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  Pe aleile educaţiei ... 
 
    Plecând de la definiţia educaţiei, ca fiind categoria 
fundamentală a pedagogiei, societatea zilelor noastre 
solicită, mai mult ca oricând, inteligenţa şi capacităţile 
creatoare a omului. 
    Odată cu schimbarea reformei din învăţământ, în 
anul 2012, privind introducerea clasei pregătitoare ca 
noutate pentru sistemul de învăţământ românesc, am 
afirmat cu tărie spusele lui John Dewey: ,,educaţia nu 
este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa 
însăși”. Pentru a întemeia o educaţie adevărată, 
trebuie să înţelegem semnificaţia vieţii în întregul ei, 
încă de la o vârstă fragedă, iar pentru aceasta trebuie 
să fim capabili să determinăm elevii să gândească 
direct şi în sprijinul adevărului. Educaţia tânărului 
modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie 
orientată pe nivel şi să orienteze către o educaţie 
continuă, capabilă să-l pregătească pe individ oriunde 
s-ar afla şi nelimitat în timp. 
    Sunt voci care spun că pentru o educație de calitate  
,,trebuie să se schimbe sistemul”. Nu am fost niciodată 
de acord cu cei care îşi doreau să schimbe lumea. În 
schimb, eu cred foarte mult în schimbările care pot să 
apară în micro-sisteme cum este cel familial, de 
exemplu. Cred cu tărie că schimbarea se face în jurul 
nostru şi, poate, schimbările care apar în              
micro-sisteme pot modifica, în timp, macro-sistemul. 
    Am tot auzit sintagma ,,abundenţă de informaţie” în 
manualele şcolare. Nu văd asta ca fiind o problemă! 
Important este să ştim să o filtrăm şi astfel să alegem 
aceea de care avem nevoie, căci toate cărţile, 
indiferent de natura lor, sunt nişte lucruri minunate. 
Manualul este ca un drum, duce într-o direcție bine 
definită. Manualele românești conțin informații atât 
pentru începători, cât și pentru experți. Subliniez acest 
aspect deoarece facem în permanență trimiteri la alte 

țări.  
    Aş vrea să dau încredere acelor elevi care, citind 
manualele, se îndoiesc de propriile lor forţe, iar noi, 
dascălii, să nu uităm că  măiestria didactică a unui 
profesor constă în modul unic în care reuşeşte să 
selecteze şi să transmită informaţiile, stabilindu-şi 
propriile strategii, în felul în care reuşeşte să-şi 
capteze elevii şi să le menţină viu interesul. 
    Îmi exprim opinia asupra altei întrebări des 
amintită: ,,La ce ne folosesc manualele digitale?” De 
obicei, copiii iau contact cu lumea calculatorului prin 
intermediul jocurilor. Varietatea subiectelor abordate 
de acestea stimulează imaginaţia celor care le 
utilizează, cu atât mai mult cu cât aceste programe 
sunt special concepute să dezvolte fantezia, 
inventivitatea, rapiditatea luării deciziilor, reflexele. Cu 
siguranţă, tehnologiile informaţiei şi comunicării vor 
deveni instrumente de utilitate universală. Atunci 
când se lucrează cu calculatorul, interesul şi implicarea 
elevului este neîntreruptă. Deschiderea aproape 
completă pe care o oferă tehnica de calcul elimină 
riscul ca elevul să se plictisească sau ca activitatea să 
intre în rutină. 
    Cu siguranță, importanţa educaţiei este 
necontestată, având rolul de a creşte o comunitate cât 
mai sănătoasă din punct de vedere social şi crearea 
posibilităţilor de dezvoltare a aptitudinilor mintale ale 
acestuia, oferindu-i tânărului şi nu numai, acces 
nelimitat la descoperirea propriei vieţi. Depinde de noi 
cum gestionăm viziunile, acțiunile favorabile pe 
termen lung, ghidajul reformator și stabil căci păna la 
urmă, toți avem interese în dezvoltarea societății 
cunoașterii, performanțe competitive si creatoare de 
plus valoare. 
    Vom fi in stare să întelegem și acceptăm aceste 
realități? 

