne conduc viaţa şi nu mai avem aceleaşi 

satisfacţii ca în urmă cu şase-şapte ani, când eram mai săraci dar mai fericiţi. Dragostea are 

mereu nevoie de mici dovezi de afecţiune. Un gest mărunt poate surprinde în mod plăcut 

persoana care doreşte mereu să fie iubită şi înconjurată de atenţii. 

 

   - Crezi că nu mai poţi fi fericită alături de soţul tău? 

 

   - Nu aş putea susţine acest lucru. M-ar bate Dumnezeu. 

 

   Ştefan a sesizat imediat nemulţumirea interlocutoarei sale în privinţa relaţiilor 

conjugale. I se simţea în glas regretul că este neglijată în ultimul timp de soţ. Să fie oare 

geloasă şi pe fiica vitregă? Sau nemulţumită de faptul că soţul ştiindu-se la adăpost, 

căsătorit cu femeia pe care şi-o dorise, a uitat repede să-i mai acorde aceeaşi importanţă şi 

atenţie, dedicându-se exclusiv afacerilor? Poate când relaţiile dintre el şi familia Trifan vor 

evolua, va putea afla mai multe.  

 

   Totuşi o întrebă: 

 

   - De ce spui aproape şi de ce foloseşti trecutul în vorbire? Nu vă mai iubiţi? Cine vă 

opreşte să le retrăiţi? Să reveniţi la acele momente unice de la începutul iubirii voastre, de 

acum şapte ani, când aceasta s-a înfiripat? 

 

   - Problemele zilnice ale afacerilor noastre de familie care mi-au răpit soţul. Poate că 

mi-au răpit iubirea pe care o primisem ca dar de la viaţă când nici nu mă aşteptam şi la care 

visasem tot timpul. Apoi soţul meu pe zi ce trece îşi divinizează tot mai mult fiica care 

creşte şi-i aminteşte prin fizic de mamă-sa. Aceasta poate că este raţiunea vieţii sale. Nu ştiu 

dacă mai este loc şi pentru altceva în sufletul lui. 
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   - Nu exagerezi? Încearcă să schimbi ceva.  

 

   - Aş dori să fiu la fel de modestă financiar ca acum şapte ani, dar să-mi recapăt 

dragostea de atunci. Mai bine spus să-mi recapăt iubitul, amantul, sau cum puteam să-l 

numesc în acea perioadă de început a frumoasei noastre relaţii. Pe soţ îl am, totuşi simt că 

am pierdut ceva foarte important pentru sufletul meu – mi-am pierdut iubitul. 

   - Ai dreptate, nu putem să le avem pe toate oricât ne-am strădui. Dacă pe de o parte 

vom câştiga, acest lucru se întâmplă în detrimentul celeilalte părţi. Recunosc faptul că cel 

puţin nouă, bărbaţilor, afacerile şi creşterea bunăstării ne iau minţile. Ne fac să uităm că mai 

sunt şi alte valori de care ar trebui să ţinem cont şi cărora să le dăm prioritate. Uităm de 

soţii, de copii şi mai ales de părinţi. Parcă cel mai important pe lume ar fi averea. Cât mai 

multă avere. Uităm de faptul că cea mai importantă avere de care are nevoie omul este 

iubirea, fericirea, o viaţă plină de sentimente, în care cei dragi să-şi găsească locul, să se 

simtă ocrotiţi şi mereu iubiţi. 

 

   - Da, viaţa nu este uşoară. Ai multe de îndurat… Ai multe de depăşit… Şi foarte 

multe de realizat! Tocmai de aceea, ar trebui să ne oprim pentru o clipă şi să ne întrebăm 

dacă am descoperit “acel ceva” pentru care merită depus tot acest efort? “Acel ceva” pentru 

care să alergi şi să nu te dai bătut orice s-ar întâmpla? Ce anume este “acel ceva” care 

stârneşte în tine pasiune, entuziasm şi te face să te simţi viu? 

 

   - Viaţa este o luptă continuă. Nu-i deloc uşor să-i faci faţă. O simt asta zilnic, din 

zori şi până în noapte târziu, când reuşesc în sfârşit să adorm şi să scap de griji până a doua 

zi când o iau de la capăt. 

 

   - Priorităţile pentru care merită să ne luptăm pot fi copiii noştri, familia, poate fi o 

cauză în care crezi, poate fi o nedreptate ce necesită a fi îndreptată, sau poate fi un dar pe 

care îl ai de oferit cuiva drag. Indiferent ce este, indiferent dacă are impact doar pentru cei 

din jurul tău sau pentru o lume întreagă, pentru generaţia actuală sau pentru cea ce va urma, 

trebuie să găsim “acel ceva” şi să ne îndreptăm către el energia, inteligenţa, creativitatea şi 

faptele noastre. 
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   - Da, uneori avem impresia că nu ne mai aparţinem doar nouă, ci aparţinem tuturor 

celor din jurul nostru, celor care ne înconjoară, fie că ne sunt cei dragi şi apropiaţi 

sufletului, fie simpli trecători ai vieţii, cei care se intersectează involuntar zilnic cu noi 

păşind pe strada vieţii. 

