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Cine n-are bătrâni… 
 

Prof. Adăscăliței Claudia 

Școala Gimnazială Ruginești, Jud. Vrancea 

 

„….-Și-acum, dragii bunicului, hai să vă spui!” 

Era semnul pe care noi îl așteptam toată seara. După ce bunica ne umflase burțile cu gogoși și 

bostan copt în rolă, acum eram pregătiți toți băieții ca bunicul să ne spuie. Ne așezam toți care pe unde 

puteam și unde găseam loc. Nu mai cârtea nimeni. 

 „Era o iarnă cumplit de grea. Zăpadă cât vezi cu ochii ! Și toiene, tiii!...de înălțimea unui om 

bun. Nu se auzea în sat nici lătrat de câine de ger ce era! Tatuca se trezise dis-de-dimineață ca să aranjeze 

animalele, să ducă apă și să potrivească velitorile.Când intră în casă, avea nasul și obrajii roșii iar barba-

i era brodată în promoroacă. L-am auzit cum vorbea încetișor cu mama despre oile care dădeau semne a 

făta și de îngrijorarea lor că vor veni suflete tinere pe vreme așa de potrivnică. Fănică, fratele mai mic, 

se foi sub cergă dar nu trecu mult și îl auzii răsuflând ușurel, semn că dormea încă. 

Mămuca se sculă din pat și începu să se îmbrace domol, fără să facă zgomot, ca nu cumva să i se 

trezească copilașii. Apoi ieși afară și se îndreptă cu tătuca spre grajd. Mă uitam cu coada ochiului să văd 

unde apucă, apoi, sării din pat și după ce am aruncat ceva pe mine am zbughit-o pe ușă afară. De acolo, 

tiptil pe lângă streșina casei, tocmai lângă colțul grajdului. Și fiindcă se îngâna ziua cu noaptea, se zărea 

pâlpâind un muc de lumânare. 

Dar ai mei nu erau singuri. Moș Costache, cel mai vrednic om de pe la noi, cum îl socotea tătuca, 

stătea pe o buturugă iar tătuca și mămuca priveau la el cu niște ochi holbați de parcă vedeau o nălucă.  

-E musai să mergi cu mine că n-ai încotro. O lași pe Măria, că știe să se descurce cu copiii, nu-i 

de ieri, de azi! Iar ajutor cu animalele ți-o da și Văsîi a meu. Ne gătim de drum că timpu-i din scurt și 

nevoile-s mari!” 

-Și a plecat  tatăl dumitale, bunicule? 

-Firește c-a plecat! Aveți răbdare! 

„Când văzui că moș Costache se ridică să plece, mă strecurai încetișor în casă și mă băgai în pat 

așa, îmbrăcat.Mai trecu ceva timp și intrară în casă și ai mei. Nu prea înțelegam eu ce spun dar știu că 

îmi rămăsese în minte drumul lui tătuca la Iași și nu puteam răbda să nu-i spun că știam că pleacă, nu 

știam de ce, dar după glasul lui moș Costache pe care îl auzisem în șoprod, după uitătura părinților și 

după frământările mamei îmi dădeam seama că ceva însemnat se petrecea, mai presus de înțelegerea mea, 

poate chiar și a mamei, sau poate chiar și a tatei. 
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Toată ziua acea ai mei parcă umblau bezmetici prin casă, prin curte, pe la animale. Mama pregătea 

merinde pentru drumul tatei și tot ce era necesar pentru drum.Tata țesăla calul țintat, cel mai vrednic din 

caii tatei. Și parcă-l descânta, că-i tot șoptea ceva pe la ureche, ceva tainic ce nu înțelegeam. 

Dar au fost și motive de bucurie că toată seara tata a stat cu noi și a dat în mintea noastră iar mama 

a făcut poale în brâu și ne-a lăsat să stăm mai mult ca de-obicei, până târziu, în noapte. 

Mama râdea și nu prea, avea pe chip acea îngrijorare ca atunci când unul din noi era bolnav, tata 

râdea de ea și-i spuea că.. doar merge la Iași că… acum e om important și pune și el umărul la țărișoara 

noastră. Nu am înțeles atunci ce vroia să spună. Știam că pleacă și mă frământam tare că parcă tătuca nu 

mai plecase de-acasă așa de parte din câte știam eu. Mama, ca mama. Simțise parcă în mine frământări 

nevăzute și  mă mângâie pe creștet apoi ne dădu semnalul de culcare.  

Spre dimineață am auzit bătaie în geam și-am simțit cum tătuca se gătește de plecare. Am simțit-

o pe mama cum suspină încetișor și n-am mai putut îndura. M-am ridicat din pat și am sărit în gâtul tatei 

plângând. 

-Ei, ei, dragul tatei! Vezi că-mi trezești ceilalti prunci și-apoi nu-i a bine! Ce-i? Te las să ai grijă 

de mamă, de frați și de casă. Ș-apoi am să vin ca vântul și ca gândul acasă, n-avea grijă. Tu să asculți de 

mamă-ta și să o ajuți la treburi. Și treburile noastre, lasă-le în grija noastră! 

 Și tătuca a plecat și s-a întors. Când a venit doar chipul lui vesel mi-a rămas în minte.Mi-a făcut 

atunci o promisiune : că mă va lua să-l văd pe domnul Cuza. Eu nu știam cine este că nu prea înțelegeam 

ce îmi tot spunea tata de unire și lucruri de astea. Abia târziu, mult după ce îl văzusem, după ce mă dusese 

tătuca să-l văd, am realizat ce se întâmplase cât fusese tata plecat și mi-am dat seama că a fi OM și a dori 

să faci ceva pentru țară nu înseamnă să faci declarații, să bați cu pumnul în masă și să spui că-ți iubești 

țara.Nu.Înseamnă să vrei să-ți crești copiii putând să-i privești în ochi și să spui că n-ai trăit degeaba.” 

-Bunicule, cum era domnul ăsta, Cuza, că ai spus că l-ai văzut? 

-Nu l-am văzut de aproape. Mă urcase tătuca în spatele lui să-l văz. Dar din atât cât l-am văzut 

am înțeles de ce a fost ales domnitor. Era îmbrăcat cu straie strălucitoare de voievod și mergea pe 

cal  drept și dârz. Privea mulțimea parcă din toate părțile fără însă să miște capul. Am înțeles atunci de 

ce tătuca și moș Costache sperau ca lucrurile să fie altfel. Își puseseră speranța în Vodă Cuza. Cu timpul 

s-a dovedit că n-au greșit. Multe lucruri s-au schimbat prin sat pe la noi și prin alte sate. Iar eu m-am 

mândrit întotdeauna cu tata. 

-Acu, haideți la culcare, dragii moșului, că mâine-i altă zi și mai vorbim despre alte și alte amintire 

de-ale mele.  
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Ne-am băgat în pat dar eu tot cu privirea la bunicul. Nu puteam să nu mă gândesc la câte lucruri, 

câte întâmplări și câte experențe de viață a fost părtaș, Întelegeam acum parcă vorba aceea:„ Cine n-are 

bătrâni, să și-i cumpere.” 
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Ai curaj… 
 

Profesor învățământ primar Felicia Baciu 

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara 

 

 La Școala insectelor e mare forfotă. Toată lumea vorbește despre finalul anului școlar care se 

apropie și toți elevii – elevii insecte, desigur, așteaptă cu nerăbdare Carnavalul Verii, petrecerea care 

vestește intrarea în vacanță.  

 *Cum, voi adulții nu știți de Școala insectelor? Off... 

 Cu toate că pregătirile sunt în toi și toată lumea este agitată, programul și regulile sunt aceleași: 

lecții, teme, activități, teme...și tot așa.  

 *Poate vă întrebți ce învață insectele. Aceleasi lucruri- plictisitoare, pe care le învață orice elev, 

dar „adaptat” vieții lor, desigur.  

 Albinele învață diferite tipuri de flori și cum să le clasifice, după intensitatea nectarului, fluturii 

învață cum să se orienteze mai bine în funcție de zona în care se află și cum să identifice mai ușor câmpiile 

cu florile preferate, furnicile învață cum să construiască mușuroaie mai rezistente, greierii învață cât mai 

mult cântece...și tot așa, fiecare insectă învață câte ceva. 

 *Mă rog, aproape fiecare insectă. Dintre toate, există una, o buburuză, căreia nu-i place să învețe 

nimic. Dar ea nu e orice fel de buburuză, ci una specială: ea e neagră cu pete roșii, nu e roșie cu pete 

negre, ca celelalte. Ați înțeles voi, e o altfel de buburuză. Așa cum v-am zis, e una specială. Doar că nu 

toți o văd așa.  

 -Hei, Ruză! Ce faci? Nu ai fost azi la lecția de zbor.  

 -Bună, Bubu! Mmnnuu...nu am fost! Știi că nu mă pricep la zbor.  

 -Poate dacă ai veni mai des la lecții te-ai descurca mai bine. Pentru Carnaval te-ai pregătit? Eu 

știu deja ce voi face! Am auzit că cine se prezintă cel mai frumos și a fost activ tot anul, va fi premiat! 

 -Un premiu? Ce fel de premiu? 

 -Nu știu exact, ceva cu o putere specială. Îți imaginezi, o insectă cu puteri speciale?  

 -Mda...sună interesant! Ce să zic, mult noroc, Bubu! Ai toate șansele pentru premiu.  

 -Mulțumesc, mă duc să mai exersez! Pa-pa! 

 Ruză nu-i mai răspunse la salut, căci în mintea ei răsunau numai cuvintele „insectă cu puteri 

speciale.” Își imagină cum ar fi să aibă chiar ea o putere. Orice fel de putere.  

 *Fie vorba între noi, pentru Ruză, până și să zboare ar fi fost o putere binevenită. 
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 „Ce to visez eu aici?” spuse buburuza cu voce tare, fără să-și dea seama, în timp ce mergea spre 

casă, printr-o grădină plină cu flori. 

 -Ce visezi? Spune-mi și mie, se auzi deodată o voce. 

 Uitându-se în jur, micuța insectă observă o zambilă, care o privea curioasă. 

 -Visez la un premiu, de fapt, la o putere. Dar...tu cum ai...? 

 -Da, da, știu...Cum am ajuns până în acest moment al anului? Păi, e destul de simplu: mi-am dorit 

foarte tare! Și... am avut pe cineva care a avut încredere în mine și m-a făcut să mă simt specială și să 

îmi doresc să petrecem cât mai mult timp împreună. Să știi, contează tare mult să ai încredere în tine, dar 

și să te încurajeze cineva. O, iat-o că vine!  

 În acel moment, o fetiță drăgălașă, cu o rochie cu flori de primăvară și fundițe, se apropia cu o 

stropitoare. Buburuza vru să zboare, dar își aminti brusc că nu știe exact cum, așa că rămase neclintită.  

 -Salutare, Zambiliță! Oo, tu cine ești?  

 Fetița se aplecă și o privi cu atenție pe insecta neajutorată, apoi zâmbi larg, întinzând mâna. 

 -Uau, ești așa de frumoasă! Ești minunată!  

 La auzul acestor cuvinte, Ruză prinse curaj și se urcă pe degetul fetiței.  

 -Micuțp, ești atât de specială! Mă faci să zâmbesc! Haide, du-te și cucerește lumea, fii curoajoasă! 

Pfuuu!  

 Fetița suflă înspre buburuză, iar aceasta își deschide aripile, alunecând ușor prin aer. 

 -Zbor! În sfârșit pot să zbor! Gata, am reușit, fără puteri speciale, am reușit!  

 Ruză zbură ceva timp, gândindu-se că de-acum poate face orice și poate să-și îndeplinească orice 

vis. Înțelesese în sfârșit că trebuie să aibă curaj și să creadă în ea. Să creadă...ea, înaintea tuturor. 

 *-Gata, timpul pentru azi a expirat, Ali! O, ce buburuză frumoasă ai desenat! Ai făcut mari 

progrese, să știi!  

 O fettiță cu părul precum cărbunele zâmbi în semn de mulțumire și se gândi că în ora următoare 

de terapie își va face curaj și-i va spune doctorului cine era cu adevărat buburuza.  
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Pumnul de pietre 
-Pietre?- 

 
Profesor pentru învățământul primar și preșcolar Corina-Maria Beșa, 

 Grădinița cu program prelungit ,,Căsuța cu povești” Bistrița 

                

         Pietre? 

       - Nu îmi place de tine! Ești un urât! Lasă-mă în pace!  

       Alex este un băiețel tare iubit de familia lui. Este mezinul familiei și toți ai casei îl răsfață. Mama se 

joacă cu el de-a magazinul, întind pe terasa casei toate jucăriile băiatului transformând-o într-un adevărat 

magazin. Băiatul alege mereu rolul preferat iar mama îi face pe plac. Tata, oricât de obosit ar fi, la 

rugămințile băiatului, se transformă pe dată în căluț și ,,galopează” cu băiatul în spate, prin toată curtea. 

Bunica îi gătește numai bunătăți, îl alintă și îl răsfață cu cele mai lungi,  minunate și interesante plimbări. 

Bunicul îi citește seară de seară poveștile preferate, împreună pășesc în cele mai misterioase și captivante 

lumi. Bunicul se transformă, de dragul băiatului, în dinozaur sau căpcăun. Alteori este câine sau poate 

leu. Maria, sora mai mare, renunță la orice dacă băiatul declară (țipând, fie vorba între noi) că el își 

dorește acel lucru.                                                                 

       Zi după zi băiatul se transformă în ,,comandantul” familei. Este suficient ca Alex să-și privească 

,,victima” cu ,,ochii de cățeluș” care cere alint și dorința îi se îndeplinește. Mai mult, parcă în ultima 

vreme ,,ochii de cățeluș” s-au transformat în ,,ochi de vultur”. De îndată ce nu  i se face pe plac, Alex, 

cu ochii tăioși și vocea ascuțită, se revolt,  strigă și bate din picior, se tăvălește pe jos, jignește. 

     -Nu îmi place de tine! Ești un urât! 

     Cuvintele lui lovesc ca un pumn de pietre aruncate drept în pieptul familiei. 

     În această dimineață, blânda bunicuță, pornește spre piață cu gândul că ar vrea să gătească familiei o 

ciorbă gustoasă de legume. Alex, pus pe șotii aleargă în urma bunicuței și strigă: 

     -Nu îmi place ciorba ta! Are gust de bolovani! Nici nu o să gust măcar! Nu! Nu! Nu! Apoi fuge în 

casă lăsând-o pe buniucuță cu lacrimi în ochi și inima rănită.(Pumnul de pietre a lovit din nou) 

     La ora prânzului, Maria sosește de la școală. Este abătută, are ochii plânși. Alex o privește ștrengărește 

și îi zice: 

   -Nu îmi place de tine când arăți așa! Uite, ce ochi urâți ai! Arăți ciudat! 

   Maria izbucnește în plâns și fuge în camera ei. Nu vrea să mai vadă pe nimeni. Nu vrea să povestească 

nimănui că azi la școală un coleg mai mare a necăjit-o. (Alex a aruncat din nou pumnul de pietre în inima 

unui membru al familiei; un membru care l-a iubit și l-a ocrotit mereu.) 
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   Înțeleaptă, cu privirea blândă și vocea caldă, bunica îl cheamă pe Alex: 

    -Alex, nepotul meu drag, aș vrea să vorbim ceva! 

    -Ce este, bunico? răspunde curios nepotul. 

    -Dragul meu, tu ești pentru noi un dar divin. Toți te iubim și te prețuim ca pe cea mai scumpă comoară! 

    -Mulțumesc bunico! Și eu vă iubesc foarte mult! 

    -Alex, dragul meu, de acum ai crescut mare. În curând vei merge la școală. Cred că pot să fiu foarte 

sinceră cu tine și să îți spun că inima mea zi de zi este lovită de pietre dureroase. 

  - Pietre ,bunico? întreabă băiatul neînțelegând vorbele bunicii. 

   -Pietre, dragul meu! 

 Băiatul își privește bunica nedumerit și din priviri cere explicații. 

 Bunica continuă blând: 

  -Alex, când tu strigi, când rostești cuvinte urâte, inima mea suferă. 

Alex nu înțelege. Își privește bunica nedumerit, și cu multă naivitate  o întreabă: 

  -Bunico, dar tu mă auzi cu inima? 

Bunica zâmbește privindu-l cu ochi triști. 

 -Câteodată te aud și te simt cu inima, dragul meu.Vezi tu, vorbele tale mă lovesc în inimă ca pietrele 

aruncate cu putere. De câte ori țipi și te revolți pietrele îmi rănesc inima. Da, Alex, inima mea e rănită . 

 -Dar…Bunico, pietre? Despre ce pietre vorbești? 

 -Alex, dragul meu, cuvintele tale sunt pietrele aruncate în pieptul meu. 

 -Pietre??? repetă încet băiețelul. Dar, dar...eu spuneam doar ce gândesc...De la tine am învățat asta! Mi-

ai spus mereu să fiu sincer și să spun ceea ce mă deranjează. Mie nu îmi prea place cioba ta de legume...și 

nu îmi place să o văd pe Maria cu ochii plânși...Arată altfel, și…bunicul uneori mă necăjește, nu îmi 

place că e mereu în spatele meu și… 

    Băiatul oftă. A înțeles! Vorbele lui au fost ca un...ca un pumn de pietre aruncate în pieptul celor care 

îl ocroteau și pe care îi iubea atât de mult. 
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#ozi 
 

Profesor gradul I doctor Iosefina Blazsani-Batto,  

Institutul Limbii Române, București 

 

Îmi trăiesc neliniștea. Din nou. Mult mai puternic și mai intens de data aceasta. Același punct de 

plecare. Aceleași întrebări. Un neant de vreo 17 ani. Nici nu știu unde s-a dus. Dacă a fost. Dacă a lăsat 

ceva pe mine. Sunt tot acolo. Aceeași stare. Un fel de naivitate copilăroasă cu crezăminte în Binele din 

poveste. O să îmi aduc aminte să nu îi citesc povești fiicei mele. Nu o vreau intoxicată de irealitate. Cu 

toate că e deja pe dumul ei... știe ce vrea. Îmi cere ce vrea. Refuză ce vreau eu să-i dau și nu i se potrivește. 

A făcut acest lucru de la 3 zile. De când mi s-a dat voie să fiu lângă ea. Am devenit atunci un fel de 

unealtă a satisfacerii nevoilor ei. Nimic nou pentru mine. O făcusem de atâtea ori pentru alții, cu mult 

mai puțină semnificație în viața mea. Și cu atât de puțină semnificație în viața lor. Irosire totală. Sunt 

aici. Și îmi trăiesc din nou irealitatea. În forma unui clivaj existențial care mă aduce în stări de presiune 

exacerbată. Sau în înălțimi despre care n-am crezut că pot exista pentru mine. Dar și străfunduri cărora 

abia cu greu le pot face față. Cu toate că... nu-mi este nimic străin. Poate doar cele 15 kg în plus. Am mai 

fost acolo. Cu aceeași intensitate. Cu aceeași cădere. Sunt perfect înapoi. Acolo de unde am plecat. Și cu 

ce mi-am ocupat timpul o mare parte din culmea anilor 20. Reflectând la androginie. La nevoia de a-mi 

fi suficientă. De-a trăi doar cu mine la nesfârșit într-o muțenie care nu e mea... dar care îmi este necesară. 

Experiența mea de a fi în afara tiparelor. Da. De fapt starea mea... care în permanență m-a făcut să îmi 

trăiesc emoțiile pe culmi. De cele mai multe ori descendente. În contradicție puternică la felul în care 

trebuia să fiu. Că trebuia să fiu. Pentru unii, copilul care aduce mulțumire... care nu este rău... că plânge... 

și nu acceptă ce primește; pentru alții, motiv pentru aspirare la securitate financiară sau ingrată 

poziționare socială. Eu nu eram nimic din toate astea. Un râs care izbucnea din nimic, un țăcănit de tocuri, 

o piruietă nelalocul ei pe stradă. O fragilitate care ascunde o stare de abandon. O foame de a aparține. 

De-a mă lăsa deposedată de mine. O săritură peste trepte cu tocuri rupte. O stare de catharsis. Doar o 

forță de conexiune într-un alt nivel. Asta am și reușit să trăiesc în fracțiuni de momente recunoscătoare. 

Am trăit o minune într-o noapte. O conexiune dincolo de vizibil. Senzorial... intuitiv... erotic.... plus un 

fel de dezvăluire intelectuală.  

Filosofii de oglindă 

1. 
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Sunt doar eu. Spontan. Nedorind nimic. Fără flirt. Fără joc despre. Nici măcar timid. Doar deschis. Așa 

cum am fost de când ne-am cunoscut. Am avut sindromul... “Dară ochiu-nchis, înlăuntru se deșteaptă”. 

Momente grozave ale A-HA. Ai fost butonul pentru ele.  

2. 

Trebuie să vorbesc mult despre asta. Despre cele mai profunde momente de interioritate care au scos la 

lumină gânduri și sentimente adormite. A fost mai mult decât o întâlnire... doi oameni care s-au reunit 

pentru a se petrece. A fost o căutare în care nu am știut niciodată că mă aflu. Am ghicit. Am bâjbâit. Dar 

nimic la acel nivel. 

3. 

Și eram destul de hotărât să o amân (ieșirea noastră). Urăsc limitările și așteptarea. Cred că partea mea 

de bărbăție este cea care reacționează în extreme. Nu este vorba de a fi în control. Nu este vorba de 

superioritate și de a avea putere asupra celuilalt. Nimic de genul asta. Doar un fel de parteneriat, bun 

pentru ambele părți.  

4. 

Nu am înțeles niciodată de ce o relație bărbat-femeie nu poate fi așa. Legătura dintre cele două suflete 

nu poate fi explicată. Frică, disperare, inferioritate... neputință. Sentimentul de a fi inutil... sentimentul 

de incertitudine... O luptă interioară destul de reală pentru supraviețuire pentru bărbați. 

5. 

Dihotomia... femeie și mamă... Cele două laturi ale unui întreg... prima simte golul... să se conecteze 

pentru a fi o persoană vie ... a doua... dăruirea... creatorul vieții... care are puterea întregului univers... de 

neoprit. Suficient de puternică încât poate să lupte cu întreaga lume. Tocmai mi-am amintit acum o scenă 

dintr-un film cu vikingi... regina se preda în castelul ei și fiul ei mai mare a fost prins de inamic... negociau 

și viața fiului ei a fost amenințată... Răspunsul ei... Pot să fac altul... Da... este multă putere... dar vine cu 

un preț... și a devenit călcâiul lui Ahile... femeia este redusă pentru multă vreme doar la maternitate. Un 

crescător. Fără drepturi. A fost din frică. A fost din inferioritate... Niciodată un parteneriat. Dragostea/ 

sentimentul de catharsis/ reapariția în non-fizic ar trebui să fie punctul culminant. Nu o limită... 

6.  

Ți-am spus că pot vedea un model aici. Cu cât se pun mai multe restricții... cu atât crește nevoia de 

exagerare. Și totuși, sunt doar aceleași nevoi... ca și cum aș fi vizionat un film cu clone... multă bărbăție... 

pur și simplu instinct... multa poftă... multă putere...  

7. 

Bărbăția nu este despre putere și superioritate... este despre apariția golului. Necunoscutul cu multe 

amprente... foamea de competiții, de a se arăta, de a înfrunta... Cred că nu există nimic curajos în a lupta 
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pentru umanitate... (corect, greșit, idei grozave... ) și umbrirea sentimentului pentru femeia de lângă 

tine...  

8. 

Știi... înainte să ne întâlnim... Am avut câteva zile foarte proaste. Ne jucam de-a așteptarea... și adrenalina 

mă invada... Apoi știam că nu mai vreau asta... dar fără a rosti cuvinte... Încercam să fac ce e corect. Dar, 

în sfârșit...  a fost doar o decizie irațională. 

9.  

M-am eschivat de la tot... pentru a rata întâlnirea. Am lăsat casa în dezordine intenționat... ca să nu fiu 

tentat să vin... 5 minute... Am petrecut toată după-amiaza la telefon... forțându-mă să nu fiu în starea de 

așteptare... Cred că trebuia să ne întâlnim și să împărtășim... iar eu să am experiența mea ca femeie în 

sfârșit... să fiu femeia... să fim slabi... să ne exprimăm... Era atât de natural... atât de plin de sens... atât 

de lin... dincolo de materialitate... un răspuns la căutarea mea. Și ai fost atât de agil... atât de rapid în a 

ghici... știind...  

10. 

Și da… aș putea începe să vorbesc mult despre asta… Tocmai am recitit o legendă… m-a readus la 

obsesia mea... androginia... o căutare interioară... de depășire a limitelor... re-crearea unității... Și știi... 

legenda despre care vorbesc... este singura pe care o știu în care femeia se transformă în bărbat sub 

suflarea caldă a nărilor fremătânde...având puterea de a îndeplini nevoile care i-au fost cerute. 

 

Părea a fi nimic din ce vizualizasem vreodată. A apărut din neant... și înspre acolo m-a dus. Dizolvare a 

conștiinței... stare de plenitudine senzorială... De cand m-am trezit.... îmi trăiesc recunoștința pentru 

accesul la acel moment. Este povestea mea... este povestea ta...  
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Pădurea, aurul verde 
 

Profesor Bojin Nicoleta-Maria,  

Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebeş 

 

 Natura este totul şi noi suntem natura. Protejând natura, ne protejăm pe noi, fiinţele vii, dar şi 

mediul înconjurător. Pădurea este aurul verde. Este un laborator de viaţă şi de bine, fără de care am fi 

mult mai săraci. Ecosistemul forestier este o sursă preţioasă de oxigen.   Funcţiile pădurii sunt multe şi 

deosebit de importante pentru viaţa noastră şi viitorul mediului înconjurător. 

 Funcţia oxică face referire la faptul că pădurea posedă capacitatea de a produce oxigen. Aceasta 

eliberează în atmosferă aproximativ 1,3 tone de oxigen, consumând circa 1,8 tone de bioxid de carbon. 

Rolul pădurii este de a purifica mediul ambiant, contribuind la realizarea procesului de fotosinteză. Prin 

fotosinteză, pădurea contribuie la realizarea a trei procese cu consecinţe economice şi ecologice: produce 

materie primă fără poluare şi fără consum de energie terestră, absoarbe bioxid de carbon şi diferite noxe 

din biosferă, emană oxigenul indispensabil vieţii animale şi umane. Eliberarea de oxigen reprezintă 

o funcţie a pădurii indispensabilă vieţii.   

 Funcţia climatică are rol în normalizarea temperaturii, a climei și influenţează apariția 

precipitaților corespunzătoare anotimpurilor prezente. 

 Funcţia hidrologică se referă la infiltrarea apei în sol şi apariţia izvoarelor subterane, influențând 

debutul râurilor şi hrănind plantele cu aportul de apă necesar.  Un sol forestier normal poate asigura 

infiltrarea unei ploi cu un volum de 146 l/mp, respectiv a unui volum de apă de 1.460 mc/ha.  

 Funcţia antierozională are o importanţă deosebită în protejarea solului de precipitațiile violente 

care l-ar putea afecta. Coroana copacilor atenuează ciocnirea picăturilor din precipitații, reglând 

cantitatea necesară și moderată pentru a alimenta solul cu apă.  

 Funcţia antipoluantă are rol în reducerea poluării. Totuşi, atunci când sunt 

depășite limitele normalului de poluare, pădurea se declară a fi moartă din punct de vedere ecologic.  

 Funcţia sanitar-igienică. Ecosistemul forestier are o capacitate foarte mare de terapie, este 

un adevărat filtru antibacterian. Frunzele pădurii şi florile plantelor forestiere emană în 

atmosferă substanțe volatile antiseptice – fitocidele – de ordinul a 5 kg zilnic/ha în cazul unei păduri 

de răşinoase, care distrug microorganismele patogene din atmosferă, inclusiv pe cele care generează boli 

grave, cum ar fi: febră tifoidă, difterie, tuberculoză ş.a. În pădure, aerul este aproape pur. Pădurea este şi 

un important factor de reglare şi conservare a fondului hidrologic curativ. Contactul omului cu zonele 
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verzi, împădurite, exercită o influenţă binefăcătoare asupra organismului, îndeosebi  

a funcţiilor fiziologice – frecvenţa pulsului, micşorarea tensiunii arteriale, temperatură etc.  

Ambianţa forestieră influenţează favorabil psihicul uman şi, implicit, întregul organism. Pădurea mai 

poartă şi denumirea de  „plămânii verzi” ai biosferei.   

 Funcţia antifonică se referă la capacitatea pădurii de atenuare a zgomotului. Efectele nocive ale 

poluării fonice afectează o mare parte a populaţiei, mai ales în zonele urbane. Ele sunt directe şi indirecte 

(secundare). Zgomotul afectează auzul, duce la modificări electro-encefalografice, perturbă ritmul 

cardiac, circulaţia periferică, contractă organele interne, generează tulburări de somn. 

Prevenirea şi combaterea zgomotului sunt de mare importanţă pentru sănătatea omului şi calitatea vieţii. 

 Funcţia turistică şi recreativă este strâns legată de capacitatea pădurii de deconectare, recreere, 

refacere şi stimulare a spiritului şi organismului uman. Omul doreşte şi vine în contact cu 

natura şi frumosul şi prin intermediul pădurii. În acest scop, se cer create categoriile de păduri cu caracter 

turistic şi de recreere: păduri parc (în apropierea sau în zona centrelor populate), păduri de agrement 

pentru sfârşit de săptămână, păduri de interes turistic şi sportiv (în special în zonele de deal şi munte) cu 

caracter de permanenţă.   

 Funcţia de protecţie constă în apărarea obiectivelor construite (infrastructurale, industriale, 

civile) şi a aşezărilor umane. În zonele de câmpie, de exemplu, perdelele forestiere de protecţie sunt 

adevărate scuturi de apărare a căilor de transport, obiectivelor economice şi aşezărilor umane, în 

momente de manifestare a intemperiilor şi catastrofelor naturale (inundaţii, avalanşe, 

spulberări şi depuneri de zăpadă), precum şi de protecţie în perioadele când se modifică factorii climatici 

(temperaturi înalte).   

 Funcţia educativă, ştiinţifică şi de păstrare a monumentelor naturii constă în capacitatea pădurii 

de a fi sursă de cercetare, cunoaştere şi dezvoltare a ştiinţei, mijloc de educaţie, 

cultură şi civilizaţie umană, factor de conservare a diversităţii peisagistice, ecologice şi biologice.   

 Funcţia economică rezultă din capacitatea pădurii de a asigura resursa principală de masă 

lemnoasă din diferite specii forestiere şi resursele secundare ale mediului forestier – vânat, fructe, flori, 

plante medicinale, iarbă, frunze, ciuperci, coajă, răşină, răchită etc., care servesc la dezvoltarea 

economiei şi asigurarea necesităţilor de consum ale populaţiei. Lemnul este folosit pentru producerea a 

peste 5.000 de bunuri economice cu caracter durabil sau pentru utilităţi curente. Lemnul este utilizat 

în construcţiile civile şi industriale, în construcţiile de nave marine şi aeriene, în producţia mobilei, în 

realizarea unor instrumente muzicale şi profesionale, placaje, parchete, paneluri, plăci fibro-lemnoase, 

în construcţia de autovehicule şi material rulant, în exploatările miniere, în industria celulozei şi hârtiei, 

în producerea medicamentelor, a unor uleiuri, iar o parte a masei lemnoase exploatate (lemnul 
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cu calităţi improprii pentru transformare în produse cu valoare înaltă – crăcile, coaja etc.) serveşte pentru 

producerea energiei, încălzitul locuinţelor, prepararea hranei umane etc.   

 În concluzie, pădurea are valoare economică inestimabilă. Valoarea economică a pădurii 

este diferenţiată în cadrul diferitelor ţări ale lumii, în funcţie de gradul de dezvoltare a economiei, 

de educaţia şi cultura umană, de strategia şi politica de perspectivă îndelungată şi continuă de formare, 

protejare, conservare, exploatare şi utilizare superioară a resurselor principale şi secundare ale pădurii.  
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Cadrul  didactic – rol 
cheie  în  stimularea  și  educarea  creativității  elevilor  din  învățământul  primar 

 

prof. înv. preșcolar Briceag Elena Diana 

Gradinita cu P.P.Traian Ramnicu Valcea 

 

 Osborn remarcă: “Dacă nu încerci să faci ceva dincolo de ceea ce deja ai reușit să faci, nu vei 

crește niciodată”. Ei bine, eu vreau să cresc, vreau să înfloresc, pentru a putea să-i ajut pe alții să crească, 

la rândul lor. Nu vreau să irosesc viața atât de frumoasă pe care am primit-o în dar: ”O viață, o licărire 

între două eternități; nicicând a doua șansă pentru noi”. (Thomas Carlyle) Vreau să-mi ating potențialul 

personal maxim, deoarece sunt conștientă de responsabilitatea pe care o am ca profesor. Le datorez acest 

lucru copiilor inocenți care-și pun sufletele, viitorul, în mâinile mele. Sunt sigură că elevii mei au ajuns 

să confirme, prin conduită și rezultatele lor deosebite obținute la disciplina opțională, așteptările mele 

pozitive; a fost o încredere reciprocă, o muncă de echipă, un parteneriat. 

 Curiozitatea  și creativitatea sunt legate una de  cealaltă. Curiozitatea te motivează și te inspiră 

să-ți urmezi cursul fanteziei. Te ajută să îți hrănești inspirația și să experimentezi. Important este să nu 

te temi niciodată să visezi, să ai idei, să creezi. 

Pedagogul are rolul de a stimula efortul copilului, tendinţa acestuia de fi original, inventiv, 

creativ. Atitudinea profesorului are  un rol major în crearea unei atmosfere prielnice stimulării şi 

dezvoltării  învăţării interactiv-creative. 

Profesorul creativ dă libertate  elevilor să-şi spună  părerea promovând o atitudine deschisă, respectă 

opiniile celorlalţi, le întăteşte convingerea  că pot emite judecăți valoroase, îi antrenează în procesul de 

evaluare, le comunică criteriile de evaluare şi le oferă timp suficient  exersării. Pentru a stimula 

creativitatea elevului, profesorul însuşi trebuie să fie  creativ , să manifeste un comportament şi o 

atitudine pozitivă în acest sens. 

Profesorul creativ utilizează în procesul de predare – învăţare- evaluare învățarea prin colaborare 

în mod eficient. 

Cultivarea gândirii creatoare este o sarcină  importantă a şcolilor de astăzi. Stimularea creativităţii 

elevilor se  realizează printr-o pregătire susținută teoretică şi practică;  prin dezvoltarea competențelor 

de muncă și experimentare independentă; prin dezvoltarea  spiritului critic. Foarte importantă este relaţia 

și atitudinea profesorului în relația sa cu elevii.  Atitudinea autoritară  creează  blocaje afective. E necesar 

un climat destins, democratic, prietenos care contribuie la o deschidere spre imaginație, spre creativitate.  
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Profesorului îi revine datoria să depisteze elevii ce dispun de un potenţial creativ peste medie şi 

să le cultive dezvoltarea acestor capacităţi.    Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii se face și in cadrul 

activităților din afara clasei si a celor  extrașcolare. 

Profilul competențelor cadrului didactic creativ este următorul: 

• pedagog care “construieşte dispozitive de învăţare procedurală”; 

• proiectant, tutore, manager, moderator, organizator şi gestionar al conţinuturilor ştiinţifice; 

• mediator, facilitator al învăţării; 

• consilierul elevilor; 

• coordonator al muncii elevului; 

• co-evaluator alături de elev al procesului şi produsului. 

Profilul  competenţelor  profesorului creativ capătă  valenţe noi, depăşind tradiţionalul, nemaifiind 

doar un furnizor de informații. Cadrul didactic devine un coparticipant în actul invățării, alături de elevi 

. Procesul de învăţământ (predare-învăţare-evaluare) capată, astfel, valenţe formative şi formatoare 

și  încurajează progresul individual şi colectiv. Profesorul este cel care poate încuraja sau dimpotrivă, 

descuraja manifestarile creative ale elevilor. 

Iată câteva moduri prin care cadrul didactic  stimulează creativitatea elevilor: 

a)  încurajează gândirea  divergentă; 

Exemple:”Puteți întelege în alt mod această întrebare?”sau recompense pentru încercări de a găsi 

soluții noi, chiar dacă rezultatul final nu e unul excelent. 

b) tolerarează opiniile nonconformiste; 

Exemple: se cere elevilor să-și argumenteze părerile divergente; 

c) încurajează elevii să aibă încredere în propriile  judecăți; 

Profesorul trebuie să faciliteze activitățile în care elevii formulează întrebări pentru care au și 

răspunsuri. 

d) accentuează faptul că orice om este capabil să fie creativ într-o anumită măsură. 

Se evită exemple de mari artiști sau inventatori .Trebuie recunoscute și apreciate eforturile creative 

ale  elevilor. 

 EXERCIȚII CREATIVE PENTRU ELEVI: 

Arta plastică este cea care ne influențează viața, culoarea fiind cea care dă strălucire, optimism, 

prospețime. 

Atunci când curiozitatea și interesul (vă cheamă) nu vă  dă pace, desenați, colorați, creați. 

Privind tablourile din galeriile/expozițiile de artă vă veți îmbogății sufletul, vă veți relaxa ochiul și mintea 

căci acestea, dacă sunt de calitate, merită să fie admirate. 
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Veți descoperi tainele artelor plastice învățând limbajul culorilor și desenului. 

Privind natura, veți descoperi armonie, culoare, prospețime, frumusețe. 

Deschideți larg poarta imaginației pentru a intra în lumea creației toți aceia care au dreptul să o facă 

nestingheriți: copiii! 

  

Moda necesită creativitate! Când decizi cu ce să te îmbraci, iei o decizie creativă.  Iată câteva lucruri 

din  domeniul modei: 

1. Îți poți decora un tricou, o bluză, o rochie cu un imprimeu pictat de tine și aplicat. Gândește creativ! 

Poți modifica gulerul sau îl poți colora. 

Poți coase un șnur din panglică. 

Poți face franjuri. 

Cu vopsea, poți picta tot ce ți se pare interesant. 

Nu uita! Consultă-te cu părinții pentru a nu-i supăra! 

1. Fă-ți costum de carnaval. Realizează-l singur și ține seama de toate amănuntele. Crează-ți costumația 

perfectă, pictează-ți fața sau pregătește-ți o mască folosindu-ți din plin imaginația. 

2. Alege cartea ta preferată. Creează o nouă copertă. Ce culori veți folosi? Ce fel de imagini? Ce tip de 

litere folosești pentru titlu și numele autorului? Poți folosi noua copertă pentru a proteja pe cea 

existentă! 

3. Caută pietre de diferite forme sau chiar o cărămidă. Pe aceste materiale poți picta și/sau aplica bucăți 

de hârtie colorate diferit și utilizați-le pentru decorarea camerei. 

4. Redecorează-ți camera. Anunță-i pe părinți și convinge-i că simți nevoia unei schimbări pentru a te 

relaxa. 

5. Realizează un colaj de imagini și cuvinte  care să reprezinte cel mai ăndrăzneț vis al tău pentru viitor. 

6. Desenează-ți portretul cu ochii închiși. 

7. Vopsește fiecare unghie într-o altă culoare. Bucură-te. Nu uita, când mergi la școală spală-te pentru 

a nu atrage atenția/distrage atenția colegilor. 

8. Crează-ți un vitraliu. Ia o hârtie de calc sau un pergament/hârtie semitransparentă. Desenează pe ea 

contururi. Cu o carioca de culoare închisă trasează conturul desenului și umple cu culori preferate. 

Se poate decupa forma pe care o vei admira dacă o vei lipi pe o fereastră însorită. 

9. Crează un mozaic. Lipește pietricele, capace de sticlă, semințe, boabe de fasole și porumb (uscate) 

pentru a obține o formă interesantă (se pot colora înainte în culori diferite). După ce se usucă, toarnă-

le cu grijă pe bucata de carton și împrăștie-le cu degetul pentru a le amesteca într-o formă interesantă. 

Lipește-le exact acolo unde sunt. 
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10. Umple o pagină de caiet/bloc de desen în ce mod dorești: desenează, pictează, fă un colaj, fă orice ți 

se pare plăcut! 

11. Realizează un anunț publicitar. Adaugă imagini convingătoare folosind culori pline de strălucire. 

”Noi creștem prin vise. Toate marile personalități sunt niște visători. Unii dintre noi lasă acele visuri 

mari să moară, dar alții le hrănesc și le protejează, le  hrănesc în zilele proste, până când le aduc în lumina 

soarelui; lumina vine totdeauna către cei care cred sincer că visele lor vor deveni realitate”. (W. Wilson) 

În încheiere vreau să le adresez copiilor îndemnul de a crede că visele lor se vor împlini, cu simpla 

condiție de a încerca și de a persevera. Așadar, visați, copii! Nimeni nu vă poate răpi libertatea creației! 

Profesorul creativ oferă învățarea autoinițiată, atmosfera neautoritară, îi încurajează pe elevi să învețe 

suplimentar, încurajează procesele creative. Aceasta înseamnă că el îi îndeamnă pe copii să caute noi 

conexiuni între date, să asocieze, să-și imagineze, să găsească soluții la probleme, să facă presupuneri 

nebănuite, să emită idei, să perfecționeze ideile altora și să orienteze aceste idei în direcții noi.  

Profesorul bun permite elevilor să-ți asume riscuri intelectuale, să speculeze pe baza informațiilor 

neconcludente, să sondeze relațiile structurale și spațiile dintre lucruri. 
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Scrisoare către elevi 
 

Profesor Carmen Ciurușniuc 

Colegiul Silvic „Bucovina” 

Câmpulung Moldovenesc 

Dragii mei, 

Încep această scrisoare, spunându-vă, în primul rând, că sunt extrem de bucuroasă și privilegiată 

că fac parte din viața voastră! Împărtășiți cu mine din trăirile și emoțiile voastre, îmbrăcate în zâmbete 

sau în lacrimi, mă faceți părtașă la năzdrăvăniile voastre, la răspunsuri inedite, alambicate sau total 

neinspirate și nu știu cât de des v-am spus, dar dimineața, ies din casă cu bucurie pentru toate acestea! 

Alături de voi, fiecare zi este altfel și fiecare dintre voi vă puneți amprenta asupra mea, mă creșteți și mă 

inspirați, cum nici nu vă puteți imagina!      

Voi sunteți minunați! În fiecare dintre voi văd lumină și frumusețe, în fiecare dintre voi mă 

regăsesc câte un pic și dorința mea cea mare este să știu că ajungeți să vă trăiți visele, că veți fi corecți 

cu voi inșivă, că veți respecta și iubi întreg Universul, cu oameni, cu natură, cu tot, pe oriunde vă poartă 

pașii! Și dacă câte ceva din cunoștințele pe care le-am împărtășit cu voi, de-a lungul anilor de școală vă 

vor ajuta cândva în viață, răsplata noastră va fi în gândul și în zâmbetul vostru!    