Profesor metodist DANIELA POTOCEAN                                                                                           
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

 

De ce şi învăţământ  
vocaţional-artistic? 

 
    Un studiu realizat de oamenii de ştiinţă în decursul 
ultimului deceniu,  explică, folosind un aparat RMN de 
înaltă performanţă, cum funcţionează creierul atunci 
când desfăşurăm diferite activităţi. Un rezumat al 
acestuia a apărut într-o prezentare foarte „plastică” 
pe internet sub forma unui desen animat. (How 
playing an instrument benefits your brain ... - 
YouTube) 
    Se observă cum se activează o anumită zonă atunci 

când rezolvăm o problemă de matematică sau facem 

calcule, ce zonă se activează atunci când citim şi ce se 

întâmplă atunci când elaborăm o strategie, de 

exemplu când jucăm şah. Surpriza apare atunci când 

se ascultă muzică – şi vă rog să reţineţi ascultă –  toată 

scoarţa cerebrală devine luminoasă (se activează).  

Dacă acesta este efectul doar când se ascultă muzică, 

în momentul în care cântăm la un instrument creierul 

se transformă într-un adevărat „foc de artificii”, astfel 

că ajunge să activeze inclusiv zona denumită corpul 

calos, responsabilă cu conectarea celor două emisfere, 

cu transmiterea informaţiilor senzoriale şi motorii de 

la o emisferă la cealaltă. Pe lângă importanţa lui în 

limbaj, lectură, scriere, atenţie şi memorie, acest corp 

calos are un rol major în ceea ce numim emoţii şi 

comportamente elaborate. 

    Am făcut acestă introducere, nu din dorinţa de a 

prezenta un studiu medical, ci pentru a atrage atenţia 

părinţilor, copiilor şi nu în ultimul rând colegilor, cadre 

didactice, că atunci când un copil frecventează un curs 

vocaţional artistic NU E PIERDERE DE TIMP aşa cum 

încă se mai obişnuieşte să se spună. 

    Pe data de 20 noiembrie 1989 Adunarea Generală a 

Naţiunilor Unite adoptă Convenţia asupra Drepturilor 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  Copilului. Un drept fundamental este dreptul la 

educaţie. Educaţia nu înseamnă doar cunoaşterea şi 

asimilarea informaţiilor, ci şi creativitate şi 

comportament. Creativitatea presupune simţire şi 

emoţie. Arta în sine, sub orice formă, înseamnă în 

primul rând emoţie. Emoţie trăită,  când asculţi sau 

vezi ceva ce-ţi place, şi emoţie împărtăşită când trăirile 

tale sunt transmise celorlalţi prin artă. Frecventarea 

unui curs artistic nu va dezvolta niciodată un 

comportament agresiv, ci dimpotrivă. Actele de 

violenţă din rândul minorilor  sunt în continuă 

creştere, suntem bombardaţi zilnic cu o multitudine 

de ştiri, care mai de care mai dure, cu impact 

emoţional, care îngrozesc, dar aduc reting.         

    Un alt articol ne vorbeşte  despre dreptul la libera 

exprimare. Nu există nicio altă forma de a te exprima 

mai liber decât practicând o activitate artisică. 

    În ultima perioadă şi-au făcut loc în viaţa noastră tot 

felul de chiciuri în detrimentul „bunului gust”.  

Bunul gust se educă în mare parte prin învăţământ 

artistic! În general oamenii doresc să se înconjoare de 

lucruri frumoase, să asculte  o muzică bună, să vadă 

un film bun, o piesă de teatru... dar pentru ca toate 

acestea să poată exista, cineva trebuie să ştie să le 

facă.  