 

   - Ar trebui să ne reamintim de acest lucru în fiecare zi, de fiecare dată când sufletul 

ne este plin de bucurie, de fiecare dată când vedem în jurul nostru oameni ca şi noi ce au în 

faţa lor propriul munte pe care vor să-l cucerească. Să ne amintim că naşterea noastră nu a 

fost o simplă întâmplare, urmarea unei clipe de dragoste şi rătăcire a părinţilor noştri….  

   - La această menire ar trebui să se gândească cel mai mult politicienii. Ei se cred că 

sunt Mesia care a venit să izbăvească lumea de rele, dar în fond nemernicii nu se gândesc 

decât la prosperitatea lor. 

 

   - Ştiu asta la fel de bine ca şi tine, mai ales când vin după sponsorizări în campaniile 

electorale şi… 

 

   Apariţia la masă a celor doi tineri a făcut să se întrerupă momentul destăinuirilor şi 

al filosofărilor între doi oameni maturi, aflaţi fiecare în căutarea altui ceva. Gloria – a iubirii 

pe care se temea că o pierduse, Ştefan – a unei noi iubiri care să ia locul celei furate. 

*** 

de Virgil Stan 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gelu.pescaru?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAZfLRYfp6JXVa7FoIqX6ip2ZJZ4FT-4m5byD9kME_WWwhOPfG4JzvvsNj-n0nR55GYaKtl9stBg5qZ&hc_ref=ARRa7tiRQBBLoKejRe2e0_F7xQq3mhEfvrCwdsqOyXtkRP3BMzOkyDnF01e5Nrq9CY0&dti=377033456115557&hc_location=group
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LA CEAS TÂRZIU, ÎN MIEZ DE NOAPTE.. 

 

La ceas târziu în miez de noapte 

Un plâns nemângâiat se-aude, 

Cu lacrimi multe printre șoapte, 

Ce fac batista să se ude.. 

E o femeie ostenită 

După o-ntreagă zi de fugă, 

De roboteală nesfârșită, 

Și care-acum se-adună-n rugă.. 

E-ngrijitoare la o casă  

De oameni spre apusul vieții.. 

De-acum puterile o lasă,  

Iar mâine-n zorii dimineții 

Le va lua la rând pe toate: 

Și mic dejun și prânz și cină, 

Și toate hainele curate, 

Și oaspeții ce o să vină, 

Și cârpe, mătură, cafele,  

Apoi plimbare la bătrână, 

Cumpărăturile și ele.. 

De unde forțe să-i rămână?.. 

Și-a așezat la somn bătrânii, 

Ce nu-s mai răi ca-n altă parte, 

- Puțin severi, ca toți stăpânii - 

Și s-a retras și ea deoparte.. 

După atâta osteneală 

Nu i-a mai trebuit mâncare.. 

Un duș făcut la repezeală 

A pus-o, parcă, pe picioare, 

Apoi, cu candela aprinsă, 

S-a așezat la rugăciune, 

De mult necaz fiind cuprinsă 

Și plină de amărăciune.. 
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O pârjolește-n suflet dorul 

De puiul ei, lăsat cu mama.. 

Își vede parcă-n vis odorul 

Și iată, o cuprinde teama.. 

Mămica e deja bolnavă, 

Iar ea, femeie amărâtă, 

Muncește-n case ca o sclavă, 

Plângându-și soarta cea urâtă.. 

Și-ar fi luat cu ea feciorul, 

Dar nu-i posibil. Ce să facă?.. 

În inimă o arde dorul, 

Dar dacă s-a născut săracă.. 

Bărbatul ei a părăsit-o, 

Vrăjit de nu știu ce muiere, 

Nepăsător că a rănit-o, 

Lăsându-i viața în durere.. 

N-a mai găsit bărbat de treabă, 

Să îi accepte băiețelul: 

Cereau doar trupul ei în grabă, 

Apoi fugeau, c-așa li-i felul! 

Se săturase să tot spere  

În bunătatea masculină 

Și acceptase în tăcere 

Că viața-i uneori haină.. 

Iar anii ca un vis trecură.. 

Creștea băiatul lângă mamă, 

Dar și nevoile crescură 

Și ea-nțelese-atunci cu teamă 

Că doar plecarea ei "afară" 

Îi va scăpa de-o cruntă soartă.. 

Să-l lase cu măicuța-n țară.. 

Decât așa.. mai bine moartă! 

Dar ce să faci când n-ai scăpare, 

Atunci când fug de tine toți?.. 

Încerci și tu, chiar dacă doare, 

Încerci să te ajuți cum poți.. 
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Acum se roagă cu durere, 

Căci în sfârșit e gata treaba.. 

E stoarsă toată de putere, 

(Cer multe "moșul" și cu "baba").. 

A dat un telefon acasă 

Și s-a convins că-i totul bine. 

Tristeți nespuse o apasă 

Și-acum se roagă cu suspine.. 

 

 Preot Sorin Croitoru  

- dedicată femeilor care trăiesc în situații asemănătoare - 
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JOCUL CA FORMĂ FUNDAMENTALĂ DE ACTIVITATE ÎN 

ÎNVĂŢARE 
 

Mihuţ Roxana-Andreia 

Grădiniţa cu P.P Nr.1, Tg-Jiu 

 

               „Copilăria este ucenicia necesară vârstei mature, iar prin joc copilul își 

modelează propria sa statuie” (J. Chateau, 1967)  

 

         Jocul reprezintă activitatea fundamentală de dezvoltare, de învăţare, reprezintă 

principala formă de dezvoltare a capacităţii psihice ale copilului. 