 Precum știți, nu există doi oameni la fel, generațiile sunt diferite, de la an la an,  și dacă abia ne 

obișnuim cu un stil de viață, de învățare și asimilare, suntem forțați să ne adaptăm rapid altor tipare, cu 

accent pe alte valori, cu alt gen de ambiții și comportamente! Nu, nu-i ușoară munca noastră, dragii mei! 

Noi nu suntem doar profesorii voștri! Noi trebuie să vă fim și mamă și  prieten și frate și soră. Noi trebuie 

să avem capacitatea de a străpunge carapacea voastră, de a intra dincolo de trupul fizic și de a vedea, a 

empatiza, a rezolva ce e acolo sau de a da spre rezolvare, altora, capabili să facă asta. Noi trebuie să fim 

psihologi, să fim preoți, să fim părinți. Am fost cândva diriginta unei fetițe din clasa a IX-a, care venea 

zi de zi la școală cu câte o nouă tăietură cu cuțitul, pe brațe. Le ascundea bine, nu-și expunea niciodată 

brațele, însă, într-o zi,  am zărit ceva și am rugat o colegă de-a ei să verifice, iar bănuiala mea s-a dovedit 

a fi adevărată. Am fost siderată, știam că este un copil liniștit, dar introvertit, plecat de acasă să locuiască 

cu mătușa sa, cu care, de altfel, comunicam destul de des; era șefa clasei, învăța bine, avea prezență la 

ore, însă, sub zâmbetul ei timid nu reușisem să pătrund până atunci. Despărțirea de părinte (doar unul 

avea) și integrarea ei în mediul străin, cu o mătușă care o teroriza psihic, au fost pentru ea factorii 

declanșatori ai automutilării iar ea nu a știut cum să ceară ajutor; mi-a mărturisit că a încercat de câteva 

ori să-și pună capăt vieții. Un copil căruia lumea i se năruise iar singura alinare i se părea sinuciderea. 

Poate dacă mai trecea o zi, nu mai exista. Bineînțeles că aceea a fost ultima zi a fetiței la școala noastră, 
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părintele a fost informat de toată drama copilului și a fost chemat să o ia acasă, în câteva zile rezolvându-

se cu transferul la o școală mai apropiată de casa ei, unde să fie alături de tatăl și de frații ei. Vă spun 

acestea, dragii mei, ca să înțelegeți că meseria noastră poate părea ușoară, însă, încărcătura emoțională 

pe care o simțim, o luăm cu noi, pentru multă vrem!        

Mă preocupă în mod deosebit să vă știu fericiți, liniștiți, să vă trăiți propria adolescență și nu 

dramele părinților voștri! Mi se rupe sufletul când văd copii abandonați de proprii părinți! De mulți ani 

părinții fac asta, pleacă la muncă în străinătate și-și lăsă copiii în grija bunicilor sau a mătușilor sau a 

străinilor, gândind că de fapt, lor le fac un bine, că se duc să adune bani pentru ei. Spun că se sacrifică 

pentru ei și le reproșează asta ori de câte ori acești copii își strigă neputința și le cerșesc atenție, 

implorându-i să se întoarcă acasă, dar, de câte ori oare și-au întrebat copilul dacă el este de acord ca 

părintele să-i plece? Să-l lase singur, într-o lume nedreaptă, mai ales când sufletul lui are atât de multă 

nevoie de părinte! Oare asta este drept pentru copil? Știți cum văd eu copilul abandonat de părinți? Ca o 

cutie de cadou, împodobită frumos pe dinafară, iar înăuntru goală, cu mult întuneric în ea. Au multă 

durere în ei acești copii! Iar noi trebuie să-i vedem, să vedem golul din ei și să punem ceva frumos acolo, 

poate un zâmbet, o îmbrățișare, o vorbă bună, un bănuț pentru un sandwich....  

 Prima discuție pe care o fac la clasă, cel puțin la prima întâlnire, este cea referitoare la puterea 

noastră de a schimba lumea în bine. Nimic nu este mai prețios în lume decât să fii om și dacă nu poți să 

faci bine, atunci măcar evită să faci rău. Știu, v-o spun de atâtea ori, că a devenit banală această vorbă, 

însă, dragii mei, am încredere că poate deveni cu timpul și motto-ul vostru în viață! 

Da, vă îmbrățișez pe fiecare în parte, de cum intru la voi în clasă! Așa vă asigur că sunt fericită 

că mă aflu acolo, cu voi, așa vă asigur că eu nu intru în clasă cu frustrările vieții sau cu oboseala unei 

nopți nedormite. Așa vă asigur că vom trăi o nouă experiență de învățare, de cunoaștere, că sunt deschisă 

oricărei idei și provocări, lăsând brainstorming-ul să-și facă de cap. Îmi place să lucrez cu voi! Mă bucură 

progresul vostru, îmi place să simt bucuria revelațiilor voastre! Metodele centrate pe elev întotdeauna 

m-au ajutat să vă ajut în pregătirea voastră pentru o tranziție mai ușoară spre locul de muncă, dar și spre 

învățarea continuă. Îmi doresc să aveți visuri și să le atingeți! Să aveți curaj să vă deschideți către nou! 

Să nu îndrăzniți să nu credeți în voi, în puterea voastră de a vă ridica și de a face lumea un loc mai bun! 

Vă iubesc infinit!  

Sunt aici, pentru voi, mereu! 

Cu iubire!  
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Pelerina roșie 
 

Prof.înv.preșc. Chiorpec Camelia ,G.P.P Mugurașii ,Râmnicu Sărat , 

Prof.înv.preșc. Petrea Alina ,G.P.P Mugurașii ,Râmnicu Sărat 

 

Într-o dimineață ploioasă de primăvară, Alexandru nu vroia să meargă la grădiniță fără 

pelerina  lui  cea roșie de ploaie. Ceea ce uitase băiatul era faptul că , aceasta era prea mică să o mai poată 

îmbrăca.O avea de ceva vreme.... de pe la vârsta de 3 ani și acum este deja grupa mijlocie ... deci, de 

veo  doi ani. 

Degeaba au încercat cei ai casei să-i explice că nu se poate îmbraca cu aceasta, copilul nu a fost 

convins deloc. 

Mama lui deja îi cumpărase o umbreluță foarte drăguță , chiar ,cu personajele lui preferate din 

desenul animat pe care îl urmărește cu atâta interes dar și acest  acest efort a fost  în zadar. 

După multe insistențe ale băiatului cei doi , au pornit spre grădiniță , dar nu cu umbrela cumpărată 

cu mare drag de mama acestuia  , ci cu acea pelerină roșie pe care băiatul o adora.  

S-a chinuit ceva vreme să poată să-și  pună pelerina dar ,băiatul era foarte mândru să-i arate 

mamei că el a avut dreptate și pelerina lui încă îi vine. 

Grădinița nu era foarte departe de locuința acestora , cam la cinci minute distanță de mers pe jos.  

Ajunși la grădiniță ce credeți că s-a întâmplat ? Alexandru , nu a fost  deloc protejat  de picăturile 

umede  de ploaie și era ud pe la brațe , apa de pe pelerină s-a scurs în cizmulițele lui preferate  de cauciuc 

, gluga nu reușea să-i acopere în totalitate capul și firicele firave de apă parcă îi umezeau fața ca niște 

lacrimi de crocodil. 

Băiatului nu i-a plăcut deloc această situație  deoarece ,pe lângă faptul că s-a udat ,a reușit  și să 

răcească foarte tare. În cele din  urmă și-a dat seama ca mama lui a avut dreptate cerându-și scuze și 

oferind mamei un sărut pe obraz dar,  și , mulțumindu-i pentru minunata umbrelă pe care acum o adoră. 

Ce avem de învățat din povestea lui Alexandru? 

Trebuie  să avem încredere că părinții  și adulții din jurul copilului  știu întotdeauna ceea ce este 

bine pentru copii lor. 
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Când am greșit… 
 

Profesor pentru învățământul primar Corina Diana Comșa 

Școala Gimnazială nr. 2 „Diaconu Coresi” Brașov 

 

 Până după 30 de ani am trăit cu adevărat doar la școală. „Copiii mei”, „clasa mea”, „școala mea”, 

„colegii mei”, „lecțiile mele”, „inspecțiile mele”, „examenele mele”… Dacă mă uitam în oglindă, eram 

eu-învățătoarea și atât. Atât, dar eram fericită să fiu ocupată 24/7. Chiar și într-un Ajun de Crăciun, după 

ce mi-am primit elevii-colindători, m-am dus la școală cu femeia de serviciu și cu un tătic-instalator ca 

să desfundăm țevile înghețate… Oricum, nici când eram copil nu am știut niciodată ce înseamnă să te 

plictisești, așa că eram în elementul meu, fiind mereu ocupată. Toate erau „ale mele”, dar nimic nu era 

de fapt despre mine sau pentru mine. Tot ce făceam era pentru alții: copii, părinții lor, părinții mei, colegi, 

comunitate. 

Și-a apărut nevoia de a schimba ceva, dar ceva major. Și-am schimbat, adică m-am mutat de la o 

zi la alta la 360 de kilometri de casă, dintr-un sat într-un oraș mare, într-o școală complet diferită de cea 

în care lucrasem 15 ani și am devenit din cineva o oarecare, ba chiar o… invizibilă. Și, Doamne, ce mi-

a mai plăcut! La început. Vreo două săptămâni… După 15 ani mereu sub lupa unei comunități mici, era 

o mare ușurare să-mi văd numai de clasa mea și de viața mea personală. Dar noua mea clasă nu era doar 

o clasă de elevi de 6-7 ani, proaspăt intrați în clasa pregătitoare. Era o PROVOCARE. Una cu multe 

fațete. De altfel, cuvântul provocare a căpătat alte noi valențe pentru mine începând din acea toamnă. 

Dintre cei 28 de elevi, doar 5-6 se bucurau să îi aibă alături pe ambii părinți, dar nu aceasta a fost 

principala cauză a avalanșei de provocări care s-a pornit chiar din prima zi de școală. Principala cauză a 

fost că eu am luat toate cele câte au urmat la modul personal. Pe de o parte, m-am considerat capabilă să 

gestionez de una singură situațiile conflictuale care au apărut și, pe cale de consecință, m-am considerat 

vinovată de eșecul care a venit foarte repede. Pe de altă parte, în lupta mea, am pornit de la premisa 

complet greșită că tot ce mi se întâmplă e din cauza unora din preajmă, care vor să-mi facă rău. De fapt, 

nimeni nu avea nimic cu mine personal. Nici în sens pozitiv, nici în sens negativ. Fiecare avea problemele 

sale și multe așteptări de la toți ceilalți, inclusiv de la mine.  

Mă simțeam frustrată de faptul că, deși aveam experiență, nu reușeam să îi determin pe părinții 

elevilor să-mi fie alături și să mă susțină în demersurile mele de a aduce echilibru în grupul nou format. 

Eram furioasă pe școală care permisese formarea unei clase cu mulți copii aflați în situații de risc, din 

cauza situației familiale sau/și a condițiilor materiale precare, în timp ce alți doi copii aveau în mod 

evident deficiențe de intelect și întârziere în dezvoltare, iar alții cinci manifestau deficit de atenție și 
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serioase tulburări de comportament. De altfel, comportamentul unuia dintre cei cinci a avut un impact 

atât de mare încât în primele două săptămâni șase dintre copiii din clasa mea s-au transferat la o altă clasă 

din școală și la alte școli din oraș, iar părinții copiilor din clasele paralele făceau presiuni asupra 

conducerii școlii ca nu cumva acel copil să fie transferat disciplinar și să devină „problema” lor. 

Eram conștientă că toți elevii mei aveau nevoie de susținerea mea, însă chiar eu eram cea care 

avea nevoie de ajutor, un ajutor pe care nu l-am cerut. Poate din orgoliul celei care până atunci le făcuse 

pe toate singură, poate din incapacitatea mea ca nou-venită într-o școală, de a-i vedea pe oamenii care 

m-ar fi putut ajuta. Cert e că am greșit. Și greșeala asta a avut efecte negative, cu urmări în timp. Dar din 

greșeli învățăm, nu-i așa?! Greșeala e șutul în fund care ne împinge înainte. 

Întâi de toate, mi-a fost foarte greu să lucrez cu copiii în clasă, să parcurg cu ei conținuturile 

programei, să încep să le formez competențe esențiale pentru următorii ani de școală. Dar dintotdeauna 

am avut încredere în copii și în puterea lor de a progresa, așa că, pas cu pas, am devenit o familie și am 

învățat să fim împreună, să facem lucruri împreună, să ne bucurăm împreună. În această privință, cel mai 

de ajutor mi-a fost un sfat pe care l-am primit de la profesoara de religie a copiilor mei, o colegă de 

aceeași vârstă cu mine. Știa prin ce trec, căci o oră pe săptămână se confrunta și ea cu aceleași situații. 

Într-o zi, mi-a spus așa: „Ia fiecare zi în parte! Nu te gândi mai departe de ziua de mâine. Fă un plan 

pentru mâine. Unul simplu. Bucură-te de micile victorii din ziua respectivă. Apoi, treci la ziua 

următoare.” Acest sfat a fost o revelație pentru mine. Pas cu pas, am învățat să fiu recunoscătoare pentru 

ziua de azi și să nu mai proiectez așteptări nerealiste. 

Un alt efect negativ al faptului că nu am cerut ajutor și că m-am învinuit pentru nereușitele acelui 

an școlar, uitând să mă recompensez pentru reușite, a fost faptul că sănătatea mea a fost afectată pe termen 

lung, poate permanent. Am fost nevoită atunci să accept că sunt vulnerabilă, că nu profesia mea mă 

definește ca om, că pot și chiar trebuie să cer ajutor când am nevoie și că doar eu aleg pentru mine însămi. 

Unii ar zice că, după 17 ani în sistemul de educație, ar fi trebuit să fi trăit destule ca să fiu pusă în 

gardă și să depășesc de la sine situațiile dificile, însă eu m-am convins atunci că nimeni niciodată nu 

poate afirma că le-a văzut pe toate, că toate-i sunt la degetul mic și că le poate descurca pe toate fără 

ajutor. Așa că, dragilor, când simțiți că nu mai puteți, nu vă spuneți că mai puteți puțin, ci cereți ajutor. 

Cu siguranță, în apropierea voastră, există cineva dispus să vă întindă mâna. 
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Cum să crești încrederea copilului în el însuși 

Scurt ghid pentru părinți 
 

         Crăciun Domnica Simona 

Profesor consilier școlar 

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 

 

Asigură copilul de iubirea ta necondiționată. Chiar și când greșește, copilul are nevoie să se simtă 

iubit. 

 Asigură-l că tu apreciezi progresul, oricât de mic ar fi. Astfel, îl încurajezi să exerseze 

consecvent. 

 Laudă efortul și apoi rezultatul obținut. În felul acesta, copilul va prețui munca și perseverența, 

la fel de mult ca performanța. 

 Nu îl compara cu alții. Fiecare copil este unic și are propriile sale atitudini și competențe care îl 

vor ghida pe drumul lui spre succes. Este necesar doar să îl ajuți să le descopere și să le pună în valoare.     

Învață-l să ia decizii. Când este posibil, lasă-l să decidă singur  pentru a rezolva o problemă. 

Învață-l să devină rezilient. Comunicarea deschisă, solicitarea ajutorului, exprimarea emoțiilor în 

mod asertiv, orientarea spre găsirea soluțiilor, folosirea umorului, abordarea din altă perspectivă, pot fi 

modalități reziliente de rezolvare a problemelor. 

Stabilește limite și reguli și impune-le cu blândețe. Fii consecvent în aplicarea lor și pune accentul 

pe consecințele nerespectării lor. 

Ascultă-l cu atenție când îți povestește ce simte și validează-i emoțiile. Astfel, va face diferența 

între ceea ce simte și cum acționează. 

Oferă-i responsabilități pe măsura vârstei și puterilor sale. Când copilul are partea sa de 

responsabilități, învață că este util, că ai încredere în el și că disciplina este importantă pentru atingerea 

scopurilor. 

Nu face pentru copilul tău ceea ce poate face singur. Acționând, exersând, copilul va deveni 

încrezător în puterile sale. 

Fii un exemplu! Copilul tău învață foarte mult prin imitație și poate exersa încrederea în sine prin 

modelul pe care i l-ai oferit. 

Spune-i des, cât mai des, ”TE IUBESC!” și oferă-i sentimentul de siguranță!  
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De ce este important bunăstarea 
elevilor noștrii? 

 

Prof. Cristescu Elena 

Şcoala Gimnazială Răcoasa 

 

Bunăstarea mentală a unui elev este o condiție în care este capabil să-și recunoască propriul 

potențial, se poate descurca cu provocările tipice ale vieții, poate lucra creativ și productiv și poate 

contribui la comunitatea lor. Școlile pot juca un rol semnificativ în bunăstarea psihică a elevului în 

diferite moduri. De exemplu, ei pot educa elevii împreună cu părinții lor cu privire la 

semnele/simptomele problemelor de sănătate mintală. Ele pot oferi, de asemenea, un mediu sigur, 

confortabil, care este favorabil învățării elevilor. În plus, prin educarea elevilor, comportamentul pozitiv 

și judecata pot fi încurajate. Elevii ar trebui să fie învățați despre valoarea sprijinirii reciproce, precum și 

despre pericolele agresiunii. 

Bunăstarea emoțională a unui elev presupune să se cunoască pe sine și să fie capabil să facă față 

problemelor pe care le ȋntȃmpină ȋn viață. Școlile sunt un loc excelent pentru a sprijini bunăstarea 

emoțională a elevilor, oferind resurse și șanse de a dezvolta reziliența. De exemplu, școlile pot furniza 

cursuri de conștientizare pentru elevi și pot integra dezvoltarea emoțională în programa de clasă pentru 

a ajuta la îmbunătățirea bunăstării lor emoționale generale. 

Elevii se confruntă cu mai puține incidente disciplinare, se pot concentra mai bine pe mediul 

academic și își dezvoltă abilități de comunicare mai puternice, atunci când școlile promovează bunăstarea 

emoțională. Acest lucru poate duce la performanțe academice mai mari și la o sănătate pe tot parcursul 

vieții. 

Gradul în care un elev se simte protejat fizic și sănătos este legat de bunăstarea lor fizică în școli 

și în alte medii. Exercițiile regulate, îngrijirea medicală preventivă, dieta și securitatea și stabilitatea 

fizică sunt toate incluse. Rezultatele benefice pentru sănătate sunt asigurate de bunăstarea 

fizică. Bunăstarea fizică poate fi promovată în școli prin încurajarea activității fizice și asigurarea unei 

atmosfere sigure, precum și prin mese nutriționale. 

Piatra de temelie a sănătății și bunăstării excelente este o educație de calitate. Oamenii au nevoie 

de informații pentru a preveni bolile și îmbolnăvirile pentru a trăi o viață mai sănătoasă și mai 

productivă. Copiii și adolescenții trebuie să aibă o dietă echilibrată și să fie sănătoși pentru a învăța. 

Educația este atât un accelerator de dezvoltare, cât și o intervenție de wellness în sine. De 

asemenea, îi ajută pe elevi să dobândească abilitățile, principiile și mentalitățile de care au nevoie pentru 
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a trăi o viață sănătoasă și împlinită. De asemenea, îi ajută să ia decizii înțelepte și bine informate și să fie 

proactivi în preocupările locale și globale. 

Școlile au un impact asupra practic tuturor, inclusiv studenților, profesorilor și 

personalului. Școlile au oportunitatea de a împărtăși bunurile omenirii, în timp ce dând putere 

tinerilor. Ele pot încorpora bunăstarea în experiențele educaționale ale elevilor. Acest lucru poate stimula 

motivația intrinsecă a elevilor, performanța academică și mulțumirea școlară. De asemenea, poate reduce 

problemele disciplinare și poate contribui la prosperitatea personală, comunitară și națională. Studiile au 

arătat chiar că studenții care sunt mai fericiți învață mai eficient. 

Școala este mai mult decât un cadru în care copiii învață să scrie, să scrie și să facă 

aritmetica. Este, de asemenea, locul în care elevii dobândesc abilități sociale și învață cum să se înțeleagă 

cu ceilalți. Sprijinul din partea școlilor îi ajută pe copii să învețe cum să interacționeze mai eficient cu 

ceilalți din mediul lor. De fapt, studiile au demonstrat chiar că atunci când elevii au interacțiuni plăcute 

cu ceilalți din mediul lor, învață și performează mai bine. Bunăstarea lor generală se îmbunătățește și ea. 

Pentru elevii care întâmpină dificultăți acasă, din cauza unor evenimente traumatice, este esențial 

un mediu care să promoveze bunăstarea emoțională. Comportamentul și performanța lor academică se 

vor îmbunătăți ca urmare a acestui sprijin. Cel mai bine, va exista o cultură școlară mai pozitivă pentru 

toată lumea. 

Școlile care susțin bunăstarea emoțională vor avea elevi capabili să se internalizeze, să învețe și 

să progreseze din experiențe dificile. Ca urmare, vor exista mai puține suspendări și probleme de 

disciplină. 

Când vine vorba de școală, unii elevi au un sentiment natural de încredere în sine în clasă. Aceștia 

preiau informații noi cu încredere și știu să-și comunice ideile. Cu toate acestea, cerințele zilnice ale 

școlii ar putea produce îngrijorare și stres pentru alți elevi. S-ar putea să se îndoiască de talentele lor și 

să se simtă copleșiți de presiunile de a jongla cu totul. Școlile au șansa de a avea un impact pozitiv asupra 

elevilor lor, încurajându-i să aibă încredere în abilitățile și realizările lor. 

Elevii cărora le lipsește încrederea se concentrează de obicei doar pe deficiențele lor. Școlile ar 

trebui să ofere o atmosferă care să laude și să recunoască performanța lor atunci când le descurcă 

bine. Elevilor ar trebui să li se reamintească faptul că defectele lor nu îi definesc și ar trebui încurajați să 

continue să lucreze din greu în clasă. Acest lucru nu numai că le va îmbunătăți valoarea de sine, dar le 

va crește semnificativ și performanța academică. 

Următoarele sunt câteva aspecte care contribuie la bunăstarea elevilor: 

– participarea la activități care sunt semnificative și semnificative pentru ei 

– posedă un sentiment de control emoțional 
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– a fi privit, prețuit și împins pentru a obține succes 

– să experimenteze un sentiment de apartenență la comunitatea lor 

– având o valoare și un sens în viață 

– să faci parte din conexiuni pozitive 
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Leacul minune 
 

cadru didactic asociat,  Bianca-Patricia Damian-Bicăzan 

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca 

 

Era o seară călduroasă de vară, iar în cortul instalat în spatele casei motănelul Puf le povestea 

frățiorilor săi despre efectul pe care îl are arta asupra bolnavilor. Acest subiect atât de interesant a pornit 

de la evenimentul la care a asistat micuțul Puf cu o seară în urmă. Totul a început în momentul în care 

mămica motănelului a ridicat receptorul telefonului și a primit trista veste că sora ei, regina Sofi, este 

grav bolnavă. Motănelul Puf, fiindcă era cel mai mare dintre frățiori, a primit sarcina de a merge până la 

palatul reginei pentru a-i duce leacuri care aveau să o vindece.  

O câmpie parcă desprinsă din tablourile bunicului Lento, un miros parcă ieșit din dulapul bunicii 

Piano și sunete parcă venite din pick-up-ul unchiului Domido, așa aș descrie drumul până la mătușica 

Sofi. 

Când am ajuns la palatul Vivace am rămas mut de uimire văzând la ferestre florile plângând, în 

iarbă greierii suspinând și pe lac broaștele tăcând. Deși eram atât de tulburat de atmosfera aceea mi-

am luat inima în dinți și am intrat în palat. Știți și voi că palatul nu doarme niciodată, căci în fiecare zi 

sunt așteptați numeroși musafiri de pe meleaguri îndepărtate. Însă, de această dată, singurul pe care l-

am văzut acolo a fost cățelușul Mozart, muzicianul curții, care stătea îngândurat pe scări. Am urcat spre 

dormitorul mătușicii, iar în fața ușii am văzut-o pe cățelușa Alma, magiciana curții, citind o carte despre 

Licori Fermecate. Parcă nimeni nu a observat venirea mea, toți erau cuprinși de gânduri. 

Am intrat tiptil în dormitorul mătușicii Sofi și am văzut-o întinsă pe patul ei de regină. Era palidă 

de parcă ar fi văzut o fantomă. Îndată ce m-a zărit a tresărit și cu vocea stinsă mi-a zis: 
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- Puf, dragul meu, îți mulțumesc că ai venit!  

Când i-am auzit vocea mătușicii m-am speriat, iar în timp ce vorbeam cu ea mi-am dat seama că 

am fost cuprins de bâlbâială: 

- Mă-mă-mătușică Sofi, ai mâ-mâ-mâncat un șori-ri-ricel bolnav sau ai bă-bă-băut lăpti-ti-tic 

stătut? 

- Uf! Dragul meu Puf, de-ar fi fost doar atât...Motivul pentru care m-am îmbolnăvit poartă 

numele de Răutăcisimo. 

- Ră-ră-răutămiciso? 

- Aproape, Puf, aproape, doar câteva litere schimbate, Răutăcisimo. 

- Dar ce o fi asta, mă-mă-mătușico? 

- E un praf negru care plutește în lumea oamenilor mari și care, lucru dovedit, le face rău până 

și animalelor. După ce oamenii inspiră acest praf nu mai gândesc limpede și rănesc tot ce e în jurul lor; 

așa m-am îmbolnăvit, Pufino al meu.  

În timp ce mătușica îmi povestea despre Răutăcisimo mi-a venit o idee, așa că am dat fuga în 

sufragerie, m-am urcat pe pian, iar apoi am strigat cât m-au ținut plămânii: 
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- Mozaaart, Almaaa, am nevoie de ajutorul vostru! 

A fost de ajuns să le spun doar atât, după care Mozart și Alma s-au privit tăcuți preț de o clipă, 

iar apoi s-au făcut nevăzuți.  

Toți locuitorii curții s-au pus pe treabă, iar de la balconul palatului se vedeau ca niște furnicuțe 

hărnicuțe care instalau scena, conectau luminile, coceau prăjiturele, pictau decorul și aspirau covorul. 

După două ore de osteneală, nu o să vă vină să credeți, dar curtea s-a transformat în sală de spectacol. 

Din palat se auzea vocea subțire a Almei, care a alungat toată tăcerea: 

- Animăluțe, animăluțeee, ia veniți de priviți! Intrarea costă câte un zâmbet de căciulă. 

N-a durat mai mult de zece minute și toate animăluțele erau în fața scenei, plătiseră intrarea, 

zâmbeau cu botul până la urechi și așteptau nerăbdătoare spectacolul. Aproape totul era pregătit, mai 

lipsea doar mătușica Sofi, pe care am reușit cu ușurință să o conving să coboare. 

Din acel moment a început tratamentul mătușicii Sofi. Alma era pe scenă cu bagheta în mână și 

cu o cutie imensă de cereale lângă ea. În momentul în care a scuturat bagheta cutia s-a desfăcut și din 

ea a ieșit cățelușul Mozart, care cânta la pian „Ah, vous dirais-je, Maman”, KV265.1 

 

 
1 Fotografiile utilizate în cadrul poveștii au fost editate cu ajutorul platformei Canva folosind elemente ale platformei și 
elemente din arhiva personală. 
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După ce Mozart a terminat de cântat s-au stins luminile pentru câteva secunde. Când acestea s-

au reaprins pe scenă era doar magiciana Alma, care învârtind din baghetă a făcut să apară un stol de 

porumbei. Poate nu vă va veni să credeți, dar lângă albul porumbeilor era cățelușul Mozart, iar aceștia 

îl țineau de lăbuțe deaspura scenei. Când Mozart a fost coborât pe scenă acesta și-a luat cutia pe care 

o ținea în spate, și-a scos din ea vioara și a început să cânte „Concertul nr. 2”, KV211. 

La finalul lucrării, în timp ce animăluțele aplaudau din lăbuțe, Alma a învârtit din nou de baghetă 

de trei ori, iar Mozart se pomenește pe o trambulină cântând „Deh vieni alla finestra” la o mandolină. 

După acea interpretare sensibilă și amuzantă în același timp, căci nu vezi în fiecare zi un cățelus 

cântând la mandolină, Alma a luat cuvântul la microfon, însă nu pentru mult timp, deoarece Mozart, 

prin spatele ei, a luat bagheta, a învârtit-o de trei ori, iar în loc de microfon Alma ținea în mână un 

saxofon. Mozart a sărit pe scaunul de la pian și împreună cu Alma au început să cânte „Concert în Do”, 

KV314. 

La un moment dat, mătușica Sofi îmi șoptește la ureche: 

- Dacă ar putea vedea și oamenii aceste lucruri ce fericiți ar mai fi!  

Dragi frățiori, la finalul spectacolului animăluțele erau extrem de fericite, iar mătușicii îi 

revenise culoarea în obrăjori. Acel spectacol chiar a avut efect! Am o idee, ce ziceți dacă am învăța să 

cântăm și noi la diferite instrumente muzicale, să formăm o orchestră și să vindecăm animăluțele?! 

Și uite așa, motănelul Puf împreună cu frățiorii săi mai mici au învățat să cânte la diferite 

instrumente muzicale, iar după multe zile de studiu au susținut la palatul Vivace primul lor concert, care 

a fost un adevărat succes, căci prin acea muzică înălțătoare au vindecat un stol de porumbei 
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Istoria feminismului - Matilda Joslyn Gage 
 

Profesor Cristina Diaconescu 

Liceul Voievodul Mircea, Târgoviște 

 

La începutul secolului al XVIII-lea, femeile erau în mare măsură considerate ca fiind inferioare 

bărbaților din punct de vedere intelectual, social și cultural. Este o credință profund înrădăcinată, de lungă 

durată, întărită de învățăturile Bisericii Creștine, care definesc femeile drept „vase mai slabe”. Ei sunt 

sub controlul tatălui lor, iar dacă sunt căsătoriți, sub controlul soțului lor. 

Misoginia și sexismul sunt omniprezente în spațiu și timp, iar feminismul este un răspuns defensiv 

și ofensiv la ele. Desigur, dacă nu ar exista misoginie, sexism și patriarhat, nu ar fi nevoie de o ofensivă 

feministă în sens politic. Atâta timp cât va exista, feminismul nu își va pierde niciodată rațiunea de a fi. 

Feminismul, pe de altă parte, se străduiește să acorde o greutate egală femeilor și experiențelor femeilor 

ca și ale bărbaților.  Termenul „feminism” nu a fost cunoscut pe scară largă până în anii 1890, dar femeile 

individuale și-au exprimat părerile feministe cu mult înainte. La începutul anilor 1700, femeile din 

diferite părți ale lumii au definit și examinat statutul inegal al femeilor și au început să se întrebe dacă 

este natural și inevitabil. Explorându-și situația prin scris și discuții, femeile au început să-și exprime 

opoziția față de subordonarea femeilor, individual și colectiv, și să-și exprime dorința pentru drepturi mai 

mari și egalitate cu bărbații. 

În 1852, Matilda Jocelyn Gage, în vârstă de 26 de ani, a ținut primul ei discurs public la a treia 

convenție națională privind drepturile femeii din Syracuse, New York. Feministă, aboliționistă, activistă 

pentru drepturile indienilor americani, liber gânditoare și autoare, ea a vorbit despre depravarea resimțită 

de femeile inteligente supuse „stăpânirii tiranice” a bărbaților și a spus că guvernul SUA le disprețuiește 

pe femei. Gage a acuzat atât statul, cât și biserica că suprimă femeile și și-a prezentat teoria în 1893 în 

„Femeie, Biserică și Stat”. Acesta urmărește istoria sprijinului creștinismului pentru înrobirea femeilor, 

gestionarea căsătoriei ca instituție dominată de bărbați, urmărirea penală a femeilor acuzate de vrăjitorie 

și predarea de la amvon despre inferioritatea femeilor. Ea subliniază că religia susține că femeia a fost 

creată de un bărbat și este sub comanda lui. Biserica are, de asemenea, „ca doctrină principală, 

convingerea în depravarea înnăscută a femeii”, deoarece Eva, prima femeie, este izvorul păcatului. 

Drepturile legale ale femeilor au fost sporite de atitudinile patriarhale, iar femeile au fost supuse 

agresiunii fizice și sexuale ca urmare a acestor convingeri. Gage, un avocat de multă vreme pentru 

egalitatea drepturilor în toate aspectele vieții, a murit în 1898, conform inscripției de pe piatra funerară: 

„Există un cuvânt mai dulce decât Mama, Acasă sau Rai; acel cuvânt este Libertate.”  
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În ciuda problemelor sale financiare și fizice de lungă durată (inima), munca ei pentru drepturile 

femeilor a fost amplă, practică și adesea strălucitoare. Gage a fost considerată mai radicală decât Susan 

B. Anthony și Elizabeth Cady Stanton (cu care a scris „Istoria votului femeii și Declarația drepturilor 

femeilor”). Ea a servit în Comitetul executiv sau ca vicepreședinte al Asociației Naționale pentru 

Drepturile Femeii (NWSA) timp de mai bine de două decenii și a fost președinte între 1875 și 1876. În 

timpul convenției din 1876, ea a argumentat cu succes împotriva unei forțe de poliție care susținea că 

asociația era ținerea unei adunări ilegale; nu au fost taxate. Gage a fost președinte al Asociației de Votare 

a Statului New York timp de cinci ani, precum și al Asociației Naționale pentru Votul Femeilor, care a 

fost una dintre societățile afiliate care au format Asociația Națională de Votare din 1875 până în 1876; a 

fost, de asemenea, al doilea vicepreședinte al Asociației Naționale pentru Votul Inițial al Femeilor, 

vicepreședinte general și președinte al comitetului executiv. Ea, la fel ca Stanton, a fost un adversar 

deschis al bisericii creștine, ceea ce a determinat-o să se ciocnească de feministe conservatoare precum 

Frances Willard și Temperance Christian Women's Union. Ea nu susține că femeile ar trebui să voteze 

pentru că moralitatea lor feminină are un impact legitim asupra legii (cum o face WCTU), ci mai degrabă 

pentru că este „dreptul lor inerent”. 

Gage a fost, de asemenea, un adversar deschis al vânătorii de vrăjitoare care au avut loc în anii 

1600 ca urmare a persecuției și feminicidului sancționate de biserică. Women, Religious, and State: A 

Raw Revelation of Male Collaboration Against Female Gender, o carte de Gage, a atras atenția asupra 

legăturii dintre doctrinele de bază ale bisericii, interdicțiile bisericești și de stat asupra femeilor și 

vrăjitoria extremă. Ea subliniază această legătură, susținând că putem înțelege mai bine opresiunea 

femeilor asupra bisericii dacă înlocuim cuvântul „femeie” cu „vrăjitoare”. Gage mai susține că femeile 

educate care resping patriarhia sunt percepute ca o amenințare la adresa bisericii și, prin urmare, sunt mai 

susceptibile de a fi acuzate de vrăjitorie. Matilda Joslyn Gage a scris în 1893: „ Vrăjitoarea a fost în 

realitate cel mai profund gânditor, cel mai avansat om de știință al acelor epoci. Persecuția care s-a purtat 

de veacuri împotriva vrăjitoarelor a fost în realitate un atac asupra științei din partea bisericii. Deoarece 

cunoașterea a fost vreodată putere, biserica s-a temut de folosirea ei în mâinile femeilor și i-a aruncat 

cele mai mortale lovituri asupra ei.” 

  Gage a vorbit și împotriva persoanelor în vârstă, susținând că doamnele în vârstă sunt de vină 

pentru violența severă a bisericii creștine din secolul al XVII-lea. Gage s-a bazat pe statistici exagerate 

pentru a-și susține afirmația că femeile în vârstă sunt adesea suspectate de vrăjitorie și, prin urmare, nu 

primesc dragostea și atenția pe care o merită. În schimb, el a susținut că inculpații se confruntă cu o viață 

de rușine și sărăcie, despre care a susținut că rareori duce la moartea femeilor în vârstă. 
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Biograful Matildei a produs o carte despre ea. „Efectul Matilda”, numit după Matilda Gage, a fost 

inventat de Joslyn Gage și Margaret W. Rossiter în 1993 pentru a explica un mediu societal în care 

femeile prețuiesc munca științifică mai puțin decât examenele. „Efectul Matilda”, care apare atunci când 

oamenii de știință cunoscuți primesc prea mult credit pentru o nouă descoperire, este polar opusul 

„efectului Matei”. 

Pentru a rezuma, Matilda Joslyn Gage a fost una dintre cele mai influente femei din istoria 

Americii pur și simplu pentru că a pledat pentru drepturile femeilor. Deși a susținut multe drepturi și 

libertăți ale femeilor, ea s-a opus avortului. Cu toate acestea, susținerea ei practică a divorțului în sprijinul 

drepturilor femeilor de a-și gestiona propriul corp, așa cum îmi doresc, sunt diametral opuse. Gage, pe 

de altă parte, era un luptător. Feminismul a fost mai întâi legat de mișcarea aboliționistă (o mișcare 

politică pentru abolirea sclaviei negre). Cultul familiei a fost, de asemenea, pus la îndoială, iar primele 

feministe au fost aspru pedepsite pentru că munca lor era diferită de ceea ce standardele de gen se așteptau 

la acea vreme - erau dispuse să lupte, să demonstreze și chiar să fie închise pentru cauzele lor. Distincțiile 

dintre bărbați și femei au fost examinate ca urmare a discuțiilor privind votul și angajamentul politic al 

femeilor. Unii susțin că, deoarece femeile sunt mai bune din punct de vedere moral față de bărbați, 

includerea lor în viața civică îmbunătățește comportamentul civic și procesul democratic. Contractele 

egale și drepturile de proprietate pentru femei au fost, de asemenea, susținute de feminismul din primul 

val, care s-a opus ideii că femeile sunt considerate drept proprietate a bărbaților într-un mod indirect. 
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Profesorul creativ și vlogging-ul  
 

Profesor pentru învățământul primar Florea Camelia Simona 

Școala Gimnazială nr. 1, Remetea, județul Bihor 

 

 Trăim în era digitală și educăm o generație de nativi digital. Școala online ne-a arătat timp de doi 

ani că învățarea poate fi diferită și că, indiferent de obstacolele întâmpinate, devenim niște autodidacți, 

atât noi, cât și elevii noștri. 

 Vlogging-ul este o modă, iar formatorii de opinie din mediul online sunt urmăriți de milioane de 

copii și adolescenți. Aceste noi vedete vorbesc deschis despre ceea ce cred și simt. Au o atitudine 

pozitivă, transmit o stare de spirit bună și au curajul să spună lucrurile în mod diferit. Ei sunt vloggerii, 

tot mai numeroși și la noi . În străinătate  vlogging-ul este o adevărată industrie. 

 Și pentru că școala trebuie să îi pregătească pe elevi pentru viață, e o reală provocare, ca profesor, 

să te adaptezi rapid schimbărilor rapide și să înțelegi lumea online-lui ca fiind  necesară și atât de diferită. 

Generațiile de adolescenți au drept idoli Youtuberi pe care îi urmăresc zilnic și așteaptă cu sufletul la 

gură următorul clip. Ce este de fapt un vlog? Este un video blog ce implică înregistrarea de videoclipuri 

dintr-o perspectivă personală, semănând cu un jurnal. Deși adulții  preferă un blog, care conține material 

scris, tinerilor le place conținutul multimedia, pentru că îi atrage mai mult decât să citească. Așa că un 

profesor creativ se poate folosi tocmai de vlogging pentru a dezvolta competențele atât de necesare 

secolului XXI. 

 Ce ai putea face să captezi generațiile de adolescenți, care uneori ai impresia că trăiesc într-o 

lume paralelă? Cum să o faci? Simplu. Încearcând să intri în lumea lor. Încearcând să îi înțelegi și să 

înveți din mers, tu, adultul, dascălul cu vederi conservatoare.  

 E uimitor cât de receptivi sunt copiii și adolescenții la mediul virtual, cu tot ce presupune acesta. 

Așa că ideea de a înființa un club de vlogging, deși poate părea îndrăzneață, va avea beneficii uluitoare, 

începând chiar de la ciclul primar. Un profesor creativ poate deveni un „coach” pentru un vlogging de 

calitate. Când dascălul este un îndrumător pe Youtube, învățarea devine interesantă și atractivă. Elevii 

sunt învățați să aprecieze lucrurile valoroase, conținutul bun și bine făcut. Învață să deosebească falsul 

de realitate și, mai mult, să știe unde să caute informația adevărată. 

 Elevii pot observa la vloggerii faimoși că se exprimă liber, au comunicarea verbală atât de 

dezvoltată și iată cum putem folosi asta ca să dezvoltăm abilitățile de „ public speaking” încurajându-i 

puțin și urmând modelele pe care ei deja le au. Sigur că aici e nevoie de o selecție riguroasă, pentru că, 

nu toți cei care au sute de mii și chiar milioane de urmăritori pot fi considerați modele. Un club de 
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vlogging care are o pagină de Facebook sau un canal de Youtube îi poate motiva pe elevi să dorească să 

își depășească limitele, să își gestioneze mai bine emoțiile și să devină mult mai responsabili. Pentru că 

nu-i totuna să te adresezi unei clase,  unui grup restrâns de prieteni sau miilor de colegi de vârsta ta de 

pe internet. 

 Un astfel de club, unde elevii învață să vorbească corect, cursiv și coerent în fața unei camere 

este un prilej minunat pentru a forma competențe de muncă în echipă, atât de utile în viața reală. Și de la 

o pasiune inofensivă ajung să știe să comunice unii cu alții, să împartă sarcini și să rezolve problemele 

care apar. De aici până la leadership nu e decât un pas. Sigur, nu toți vor fi lideri, dar pot învăța cum să 

o facă. Uneori elevii vor lua decizii vizavi de felul în care se face înregistrarea, cum cade lumina, cât de 

tare trebuie să se audă microfonul. Pentru cei mai mari pot fi utile niște noțiuni de editare video și audio. 

Și uite –așa, încet, încet transformăm preocupările lor haotice și timpul petrecut pe internet într-o 

activitate dirijată cu beneficii imense în procesul de învățare. Acum, nu doar profesorul este creativ, ci 

devin elevii implicați. Pentru că pot veni cu idei de scenarii, pot schimba sau adăuga replici și pot învăța 

tehnici de persuasiune. Iar dacă la început  poticnelile sunt o adevărată provocare, ulterior ele vor fi un 

prilej de amuzament pentru întreaga echipă. Îi învățăm astfel că toată lumea greșește, că a greși e natural, 

însă din greșeli înveți. Iar ca să ai succes e nevoie de muncă. Și munca în echipă, atunci când există o 

pasiune reală și un antrenor de calitate, va transforma un grup de elevi așa cum nu vor reuși 

niciodată  multe ore de dirigenție sau dezvoltare personală. 