    Un drept fundamental al copiilor şi tinerilor este 

dreptul la sănătate. De ceva vreme facem parte din 

UE, care are grijă ca toţi elevii să înveţe un instrument 

la şcoală (oare de ce ?), să participe la cursuri de artă 

plastică, teatru, film, dans, activităţi care-l dezvoltă 

armonios pe viitorul tânăr şi care „cântăresc” la 

înscrierea pentru o universitate sau chiar într-un CV 

pentru un loc de muncă. În ultimele decenii în 

medicină se folosesc terapii prin muzică, prin culoare, 

deci aceste activităţi nu numai că nu sunt dăunătoare, 

ci chiar au efecte benefice asupra funcţionării 

organismului. Când ajungem acasă după o zi de 

muncă, sau când vrem să ne relaxăm,  cel mai la 

îndemână este să ascultăm muzică. De ce? Pentru că 

muzica face parte din noi, ne naştem cu ea, bătăile 

inimii sunt ritmice, respiraţia este ritmică – ritmul este 

parte din muzică. Studiul unei materii             

vocaţional-artistice (muzică, desen, pictură, dans etc.) 

va relaxa creierul după activitatea intensă din timpul 

orelor de curs. Din păcate este foarte răspândit 

obiceiul, mai ales în învăţământul primar, ca în ora de 

desen sau muzică să se lucreze, pentru o mai bună 

aprofundare, la o altă materie. 

    Expresii ca: „e cu capul în nori”, „trăieşte în lumea 

lui”, „vede lumea în roz”, sunt des asociate celor care 

desfăşoară o activitate artistică, dar, dragi părinţi, vă 

doriţi un copil sau tânăr  cu „capul în nori” (care este 

sensibil şi empatic) cu lumea lui tot timpul roz şi 

optimistă, care ştie să extragă „frumosul” chiar şi din 

cea mai sumbră zi, sau un copil  - ca majoritatea altor 

copii şi tineri - a cărui lume este din păcate gri, tăcută 

şi din ce în ce mai des, depresivă?  

 Profesor LUCIA GHILEA 
 Şcoala Populară de Arte Ion Românu Reşiţa 

 

Pledoarie pentru meseria de 
ÎNVĂŢĂTOR 

 
     A fi dascăl este frumos, este greu, este interesant, 
este o provocare. Un dascăl este mereu în preajma 
copiilor, cu sufletul și cu toată știința sa. El învață 
toată viața, el râde și plânge cu fiecare copil și 
niciodată nu obosește să facă acest lucru. El are timp 
mereu pentru toate. Știe să asculte și să vorbească, 
știe să plângă și să râdă, să transmită și să primească. 
Dascălul este cel mai bun prieten al copilului! Este o 
onoare să fii dascăl! 

 
    Știm cu toții că succesul activității didactice se 
bazează pe relația care se stabilește între omul de la 
catedră și sufletele inocente care așteaptă de la acesta 
răspuns la toate întrebările lor. În  concepția multora, 
un dascăl bun este cel care dovedește calmitate 
infinită, este corect față de toți elevii, nu are 
prejudecăți, are răspuns la toate întrebările elevilor, 
nu greșește niciodată, este foarte ordonat, liniștit, 
adică un om mult mai bun decât majoritatea 