        Jocul este cea mai naturală formă de învăţare și reprezintă activitatea de bază în 

copilăria timpurie. Este forma de învăţare cu o importanţă decisivă pentru dezvoltarea și 

educaţia copilului. 

        Urmărind jocul copilului, educatoarea poate obţine informaţii preţioase pe care le 

poate utiliza în activităţile de învăţare. Jocul îl ajută pe cadrul didactic să urmărească, 

sub toate aspectele dezvoltării sale, comportaamentul copilului, în întreaga sa 

complexitate: comportament cognitiv, comportament psiho-motor, comportament 

social, comportament afectiv și comportament moral. 

         În copilăria timpurie, aproape orice activitate, orice acţiune este joc. Pentru cei 

mici „jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. Jocul este sintagma, 

atmosfera în care fiinţa sa psihologică poate să respire și, în consecinţă, poate să 

acţioneze (Ed. Claparede, 1936). Când ne gândim la copilărie, ne gândim la râsetele și 

jocurile sale. Copiii care nu știu să se joace , vor deveni niște adulţi care nu vor ști să 

gândească, niște adulţi care nu se vor dezvolta în întreaga lor complexitate. 

        Jocul reprezintă o strategie optimă pentru promovarea îngrijirii timpurii a copilului 

și a dezvoltării sale. 

        Conform teoriei inteligenţelor multiple a lui H. Gardner (1983), jocul este un 

proces interdisciplinar și încurajează toate tipurile de inteligenţă. Prin joc, copiii învaţă 

elemente de vocabular numind diverse obiecte pe parcursul jocului; își dezvoltă 

capacităţile de exprimare (claritatea, coerenţa și corectitudinea vorbirii). Învaţă 

caracteristici ale obiectelor, relaţii dintre ele, își dezvoltă abilitatea de a conversa cu 
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ceilalţi colegi, își exprimă diverse dorinţe, imită aspecte din viaţa cotidiană (jocul de 

rol). 

          Prin intermediul jocurilor cu text și cânt (spre exemplu: „Acum e toamnă da…”, 

„Bate vântul frunzele” etc. ) și a jocurilor cu acompaniament muzical, copiii învaţă 

muzica. Copiii își formează deprinderi matematice (spre exemplu: numără cuburi, 

forme geometrice, asociază formele geometrice cu elemente din natură, compară, 

sortează, construiesc și așează în spaţiu. Tot prin joc cei mici își dezvoltă abilităţi 

spaţiale prin arte ( pictură etc.); abilităţi corporal chinestezice ( prinde mingea, se 

caţără, se târăsc , aleargăetc.) și dobândesc diverse abilităţi sociale ( învaţă să vadă 

lumea din perspectiva altor persoane- se reduce egocentrismul). Copiii încep să-și 

conștientizeze propriile sentimente și să rezolve unele situaţii problematice. Deci, 

tipurile de inteligenţă pe care le încurajează jocul sunt: lingvistică, muzicală, logico-

matematică, spaţială, corporal-chinestezică, personală și socială.. 

          Pentru o bună desfășurare a jocurilor, cadrele didactice și părinţii ar trebui să ţină 

cont de anumite aspecte: 

  Materialele cu ajutorul cărora se desfășoară jocul să fie cât mai colorate, durabile și 

sigure. Acestea trebuie să fie ușor de mânuit, estetice și să nu prezinte pericol de 

accidente, să corespundă cu particularităţile de vârstă ale preșcolarilor, să atragă prin 

culoare, formă, mărime. Spre exemplu, la 3-4 ani trebuie să oferim copiilor piese de 

lego sau cuburi mai mari, viu colorate, ușoare, puzzle-uri cu piese mari; la 5-6 ani 

putem să le oferim piese mai mici de lego, cuburi care necesită răbdare, atenţie, precizie 

în mișcare și persistenţă în activitate. 

*   Activităţile care se desfășoară prin joc pot fi planificate astfel încât copilul să-și 

antreneze cât mai multe abilităţi; astfel dacă preșcolarul a căpătat o deprindere, jocul 

trebuie complicat, solicitând copilului să rezolve sarcini mai dificile. În acest fel se 

reduce monotonia și se avtivizează atenţia , persistenţa în activitate și curiozitatea. Spre 

exemplu, dacă în prima parte a jocului copilul trebuia să clasifice animalele domestice 

de cele sălbatice, în continuare se vor adăuga sarcini precum să asocieze animalul cu 

hrana sa, cu foloasele sale etc. 

*   Copiii trebuie atrași să se joace, atunci cand este cazul. Spre exemplu: „Știi imi este 

foarte somn, nu am dormit prea bine, vrei să-mi faci tu o cafea?” etc. 
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*    Întotdeauna trebuie apreciate pozitiv eforturile pe care le depune copilul în joc: „Ce 

mult îmi place cum ai aranjat vasele la bucătărie!” 

*   După ce realizează anumite acţiuni, acestea trebuie extinse prin alte propuneri. Spre 

exemplu: „ Acum că ai terminat de construit blocurile, hai să plantăm și câţiva copaci și 

să aducem niște oameni care să locuiască aici. Să vedem, cine dorește să cumpere un 

apartament?” 