 Iar dacă ar fi să sintetizăm care sunt competențele formate printr-o astfel de activitate 

extrașcolară, le putem enumera fără șovăire: responsabilitate și capacitate de adaptare, competențe de 

comunicare, creativitate și curiozitate intelectuală, gândire critică, informații și abilități media, capacități 

de colaborare și interpersonale, identificarea, formularea și soluționarea problemelor, auto-formare și 

responsabilitate socială. Exact ceea ce are nevoie un cetățean al secolului XXI.  

 Într-o lume măcinată de confuzie, în care e așa de greu să distingi originalul de fals, în care 

preocuparea excesivă pentru propria persoană aduce atâta anxietate și depresie, un club școlar de 

vlogging poate da o direcție și poate fi un început pentru a transforma minți și suflete. Pentru că școala 

românească, aflată într-o continuă reformă, are nevoie de o abordare diferită, de o schimbare reală. Iar 

dacă asta se poate realiza în programele „after-school”, în activități extrașcolare sau chiar la cluburile 

copiilor, ea trebuie făcută. Beneficiile pe termen mediu și lung vor fi foarte mari. Copiii și elevii noștri 

vor fi pregătiți pentru lumea reală, pentru viață, așa cum ne dorim noi dascălii, părinții și societatea.  
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Implicarea eficientă a preșcolarului în procesul învățării prin explorarea directă a 
mediului 

 

Profesor Invatamant Prescolar, Gabor Maria Elena, 

Scoala Gimnaziala Chisindia-Gradinita cu program normal Paiuseni 

 

Ca și  cadru didactic îmi propun să ofer elevilor experiențe distractive, să îi primesc în noul an 

școlar într-o sală frumoasă, să creez o atmosferă primitoare, care să  îi întâmpine în fiecare dimineață, un 

loc în care să se simtă ca acasă, în siguranță, apreciați și doritori să petreacă timpul în compania unor 

persoane dragi. Eu îmi amintesc cu drag de primii ani din viața de elev petrecuți la școala primară din 

Gurahonț datorită mamei mele, care mi-a fost și învățătoare și s-a dăruit complet în educația noastră, 

facând-o să pară colorată și plină de aventură. Consider că pasiunea mea pentru această profesie va fi 

motivul viitorilor mei elevi să pășească încrezători, zi de zi, în Universul școlar.  

Ca și cadre didactice avem posibilitatea să predăm orice copilului pentru a-i dezvolta 

competențele, dar nu trebuie să ne identificăm cu un simplu emițător de mesaje. Provocarea noastră este 

să devenim partenerii lor în educație și să le propunem activități distractive, care să le ofere altă viziune 

despre ceea ce înseamnă școală și învățare. În zilele noastre, pedagogia modernă, ne oferă o gamă largă 

de metode interactive și jocuri, menite să transformăm școala, într-o destinație preferată de toți copiii. 

Din fiecare metodă putem prelua esențialul pe care îl vom adapta colectivului de elevi; nu a spus nimeni 

că nu avem voie să facem asta. Trebuie să fim inventivi și să ne inspirăm puțin din lumea plină de farmec 

a copiilor. Există numeroase cărți de specialitate care ne ajută și ne oferă sfaturi cum să aplicăm aceste 

metode tuturor categoriilor de elevi, mai mici sau mai mari. Ei vor fi încântați deoarece jocul este 

activitatea preferată de ei, iar noi vom culege roadele.   

Luând în considerare stilul tradiţional al procesului de predare-învățare, metodele și activitățile 

plictisitoare la matematică, științe și literatură se repetă de la an la an.  Curriculum –ul de actualitate este 

de partea nostră, a cadrelor didactice, trebuie doar să avem curajul să ieșim din tiparele pedagogice și să 

inovăm modul de cunoaștere. Suntem nedumeriți și poate neîncrezători, dar nici o pasăre nu poate atinge 

înaltul cerului dacă nu exersează.  

Am optat pentru această temă a implicării preșcolarului în procesul educativ prin explorarea 

directă a mediului pentru că îmi doresc să fac primul pas spre o învățare altfel. Doresc să îi implic pe cei 

mici în propria lor cunoaștere, să îi fac să simtă că au luat parte la acest proces și nu în ultimul rând să 

trăiască o experiență, pe care cu siguranță și-o vor aminti cu drag în următorii ani. În prima parte a lucrării 

am identificat care sunt stilurile de învățare și mai excat, care sunt cele mai recomandate pentru perioada 
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preșcolară. Specialiștii susțin că cei mici reușesc să dobândească repede cunoștințele în urma desfățurării 

unor activități la care să participe activ și să descopere singuri răspunsurile, mai exact învățarea prin 

descoperire. În acest mod se va contribui la dezvoltarea gândirii, a imaginației și mai ales la formarea 

personalității lor. Fiecare activitate va consta într-o reușită, fapt ce va spori încrederea în propriile forțe. 

Activitățile pe care le voi descrie în ceea ce urmează au ca scop eficientizarea învățării, stimularea 

cooperării și dobândirea unor vaste cunoștințe despre natură.    

Îndiferent de proporția în care scopul meu va fi atins, menirea mea, ca viitoare educatoare este să 

aduc zâmbete pe fețele copiilor. Dacă experiențele acumulate îi vor face fericiți, mai dornici să vină a 

doua zi la grădiniță și curioși să pornească în noi aventuri, atunci eu voi fi bucuroasă împreună cu ei.   

Tema de la care am pornit efectuarea cercetării de față, pe care am numit-o Să cunoaștem natura, 

are în vedere implicarea eficientă a preșcolarilor în procesul învățării prin explorarea directă a 

mediului.  În vederea acesteia, mi-am propus să derulez câteva activități, pe care le voi prezenta în 

următoarele randuri. Dacă în cadrul domeniului experimental Științe se desfășoară activități de învățare 

centrată pe explorarea directă a mediului de către preșcolar, atunci se constată creșterea performanței 

școlare și implcarea activ-participativă a acestora în procesul de învățare. 

Pentru a testa ipoteza stabilită la începutul cerceterii curente, am selectat următoarele metode, pe 

care le-am utilizat în munca desfășurată:  

• observația; 

• experimentul; 

• demonstrația; 

• metoda testelor. 

Observația 

 Am folosit acesată metodă pentru a urmări în mod binevoit și planificat fenomenele ce au loc în 

cadrul colectivului de preșcolari și în același timp a fost de folos pentru a verifica dacă obiectivele 

propuse sunt îndeplinite și ipoteza se adeverește. În urma datelor colectate din procesul de observație am 

stabilit care este nivelul de implicare al preșcolarilor în activitățile desfășurate. Totodată am reușit să fac 

o camparație în ceea ce privește modul de abordare al sarcinilor de lucru de către preșcolari de la 

începutul și finalul cercetării. Metoda observației m-a ajutat să identific orice aspect relevant asupra 

cercetării.   

 Experimentul 

 Această metodă are în vedere declanșarea unor demersuri didactice, având ca obiectiv analiza lor. 

Datele rezultate demonstrează dacă ipoteza de lucru formulată la începutul derulării acestuia este 

adeverită sau nu. Metoda experimentului a reprezentat metoda de bază în elaborarea acestei lucrări.  Prin 
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munca depusă am vrut să dovedesc dacă desfășurarea unor activități prin care să implic preșcolarii activ 

în procesul de învățare va conduce la eficientizarea învățării acestora. 

 Demonstrația 

 Această metodă se utilizează cu precădere în mediul preșcolar în procesul de predare-învățare și 

vine în ajutorul educatoarei pentru a satisface caracterul senzorial și perceptiv al preșcolarului. În ceea 

ce privește aplicabilitatea acestei metode în cercetarea de față, demonstrația a fost adaptată activităților 

desfășurate cu preșcolarii, care au fost cei ce au realizat mici demonstrații în cadrul unui atelier științific 

organizat pentru dobândirea unui cumul impresionant de cunoștințe.  

Metoda testelor 

 Am utilizat această metodă în vederea stabilirii nivelului de cunoștințe ale preșcolarului la 

începutul experimentului. Testul de cunoștințe a fost aplicat și în etapa finală a cercetării pentru a vedea 

dacă ipoteza stabilită a fost demonstrată. 

 Ca orice cercetare tipică am ales să o structurez în baza a trei premise: pretest, derularea 

experimetului propriu-zis și postestul, fiecare etapă derulându-se conform specificului fiecăruia, după 

cum urmează: 

Etapa inițială: a avut loc la începutul semestrului I din anul școlar și a constat în aplicarea unui 

test inițial de către educatoarea în vederea stabilirii nivelului de cunoștințe a preșcolarilor la domeniul 

Științe. Rezultate testului inițial au fost preluate și analizate de mine și au constituit date importante în 

cercetare. 

Experimentul propriu-zis: s-a derulat în perioada octombrie -februarie  și a constat în desfășurarea 

unor activități de explorare directă a mediului de către preșcolari pentru a dovedi dacă aceste acțiuni vot 

conduce la eficientizarea învățării. 

Etapa finală: experimentul s-a finalizat în luna februarie  cu aplicarea unui test final de cunoștințe 

la domeniul Științe pentru a stabili dacă ipoteza de la începutul cercetării a fost adeverita.Odată cu 

începerea noulul an școlar și trecerea preșcolarilor în grupa mare a fost ncesară testarea inițială a 

cunoștințelor celor mici pentru aflarea nivelului de performanță a acestora, mai ales că în viitorul an vor 

avea alt statut, acela de școlar. 

Așa cum spuneam, cercetarea a avut în vedere eficientizarea procesului de învățare prin 

explorarea activă a mediului de către preșcolari. Am ales să desfășor o serie de activități la domeniul 

Științe, deoarece mi s-a părut că acest domeniu îmi oferă o deschidere largă pentru a organiza cele mai 

relevante acțiuni de descoperire a mediului în care cei mici să fie implicați îbtotalitate și să contribuie cu 

propriile forțe la dobândirea de noi cunoștințe. 
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Deoarece tema lucrării a fost aleasă ulterior începerii anului școlar, am colectat datele și 

rezultatele testului inițial aplicat preșcolarilor de la grupa mare de la educatoarea acestora. Am analizat 

sarcinile și am consemnat toate rezultatele intr-un tabel, apoi m-am documentat despre situația fiecărui 

preșcolar adresându-i o serie de întrebări doamnei educatoare, care m-a sprijinit pe tot parcursul 

desfășurării acestei cercetări și nu numai. 

Cerințele testului inițial au fost complexe și au avut un nivel mediu de dificultate.  

Voi prezenta câteva activități de explorare directă a mediului de către preșcolari . 

Deoarece în următoarele două zile trebuia să desfășurăm prima activitate, am adus cu mine o hartă 

secretă. În acest mod, i-am introdus pe copii în tema activității. Le-am explicat că urmează să facem o 

drumeție, unde va trebui să căutam comorile ascuse ale pădurii. În acest mod, aceștia vor vedea ce 

schimbări au loc în natură odată cu venirea toamnei și care sunt elementele specifice pădurii. Entuziasmul 

preșcolarilor a fost peste măsură dearece pentru ei semnifica o activitate distractivă, în aer liber, joacă și 

distracție, fără să conștientizeze că vor învăța multe lucruri uimitoare. Am pregătit un cufăr în care urma 

să adunăm toate comorile de pe hartă. Odată ajunși la pădure, căutarea de comori a luat start. A fost o zi 

însorită de toamnă. Preșcolarilor le-a fost îndreptată atenția asupra copacilor și frunzelor care încep să își 

schimbe culoarea. De asemenea am avut norocul să zărim câteva păsărele, am găsit un furnicar și alte 

câteva gâze care își fac viața în pădure. Deasemenea, copiii au adunat mușchi de pe tulpinile copacilor, 

au fost avertizați că unele specii de ciuperci pot fi otrăvitoare și nu au voie să le atingă. La finalul 

drumeției, cufărul de comori a fost umplut cu pietricele, crenguțe, frunze, flori și tot ce li s-a părut 

interesant copiilor. A doua zi copiii au făcut împreună un colaj de toamnă pe care l-au decorat cu frunze 

și celelalte elemente din cufărul cu comori. Este foarte ușor să aducem în fața preșcolarilor o planșă care 

conține o plantă și să le indicăm care sunt părțile ei componente, să le specificăm că au nevoie de apă și 

lumină ca să crească și să se dezvolte. Apoi le dăm să colorize o fișă și nimic mai simplu. Întrebarea este 

câți dintre preșcolari își vor aminti în timp această lecție și cât de bine se vor consolida cunoștințele. 

Pentru ei va reprezenta o planșă ca oricare alta, viu colorată, alăturată celorlalte expuse pe pereții grupei. 

În apropierea localității se află o fermă de animale, iar eu cunosc familia care o deține. Sunt niște oameni 

harnici și primitori. Le-am propus să ne primească în vizită pentru ca cei mici să vadă cu proprii lor ochi 

care sunt activitățile de zi cu zi ce au loc la o fermă de animale.  

Ajunși la fermă copiii s-au lăsat ghidați de cei doi proprietari care le-au arătat toate animalele care 

trăiesc la fermă. 

Preșcolarii au hrănit păsările, au adunat ouăle și s-au jucat cu cele mai mici vietăți din curte. Ei 

au învățat cu se numesc puii unor animale, cu ce se hrănesc și ce hrană produc acestea pentru om. A fost 
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o zi plină în care cei mici au explorat fiecare colțișor al fermei, de la hambarul cu cereale și hrană pentru 

animale, până la locul unde proprietarii pasteurizează produsele lactate.  

Scopul meu a fost ca cei mici să ia contact direct cu animalele, să vadă cu ce se hrănesc și ce 

hrană produc pentru noi. Faptul că au pășit într-o fermă adevărată și au văzut cu proprii lor ochi ce se 

petrece a reprezentat din noi experiență plăcută pentru cei mici. Cunoștințele lor despre animalele de la 

fermă au fost conturate.  

Pentru a consolida cele învățate prin descoperirea proprie a preșcolarilor, le-am cerut acestora să 

construiască o fermă a grupei folosindu-se de cuburi și animalele de jucărie pe care le găsesc la locul de 

joacă din clasă. Am fost surprinsă cât de bine au reconstruit balta cu rățuște, căsuța cățelului și ograda 

păsărilor. Internetul abundă de numeroase filmulețe despre circuitul apei în natură. Nu neg că unele sunt 

foarte interactive și explică foarte bine acest proces, dar cred că sunt mai potrivite pentru ciclul primar. 

Consider că noțiunea de circuitul apei în natură este mult prea complexă pentru preșcolari, așa că am 

gândit o activitate cu totul și cu totul inedită. 

Pentru asta am avut nevoie de o oglindă, un recipient cu apă, un dispozitiv de fierbere electric, 

colajul cu anotimpul toamna creat de preșcolari, , un soare și un norișor din hârtie colorată. 

Preșcolarii au fost așezați în formă de semicerc pentru a avea posibilitatea să vadă cu exactitate 

ce se întâmplă. I-am introdus în tema lecției spunându-le că astăzi vom fi o echipă de cercetători care 

descoperă cum ajunge ploaia pe pământ sub forma unor picături. 

În primul rând am făcut un exercițiu de imaginație și cu ajutorul colajului am stabilit că suntem 

în pădure, vântul adie ușor, iar razele Soarelui ne încălzesc. La marginea pădurii se află un lac (recipientul 

cu apă), iar Soarele (pe dispozitivul de încălzit electric al lipit Soarele decupat din hârtie) încălzește ușor 

apa. Când s-a ajuns la punctul de fierbere am așezat oglinda, pe care am lipit norișorul, și astfel s-au 

format picături de apă. Am avut grijă ca fiecare preșcolar să observe picăturile și să înțeleagă acest 

fenomen. Preșcolarii au fost de-a dreptul uimiți. Pe tot parcursul experimentului educatoarea  le-a 

explicat fiecare pas și ce semnifică fiecare obiect folosit. După ce toate activitățile propuse la începutul 

cercetării au fost derulate cu success, iar preșcolarii au luat parte activ la dobândirea cunoștințelor, 

urmează să elaborez un test final pentru a vedea dacă toate demersurile derulate au condus la 

eficientizarea învățării preșcolarilor și creșterea performanțelor acestora la domeniul Științe. 

  Dacă ar fi să descriu întreaga derulare a experimetului în trei cuvinte, fără să stau pe gânduri 

acestea ar fi: suspans, joacă și fericire. Sclipirea din ochii preșcolarilor nu poate fi descrisă în cuvinte. 

Consider că la această vârstă, înainte de începerea etapei școlare, copiii trebuie doar să fie fericiți. Nu 

trebuie siliți să învețe. Noi, ca și educatoare și cele dintâi persoane din viața lor care îi îndrumă în procesul 

educativ-instructiv trebuie să le deschidem noi orizonturi de cunoștere într-o manieră unică. 
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Eu consider că activitățile pe care le-am derulat au reprezentat acea poartă spre un altfel de orizont 

al cunoștințelor. Copiii au parcurs pas cu pas fiecare etapă a procesului de învățare și au descoperit cu 

propriile forțe esențialul informațiilor. Au explorat pădurea în căutare de comori, s-au împrietenit cu 

animalele de la fermă, au fost cercetători pentru o zi și au văzut că plantele, la fel ca ei, sunt fragile și au 

nevoie de atenție și îngrijire. 

Ipoteza a fost adeverită, progresul școlar a fost înregistrat. Acum nu mai rămâne decât să se joace 

și să continue să descopere misterele naturii și a lumii înconjurătoare deoarece preșcolaritatea a însemnat 

doar începutul aventurii în marele tărâm al cunoașterii.  
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Contractul 
 

Profesor Carla Gheorghiu,  

Școala Gimnazială Nr. 1 Ungureni 

 

 Dinspre strada Speranței sosise un călător și se oprise în fața magazinului. Era un peisaj destul de 

cunoscut. De când se deschisese magazinul, multă lume îi trecea pragul și, desi mulți treceau pe acolo, 

oamenii nu păreau să se vadă unii pe alții, fiecare rămânea fermecat cu privirea ațintită spre vitrina 

magazinului. Ce vedeau ei? Nimeni nu ar fi putut spune, dar, cert este, că fiecare vedea și găsea exact ce 

avea nevoie. 

 De unde venea faima magazinului? Mister total… Nu era nicio reclamă despre el, oamenii nu și-

l recomandau unii altora și, uneori, aveai sentimental că pur și simplu magazinul răserea în fața ochilor 

tăi de nicăieri… Poate amplasamentul lui era un avantaj. Era la intersecția unor străzi unde își fac veacul 

atâția oameni. 

 Patrick decisese să intre în magazine. Nu mai fusese pe acolo, dar ceva din vitrină îl chemase 

înăuntru. Vânzătorul îl întâmpinase zâmbind și îi explicase ce presupunea intrarea în magazin. Mersul la 

magazine nu este mare filosofie pentru mulți dintre noi. Implică o listă lungă de cumpărături, uitată 

adesea acasă, iar aventura cumpărăturilor se sfârșește cu ajunsul acasă și constatarea unui adevăr dureros: 

fix lucrurile pentru care am plecat nu au fost cumpărate… Totuși, în acel magazine rânduiala era alta. Ai 

fi putut avea o listă  cu tine, dar era foarte posibil să nu mai ții cont de ea văzând magia din vitrine. 

 Patrick se hotărâse ce dorea. Vânzătorul îl întrebase de 2 ori dacă aceea era opțiunea finală, apoi 

îi întinsese contractual de vânzare. Era necesar un astfel de contract, pentru că lucrurile din acel magazine 

erau valoroase și era necesară și o garanție pentru ele. Patrick devenise vizibil deranjat de întârzierea 

vânzătorului în a-i da pentru ce venise și semnase în grabă contractual de vânzare. Vânzătorul ar mai fi 

zăbovit puțin pentru a fi sigur că lui Patrick schimbul i se pare corect și echitabil și că luase la cunoștință 

de termenii și condițiile contractului, dar văzând nerăbdarea lui Patrick, decisese să nu îl deranjeze pe 

acesta în vreun fel, astfel încât să-i încalce liberal arbitru. Așa ceva era interzis în magazin. Nimeni nu 

putea fi forțat să cumpere ceva ce nu dorea și nici să primească altceva în loc. 

 Mergând spre camera de așteptare, unde avea să primească exact ceea ce își dories, se gândea 

cum, trecând din Valea Tristeții, unde petrecuse mult timp hoinărind fără o țintă precisă, intrase pe Strada 

Speranței, și la intersecția acesteia cu Bulevardul Prezentului, Strada Melancoliei și Aleea Regretului 

descoperise minunea aceasta. 
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 Patrick nu stătuse mult pe gânduri ca să intre în magazin. Văzuse în vitrină imaginea iubitei sale 

din tinerețe, Patrick având acum în jur de 50-55 de ani, care îi era acum și fostă soție. Relația lor nu 

fusese una extraordinară, chiar îl degradase, însă Patrick dezvoltase o obsesie; voia cu tot dinadinsul să 

fie din nou împreună, indiferent cât de mult avea să durereze așteptarea, așteptare care durase deja în jur 

de 10 ani. O aștepta acum în camera de aștepare a magazinului și ea apăruse, doar că decorul se 

schimbase, nu mai erau în magazin, erau pe acea alee unde avusese loc cea mai urâtă ceartă din istoria 

relației lor, atunci când aceasta luase sfârșit. Patrick era schimbat, întinerise, la fel și ea. Cearta fusese 

aceeași, cuvintele rostite atunci rămăseseră scrijelite atât pe timpanul lui, cât și în suflet – erau reproșuri, 

jigniri, vorbe grele. De data aceasta însă, după ce ea a plecat furioasă de lângă el, Patrick a urmărit-o. A 

implorat-o să rămână, i-a spus că îi e teamă să nu o piardă, dar ea a dispărut. 

 Debusolat și furios, Patrick o căuta acum prin toate cămeruțele magazinului până a fost întâmpinat 

de vănzător, care flutura în disperare contractual. Dacă l-ar fi citit cu atenție, ar fi știut ce urma să se 

întâmple. Patrick ceruse să vorbească din nou cu fosta soție, iar vânzătorul îi întisese din nou contractul, 

pentru a-l citi măcar de această dată, dar Patrick îl semnase iar în grabă, vânzătorul avertizându-l că se 

poate întâmpla ca data trecută. Patrick se aplecase spre vânzător și îi spusese că se va întâlni cu fosta 

soție de câte ori este necesar pentru a o convinge să se împace. Vânzătorul resemnat îl dusese iar în 

camera de așteptare. Se întoarse la tejghea și privea neputincios cum foile contractului începeau să se 

îngălbenească treptat. Era un maldăr cu astfel de contracte. 

 În timp ce Patrick era acolo, părul i se albise mai tare, ridurile i se adânceau. Stătea nemișcat în 

fotoliu în timp ce mintea lui era ocupată cu rememorarea episodului tragic. Încerca să schimbe 

deznodământul vieții sale. Nu era singurul, mai încercaseră și alții, dovadă în acest sens era maldărul de 

contracte învechite. 

 Ticăitul ceasului devenea apăsător pentru vănzător. Știa câți oameni s-au pierdut încercând să 

schimbe trecutul. Deschidea uneori ușa și îi găsea pe unii muribunzi, dar având privirea împacată; 

deslușiseră tainele vieții. Pe unii nu îi mai găsea, găsea doar un praf pe acel scaun pe care au stat. 

 Avea contracte noi pregătite în așteptarea clienților. Se uita peste termenii contractului. I se părea 

dureros că oamenii și-ar trăda viitorul pentru un trecut pe care nu-l puteau schimba. I se părea nedrept și 

se încrunta parcurgând rândurile. Totuși, cum ar fi putut oamenii crea altceva decât suferință dacă ar trăit 

în trecut. Patrick oferise atâtea variante trecutului pentru a-l convinge să se schimbe, dar era ceva mai 

puternic decât voința sa care a făcut lucrurile să fie așa cum au fost. Patrick se concentrase atât de mult 

pe o iubire pierdută, încât a ignorant posibilitatea alteia. 

 Înainte de a se preface în scrum, cumpărătorii văd pentru câteva secunde oportunitățile ratate, 

trecuta șansă a unui viitor posibil. Exista pentru acesta o altă femeie cu care ar fi avut un băiețel. Văzuse 
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cum se jucau fericiți pe un camp, unde lumina soarelui devenea atât de puternică, încât estompase 

siluetele celor doi. 

 Vânzătorul se consola cu gândul că măcar a murit împăcat. 

 Afară se vedea cum cineva privea prin vitrine. Era un adevărat spectacol pentru vânzător să 

analizeze posibilii cumpărători. Priveau intens, pe chipul lor era o mie de stări. Unii erau nedumeriți, alții 

erau șocați, unii rămâneau înmărmuriți, alții aveau lacrimi în ochi, unii se năpusteau în magazine cu 

speranță. Fiecare vedea în vitrine ceva diferit: o iubire pierdută, cum era cazul lui Patrick, o persoană 

decedată, un părinte pe care nu l-au cunoscut, un copil care nu s-a născut sub forma unui regret, a unei 

speranțe sau a unei rușini. Încerca să și-i închipuie ca pe niște oameni fericiți, cărora li s-a dat o nouă 

șansă. Așa și era. Contractul nu încerca să-i pedepsească sau să-i amăgească pe oameni. Era șansa de a 

schimba ceva. Era aceeași șansă pentru cei care erau triști, singuri, confuzi, speriați. Contractul i-ar fi 

ajutat să devină fericiți. 

 Privind spre cel care pleca spre Bulevardul Prezentului, își dădea seama că cei cu adevărat fericiți 

nu intrau în magazin.  

 Se întreba oare cât va mai sta deschis acel magazine… Probabil până când oamenii își vor învăța 

lecția… 

 -Bună ziua! Cu ce vă pot ajuta? 
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Mica și Tata-mare 
 

Profesor Vivianne Gherghel 

 Școala Gimnazială nr.27  “Anatol Ghermanschi”, Brașov 

Școli public e- curs  “Limbă, cultură și civilizație românească”, Toscana, Italia 

 

   Imaginea lui Tata-mare a fost mereu ceva foarte îndepărtat ca o secvenţă dintr-un vechi film 

alb-negru. Îl vedeam rar. Tata-mare locuia într-un sat întins între islaz şi livezile cu meri şi pruni. Satul 

avea un nume care mă ducea mereu cu gândul într-o poveste. Poate şi pentru că a fi acolo, pentru mine, 

Mica de cinci ani de la oraş, era ca într-o poveste. Mergeam doar o dată pe an, vara. Un drum lung în 

care schimbam mai multe autobuze. Şi plutea în aerul încălzit al maşinii un miros ciudat, zgâlţâit de 

murmurul neîncetat al vorbelor obosite ale oamenilor. 

Apoi de “la vale”, unde era staţia, în capătul satului, începeam să mergem “în sus”, spre casa lui 

Tata-mare. Drum de ţară pe care săndăluţele mele nu îl iubeau. Îmi intrau pietricele şi uneori mici 

bucăţele de bălegar uscat. Aş fi fugit ca să ajung mai repede, dar îmi era teamă de vaci. Întotdeauna 

ajungeam când se întorceau vacile acasă de la islaz. Doamne, cât erau de mari şi fioroase! Doar ce le 

vedeam cu capul lor imens bălăngănindu-se spre mine şi eram gata împietrită lângă gard! În sfârşit, după 

alte două-trei cotituri vedeam mărul mare şi dudul alb, între care stătea cuminte poarta albă a casei lui 

Tata-mare. Aşa îi spuneam noi. Mamaia nu mai era demult, dinainte să mă nasc eu. O ştiam dintr-o 

fotografie de acasă. Dar Tata –mare era acolo, în casă. Îl găseam în bucătăria de jos. 

* 

  Casa e mare şi întunecoasă! Nu e nimeni cu mine. Miroase a lemn. Şi scârţâie, scârţâie...”Of, ce 

mare e uşa! Am să o pot deschide? “Mă agăţ toată de clanţă şi reuşesc. Am ieşit pe prispă. Portiţa dinspre 

scări e închisă. Scările sunt lungi. Când le cobor parcă mă simt o prinţesă. Dar acum nu pot, acum nu pot 

să le cobor! Îl aud cum aleargă jos sub scară, cum se învârte şi... grohăie! Mi-e frică de moarte! Tata-

mare mă strigă din capul scării, de jos, dar eu m-am ghemuit întreagă după portiţă, să nu mă vadă animalul 

ăla grozav. În sfârşit tanti R, mătușica mea, a băgat porcul în coteţ. Tata-mare a înţeles că altfel nu cobor. 

Era deja târziu şi el se grăbea. Cu greu, m-a convins. 

Şi iată-mă de mână cu el! Nu ajungeam să mă ridic cu privirea până la fruntea lui. Era aşa de 

sus!!!! Tata-mare era drept şi înalt şi tare tăcut. Nu îmi amintesc vocea lui! Doar cizma lungă în care 

puteam să intru şi să nu mă vadă! Şi palma lui mare, unde îmi pierdeam degeţelele printre bătături. 

Mergeam mereu cu el “la bufet”. Acolo eram “aia mică de la oraş”. Vedeam copiii din sat cum stăteau 

în porţi şi mă priveau. Eram mândră să merg de mână cu Tata-mare. “La bufet” mă aşeza pe un scaun 
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din acelea înalte şi îmi cumpăra covrigi: buni, buni! Covrigi pe care doar acolo îi mâncam. Şi zahăr 

candel! Uneori stăteam mai mult, când Tata-mare vorbea cu cineva din sat şi îşi lua şi el “un ţoi mic”. 

Nu ştiam ce era în acea sticluţă cu formă curioasă şi “lunguită” ca o barză, din care Tata-mare bea câte 

puţin, apoi mulţumea frumos şi plecam. 

                   Era o poveste Tata-mare al meu! 

* 

   Și aşa, într-un an când am ajuns, nu am mai găsit poarta deschisă. Iar casa îmi părea şi mai 

singură. Sus pe prispă am văzut-o pe mama şi pe tanti R. Plângeau. Lumi, verişoara mea mai mare, m-a 

chemat să merg cu ea ca să adun flori pentru Tata-mare. M-am dus, dar mă întrebam la ce îi trebuie flori 

lui Tata-mare?! Am adunat nişte flori albastre, nu ştiu ce flori erau. Și i le-am dus. “Sărut –mâna, Tată –

mare! Ți-am adus florile.” Dar era linişte şi plâns tăcut de lumânări. Îmi venea să vomit. Mi-era frică şi 

mirosul acela mă înţepa în nasul meu mic. “Unde eşti, Tată-mare?” Vedeam doar talpa cizmei lui... Pe 

masă, în casa mare tăcută şi întunecată, dormea Tata-mare. Apoi au dat năvală toţi în încăperea aceea.” 

Tată-mare, eu mă tem...” şi am ieşit. M-am ascuns în spatele portiţei de la scară, acolo unde aşteptam ca 

Tata-mare să mă cheme ca să mergem “la bufet”. În burtică simţeam multă foame de covrig. 

Şi drumul din faţa casei s-a lungit... Un car cu boi aştepta în poartă. Și... l-au luat pe Tata mare. 

L-au dus sus, “la deal”, acolo unde e biserica. L-au dus să doarmă lângă mamaia. Drumul îngust, noroios 

se înălţa spre cimitir. Sus, sus... L-au dus aproape de cer... 

                 Tata-mare al meu, Tata-mare cel înalt s-a dus să fie şi mai înalt. 

                 Mi-a rămas doar foamea de covrig… 
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Profesorul în gânduri nerostite 
 

profesor Daniela Hângan,  

Liceul Tehnologic Zimmethausen, Borsec 

  

El este OMUL! Cu bucuriile sale mărunte, cu neliniștea-i caracteristică, aproape întotdeauna 

uitându-se pe sine și avându-i in față pe-ai săi, cei de la școală.  

El este PROFESORUL! Poate una dintre cele mai mari binecuvântări ale acestuia este aceea de 

a ține în palmele sale suflete imaculate, inocență, dorința de a cunoaște lumea. Nicicând prea obosit, 

oricând empatic, adesea melancolic, vremelnic recunoscut, dascălul se dedică. Își dorește tot ce e mai 

bun pentru elevii săi, îi însoțește permanent pe calea devenirii și fiecare rămâne la adăpostul sufletului 

său. 

Își încarcă sufletul cu zâmbetele atâtor copii, cu bucuriile și satisfacțiile acestora, cu nereușitele 

și poticnirile dese, cu frământările aduse de-acasă, cu speranțe și frânturi de vis. 

Nu e de-ajuns SĂ FII profesor! E necesar apoi SĂ DEVII! Cu fiecare generație schimbi ceva în 

felul tău de a te raporta la actul didactic. E firesc! Schimbările produse în jurul nostru ne transformă, ne 

determină la a ne reinventa. Mijloacele prin care încercăm a ne conecta cu noile generații ne stau la 

îndemână. Parcă mai mult ca oricând este vizibilă nevoia de autoeducație și punerea în practică a unuia 

dintre principiile fundamentale ale educației: învățarea pe tot parcursul vieții. 

Tind să cred că nu noi am ales această profesie, ci ea ne-a ales. Din acel moment ceva din 

identitatea noastră s-a schimbat. Mereu ți se va spune întâi profesor și apoi ființă. În virtutea acestui fapt 

zi de zi ne „cuminecăm” transmițând, în forma pe care noi putem să o redăm, natura umană, viața în 

diversele ei forme. Comunicăm și așteptăm cuvinte, atitudini și comportamente pe măsura sârguinței 

noastre. Nu se întâmplă mereu astfel, însă tot prin cuvinte, prin forța lor nevăzută, prin exemple, prin 

experiențe producem transformări. „Toată viaţa noastră nu facem altceva decât să interpretăm cuvinte. 

Noi pe ale altora, alţii pe-ale noastre. Şi cum să nu te gândeşti la ele, cum să-ţi fie indiferente, când 

urmele lor sunt de neşters?” (Ileana Vulpescu) 

Când gândurile noastre capătă chip viețuitor îmbrăcând meșteșugita haină a slovei să fim buni. 

Să presărăm din ceea ce păstrăm șlefuind stele… căci din „măturători de praf de stele”, într-o bună zi 

vom fi noi înșine STELE!   
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Cei șapte ani de acasă 
 

Daniela Horoba 

Scoala Gimnaziala Grigore Silasi Beclean, Bistrita- Nasaud 

 

Nu o să uit niciodată vorba bunicii și apoi a mamei: „fiecare copil trebuie să aibă cei șapte ani de 

acasă. Niciodată să nu uiți că trebuie să te comporți frumos, oriunde ai merge”.  Nu prea înțelegeam pe 

vremea aia de ce 7 ani și nu mai mulți și cum să îi iei de acasă, că doar nu îi puteai transporta… 

Acum realizez ce mare însemnătate avea această vorbă a bunicii, care inițial mi se părea banală 

și, din  păcate, încă mai există mulți părinți care nu dau importanță celor 7 ani de acasă. 

Meseria de părinte  este cea mai grea meserie din lume dar în același timp cea mai frumoasă și 

aducătoare de bucurie și satisfacții. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 

alte tipuri de activități, rămâne ideea de la baza acestei expresii: bunele maniere se învaţă din familie. 

Mediul familial este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin 

imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi 

achiziţia normelor unui comportament social corect.  Copilul este oglinda părinților și a mediului familial 

în care locuiește. Întotdeauna un copil va face și va imita tot ceea ce fac părinții sau chiar bunicii. Dacă 

copilul își va vedea părintele citind, cu siguranță va fi un copil căruia îi va place să citească. Şcoala şi 

alte medii educaţionale nu pot decât să fixeze și să continue dezvoltarea atitudinilor și a valorilor deja 

impregnate în comportamentul elevilor. Este foarte greu ca școala să compenseze cei șapte ani de acasă. 

Doar împreună cu părinții, elevii pot fi ghidați către valori ce îi pot susține de-a lungul vieții lor. 

De noi, părinţii, depinde ca adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi 

ani ai copilăriei toate componentele unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este 

un standard general. Ea are forma pe care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot 

acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui 

părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”. 

  Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil care ştie să salute, să 

rostească acele cuvinte pe care noi, profesorii, le numim „magice”, şi-anume: „mulţumesc”, „te rog”, 

„iartă-mă”, etc., care se comportă politicos cu cei de vârsta lui, dar mai cu seamă cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în diferite medii 

ale societăţii.  
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Bine crescut înseamnă că ai niște valori pe care le respecți mai întâi pentru tine și apoi pentru 

ceilalți. Aș menționa câteva valori importante pentru copilul de astăzi și adultul de mâine. 

RECUNOȘTINȚĂ-  spun des „mulțumesc” 

JUDECATĂ-  sunt atent la detalii. 

CURAJ-  înfrunt lucrurile de care îmi este teamă 

MODESTIE- sunt atent la nevoile celorlalți 

PRUDENȚĂ- ma gândesc de două ori înainte de face ceva 

ONESTITATE- spun întodeauna adevărul, chiar dacă uneori nu este pe placul tuturor  

BUNĂTATE- îmi pasă de cei din jurul meu și încerc să le fiu de ajutor 

DRAGOSTE- ofer afecțiune și ascult cu interes 

ECHITATE- tratez oamenii așa cum și-ar dori sa fie tratați și cum mi-aș doris să fiu tratat 

IERTARE- las de la mine și iert 

Cu siguranță nu este ușor și nu vom reuși din prima, dar doar învățând din experiențe și situații 

vom putea forma din copilul de astăzi, adultul educat de mâine și cu cei șapte ani de acasă.  

La final, aș dori să le mulțumesc părinților mei că au fost alături de mine și m-au susținut, fiindcă 

doar datorită lor sunt un adult educat și pot transmite mai departe valorile pe care mi le-au insuflat de 

mic copil. 

MULȚUMESC! 
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PROMENADĂ PE ALEEA ARTELOR 
 

Profesor: Florina Silvia Iepure,  

Clubul Copiilor - Marghita 

 

La Cercul de pictură profesorul dezvăluie elevilor mici secrete din tainele atelierelor de pictură. 

Atelierele artiștilor plastici dau naștere celor mai frumoase capodopere din Istoria Artei. Experimentele 

continue, specifice fiecărei perioade artistice, contribuie la dezvoltarea de noi stiluri și curente iar 

descoperirile unor tehnici, inventarea de metode noi de aplicare și materializare a formei conținut, duce 

spre o lume a imaginației în continuă transformare. Dar iată că micii și tinerele talente nu sunt deloc 

indiferenți când intră în contact cu lumea vizualului. De aceea, pe lângă faptul că imaginația elevilor este 

stimulată în primul rând de ideile lor, curiozitatea crește odată cu materializarea propriilor lucrări. Ce 

face profesorul creativ pentru a menține focul curiozității dar și cel al dezvoltării personale? Profesorul 

creativ dezvoltă personalități, oferă porți deschise către diverse și noi domenii ale viitorului, contribuie 

la desprinderea educației colective în favoarea particularitătilor individuale, dezvoltă personalitatea 

elevului pe calea conștientă și morală după nevoile sale , urmate de provocări, sarcini și rezultate cu 

vocație, unicitate, dedicație. Ideile mari se nasc din alte idei sau din nevoile individuale și de grup. 

Creativitatea este factorul principal de generare al științei și evoluției în artă de aceea în funcție de 

împrejurări și nevoi speciale individuale se pot crea contexte noi de abordare al planificărilor, 

curricumului pentru rezultate optime și cu viziune. Un experiment cu rezultate deosebite este acela în 

care grupa de elevi trag la sorți un oraș din țara natală sau dintr-o altă țară pentru o vizită la Muzeul de 

Artă și Galerii de Artă. După vizita acestora, elevii se așează la o ceainărie de poveste, unde schimbă 

impresii despre exponate, subliniază caracteristicile unor compoziții plastice, temele și modul lor de 

abordare tehnică. De aici își îndreaptă pașii către librării tip biblioteci de unde achiziționează câteva 

albume sau cărți de specialitate. Întoarcerea elevilor în ateliere, în urma experiențelor trăite, dau curs la 

alte teme provocative. Experiențele continuă pe o perioadă lungă de timp. Anual se organizează o 

expoziție de grup care reflectă trăirile elevilor în urma accestor vizite experimentale din diferite colțuri 

ale țării. 
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Chiar a trecut… 
 

Profesor învățământ primar Mihaela Adriana Ilciuc 

Școala Gimnazială Teodor Balan Gura-Humorului 

 

 

Privesc pe geam. E primăvară. Iarba e crudă, copacii sunt plini de culoare și de neliniște. Vântul 

suflă mângâietor. Lumea ființelor minuscule dă semne de deșteptare: buburuzele colorate mișună prin 

iarba proaspătă, albinele sunt într-o continuă efervescență, gâzele se trezesc la viață. Păsările călătoare 

s-au întors și văzduhul vibreză de trilurile încântătoare. Mieii, nori pufoși pe pământ, bucură ochiul. Flori 

multicolore picteză și înfrumusețează natura. Ghioceii firavi ne reamintesc ce frumoasă, fragilă și 

efemeră este viața. Copiii veseli aleargă pe alei, râd zgomotos închinând cerului oda bucuriei și a vieții. 

Spectacolul naturii este magistral. Totul e o încântare. O nostalgie neînțeleasă îmi învăluie ușor sufletul. 

Sunt încântată, dar și tristă.  

 Îmi întorc privirea. Sunt acasă: locul unde mă regăsesc, locul în care îmi încarc bateriile, locul în 

care vreau să fiu și de unde îmi iau toata energia de care am nevoie pentru a o lua de la capăt. Astăzi sunt 

singură acasă pentru că ceilalți „ai mei” sunt plecați cu treburi. Privesc în jur. Din fotografia de pe birou 

îmi zâmbesc cu drag copiii. Îi privesc cu interes de parcă i-aș vedea pentru prima oară. Adolescenții din 

fotografie zâmbesc fericiți. Mă intrigă: au trăsăturile copiilor mei, dar sunt mult mai mari. Zâmbesc. Ei 

sunt, doar ca eu aș vrea să fie mai mici, foarte mici. Aș vrea să fie atât de mici încât să-i iau în brațe și 

să-i strâng la piept ca să simt din nou acel miros pe care doar copiii mici îl au și care are ceva magic, 

reușind să creeze dependență mamelor. Suspin. Simt o durere neînțeleasă amestecată cu un sentiment de 

vinovăție. De ce? Încerc să înțeleg și gândul meu mă lămurește: „Nu ai încurajat destul!”, „Nu ai ascultat 

cu atenție!”, „Nu ai respectat toate limitele pe care le-ai stabilit!”, „Nu ai empatizat atunci când a fost 

nevoie!”, „Ai fost prea preocupată în anumite momente de altceva!”, „A fost uneori mai mult despre tine 

decât despre ei!”, „Nu ai știut întotdeauna cum să-i ajuți să-și rezolve problemele!”, „Nu ai fost acolo 

atunci când aveau nevoie de tine!”, „Nu le-ai spus destul <Te iubesc!>”, „Nu ai înțeles când cereau 

ajutor!”, „Nu ai știut când să ai încredere în ei!” 