oamenilor. 
    În nicio altă profesie nu este mai oportună cerinţa 
ca interacţiunea dintre carieră şi vocaţie să fie cât mai 
aproape de perfecţiune. Toate celelalte profesii 
depind de activitatea învăţătorului, fiindcă el creează 
acele însuşiri în substanţa cea mai delicată şi mai 
nobilă – omul, de care acesta are nevoie. Devine un 
imperativ al şcolii de a angaja nu doar învăţători, ci 
învăţători de vocaţie. Nu doar munca conştiincioasă şi 
sistematică, mobilizarea voinţei şi a sentimentelor, 
ingeniozitatea, creativitatea, calitatea gândirii, erudiţia 
şi pregătirea ştiinţifică constituie cheia succesului în 
activitatea pedagogului, ci vocaţia lui pentru ceea ce 
face. Înţeleg prin vocaţie convergenţa tuturor 
eforturilor învăţătorului spre anumite manifestări, în 
direcţia cărora simte că se realizează pe sine şi are 
sentimentul propriei libertăţi, propriei afirmări, iar 
forma sub care vocaţia se manifestă constituie 
îndeletnicirea constantă a pedagogului de vocaţie. 
Ceea ce face învăţătorul este să realizeze o bază solidă 
pentru construcţia ce va dura toată viaţa pentru 
fiecare individ în parte. Formarea individului 
presupune nu numai însuşirea unor cunoştinţe, ci şi 
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  învăţarea acestuia să înveţe de-a lungul vieţii, să 
gândească liber şi critic. 
    Tactul pedagogic se înscrie ca o componentă 
esenţială şi specifică a aptitudinii pedagogice, o 
abilitate de a înţelege elevii, de a fi omenos, de a 
aprecia şi a nota corect, de a da dovadă de exigenţă şi 
severitate moderate, de a sprijini şi îndruma elevul, de 
a-i ierta greşelile minore, de a fi drept în acordarea 
recompensei şi a pedepsei, de a pedepsi fapta, nu 
persoana, de a nu-l persecuta, de a nu-i aminti mereu 
o greşeală. Tactul pedagogic solicită inteligenţă, 
ingeniozitate şi afectivitate în sensul de a acţiona 
adecvat şi creator în vederea reuşitei depline a actului 
educaţional. Elevii apreciază omenia, însuşirea de bun 
psiholog, înţelegerea problemelor personale, 
ignorarea micilor abateri, renunţarea la pedeapsă 
când elevul şi-a recunoscut vina, discreţia, evaluarea 
obiectivă, imparţialitatea, corectitudinea, simţul 
umorului etc. Aptitudinile organizatorice întregesc 
structura aptitudinii pedagogice. Ele includ 
capacitatea de organizare şi ordonare a materiei, 
abilitatea de a organiza, îndruma şi conduce 
activitatea clasei de elevi ca grup psihosocial. Munca 
la catedră necesită programarea timpului pentru 
fiecare lecţie, dar şi pentru fiecare semestru sau an 
şcolar. Trebuie organizată evidenţa şi controlul 
activităţii elevilor, precum şi corecta evaluare a 
rezultatelor acestei activităţi. O altă componentă 
importantă a aptitudinii pedagogice este capacitatea 
de a comunica cu clasa. Acest act comunicaţional 
priveşte mai întâi abilitatea învăţătorului de a 
transmite pe cale verbală sistemul de cunoştinţe şi 
priceperi astfel ca actul comunicării să fie viu, activ, 
dinamic, expresiv. De conţinut şi de fluenţa verbală 
depinde în mare măsură calitatea predării 
cunoştinţelor. Dar învăţătorul nu transmite elevilor 
doar informaţii. El stabileşte cu clasa un contact 
psihologic, realizează cu elevii o comunicare cognitivă 
şi una afectivă. Dacă stăpâneşte temeinic materialul 
de predat, pe parcursul lecţiei el urmărește 
îndeaproape modul cum sunt recepţionate 
informaţiile, cum reacţionează elevii, observându-le 
privirea, mimica şi gesturile. Are mereu un feed-back 
al activităţii instructiv-educative pentru a păstra 