*     Trebuie să le oferim timp de gândire copiilor, să-și dezvolte jocul și să găsească 

soluţii la problemele pe care întâmpină. Copiilor nu trebuie să le oferim direct 

răspunsul, ci să-i ajutăm să descopere singuri. Spre exemplu: „ Tu cum consideri că ar fi 

mai bine?” 

*     Este necesar să se asigure participarea tuturor copiilor la joc, în special a celor care 

sunt timizi sau nu au încredere în ei. Spre exemplu: „ Am aflat că și Matei a pregătit 

acasă clătite împreună cu mama sa. Cred că vă poate ajuta el la prepararea acestora.” 

*     Un rol important îl are și participarea adultului la jocul copilului, dacă acesta îl 

acceptă (Doresc să cumpăr și eu…”). 

           Prin intermediul jocului copilul imită aspecte din viaţa cotidiană, iar educatoarea 

poate obţine informaţii preţioase în acest fel și poate interveni acolo unde este necesar 

în formarea comportamentului. În desfășurarea unui joc copilul transpune în plan 

imaginar viaţa reală și o prelucrează conform aspiraţiilor sale. 

         Jean Piaget acordă un rol deosebit factorului „ imitaţie” considerând că aceasta 

este o etapă importantă a jocului simbolic. Spre exemplu: „Copilul imită acasă 

comportamentul educatoarei- Hai, mănâncă o lingură cu mâncare pentru mami, una 

pentru tati etc”. 

        Noul curriculum pentru educaţie timpurie pune un accent deosebit pe jocul liber, 

iniţiat de copil sau în sala de clasă (joc de rol, construcţii, artă, știinţă, nisip și apă). În 

astfel de jocuri, copilul are nevoie de timp zilnic pentru joc, de obiecte (truse medicale, 

truse mecanice, vase, căsuţe, lego, domino etc.) și de spaţiu corespunzător. După cum 

am mai menţionat adultul poate obţine informaţii preţioase dacă observă „ ce se joacă 

copilul”, „ cu ce anume se joacă” și „ cu cine se joacă”. Curiozitatea copilului crește și 

este stimulat dacă se creează un spaţiu educaţional adecvat. Spre exemplu, dacă avem 

ca temă săptămânală „Meseriile”, amenajăm  centrele de activitate, astfel încât copilul 
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să găsească truse medicale, halate, jucării- mașini tip ambulanţă, pompieri, bucătării, 

mașini de cusut, lego, truse de construcţii, truse mecanice, coli pentru desen, culori, 

carioci, acuarele etc. Din acestea, copilul alege centrul în funcţie de stimulul pe care-l 

reprezintă obiectele și care-i satisfac lui nevoia de exprimare a experienţei trăite. În 

cadrul acestor jocuri, el se manifestă liber, creativ, stabilește și respectă reguli, caută 

parteneri- colegi, socializează, cooperează, face echipă. 

           Adultul poate interveni în complicarea jocului cu elemente noi, poate să sugereze 

teme de joc, să se integreze în joc prin interpretarea unor roluri, să solicite și să 

aprecieze pozitiv comportamentul copiilor etc. 

           Conform lui Jean Piaget tipul de joc al copilului se modifică în funcţie de stadiul 

dezvoltării sale cognitive: 

- până la vârsta de 2 ani- predomină jocurile manipulative;   

- de la 2 la 7 ani- predomină jocul simbolic- care este corespunzător stadiului 

preoperaţional al gândirii; 

- de la 7 la 12 ani- predomină jocurile cu reguli- care este corespunzător stadiului 

opreaţiilor concrete. 

Prin jocul manipulativ- copilul își exersează musculatura fină, își dezvoltă capacităţi de 

coordonare a mișcărilor și își dezvoltă deprinderi oculo- motorii.   

Prin jocul simbolic- copilul interpretează roluri, personaje reale sau imaginare. Spre 

exemplu, dau lucrurilor și fiinţelor însușiri pe care nu le au în realitate „ un băţ poate fi 

o baghetă” etc. 

În fucţie de iniţiatorul jocului, acestea pot fi: 

- jocuri libere- care sunt alese, propuse de copii, fără intervenţia adultului. El își alegelocul, 

jocul și jucăriile pe care le folosește. 

- Jocurile didactice-  care sunt iniţiate doar de către adult cu scopul de a urmări anumite 

finalităţi, obiective educaţionale. Acestea reprezintă o formă foarte  utilizată în 

activitatea educativă din grădiniţă. 

     Termenul „didactic” asociat celui de joc accentuează partea instructivă a activităţii, 

deoarece indiferent de vârstă, acesta favorizează atât aspectul informativ căt și cel 

formativ al procesului de învăţământ. 
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    Prin joc copilul este stimulat din toate punctele dezvoltării sale, putem vorbi de o 

dezvoltare globală. Astfel, jocul este forma fundamentală de activitate în învăţare.  
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Strategii educative specifice învăţământului preşcolar 

 

Prof. Înv. Preşc. Vlădoiu Sanda Antonela 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1, Tg-Jiu 

 

          Educaţia preşcolară reprezintă un segment din cadrul unui proces mai larg, a cărui 

finalitate fiind mai îndepărtată, nu poate fi stabilită cu precizie decât pe secvenţe scurte de 

desfăşurare. Totul se schimbă cu rapiditate şi trebuie regândit în permanenţă. 