 Da. Nu am fost perfectă. Știu asta. Și mai știu că întotdeauna este loc de mai bine. Acum ei au 

preocupări diverse: activități la liceu, ieșiri cu prietenii. De cele mai multe ori când ne întâlnim suntem 

interesați de ce au făcut ceilalți din familie în ziua respectivă: „Cum ți-a fost astăzi?”, „Ești bine?”, „Te 

pot ajuta cu ceva?”. Sunt zile când îmi spun șoptit: „Mama, poți vorbi un pic cu mine? Am o problemă.” 

Poate nu am fost o mama perfectă (sincer, nici nu cred că există așa ceva), dar sper că i-am făcut să 
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înțeleagă că-i iubesc și îi susțin necondiționat, că orice s-ar întâmpla eu sunt acolo pentru ei, nu pentru 

ca să îi judec ci pentru ca să-i înțeleg și să-i susțin. Le-am explicat că o problemă, de orice natură, nu este 

decât un prilej care te ajută să înveți, să crești, să te maturizezi, să devii curajos, fiind capabil să înfrunți 

orice situație cu care viața te încearcă. Sper să fie atenți la tot ce se petrece în jurul lor pentru că uneori 

o oportunitate este unică și irepetabilă. Am convingerea că în fiecare zi învață să se iubească: să se placă 

așa cum sunt, să nu se judece prea aspru, să înțeleagă ce și unde pot să îmbunătățească, să fie consecvenți, 

să-și acorde timp să creadă cu tărie în ei. 

 Îi îndemn mereu: „Urmează-ți visul și nu renunța!”, „Trăiește pentru tine, nu pentru părinții, 

bunicii, colegii, oamenii din jurul tău!”, „În viață este vorba despre tine, nu despre ceilalți!”, „Nimeni nu 

îți este dator să te facă fericit, cum nici tu nu ești dator nimănui să-i asiguri fericirea!”. 

 Ne face plăcere să fim împreună. Nu ne închidem în propriile camera, ne uităm împreună la 

emisiuni TV sau filme, ne jucăm împreună, dansăm, cântăm, ieșim din când în când la plimbare. Dacă 

unul dintre noi este bolnav suntem preocupați și facem tot ce este nevoie ca însănătoșirea să fie grabnică. 

Eu cred cu tărie că suntem o familie.  

 Privesc în oglindă. Văd chipul unei femei. Pare necunoscută. Fața este marcată de mici riduri, 

cearcănele sunt vizibile, pielea este ușor îmbătrânită. Trăsăturile sunt însă aceleași. Sunt eu? Credeam că 

voi rămâne veșnic tânără, că mie nu mi se poate întâmpla să îmbătrânesc. Privesc cu resemnare. Încă nu 

mă pot obișnui. Chiar a trecut…tinerețea. Nici nu mi-am dat seama. Preocupată de grijile zilnice, nu 

mi-am făcut timp să văd cum mă maturizez și mă întreb: „În viața mea a fost vorba despre mine?”, „Am 

reușit să mă fac fericită?”, „Știu să mă iubesc?”, „Știu cum să mă iert?”, „Știu să mă înțeleg?”, „Știu să 

spun nu atunci când nu vreau să fac sau să spun ceva?”. 

 Nu am niciun motiv să fiu nefericită. Am doi copiii minunați, un soț bun și înțelegător. Cred că 

nu am avut destulă grijă de mine. Mă gândesc: “Este prea devreme să renunț și prea târziu să o iau de la 

capăt.”. 

 Știu că niciodată nu e prea târziu. Voi învăța să mă iubesc mai mult, să fac mai des ceea ce-mi 

place, să mă bucur de fiecare floare, de fiecare adiere de vânt, de fiecare carte citită, de fiecare plimbare 

cu bicicleta. Voi face sport și voi călători. Cred cu tărie ca pot să devin o femeie și o mama fericită. Vreau 

un nou început! 

 Privesc din nou pe fereastra. Am înțeles. Nostalgia mea neînțeleasă era legată de noi începuturi, 

noi primăveri. Vreau să mă reinventez pentru că simt că trebuie să fac niște schimbări cerute de noua 

etapă din viața mea. 

 Pornesc de la deviza: „Chiar dacă nu am fost copilul minune, o să fiu o babă fenomenală!” 
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Importanța orei de educație fizică și sport 
 

                                                                                                                 Profesor Ionus Erchian 

                                                                 Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Medgidia 

  

Stimați părinţi, 

  

  Doresc să vă împărtășesc gândurile și planurile pe care le am în ceea ce privește dezvoltarea 

armonioasă a copiilor dumneavoastră și modul în care disciplina educație fizică și sport îi va ajuta să se 

descopere și să-și pună în valoare calitățile de care dispun. 

  Ora de educație fizică și sport îi aduce pe copii în diverse ocazii în care vor fi nevoiți să gestioneze 

diferite situații de comunicare. Astfel, ei vor fi nevoiți să comunice asertiv între ei, să se 

încurajeze/sprijine, să folosească strategii pentru a căuta modalități variate de a progresa, de a înțelege și 

respecta regulamentele sporturilor și întrecerilor realizate în cadrul activităților școlare și extrașcolare. 

  Cel mai bun ambasador este sportul, astfel se pot crea relații armonioase între comunități, iar 

elevii pot împărtăși unii de la alții schimburi de idei vis-à-vis de specificul fiecăruia utilizând uneori 

terminologia de specialitate ex. „offside„, „time out”, „break”  etc. 

  Chiar și matematica se întrepătrunde cu sportul având în vedere faptul că elevii învață să se 

alinieze pe rânduri, coloane, sub formă de cerc, să formeze echipe cu număr egal de membri, să numere 

din n în n, să execute diverse exerciții pe diagonala terenului de joc, etc. 

  Un lucru pozitiv al școlii online este faptul că atât cadrele didactice cât și elevii au utilizat tot mai 

des materiale de pe diverse site-uri, adaptându-le astfel specificului orelor de sport. Elevii au aflat astfel 

că au posibilitatea de a se informa și de a lucra individual suplimentar și în afara programului școlar. Cu 

atât mai atractive sunt aceste filmulețe cu cât ele au un fond sonor muzical, plăcut de către elevi. 

  Prin simpla participare a elevilor la oră sau la diverse concursuri și competiții sportive, aceștia 

pot învăța unii de la alții, își pot corecta propriile greșeli observând execuțiile celor din echipa adversă 

sau a sportivilor ce au lucrat înainte. De asemenea sportul este o disciplina ce îmbunătățește capacitatea 

de concentrare și dorința de a progresa. 

  În sport nu există discriminare, participarea este deschisă tuturor, indiferent de religie, etnie, 

culoare, stare materială. Copiii învață ce este acceptarea și discriminarea, de asemenea rasismul este 

aspru criticat în societatea contemporană, cu atât mai mult în sport. Jocurile de echipă aduc un plus în 

dezvoltarea orizonturilor elevilor, la finalul clasei a VIII-a aceștia vor fi capabili să se comporte în mod 

adecvat în societate și să manifeste solidaritate unii față de ceilalți. 
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  Prin participarea la activitățile sportive, elevii vor ști să colaboreze, vor avea încredere în sine și 

interes pentru dezvoltare, vor manifesta un simţ al responsabilităţii, vor avea abilităţi de a lucra individual 

şi în echipe, vor avea capacitatea de organizare pentru obţinerea unor rezultate superioare. 

  Era digitală vine în folosul sportivilor pentru că toate activitățile specifice pot fi mult mai ușor 

mediatizate, iar astfel numărul celor ce participă crește și odată cu acesta se confirmă zicala „minte 

sănătoasă în corp sănătos”. 

  Toate aceste argumente au avut ca scop conștientizarea faptului că disciplina educație fizică și 

sport dezvoltă în rândul adolescenților numeroase competențe ce se vor vedea ulterior în modul în care 

aceștia se vor implica în societate. 
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De mici iubim şi ocrotim natura! 
-exemple de bune practice- 

 

Profesor, Jurebie Maria Augustina,  

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Târgu-Jiu, Gorj 

 

De când există omul pe pământ, natura l-a ocrotit, fiindu-i prietenă. Ea l-a respectat, respectându-

i legile, regenerându-se nestingherită. Dacă ne gândim că prietenia este legătura care-i uneşte pe oameni, 

atunci înţelegem că şi omul trebuie să manifeste respect şi dragoste pentru natură, ca lume ce constituie 

realitatea înconjurătoare.  

Pentru a fi prietenul naturii  trebuie să ai un comportament ecologic, s-o  ocroteşti, menţinând 

curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla.  

Societatea trebuie să găsească măsuri de înlăturare a cauzelor care periclitează viaţa, de folosire 

raţională a resurselor globului, de înlăturarea a poluării. De sănătatea mediului depind viaţa omului, 

alimentaţia, locuinţele, cooperarea internaţională şi chiar pacea. 

 Desfăşurând anumite activităţi cu preşcolarii se urmăresc obiective cu caracter educativ, dar şi 

trezirea dorinţei de a cunoaşte universul lumii vii, de a forma acea atitudine ocrotitoare, de a dezvolta 

preocupări şi interese în sfera educaţiei ecologice. Nu trebuie să uităm şi respectarea unor principii prin 

utilizarea unor strategii didactice moderne, adaptate particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor.  

Având la baza teoriile menţionate anterior, am iniţiat şi desfăşurat proiectul educaţional judeţean 

„MICII ECOLOGIȘTI”. Proiectul se integrează în domeniul noilor educații și anume: educație pentru 

dezvoltare durabilă, educaţie ecologică şi de protecţia mediului și se derulează la nivelul grădiniței 

noastre în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului, Ocolul Silvic, Sistemul de Gospodărire a 

Apelor şi şcoli şi grădiniţe din oraş. Prin obiective specifice educaţiei ecologice şi având o tematică 

adecvată, se urmăreşte conştientizarea copiilor de responsabilităţile ce le revin, chiar dacă sunt mici, să 

se sensibilizeze şi să cultive conştiinţa lor acea hotărâre de a lupta împotriva degradării mediului ambiant, 

de a lupta pentru puritate, candoare, frumuseţe. Tematica proiectului oferă posibilităţi pentru lărgirea 

cunoştinţelor preșcolarilor și elevilor legate de mediul înconjurător, au şansa învăţării prin descoperire. 

Ei desfăşoară activităţi în natură, sunt puşi în situaţia de a explora realitatea, încearcă să perceapă şi săşi 

explice efectele nocive ale poluării asupra mediului înconjurător; îşi notează observaţiile făcute şi trag 

concluziile necesare. Nedesfăşurânduse doar în sala de grupă, clasă, activităţile acestea le formează 

preșcolarilor și elevilor conduite civice şi ecologice în acelaşi timp. Şcolarii lucrează în echipă, îşi împart 
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responsabilităţile şi timpul pentru a atinge scopul dorit. Ţelul proiectului este schimbarea perspectivei 

elevilor asupra asupra mediului natural. 

Prin activităţile desfăşurate curriculare şi extracurriculare şi din comportamentele observate în 

cadrul acestor activităţi, am constatat că există mari carenţe în cunoştinţele şi deprinderile copiilor şi... 

părinţilor acestora în  ceea ce priveşte educaţia ecologică (distrugerea spaţiilor verzi, a curţii de joc a 

grădiniţei, poluarea apei, a aerului şi mediului înconjurător  prin aruncarea deşeurilor ,,la întâmplare”, 

strângerea selectivă a deşeurilor şi reziduurilor menajere).  

  Misiunea pe care ne-am asumat-o prin intermediul acestui proiect  este  să sădim în sufletul 

tinerelor vlăstare germenii dragostei faţă de natură, pentru ca aceștia să devină prieteni de nădejde ai 

acesteia, adevăraţi apărători ai Pământului. 

 Astfel, putem spune că ne-am asumat o misiune care nu este deloc uşoară dar este plăcută şi 

concluzionez spunând că: educația ecologică devine piatra unghiulară a noii educații. 

Ocrotind  natura, ne ocrotim pe noi înşine! 
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Profesorul creativ 

 

Profesor Lemnaru Elena  

 Liceul Tehnologic „Costache Conachi”, localitatea Pechea 

 

În ultimii ani şcolari s-a încercat să se scoată din profesori o altă latură a calităţii de dascăl: aceea 

de autodidact, aceea în care cadrul didactic trebuie sa se adapteze şi să deruleze procesul educaționaîn 

orice condiţie, fizic sau online, în izolare sau între patru pereţi la şcoală.  

Trăim într-o perioadă în care apar nenumărate modificări: școala trece online, iar angajații sunt încurajați 

să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă, la un ritm necunoscut de iute, pentru părinți, elevi și profesori, 

privind cu o mare îngrijorare la modul în care se va desfăşura procesul didacticDin acest moment se 

modifică rolurile familiei și ale școlii, în educația copiilor. 

Dacă până în martie 2019 toată lumea încerca să determine educabilui, să perceapă tainele ştiinţei 

prin relatarea directă, clară,corectă, faţă în faţă,folosindu-se de toate mijloacele (tehnice şi sentimentale), 

în schimb data de 12 martie ne-a schimbat, fiind necesară mutarea în mediu online unde, la început, a 

fost greu, din lipsă de procedură mai întâi, apoi din lipsă de mijloace tehnice şi materiale. 

 Abia după ce ne-am lămurit şi au început să apară tutoriale, programe şi platforme unde să putem 

comunica, am avut posibilitatea să realizăm un învăţământ de calitate din punct de vedere didactic, dar 

nu şi practic, deoarece procesul de învăţământ nu presupune numai prezentare de programe, planificărişi 

noţiuni ştiinţifice, presupune şi înțelegerea lor. Aici intervine relaţia profesor elev,  relație ce pune în 

valoare cealaltă partea sentimentală a cadrului didactic, parte ce nu poate fi valorificată prin intermediul 

dispozitivelor de comunicare, deoarece acestea transmit doar noţiuni clare, ştiinţifice. Chiar dacă 

încercăm să transmitem informaţia folosindu-ne de jocuri, glume sau alte metode ce antrenează elevul în 

procesul educativ, pentru a îi stârni curiozitatea, știm că un dispozitiv nu ne oferă și posibilitatea de a 

observa dacă noţiunile transmise au fost înţelese cu adevărat. de aceea trebuie să socializăm direct pentru 

că un dispozitiv nu poate înlocui căldura sufletească, şi pe de altă parte poate fi şi o capcană în care cad 

din ce în ce mai des copiii care nu au alt mijloc de socializare, la care părinţii sunt mai mult absenţi decât 

prezenti sau au rămas în ţară cu un bunic sau o mătuşă ce din când în când le mai dechide uşa.. 

Ştim că şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, ci şi pentru socializare. Închiderea 

instituțiilor de învățământ  nu numai că a perturbat procesul educațional, ci a restricționat şi accesul la 

activităţile extracurriculare, mesele rotunde din cadrul școlilor, concursurile la care elevii îşi puneau în 

valoare calităţile de lider sau de actor. 
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Elevii au nevoie de sprijin moral nu numai ştiinţific pentru a susţine o comunicare constructivă, 

iar acest sprijin nu poate fi realizat numai în cadrul familiei, ci şi în şcoală. În această perioadă cel mai 

important este felul în care va face faţă acestei provocări făptura umană. Impactul asupra copiilor  se va 

resimți pe tot parcursul vieții, atât din punct de vedere social, cât şi economic. În acest mod părinţii ar 

trebui să aibă un aport mai mare în educaţia copilului pentru ca acesta să nu o ia pe căi greşite. Numai în 

aceste situaţii părinții pot vedea ce rol are şcoala şi cadrul didactic în educaţia copilului şi în acest mod 

pot cântări munca celui de la catedră. 

Puşi în faţa acestei probleme elevii, profesorii şi părinţii au fost nevoiţi să se adapteze şi să abordeze 

problema în mod gradat. Personal am învăţat odată cu elevii mei, folosind tehnologia în favoarea noastră. 

Am învăţat să folosesc platformele online ( “tims”platform pe care la înecut am reuşit să mă loghez 

singură nu cu ajutorul institiţiei unde faceam mai uşor întâlniri cu elevii mei şi cu toţi deodata. Apoi 

instituţia a condiţionat accesul la ore prin intermediul platformei “classroom”cu ajutorul aplicaţiei meet 

reuşesc să realizez conferinţe cu elevii claselor de liceu, dar când doresc să vorbesc cu două clase deodată 

şi în special la orele de recuperare sunt nevoită să folosesc “zoom” deoarece permite o sesiune cu un 

număr mai mare de participanți, dar acesta mă condiţionează la timp. Pentru a-mi uşura munca şi a scurta 

timpul pierdut de la începutul orei şi de la sfârşit am instalat şi aplicaţia “attendance”ce înregistrează 

timpul în care elevul este active pe perioada cursului. 

 Pentru a realiza o evaluare corectă şi clară, am apelat la aplicaţii precum “google forms”, “quiz” 

“socrative” şi platforma “Wordwall”, cea din urmă m-a ajutat să mă joc şi în acelaş timp să le stârnesc 

curiozitatea.  

Pentru că doream să fiu cât mai inventivă am început să caut şi să pun în practică tutorialele cu 

privire la platformele sau programele pentru a diversifica modul de transmitere de informaţii după cum 

urmează; am încercat să propun realizarea de proiecte pe platforma Padlet de unde am rămas profund 

impresionată de modul cum au abordat tema propusă pentru un proiecte. 

 Eficientizarea transmiterii noţiunilor  gramaticale am realizat-o învăţând să folosesc tabla online 

pusă la dispoziţie de platforma classroom. Cu ajutorul acestor mijloace cred că reuşesc să fac procesul 

de învăţare mai util şi mai uşor pentru elevi.  

Cred că există diferite/nenumărate  platforme şi aplicaţii pe care experţii în digitalizare le-au 

creat, pentru a uşura cât mai mult munca profesorului, tot ce trebuie să facem este să ne informăm şi să 

încercăm să le aplicăm. Eu am descoperit singură multe tutoriale care m-au ajutat să mă specializez în 

diversificarea modului de transmitere a noţiunilor, cât mai distractiv, pentru a uşura înţelegerea 

conținutului.   

  



 67 

Aventurile lui George 
 

Profesor Lup Lucian  

Liceul Tehnologic Transilvania, Deva 

 

George era un băiețel în vârstă de 14 ani, care locuia împreună cu părinții săi într-un oraș mic. 

Într-o zi, George, navigând pe internet a găsit o povestire foarte interesantă despre mare. A citit cu interes 

și curiozitate această povestire și în mintea lui a izvorât dorința de a pleca pe mare. A doua zi, la școală 

i-a povestit despre dorința sa prietenului său cel mai bun, colegul lui de bancă, Vasile. Împreună au 

hotărât să pună în aplicare planul lui George. 

 În fiecare după-amiază aceștia se întâlneau pentru a pune la cale planul de a pleca împreună pe 

mare. Fiecare dintre ei a venit cu idei și soluții pentru a pleca de acasă în această aventură. În cele din 

urmă au făcut un necesar cu ceea ce le trebuie în călătoria lor. George și-a dat seama că nu au luat în 

considerare faptul că au nevoie de bani pentru a achiziționa obiectele necesare.  

Fiind iarnă, aceștia au hotărât să ajute vecinii să îndepărteze zăpada din fața caselor în speranța 

că vor fi recompensați de aceștia. În ziua următoare, după ce s-au întors de la școală George și Vasile i-

au rugat pe părinții lor să le cumpere câte o lopată pentru îndepărtarea zăpezii. Rugămintea lor a stârnit 

curiozitatea și neliniștea părinților. Aceștia i-au întrebat pentru ce au nevoie de lopată. Cei doi au răspuns 

că vor să ajute vecinii la îndepărtarea zăpezii de pe alei. În cele din urmă cei doi au primit ceea ce își 

doreau fiind rugați de părinți să îi ajute de asemenea, la îndepărtarea zăpezii.  

După ce au achiziționat cele două lopeți, cei doi prieteni s-au întâlnit din nou la George acasă 

pentru a discuta despre noua lor oportunitate de a strânge bani. Ei au făcut un calcul al costurilor și au 

ajuns la concluzia că au nevoie de 1000 de lei, pentru a-și pune în aplicare planul. Vasile i-a spus lui 

George că pe strada lor sunt doar 10 case , insuficiente pentru a strânge cei 1000 de lei. George a spus că 

vor merge și pe strada vecină, stabilind că vor începe sâmbătă dimineața de la ora 10. Weekend-ul a venit 

și cei doi băieți conform înțelegerii s-au întâlnit și au plecat pe strada învecinată pentru a începe 

deszăpezirea aleilor. Au bătut la poarta primei case, aceasta era o casă îngrijită cu două alei pline de 

zăpadă. Ușa a fost deschisă de către o doamnă care a fost uimită să găsească în fața casei doi băieței cu 

două lopeți care o întrebau dacă dorește să îi curețe aleile din fața casei. Doamna a fost plăcut 

impresionată de cei doi  și a acceptat oferta lor. Băiețeii au început să curețe zăpada de pe alee, dar cu o 

noapte înainte a nins foarte mult. 

Cei doi au muncit timp de două ore, dar nu au reușit să îndepărteze toată zăpada de pe alei. 

Doamna văzând efortul lor, i-a chemat înăuntru invitându-i la o cană de ceai. Băieții au intrat, s-au așezat 
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la masă și au savurat cana de ceai. După aceea, au vrut să iasă afară să continue munca. Doamna le-a 

mulțumit și le-a spus că este suficient cât au făcut și că în continuare o să curețe aleea mâine dimineață, 

soțul ei. Curios George a întrebat-o: 

-De ce mâine dimineață și nu o curăță astăzi? 

-În după - masa aceasta se va întoarce dintr-o călătorie lungă, soțul meu.  

-De unde se va întoarce? 

-El este plecat de 3 luni pe mare, este marinar, spuse doamna. 

Lui George, fără să-și dea seama i-a scăpat un oftat adânc: 

-Offf! 

-De ce oftezi ? întrebă doamna. 

Cei doi copii îi povestesc doamnei dorința lor de a pleca de acasă pe mare spunându-i totodată 

motivul pentru care au început să curețe de zăpadă aleile vecinilor. Ei i-au povestit doamnei povestea 

citită și aventurile trăite de eroii poveștii. 

 Doamna impresionată de povestea lor le-a spus că ceea ce au citit ei este foarte frumos doar că 

în realitate călătoria pe apă este plină de pericole și provocări. Le-a povestit copiilor câteva din 

evenimentele periculoase cărora le-a făcut față soțul ei. Le-a povestit despre furtunile pe mare care 

durează uneori și două săptămâni, despre pericolele întâlnite la trecerea printre stâncile strâmtorilor și 

despre munca grea și obositoare a marinarilor. 

Cei doi copii au ascultat cu atenție poveștile doamnei și au ajuns la concluzia că vor mai aștepta 

până vor pleca în călătoria lor fantastică. I-au spus și doamnei acest lucru, iar aceasta i-a felicitat pentru 

decizia luată de a nu pleca de acasă și i-a invitat a doua zi din nou la ea acasă pentru a-l cunoaște pe soțul 

ei și de a afla noile sale aventuri pe mare. Fără să își dea seama cei doi copii au stat la doamna până 

târziu.  

Deodată, discuția lor a fost întreruptă de clopoțelul de la ușă. Venise soțul doamnei. Cei doi l-au 

privit cu admirație și curiozitate, era un bărbat puternic, înalt, plin de veselie. Doamna i-a povestit despre 

dorința celor doi copii, iar acesta impresionat de dragostea lor pentru mare le-a promis că dacă părinții 

lor sunt de acord îi va duce să viziteze vaporul pe care acesta lucrează. Fericiți cei doi au plecat acasă 

unde au povestit părinților aventurile din ziua aceasta. 

Părinții i-au felicitat pentru faptul că le-au împărtășit intențiile lor, totodată i-au sfătuit ca pe viitor 

să le comunice planurile lor pentru a discuta despre acestea și de a lua împreună o decizie corectă. Copiii 

s-au bucurat de faptul că părinții le-au dat acceptul să viziteze la vară vaporul pe care lucrează vecinul 

lor. A fost o zi în care cei doi au învățat diferența dintre ceea ce este real și ceea ce ne este prezentat sub 

formă de poveste.  
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Misterul 
 

Profesor învățământ primar Lup Claudia - Maria 

Liceul Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu", Deva 

 

Era o zi însorită în care razele soarelui încălzeau covorul moale de iarbă, mângâiau florile gingașe 

și gâdilau gâzele. În curtea însorită,  Aflătot ieșise să se joace, să studieze iarba, însă atenția lui a fost 

captată de o furnică cu 7 picioare, 7 capete și 7 ochi. El a reuși să prindă furnica și să o ducă în laborator. 

Acolo, a studiat-o îndeaproape, a folosit lupa și microscopul. Detaliile despre furnicuță le-a consemnat 

și i-a dat drumul.  

A doua zi, a reluat cercetările.  De data aceasta s-a gândit să studieze frunzele. A ajuns la un copac 

îmbrăcat în veșminte verzi, dar deodată, copacul s-a scuturat și Aflătot a fost acoperit cu frunze. Băiatul 

s-a speriat, simțea că nu mai are aer, dar s-a trezit. Fusese doar un vis. Buimac, deschise ochii și observă 

că se afla în camera în care fusese cazat, dar avea în mână o frunză. Totul era așa de ciudat. Puse frunza 

în buzunar și ieși afară. 

 De fapt, era într-o tabără tematică în Parcul Național Retezat obținută ca premiu în urma 

aprecierilor primite pentru invenția sa, Mașinăria de făcut busole. Aflătot era însoțit de doi prieteni, 

Citeștetot și Scrietot. Aceștia fuseseră plecați într-o croazieră pe Nil și îi aduseră prietenului lor, drept 

suvenir, un magnet. Dis-de-dimineață, grupul de excursioniști plecară într-o expediție prin împrejurimi. 

În imediata apropiere a locului de cazare, se afla o peșteră, Peștera Fărănume. Cei trei năzdrăvani se 

îndepărtaseră de grup. 

Citeștetot spuse: 

-Ce ar fi să intrăm în peșteră? 

-Haide, va fi o expediție pe cinste! spuse Scrietot. 

-Să anunțăm profesorii însoțitori, adăugă Aflătot! 

-Nu este cazul, așa e mai interesant! interveni Citeștetot. 

În cele din urmă, Aflătot se lăsă convins, și pătrunseră în interiorul peșterii misterioase. Copiii au 

văzut un licurici. Aflătot purta tot timpul un borcan la el pentru a prinde insecte unice , de prin 

locurile  explorate. Băieții au  prins licuriciul și l-au închis în borcan, ca să le călăuzească drumul. Astfel, 

a început minunata lor călătorie într-un loc necunoscut, dar cu nerăbdare pentru a descoperi tainele 

misterioasei peșteri.  

La început, cei trei prieteni au auzit un zgomot, însă curiozitatea i-a împins pe aceștia să se apropie 

de sursa zgomotului. Fără să își dea seama, aceștia s-au îndepărtat de intrarea peșterii și au ajuns pe malul 
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unui râu subteran, plin de pești fosforescenți. Citește tot le spuse prietenilor săi că acei pești se numesc 

pești zebră și că ei absorb lumina după care o emit, ceea ce le conferă acestora capacitatea de a străluci 

la întuneric. 

Curiozitatea i-a împins pe copii să urmărească peștișorii. După câteva minute parcurse în josul 

râului, băieții au pătruns într-o nouă zonă a peșterii, un loc plin de mister , deoarece lumina pătrundea 

printr-o crăpătură din tavanul peșterii. La lumina difuză, aceștia au putut observa două umbre: erau doi 

lilieci. Citeștetot le spune prietenilor săi că liliecii sunt mamifere cu membrele anterioare adaptate ca 

aripi, fiind capabili să zboare. Ei se hrănesc noaptea fiind animale nocturne, care preferă locurile 

întunecoase și care mănâncă insecte. Scrietot păstrează un jurnal al călătoriei lor fantastice în care acesta 

notează toate speciile de animale pe care le-au observat . 

Cei trei prieteni și-au dat seama că au înaintat foarte mult în peșteră și nu mai știu să se întoarcă. 

Citeștetot vine cu soluția salvatoare și le spune prietenilor săi să caute peștișorii magici. Ei se hotărăsc 

să se despartă, fiecare dintre ei pornind în altă direcție, pentru a  căuta râul cu peștii nemaivăzuți până 

atunci. Scrietot a pornit în căutarea ieșirii bazându-se pe lucrurile învățate la cursurile Micului cercetaș. 

El asculta cu atenție fiecare zgomot, încercând să deseneze o hartă, pentru a găsi râul. Din fericire, acesta 

se auzea tot mai aproape.  

Pe celălalt traseu, Aflătot, încerca să găsească punctele cardinale, fapt pentru care se hotărî să 

construiască o busolă. El a folosit acul de la insignă, frunza din buzunar, borcanul în care era licuriciul 

și magnetul primit cadou, pentru a construi o busolă. După ce a construit busola,  acesta a urmat 

indicațiile acesteia, știind că intrarea în peșteră se află în direcția nordului.  

În acest timp, colegul lor Citeștetot, folosindu-se de cunoștințele sale dobândite în tabăra Copiii 

și tehnica, reușește să găsească ieșirea din peșteră, dacă găsește pe unde pătrunde aerul în aceasta. Se 

folosește de lumânarea pe care o avea, o aprinde și observă direcția din care vine curentul de aer. În acest 

timp, acesta găsește ieșirea din peșteră și colegii săi, de asemenea.  

Cei trei prieteni se reîntâlnesc la ieșirea din peșteră, fiecare dintre ei povestind cum a reușit să 

găsească traseul potrivit. Această întâmplare a fost una care a lăsat asupra celor trei copii , o puternică 

amprentă, înțelegând că trebuie să perseverezi pentru a reuși. 

Aceștia au aflat după ce au revenit la locul de cazare, faptul că peștera respectivă era un loc 

deosebit de periculos. Legendele spuneau că cine va intra în peșteră nu va mai putea găsi ieșirea  și va fi 

înghițit de spiritul râului care sălășluiește acolo de mii de ani. Tot legenda mai spunea, că spiritul râului 

va fi generos cu oamenii curajoși, inventivi și generoși cărora le va da posibilitatea de a ieși din peșteră 

dacă dovedesc cele trei virtuți.  
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Știetot, Citeștetot și Aflătot se gândesc la momentele în care și-au dovedit calitățile pentru a 

convinge spiritul râului să-i elibereze din peșteră. Scrietot scoate jurnalul și începe să citească... 
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Profesorul reinventat în pandemie 
 

Profesor învățământ primar Manea Cătălina 

 Liceul tehnologic  „Duiliu Zamfirescu”, Dragalina 

 

Educația, așa cum susțin marii pedagogi și specialiști în domeniu, este mereu influențată de 

condițiile sociale și istorice. În contextul actual, al pandemiei de coronavirus, întreg sistemul de 

învățământ suferă schimbări de la o zi la cealaltă, astfel încât atât cadrele didactice, cât și elevii, își 

schimbă activitatea și se conformează noilor tendințe și regulamente. Cadrele didactice sunt puse, acum, 

în fața unei situații de criză care solicită o gestiune diferită, un altfel de management educațional și o 

altfel de abordare a procesului instructiv-educativ. Profesorul pe timp de pandemie descoperă abordarea 

online în profunzime, găsește uneltele necesare pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime și se 

reinventează. Orele nu mai decurg într-un cadru educațional fizic,lipsește ambianța educațională 

transmisă de energia și perspicacitatea profesorului, lipsește feedback-ul direct.  

Până și cea mai timidă privire reflecta un răspuns atunci când școala nu era decât fizic. Așadar, 

apar noi forme de feedback, noi feluri de a crea un context educațional interactiv. Apar jocurile cu scop 

educațional în mediul online de tip : chestionar, formulare, tabele, rebusuri, Kahoot etc. Diferența între 

aceste mijloace educaționale este că, fizic, ele erau verificate direct de profesor sau în mod colectiv. 

Acum, calculatorul ocupă această funcție, iar cadrul didactic doar observă rezultatul. Dispare însă 

certitudinea că datele înscrie de elevi în cadrul evaluărilor sunt întotdeauna autentice și nu furate, motiv 

pentru care profesorul reinventat găsește noi modalități de evaluare a activității. Cea mai bună soluție 

este proiectarea unei sarcini de lucru individuale, unice, originale, greu sau imposibil de găsit în alte 

surse, subiectivă în conținut și obiectivă în raport cu toți elevii. Un cadru didactic dedicat găsește 

întotdeauna soluții pentru probleme de acest gen.  

Apare apoi o altă problemă, greu de coordonat, ci anume camerele oprite. Este adevărat că elevii 

nu pot fi obligați să le pornească, este un drept fundamental la intimitate într-un cadru online. Pe de altă 

parte, ei sunt obligați să participe la activitate pentru a fi considerați prezenți. Răspunsul auditiv nu se 

compară cu unul atât audio cât și video, nu se vede un feedback autentic însă trebuie să înlocuiască 

mesajele scrise și trebuie să predomine. Cadrul didactic este nevoit să găsească soluții interactive și 

atractive astfel încât școlarii să pornească singuri camerele, din proprie inițiativă. Jocuri, povești, tot felul 

de metode interesante care fac obiectul amuzamentului, dar și al învățării pot rezulta un astfel de efect. 

Există chiar și experimente pe care cadrul didactic le poate face și au rol moralizator, astfel încât, la 
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finalul lor, elevii să înțeleagă ce înseamnă a vorbi fără a primi un feedback, a nu fi ascultat și a nu fi 

respectat.  

O noutate este și parcurgerea planificărilor și proiectarea activităților didactice. Școlile nu 

funcționează permanent în regim clasic, fizic, sau în regim online . O săptămână poate fi fizic, o alta 

online, se schimbă parcursul învățării de pe o zi, pe alta. Apare astfel o dificultate în proiectarea 

activităților. Sarcina cadrului didactic este de a fi pregătit în orice situație, iar proiectarea trebuiesc să fie 

una anticipativă care să se potrivească în orice fel de situație, în orice fel de context. Fără îndoială, 

planificările și proiectele nu pot fi respectate întotdeauna întocmai, mai apar și modificări de moment, 

așadar acestea au caracter maleabil. 

Pe timp de pandemie, apar noi măsuri igienico-sanitare. Dacă până acum, nimeni nu era obișnuit 

să predea cu mască, mănuși de protecție, dezinfectat și distanțare, de acum pentru mult timp, lucrurile 

vor sta altfel. Este greu pentru început însă măsurile sunt obligatorii și incontestabil necesare pentru a nu 

răspândi virusul. Iarăși observăm că pe zi ce trece, măsurile se schimbă, există o dinamică alertă a 

schimbărilor și a ordinelor de ministru. În fiecare zi apar noi modificări ale modului de lucru și de 

organizare, sunt luate noi măsuri, apar din ce în ce mai multe în funcție de diverși factori. Profesorul este 

pus în fața unei masive avalanșe de informații cu care trebuie să fie la curent permanent. Acest lucru este 

foarte dificil și ocupă mult din timpul liber. 

În concluzie, profesorul reinventat în timp de pandemie este acela care încearcă permanent să își 

îmbunătățească activitatea, să clarifice și să reușească să atingă obiectivele propuse. Poate că cel mai 

important lucru este să fie aproape de elevi, chiar dacă nu fizic, să mențină comunicarea și să fie 

întotdeauna alături de ei, emoțional și intelectual. 
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Pufuleț și Norișor   
-poveste terapeutică pentru combaterea fricii de întuneric- 

 

Profesor învățământ preșcolar Manea Cristina, 

Grădinița cu program prelungit nr. 39, Brăila 

 

 A fost odată ca niciodată un motan care se numea Pufuleț. Acesta era harnic, frumos și nu ieșea 

din cuvântul părinților. Dar de fiecare dată când se lăsa seara Pufuleț plângea, știa că iar o să fie singur 

în întuneric. Deși părinții lui îi pregăteau patul și stăteau cu el până ce adormea, Pufuleț se trezea în 

mijlocul nopții și plângea cât îl ținea glasul. 

 Dimineața era foarte greu, părinții lui erau nevoiți să meargă să prindă șoricei, să asigure hrana, 

dar se trezeau foarte foarte obosiți. Pufuleț de abia se trezea pentru a merge la „Școala Motanilor“. 

 Într-o noapte, când motănelul iar se trezi din somn speriat că e singur, în întuneric, nu mica i-a 

fost mirarea să observe ceva pe cer. Era un nor care se pare că voia să vorbească cu el. 

• De ce ți-e frică de întuneric? Îl întrebă norul pe motănel. 

• Pentru că pot apară monștrii și să-mi facă rău, răspunse el. 

• De ce ar vrea cineva să-ți facă ție ceva rău? Ai greșit cu ceva? 

• Nu, părinții chiar îmi spun că sunt cuminte, la fel și ceilalți, mă laudă, spuse motănelul. Și atunci 

de ce crezi că ți-ar vrea răul cineva în noapte? 

• Nu știu. 

• Noaptea n-ar trebui să-ți fie frică deloc, chiar dacă este întuneric. Soarele e obosit după o zi 

întreagă de muncă de aceea se duce la culcare, odată cu tine. Tu nu ești obosit când vii de la școală? Însă 

el își lasă paznici pe cer care să ajute, spuse norișorul. 

• Tu ești prietenul meu? Întrebă motănelul. Ți-a cerut Soarele să ai grijă de mine? 

• Sigur că da, răspunse norul. Numai că tu, de fiecare data ești atât de fricos și înspăimântat când 

rămâi singur în noapte, încât nu te-ai uitat măcar o data pe cer să vezi că eu apar de fiecare data, ca să te 

protejez și să-ți fiu aproape. Eu voi fi mereu lângă tine și-ți voi da vise frumoase. 

• Asta înseamnă că suntem prieteni? întreabă motănelul. 

• Cu siguranță, da. 

• Pentru totdeauna? 

• Da. 

• Atunci așa să fie, Pufuleț și Norișor, prieteni pe vecie! 
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Și din acea seară motănelului Pufuleț nu i-a mai fost frică de întuneric niciodată, bucurându-și foarte 

mult părinții.  
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Scrisoare către fiica mea 
 

Profesor titular gradul definitiv Meda-Anca Covrig 

Școala gimnazială “Vasile Alecsandri”, Nufăru 

 

Ţie, draga mea, îţi doresc ca lumea să-ţi fie un loc de joacă.  

Să ai o copilărie lungă şi luminoasă ca tine.  

Când îţi văd zâmbetul plin, zâmbesc şi eu instantaneu, involuntar.  Cât de frumoasă eşti şi cât de 

frumos îţi este sufletul! Şi de câte ori mi s-a întâmplat să îmi doresc să şterg ce ţi-am greşit când nu am 

ştiut să mă joc cu tine. 

Tu m-ai învăţat ce înseamnă liniştea. Tu m-ai ajutat să devin puternică, să dau la o parte tot ce e 

absurd şi m-ai inspirat să vreau să fiu mai bună, mai înţeleaptă şi mai relaxată.  

Tu mă provoci să imaginez poveşti şi să trăiesc în ele. Să fiu mai liberă şi să mă dezbar de toate 

,,nu-urile“ autoimpuse. 

Tu, în candoarea ta, înţelegi mereu cât de simplu e totul. Şi îmi reaminteşti zi de zi să mă bucur. 

Datorită ţie adorm şi mă trezesc fericită.  

Pentru tine îmi doresc o lume frumoasă. Îmi doresc să ştii să găseşti mereu oameni frumoşi care 

să te aprecieze. Să ai prietenii care să dureze o viaţă. Să mergi în toată lumea dar să ştii unde este acasă. 

Să crezi în tine şi în frumosul pe care îl radiezi. 

Să ai experienţe extraordinare şi să păstrezi mereu această putere incredibilă de a te bucura. 

Ce minunat e să te poţi bucura de orice lucru mărunt! Şi cât de uşor! Şi cât de multe lucruri îţi 

aduc bucurie!  

Tu m-ai schimbat într-un mod profund şi sunt recunoscătoare pentru fiecare moment petrecut 

împreună. 

Cu tine trăiesc un prezent etern şi nu aş vrea să ajung vreodată la capătul drumului.  

Îţi mulţumesc! 
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Frânturi de gând 
 

Profesor Lilioara-Ionica Morar 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Mangalia 

 

Mi-am dorit mult să scriu aceste rânduri, dar de fiecare dată mă uit cu teamă la foaia albă și 

cuvintele nu vor să se așeze cuminți în propoziții. Despre ce să scriu? Când apare această întrebare 

gândurile năvălesc haotic și cer să se aștearnă pe hârtie. Sunt multe sentimente și întâmplări pe care le-

aș îmbrăca în cuvinte și aș putea să le ofer celor ce vor să le citească. Mă poticnesc mereu în aceleași 

întrebări: „Cine se regăsește în trăirile mele?”, „Ce mesaj vreau să transmit?”.  

Teama de ridicol mi-a furat multe oportunități. O port cu mine din copilărie și mi-a devenit 

tovarăș constant. Astăzi voi trece peste această piedică și voi scrie! Mult, puțin, bine sau rău, dar voi 

scrie. 

Mi-e dor de mirosul aerului de la munte din diminețile copilăriei mele. Pădurea foșnește în bătaia 

vântului și vrăbiile certărețe își dau întâlnire pe gardul grădinii. În fiecare anotimp, dimineața avea altă 

culoare și altă mireasmă. Și în noi se schimbă câte ceva în fiecare dimineață.  

Când soarele lumina încăperea, din bucătăria mamei mirosea a „bunătăți”. Începea o nouă zi și 

pașii mei și ai surorilor mele se auzeau veseli prin casă. Mama zâmbea și distribuia sarcini. Ochii mamei 

ne mângâiau pe fiecare, dar când greșeam privirea ei arunca fulgere (nu avea nevoie de cuvinte). Eu nu 

mi-o amintesc pe mama odihnindu-se. Mâinile ei frumoase sunt mereu ocupate și grăbite. Îmi plăcea să-

i urmăresc mâinile când cosea sau croșeta. Lucrul acela de mână aduna toate grijile, temerile, tristețile și 

planurile pentru mâine. Știai că nu este atentă la tine când buzele ei se mișcau discret dar ritmic într-un 

tic de care nu era conștientă. 

 Sunetul verighetei pe paharul cu lapte îmi crea o emoție și o stare de așteptare: voi avea și eu 

verighetă și voi pregăti și eu „bunătăți” pentru copiii mei. Așteptare mea nu a fost zadarnică. Astăzi port 

verighetă și pregătesc „bunătăți” pentru copiii mei. Fetița mea râde cu ochii atunci când simte mirosul 

mancărurilor preferate, iar băiatului îi pot fura doar un zâmbet mic adunat în colțul gurii. Reacțiile lor 

sunt de neprețuit, sunt comori de suflet. Cineva spunea că „cele mai prețioase bijuterii sunt brațele 

copilului tău când te îmbrățișeză”. Avea dreptate. Dispare orice tristețe atunci când puiul tău te cuprinde 

cu drag. Ce ai putea spune că îți mai dorești în acele momente? 