permanent sub control bunul mers al acesteia. El 
cunoaşte psihologia elevului, structurile lui cognitive, 
metodele şi procedeele potrivite vârstei elevilor şi 
particularităţilor individuale. Calitatea de învăţător nu 
este înnăscută. Ea se câştigă şi se formează în liceul 
pedagogic, în universitate şi se perfecţionează în 
procesul instructiv-educativ. Un învăţător se 
perfecţionează şi se formează continuu. Susţine astfel 
ideea de a învăţa mereu, indiferent de vârstă sau de 
profesie. Educaţia permanentă permite o mai bună 
adaptare la cerinţele societăţii, societate aflată în 
continuă transformare. 
    Învăţătorul nu uită niciodată că trebuie să 
zâmbească, să lase la uşa clasei toate problemele 
personale, să fie mentor şi prieten pentru elevii săi. 
Dacă zâmbeşte, zâmbetul se va întoarce aproape 
mereu. Am învăţat în anii de activitate la catedră, 
generaţie după generaţie, că unde e mintea, acolo e şi 
comoara. Ceea ce  facem pentru noi înşine, nu trăiește 
mai mult decât noi. Ceea ce  facem pentru alţii şi 
pentru lumea întreagă, rămâne şi este nemuritor! 
Rămâneţi implicați! Modelaţi personalităţi şi suflete, 
îndrumaţi copiii pe drumul cel bun al vieţii şi veţi 
rămâne nemuritori!  
    Un dascăl bun este acea persoană care dovedește, 
în egală măsură, umanism (în general) și dragoste de 
copii (în special), spirit de obiectivitate, dreptate, 
principialitate, cinste, curaj, corectitudine, răbdare, 
optimism, modestie, fermitate, stăpânire de sine. La 
acestea se adaugă toate calitățile aptitudinale: 
empatie,  tact pedagogic, măiestrie pedagogică.  
    Un dascăl care dovedește măiestrie pedagogică este 
mai mult decât un reputat profesionist, este artistul 
desăvârșit în meseria lui.  
    Și dacă la sfârșitul fiecărei zile de școală te privești 
în oglindă și vezi portretul dascălului mai sus 
prezentat, poți spune cu mândrie: Misiune îndeplinită! 
Continuă! 

Călătorie plăcută prin viaţa de învăţător, aţi 
făcut cea mai bună alegere! Şi nu uitaţi să zâmbiţi! 

 
Profesor metodist MANUELA TERCIU 
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin  

 

De vorbă cu adolescenții... 
 

    Prin natura meseriei mele, deseori am ocazia să stau 
de vorbă cu oamenii și o fac întotdeauna cu mare 
plăcere, mai ales atunci când constat că am întâlnit 
oameni frumoși, din toate punctele de vedere. Și, ce 
poate fi mai frumos, decât să stai de vorbă cu 
adolescenții de astăzi, să-i vezi cum gândesc și cum 
trăiesc, chiar dacă, de multe ori, oamenii maturi îi 
critică sau nu sunt de acord cu faptele sau cu 
gândurile lor. Există printre noi și adolescenți ALTFEL, 
și, în rândurile care urmează, am surprins câteva 
dintre gândurile lor despre această frumoasă etapă  
din viața fiecărui om.                        

  Prof. CARLA CIOCA                                                     
Liceul Teoretic Tata Oancea Bocșa     
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