          Orice acţiune educativă  trebuie să ia în considerare atât premisele, considerentele 

valorice la plecare, cât şi perspectivele sau, cu alte cuvinte, căile multiple ce se deschid 

posibilităţilor de intervenţie. 

          Privită din perspectiva globală, educaţia preşcolară întruneşte câteva caracteristici 

esenţiale: se realizează pe mai multe paliere, instructiv, cu accent pe transmiterea unui 

ansamblu de cunoştinţe legate de mediul imediat al existenţei copilului şi educativ, cu 

accent  pe procesul formării şi dezvoltării personalităţii copilului şi capacităţii lui de 

adaptare la mediu; este multidimensionala vizând procesele psihice şi capacităţile de 

învăţare, comportamentul în societate şi în relaţiile cu ceilalţi, valorizează frumosul din 

natură, societate şi artă, etc.;este adaptabila schimbărilor ce se produc în evoluţia copilului 

prin trecerea de la o etapă de vârsta la alta, ceea ce înseamnă că ea este dinamica, flexibilă, 

reconsiderandu-şi mijloacele, resursele în funcţie de trebuinţele copilului la un moment dat. 

          Astfel, acţiunea educativă concretă câştiga în conţinut şi în eficienţa prin luarea în 

considerare a acestor caracteristici pe baza cărora se poate elabora o proiectare didactică 

clară, coerentă, unitară, capabilă să concentreze resursele umane şi pe cele materiale pentru 

a le servi împlinirii unor scopuri explicite. 
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Alternativele pedagogice în învăţământul preşcolar 

 

Prof. Înv. Preşcolar Cioabă Cristină 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1, Tg-Jiu 

 

Şcoala nu reprezintă doar o instituţie unde copiii şi tinerii vin să primească informaţii, 

ci și un loc unde trebuie să înveţe toţi cei care interacționează. În perioada behavioristă, 

dascălul era principala piesă la nivelul fiecărei discipline, însă datorită democratizării 

accesului la cunoştinţe, rolul acestuia s-a schimbat, el devenind o călăuză, un ghid, un 

manager care spune ce e relevant, valoros şi ce nu din oceanul de informaţii; rolul 

cadrului didactic va fi de a oferi experienţe de învăţare, trăiri emoţionale intense despre 

miracolul descoperirilor, având misiunea de a stimula dorinţa de învăţare, adică de a face 

din ştiinţă o enigmă şi de a cultiva enigma cu bună ştiinţă în sufletul educabililor. 

Dezideratul educatorului este să-l înveţe pe elev să înveţe, ceea ce transformă învăţarea 

într-un proiect personal al educatului, iar şcoala într-un ansamblu de ateliere care-l ajută 

să își formeze și să-și dezvolte abilitățile de viață. 

În acest context, în care învățarea este 

centrată pe elev, au apărut alternativele 

pedagogice; acestea reprezintă „forma de 

organizare şcolară care propune forme şi 

metode de organizare şi funcţionare a 

activităţii instructiv-educative, altele decât 

formele specifice unei epoci, sau care apar 

într-un anumit context social” (Cuciureanu, 

2011, p. 9); diferenţele față de învățământul 

tradițional apar fie la nivelul idealurilor sau scopurilor pedagogice generale, fie doar la 

nivelul obiectivelor mai restrânse, care trebuie atinse. Astfel, societatea actuală își dorește 

să formeze copiilor competențe și abilități, pentru a le oferi șansa să fie persoane capabile 

să facă față neprevăzutului și să se adapteze oricărei situații. În acest scop, învățământul 
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românesc a introdus și a adaptat pedagogiile alternative, care pot fi definite ca „variante 

de organizare şcolară, care propun soluţii de modificare a anumitor aspecte legate de 

formele oficiale, consacrate, de organizare a activităţii instructiv-educative. Proiectarea şi 

realizarea alternativelor educaţionale reprezintă acţiuni care se realizează prin raportare la 

finalităţile educaţionale formulate la nivelul macro, al idealului şi al scopurilor 

educaţionale, şi la nivelul micro, al obiectivelor educaţionale care direcţionează procesul 

de învăţământ. 

Conceptul de „alternativă educațională” a fost introdus în România anilor ’90,imediat 

după Revoluţia din decembrie 1989, când schimbările au început şi pe tărâmul 

învăţământului; el este definit pentru prima data în Dicţionarul de pedagogie al lui Horst 

Schaub şi Karl G. Zenke (2001): „activitate care se desfăşoară în instituţii şcolare, după 

obiective, organizare, conţinut, forme de predare şi învăţare, mijloace, viaţa şcolii şi 

activitatea părinţilor, cu abatere totală sau parţială de la caracteristicile unitare ale şcolii 

de stat şi care oferă o altă variantă de instruire şi educare”. 

În ciuda greutăţilor inerente oricărui început, iniţiativa particulară şi pluralismul 

educaţional, au reprezentat o provocare pentru şcoala tradiţională românească; se poate 

afirma că introducerea alternativelor în școli a fost cel mai viu exemplu al reformei de jos 

în sus, pornind de la cadrele didactice înspre autorităţile sistemului de educaţie şi s-a 

născut din nevoia resimţită de către dascăli de a crea un altfel de şcoală, care să răspundă 

nevoilor actuale ale copiilor şi ale comunităţii educaţionale, unui nou tip de societate. 