Mi-e dor de tata și nimic nu poate umple acest gol. A plecat printre îngeri și n-am știut cum să-i 

spun cât de mult prețuiesc tot ce-a făcut pentru noi. Eram convinsă că voi avea timp și că după fiecare zi 

există ziua de mâine. Ziua de mâine este doar o promisiune, ziua de astăzi este o certitudine. Am învățat 
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acest lucru într-un mod dureros. Mulți oameni spun: „Fac orice pentru tine!”. El n-a spus. A făcut totul 

discret, cu speranța că pentru noi drumul va fi mai lin și vom fi fericite. Felul în care mă privea mă făcea 

să simt cât de mult mă iubește. Mâna lui grea și aspră se așeza pe umărul meu și eu mă simțeam ocrotită. 

Atunci dispărea frica. Lângă tata nu mă temeam de nimic. Tata și-a dorit foarte mult un băiat. N-a fost 

să fie. Îmi doream să fie mândru de mine, chiar dacă nu eram băiat. Eram fericită când mă chema să-l 

ajut la treburi, pe lângă casă. Atunci eram băiatul pe care și l-ar fi dorit. Nu mă plângeam de oboseală, 

un băiat nu ar obosi așa ușor. Când merg acasă totul îmi amintește de el. Am adunat împreună pietre de 

râu pentru temelia gardului din fața casei, am adus fiecare leaț al gardului ce împrejmuiește grădina, am 

săpat în grădină, am tăiat lemne, am vopsit lemnăria... Uneori îmi era greu pentru că îmi doream să fiu 

în altă parte. Acum mă bucur că am fost acolo, cu el, pentru că fiecare privire întâlnește lucruri făcute 

împreună și cheamă amintiri dragi. Am crezut că păstrează regretul de a nu avea un băiat. Mă înșelam. 

Într-o zi am organizat un grătar la care am participat cu toții. Curtea era plină de nepoții care alergau și 

se jucau iar tata, cu lacrimi în ochi, ne-a spus că este fericit doar uitându-se la noi. 

Îmi amintesc o după-amiază în care ascunse sub masa din bucătărie ne jucam de-a „centralistele” folosind 

niște căni de plastic: „Alo, Centrala?”, „Da. Cu cine vreți să vorbiți?”. Zgomotul era puternic și stresant 

iar tata încerca să se odihnească. Era în schimbul trei dar noi nu știam nimic despre nopțile nedormite și 

munca în schimburi. Ne bucuram de zgomotul produs de vocile noastre în cănile albastre de plastic. 

Râdeam. Bucuria simplă a copilăriei fără griji. Și astăzi îmi amintesc senzația de frig pe șira spinării din 

momentul în care tata a deschis ușa brusc. Nu a spus nici un cuvânt. Privirea lui era mai încărcată de 

mesaj decât o mie de cuvinte. Am amuțit brusc și ne-am cuibărit una în alta, sub masă. Liniștea devenea 

apăsătoare iar tata... a zâmbit și a închis ușa. Nu știam mai multe despre munca în schimburi, dar 

înțelesesem că atunci când tata doarme, noi trebuie să păstrăm liniștea.  

În inima fiecărei fetițe trăiește o „prințesă”. Sunt atâtea prințese în cărțile de povești și în desenele 

animate. Toate ne visăm frumoase, grațioase, bune și pline de multe alte calități.  

Dădeam iama în rochiile, pantofii, mărgelele și eșarfele mamei și porneam la „balul” organizat 

de un prinț necunoscut. Învățam să dansăm împiedicându-ne mereu în pantofii prea mari, rochiile lungi 

și voalurile improvizate din eșarfele mamei. Pregăteam gustări și limonadă și serveam tacticoase jucând 

pe rând rolul prințesei, al bucătăresei, al servitorului. Rolul prințului era al meu (atunci când nu eram 

căluțul). Sper că amintirile acestea au rămas la fel de calde și în inimile surorilor mele. 

Trecem cu grație sau cu stângăcie prin perioada „rățușca cea urâtă” și ...înflorim. Ne îmbrățișează 

tinerețea! Ești convinsă că poți face orice îți dorești, că dragostea te așteaptă-doar să vrei să o primești și 

„muști” din viață cu o poftă pe care o ai doar atunci. Atenție! Porțiile mari pot aduce: tristețe, regrete și 

dezamăgiri. Toate aceste sunt obligatorii pentru toți cei care au curajul să trăiască din plin.  
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Închid ochii. Oare eu cum am trăit acea felie de viață? Acum zâmbesc. Știu că m-am bucurat din 

tot sufletul, am plâns din plin, am sperat și după fiecare cădere m-am ridicat. Cu bucurie sau cu 

deznădejde, dar m-am ridicat. În jurul meu am avut oameni care au știut să-mi fie sprijin la greu și am 

trăit împreună și bucuriile și tristețile.  

Unii dintre noi își găsesc dragostea mai devreme, alții mai târziu. Dragostea mea s-a lăsat 

așteptată, căutată, dorită, visată. Ar fi fost trist să nu se lase „găsită”! Așteptare, căutarea și toate visele 

mele m-au ajutat să prețuiesc fiecare zi petrecută lângă omul meu drag. Acum trăim, sperăm, visăm și 

iubim împreună. 

Pașii mei sună și astăzi grăbiți pe asfalt. N-am știut niciodată care este ritmul potrivit pentru 

plimbare. Mereu mă așteaptă ceva de făcut. Pare obositor și stresant, dar atunci când fiecare lucru bine 

făcut aduce bucurie îți dorești „să fii” și „să faci”. Trebuie doar să fiu mai atentă la ...cât pot duce. Sunt 

zile în care mi-aș dori doar liniște și un pat.  

Frânturi de gând și amintire am scris cu drag pentru mine, pentru tine... 

  

                        



 80 

Puterea logosului în creația unui text literar 
 

Profesor meditator Emilia Musca, Oradea 

 

  Dincolo de orice conexiune filosofică între idei, semnificații metaforice, cuvântul rămâne 

elementul primordial al formării acestora. Sensurile unui cuvânt și înțelegerea acestora dau putere și rost 

oricărei noțiuni literare. Cuvântul poate fi văzut ca o fereastră deschisă spre cunoaștere, spre viață, spre 

text.  

  Prin cuvând putem face artă. Orice text, fie el literar sau nu dă sens și putere mesajului transmis 

spre lector. Cuvântul e conștiința scriitorului transpusă într-un ideal literar. Nu se transformă nimic fără 

cuvânt, iar cititorii sunt proprii noștri martori literari. A ne transpune în lumea ideilor și a rostogoli 

cuvântul pe paginile unui articol sau cărți e pură îndumnezeire, e sublimul primordialității.  

  Cuvântul este o creație general umană și este expresia directă a gândirii scriitorului. Cu toții 

utilizăm cuvinte în diverse limbi pentru a ne exprima ideile, perspectiva literară ,,În timpurile cele mai 

vechi, gestul a fost cel care a făcut diferența, aspect ce s-a dezvoltat până a îmbrăcat forma cuvântului. 

Şi când oamenii au înţeles puterea cuvintelor, au fost împliniți’’. Așadar, la baza oricărei manifestări 

literare stau cuvintele. 

Cuvintele capătă forma aleasă de autor și transformată în manieră literară.  

  Consider că alegerea cuvintelor în crearea unor texte e esențială. Astfel, cuvintele se nasc din 

propria gândire ce îmbrățișează și înduioșează cititorul.  Logosul este un univers de sunete manifestat 

prin educație, cultură. Aș vrea să aduc în discuție un citat celebru spus de Aldous Huxley Cuvintele sunt 

la fel ca razele X: dacă le folosești așa cum trebuie, ele pot trece prin orice.  Așadar, un cuvânt are valoare 

și putere prin felul de a fi rostit și așezat expresiv într-o idee. Omul modern este receptiv la cuvânt, iar 

forma pe care o capătă acesta într-un text este foarte importantă. 

 Marele prozator, dramaturg și eseist Camil Petrescu considera cuvântul ,,Cuvântul e oricând un 

mijloc imperfect de comunicare. Tot ce e sens, tot ce e adevăr, tot ce e conținut real scapă, printre silabe 

și propozițiuni, ca aburul prin țevile plesnite ’’. Fațetele cuvântului capătă forma interpretabilului, iar 

acestea pot fi considerate imperfecte tocmai prin multitudinea de valențe ce o poate primi logosul. În 

interpretabilitatea prozatorului cuvintele sunt manifestări ale sufletului.  

 Un alt autor ce oferă o perspectivă unică asupra cuvântului ar fi Constantin Noica în 

volumul  ,,Cuvânt împreună despre rostirea românească’’, unde se stabilesc înțelesuri unice despre 

cuvânt. ,,Cum altfel am putea da folosința vie cuvintelor? Dar dacă în orice cuvânt este o parte de uitare, 

este vorba despre uitarea noastră și ea devine propria amintire. Numai în cuvintele tale se întâmplă lucruri 
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pe care nu le-ai învățat niciodată’’. Acest volum despre cuvânt îl putem considera o comoară a vorbirii 

românești prin încărcătura filosofică ce o oferă asupra cuvâtului. Se prezintă o încărcătură și o putere de 

universalitate românească. ,,Căci cuvântul nu numai că poate fi al limbii obișnuite, pentru situațiile de 

tot felul, obișnuite și neobișnuite, ale vieții noastre ca oamenii, dar exprimă cel mai bine ce este o limbă 

vorbită’’. Orice creație textuală poate fi redusă la frumos prin cuvinte. Acestea sunt desprinse din adevăr, 

din memoria colectivă de care a vorbit prima data Maurice Halbwachs în 1920. De cele mai multe ori 

valoarea cuvintelor este dată de însuși textul propus care poate fi plin de emoții și imaginație. 

  Nimic nu se compară cu frumusețea cuvintelor și respectul oferit limbii vorbite. Ana Blandiana 

oferea o perspectivă actuală și complexă în ceea ce privește definirea cuvintelor ,, Există nu numai 

cuvinte fără lucru, cum spunea cineva, ci și cuvinte care se fac că muncesc și altele care își inventează 

ocupații. De altfel, de cele mai multe ori acestea par mai simpatice decât cele ocupate, responsabile, care, 

cu cât au mai multe griji, cu atât au mai puțin haz. Nu e singurul domeniu în care cuvintele sunt tratate 

asemenea oamenilor, după cum nici singurul plan pe care lipsa de rost este confundată cu libertatea. 

Cuvintele sunt o închisoare, în afara căreia – e drept – poezia nu ar putea să existe. Îmi dau seama că 

ceea ce spun poate fi considerat cu ușurință  blasfemie,  cuvântul – logosul – fiind chiar marca ieșirii din 

animalitate, semnul sigur al legăturii cu divinitatea.  A nu te mulțumi cu acest interpus palpabil, care 

poate fi simțit cu auzul și disecat cu gândul, este, fără îndoială, o trufie, într-o ordine în care sufletul nu 

poate exista decît întrupat’’. 

Așadar, perspectiva modernistă a acestei autoare, oferă o viziune interesantă prin libertatea cu care sunt 

folosite cuvintele.  Asocierea cuvintelor inventariază câmpuri lexicale felurite și inedite.  

Cuvintele sunt considerate ființe gingașe ce muncesc în orice text, tocmai pentru a exprima 

legătura acestora cu divinitatea. Logosul este o parte a minții noastre, a conștientizării sinelui, iar acestea 

reprezintă cel mai puternic lucru din univers. Feluritele perspective oferite de autori, ne duc cu gândul la 

primordial, la șlefuirea constantă a acestuia. Textele sunt forma finală a aceea ce oferă cuvântul, a ceea 

ce exprimă. 

Logosul oferă valoare instructiv-educativă, idei, sentimente, totul sub atenta lupă a procesului de 

cunoaștere. Confucius spunea că fără a cunoaște puterea cuvintelor este imposibil să cunoști oamenii. 

Trăim în mijlocul unde digitalizarea a devenit o formă de viață, însă cuvintele trebuie să rămână vii. Ele 

trebuie să aibă puterea să exprime sub orice formă esențialul sublim al propriei ființe. Totul capătă formă 

prin cuvânt, iar dacă ar fi să închid într-o ecuație cuvântul acesta ar putea cuprinde întreaga lume a ideilor 

literare. Când un cuvânt poate da universului său atâta bogăție și  oferă atâtea înțelesuri lumii, acesta nu 

mai poate aparține unei singure lumi. Cuvântul e purtat de conștiința vie a insului, de societate și de 

istorie, de toate formele sale imperfecte, ce mai târziu ajung să se transforme în adevărate opere literare. 
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Pledoarie pentru Pământ 
 

Daniela-Manuela Muscalu 

Școala  Gimnazială „Traian  Coșovei”  Somova, jud. Tulcea 

 

Povestea  începe prin anul 2600, undeva într-una din miile de galaxii ale universului, pe  o 

planetă  pe care o vom numi  simbolic Speranţa. 

O  planetă ca un deşert, în care lumina roşie a puternicului soare arsese totul în jur. Rămăsese 

doar nisip şi piatră. Nici o vietate nu amintea de flora şi fauna existente altădată , în altă parte a 

universului. Nici un fir de apă nu împrospăta aerul alb şi greu, mirosind a  sulf. Era ceva ireal, ceva ce 

nu ţi-ai fi dorit să vezi nici în cel mai negru coşmar.  

Acolo, într-o bună zi, un bătrân ars de soare  şi adus de spate sub povara anilor, însoţea un copil 

căruia îi povestea amintiri parcă dintr-o altă viaţă. 

Copilul era mut de uimire şi aproape că nu-i venea a crede ceea ce-i spunea bătrânul. 

Călcau  amândoi pe nisipul fierbinte, în timp ce copilul nu putea să înţeleagă  semnificaţia 

cuvântului pe care bătrânul îl pronunţa cu atât de mult amar: pământ. 

Bătrânul a privit cu teamă în jurul său şi a scos din buzunarul vechi şi ponosit al hainei o punguţă 

veche din piele. A deschis-o cu emoţie, iar ochii copilului au privit cu nesaţ acei bulgăraşi maronii de 

care bătrânul era atât de mândru. I-a    întins copilului punguţa cerându-i să o păstreze ca pe bunul cel 

mai de preţ. 

• Acesta este pământ. Lui, moşii şi strămoşii mei  i-au datorat totul. 

Din pământ creşteau plantele cu care se hrăneau animalele. Pe el se construiau case şi zgârie – 

nori. Pădurile întinse ne ofereau cu dărnicie oxigenul atât de necesar. Existau mii de specii de plante şi 

animale. Se adaptaseră atât de bine condiţiilor de viaţă, încât deseori  se confundau cu crengile copacilor 

sau cu frunzele lor. Multe dintre ele aveau un colorit care  iţi lua ochii. Era o armonie perfectă. Era tot 

ce-şi putea dori un om. Dar ce folos? 

Şi în ochii bătrânului apărură  lacrimi mari care au început să-i curgă pe faţa  îmbătrânită  înainte 

de vreme. Picăturile săpau şanţuri pe obrajii scorojiţi, alunecând până în bărbie. Cădeau rând pe rând cu 

un zgomot surd pe  nisipul fierbinte şi sfârâiau la atingerea lui.  

• Şi cum era pământul? a întrebat copilul dornic să  afle mai multe despre ceea ce-l emoţionase atât 

de mult pe bătrân.  

• Pământul, da, pământul, spuse bătrânul parcă adâncit în gânduri. Cu mâna tremurândă, el  a scos 

un album de fotografii  ros  şi  îndoit pe margini.  
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L-a deschis uşor, parcă  temându-se să  nu strice ceea ce se afla înăuntru  şi i-a întins copilului o 

fotografie.  

• Ce reprezintă? l-a întrebat copilul uimit. 

Bătrânul a privit lung fotografia de parcă ar fi fost ultima oară când ar fi văzut-o. Imaginea îi 

trezea amintiri dureroase. Cu glasul stins, el  i-a spus copilului: 

• Este o floare care creştea odinioară pe planeta Pământ. Acestea sunt petalele de culoare albă, iar 

acolo mai  jos, vezi frunzele de culoare verde. Se numea ghiocel  şi, odată, demult, vestea venirea 

primăverii pământene, zise bătrânul oftând . Copilul era din ce în ce mai minunat de ceea ce 

vedea. 

• Ce frumoasă  este! a bânguit el emoţionat . Apoi a întins mâna şi a mângâiat fotografia ca şi cum 

ar fi dorit să o vadă si să o cunoască mai bine. 

• Iar acesta, spuse bătrânul întinzându-i o altă  fotografie, este un animal care trăia pe Pământ acum 

sute de ani. Era cel mai bun  prieten al omului. Rând pe  rând, bătrânul i-a arătat copilului o 

mulţime de alte fotografii. I-a povestit despre continente, despre rasele de oameni, despre balene, 

despre oceane, piramide şi despre elefanţi. I-a amintit despre războaiele mondiale şi despre bomba 

atomică , despre peşti  şi despre Iuri  Gagarin. I-a povestit despre Einstein şi Darwin, despre Hitler 

şi Beethoven. I-a vorbit ore în şir despre tot ceea ce ştia el. Într-un final, ridicându-şi cu smerenie 

ochii către cer, i-a vorbit despre Dumnezeu. Totul era deosebit de captivant pentru copil.  

• Şi, ce s-a întâmplat cu toate acestea? a întrebat el din ce în ce mai nedumerit . 

Erau atât de frumoase! a continuat el cu glasul pierit. 

• Toate au dispărut după o lungă perioadă de timp, în care Pământul s-a străduit să  ne spună că 

este bolnav. Dar nu l-a ascultat nimeni. Nici atunci când aerul a devenit irespirabil, nici atunci 

când solul s-a încărcat cu îngrăşăminte şi pesticide, nici atunci când în apă  au ajuns toate 

reziduurile menajere şi industriale. Oamenii erau atât de nepăsători încât nu şi-au dat seama că 

Pământul suferea. 

Nimeni nu i-a auzit vaietele şi nici supărarea care l-a cuprins şi pe care ne-a transmis-o sub formă 

de valuri uriaşe, cutremure de pământ, inundaţii, secete şi incendii mistuitoare.  

Într-un târziu, mult prea târziu, ei şi-au dat seama că-şi datorează viaţa Pământului. 

Şi au încercat să  se comporte  aşa cum ar fi trebuit să  o facă de la început. Dintr-o dată au devenit 

mai temători pentru viaţa lor şi pentru sănătatea planetei. Au conceput tehnologii care verificau periodic 

cantitatea agenţilor poluanţi care ajungeau in aer, apă şi sol.Verificau în permanenţă echilibrul factorilor 

biotici, fără a-şi da seama că era prea târziu. Pământul începuse să  moară. Încet, dar sigur.  
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Cu ultimele puteri, el le-a vorbit pământenilor pentru prima şi singura dată .Cu glasu-i tunător, el 

le-a spus:  

• Dintre atâtea galaxii existente în Univers, dintre sutele de mii de planete, doar într-una 

singură  condiţiile au devenit favorabile apariţiei vieţii. Acum milioane de ani, aici, pe 

Pământ,  au  apărut primele forme de viaţă, şi apoi în timp au  apărut plantele, animalele  şi  voi, 

oamenii. Numeric vorbind, eraţi mult mai puţini decât celelalte forme de viaţă. Până  şi furnicile 

erau  mult mai numeroase decât voi. Totul era atât de bine armonizat! Cum  aţi putut să  distrugeţi 

atât de uşor echilibrul creat  în milioane de ani? Nu am crezut niciodată că veţi fi atât de 

iresponsabili! 

Atât de puţin v-ar fi trebuit pentru a fi fericiţi. Dar nu aţi fost mulţumiţi  şi m-aţi chinuit îngrozitor. 

Aţi avut o planetă  frumoasă  şi vie, dar v-aţi bătut joc de ea. Fără  să  ştiţi că  în acest fel vă  distrugeţi 

singuri. Dar vă  voi pedepsi.Veţi avea aceeaşi soartă  ca şi mine. Dar, cel puţin eu voi renaşte din propria-

mi cenuşă  întocmai ca pasărea Phoenix. 

La auzul acestor  cuvinte, oamenii s-au cutremurat. Şi-au dat seama că nu mai aveau mult timp la 

dispoziţie şi că viaţa lor era serios ameninţată. Târziu, ei au conştientizat cât de mult greşiseră. 

• Ce s-a întâmplat apoi ? a întrebat copilul din ce în ce mai curios.  

Bătrânul a oftat îndelung  parcă chinuit de  amintiri  şi i-a spus: 

• Nu pot să uit. Nu ştiu dacă  voi putea s-o fac vreodată. Revăd mereu aceleaşi privelişti de coşmar. 

A urmat dezastrul. În câţiva ani, clima  Pământului s-a încălzit, iar calota glaciară  s-a topit, 

acoperind  totul cu apă. Soarele, altădată  binevoitor, s-a apropiat şi el destul de mult. Totul a 

început să fiarbă.Vaporii de apă au încălzit aerul care a devenit mult prea fierbinte. În cele din 

urmă, Pământul s-a autodistrus, înainte de a fi distrus de pământeni.  

-Şi oamenii, ei ce-au făcut?  l-a întrebat copilul cu gura căscată. 

- Oamenii nu au rezistat aşa după cum nu a rezistat nimic din ceea ce fusese creat de mâna lor. 

Viaţa care apăruse în milioane de ani a dispărut  fără  urmă, mult prea curând.  Cu ultimele puteri, câţiva 

pământeni au reuşit să părăsească planeta la timp, înainte de a fi pârjoliţi. Naveta spaţială a căutat multă 

vreme  o altă  planetă   pe  care  să   se  aşeze . 

- Printre ei m-am numărat şi eu, spuse bătrânul, neavând curaj să  privească în ochii copilului. 

Am călătorit prin spaţiu multă vreme, până  ce am ajuns pe aceasta planetă. I-am pus numele Speranţa, 

cu gândul că  poate într-o bună  zi acest sentiment va răsări din nou în sufletele noastre. Dar, după cum 

vezi, condiţiile de aici  nu  seamănă câtuşi de puţin cu cele de pe fosta planetă. 

Şi glasul bătrânului gâtuit de emoţie se stinse.Cu un efort supraomenesc, el continuă: 
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• Pentru a putea supravieţui, a trebuit să  ne adaptăm. Ne-a fost foarte greu  fără  ploile 

binefăcătoare, fără plantele şi animalele atât de familiare, fără ninsorile atât de dragi copiilor. Ne 

era dor de pădurile care explodau primăvara într-o beţie de culori şi parfumuri, de munţii pe care 

îi urcam pentru a admira plante şi animale ocrotite de lege, de albinele harnice şi de tot ce 

reprezenta natură. Eram prea preocupaţi  pentru a vedea că natura însemna de fapt viaţă. Dar 

răzbunarea Pământului nu se sfârşise. Supravieţuitorii au fost condamnaţi la viaţă veşnică, chiar 

dacă prea mulţi dintre ei au început să-şi dorească curând moartea.  

• Erau nişte oameni răi, spuse copilul  supărat. Au meritat să treacă prin atâtea suferinţe.  

Ar fi trebuit ca toţi pământenii să  trăiască  pe această planetă pe care trăim noi astăzi, a continuat 

el.  

Atunci ar fi ştiut să aprecieze şi raza  prietenoasă a soarelui  şi azurul cerului  şi firava floare şi 

orice altă formă de viaţă de care se bucurau pe Pământ.  

• Într-adevăr, spuse bătrânul, numai cine a trăit coşmarul pe care îl trăim noi astăzi, poate să-şi dea 

seama ce am pierdut. Sunt sigur că acum, după experienţa pe care am trăit-o, am proceda altfel şi 

nu am mai face greşelile care ne-au adus aici, spuse bătrânul dintr-o singură suflare. Dacă atunci 

am fi avut pe cineva  care să tragă la timp  semnalul de alarmă,  ar fi fost minunat. Ar fi trebuit  să 

folosim mai  eficient resursele naturale, să tăiem mai puţine păduri, să păstrăm echilibrul 

ecosistemelor şi să facem eforturi pentru a evita dispariţia speciilor de plante şi animale. Ar fi 

trebuit să ştim că fumul furnalelor şi cel emanat de motoarele maşinilor îmbolnăveşte aerul şi-l 

face irespirabil, ar fi trebuit să vedem că sutele de tone de reziduuri menajere şi industriale 

deversate in apă omoară fauna şi flora acvatică şi, nu în cele din urmă ar fi trebuit să observăm 

că insecticidele, pesticidele şi îngrăşămintele chimice folosite excesiv distrug pământul. Natura 

care ne fusese o prietenă atât de devotată, devenise ostilă. Ca la un semn, ochii bătrânului şi ai 

copilului  fixară punguţa veche din piele care adăpostea o mică parte din miracolul vieţii. 

Ochii le înotau în lacrimi. Ar fi vrut să dea timpul înapoi. Ar fi vrut să ……………………… 

• Marius , trezeşte-te ! E timpul să pleci la şcoală, spuse mama fiului său. 

Copilul a sărit din pat şi şi-a îndreptat privirea către fereastră. Din grădină îi zâmbeau gingaşii 

ghiocei, iar Azorel lătra de zor, parcă amintindu-i că este în întârziere. Grădina  era  presărată cu un verde 

crud, iar mirosul ierbii îi gâdila nările.Totul fusese doar un coşmar, dar gândul  îl  făcu să se cutremure. 

Era impresionat de ceea ce visase. Pregătindu-şi  ghiozdanul, el a găsit în penar o punguţă veche 

din piele. Nu mică i-a fost mirarea, atunci când, deschizând-o a găsit în interior nişte bucăţele de pământ. 

• Mamă, ştii ce este  ăsta? a întrebat-o copilul uimit.  

Mama a privit câteva secunde şi i-a răspuns:  
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• Cred că sunt nişte bulgăraşi de pământ. 

• Greşeşti mămico, spuse băiatul dintr-o suflare. Ceea ce vezi reprezintă salvarea noastră.  

Apoi a ieşit din casă şi în drum spre poartă a mirosit delicaţii ghiocei, după care l-a mângâiat 

drăgăstos pe Azorel. Parcă redescoperea totul în jur şi pentru prima oară în viaţă ştia ce are de 

făcut.  Spera doar să nu fie prea târziu.  
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ILU 
 

                                               Profesor pentru învățământul primar Gabriela Nedelcu,  

Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”- Vălenii de Munte 

 

Cum? Nu-l cunoaşteţi pe Ilu? Voi aţi pierdut.Ilu este băiatul înăltuţ din clasa a VI-a care totdeauna 

spune „Bună ziua” ‚ „Te rog frumos”, „Mulţumesc”, „Îmi permiteţi să…” salută primul fetele şi 

persoanele mai în vârstă însoţind vorba cu un zâmbet discret şi înclină uşor capul atunci când pe cealaltă 

parte a străzii este un cunoscut. N-o să-l vezi niciodată cu mâinile în buzunare sau cu capul acoperit 

atunci când se adresează unui adult. 

Ilu ştie că „Punctualitatea este politeţea regilor” de aceea soseşte la şcoală cu 5 minute înainte de 

începerea primei ore ca să aibă timp să-şi scoată din ghiozdan cele necesare primei ore. N-o să-l vezi 

alergând pe holul şcolii ţipând, îmbrâncind copiii, vorbind urât Se deplasează liniştit şi se retrage puţin 

către perete salutând uşor atunci când coridorul este străbătut de o doamnă, un domn profesor, un părinte 

sau unul dintre îngrijitorii şcolii.  

 Totdeauna este îmbrăcat foarte curat, cu hainele bine călcate şi încălţămintea curăţată. Nu-i 

lipseşte din buzunar un pachet de şerveţele sau o batistă curată şi călcată. 

 Acasă se adresează politicos părinţilor şi bunicilor, îi ascultă , iar pe frăţiorii mai mici îi ocroteşte, 

îi ajută şi le vorbeşte frumos. Dacă face vreo poznă şi este certat, îşi cere scuze şi se străduieşte să nu 

repete boacăna. Nu-i deranjează pe ceilalţi atunci când se odihnesc, nici când au musafiri. Grija temelor 

este doar a lui, nu a părinţilor. Atunci când este ziua de naştere sau onomastică a unui membru al familiei, 

nu uită să-i spună „La mulţi ani!” şi să-i facă o mică surpriză plăcută. Când primeşte şi el un dar spune 

„Mulţumesc” şi îşi arată bucuria şi niciodată, dar niciodată nu va spune „Nu-mi place” sau „Aş fi preferat 

altceva”. 

 La masă aşteaptă să se aşeze toată lumea şi numai după aceea începe să mănânce, nu suflă în 

mâncare, nu-şi aşază coatele pe masă, nu muşcă din felia de pâine, ci o rupe cu amândouă mâinile , pe 

măsură ce are nevoie , în bucăţi potrivite, nu vorbeşte cu gura plină, mestecă mâncarea având buzele 

lipite, fără a plescăi şi nu soarbe supa cu zgomot. 

 Când merge în vizite, totdeauna anunţate, nu ajunge nicioadată mai devreme de ora fixată. La 

petreceri se aşază pe scaunul indicat de gazdă, chiar dacă nu-i convine locul, acceptă mâncarea şi băutura 

oferite, fără să facă mofturi. De exemplu, dacă este întrebat: „Ce preferi? Coca-Cola sau Fanta?” el o să 

răspundă alegând dintre cele două băuturi , în niciun caz nu va cere Pepsi. Eventual, poate cere apă, nu 

apă minerală. El mănâncă tot sau aproape tot din farfurie, iar dacă mâncarea este servită pe platouri ia 
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porţia care este în dreptul lui, nu răscoleşte mâncarea. În aceste vizite intră doar în camerele unde este 

invitat de gazdă, nu deschide dulapurile sau sertarele pentru nici un motiv din lume. La plecare, Ilu îşi ia 

rămas bun de la oaspeţii care sunt încă prezenţi şi de la gazdă adresându-i cuvinte de mulţumire şi 

asigurând-o că totul a fost excelent şi că s-a simţit foarte bine. 

 Deseori Ilu primeşte musafiri poftiţi sau nepoftiţi. Şi pe unii şi pe ceilalţi îi întâmpină cu zâmbetul 

pe buze,îi invită în casă, le ia hainele şi le pune în cuier, îi prezintă celor prezenţi, este vesel, amabil,atent 

cu fiecare musafir în parte. Nu se uită niciodată la ceas în prezenţa oaspeţilor, iar la plecarea acestora îi 

însoţeşte până la poartă şi le spune „Vă mulţumesc că aţi venit” 

  Cum? Tot nu vi-l amintiţi pe Ilu? Uituci mai sunteţi. Băiatul acesta pe care şi l-ar dori orice 

părinte, orice profesor, orice şcoală, oraş, ţară, continent, planetă, galaxie,... univers este ….ILU (ZIE). 

(iluzie=închipuire, amăgire, himeră,miraj, speranţă) 

 

  



 90 

Profesorul stabil emoțional 
 

Profesor învățământ primar doctor Negrea Angelica 

Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș, județul Brașov 

 

Formarea capacității de adaptare emoțională în contextul integrării profesionale a cadrelor 

didactice își relevă actualitatea în noul context pandemic, SARS - CoV 2.  

Provocările momentului îi determină pe toți actorii educației (decidenți și nu numai) să ia decizii 

responsabile pentru perioade incerte, să se adapteze mereu la contexte noi. Viteza impusă în noua 

societate a cunoașterii și performanța crescândă, generează presiune asupra personalității umane și, 

implicit, amplifică trăirile emoționale. Emoțiile dețin cheia succesului. Importanța acordată inteligenței 

emoționale, a stabilității și reglării emoționale asigură echilibrarea și adaptarea persoanei la noul normal 

pentru reușită. 

Una dintre cele 8 competențe cheie - A învăța să înveți – capătă noi dimensiuni, pentru elevi și 

pentru profesori deopotrivă. Profesorii, reliefează abilitatea de a identifica propriile capacități, de a 

aborda situații tot mai complexe, de a gestiona în mod optim propria carieră, interacțiunile sociale, 

capacitatea de reziliență și de a face față stresului și incertitudinii. Schimbarea și obstacolele ne pot 

doborî. De aceea se impune a actualiza un echipament care să ajute cadrele didactice în a-și păstra 

reziliența și a asigura echilibrarea emoțională, în a-și susține starea de bine și încrederea pentru a se 

adapta, pentru a reuși și a persevera. 

Nevoia de a afla mai multe despre inteligență și inteligența emoțională, despre cum să rămânem 

stabili emoțional, să ne creștem încrederea și să reglăm emoționalitatea pentru o adaptare eficientă și 

oportună la contextul pandemic care a perturbat într-o manieră semnificativă ritmul de viață în plan 

personal, predarea și învățarea în plan profesional. Și nu numai.  

Pe de o parte, cadrele didactice cu activitate în învățământ (vechime) au fost puse în fața unor 

situații în care conținutul academic să fie predat la distanță. Nu putem spune că ar fi ceva de neînchipuit, 

dar rapiditatea implementării, fără o pregătire prealabilă, fără o planificare, o organizare etapizată și fără 

infrastructura necesară, a constituit o sursă remarcabilă de stres. Abilitățile socio – emoționale au fost 

serios puse la încercare. Gestiunea gândurilor, a emoțiilor și implicit a comportamentelor, cunoașterea 

sinelui pentru a lua decizii responsabile a fost și încă este o provocare. Identificarea rapidă a punctelor 

forte dar și a vulnerabilităților consider a fi coordonate sigure pentru intervenție promptă și pentru 

redresare, atât  personală cât și profesională. 
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Pe de altă parte, cadrele didactice debutante, intrate în sistemul de educație într-un asemenea 

decor provocator, nu au fost echipate corespunzător fiind împinse în a experimenta frecvente trăiri 

emoționale negative, sentimente de nesiguranță, instabilitate emoțională, neîncredere. La toate acestea 

se adaugă practica pedagogică anterioară debutului din acest an școlar care s-a desfășurat tot în condiții 

vitregite de pandemie și care în loc să sprijine a contribuit la sporirea anxietății, a stresului.  

Activitatea mea profesională s-a derulat pe parcursul celor aproape trei decenii într-o permanentă 

schimbare de decor, cu puțină predictibilitate. Momentul pe care îl trăim mă provoacă să rămân în cercul 

căutărilor și să îmi dovedesc inteligent măiestria didactică pentru a rămâne eficientă profesional și pentru 

a produce învățare în dezvoltarea capitalului uman – copiii unui viitor pe care nu îl cunoaștem.  

Meseria de profesor este una dintre cele mai solicitante din punct de vedere intelectual și emoțional. 

Nivelul înalt al stresului, epuizarea nervoasă, volumul de muncă, stima de sine redusă de presiunea 

societății actuale și rolul acordat profesorului în scala socială alcătuiesc tabloul provocator al sistemului 

de educație în acest moment.  

Formarea și îmbunătățirea capacității de adaptare emoțională a profesorului în situații specifice 

va aduce beneficii nu numai pentru ei înșiși, ci și pentru bunăstarea emoțională a elevilor, succesul lor 

academic, performanța școlii în întregime. 

Numeroase studii au demonstrat că există o relaţie de condiţionare directă între nivelul de 

pregătire al cadrelor didactice, experienţa acestora acumulată de-a lungul timpului, abilităţile lor 

academice şi de specialitate şi rezultatele elevilor. Deşi există, pe lângă aceşti factori măsurabili, şi o 

serie de alţi factori, mai puţin cuantificabili sau care ţin de personalitatea elevului sau factori externi 

(aspecte curriculare), putem afirma cu certitudine că variabila cea mai importantă, ce influenţează în cea 

mai mare măsură performanţele elevilor, din punctul nostru de vedere, este cadrul didactic.  

Având în vedere dificultatea meseriei de profesor, nuanța personală pe care o capătă în timp stilul 

de predare, faptul că rareori se potrivesc schemele de acţiune elaborate de alţii, s-au reliefat de-a lungul 

timpului deosebiri semnificative între profesorii experimentaţi şi cei debutanți. Profesorii cu experienţă 

şi-au format o structură de cunoaștere care le îngăduie să se adapteze repede la orice situaţie din clasă şi 

să propună cele mai adecvate soluţii de moment. Ei au o viziune clară despre elevi şi despre şcoală, ştiu 

să lucreze cu toate categoriile de elevi. Profesorii experimentaţi şi eficienţi iubesc mai mult copiii, se 

dovedesc mai implicaţi şi au credinţa că pot influenţa performanţele elevilor. În privinţa utilizării 

timpului, o resursă extrem de importantă în cadrul lecţiilor, sunt capabili să recupereze, fără să se abată 

prea mult de la planul iniţial. Ei nu alocă mai mult timp decât cei la debutul carierei sarcinilor 

administrative, dar le acordă atenţia cuvenită şi obţin, de aceea, rezultate mai bune. Această categorie de 

profesori contează mai puţin decât cei aflaţi la începutul carierei pe sprijinul şcolii în rezolvarea unor 
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sarcini curente şi se arată mai curând dispuşi să se descurce cu mijloacele pe care le dețin. De aici reiese 

necesitatea sprijinirii cadrelor didactice aflate la debutul carierei pentru o inserție socio-profesională 

eficientă. Conţinutul integrării profesionale cuprinde faza ulterioară angajării sau, altfel spus, intervenţia 

pe care o putem face pentru a schimba un ciclu profesional într-altul. Integrarea profesională nu este un 

simplu proces de asimilare, ci mai ales unul de acomodare a ambelor părţi – angajatul și organizaţia. 

Procesul de integrare profesională este foarte complex și are implicaţii de ordin psihologic, 

sociologic, pedagogic și organizatoric. De succesul integrării profesionale depinde continuitatea 

productivităţii sau menţinerea concurenţială pe piaţă.  

Integrarea socio-profesională reprezintă procesul de asimilare a unei persoane în mediul 

profesional, de adaptare a acesteia la cerinţele de muncă și comportament ale colectivului în cadrul căruia 

lucrează, de adecvare a personalităţii sale la cea a grupului.  

Pentru o integrare rapidă și eficace, noul angajat trebuie să primească atât informaţii cu privire la 

modul de organizare cât și informații cu privire la relațiile interpersonale. Integrarea profesională nu 

înseamnă numai acordarea de ajutor, ci și observarea acestuia pe o perioadă mai îndelungată după 

angajare, identificându-se atitudinea, interesele, aspiraţiile sale, ritmul de progresare, reacţiile la diferiţi 

stimuli și participarea la realizarea obiectivelor instituției.  

Obiectivul final al integrării îl constituie crearea sentimentului de apartenenţă la instituție, apoi, 

de identificare cu viziunea și misiunea ei. 

 

Bibliografie:  

1. COJOCARU-BOROZAN, Maia, ZAGAIEVSCHI, Corina, STRATAN, Nadejda. Pedagogia 

culturii emoționale. Chișinău: UPS ”Ion Creangă”, 2014. 200 p. ISBN 978-9975-46-214-3. 

2. CORCOS, Gilles, VILDER, Corinne. Cum să-ți dezvolți inteligența emoțională. Cea mai 

eficientă metodă pentru a reuși în viață. București: Litera, 2019. 214 p. ISBN 978-606-33-2812-

1. 

 

  



 93 

Creativitatea profesorului în procesul didactic 
 

Prof. Dana Felicia Nistor 

Şcoala Gimnazială “Dimitrie Grecescu”,  

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti, Romania,  

 

 

Creativitatea in procesul didactic presupune doua variabile: stimularea acesteia la elevi si 

formarea, aplicarea unor metode creative si atractive in predare. Astfel, stimuland creativitatea elevilor, 

se stimuleaza dezvoltarea gandirii lor ca sursa de satisfactie si autorealizare. Fara creativitatea persoanei, 

umanitatea nu ar fi cunoscut cele mai importante inovatii si progrese, de aceea este un fapt extrem de 

nefericit ca in scolile noastre se stimuleaza mai degraba o atitudine conformista si rituala de supunere si 

invatare mecanica. 

Astfel, se poate spune ca creativitatea in procesul didactic ar trebui sa devina un imperativ si o prioritate 

pentru fiecare profesor – acestia trebuie sa realizeze odata pentru totdeauna ca rolul lor nu se limiteaza 

la a transmite informatiile incluse in programa scolara, ci ca ei formeaza minti si personalitati! 

             Profesorul trebuie să depisteze şcolarii cu potenţial creativ superior şi să le asigure acestora 

posibilităţi speciale de dezvoltare a capacităţii lor. Activitatea în afara clasei şi extra şcolară oferă 

numeroase prilejuri pentru cultivarea imaginaţiei, creativităţii. Spre exemplu în cercurile de elevi se pot 

exersa diferite metode de stimulare a imaginaţiei, cum ar fi brainstorming-ul. În formarea independenţei 

în gândire şi exprimare se impune a fi implicată şi familia, care trebuie convinsă că tutelarea excesivă 

împiedică dezvoltarea intelectului, manifestarea independentă a gândirii şi fanteziei copilului, factori 

esenţiali în dobândirea viitoare a unei autentice competenţe profesionale. 

Instruirea interactivă şi creativă redimensionează rolul şi ipostazele cadrului didactic în procesul 

de învăţământ actual. 

Atmosfera creată în clasă de către profesor constituie un factor care influenţează comportamentul 

de învăţare al elevului. Instaurarea unui climat favorabil, unei conlucrări fructuoase între profesori şi 

elevi, a unui climat caracterizat pirintr-o tonalitate afectivă, pozitivă, de exigenţă şi înţelegere, de 

responsabilitate, reprezintă o condiţie principală ce trebuie realizată la lecţie. 

Profesorul creativ oferă posibilitatea elevilor de a-şi spune părerea într-o atmosferă neautoritară, 

promovând o atitudine deschisă, respectă opiniile celorlalţi, întăreşte constant convingerea elevilor că 

pot emite idei valoroase, antrenându-i în procesul de evaluare, comunicându-le criteriile de evaluare şi 

oferindu-le timpul necesar exersării propriilor capacităţi. Pentru a stimula activismul şi creativitatea 
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elevului, profesorul însuşi trebuie să fie un tip creativ şi activ, să manifeste un comportament şi o 

atitudine pozitivă în acest sens. 

În desfăşurarea procesului de predare – învăţare – evaluare, şi a activităţilor de formare tehnică 

şi vocaţionale, învăţarea prin cooperare poate fi folosită cu succes solicitând efortul intelectual şi practic 

atât din partea elevilor cât şi din partea profesorului care coordonează bunul mers al activităţii. Utilizând 

strategia învăţării prin cooperare, profesorul trebuie să deţină următoarele competenţe: 

• competenţa energizantă: care are în vedere capacitatea profesorului de a-i face pe elevi să se 

implice în activitate, în rezolvarea problemei date. Elevii trebuie încurajaţi şi stimulaţi să nu 

se oprească la prima soluţie descoperită ci să se antreneze în căutare de soluţii alternative. 