 Despre adolescență...     
    Mereu m-am întrebat ce este adolescența și de ce 
toate persoanele mature ne spun că este cea  mai 
importantă perioadă din viața unui individ. Mereu   
mi-am pus diverse întrebări la care oamenii mari 
răspundeau: “ai răbdare, că vei afla “ sau “ lasă, că ai 
să crești și ai să descoperi și singură “. E... iată că a 
venit și momentul acela… Adolescența este perioada 
scurtă și dulce din viață, când totul este permis, când 
visurile ți se împlinesc, iar grijile pleacă departe, doar 
atunci când bați din palme, când voința ta și râsul tău 
deschid calea norilor, iar tu ești atât de puternic, încât 
simți că poți ajunge până la soare, când noi 
oportunități se deschid și depinde doar de tine, pe 
care o vei alege, când totul pare mai viu, mai colorat ... 
dar adolescența e și perioada marilor provocări, în 
care realitatea dură te izbește, trezindu-te la realitate. 
Atunci când ne lovim de toate acestea, vom ști sigur 
că bobocul vieții noastre e aproape de a înflori și de a 
ajunge la maturitate. 
    Fiecare adolescent este diferit, în felul lui, fiecare 
are altă mentalitate, alt comportament și fiecare se 
dezvoltă altfel. Facem uneori o tragedie din nimicuri și 
realizăm mai târziu că sunt lucruri lipsite de 
importanță, ne dorim să ieșim în evidență și nu 
întotdeauna o facem prin metodele cele mai 
“fericite”. Pentru că la această vârstă, pentru noi, 
anturajul înseamnă foarte mult, suntem triști când nu 
ne putem integra într-un grup mai “exclusivist”, 
pentru că nu coincidem “tiparului“, așa că, decât cu 
“turma“ pe un drum care uneori este greșit, mai bine 
singur. Uneori, pentru că ești mai diferit, ești 
considerat un “ciudat” și ești marginalizat, iar la acești 
ani suferi pentru asta și abia mai târziu, realizezi că ai 
făcut o alegere bună, ajungând astfel să fii mai 
puternic și să îți urmezi idealurile.  
    Adolescenții au puterea de a-și urma inima și de a 
reuși acolo unde nimeni nu le-ar fi dat o șansă. Din 
păcate, în ziua de azi, unele persoane îi consideră pe 
adolescenți niște “mucoși“. Nu au încredere în noi, 
spulberându-ne visurile, nelăsându-ne să ne exprimăm  
părerile și luându-ne astfel șansa de a ne exprima, de 
a emite judecăți și de a lua propriile decizii, pași 
importanți spre maturizare. 
    Cu toate piedicile din calea vieții, cu dezamăgiri sau 

eșecuri, nu poți să nu recunoști faptul că adolescența 
a fost, este și va rămâne clinchetul de bun rămas al 
copilăriei înspre vârsta oamenilor maturi. 

CLAUDIA DĂOAGĂ 
 cls. a IX-a B, Liceul Teoretic Tata Oancea Bocșa    

 
 

Un adolescent nehotărât...  
    Cum mi se pare mie viața de adolescent în zilele 
noastre? Păi, sincer să fiu… nu am luat o hotărâre…De 
fapt, eu cred că nu este nici ușoară, nici grea. De ce 
spun asta? Ei bine, întotdeauna aud că nu trebuie să fii 
deprimat, să zâmbești tot timpul, să înveți fiecare 
lecție, să-ți faci toate temele… Serios… Serios?... 
Serios! Să fim sinceri, cine crede asta?! Nici 
persoanele care au spus aceste cuvinte nu le cred! Nu 
poți să zâmbești tot timpul sau, mai bine zis, nu vei 
putea rezista. Cum este normal și firesc, toți avem zile 
bune și zile rele, pe asta se bazează practic viața. În 
unele dimineți, ne trezim cu zâmbetul pe buze și cu 
ochii deschiși și putem să vedem drumul în fața 
noastră. La liceu, suntem în stare să fim atenți la ore, 
în general, dar să nu auzim de fiecare dată 
binecunoscutele expresii: ”Hei! M-auzi?!”, ”Tu măcar 
m-asculți?!” și, preferata mea, ”Hm! Ce spun eu și    
ce-nțelegi tu!”.      
   Există și unele momente când, pur și simplu, 
altcineva ne strică ziua sau, dacă nu, sigur se va 
întâmpla ceva ce-o va strica. Pentru astfel de 
momente există două variante: fie le lăsăm să 
continue și devenim pesimiști și deprimați, fie nu le 
dăm importanță și continuăm să mergem înainte. Eu 
aleg varianta a doua. 
    Cât despre învățatul tot timpul și făcutul tuturor 
temelor și... restul, sunt totuși anii de liceu, când 
trebuie să găsim echilibrul între responsabilitate și 
relaxare. Nu pot să iau o hotărâre. Îmi este foarte 
greu. Cum am spus și-o voi mai spune, viața de 
adolescent nu e ușoară, dar nici grea. Cred că voi 
oscila între aceste două păreri pentru mult timp, dar, 
de un lucru sunt sigur: nu mă pot plictisi de 
adolescență niciodată și nici nu o voi uita vreodată. 
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