O implicare democratică necesită o pedagogie care face mai mult decât să transmită, 

îi învață pe elevi să gândească, să se organizeze și să răspundă pentru faptele lor, să 

accepte diversitatea, să îi valorizeze și să îi respecte pe ceilalți, conform dictonului ce 

aparține lui Andrew Carnegie: „Dă unui om un peşte şi îl hrăneşti o zi. Învaţă-l să 

pescuiască şi îl hrăneşti pentru toată viaţa”. 

În urma analizei întreprinse, s-a constatat că în evoluţia alternativelor educaţionale, se 

disting cinci etape: 

• precursorii autohtoni (a doua jumătate a secolului al XIX-lea);  

• noile educaţii în România, la începutul secolului al XX- lea;  

• preluare critică, aplicare şi experimentare (contribuţii româneşti interbelice);  

• „lecţia de tăcere” (perioada comunistă);  
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• revenirea la pluralismul educaţional, după 1989.   

În cadrul sistemului de învăţământ din România, prin iniţiativele realizate la nivel 

central, teritorial şi local, după anul 1990, sunt instituţionalizate 6 din cele 46 alternative 

educaţionale recunoscute la nivel mondial, aplicabile în învăţământul preșcolar şi primar, 

cu deschideri spre învăţământul secundar: 

1. Step by Step; 

2. Pedagogia Waldorf; 

3. Pedagogia Curativă; 

4. Pedagogia Montessori; 

5. Tehnicile Freinet; 

6. Planul Jena (Jena-Petersen). 

Toate cele şase alternative educaţionale oferă profiluri particularizate de şcoală, 

venind nu numai în întâmpinarea nevoilor părinţilor şi ale cadrelor didactice, ci mai ales 

în întâmpinarea nevoilor copiilor; ele se disting prin câteva trăsături comune: 

 ele sunt flexibile, foarte deschise comunicării şi colaborării cu toţi 

partenerii educaţionali (în special cu părinţii); 

 promovează dezvoltarea holistică şi la potenţial maxim a copiilor; 

 individualizarea în procesul de învăţământ; 

 stimularea unor relaţii sociale sănătoase între toţi membrii comunităţii 

educaţionale. 
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Dezvoltarea exprimării elevilor în învăţământul liceal-rolul său în formarea 

personalităţii acestora 

 

Prof. Stoica Fetea Didona-Mădălina 

Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, Craiova 

 

Şcoala contemporană străbate un amplu şi profund proces de integrare şi dezvoltare, 

care influenţează intensificarea vieţii colective a elevilor, în complexa acţiune de instrucţie 

şi educaţie. Dezvoltarea exprimării orale şi scrise, condiţie primordială în instruirea şi 

educarea elevilor pentru formarea personalităţii lor, pentru pregătirea participării la viaţa 

socială îşi găseşte cea mai înaltă expresie în cadrul disciplinei LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ – a ariei curriculare, sugestiv intitulată, LIMBĂ ŞI COMUNICARE. 

Deşi la formarea şi dezvoltarea limbajului contribuie întreg mediul social şi cultural 

în care se dezvoltă copilul, un rol deosebit în perfecţionarea exprimării îl ocupă studiul 

limbii. Limba  română, ca disciplină de  învăţământ, are o  importanţă covârşitoare, 

deoarece  de  însuşirea  corespunzătoare  a  acesteia  depinde evoluţia intelectuală a elevilor, 

pregătirea  la celelalte discipline, însăşi viaţa şi activitatea socială viitoare. Învăţarea limbii 

române este o necesitate, dascălul având, după cum susţine Titu Maiorescu una din cheile 

cele mai mari ce deschid poarta viitorului nostru naţional. 

Un obiectiv central al studiului limbii române în ciclul liceal este dezvoltarea 

competenţelor elementare de comunicare orală şi scrisă ale elevilor. Aceasta înseamnă că, 

nu are doar  rolul de „alfabetizare” a elevilor, ci şi de familiarizare cu cele mai eficiente  

tehnici sau instrumente ale  activităţii  intelectuale, care  îi conduc pe elevi să înveţe 

folosind  cartea  ca  sursă de  informare  şi  formare.  A sădi în sufletele elevilor dragostea 

pentru limba română, a-i învăţa să vorbească şi să scrie corect, este o înaltă îndatorire a 

învăţătorului, deoarece: „…limba e stăpâna  noastră… este însăşi  floarea  sufletului  

românimii.” (Mihai Eminescu) 

Deprinderile de vorbire corectă şi expresivă, activităţile de elaborare creativă la care 

se adaugă celelalte componente ale limbii române, urmăresc formarea la elevi a capacităţii 
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lingvistice şi sociale de comunicare, ca schimb de mesaje, de impresii, precum şi de 

„ascundere” a gândului exprimabil, asimilarea deprinderilor de dialogare civilizată, de a 

asculta şi de a vorbi, de a pune întrebări şi de a răspunde, de a emite şi de a descifra mesaje 

verbale şi nonverbale etc. 