• competenţa empatică: presupune abilitatea de a lucra cu elevii reuşind să se transpună în 

situaţiile pe care aceştia le parcurg. În acest mod, profesorul îşi va cunoaşte mai bine elevii şi 

va îmbunătăţii comunicarea cu ei. 

• competenţa ludică: se referă la capacitatea profesorului de a răspunde jocului elevilor săi, prin 

joc favorizând integrarea elementelor ludice în activitatea de învăţare pentru a o face mai 

atractivă şi pentru a întreţine efortul intelectual şi fizic al elevilor. 

•  competenţa organizatorică: are în vedere capacitatea şi abilităţile cadrului didactic de a 

organiza colectivul în echipe de lucru şi de a menţine şi impune respectarea regulilor care 

privesc învăţarea prin cooperare, în grup. Totodată, profesorul este cel care poate interveni în 

situaţii limită, în situaţii de criză, aplanând conflictele şi favorizând continuarea activităţii pe 

direcţia dorită. El menţine legătura dintre intervenţiile participantilor şi subiectul/tema 

activităţii evitând devierile. 

• competenţa interrelaţională: ce presupune disponibilităţile de comunicare cu elevii menită să 

dezvolte şi la aceştia abilităţile sociale necesare integrării optime în colectiv. Toleranţa şi 

deschiderea faţă de nou, precum şi încurajarea originalităţii răspunsurilor elevilor, va avea ca 

efect crearea de disponibilităţi asemănătoare elevilor săi în relaţie cu ceilalţi. 

             Alături de aceste competenţe de cooperare, nu trebuie neglijate cele necesare şi specifice tuturor 

cadrelor didactice: 

• competenţele ştiinţifice: disciplinare de specialitate şi generale, care se referă la 

corectitudinea ştiinţifică, la calitatea, structurarea, logic internă şi transpoziţia didactică a 

conţinuturilor care vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite şi la dezvoltarea la elevi a 

structurilor operatorii, afective, motivaţionale, volitive şi acţionale. 
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• competenţe psihopedagogice şi metodic prin care se asigură eficienţa psihopedagogică a 

demersurilor instructiv-educative, logica didactică, profesorul mediind legătura elevului cu 

obiectul de învăţământ. 

• competenţe manageriale şi psihosociale: ce ţin de managementul educaţional şi de 

organizarea relaţiilor sociale în clasa de elevi. 

Ideea fundamentală a profesorilor este „Ce se poate face pentru stimularea creativităţii 

elevilor?” ori „Care sunt coordonatele unei educaţii în vederea creativităţii?”. Nu este un anumit 

ghid al creativităţii, însă există anumite metode şi principii călăuzitoare cu caracter general ce se pot 

aplica în mai multe sau poate în majoritatea problemelor legate de creativitate. 

Profesorii pot face foarte mult pentru stimularea creativităţii elevilor. Cercetările pe această temă 

au arătat că atitudinea pozitivă a profesorului faţă de creativitate este unul dintre cei mai importanţi 

factori care facilitează creativitatea. O primă condiţie a dezvoltării creativităţii elevului este ca 

profesorul să ştie ce înseamnă a fi creativ, să aibă cunoştinţe de bază despre creativitate, despre 

psihologia creativităţii, despre posibilităţile de dezvoltare a acesteia în procesul de învăţământ. E necesar 

a se respecta personalitatea creatoare a elevului. Acest lucru nu este uşor dacă ne gândim la faptul că 

elevii creativi pun întrebări incomode, oferă soluţii inedite de rezolvare a problemelor, nerespectând 

procedeele stereotipe, sunt de o curiozitate uneori supărătoare. 

Uneori profesorii tind să aprecieze mai mult elevii disciplinaţi, care îşi îndeplinesc sarcina fără 

să comenteze şi sunt dispuşi să accepte judecata profesorului sau pe cea a majorităţii. Un elev care este 

capabil să nu fie de acord cu majoritatea poate trezi sentimente negative chiar dacă opinia lui e justă. 

Sunt şi situaţii în care marea majoritate a elevilor simte ceea ce preţuiesc profesorii, un anume 

comportament conformist şi atunci ei dau curs acestor aşteptări ale profesorilor. Este foarte important ca 

profesorul să nu reprime manifestările elevilor creativi, să încurajeze libera exprimare a opiniilor, să 

stimuleze imaginaţia sau soluţiile mai deosebite. Elevii trebuie să-şi poată manifesta liber curiozitatea şi 

spontaneitatea. 
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Cine mi-a furat cuibul? 
 

Profesor învățământ preșcolar Ochiroși Cristina-Alexandra 

Grădinița cu program prelungit nr. 39, Brăila 

 

 Sosise primăvara. Deasupra pădurii, un nor negru cobora hotărât în lumina caldă a soarelui  ce 

scălda pământul în razele sale prietenoase. Deodată, norul se risipi și în întreaga pădure răsuna ciripitul 

păsărelelor, bucuroase că s-au întors acasă. 

• S-au întors! S-au întors! Strigă bucuroasă o veveriță ce tocmai ieșise din scorbura ei. 

Toate păsările se așezaseră pe ramurile copacilor, pentru a-și odihni un moment aripile, întrucât 

odată ajunse acasă, ele știau că va trebui să-și construiască un nou cuib. 

Un pui de rândunică zbura neliniștit dintr-un copac în altul, căutând parcă ceva. 

• Rândunico, ce s-a întâmplat? O întrebă măcăleandrul. 

• Nu-mi găsesc cuibul! Răspunse nedumerită rândunica. L-am lăsat aici când am plecat, 

dar acum a dispărut.  

• Vino! Să mergem și să întrebăm animalele pădurii. Poate ele vor ști să-ți spună. 

Fusese prima dată când rândunica își părăsise cuibul pentru a pleca pe perioada iernii spre țările 

calde. Ea nu știa că viscolul și ninsoarea asaltau pădurea, acoperind totul cu o mantie aprigă de zăpadă. 

• Iepurașule, știi tu cine mi-a furat cuibul? Îl întrebă rândunica. 

• Spiridușul Iernii l-a luat. A venit cu gerul năprasnic și au luat toate cuiburile păsărelelor. 

În urma lor rămâneau doar copacii, trosnind în suflul rece al viscolului. 

• Am să-l caut pe acest spiriduș și-am să-i cer cuibul înapoi! Trebuie să știe că nu e frumos  

să iei ceea ce nu îți aparține. 

Auzind discuția lor, izvorul își spori susurul, chemând păsările lângă el. 

• Rândunico, spuse el, într-adevăr, Spiridușul Iernii este cel care a luat cuiburile păsărilor,  

însă nu din răutate. El este cel care ne învelește iarna cu pătura lui fermecată, căci, deși e rece, parcă ne 

ferește de viscolul puternic, care atunci când suflă, ne leagănă, amintindu-ne că iarna va trece și va veni, 

în curând, primăvara. Fără zăpada care să înmoaie pământul, nici florile nu ar răsări, nici albinele n-ar 

avea cu ce se hrăni, eu susur n-aș mai avea și nici voi nu v-ați mai bucura de întoarcerea voastră atât de 

tare. 

Rândunica nu înțelegea, ea își dorea doar să-l găsească pe spiriduș. 

• Sunt sigur că în scurt timp îți vei construi un cuib mult mai frumos și mai rezistent decât  

cel pe care îl aveai înainte! O încurajă izvorul. 
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Părea că nu avea de ales, așa că rândunica se hotărî să strângă crenguțe pentru cuibul său. Văzu 

într-un luminiș o căprioară cu puiul ei, care încercau să-și construiască adăpost din frunzele florilor 

sălbatice. 

• Rândunico, bine ai venit! Tare dor ne-a fost de cântecul vostru, al păsărelelor. 

• Îl caut pe Spiridușul Iernii! L-ați văzut cumva? Vreau să-mi dea cuibul înapoi! 

Căprioara râse: 

• Sunt sigură că spiridușului îi pare rău de ceea ce a făcut! Dar, uite, toate animalele  

viețuitoarele pădurii își construiesc căsuțe în anotimpul de primăvară. 

Privind în jurul ei, rândunica văzuse că toată lumea muncea: ariciul strângea frunze, păsările 

căutau crenguțe, albinele colectau polenul florilor sălbatice, iar susurul izvorului le antrena în munca lor. 

• Rândunico, strigă măcăleandrul, vino repede! 

Rândunica se grăbi către copacul în care acesta o aștepta. Era copacul în care rândunica locuise 

înainte să plece în țările calde. De nicăieri apăruse un cuib mare și frumos. 

• Acesta să fie cuibul tău! Îi spuse ciocârlia. Ne-am gândit să te ajutăm. Vezi tu, iarna ne ia  

cuiburile pentru a ne aminti că fiecare primăvară e unică, iar noi ne putem face căsuțe diferite, mult mai 

frumoase decât cele pe care le aveam înainte. Privește floarea de păianjen. Anul acesta ea este albă. Am 

folosit câteva petale, ca să-ți înmiresmeze cuibul. Anul viitor, cu siguranță primăvara ne va oferi alte 

daruri minunate. Tot ce e nou, trebuie primit cu bucurie, rândunico! 

• Iar dacă ceva ne este luat, continuă izvorul, ori nu mai este bun, ori nu ne mai folosește. 

Nu-ți fie teamă să te desparți de lucrurile vechi. Găsește bucuria în tot ce e nou! 

Privindu-și cu atenție noua căsuță, dar și împrejurimile, rândunica observă că pădurea s-a 

schimbat, că totul părea la fel, dar, în același timp, erau diferite. 

• Aveți dreptate, prieteni! Spuse ea într-un final. Îmi pare rău că nu v-am ascultat. Acum  

pot spune că mă bucur că spiridușul mi-a furat cuibul. Noua mea căsuță e mult mai frumoasă, florile sunt 

mult mai înmiresmate, iar copacii sunt mai verzi și mai puternici ca oricând! 

Ciripitul păsărelelor bucuroase acoperi pădurea, alături de susurul entuziast al izvorului. 

Rândunica înțelesese acum cursul firesc al lucrurilor, iar armonia plutea pretutindeni. 
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Pădurarul 
                                                                         

Profesor Panait Elena  

Liceul teoretic „Dunărea”, Galați 

                                                                                   

Cele mai frumoase vacanțe pe care le păstrez în amintire sunt cele petrecute la munte. Mult timp 

am crezut că nimeni nu iubește mai mult ca mine munții, cu atmosfera lor încărcată de magie, cu pădurile 

întunecate care ascund taine de necuprins, cu măreția lor impresionantă. Dar s-a întâmplat ca, într-o vară, 

pe când îmi petreceam câteva zile într-o splendidă stațiune montană, să cunosc un pădurar care știa ca 

nimeni altul toate ascunzișurile și toate semnele munților. Și iubea, ca nimeni altul, pădurile cu poteci 

neștiute, izvoarele cu apă fermecată, cerbii maiestuoși și luminișurile în care dansau Sânzienele. Oamenii 

locului erau încredințați că pădurarul e un spiriduș al muntelui, căci de multe ori îi scăpase de primejdii, 

potolind urșii cu vorbe încurcate și abătând puhoaiele cu focuri și dansuri de-a dreptul înfricoșătoare.  

Dar mie pădurarul nu-mi provoca această impresie, nu știu de ce. Mi se părea un bătrânel 

cumsecade, mare amator de povești și legende despre munți, cu care mă obișnuisem repede; îl căutam în 

fiecare după-amiază și el mă găsea întotdeauna pe potecile umbroase ale pădurii. Îmi arăta locuri ascunse, 

unde, îmi spunea el, ard comorile în noaptea de Sfântul Ilie, sau tufișurile unde ascund aricii iarba fiarelor. 

Sincer să fiu, nu prea credeam toate acestea, mă fermeca însă vocea aspră a pădurarului, și mă străduiam 

să par impresionat de poveștile lui. Simțeam însă că nu-l pot păcăli: mă privea cu ochi plini de reproșuri 

nerostite, semn că își dădea seama de suspiciunile mele. 

Cu o zi înainte să plec acasă, am vrut să-mi iau rămas bun de la pădurar, însă oamenii m-au 

avertizat că bătrânul a dat foc pădurii și a dispărut cu totul. Am fost să văd dacă era în pădure, însă 

pădurea într-adevăr nu mai se mai afla acolo, nici măcar un copac, nicio vietate; însa nici vreo urmă de 

incendiu nu se zărea. Nu. Era doar o câmpie înverzită, parcă nesfârșită. M-am plimbat puțin pe acel 

pământ, foarte tulburat de ce se întâmpla. 

În timp ce mă întorceam la camera de hotel, mă gândeam numai la faptul că poate l-am visat pe 

acel bătrân și acea pădure, cu toate vietățile ei minunate, era doar produsul imaginației mele. Sau poate 

citisem cândva despre toate acestea în vreo carte… Dar așa ceva era imposibil, deoarece localnicii îl 

cunoșteau și ei pe bătrân; de asemenea, știau și că există o pădure. Seara, după ce mi-am luat bagajele și 

le-am pus în portbagajul mașinii, m-am decis să mai trec o dată să văd locul în care l-am văzut ultima 

oară pe bătrân, la intrarea în pădure. 

Ajungând acolo spre amurg, mă așteptam să dau de câmpia pe care mă plimbasem cu doar câteva 

ore înainte, însă pădurea se afla iar acolo! Stăteam și priveam uluit, neștiind ce se petrece. Mi-am făcut 
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totuși curaj și am intrat în pădurea aceea miraculoasă. Deși ar fi trebuit să se lase de-acum întunericul, 

printre crengile copacilor o lumină dulce curgea în boabe de chihlimbar. Deodată, de după un stejar, a 

apărut bătrânul pădurar, cu un zâmbet larg pe față. 

– Bună, tinere! Am crezut că ai plecat deja. Ce te-a întors prin acest loc? 

– Buna seara! V-am căutat astăzi, dar unii spuneau ca a fost un incendiu aici și că dumneavoastră 

ați fi dispărut… Sunteți bine? 

– Sunt bine, mulțumesc! Am fost tot timpul aici. Nu a fost niciun incendiu, îmi spuse calm 

bătrânul. 

– Dar…când am trecut pe-aici, pădurea dispăruse. Era doar o câmpie! 

– Îți voi spune un secret. Locul acesta este magic. Tot ce mișcă în această pădure e învăluit de 

magie. Chiar și copacii pot șopti, te pot auzi, pot simți orice mișcare. 

– Ha! Desigur! Iar tu ești „părintele” lor! am spus eu ironic. 

Bătrânului i-a pierit zâmbetul de pe față… Mi-a părut rău că-l jignisem, dar tot îmi era greu să-l cred. 

– Ai chef de o plimbare? m-a întrebat el, după câteva clipe de tăcere. 

– De ce nu? Oricum nu știu când voi revedea acest loc. 

Bătrânul a luat-o înainte pe aceeași potecă pe care mă dusese cu o zi înainte. Totul era la fel, 

neschimbat, plin de strălucire și de viață. M-a cuprins o energie ciudată. Mă simțeam de parcă aș fi intrat 

într-o altă lume, de parcă mă cuprinsese magia despre care vorbea bătrânul… Aveam ciudata senzație că 

mii de ochi nevăzuți mă privesc din toate direcțiile și că o ființă invizibilă merge chiar în urma mea. Am 

privit în spatele meu, dar n-am văzut pe nimeni. Apoi, un huruit înspăimântător a început să crească din 

inima pădurii. Atmosfera era atât de încărcată, încât abia mai puteam respira. Valuri de sudoare mă 

traversau la răstimpuri pe tot corpul. Nici nu mi-am dat seama când a dispărut bătrânul. Copacii își plecau 

crengile în fața mea, asemenea unor brațe puternice, care îmi făceau înaintarea tot mai anevoioasă. De 

prin scorburi apăreau jivine care îmi păreau cunoscute, dar care, privite mai atent, se dovedeau a fi 

altceva. Un bursuc plumburiu îmi tăie calea, dar îl văzui apoi înălțându-se pe o creangă și înțelesei că 

era, de fapt, o bufniță. Eram foarte speriat. Încercam să-mi țin firea, dar faptul că eram singur, părăsit de 

bătrân, într-o pădure fantomatică, și că orice se putea întâmpla în orice moment, mă descuraja de tot. Aș 

fi vrut să-l strig, dar mi-am dat seama că nu-i cunosc numele. Oare știe cineva cum îl cheamă?, mi-a 

trecut prin minte. Întunericul se lăsase pe nesimțite peste tot în jurul meu. O stare de disperare mă 

cuprinsese deja, când ursul a apărut calm după un trunchi de stejar. S-a ridicat în două picioare, țintuindu-

mă cu o privire dârză, prin care îmi cerea parcă să-i recunosc superioritatea. Era uriaș. Nu puteam decât 

să cedez, orice luptă cu el ar fi fost zadarnică. După câteva momente, a început să avanseze spre mine. 
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Eram pierdut; nici măcar nu mă puteam mișca, darămite să mai încerc să fug. Iar întunericul mă împresura 

din toate părțile, cu o densitate aproape materială, ca o platoșă circulară.  

Lipsit de orice speranță, am închis ochii, pregătit pentru marea confruntare. O răcoare plăcută m-

a învăluit aproape instantaneu și am deschis sfios ochii. Lumina chihlimbarie încă se mai strecura suavă 

printre copaci. Tot decorul revenise la normal, deși îmi era greu să decid ce e normal și ce nu, după toate 

cele petrecute. Ursul care fusese cu câteva clipe înainte în fața mea dispăruse și, în locul lui, stătea 

bătrânul pădurar, privindu-mă cu un soi de trufie, care îmi părea cunoscută, de parcă tocmai văzusem o 

privire asemănătoare…  

Nu mi-a spus niciun cuvânt. A luat-o înaintea mea pe o cărăruie, impunându-mi fără vorbe să-l 

urmez. Când am ieșit din pădure, m-a lăsat să-mi continui singur drumul, rămânând în urmă la fel de 

tăcut. Aș fi vrut doar să-l întreb cum îl cheamă… Dar umbra îi dispăruse deja tainic printre trunchiurile 

groase. 
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Povestea apei pentru mari și mici 
 

Profesor Petcu Speranța 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” Târgu-jiu 

 

Închipuiți-vă o zi ploioasă de vară, apoi o zi ploioasă de toamnă! Oare există diferențe între ele? 

Vara picăturile de apă sunt balsam pentru a ne răcori, toamna în schimb, aceleași picături de apă ne fac 

să ne zgribulim. După o ploaie de vară totul înverzește și simți că te trezești la viață. Toamna în schimb 

simți o tristețe, vezi cum frunzele îngălbenite și obosite sunt smulse de pe  ramurile copacilor, apoi 

trântite și plimbate pe alei acoperite de   noroi.  

Fenomenele de producere a picăturilor de ploaie sunt aceleași, dar trăirile și percepțiile noastre sunt 

diferite! Pe uni ne bucură, iar pe alții ne întristează.  

 

 

 

 

Cum se produce ploaia?  Vara, apa din râuri, lacuri, mări, oceane, se evaporă și ajunge în 

atmosferă, adică se transformă din stare lichidă în stare gazoasă. Vaporii au densitate mică și se înalță în 

atmosferă. Acolo întâlnesc straturi reci de aer și suferă fenomenul de condensare, adică trece stare 

gazoasă în stare lichidă sau solidă. Revine pe pământ sub formă de precipitații în funcție de anotimp. 

Una din această formă este ploaia adică picăturile de apă. Aglomerarea picăturilor de apă într-un anumit 

spațiu din aer  formează norii. Uneori picăturile mici de apă rămân în suspensie în aer, formând ceața, în 

diminețile răcoroase de vară vaporii de apă condensează pe suprafețele reci formând roua, iar toamna și 

primăvara, condensarea vaporilor conduce la formarea brumei. Spunem că acesta reprezintă circuitul 

apei în natură.  

În concluzie, natura reprezintă cel mai uriaș laborator unde se petrec cele mai multe fenomene. 

Aceste fenomene se mai numesc și transformări. 
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Să ne referim la substanța apă! Apa este o substanță compusă din doi atomi de hidrogen și un 

atom de oxigen. Cea mai mică particulă de apă se numește moleculă. Molecula este o particulă materială, 

invizibilă, cu masă și dimensiuni reduse, în continuă mișcare, adică se agită permanent în compoziția 

apei. Ca substanță, apa este lichidă la temperature obișnuită, dar poate fi solidă (gheață, zăpadă) sau 

gazoasă (vapori). Adică este o substanță privilegiată putând lua toate stările de agregare. Nu are culoare 

adică este incoloră, nu are gust  adică este insipidă, nu are miros adică este inodoră și este un bun 

dizolvant pentru multe substanțe precum zahărul sau sarea de bucătărie. Dacă este fiartă și răcită apa 

devine pură și îi spunem apă distilată. Dacă este bună de băut spunem că este potabilă. Pentru a fi potabilă 

trebuie să îndeplinească niște condiții: să fie incoloră, limpede, fără miros, cu gust plăcut, să fie aerată și 

puțin mineralizată, temperatura ei să fie între 10-120C, trebuie să facă spumă cu săpunul, să nu întărească 

legumele la fiert și să nu conțină substanțe organice sau germeni patogeni. 

Dar de unde vine apa potabilă? Sursa de apă potabilă o reprezintă izvoarele subterane de ape 

naturale. În drumul lor prin aceste izvoare, apele naturale  dizolvă o serie de substanțe care se află în sol 

și le ia în compoziția ei. Aceste substanțe se numesc săruri. Izvoarele de apă care se captează pentru uzul 

populației ajung la o stație de captare. Aici apa se odihnește în niște bazine. În primul bazin toate 

impuritățile solide se depun pe fundul bazinului, spunem că suferă fenomenul de decantare. De aici trece 

în alt bazin unde se filtrează, iar de aici ajunge în bazinul unde apele sunt tratate cu anumite substanțe 

pentru sterilizare. Aici apa se analizează de către laboranți, iar dacă îndeplinește toate condițiile pentru a 

fi consumată de către populație este trimisă prin conducte către consumatori. Așa ajunge la robinetul 

nostru.  

  Imaginați-vă în fața unei cascade. Priviți  șuvoiul de apă și ascultați zgomotul produs prin cădere. 

În fața acestui spectacol gândul că putem fi privați de apă este exclus. Acum imaginați-vă într-un deșert 

și cât vezi cu ochii ești înconjurat de dune de nisip. Soarele arzător te face să-ți fie sete, iar apa din 

recipient este pe terminate. Teama că te deshidratezi, că probabilitatea de a găsi o sursă de apă este foarte 

mică și trezește în tine sentimente contradictorii. 
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Acum imaginați-vă că resursele de apă se diminuează. Am putea supraviețui în absența acestei 

substanțe? Fiind o substanță vitală pentru oameni, plante și animale, trebuie să-i acordăm mai multă 

atenție și să învățăm să o prețuim și să o economisim! Ce modalități de economisire propuneți voi? 

 

Bibliografie: 

Imagini - Google 
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Educația în familie 
Să citim 20 minute copiilor 

 

                Profesor învățământ preșcolar Pop Elena 

                Grădinița cu P.N. nr. 2 – Bistrița 

 

Succesul la școală și, mai târziu, în viață, începe acasă cu cele 20 de minute de lectură zilnică 

împreună cu copilul. Copiii cărora li se citește începând de la vârste mici vor învăța să citească mai ușor 

și mai repede decât cei cărora nu li s-a citit. Să le citim copiilor este cea mai ușoară și mai puțin 

costisitoare metodă prin care îi putem ajuta să aibă succes la școală. Este unul dintre cele mai importante 

lucruri pe care le pot face părinții.  

Copiii învață să citească la școală, dar, de multe ori, asociază cititul cu lecțiile și nu cu o activitate 

distractivă. De departe, cea mai eficientă metodă de a-i încuraja pe copii să iubească cărțile și cititul este 

să li se citeasă de mici, și, cu cât se începe mai devreme, cu atât șansele de succes sunt mai mari. 

La ce e bun cititul? 

a) Cititul e o plăcere, nu e o obligație. El implică o calitate esențială a omului, aceea de a visa, 

de a-și închipui, de a lega semne și semnificații împreună și de a ajunge la un alt rezultat. E o plăcere, 

așa cum sunt joaca, iubirea, odihna, râsul, visarea, călătoria, invenția. 

b) Cel care citește câștigă întotdeauna ceva: un soi de ochelari, un soi de pâlnie acustică, un 

potențiator de gust și așternuturi de mătase. Pe scurt, viața lui e mai bogată decât a celui care nu citește. 

Este în două-trei locuri deodată, este contemporan cu trecutul și viitorul. Mai mult, cel care citește poate 

fi, concomitent, bărbat și femeie, tânăr și bătrân, trist și vesel. 

c) Cel care citește înțelege mai repede. Literatura este despre natura umană, astfel încât poate 

ghici mai ușor ce se ascunde în spatele cuvintelor și expresiilor. Înțelege mai repede atât tristețea, cât și 

bucuria celuilalt și poate deosebi rapid adevărul de minciună. 

d) Are întotdeauna cuvintele la el, pentru că prin memoria lui circulă cei mai mari scriitori ai 

lumii, care au inventat și descris evenimente și întâmplări înainte ca ele să se fi produs. 

e) Are mai multe idei, pentru că, plimbat prin viețile a mii de personaje, poate face tot mai multe 

conexiuni și poate dezlega enigme. Nu întâmplător marii savanți și marii descoperitori au fost niște 

cititori înrăiți. 

f) Se ferește de locurile comune, de judecățile pripite și are oroare de mitocănie, prostie și 

aroganță. Calități rare, dar atât de liniștitoare pentru el ca individ. 
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g) Recunoaște înaintea tuturor pericolul, cunoaște, înaintea tuturor, rezolvarea unor drame și 

enigme omenești, tocmai pentru că le-a văzut descrise în amănunt. Capacitatea de a reacționa și de a 

izbândi e sporită, ca și cum s-ar fi antrenat la sala de forță. 

h) Are un spirit critic dezvoltat. Nu i se pot servi gogoși, falsuri și notorietăți fabricate, nu 

marșează la gândirea de-a gata. Le cunoaște în amănunt. 

i) Cititul te transformă într-un detectiv. Indiferent dacă ai să cauți criminalul, aur sau viață pe 

Marte. 

j) Visează mai mult și mai frumos. Numai cei care visează mult pot înțelege de ce e acesta un 

avantaj. 

k) Lumea cărților e întotdeauna diferită de lumea celorlalți, chiar dacă textul citit e același. A citi 

te face diferit, în orice lume, oricând. Poate nu mai fericit, dar cu valori mai sigure. 

Există o legătură strânsă între jocuri și lectură: cititul chiar este o joacă, deoarece aprinde 

imaginația copiilor. 

Generații întregi de adulți își amintesc, fără îndoială, jocurile din copilărie inspirate de cărți: joaca 

de-a indienii, de-a detectivii, de-a pirații... Înainte de calculatoare și de consolele video, cărțile și jocurile 

de masă au fost sursa de inspirație pentru copiii de acum trei-patru decenii. 

Există o legătură strânsă între jocuri și lectură. În primul rând, jocurile sunt unele dintre cele mai 

eficiente strategii prin care copiii învață să vorbească și, mai apoi, să citească, lucru observat încă de la 

sfârșitul secolului al XVII-lea de către filozoful englez John Locke. 

Dobândirea de noi abilități – precum cititul și nu numai – depinde și de calitatea stimulilor la 

care sunt expuși copiii. În general, joaca este esențială pentru dezvoltarea celor mici, deoarece 

„stimulează facultățile senzoriale și motorii, activează un sistem mental de recompensare și solicită 

cortexul prefrontal, unde sunt localizați centrii nervoși responsabili de planificare și decizie”. 

Jocurile reprezintă, așadar, o modalitate excelentă nu doar de a-i apropia pe copii de lectură, dar 

și de a-i învăța să vorbească. Copiii învață cuvinte și să formeze propoziții prin imitație și joc. În 

intervalul de vârstă în care are loc achiziția limbajului, creierul copiilor funcționează ca un „aspirator 

lexical”, astfel că ei învață, în medie, un cuvânt nou la fiecare două ore. 

Există, pe internet, numeroase resurse educaționale gratuite, cu jocuri verbale destinate copiilor 

de toate vârstele, care îi pot ajuta pe părinți sau învățători să le dezvolte celor mici vocabularul. 

Iar jocurile imaginative la care adulții iau parte alături de cei mici – cum ar fi, de exemplu, inventarea 

„pe loc” de noi povești, plecând de la cele deja citite – contribuie la dezvoltarea atenției și concentrării, 

dar și la stimularea imaginației. 
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Pe de altă parte, relația funcționează și în sens invers. Cititul chiar este o joacă, deoarece pune la 

lucru imaginația. „Spre deosebire de poveștile transmise prin intermediul altor medii – TV, filme, jocuri 

pe computer – textul scris este mai solicitant”, spune un articol din publicația Psychology Today. 

„Deoarece avem la dispoziție doar cuvintele, noi și copiii noștri deopotrivă suntem nevoiți să 

reconstruim în minte priveliștile, sunetele, gusturile, sentimentele etc. care alcătuiesc povestea.” Iar mai 

departe, cu ajutorul imaginației, spune psihologul Sally Goddard Blythe, copiii își pot dezvolta 

„abilitățile de rezolvare de probleme, de a imagina noi posibilități, de a vedea și de a exista, care la 

rândul lor contribuie la dezvoltarea unor facultăți importante ce țin de gândirea critică, facultăți ce le vor 

fi de ajutor pe tot parcursul vieții.” 

        Atunci când le citim copiilor dintr-o carte ilustrată, echilibrul este perfect și îi ajutăm să 

aducă la viață imaginile și poveștile din cărți. Cercetătorii au arătat că părintele care citește copilului 

creează o conexiune emoțională benefică de ambele părți. 

Copiii cărora li se citește de mici vor învăța să fie ei înșiși buni cititori. Cu cât li se citește mai 

mult, cu atât sunt mai interesați să învețe să citească. Important este ca și copilul să ajungă să deschidă 

o carte de plăcere, singur, fără să-i spună părintele și fără să i se spună de la școală. 

 

Cititul zilnic copiilor: 

- contribuie la crearea unei relații strânse între copii și adulți; 

- ajută la dezvoltarea capacității de exprimare, a memoriei, a creativității si a premiselor citirii și 

scrierii; 

- îi expune pe copii la cuvinte noi și îi învață structura gramaticală corectă a limbii;  

- îi ajută să învețe să gândească și îmbunătățește capacitatea de concentrare; 

- îi ajută să învețe mai ușor și să aibă succes la școală; 

- îi învață valori morale, 

- previne excesul de televizor sau calculator. 
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Sunt nimic fără ei 
 

  Educatoare, Nicoleta Ilma Predatu 

Școala Gimnazială Drăgănești de Vede, Comuna Drăgănești de Vede 

 

Am fost învățată de către părinți și dascălii mei să respect persoanele în vârstă. Odată cu trecerea 

timpului, dar și cu alegerea meseriei de educatoare mi-am dat seama că nu trebuie să respecți un om doar 

pentru că este mai bătrân decât tine. Eu respect oamenii, în general. Sunt sigură că toți semenii noștri 

merită respectul meu. Nu înțeleg de ce trebuie să ne respectăm părinții, bunicii, care ne-au dat viață și 

ne-au crescut, dar copiii nu? Oare ei nu merită respectul meu? Am aflat că și ei fac lucruri speciale, 

complicate. Mi s-a reproșat odată, în cadrul unei inspecții, de către o doamnă metodistă, mai în vârstă, 

desigur, că dacă-i voi trata așa în continuare mi se vor urca în cap. Așa cum? Cu respect? Nimic mai 

neadevărat. Eu îi respect și sunt atentă la nevoile lor, iar ei mă îmbracă în pupici și îmbrățișări. Aceasta 

mi se pare cea mai simplă, firească și rapidă cale către o relație frumoasă cu elevii tăi. Educatoarea este 

un dascăl special. Ea are grijă de copiii care s-au rupt din casa părintească și au pășit în afara ei. Ea 

trebuie să aibă îndemânarea, priceperea să transforme grădinița într-o a doua casă, cea a cunoașterii. Un 

copil mic are nevoie de contact fizic. De aceea este necesar să-i îmbrățișăm așa cum fac mamele acasă, 

să le zâmbim, chiar dacă avem o zi proastă, să nu le ignorăm plânsul. Nu-i ignorăm, nu le minimalizăm 

nevoile. Educatoarea, la fel ca mama, trebuie să-i lasă să decidă, să-i îndrume. Vor afla că și dorințele lor 

contează, că sunt importante în acel grup, vor prinde încredere în ei. Din ipostaza de educatoare, nu mi-

am strigat niciodată copiii după numele de familie, întotdeauna i-am întrebat: „Cum îți spune mami 

acasă?”. Cei mai mulți mi-au răspuns, „Puiule” și așa le-am spus și eu. 

Am învățat de când sunt educatoare să spun mai des : 

 „Da, ai voie! ”, „Râzi, dacă ți se pare ceva amuzant, chiar dacă noi suntem în timpul 

activităților.”, „Nu trebuie să mănânci tot dacă nu mai poți.”, „Plângi, să te descarci, atunci când ai o 

problemă.”, „Întreabă de ce, cum și iar de ce de câte ori e nevoie.”, „Joacă-te cu ce vrei tu și imaginează-

ți ce vrei tu.”, „Niciodată nu ești prea mare pentru o îmbrățișare.”, „Murdărește-te cu acuarele, chiar dacă 

te ceartă mami spui că așa a vrut doamna.” 

Eu am învățat că AM VOIE să mă bucur zilnic de zâmbetul vostru, să-mi încarc sufletul din 

inocența copilăriei voastre. 

Aș fi nimic fără voi, copii! Meritați tot respectul din lume. 
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Inovare în învățământul românesc 
Informat – deschis către nou 

 

Profesor Ramona Rădulescu 

Palatul Copiilor Constanța 

  

 Să păstrăm baza, dar să îmbrățișăm noutatea. Să fim informați, actualizați, orientați și uniți. 

Inovarea este un proces care are la bază informația. Informație actualizată și transpusă într-o 

formă nouă în direcția dezvoltării și aducerii în prim plan a noutății,  în orice domeniu.  

 Informatica este o știință care își face simțită prezența în viața noastră în fiecare zi, o știință care 

stă la baza tehnologiei de care ne bucurăm permanent și fără de care existența nu ne-ar mai fi simplificată, 

mai ales în ceea ce privește informarea. 

 Procesul informațional de la informație la informare și a fi informat este simplu astăzi datorită 

facilităților oferite de căile de comunicare create de-a lungul timpului. Este aproape inadmisibil să 

afirmăm că nu avem cunoștințe într-o anumită direcție și să găsim scuza că nu am fost informați și ne-

am aflat în imposibilitatea de a accesa informația necesară. Totul este la dispoziție pentru a ne descurca 

în aproape orice împrejurare, de a avea un minim de cunoștințe, dacă există dorința, curiozitatea sau 

necesitatea de a cunoaște lucrul, subiectul, domeniul ș.a.m.d. 

Scopul principal este îmbunătățirea calitatea procesului de predare - învățare  care practic să 

răspundă nevoilor concrete ale copiilor, cărora să li se asigure condiții optime. 

 Nevoile identificate sunt de asigurare a condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate 

și asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor pentru rezultate deosebite în activitatea de performanță. 

 Obiectivul principal ar trebui să fie crearea unui mediu ambiant plin de căldură unde copiii să se 

simtă ca în familie și să beneficieze de o formare care să îi conducă spre excelență.Procesul în întregime 

se bazează pe profesionalismul profesorilor care au la bază o pregătire temeinică bazată pe informare. 

Profesorii în colaborare cu familiile elevilor și ceilalți factori locali activi să asigure copiilor, viitorului 

societății noastre, o actualizare permanentă și o îmbunătățire temeinică. 

 Deschidere, zâmbete, implicare, determinare, muncă, dorință, visuri și curaj. Acestea sunt 

cuvintele cu care ar trebui să se identifice orice persoană implicată în sistemul educațional.  

În încheiere un text motivațional: Rămâi pasionat, rămâi idealist! 

Succes și spor la lucru! Cu drag. 
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Oglinda profesorului   
 Oglinda elevului   

 

Prof. înv. primar: Ristea Felicia 

Scoala Gimnaziala „Cezar Boliac” București  

  

Călătoria mea în această lume minunată a emoțiilor și sentimentelor a început cu o idee pe  care 

am regăsit-o în cartea Mentalitatea deschisă și anume: “Mentalitatea este cea care  determină tot ceea ce 

facem - felul în care relaționăm unii cu ceilalți și modul în care ne  comportăm în fiecare moment și în 

fiecare situație“. Trebuie să recunosc faptul că, din păcate,  am întâlnit de-a lungul carierei didactice 

foarte mulți elevi care vin cu un bagaj emoțional  extrem de încărcat din mediul familial: am asistat la 

povești triste în care elevii povestesc despre  abuzurile petrecute în familie sau în scoala (fizic, verbal și 

emoțional), fiind pedepsiți (puși la  colț, încuiați în cameră, trași de păr și ridicați de urechi, pălmuiți 

peste față și cap, jigniți și  umiliți, înfometați – aici  aș vrea sa redau un episod povestit de un școlar mic 

care a refuzat să  mănânce felul de mancare pe care mama lui îl pregătise pentru toata familia, din cauza 

faptului  ca nu-i placea, iar ca drept sancțiune, timp de o săptămână, i-a oferit pentru masa de pranz doar 

apa cu pâine).  

Mi-ar plăcea să cred că aceste relatări sunt singulare, însă viața-mi  demonstrează contrariul, în 

fiecare zi. Sunt din ce în ce mai multe cazuri de elevi care se simt  neglijați, neiubiți și neînțeleși de 

proprii părinți (sau de profesori), motiv pentru care am încercat (și o voi face în continuare) să-i fac pe 

părinți să conștientizeze cât de importantă este dezvoltarea psiho-emoțională a propriului copil, însă, 

uneori, am impresia că mă lovesc de ziduri și de oameni pentru care matematică și concursurile școlare 

sunt definitorii pentru un elev, indiferent de etapa de școlarizare în care acesta se află. Partea cea mai 

dureroasă pe care o constat este cea în care o parte numeroasă a profesorilor perpetuează acest 

comportament în  mediul școlar, adăugând o presiune și mai mare pe psihicul deja sensibil al elevului de 

astăzi;  aceștia aleg în mod intenționat să renunțe la orele de artă, muzică și mișcare sau 

dezvoltare  personală, în favoarea concursurilor sau a altor activități ce presupun lucrul suplimentar.  

Am întâlnit cazuri în care elevii din ciclul primar învățau la școală timp de 4-5 ore/zi, 

doar  matematică sau comunicare în limba română, iar în momentul în care aceștia interacționau cu alți 

copii de vârsta lor și schimbau impresii, idei despre modul în care se desfășoară o zi din viața lor, nu 

știau cum să reacționeze atunci cand auzeau ce activități interesante, amuzante și creative fac alți copii 

la școală.  
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De asemenea, limbajul agresiv, pedepsele și toate măsurile de constrângere la care apelează 

cadrele didactice (datul afara de la ore, amenințarea elevilor cu scaderea mediei la purtare, ironizarea, 

etichetarea celor care nu se încadrează în tiparele solicitate de școală/ societate, marginalizarea și 

excluderea din grup, evaluarea subiectivă,  meditațiile impuse etc.) nu au niciun rezultat pe termen lung. 

Acestea corectează doar o atitudine și nu oferă copilului posibilitatea de a-și schimba propriul 

comportament, deoarece pentru acest  aspect este nevoie de timp și conexiune profundă între elev și 

profesor, dar și de o deschidere a  cadrului didactic către o comunicare în care rolurile se inversează, în 

sensul în care profesorul devine receptorul, iar elevul, emițătorul. 

Ascultarea activă bazată pe empatie și compasiune trebuie să fie o primă lecție pe care elevul o 

învață atât de la profesor, cât și de la familia în care el se dezvoltă. A fi profesor înseamnă să știi să 

stăpânești arta predării și evaluării, dar și să asiguri elevilor un climat emoțional favorabil în sălile de 

clasă, prin care urmărești dezvoltarea abilităților socio-emoționale , atitudinilor, valorilor și caracterelor 

dezirabile. Această formă de  educație are un efect întârziat, dar continuu.  

Pentru a-mi înțelege propriul bagaj emoțional, dar  și pentru a consolida relația cu elevii și părinții 

acestora, am hotărât să urmez cursuri de  psihologie aplicată, workshop-uri, ateliere de dezvoltare 

personală, conferințe, am participat la  cât mai multe proiecte internaționale și mi-am dedicat o bună 

parte din timp studiului individual (menționez doar câteva cărți care m-au ajutat să înțeleg mai bine 

tipologia relațiilor și  personalitatile elevilor / oamenilor: Inteligența emoțională - Daniel Goleman, 

Inteligența  interpersonala – John D.Mayer, Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înșine - 

Lise  Bourbeau, Cum să te înțelegi pe tine însuți și pe ceilalți - Louise Deacon, Psihologia femeii - 

Karen  Horney, Curajul de a fi tu însuți - Jacques Salome, Cum să spui nu - Marie Haddou, Charisma 

Andrew Leigh, Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor - Gary Chapman & Ross Campbell, Joaca 

Amanda Gummer; Un val, un ocean-Bert Hellinger, Inclusion- Erasmus+, Character first, Arta și  știința 

predării – Robert J.Marzano, Psihologia personalității – Brian R.Little, The Cyber  Effect Dr Mary Aiken, 

Vindecarea copilului interior – Stefanie Stahl, Comunicarea eficienta – Christopher Turk, Află cine ești 

cu adevărat – Jeff Goins, Arta de a trăi fericit - Donald  Robertson, Cum să faci față persoanelor toxice 

– Dr.Tim Cantopher, Joaca - Amanda Gummer,  Mindfulness - Eleen J.Langer, Jocuri didactice - Calin 

Iepure și colaboratorii, Cum să spui nu –  Marie Haddou, Cine sunt eu? - Andreea Vulpescu, Cum să te 

iubești pe tine? –Christopher Andre etc).  

Pornind de la faptul că orice problemă poate fi rezolvată la nivelul ascultării, elevul,  împreuna 

cu profesorul, analizează, conștientizează și, în același timp, găsesc soluții pentru  remedierea acesteia. 

Comunicarea cu elevul presupune deschidere și disponibilitate din partea  profesorului, o voce calmă și 

caldă, cu inflexiuni potrivite, care aplanează orice conflict și care  previne blocajul emoțional. În acest 
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an școlar, dezvoltarea personală a reprezentat un obiectiv  foarte bine definit astfel încât am introdus în 

proiectările zilnice - activități și jocuri care sa le  dezvolte copiilor empatia, stima de sine și de grup, 

spiritul civic, încrederea, responsabilitatea  și asumarea, gândirea critică, originalitatea și creativitatea, 

spontaneitatea, fair play-ul, compasiunea, voluntariatul, respectul și dreptul la opinie, vorbitul în public. 