Învăţarea  noţiunilor gramaticale este în 

strânsă  legătură cu  practica  exprimării, îi ajută  

pe  elevi să cunoască structura limbii române, 

lexicul ei bogat, dar şi  varietatea  de  forme care 

îi permit să  exprime în vorbire cele mai fine 

nuanţe de sens, cultivându-le astfel  dragostea 

pentru limba română. 

Însuşirea noţiunilor gramaticale presupune un grad ridicat de abstractizare şi consider 

că, datoria dascălului este stabilirea acelor demersuri metodologice care să le facă accesibile 

elevilor. 

Studiul limbii române propune un model comunicativ – funcţional, adecvat 

specificului acestui obiect de învăţământ, ca şi modalităţilor de structurare la elevi a 

competenţei de comunicare. În mod concret, acest model presupune dezvoltarea integrată a 

capacităţilor de receptare şi de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris şi de 

exprimare scrisă. 

Prin studiul elementelor specifice gramaticii, elevii învaţă în mod sistematic reguli 

privitoare la modificările formale ale cuvintelor, la îmbinarea lor în propoziţii, precum şi 

elemente de fonetică şi vocabular. 

Şcolarii înţeleg logica limbii, bogăţia ei şi se deprind să folosească în mod corect şi 

conştient, atât în vorbire, cât şi în scriere, o exprimare corectă. Ei reuşesc să înţeleagă mai 

bine gândurile altora şi să se folosească de limbă ca mijloc de comunicare, de acumulare a 

unor cunoştinţe. Învăţarea cunoştinţelor de limbă asigură, în acelaşi timp, cultivarea 

“zestrei” lingvistice a copiilor şi contribuie la stimularea proceselor de cunoaştere, a 

gândirii abstracte, în mod deosebit. 

Privit în contextul prezentat mai sus, scopul fundamental al studiului limbii române 

este cultivarea limbajului elevilor, înţelegând prin limbaj, procesul de exprimare a ideilor şi 

sentimentelor prin mijlocirea limbii. Această disciplină are un pronunţat caracter practic, 
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deşi operează cu abstracţiuni. Finalitatea studierii acestei discipline nu o constituie 

acumularea unui anumit număr de reguli, fără ca acestora să li se asigure o valoare 

funcţional – practică. A nu ţine seama de acest lucru înseamnă a face de-a dreptul 

imposibilă însăşi învăţarea regulilor şi normelor gramaticale, deoarece acestea nu pot fi 

însuşite decât prin procesul aplicării lor în practica exprimării. 

 

 

 BOJIN Alexandru, Îndrumări metodice privind studierea limbii și literaturii 

române în școală, EDP, București, 1980 
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EVALUAREA STEP BY STEP ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 

Prof. Înv. Preşcolar Buligioiu Anca Mihaela 

Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Structură Nr.38, Craiova 

 

Pornind de la ideea că cele mai importante finalităţi ale evaluării procesului 

instructiv-educativ se concretizează în ultimul timp în: cunoştinţe şi capacități, atitudini 

(practice, sociale, ştiinţifice), interese, capacitatea de a face aprecieri de valoare (opinii, 

adaptări atitudinale şi comportamentale), strategiile moderne de evaluare caută să 

accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative care să ofere elevilor suficiente şi variate 

posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu, dar, mai ales, ceea ce pot să facă.  

Este recunoscut faptul că metodele moderne de evaluare constituie o alternativă la 

formulele tradiţionale a căror prezenţă domină, dar alternative Step by Step constituie 

opţiuni metodologice şi instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă evitând rutina şi 

monotonia. Valenţele formative care susţin aceste metode alternative, ca practici de succes 

atât pentru evaluare, cât şi pentru realizarea obiectivului central al învăţământului şi anume 

învăţarea, sunt următoarele:  

• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind conştienţi de 

responsabilitatea pe care şi-o asumă;  

• asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi  

capacităţilor, în variate contexte şi situaţii;  

• asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor 

asimilate în sistemul noţional, devenind astfel operaţionale;  

• unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de ansamblu asupra 

activităţii elevului pe o perioadă mai lungă de timp, depăşind neajunsurile altor metode 

tradiţionale de evaluare cu caracter de sondaj în materie şi între elevi;  

• asigură un demers interactiv al actelor de predare- evaluare, adaptat nevoilor de 

individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând potenţialul 

creativ şi originalitatea acestuia;  

• descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă;  
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• reduce factorul stres în măsura în care profesorul este un consilier, iar evaluarea are  

ca scop în primul rând îmbunătăţirea activităţii şi stimularea elevului şi nu sancţionarea cu 

orice preţ, activităţile de evaluare cuprinzând materiale elaborate de-a lungul unui interval 

mai mare de timp.  

Utilizarea metodelor alternative de evaluare încurajează crearea unui climat de 

învăţare plăcut, relaxat, elevii fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţare, prin sarcini 

contextualizate: realizează experimente, elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii, acestea 

fiind în acelaşi timp sarcini de instruire şi probe de evaluare. Este important ca elevii să 

înţeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta asupra 

performanţelor obţinute, a le explica şi a găsi modalităţi de progres. Elevii nu trebuie 

evaluati unii în raport cu ceilalţi, scopul nu este de a-i ierarhiza, ci de a vedea evoluţia, 

progresul, achiziţiile fiecăruia.   

Multe dintre fundamente, caracteristici şi scopuri, sunt comune atât învăţământului 

tradiţional, cât şi în cel al alternativelor educaţionale. Există însă multe aspecte ale 

alternativelor educaţionale ce ar trebui preluate în învăţământul tradiţional:  

- artele, lucrul manual, artizanatul ar trebui să ocupe un loc mai important în 

curriculum, deoarece oferă elevilor contact cu diverse materii şi nenumărate activităţi de 

bază ale omului (torsul, ţesutul, sculptura, pictura, forjarea, modelarea etc.);  

- o legătură mai strânsă cu părinţii elevilor, implicarea acestora în toate activităţile pe 

care le desfăşoară copiii lor sau în cele ale şcolii;  

-  luarea în considerare a efortului real pe care elevul l-a făcut pentru a atinge un 

anumit rezultat, nu numai îndeplinirea sau neîndeplinirea unor bareme;  

-  conceperea programei într-un spirit creativ, în funcţie de nevoile copilului;  

-  abordarea individualizată a elevilor clasei;  

-  organizarea activităţilor pe centre de activitate;  

-  punerea  accentului  pe „a învăţa să înveţi”; -  pregătirea unui mediu în care copiii 

sunt lăsaţi să înveţe ceea ce au nevoie şi când au nevoie să înveţe;  

- oferirea unui mediu în care copilul poate simţi plăcerea de a învăţa în mod spontan; 

educatorul este ghidul, nu sursa tuturor învăţăturilor; dorinţa interioară naturală de a învăţa 

a copilului îl va ghida în acest proces;  
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- să lăsăm copiilor mici libertatea de a căuta soluţii pentru problemele lor; nu să le 

oferim soluţii gândite de adulţi; aptitudinile de învăţare a rezolvării problemelor la o vârstă 

fragedă, atât a celor cognitive, cât şi a celor sociale, pregătesc copiii pentru învăţarea pe mai 

departe şi încurajează dezvoltarea socială;  

- oferind copiilor un mediu pregătit, putem să-i învăţăm autodisciplina, 

automotivarea, munca devenind o obişnuinţă pozitivă şi, cel mai important, copilul îşi va 

dezvolta stima de sine; 

- încurajarea independenţei copilului mic;  

- copiii au mare nevoie de disciplină pozitivă; clasele trebuie să încurajeze 

independenţa, autodisciplina şi dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter, chiar şi la copiii 

foarte mici, sunt focalizate pe crearea unei discipline interioare a copiilor. Mediul este 

pregătit cu grijă pentru a permite copilului să lucreze cât mai independent posibil:  

- să învăţăm să ghideze copiii spre căi pozitive de utilizare a energiilor;  

- este important pentru copil şi adult să se bucure să lucreze împreună. Un mediu 

liniştit şi fericit de lucru încurajează procesul de învăţare. Să învăţăm să fim educatorii pe 

care elevii noştri îi doresc. Nu tot ceea ce este vechi este demodat, tot aşa după cum nu tot 

ceea ce este nou este şi modern. În măsura în care aşa zisele metode „clasice” sau 

„tradiţionale” pozitive se pot apropia de exigenţele învăţământului contemporan, ar fi injust 

să fie negate sau privite în opoziţie cu diversele metode mai noi sau cu unele orientări 

metodologice mai recente. În realitate, valenţele multora dintre metodele „vechi” nu au fost 

îndeajuns exploatate până în prezent, iar „analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie să 

citească, ci va fi cel care nu a învăţat cum să înveţe”. (Toffler) 

 

Bibliografie: 

1. ***, (1998) Step by Step - un program pentru copii şi familii - crearea claselor 

orientate după necesităţile copilului, Bucureşti, vol.I 
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CLUB SPORTIV „JOY&FREEDOM” lansează proiectul „Sportul 

pentru timpul liber”! 

 

    CLUBUL SPORTIV „JOY&FREEDOM” lansează astăzi proiectul „Sportul pentru 

timpul liber”, începând cu 11 februarie 2019, la Sala de Sport a Liceului de Arte „C-tin 

Brăiloiu” din Târgu-Jiu. Programul are ca obiectiv, atât practicarea activităților sportive 

preferențiale în vederea dezvoltării calităților motrice native, cât și dezvăluirea vocației 

spre o anumită ramură sportivă. De asemenea, proiectul se adresează tuturor categoriilor 

de vârstă și vizează ca scop menținerea sănătății fizice și psihice. CLUBUL 

SPORTIV funcționează ca un Departament al 

Federației EURO EDUCATION cu statut privat 

mixt și se aliniază la serviciile cetățenilor pe plan 

mondial. Echipa fondatoare ne-a transmis 

disponibilitatea de a susține orice proiect care 

respectă statutul de funcționare al federației 

descris la articolul 11, punctul 52. 

 

Pentru informații suplimentare contactați: 

 Mircea Cătălin Pleșu, email: catalinp11@yahoo.com, 

 Ionel Cioabă, email: cioaba.i@gmail.com. 

Înscrierea se face în limita locurilor disponibile! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Club-Sportiv-JoyFreedom-1913353208761127/
https://www.facebook.com/Club-Sportiv-JoyFreedom-1913353208761127/
https://www.facebook.com/Club-Sportiv-JoyFreedom-1913353208761127/
http://www.euroeducation.ro/status/
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