Printre acestea  amintesc: Roata emoțiilor , Jurnalul prieteniei, Copacul recunoștinței, Cercul 

prieteniei,  Poștașul, Actorul și umbra sa, Bârfa pozitivă (joc de exprimare a calităților), 

Pantomima/Mima  (de cele mai multe ori, subiectele aveau ca tema discriminarea sau conștientizarea și 

corectarea  unor atitudini și comportamente indezirabile), energizere (Bulgărele de zăpadă, 

Șoricelul,  Dirijorul, Pizza, Șarpele, Prințesa și cavalerii, Dansatorul, Monstrul, Bate palma sus! Bate 

palma  jos, Mișcă balonul, Salată de fructe, Portocala, Rasul lui Moș Crăciun, Gemenii siamezi 

etc.),  chestionare concepute de mine pe care le-am oferit atât elevilor, cât și părinților pentru a-

și  exprima mulțumirea sau nemulțumirea, dar și eventuale recomandări față de activitățile  desfășurate 

pe parcursul anului școlar (oferind, în felul acesta, posibilitatea tuturor de a propune  alte teme, lecții, 

jocuri, activități); teste de personalitate; Profesor pentru o zi (părinții au fost  invitați să susțină una sau 

mai multe activități de-a lungul întregului an școlar), Clubul de  lectură unde elevii au avut posibilitatea 

de a face schimb de cărți și de idei, au elaborat proiecte  pe care le-au prezentat în fața clasei și cu care 

au participat la diverse concursuri și festivaluri),  am oferit diplome și medalii fiecărui copil din clasă, 

încercând să validez orice fel de comportament potrivit pentru spațial școlar, și nu numai (de exemplu: 

pentru cel mai frumos zâmbet , atitudine, ținuta, cel mai bun ajutor, matematician, muzician, geograf, 

sportiv, povestitor, cavaler, atenție, eleganță, dicție etc.), iar la finalul unui proiect am premiat cel mai 

responsabil  copil , oferindu-i o diploma de Super Prieten sau, dacă rezultatele la învățătură îmi 

depășeau  așteptările, le ofeream cărți și bilete la cinema pe care scriam cateva cuvinte de 

încurajare,  mulțumire și apreciere; Rețeta prieteniei (o punem în practică, atunci cand ne supăram unii 

pe  ceilalți, însă niciodată nu le-am dat voie sa plece acasă fără o îmbrățișare sau fără un zâmbet pe față). 

Lecțiile desfășurate în aer liber care au stimulat învățarea prin descoperire, experimentele trăznite 

de la ora de științe, muzică, AVAP și matematică; excursiile, taberele și petrecerile  tematice (în special, 

petrecerile în pijamale susținute în on-line și acelea în care elevii puteau veni  la școală costumați în 

personajele lor preferate); Semaforul (motoda modernă de evaluare atât a  cunoștințelor, cât și a gradului 

de dificultate a fișelor de lucru, testelor fulger, exercițiilor individuale, temelor pentru acasă etc.); scală 

valorică (folosită la finalul fiecărei lecții); am oferit  copiilor posibilitatea de a-și nota proprii profesori 

sau de a-și mări notele obținute în urma  evaluărilor continue, pornind de la punctele pe care aceștia le 

primeau sub forma unei  recompense pentru activitatea din clasa (întrebările aveau legătură cu lecția de 

zi, cultură  generală, aptitudini și atitudini morale față de întregul colectiv).  
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Un alt exemplu de buna practica îl reprezintă Oglinda profesorului și Oglinda elevului (Anexa 

1), două metode creative în care se folosesc instrumente pentru stimularea procesului de reflecție, 

obținându-se cel mai bun feedback pe care un profesor îl poate solicita elevului/elevilor vis-à-vis de 

relația pe care acesta o are  sau nu cu cei mici. Puteți grupa elevii în mai multe echipe, solicitându-i să 

contureze o oglindă a cadrului/cadrelor didactice cu care aceștia interacționează în mod frecvent și încă 

una pentru ei  înșiși (fiind un proces de reflecție, elevii pot realiza aceste două oglinzi și individual, mai 

ales  dacă aveți în sală de clasa copii introvertiti care au o problema in a-si exterioriza ideile, gândurile  și 

emoțiile), urmând ca fiecare elev să-și deseneze chipul său să lipească o fotografie pe oglinda  lui sau a 

profesorului (care este realizată dintr-o folie alimentară de aluminiu pe care o lipesc  peste o coala alba, 

conturul oglinzii poate fi trasat liber), apoi să scrie cel puțin două – trei  adjective, cuvinte, expresii despre 

propria persoana sau cea analizata, pornind de la întrebările  “Cum te vezi TU prin ochii profesorului ?” 

(un fel de “Ce părere are dl profesor despre mine?”,  însă puțin mai șlefuită și armonizată), “Cum se vede 

profesorul prin ochii tai?”, “Ce știi sa faci  cel mai bine? La ce ești cel mai bun?”, “Ce dorești sa 

imbunatatesti la tine?”, “Care sunt  limitele / barierele pe care le intampini?” și “Care este rolul tău 

principal în relația cu profesorii / colegii?”.  

La finalul activității, foile de flipchart trebuie completate de toți coechipierii.  Precizez faptul că 

fiecărui răspuns îi corespunde un cod al culorilor, în sensul în care elevii  trebuie să folosească nuanțe 

diferite, dar nu pentru a-i identifica sau taxa pe cei mai curajoși  (deoarece lucrările sunt anonime, iar 

profesorul nu are voie să intervină nici măcar cu o sugestie, el fiind doar un facilitator al reflecției de 

grup), ci pentru o concentrare accentuata, o  comunicare mai bună (mai ales, în cazul copiilor timizi care 

preferă să-și exprime gândurile în scris) și o armonizare a întregului proces de învățare-evaluare. Pentru 

școlarii mici care încă nu  au invatat tainele scrisului se pot folosi carduri sau imagini colorate imprimate 

pe hartie (la alegere) pe care aceștia le lipesc în jurul oglinzii, în funcție de competențele care-i ajuta 

în  activități , dar și în relația cu profesorii. Acest exercițiu de reflecție, evaluare și autoevaluare  are ca 

ca scop: formarea unei imagini de sine corecta raportata la realitate, consolidarea relației  profesor-elev 

ce implica în mod direct cresterea performantei scolare prin interesul manifestat  fata de scoala/învățare, 

prevenirea și diminuarea abandonului școlar sau a bullying-ului prin intervenția din timp în cazul copiilor 

care manifesta probleme de adaptare și/sau de învățare – spijinindu-i atât emoțional, cât și cognitiv, o 

diagnoză corectă a ce impune schimbarea și  adaptarea metodelor de predare – invatare-evaluare și o 

interacțiune mai apropiată între profesori și elevi bazată pe încredere (oglindire:“Te poți baza pe mine!”), 

validare (conectare și asumarea perspective celuilalt :“Am înțeles bine? Acesta este mesajul tău? Mai ai 

ceva de  adaugat? Mă simt înțeles de către tine!”) și empatie (confesiune: ”Cum te simți în aceasta 

situatie? Pot să spun ceea ce gandesc, deoarece mă simt în siguranță emoțională cu tine…”). 
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Aceasta  activitate are la bază cei trei pași menționați anterior care reprezintă o regulă importantă în 

realizarea unui dialog securizant ce permite dezvoltarea unei relații apropiate, lipsită de  manipulari, 

denaturari, temeri, incertitudini și conexiuni intrerupte. Imediat ce ai primit asigurări că ai recepționat 

mesajele elevilor (care devin parteneri în procesul instructiv-educativ) așa cum ei au intenționat, este 

foarte important să te străduiești să înțelegi trăirile și sentimentele  din spatele lor, în felul acesta, elevul 

înțelege faptul ca părerile lui sunt la fel de importante ca  ale profesorului. Această mentalitate WIN-

WIN este foarte importantă din perspectiva amandurora, e o relaționare din poziția perceptuală “Eu sunt 

în regula!”, “Tu ești în regulă, chiar dacă ești diferit, diferit nu însemnă greși!”, ”Vom învăța unul de la 

celălalt incat amandoi sa fim mulțumiți!”.  

De asemenea, un rol major în aceasta activitate îl au deschiderea  profesorului de a primi aprecieri, 

laude, critici și crearea un mediu securizant care sa favorizeze exprimarea liberă, acceptarea punctelor 

de vedere diferite de ale interlocutorului bazate pe respect, autenticitate, susținere, prietenie; un mediu in 

care elevului nu ii este teama de a fi judecat, respins, certat, disprețuit, ironizat, nevalorizat, rănit, criticat 

sau pedepsit în vreun  fel, nu simte nevoia de a ataca sau de a se apăra (“Prin urmare, trebuie să mă apăr 

așa cum știu și pot eu mai bine!), un mediu care-i permite sa renunte la convingeri negative despre 

propria  persoana (“Sunt prost, idiot, defect, incapabil…“, “Nu sunt bun de nimic.”,”Nimeni nu mă 

asculta, nimeni nu mă tratează cu seriozitate, respect, empatie…” etc). Un mediul sacru  (securizant) îi 

asigura elevului un spațiu de vindecare, deoarece îi considera pe interlocutori prieteni și susținători ce îl 

vor ajuta în procesul de vindecare emoțională, dezvoltand convingeri sănătoase despre propria persoana 

(“Sunt o persoana valoroasa, capabilă, iubită, specială,  diferită, dorită și acceptata!”) și despre ceilalți 

(“Mă pot baza pe el/ei, sunt responsabili,  sinceri, corecți și au intenții bune.”, ”Nu trebuie sa fiu mereu 

în gardă. Nu trebuie sa fiu  suspicios. Nu mai trebuie sa lupt cu el/ei. Nu voi luat totul așa personal.”).  

Dacă exista elevi care nu vor să participe la discuții, puteți iniția o conversație privată, după 

finalizarea cursurilor, astfel încât și opiniile acestora să fie validate. Necunoașterea și ignorarea 

nevoilor  emoționale ale copiilor conduce la apariția unor adevărate drame în sufletele acestora; de 

aceea,  consider că este de datoria noastra (părinți, profesori, consilieri școlari, elevi, personal  auxiliar) 

de a veni în întâmpinarea lor și de a-i ajuta în a se descoperi, a-i ghida atunci când mintea lor este confuză, 

a-i asculta atunci cand se simt nedreptățiți, a-i încuraja în a lua decizii,  a-i implica in cat mai multe 

proiecte școlare și extrascolare, dar și în proiectarea lecțiilor, a-i  încuraja sa gandeasca liber, sa 

experimenteze si sa greseasca , sa fie asumați și responsabili, sa se  concentreze mai mult pe soluții, să-

și gestioneze propriile emoții, sa managerieze conflictele  astfel incat nimeni sa nu aibă de suferit, să 

internalizeze principii, valori și comportamente pe  care, mai târziu , să le ofere întregii societăți .  
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Anexa 1   

Oglinda profesorului și oglinda elevului  
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The quest for a friend 
 

Profesor Anca-Raluca Romanescu,  

Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizări, Iași 

 

Sarah was a ten-year-old girl, with brown hair and green eyes, who was always in search of a true 

friend. 

She didn’t have a brother or a sister, but she longed to have one. 

One day, Sarah decided to put all her friends, of whose loyalty she was not sure of, to test. 

But this was not an easy task…or not so easy… 

Come to think about it, things were rather simple: Sally, a good friend, had been ignoring Sarah 

since her cousin, Suzy, had moved to their school…; so was the case with Lucy, who, since being 

admitted to the Drawing Club, was never available for her anymore. Lucy would have given Sarah more 

care and attention if she had been in the same school group, but without much gift for art, this was not 

possible for our young heroine. 

Hmmm…who else could Sarah call friend? 

Well, there was Jennifer, her desk mate…but sometimes she was kind and friendly, and other 

times, out of the blue, she would be angry and resentful, and she would scream at her, or even offend 

her. 

Then Sarah remembered other faces, meetings, laughter, long periods of loneliness, of search, 

illusions, disappointments…So many people…and so few friends…or maybe… 

Maybe she was wrong, and her perspective was not correct. 

Sarah would only think of her past and present, and look around her to find what her heart was 

yearning for, but what about up and inside? 

She had, for a few moments, forgotten about the One who would always be by her side, and never 

leave her: God. So, she had at least one true friend in Him. 

And…and…what about Ann? She was three years younger, that’s true, not very talkative or 

cheerful…but she seemed to be fond of Sarah, before being left behind for more…popular friends. 

Still…would Ann want to give their friendship another chance? 

It could be…at least it was worth give it a chance…A phone call…, an invitation to a volleyball 

game on Sunday afternoon… 

‘It worked, it worked’, thought Sarah…Perhaps they would be friends again... 
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Dear reader, Sarah’s adventure is not over; there are many more things to tell, as Sarah was only 

ten years old when these things happened, but for now, this short story stops here. 
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Călin și Omul de zăpadă 
 

Profesor pentru învățământul preșcolar Mihaela Romaniuc 

Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Sava”, Iași 

 

Călin colora cu portocaliu nasul Omului de Zăpadă. Terminase demult desenul; îi plăcea tare mult 

cum îi ieșise de data asta. Acum, cu capul lipit de masă, ținea strâns creionul între degete. Descoperise 

singur un fel de magie: închidea când un ochi, când pe celălalt, iar creionul i se părea gros și înalt, aproape 

cât stâlpul de iluminat de pe strada grădiniței. Auzi glasul mamei, care de dimineață nu mai termina cu 

spălatul și cu ștersul vaselor la bucătărie: 

• Călin, mă auzi? Mama lui vorbea întotdeauna apăsat atunci când se grăbea undeva.  

• Da, mami, răspunse plictisit copilul. Aștepta parcă de o veșnicie ca mama lui să termine 

 treaba. Îi spusese de ieri că o să iasă împreună cu bicicleta în Parcul Central. Acolo era cel mai 

tare circuit de biciclete cu trei roți de pe toată planeta asta.  

• Strânge repede totul, fă curățenie, aruncă hârtiile în șemineu și îmbracă-te. Hai, am 

terminat treaba pe azi. Ieșim la bicicros. Așa numea mama lui Călin ieșitul cu bicicleta.  

Nu a durat nicio secundă și creioanele au fost așezate în borcan, conform regulii, cu vârful în sus, 

iar gura șemineului se umplu cu un  maldăr de hârtii mototolite, pe care le desenase și le tot desenase de 

dimineață, în așteptarea bicicrosului. La repezeală, mototolise și desenul cu Omul de Zăpadă și-l aruncase 

în gura șemineului. Nu pupau ei șemineu dacă șefu` lui tata nu le dădea moca materialele, cum le explica 

tata musafirilor, când stăteau în jurul focului. „Moca! Ce-nvață copilul ăsta de la noi!?”, se supăra mereu 

mama lui Călin. „Un copil trebuie să știe de toate, dragă. Va alege el ce-i bun mai încolo...” Dialogul 

acesta al părinților îi stăruia în minte în timp ce își trase cu viteza fulgerului echipamentul fără de care 

nu ieșea niciodată la bicicros: casca, cotierele, genunchierele, și, cât ai zice pește, fu la ușa casei, gata de 

aventură. 

 ...Ne-mai-po-me-nit-fu-se-se... De data asta îi reușise din prima săritura aia a lui, iar mama îl 

premie cu un sandvici cald, plin cu sos dulce-acrișor, cum îi plăcea lui, cumpărat de la toneta din mijlocul 

parcului. De fapt, mama nu îl răsplătea niciodată pentru reușită, ci pentru pentru strădanie. Nu prea 

înțelegea el ce-i asta, dar sandviciul acela fusese de-li-cios. După două ture de circuit nici nu a mai simțit 

frigul de afară. 

Acum, odată ajuns acasă, se-ntinse pe covor, în fața șemineului, așteptând cu ochii în tavan ceaiul 

cald, cu lămâie, și focul din șemineu. Așa făcea și tata când se întorcea câteodată  înfrigurat de la treabă: 

se întindea pe covor, comanda mamei o cafeluță și, până focul să se-ntețească-n șemineu și să vină 
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cafeluța, el dormea deja dus. Mama zâmbea și spunea că așa sunt tații, obosiți, iar atunci el și mama se 

uitau la pozele cu bunicii sau la cele din vacanță, ca să fie liniște până se trezea tata. Pentru Călin erau 

momentele cele mai frumoase. Atunci afla povești despre tata lui mic, pentru că și tatăl lui fusese mai 

demult mic. 

Hârtiile îngrămădite la plecare în gura șemineului se aprinseră îndată, aruncând pe fața copilului 

aproape adormit o lumină ce dansa după cum o dirija vânticelul ce se pornise afară. Întins pe spate, 

moleșit de căldura flăcărilor ce cuprinseseră acum și lemnele, și gândindu-se la aventura din parc, pe 

Călin îl fură somnul. 

În șemineu focul era în toi. Desenele ardeau, grăbite parcă să se transforme în fum și să iasă mai 

repede pe hornul casei, afară, unde începuseră să cadă întâii fulgi de anul acesta. Era primul weekend din 

decembrie; mai aveau să treacă atâtea zile câte degete avea la amândouă mâinile până să înceapă vacanța 

de iarnă. În vacanța de iarnă aveau să meargă la bunici, la țară. Acolo de-abia aștepta să se joace cu 

Băiețică, motanul, și să mănânce plăcintele cele mai grozave, cu brânză și stafide, cum nu găsești în 

niciun mall din oraș. La întoarcere, avea să simtă ca de fiecare dată că Băiețică e mai frumos decât 

motanul lui, deși mama spune mereu să nu ne mai comparăm unii cu alții, deoarece fiecare om este unic. 

E ca și cum ai compara mere cu pere. Poate că așa e și la pisici. 

Când Omul de Zăpadă desenat și aruncat în foc se trezi față în față cu puhoiul de flăcări ce stăteau 

să-l prindă cu limbile roșiatice și să-l înghită, începuse să tremure de frică. Cât timp băiatul îl desenase, 

își pusese în suflet că va prinde viață la prima ninsoare și că se vor juca împreună, în curtea din spatele 

casei. Acum îi părea rău că nu avusese curaj să strige să nu-l arunce și pe el în șemineu, laolaltă cu restul 

desenelor. Mult și-ar fi dorit să se dea și el măcar o tură cu sania, cum știa că fac copiii când prima zăpadă 

acoperă ca o plapumă pământul. Și speranța că ar fi putut fi salvat de flăcările răutăcioase, fie și în ultimul 

moment, se spulberă când îl văzuse pe copil dormind buștean. 

Dar, curios lucru, așa, în mijlocul flăcărilor, Omului de Zăpadă nu i se întâmpla nimic rău. Încet-

încet, căldura flăcărilor parcă se îndepărta de el și suflul focului îl lipise bine-bine de sticla șemineului, 

într-un loc unde limbile de foc nu-l mai ajungeau acum. Ba mai mult, culorile cu care fusese desenat 

deveniseră din ce în ce mai vii și mai strălucitoare. Omul de Zăpadă radia de bucurie. Privindu-l pe Călin 

prin sticla șemineului i se părea că înțelege că magia ce se petrecea cu el se datora faptului că prea fusese 

desenat cu suflet, cu pasiune. Multe plănuise băiatul că aveau să facă împreună, de îndată ce va cădea 

prima zăpadă. 

Nu trecu mult și o mână grăbită îl scoase afară, iar un vânticel pornit de pe niște buze date cu ruj 

îl curăță de praful cenușii. Era mama lui Călin, mirată și ea de minunea prin care foaia asta de hârtie nu 
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arsese și ea, dimpreună cu toate celelalte. Da` ce frumos era desenul ăsta și ce bine că n-a ars. Ce băiat 

talentat e băiatul ei. Cine știe, poate se va face și el pictor ca unchiu-su, când o fi mare. 

•   pic pe geam... 

Pe fereastră se vedea o singură culoare: alb. Uaaaaau, zăăăpaaadăăă!, gândi Călin, sărind când 

într-un picior, când în altul. De fapt, visase că a nins și că tocmai se împrietenise cu un Om de Zăpadă, 

ce semăna leit cu cel pe care îl desenase cu atâta drag înainte de bicicros. Omul de Zăpadă din vis credea 

chiar că se vor da împreună cu sania, ca băieții, și că vor deveni cei mai buni prieteni din lume. Acum, 

cu desenul strâns la piept de mânuțele lui mici, visa la ziua de mâine și la aventurile pe care o să le aibă 

alături de prietenul său cel mai bun, Omul de Zăpadă.  

• Ce bine e să faci lucrurile cu suflet, îi spusese mama, luându-l acum în brațe, ca să vadă mai 

de sus curtea albă. Mâine o să mergem la săniuș și o să construim și un Om de Zăpadă adevărat. 

Călin zâmbi și închise ochii, ca întotdeauna atunci când știa că îl așteaptă o mare bucurie.  
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Desene: Ciprian Romaniuc 

https://ciprianromaniuc.webnode.ro/ 

romaniucciprian@gmail.com 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074440796291 



 122 

Profesor creativ-profesorul viitorului 
 

                                             Profesor Rusu Mariana Ramona 

Școala Gimnazială Nr.1 Chijic 

 

Motto: „Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa”. - Ioan Slavici 

Este evident că într-o societate în care şcoala este departe de a se mai constitui într-o sursă unică 

sau măcar prioritară de educaţie. Slujitorii ei, care îndeplinesc rolul de profesor, trebuie să achiziţioneze 

noi competenţe, să-şi asume noi roluri şi să îmbunătăţească oferta educativă pentru a putea măcar concura 

aceste influenţe, dacă nu chiar să coordoneze sau să conducă procesul de integrare a acestora. Se 

consideră că prin procesul de învăţământ se dezvoltă mai mult gândirea critică, disciplina, conformismul 

incompatibil cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. Printre obiectivele educative, 

stimularea imaginaţiei trebuie să constituie unul de bază, alături de educarea gândirii. Trecerea de la o 

societate educaţională determină necesitatea articulării educaţiei formale cu educaţia extracurriculară, 

beneficiarii direcţi fiind elevii iar beneficiarul indirect fiind societatea care va avea aportul unor indivizi 

flexibili, capabili să aplice în practică cunoştinţele şi abilităţile formate cu stima de sine ridicată. Este 

evident că din această perspectivă educaţia extracurriculară capătă o importanţă mult mai mare în politica 

oricărei instituţii şcolare şi în economia activităţii educative realizate la fiecare colectiv de elevi. Pe 

măsură ce înaintează în şcolaritate, elevii trebuie să facă faţă unui aflux tot mai mare de informaţii pe 

care trebuie să le proceseze şi să le operaţionalizeze. Mulţi dintre elevi întâmpină dificultăţi la diferite 

discipline sau pe ansamblu datorită faptului că nu cunosc sau chiar dacă cunosc la modul intuitiv nu pun 

în practică strategii de învăţare eficientă. Dacă sistemul tradiţional tinde să avantajeze acumularea de 

cunoştinţe în defavoarea altor aspecte, învăţământul modern presupune mult mai mult şi anume să 

formeze competenţe, adică să „construiască” oameni capabili să se adapteze la diverse contexte sociale, 

să facă faţă unei multitudini de situaţii şi să fie capabili să lucreze în echipă; să construiască personalităţi 

autonome capabile să-şi asume responsabilităţi şi nu în ultimul rând, să dezvolte deprinderi de studiu 

eficient, pentru a profita de oportunităţile care pot apare pe parcursul vieţii. Altfel spus, în societatea 

informaţională în care trăim, elevii trebuie să înveţe să stăpânească instrumentele cunoaşterii. 

Astfel, atmosfera pe care o crează profesorul în clasă reprezintă un factor cu influenţă majoră 

asupra comportamentului de învăţare al elevului. Crearea climatului favorabil, a unei colaborări eficiente 

între profesori şi elevi, o atmosferă caldă, afectivă, pozitivă, de exigenţă, dar şi de înţelegere, de 

responsabilitate este o condiţie esențială ce trebuie îndeplinită la lecţie. 
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A avea creativitate pedagogică înseamnă a deține una dintre aptitudinile esențiale ale 

personalităţii didactice. Pedagogul are rolul de a stimula efortul copilului, tendinţa acestuia de fi original, 

inventiv, creativ. Atitudinea profesorului are un rol major în crearea unei atmosfere prielnice stimulării 

şi dezvoltării învăţării interactiv-creative. Profesorul creativ dă libertate elevilor să-şi spună părerea 

promovând o atitudine deschisă, respectă opiniile celorlalţi, le întărește convingerea că pot emite judecăți 

valoroase, îi antrenează în procesul de evaluare, le comunică criteriile de evaluare şi le oferă timp 

suficient exersării. Pentru a stimula creativitatea elevului, profesorul însuşi trebuie să fie creativ , să 

manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens. 

Profesorul creativ utilizează în procesul de predare – învăţare- evaluare învățarea prin colaborare 

în mod eficient. Cultivarea gândirii creatoare este o sarcină importantă a şcolilor de astăzi. Stimularea 

creativităţii elevilor se realizează printr-o pregătire susținută teoretică şi practică; prin dezvoltarea 

competențelor de muncă și experimentare independentă; prin dezvoltarea spiritului critic. Foarte 

importantă este relaţia și atitudinea profesorului în relația sa cu elevii. Atitudinea autoritară creează 

blocaje afective. E necesar un climat destins, democratic, prietenos care contribuie la o deschidere spre 

imaginație, spre creativitate. 

Profesorului îi revine datoria să depisteze elevii ce dispun de un potenţial creativ peste medie şi 

să le cultive dezvoltarea acestor capacităţi. Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii se face și în cadrul 

activităților din afara clasei și a celor extrașcolare. 

• Profilul competențelor cadrului didactic creativ este următorul: 

pedagog care “construieşte dispozitive de învăţare procedurală”; 

• proiectant, tutore, manager, moderator, organizator şi gestionar al conţinuturilor ştiinţifice; 

• mediator, facilitator al învăţării; 

• consilierul elevilor; 

• coordonator al muncii elevului; 

• co-evaluator alături de elev al procesului şi produsului. 

Teoriile sunt numeroase, însă evidențiază câteva calități esențiale, dezirabile, native și învățate, 

care fac un profesor sa fie creativ. Iată care sunt acestea: 

1. Profesorii buni sunt constructiviști 

2. Un profesor bun este echitabil 

3. Un profesor bun este adaptabil 

4. Un profesor bun este atent la nevoile individuale 

5. Un profesor bun știe să lucreze în echipă 
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6. Un profesor bun este creativ 

7. Un profesor bun este empatic 

8. Un profesor bun se perfecționează constant. 

Proverbul „Omul cât trăiește, învață” are o importanță deosebită în vocația de dascăl. Un profesor 

creativ se preocupă în permanență de propria sa perfecționare, găsind în sine resurse infinite de voință în 

a evolua. Iar această instruire continuă nu se referă doar la stăpânirea disciplinei predate, ci și la 

îmbunătățirea metodelor didactice și de relaționare cu copiii, ca un bun psiholog care știe ce abordare să 

adopte la nivel comportamental. 
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De-ale școlii și despre naționala de fotbal 
  

 Doctor Andi Sâsâiac 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

  

*Declarație făcută pentru a preveni înțelegerea eronată a ceva: a unei cărți, a unui film etc. (este 

explicația pe care am găsit-o în dicționarul hallo.ro pentru englezescul disclaimer): 

Am „postat” acest text, în august 2013, pe contul personal de Facebook, sub titlul „Avancronică 

pentru Ungaria și Turcia”, adversarele pe care echipa noastră națională urma să le întâlnească, în 

septembrie, în vederea calificării la Mondialul din 2014. Pe unguri i-am bătut, entuziasmant, cu 3-0 (eu 

însumi fiind martor ocular, pe Arena Națională), iar de la turci am luat bătaie; campania de calificare 

s-a încheiat, previzibil, prost. Nimic bun nu s-a petrecut de atunci (poate cu excepția unei calificări 

întâmplătoare la Europeanul din 2016); fotbalul românesc, în general, nu mai constituie de mult un 

subiect de discuție pentru elevii zilelor noastre. 

  

Înaintea partidei cu Olanda [pierdută de noi cu 4-1 (în octomrbie 2012, pentru exactitate)], îmi 

amintesc că discutam cu elevii, începători în ale englezei, despre marele meci, animat fiind de pasiunea 

lor care îmi amintea de copilăria mea personală. 

"What do you think the score will be?", îl întreb, să zicem, pe Georgel. 

„Trei la unu pentru România" 

"English, please..." 

"Two one" 

„Păi mai înainte ai spus altceva?!" 

"One one, dom'profesor". 

Se pare că optimismul lui Georgel scăzuse progresiv, după ce iniţial îi dăduse ca marcatori siguri 

pe Chiricheş, Tănase şi Chipciu. 

Surprinzător sau nu, şi fetele erau la fel de interesate de discuţie. O întreb, să spunem, pe Maria: 

"Who is your favourite player?" 

„Mihai Costea, da' nu joacă :(" 

"Why do you like him, then?" 

"Eeeeee....I like him :)" 
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[se cuvine să intervin din nou, gândindu-mă că nu mai este vreun fotbalist român care să alerge 

prin gândurile fetelor; mai nou, în această „ligă” joacă președintele ucrainean Zelenski] 

Ca niciodată, am reuşit să...antrenez întreaga clasă: 

"Ionel...what are your hobbies?"  

"Football şi să mă duc vara la peşte". 

"So you enjoy fishing." 

"No." 

Intervine Costel, colegul de bancă: "Fish înseamnă peşte, bă boule!" 

"Yes, I like fishing".  

Micile lor imperfecţiuni de limbă engleză nu mă îngrijorează, am convingerea că la un moment 

dat o vor cunoaşte. În schimb, România nu a mai jucat la un campionat mondial din 1998, când elevii în 

cauză încă nu erau născuţi, iar nume ca Hagi, Popescu, Petrescu sau Adrian Ilie le sunt doar vag 

cunoscute.  

[Drept să vă spun, nici eu nu prea mai știu cine mai joacă la România (sic!); dat fiind că Hagi și Petrescu 

și-au construit, cu timpul, câte o carieră respectabilă de antrenor – în prima ligă de la noi – este posibil 

ca aparițiile lor în presă să mai ajungă, sporadic, pe ecranul vreunui elev.] 
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Cartea, cel mai bun prieten 
 

Sarosi Irina 

Școala Gimnazială „Vasile Conta” Iași 

 

Un mare filozof și matematician, Descartes, spunea:  „Lectura cărţilor de valoare e  conversaţia 

cu cei mai de seamă oameni ai secolelor trecute”. 

O carte este un fel de acumulator de energie spirituală, în care se concentrează gândurile  

și experiența omenească. Cartea, este memoria omenirii. Prin intermediul ei, putem conversa cu cei de 

azi, cu cei care au trăit cu secole înaintea noastră. 

A citi înseamnă a cunoaște, a învăța. Cititul este una dintre marile bucurii ale vieții, este o a doua trăire 

a noastră prin simțurile altora. Gustul pentru citit se formează de-a lungul anilor, prin exerciții variate. 

Se spune că scriitor te naști, cititor devii. 

Mulți oameni de seamă au recunoscut că lectura unei anumite cărți de căpătâi a fost hotărâtoare în viața 

lor, fie schimbându-le modul de a gândi sau de a vedea lucrurile, fie producând salturi deosebite ale 

gustului pentru lectură. 

Nicolae Iorga spunea „O, sfintele mele cărți ... pe care soarta prielnică mi le-a scos înainte, cât vă 

doresc că sunt om, că sunt om adevărat!” 

Cartea este un prieten tăcut, ce vorbește doar când îl întrebi. Este cel mai complet depozit  al 

inteligenței omenești. O carte o citești când vrei, cum vrei și ori de câte ori vrei. Acest prieten tăcut îți 

oferă ori de câte ori ai nevoie , același răspuns sincer la fiecare întrebare și-l repetă cu răbdare până ce l-

ai înțeles.  „Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane consideră 

ca ar fi o grădină, alţii şi-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecă şi aici 

mă aflam eu...” (Jorge Luis Borges în Cărţile şi noaptea). 
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Fetița într-o ureche 
Profesor Mihaela Spinache 

Liceul teoretic nr. 1 – Structura „Ion Ioniță” Burias, comuna Periș 

 

 Ioana își iubea tare mult satul. Cunoștea toate ulițele și toate coclaurile. 

Desigur și toată lumea de pe toate ulițele o cunoștea și o îndrăgea. Era plăcută la vorba, mereu 

cu zâmbetul pe buze, mereu dornică să te ajute cu ceva. Pe măsură puterii sale, căci avea doar 10 

ani. Singurul ei cusur - era cam vorbăreață. Motiv pentru care uneori ai ei se supărau și o trimiteau la 

plimbare. Iar ea atunci pleca haihui prin tot satul.  

Într-o zi, cum stătea ea cuminte pe prispa casei și se juca liniștită, aude o rumoare 

venind din camera părinților. Se apropie tiptil, dar Aneta, mama sa și Vasile, zis Colindet, tatăl sau, cum 

au auzit-o că se apropie, au închis ușa. Ce să fie oare??? 

Ei niciodată nu făceau asta! Cam curioasă din fire, își lipi urechea stânga de gaura cheii, doar 

doar o auzi mai bine ce vorbeau. Prinse doar câteva frânturi din discuție, se certau 

se pare.... Când, brusc, tatăl îi zise mamei să încuie ușa, că să nu dea fata buzna peste ei.  

Doar atât a mai perceput: un sunet strident îi făcu să țiuie urechea și dintr-o dată se puse așa... 

că un șomoiog de vată peste auzul ei...  

O durere cumplită o curpinse astfel încât țipă că din gură de șarpe! Amândoi părinții apurărură 

atunci în pragul ușii, supărați nevoie mare și țipară la ea: 

-  Ce cauți tu aici să tragi cu urechea? Nu-ți ajunge barita curtea să te joci, sau tot satul, că tot umbli 

brambura toată ziulica și nu ești în stare de nimica prin gospodărie! 

Asemenea vorbe nu auzise de când era ea de la ai ei, de fel amândoi tare blajini... Așa că plec 

ănecăjită spre grădina, dar în fața casei se răzgândi și o zbughi pe poartă. Merse ce merse agale, bătând 

cu un lemnișor în toate ulucele de la garduri. Ațâța toți câinii, iar pe curcani îi făcea să-și înfoaie ciucurii 

roșii de furie. Tanti Vetuța, care de obicei o mângâia pe frunte și îi vorbea cu dulceață, atunci tocmai 

aruncă lăturile din lighean și acestea nimeriră fix pe rochița ei și așa plină de colb. Se duse tot într-o fugă 

spre casa bunicii, dar o vecină îi spuse că e la biserică. Pe drum, înfometată, intră la dada Maria, care 

mereu ii dădea ceva bun, dar acum mulgea vacă și această o plesnea mereu cu coadă  peste ochi de o 

scosese din fire. 

-  Ce câți fetică p’acilea jagoasă așa?! Ia du-te la mă-ta să te spele și să te premenească! 

Cu lacrimi în ochi și cu nodul cât pumnul în gât, dădu buzna în biserică, strigând ca o apucată : 

- Bunicaaaa!!! 
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Părintele ieși ursuz din altar și-i aruncă o privire ca de paloș. Bunica, atunci când o văzu așa 

murdară și udă și taare necăjită, vru să o ia de după umeri și să o domolească, dar fata obidită, sări într-o 

parte, dând mâna bunicii cam cu asprime. 

- Ia, lăsați-mă toți în pace! Niciunul nu mă mai iubește! Toți sunteți niște răi! 

O luă la fugă spre centru, spre mirarea trecătorilor, fără a spună măcar bună ziua, deși asta nu-i 

sta în fire. Văzu un autobuz prăfuit care tocmai își pornise motorul și băgă pumnulețul în buzunaraș, găsi 

acolo 2 bani, îi dăduse Nea Genică pentru că îl ajutase să ție oile să le tunză. Se sui în autobuz, întreba 

cât face drumul și dacă auzi că doi lei, se bucură nespus. „Las, că va învăț eu minte, dacă nu mă iubiți, 

am să plec de n-are să știe niminea de mine”, gândi ea.  

Mașină porni agale, iar ea de hurducăturile ei ațipi. Se trezi abia când frânele mașinii scârțăiră 

atât de tare, și o smucitură o aruncă spere scaunul din față. „Oare unde sunt?”, își zice în sinea ei. Lângă 

ea o bătrânică: 

-  Mătușa, unde zici că am ajuns?? 

- La Ploiești, maică, aici e capătul, trebuia să te dai jos mai degrabă?? 

- Nu, aici e bine. Am ajuns unde trebuie. 

Coborî timidă pe scările mașinii, privind cu uimire în jurul ei. Ceea ce o supăra cel mai tare era 

zgomotul neîncetat al mașinilor, oamenii care vorbeau tare, de parcă se răsteau unii la alții. Of, ce o mai 

durea urechea. Dar nici nu auzea bine cu ea... Merse ce merse și ajunse peste drum de un magazin de 

unde venea un miros îmbietor, a pâine caldă, dar parcă nu era pâine, niște colăcei subțirei cu ceva mic și 

negru pe ei. „Ce mi-ar prinde bine unul!” Femeile de la coadă se îmbulzeau, de parcă nu mai mâncaseră 

de ani de zile. 

Când să treacă stradă, o mășină mare, barită hardughia, era gata să o lovească, și de supărare 

șoferul claxona cu putere și prelung. Goarna mașinii parcă încinse sute de cuțite ascuțite în timpanul ei! 

Sări înapoi pe trotuar și porni repejor să găsească un alt loc de trecere mai liniștit. Într-o parcare cu multe 

mașini, niște băieți mărișori, așa cam că fratele ei, Florinel, se îmbrânceau și vorbeau așa de urat, cum ea 

nu auzise nici măcar la nea Tănase al Marii, care de fel bea peste măsură, iar când se enerva înjura și de 

sfinți și de preciste și de toți morții. Era atât de speriată, dar își dorea măcar un  colăcuț din acela, și un 

picuț de apșoaăr. Tare mult voia să fie acasă la ea, la adapost de toată această gloată și tulburare. 

- OOOO, dar ce avem noi aici?! O păsărică mică și speriată! Ce faci, păpușă, pe mine mă cauți? 

- Lăsăți-mă în pace!!! 

- Dar ce supărată e pisicuța.... 

Când să o atingă pe cap vlăjganul, Ioana o zbughi printre mășini și fugi cât o țineau piciorușele. 

Ajunse într-un parc și se piti sub un tufiș. Intărâtați, băieții o urmăriră, dar atât de îngâmfați fiind, nu se 
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aplecară să vadă la nivelul solului. Plictisiți, renuntară. Fata, după un timp, încă speriată, se ridică tiptil 

și tuleo! Merse ce merse, până găsi un magazin, o femeie cumsecade o văzu și o întrebă încotro merge. 

Fata îi spuse că s-a rătăcit de părinții ei și crede că o așteaptă la stația de autobuz. Femeia, cu blândețe, o 

îndrumă spre stație și îi dădu și un coltuc de pâine de la ea din plasă. După câteva minute bune de mers, 

ea ajunse la stație, dar evident neavând bani, o porni spre sat, luându-se după indicatorul ăla mare și 

albastru de pe stâlp. 

A mers mai multe zile, se oprea din când în când, căuta apă la vreo cișmea, mai primea câte un 

fruct sau un sanviș. Dar vremea de stricase, avea pe ea doar o bluziță cam subțirică. Era decembrie, însă 

nu mai era ca pe vremuri, cum spunea bunica, iarna nu mai era iarnă. Totuși seara era taaare frig. 

Pierduse șirul zilelor când zări troița din satul vecin, pe lângă care trecuse cu tata de nuștiucâte 

ori în drum spre fâneața lor. Of, ce bine mai am un pic. Se insera. Când trecu de semnul ce marca intrarea 

în sat, își zise să se spele un pic pe față, să n-o certe mama și să bea o gură de apă. Era tare bucuroasă. 

La izvor, alunecă pe o porțiune de gheață ce se formase la umbra unui copac bătrân și... și nu mai 

simți decât o căldură în tot trupul, o lumina mare în care se arată bunica din partea tatei. Cea care plecase 

la cer... Îi întindea o turtă făcută pe vatră. „Ai ajuns acasă, fata bunichii!” 

În timpul asta, nea Puiu Pocăitu trecu spre izvor, așa era seara în sat, adapai ultima oară animalele, 

apoi duceai și o găleată de apă proaspătă în casă. Omul văzu in drum o mogâldeață ce tremura și gemea. 

„Biata copila, ce-o câtă aici la ora asta?!” O ridică pe brațe,    cu pași repezi ajunse în casă și o puse pe 

canapea. 

- Femeie, ia vezi tu ce-i cu copila asta! 

Femeia, care la rândul ei crescuse 15 copii, știa cum să îngrijească pe cineva . Față avea febra, 

părea slăbită și abia conștientă. 

- OOO, este fata Anetei, cea dispărută acum 2 luni.  

Pregăti toate cele necesare și îl trimise pe ăl mai mijlociu, Matei, coleg de clasă cu ea. 

- Du-te, mămiica la Aneta, strigă la poartă. Că tare îngrijorată trebuie să fie. Poliția de atâta timp 

o caută. 

Băiatul se înfofoli bine și porni tot într-o fugă spre uliță Ioanei, strigă la mătușa Aneta... Această 

nu era acasă. Ea și soțul , de când cu pățania cu fata, se duceau mereu la biserică. Ei erau de la adunare, 

dar nu s-o supăra tata, că doar face un bine. 

Pași sfios în curtea bisericii, la lumina lumânărilor, o zări pe Aneta plângând în pridvor. În șoaptă 

îi spuse mesajul. Fața Anetei se lumină, și porniră toți trei spre casa băiatului.  

Fata zăcu toată noaptea inconștientă. A două zi însă, deschise ușor pleoapele și o zări pe mama 

ei, privind-o lung și drăgăstos. 
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- Mama mea, iartă-mă! 

- Față mea, tu să ne ierți pe noi.... Am fost nedrepți cu ține. 

Deși încă slăbită, față a cerut să se îmbrace și să meargă cu toții la biserică. ÎI era dor de toată 

lumea. Și voia să- mulțumească lui Dumnezeu că o adusese întreagă acasă. Când intrară în biserica, toată 

lumea amuți, iar părintele din ușa altarului văzu familia reunită și le adresă un zâmbet cald. Rareori făcea 

asta, dar acum, ieșind din tipicul slujbei, le spuse cu blândețe: 

- Bine ai venit acasă, Ioana! Dragilor, acum suntem toți! 

Poftiră la masa de Crăciun pe toți ai casei lui nea Puiu Pocaitu, erau 7 copii acasă, restul erau 

plecați la casele lor. Chiar și Florinel stătu cu ei la masă. Bucurie mare era în ochii lor. De atunci Ioana 

și Matei, băiatul lui nea Puiu și fetele mai mici rămaseră prieteni buni și petreceau zilele impreună, fie la 

bibliotecă, fie pe poiană.  
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Mentorul - o călăuză prin labirintul profesiei 
 

                                                                 Profesor învățământ primar, Stroie Mariana Daniela 

                                                                       Școala gimnazială nr.1 Moara Vlăsiei, jud. Ilfov 

 

Întotdeauna m-a pasionat educația. M-au fascinat oamenii care au ceva de spus în acest domeniu 

și mă străduiesc zi de zi să devin un părinte și un profesor mai bun decât ieri. Privesc cu drag în trecut și 

aş putea să povestesc ore întregi despre plăcerea cu care devoram informațiile primite în timpul şcolii și 

despre emoţiile și stările pe care care le aveam atunci când doamna învățătoare din clasa a IV-a mă ruga 

să supraveghez și să-i ajut pe elevii care nu se descurcau la diferite activități. Sunt cadru didactic de 20 

ani, iubesc ceea ce fac și nu m-am văzut vreodată făcând altceva. Nimic nu e mai minunat decât să 

călăuzești pașii unui copil! Ca și alți colegi, și eu mi-am descoperit vocaţia de a fi dascăl datorită 

profesorilor pe care i-am avut şi de la care am desluşit tainele acestei profesii. A fost ca o predare de 

ştafetă dintr-un joc de mișcare. 

În clasa a IV–a, când am realizat că tot ceea ce îmi doream cu adevărat era să lucrez cu copiii, 

mi-am propus să fac tot ce-mi stă în putință să îmi îndeplinesc acest vis. Deși am avut o mulțime de 

obstacole morale, nimeni și nimic nu m-a putut convinge să mă dedic altei profesii...Astăzi, sunt 

învățătoare în aceeași școală în care, în urmă cu 30 de  ani am fost la rându-mi elevă. 

Am avut multe momente când, pe parcursul vieții, mă agățam ca iedera de persoane de la care 

credeam că am ce învăța sau speram că dețin răspunsurile sau vreo baghetă magică pentru problemele 

mele. Am conștientizat târziu că a fost foarte bine că nu am primit răspunsurile pe loc, deși atunci 

consideram că este un refuz; acolo unde am primit răspunsuri, le-am pus sub semnul îndoielii, nu ca o 

lipsă de încredere ci, mai degrabă, ca o încercare de adaptare la situația mea și la modul meu de gândire. 

Mă gândeam mereu că mentorul este acea persoană care te face să ajungi la rezultate imediate, să sari 

peste niște etape  din evoluția ta personală și că totul se va  schimba peste noapte din rău în bine sau din 

bine în foarte bine. Nimic mai greșit, aveam să constat ulterior!          

În frenezia căutărilor mele, nu am realizat la început că mentorul nu este neapărat un profesionist 

și nu este reprezentat doar de o singură persoană. Pentru mine, mentori sunt toți cei cu care interacționez, 

în diverse momente ale vieții, persoane de la care am ceva de învățat- fie el director, profesor, măturător, 

copil, șomer, orfan, om al străzii. Trebuie doar să privesc și să ascult cu atenție; să preiau doar ceea ce 

cred eu că e bun astfel încât să formez în mine modelul ideal! Uneori poți fi propriul tău mentor dacă 

privești atent în interior; oare întotdeauna faci ce îți dorești sau cum vrei ? Poate pentru unii este vital să 

aibă un mentor dar consider că mentorul meu este viața  de zi cu zi. Nicio zi nu este la fel cu 
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cealaltă:  întâlnești diferiți oameni: înveți; citești: înveți; ai greutăți: înveți; ai bucurii- înveți. Astfel, eu 

sunt discipolul vieții și-mi aleg drept mentori oamenii pe care-i întâlnesc- fiecare dintre ei reprezentând 

un factor autentic de formare pentru mine. Sunt de părere că o relație ideală mentor-discipol, respectiv 

profesor-elev, este aceea în care rolurile se pot inversa. 
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Buchetul cu flori certărețe 
 

Profesor Lucia Ioana Sucală,  

Grădinița cu P.P. ,,Degețica”, Cluj-Napoca 

 

Este ora 16:00. Răducu așteaptă nerăbdător, așezat pe un scăunel aproape de ușa de ieșire, cu o 

bucată de hârtie în mână, ca tatăl lui să ajungă la grădiniță să îl ia pentru că azi este un eveniment 

important în familia lor: este ziua mamei. Îi desenase, cu creioane cerate, o felicitare pe care scrisese cu 

litere de tipar, căci așa știa el: ,,TE IUBESC, MAMA!” 

În drum spre casă, tata și Răducu au trecut pe la florărie să îi cumpere mamei un buchet cu flori 

de primăvară, frumoase și parfumate, precum erau cele despre care învățase el la grădinița, cu doamna 

educatoare. 

– Abia aștept să îi dăruiesc mamei buchetul cu flori de primăvară! îi spuse Răducu tatălui său în 

timp ce îl trăgea de mână ca să ajungă cât mai repede la florărie.  

Deschise larg ușa florăriei și salută politicos: 

• Bună ziua, doamnă florăreasă! Aș dori să cumpăr un buchet uite atât de maaare cu flori de 

primăvară pentru mămica mea, astăzi este ziua ei și vreau să i-l dăruiesc.   

 Florăreasa îi zâmbi larg și spuse:  

• Cred că mama ta va fi foarte bucuroasă când îi vei oferi buchetul de flori! Haideți să alegem 

împreună, din vazele expuse pe rafturile din florărie, florile de primăvară din care vom realiza buchetul.  

Răducu își roti privirea printre vazele cu flori din fața lui, când deodată auzi un glas subțire:  

• Sunt sigură că doar pe mine și surorile mele ne va alege pentru a face parte din buchet, le spuse 

mândră și încrezută o zambilă, deoarece suntem extreme de parfumate. Tulpina noastră are multe 

floricele ca niște steluțe și vor forma un buchet bogat, nu suntem ca voi, lalelele, narcisele, doar cu o 

singură floare în vârful tulpinii.  

• Vrei să spui că voi vă credeți cele mai frumoase flori de primăvară? spuse atunci o lalea 

îmbujorată foc cu petalele larg deschise pentru a se face văzută mai bine. 

• Noi chiar credem că suntem și asta pentru că mulți copii ne cumpără pentru a ne oferi  mămicilor 

și bunicilor în preajma zilei de 8 martie.  

• Vă reamintesc, zambilelor, că eu scot primul capul din zăpadă, spuse un ghiocel dintr-un buchețel 

cu ghiocei cu clopoțelul mare. Și asta pentru a vesti sosirea primăverii, nu pentru a mă lăuda, că deși 

firav, sunt puternic, iar frunzulița din susul tulpinii ne protejează atunci când scoatem capul din pământ.  

Nici nu lăsă ghiocelul să termine ce avea de spus, că îndată se auzi și vocea suavă a unei frezii: 
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• Ba noi suntem mai parfumate decât voi, zambilele! Mirosul nostru este cel mai plăcut. Asta au 

spus clienții când intră în florărie - ,,Ce miros plăcut și parfumat au freziile! Înmiresmează întreaga 

florărie cu parfumul lor delicat și minunat”. 

• V-am auzit pe toate! spuse Răducu plin de uimire. Pe cât sunteți de frumoase, pe atât sunteți de 

certărețe. Asta nu mi-a spus doamna educatoare la grădiniță. Dar ne-a spus, mie și colegilor mei, atât de 

multe lucruri interesante despre fiecare în parte, încât v-am îndrăgit pe toate la fel, fără a mă gândi care 

este mai frumoasă sau mai parfumată. Eu cred că doar așezate împreună veți forma cel mai frumos buchet 

pentru mămica mea. Fiecare aveți un parfum unic și o frumusețe aparte, asta vă deosebește de restul 

florilor și ne ajută pe noi, oamenii, să vă recunoaștem de la depărtare sau dacă am fi cu ochii închiși.  

• Ce frumos ne-ai prezentat, spuse zambila rușinată! 

• Eu credeam că dacă oamenii spus că înmiresmăm întreaga florărie noi suntem cele mai 

importante flori de primăvară, grăi frezia plină de emoție.  

• Ei bine, acum ați aflat că nu e potrivit să vă lăudați degeaba! Fiecare înfrumusețați buchetele de 

flori prin culorile și formele voastre 

Și spunând acestea, Răducu ceru florăresei să pună în buchet fire din fiecare dintre florile de 

primăvară, deoarece știe el de la mama lui că toate florile sunt frumoase și-i plac, chiar și trandafirii pe a 

căror tulpină cresc spini… 
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Roșioara 
 

Profesor învățământ preşcolar Mihaela Ţântaru 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12, Oneşti 

 

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost, nu v-aş fi povestit…a fost odată o frunză căreia nu-i 

plăcea nimic. Nu avea nici un prieten şi deseori se simţea singură. Într-una dintre zile, când frunzele 

surori s-au aurit pe ramuri, Roşioara se plimba prin pădure. Deodată, a văzut printre copaci, o frunză 

aproape moartă, care, cu glasul pierdut, cerea ajutor: 

-Frunzuliţă, frunzuliță, ajută-mă, te rog! 

-Ce s-a întâmplat cu tine? 

-Din păcate un şoricel m-a confundat cu o felie de caşcaval şi…de aceea sunt aşa. 

-Te voi lua la mine acasă şi te voi îngriji. 

-Mulţumesc! răspunse frunza cu ultimele puteri. 

După o vreme, frunza şi-a revenit, iar cele două au devenit prietene, prietene de nedespărţit. Iarna 

se apropia cu paşi repezi şi, cele două au fost nevoite să-şi caute adăpost. 

S-au gândit ce s-au gândit şi au plecat împreună spre Ţara Soarelui Răsare. În drumul lor au 

întâmpinat multe greutăţi, dar, în cele din urmă, au ajuns cu bine. 

În această ţară era tot timpul primăvară! Soarele le încălzea cu razele mângâietoare. De jur 

împrejur ghioceii dansau, zambilele cântau, narcisele scriau, iar lalelele pictau. Păsările se întreceau în 

cântecul lor! 

-O, ce minune! Ce frumuseţe! exclamară… 

Cele două frunze prietene au hotărât să rămână pentru totdeauna în acel colţ de paradis, unde 

culorile vii şi miresmele le îmbiau la tot pasul. 

Totul era minunat, măreţ şi îmbrăcat în haine de sărbătoare. 

Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea mea… 
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O poveste, într-o zi – fragment creativ 
 

Profesor Iulia Țigănele, Profesor Gimnaziu, definitivat al  

Școlii Gimnaziale Alexandru Ștefulescu Târgu-Jiu 

 

 Era o tăcere surdă acum. Poate în depărtare se mai auzeau ultimele prelingeri ale ploii reci din 

noaptea trecută. Un vânticel rece adia peste brazii pe care Ioana deja îi vedea la o aruncare de băț. Un 

foșnet încă viu, ca și cum se năștea în ea, dincolo de ce se întâmpla în natură se instalase nu doar în 

natură, ci și în Ioana și întreaga ei ființă. În adâncul ei, mai rămăsese acum doar amintirea primei și poate 

ultimei iubiri platonice trăite vara trecută , iar acum, privind înapoi simțea că totul se scursese precum 

curgerea unui fir de nisip în clepsidra timpului tinereței. Era cam târziu pentru gânduri deșerte.Ioana 

alesese să privească la paharul din fața ei, în care își făcuse o limonadă în grabă.Pesemne dorise să își 

trezească și simțurile și să depășească ultimele zile ce le simțise terne și fără evenimente marcante. 

Încercă să zâmbească, pentru că recent văzuse un film despre frumusețea și puterea unui zâmbet „Indus”, 

în cele mai cumplinte furtuni existențiale. Simțea că fericirea e o stare temporară, ce numai tu ți-o poți 

dărui și dacă nu începi cu tine nu o vei putea simți cu alte prilejuri, sau alți oameni. Totuși, realiză în 

timp ce își savura limonada că încă nu mai era în aici și acum, iar zeci de gânduri (Ioana era melancolică 

și profundă) treceau precum stoluri de cocori grăbiți, neliniștiți, ce nu își găseau parcă încă un sens. 

 Ca să trecem direct la subiect,totul se petrecuse foarte compact ,și resimțea acum un duș rece și 

dezamăgirea unui povești pe care o idealizase. Se simțea precum o zână trădată dintr-un basm sau precum 

o zeița neînțeleasă de pământeni. Da, Paul îi frânsese cu necruțare primii fiori timizi și primele speranțe 

ale unei iubiri platonice. Înțelegea cu luciditate totuși că nu era pentru el decât o entitate pe care el o 

folosise pentru a-și ascunde umbrele și adevăratele atitudini nesincere. Oricum nu aș fi rezonat niciodată 

cu o persoană cu mai multe feț , iși confirmă ea propriei conștințe și își văzu mai departe de zi. Ea era 

Ea, o ea dintr-un aluat îngeresc, nu din spini prefăcuți în esențe de trandafir, o personalitate suavă, cu 

maniere și de o puritate a sufletului rar-întâlnită. Brusc îl coborî pe Paul de pe un podium imaginar și 

zâmbi pentru prima dată dupa îndelung timp. Ea era Maat, Zeița Francheței și a Binelui, ce să caute ea 

lângă o persoană care nu i-ar fi putut pune în lumină esența? Ioana crescuse, avea acum 23 de ani, 

absolvise facultatea de Litere și se pregătea pentru o carieră în Jurnalism ca redactor. Mereu visase să își 

scrie propria poveste și să consemneze tot ceea ce o marca plăcut și ce o șlefuise ca tânără. Avea șanse, 

deoarece dovedea perseverență și multă claritate. 

 Doar cu iubirea o cam dăduse în bară, metaforic vorbind, dar învățase multe, deși totul cursese 

precum o piesă la pian pentru un public avid de artă... Acum vedea încă o dată clar evenimentele 
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amoroase ale ultimei veri: Paul îi frânsese speranțele precum un copil plictisit se hotărăște să frângă 

plăpândele petale și frunzele unui boboc de  floare. Deși fusese rănită, spera să își găseasca și ea cândva 

moralitatea și mulțumirea într-un tipar masculin pe măsura-i. Doar nu aveau să devină toți ca Paul, 

renunțase de mult la predjudecată și neîncredere. Știa că trăise asta ca să dea un examen pentru auto-

cunoașterea ei, pentru a-și înțelege profunzimile ființei umane și avea încredere în Dumnezeu și îngeri 

pentru protecția drumului ei pe mai departe. Ioana privii cerul cu norii albi-gri și pentru prima dată după 

mult timp  își urmă intuiția și în zece minute era deja aproape de a se risipi din locuința, care o copleșea 

și întrista cu fiecare clipă ce se scurgea. Își aminti că în orașul ei , acum devenit un cămin, București, se 

derula o piesă de teatru scrisă sub condeiul lui Oscar Wilde. Ioana își zâmbi din nou și urmă doar vocea 

interiorului ei, așa că în scurt timp se regăsea în fața casieriei teatrului cerând un bilet. Nu prea știa nici 

ea cum ajunsese aici. Deși era o iubitoare de artă, niciodată nu se mai simțise împinsă înspre o acțiune 

ca atunci. Cam sărise de Oscar Wilde în facultate, deși făcuse un semestru de literatură engleză, dar 

ajunsă acasă își aminti de carnețelul ei, cu citate, iar apoi ochii i se opriră direct pe fila lăsata albă și 

însemnată cu Un pesimist e cineva care se plânge de zgomotul pe care îl face oportunitatea când bate la 

ușă. Și dacă ea avea să fie subiectul acestui petec de hârtie cândva consemnat și pierdut cu nepăsare , 

prin caietul de visuri studențești? Încă nu apăruse mișelul de Paul. Era prea lucidă uneori și își oprea 

trăirile, însă acum simțea în ea un șuvoi de sentimente amestecate, profunde, intense și noi. Acestea o 

împinseseră să sară în paltonul gri și să își cumpere acel bilet ce avea să îi devină o amintire de o viață.  

 Ajunse la teatru, era sfârșit de noiembrie, mai era ea, și încă 10 spectatori. Nu știa ce urma să se 

întâmple, doar trăia în aici și acum și respira o gură proaspătă de schimbare de mediu spre artă și pace, 

după ultimele ieșiri zgomotoase și certurile cu Paul. Avusese totuși timp să se vindece. Se uită în jur și 

văzu sala de un roșu burgund și se imagină urcând pe scenă ca prințesă a balului. V-am zis că uneori visa, 

dar în fond e nevoie și de visuri ca să fluidizăm energia vieții. În jurul ei mai simțea parfumul unor flori 

îmbietoare de cireș. Nu visa, era bine-înfiptă în scaunul de catifea roșie, pe care simțea că mai stătuse 

într-un alt ciclu de timp, în aceeași toamnă. Trăia un Deja-vu, și știa că tuturor li se întâmplă și noi am 

mai fost cândva pe aici și multe din momentele ce le trăim sunt trăite deja, doar repetăm experiența până 

împlinim Roata Destinului. 

 Dintr-odată, dincolo de cortină, doi ochi cercetători o admirau cutezător. Ochii li se întâlniră, iar 

văpăi de foc legară ce avea să se transforme într-o poveste eternă.Aveau aceeași ochi și dintr-o scurtă 

schimbare de energie, au înțeles pe loc și și-au confirmat subconștient că ambii dădeau un test suprem al 

iubirii, fără vreo pregătire. Precum în mitul androginului, era acum în fața sufletului ei pereche, la care 

din totdeauna îndrăznise să râvnească. Brusc imaginea ochilor săi rămase pentru ea ca o candelă nestinsă 

și nestrămutată, indiferent de evenimentele prin care avea să treacă. Măi să fie, și fusese reticentă cu 
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sentimentul de dragoste la prima vedere. Sentimentul imediat de artificii și fluturi în stomac se calmă și 

ajunse să se simtă înconjurată de o trăire caldă. Se simțea precum liliacul înflorit cu încredere într-o 

grădină declarată a soarelui. Era un sentiment plăcut și Ioana simții înăuntrul ei că le era dat să se 

regăseasca într-un târziu de toamnă, al unei tinereți proaspete, al acestei vieți pământene. Nu era doar o 

alta IUBIRE, ci era IUBIREA, acest sentiment care mută munți și are cea mai mare forță din univers și 

în care nu încetase să aibă încredere.  

 Simțea că are ca un fel de aripioare de porumbel alb și că această poveste îi va aduce o expansiune 

a spiritului ei nobil , cu multă misiune și dedicare pentru lumea din jur. Se simțea împlinită și mulțumea 

îngerilor care îi purtaseră pașii spre destinul ei, într-o dimineață oarecare, aparent neînsemnată. Nu se 

înșelase. După reprezentație, Dan îi auzise cumva chemarea inimii revărsată printr-un lanț de lumină 

telepatic, fluid, simțise și el să intre îi poveste fără a-și pune prea multe întrebări, astfel că o strigase: 

Domnișoară, v-ați uitat aici paltonul. Piesa s-a încheia , am putea zăbovi pentru a povesti? 

 De atunci, zilele se prefăcuseră în pulbere de soare și cer senin. Pentru că trebuie să suferi un pic, 

până să poți simți nectarul dulce al dragostei eterne. Dan era exact ceea ce așteptase Ioana să îi ofere 

Viața, dincolo de o nouă iarnă. Prinși de mână, ninși, zăbovind pe o bancă, se priviră cu subînțeles și 

printr-un sărut sincer își dădură acordul că iubirea mai există, și că sufletele pereche se întâlnesc, aparent 

întâmplător, dar într-o ordine divină perfect construită. Și povestea continuă, deoarece prin examenele 

vieții cei doi au înțeles că au nevoie unul de celălalt pentru a putea să își atingă apogeul personal. 
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Conversație 
 

Profesor Raluca Varga - Coneac 

Școala Gimnazială „Junior”- UAIC, Iași 

 

Într-o zi, fetița, trecând prin fața oglinzii, s-a oprit pentru o secundă, analizându-se. Nu era 

mulțumită de felul în care i se așeza părul, așa că a plecat încruntată. 

• Îmi place să fiu ”TU”! a auzit, deodată, o voce care venea din oglindă. 

S-a întors mirată. Din oglindă, reflexia ei îi vorbea: 

• Pentru mine, ești PERFECTĂ! 

Fetița a roșit: 

• Eu? 

• Da, tu! Și apropo, ai niște ochi minunați! 

Copila a clipit înmărmurită: 

• Da, chiar am? 

• Absolut, a răspuns zâmbind reflexia. Strălucesc precum stelele în întuneric. 

• Mulțumesc! a răspuns copila simțindu-se stânjenită. Și ochii tăi strălucesc la fel. 

• Drăguț din partea ta să spui asta! Ai o voce extraordinară! 

Atunci, fetița a șoptit ușor: 

• Chiar crezi asta? 

• Bineînțeles, e la fel de veselă ca trilul unei păsări cântătoare. Ai și un zâmbet magnific, să știi! 

• Uau! Mama întotdeauna spune: „Începe fiecare zi cu un zâmbet!”. 

• Sunt de acord, răspunse imaginea din oglindă. Zâmbetul tău e la fel de strălucitor și vesel 

precum soarele de pe cer. Ești și deșteaptă, să știi! 

Micuța a făcut un pas spre oglindă, împreunându-și mâinile: 

• Mă străduiesc din răsputeri! 

• Cu siguranță! Ești genială la științe, răspunse imaginea cu un gest triumfător. Îmi place și  

că ești prietenoasă! 

Copila s-a apropiat și mai mult: 

• Este foarte important să fii drăguț, să știi! 

• Așa e! Ești pașnică ca un fluture, dar ai și mult curaj. 

Ridicându-și capul sus, micuța spuse: 

• Am dat o probă pentru spectacolul de teatru astăzi! 
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• Remarcabil! Ești curajoasă ca un leu. Știu că ești o dansatoare fantastică. 

Veselă, fetița și-a întins brațele și a făcut câteva piruiete. 

• Uimitor! Ești grațioasă ca un delfin în largul mării, s-a auzit din oglindă. 

Veselia a cuprins-o din ce în ce mai mult pe fetiță. Râdea în hohote, rostogolindu-se pe podea. 

• Ai un râs minunat! 

• Mulțumesc foarte mult! 

• Chicotele tale umplu aerul cu bule de bucurie. Dar să știi că cel mai mult îmi place  

sufletul tău. Bunătatea ta e la fel de frumoasă precum un curcubeu. 

Atunci copila s-a ridicat și s-a apropiat de oglindă spunând: 

• Pentru mine ești „PERFECTĂ”! 

Și-a apropiat mâinile ușor de oglindă și, ca într-o îmbrățișare, le-a atins de cele ale propiei sale 

reflexii.  Au zâmbit simultan.  

Îmi place să fiu TU! Vreau să fiu TU pentru totdeauna. 
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Graiul păsărilor 
– poveste despre încrederea în sine – 

 

Profesor învățământ preșcolar Voiculeț Raluca Mădălina,  

Grădinița cu program prelungit nr. 39, Brăila 

 

Toamna era pe sfârșite. Vântul sufla cu putere, desprinzând până și ultima frunză de pe ramurile 

copacilor. Păsările se pregăteau de călătorie. 

• Eu nu voi merge! spuse rândunica. N-am zburat niciodată mai departe de marginea pădurii. 

Îmi este prea teamă. Voi rămâne aici și îmi voi construi cel mai călduros cuib. 

• Rămânem și noi cu tine! spuseră barza și cocorul. 

Auzind discuția lor, pupăza, cea mai iscusită dintre păsări, le-a spus: 

• Dragile mele, aud că vreți să rămâneți aici, în timpul iernii. Eu voi pleca în curând în 

Țara Soarelui, însă înainte de asta aș vrea să vizitez văile din împrejurime, de care îmi va fi atât de dor. 

Haideți cu mine! Nu vă îngrijorați! Nu se află prea departe. 

Păsările au fost de acord și îndată au pornit la drum.  

Nu departe de marginea pădurii aveau să vadă prima vale, cea a Strugurilor. O mulțime de păsări 

se aflau aici. Totul era verde, iar mirosul strugurilor era deosebit.  

• Ce fac toate păsările acestea aici, pupăză? a întrebat rândunica. 

• La fel ca voi, păsările de aici m-au însoțit într-o călătorie, însă crezând că nu pot continua să  

zboare mai departe, s-au oprit în Valea Strugurilor. Sunt mulțumite că iarna nu va trece pe aici și că 

oricând pot mânca strugurii delicioși. Ascultă nerăbdătoare poveștile păsărilor care se întorc, însă n-au 

avut până acum curajul de a pleca. Veniți! Să ne continuăm drumul! 

Și-au luat rămas bun de la păsările din Valea Strugurilor și au zburat în înaltul cerului, 

încrezătoare și curioase să descopere și alte locuri.  

Vântul sufla cu putere, de parcă s-ar fi împotrivit călătoriei lor. În scurt timp au ajuns în Valea 

Ciocârliei. Un cântec trist le ademenise lângă cel mai frumos copac, înconjurat fiind de o mulțime de 

păsări. 

• Aceasta este Valea Ciocârliei! le spuse pupăza. Demult, graiul privighetorii era atât de vesel! 

• De ce e tristă acum ciocârlia ? a întrebat cocorul. 

• Dacă îi veți asculta cu băgare de seamă cântecul, îi veți afla povestea. Cu mult timp în urmă,  

Ciocârlia îl iubea pe mândrul Soare! Și Soarele o iubea pe ea, însă cei doi nu se puteau apropia unul de 

celălalt. Soarele nu putea coborî pe pământ. Ciocârlia a încercat ea să ajungă la el, însă de câte ori acesta 
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se întorcea cu privirea către ea, ciocârlia cădea din văzduh, asemeni unei picături de apă. Realizând că 

nu-l va putea vedea niciodată de aproape, ciocârlia s-a așezat în acest copac, al Speranței, cântând și 

împărtășindu-le tuturor dragostea ei pentru cea mai frumoasă stea. Dar să mergem acum! Mai avem cale 

lungă de parcurs! 

• Eu voi rămâne aici! a spus barza. Am obosit și nu cred că voi putea să vă însoțesc mai  

departe. Cântecul ciocârliei îmi place, iar aici frigul iernii pare că nu va veni. 

După ce și-au luat rămas bun, pupăza, rândunica și cocorul au zburat către Valea Lebedelor. Pe 

lacul albastru, două lebede, cu pene albe și strălucitoare, dansau, scoțând din când în când câte un strigăt 

trist. Se părea că nici ele nu avuseseră curajul necesar încât să-și continue călătoria, asemeni păsărilor 

care stăteau și le priveau minunatul dans. 

• Vântul cel rău a luat cu el câteva pene din aripile mele. Nu voi putea să zbor mai departe,  

spuse cocorul. Voi rămâne aici, iar lebedele mă vor învăța dansul lor. 

Păsările își luaseră bun rămas de la prietenul lor, cocorul, iar apoi au zburat către ultima vale pe 

care o mai aveau de vizitat. 

Zborul devenise anevoios. Vântul sufla cu putere, iar picăturile reci de ploaie îi îngreunau aripile 

rândunicii și o oboseau din ce în ce mai tare. Însă rândunica își dorea enorm să viziteze ultima vale, iar 

în această dorință își găsea puterea de a continua. 

• Trebuie să reușesc! își spuse ea. 

După un timp, au ajuns în Valea Florilor. Poate aceasta era cea mai frumoasă dintre toate : 

pretutindeni puteai vedea flori colorate, cu o mireasmă îmbietoare, păsări întrecându-se în zborul lor cu 

fluturii și buburuzele, îmbrățișate fiind de razele prietenoase ale unui soare timid. 

• Totul este atât de frumos! exclamă rândunica. 

• Ai fost cea mai curajoasă dintre păsări, rândunico! Ai vizitat toate cele patru văi. Acum  

mai avem de făcut o singură călătorie, poate cea mai grea. 

• Dar eu nu mai pot zbura, spuse cu părere de rău rândunica. Am obosit. Aripile mele sunt  

grele din cauza ploii, iar zborul va fi dificil. Acest loc este foarte frumos, și cu siguranță mă voi 

distra de minune aici. Iar gerul nu dă semne că ar fi prin apropiere. 

• Rândunico, dincolo de această vale se află cea mai frumoasă țară din lume, Țara Soarelui.  

Foarte puține păsări ajung să o cunoască, deoarece multe cred că nu vor putea zbura pe deasupra 

Munților Înghețați. 

• Pupăză, îmi doresc să zbor, dar aripile mele sunt prea mici pentru a zbura pe deasupra  

munților înalți. 

• Nu renunța la visele tale, rândunico! Ai încredere în tine și vei putea realiza orice îți  



 144 

dorești. 

Cu aripile grele, dar plină de dorință, rândunica a decis să-și continue drumul. Vântul nu mai era 

așa rece. Acum parcă încerca să o încălzească și să-i usuce aripile. Zborul pe deasupra munților îi 

provocase un sentiment de bucurie și plenitudine, ce nu putea fi descris. 

Dincolo de crestele Munților Înghețați se întindea Țara Soarelui, mai frumoasă decât toate țările 

din lume. Uimită rămase rândunica atunci când văzu că văile dinainte se reuneau acum, creând un loc 

mult mai frumos decât toate cele pe care le vizitase în zborul ei. 

• Sunt atât de fericită că am reușit! a spus rândunica. 

• Să ai mereu încredere în tine, rândunico! Poate că noi păsările suntem mici, dar aripile  

noastre sunt suficient de puternice încât să ne conducă deasupra celor mai înalți munți! spuse pupăza la 

final. 

Deasupra Țării Soarelui răsuna acum, plin de mulțumire, graiul păsărilor, care cântau împreună: 

„Rândunica cea voioasă, peste văi a tot zburat. 

Dintre păsări, curajoasă, nu a ezitat. 

Haideți cu noi ! Veniți, prieteni, acum și voi ! 

Zburăm peste hotare, în Țara Soarelui. 

Departe, peste munți înalți, se-ntinde Țara Soarelui. 

Și de vei ști să nu renunți, o vei putea vedea și tu ! 

Haideți cu noi ! Veniți, prieteni, acum și voi ! 

Zburăm peste hotare, în Țara Soarelui.” 
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Blănosul prietenos 
 

Profesor învățământ preșcolar Oana Zaharia 

Grădinița cu Program Prelungit „Cuvioasa Parascheva”, Iași  

 

Ursul Bruno era un prieten foarte bun pentru toate animalele din pădure. Era politicos și mereu 

prezent acolo unde era nevoie de el. Când un animăluț avea ceva greu de cărat sau avea ceva de urcat 

undeva, la înălțime, Bruno îi sărea repede în ajutor. Dacă doi prieteni se certau Bruno intervenea și îi 

împăca. Nimeni nu îi spunea pe nume, mulți probabil au și uitat cum îl cheamă. Toți îl strigau 

„Blănosule!”. Dar lui îi plăcea să fie numit așa fiindcă avea o blană foarte frumoasă, maro, lucioasă, iar 

labele erau negre. Adora să meargă des la iaz să se bălăcească pentru a fi curat, pe lângă faptul că prindea 

și pește.  

           - Hei, Blănosule, cară tu sacul acesta cu porumb! Pentru mine este foarte greu, a strigat bursucul. 

Binențeles, ursul i-a sărit repede în ajutor.  

           - Hei, Blănosule, ascunde- mă de lup, îmi este foarte frică! A venit la el un pui de căprioară speriat 

și rătăcit. Ursul l- a ascuns în spatele lui și i-a spus lupului că nu a trecut nici o căprioară pe acolo.     

           - Hei, Blănosule, culege tu câteva alune de pe creanga de mai sus! Dacă stai în două picioare, 

ajungi! au spus veverițele care erau ocupate cu altceva. Bineînțeles, ursul a cules repede o găletușă cu 

alune. 

Lui Bruno îi plăcea mult să ajute dar avea o mare nemulțumire. Toți îi cereau ajutorul, dar nimeni 

nu spunea „te rog” sau „mulțumesc”. Era ceva normal pentru ei ca ursul să fie prezent oricând aveau 

nevoie.  

           - Hei, Blănosule, o creangă mare mi-a acoperit intrarea în vizuină! Ridic-o de acolo! strigă speriat 

bursucul. Dar.... ursul nu a răspuns.  

           - Of, unde ai dispărut, Blănosule? Nu ne ești deloc de ajutor, spuse bursucul. 

           - Hei, Blănosule, mi s-au prins prea multe frunze în țepi și nu le mai pot scoate! strigă Aricilă. Dar 

nu îi răspunse nimeni.  

            - Of, unde ai dispărut, Blănosule? Nu ne ești deloc de ajutor, spuse ariciul. 

În timp ce animalele tot strigau după ajutorul Blănosului și erau supărate pe el că nu primeau nici 

un răspuns, ursul stătea înfrigurat în bârlogul lui. Era foarte bolnav și nu avea pe nimeni care să îi dea 

apă sau ceva de mâncare. Era foarte trist și se gândea că el ajută pe oricine are nevoie, este prietenul 

tuturor, însă el nu are nici un prieten.  
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Veverița Rița a observat că Bruno lipsește din pădure cam de mult timp și s-a gândit să îi facă o 

vizită. După ce l-a văzut pe urs atât de trist, bolnav și neajutorat a mers repede în pădure și a dat de știre 

tuturor despre starea în care se află Blănosul. 

Atunci și-au dat seama animalele că ele nu au făcut niciodată nimic pentru Bruno. Au mers la 

bârlogul lui cu ce a putut fiecare: lemne pentru foc, pături, fructe, miere de albine, ceai... . A apărut și 

vulpea cu câțiva pești. L-au îngrijit, i-au mulțumit pentru prietenia lui,    și-au cerut scuze că au fost 

nepoliticoase. Au stabilit ca în fiecare zi să vină câte un prieten în vizită să vadă cum se simte și să îl 

ajute cu ce are nevoie.  

Ursul s-a vindecat foarte repede și le-a spus tuturor că prietenia lor a fost cel mai bun medicament. 

Blănosul a rămas în continuare cel mai bun prieten al animalelor din pădure. Era mulțumit și fericit că 

era apreciat și iubit pentru prietenia pe care o oferea.   
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SECȚIUENA II – POEZIE 
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Lumea norilor 
 

Profesor învățământ primar, Jana Andrei,  

Școala Gimnazială Smeeni, județul Buzău 

 

(Versuri adaptate după textul ,,O vizită la Cumuleta”,  

de George Ricus) 

 

Un nor plutea ușor în cuprinsul albastru 

Având în brațe o ființă frumoasă. 

Bucuros, Cumulus pe Andreea o purta   

Într-un vis, departe de casă. 

Și-au croit drum printre norii răzleți,  

Prin văile-albastre cerești și lacuri limpezi. 

De-acolo, de sus, ei priveau neîncetat  

 La Pamântul drag - un punct însemnat. 

Zburau peste tot ce mâna dibace clădise 

Și-au ajuns...la un zid de-un abur cuprins. 

Încântată, fata privea și se minuna 

De floarea verde ce-l acoperea. 

Totul plutea într-un abur misterios: 

Și cheia, și poarta grădinii colorate, 

Împletită în mii de raze minunate 

De arhitecții nevăzuți, iubitori ai artei. 

C-un zâmbet cald și ochii strălucind, 

Ei sunt întâmpinați de norul-mamă. 

Brațele de aburi mari i se deschid 

Și-n ele cuprinse ființa pământeană. 

Ca o ursoaică de ceață, în sală-apăru   

Stăpâna norilor albaștri din văzduh. 

 Multă lumină în jur, ea răspândi 

Și-alese bunătăți cu drag le oferi.  

Fata încetă să viseze cu ochii deschiși 
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La norul Cumulus și zborul fascinant. 

Nu înțelegea și considera că totu-i doar 

 O năzărire simplă, nimic altceva! 
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Primăvară, bun venit! 
 

Educatoare, Emilia Maria Ardelean 

Grădinița cu program prleungit „Prichindelul Isteț”, Turda 

 

Primăvară, vino iară, 

Cu alai, la noi în țară, 

Și-mbracă natura toată 

În flori mândre și verdeață. 

Cu bageta-ți fermecată 

Din palatul de verdeață, 

Hai, coboară, zână bună... 

Să trezești natura toată 

La lumină și viață. 

Să-nforești câmpiile 

Și toate livezile, 

Albinuțele să zboare 

Culegând nectar din floare. 

Iar acum, că ai sosit, 

Toți îți spunem: „Bune venit!”. 

 

 

Sărbătoarea Luminii 
 

Primăvara lin coboară 

Peste sate și orașe, 

Soarele ce-o să răsară 

Ne vestește-a câta oară? 

Căci: „Hristos a înviat!” 

 

S-au scurs de-atunci, ani două mii, 

De când bărbați, femei, copii 

Mărturisesc neîncetat, 
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Miracolul ce s-a-ntâmplat, 

Iar când se întâlnesc 

Își spun: „Hristos a înviat!” 

 

Aceasta este ziua care 

Ne-a dăruit-o Tatăl Sfânt, 

Ca să ne bucurăm într-însa 

Și să ne veselim cântând 

„Hristos a înviat!” 
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Ghiocelul alb – gingaș 
 

Profesor pentru învățământul preșcolar Raluca Bidian 

 Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”, Pitești 

 

Când zăpada s-a topit, 

Doar o floare a răsărit: 

Ghiocelul alb – gingaș, 

Ce e tare drăgălaș! 

 

- Ghiocel alb și plăpând, 

Te privim toți surâzând! 

Primăvara o vestești, 

Pe noi, copiii, ne-nveselești! 

  

 

Pentru mama mea 

 

Mii de steluțe pe bolta albastră 

Le văd seară de seară de la fereastră. 

Mă uit la ele și mă minunez, 

Tare-aș mai vrea să le vizitez! 

 

Când o să fiu mare 

Aș vrea să zbor spre soare... 

Știu că nu se poate, 

Dar, poate, la noapte 

Am să zbor pe lună, 

Să-i fac mamei o cunună... 

Cunună de stele albe 

Și două, trei salbe. 
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Pisicuța mea   
 

Am o pisicuță 

Mică și drăguță. 

Are ochi de catifea 

Și blănița ca de nea. 

 

Când vine în prag, 

O-ngrijesc cu drag. 

Îi dau și lăptic, 

Că e un ghem mic. 

 

Mereu s-ar juca 

Și ar alerga, 

Fiindcă o iubesc 

”Miaunica” o numesc. 

 

 

Cântec de leagăn 

Lui, lui, lui, puiuț micuț 

 

Lui, lui, lui, 

Puiuț micuț, 

Lui, lui, lui, 

Puiuț drăguț. 

 

Culcă-mi-te mititel 

Și te scoală măricel. 

Mama te va legăna 
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Și dulce îți va cânta. 

 

Lui, lui, lui, 

Puiuț micuț, 

Lui, lui, lui, 

Puiuț drăguț. 

 

Să crești mare și voinic, 

Frică să n-ai de nimic, 

Mie de-ajutor să-mi fii 

Și să-mi aduci bucurii. 

 

Lui, lui, lui, 

Puiuț micuț, 

Lui, lui, lui, 

Puiuț drăguț. 
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Copilărie 
 

Profesor învățământ preșcolar Boba Cristina Elena 

Școala Gimnazială Sânmihaiu Român, Județul Timiș 

 

Copiii iubesc lucrurile ciudate, 

Cum sunt micile flori pistruiate, 

Cum sunt stelele noaptea, luminate.  

Cum sunt o mie de baloane colorate. 

 

Copiii iubesc lucrurile cu dulceață, 

Cum sunt picurii de rouă de dimineață,  

Cum sunt gândăceii roșii cu mustăți, 

Cum sunt o mie de acadele înșirate pe o ață. 

 

Copiii iubesc lucrurile haioase, 

Cum sunt o pereche de șosete roase, 

Cum sunt zece rațe gălăgioase, 

Cum sunt ...o mie de lucruri frumoase. 
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Mama mea bună! 
 

Profesor Brânda Florina 

Liceul Tehnologic Special nr. 1, Oradea 

 

Mama mea bună, bucată de rai 

Ești surâsul buzelor mele, 

Te port în gând, în suflet și-n grai 

Ești primăvara inimii mele! 

 

Tu mă ții la pieptul tău,  

Eu te port în gândul meu! 

Lângă tine mamă dragă 

Este mereu primăvară! 

 

Martie chiar de-ar veni 

Fără tine n-ar vesti 

Dulce-amurg de primăvară 

Cu iubirea cea de mamă! 
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Linia s-a tras 
 

Profesor Ana Mihaela Cadleț 

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Romanˮ, Aleșd 

 

Veniți cu-o misiune pe pământ, 

Noi ne grăbim mereu spre-un nicăieri cotidian,  

Uitând că timpul nu ne-așteaptă rătăcirea. 

 

Privim de sus pe cei crezuți a fi în urma noastră, 

Când toți suntem în același dans terestru… 

Dans trist, rapid, consumator de energii. 

 

Când ne e bine, nu e totuși binele potrivit, 

Când ne e rău, parcă-i mereu mai rău ca la alții. 

Nici binele, nici răul nu ne mai place acum. 

 

Vrem tot, dar nu știm că nu putem duce mai nimic 

Nici cu brațele, nici cu mintea, cu inima nici atât, 

Pentru că toate au slăbit de-atâta banală alergătură. 

 

Ne-mpiedicăm în aur, veșminte și palate, 

Înlocuim un suflet cu un parfum banal, 

Și ascultăm cum țipă altul peste al nostru zgomot. 

 

Pe străzile sufletului am lăsat praful să se-așeze, 

Crezând că mai e timp de dus la curățat, 

Dar timpul a devenit și el grăbit spre veșnicie. 

 

Când ceasul vrea să se oprească pe noptiera inimii, 

Ne punem pe treabă și apucăm să facem mai nimic, 

Dând vina pe unul și pe altul, pe timp și pe divin. 
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Așa se scurge viața, în grabă și degeaba, 

Am lua-o de la capăt, dar linia s-a tras 

Și ochiul se închide să vadă ce n-am făcut. 

 

Atunci promitem totul, că facem mult mai mult, 

Că vom fi atenți la noi, la alții, la al vieții sens, 

Dar Nu rămâne Nu și-acum ne plângem murirea. 

 

 

Plecăm pe rând așa cum am venit 

Și linia o luăm cu noi să facem socoteala. 

Nu am vrea să ne fi întrecut alții… 
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Întrebări de mers în zare... 
 

Asist. Univ. Drd. Alexandru Carțiș 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 	

Universitatea din București, București 

 

Spune, Doamne, ce ne facem 

Când pleacă oameni din lume, 

Că rămânem fără nume 

Ca binele să-l refacem... 

 

Spune, Doamne, unde-i dorul? 

Unde-i sfânta bucurie, 

Surâsul de veselie, 

Ce le poartă numai omul? 

 

Spune, Doamne,-n ceas de seară, 

Ce ne facem făr’ de oameni, 

Fără vise, doar cu fameni 

Ce smulg totu-n a lor gheară? 

 

Spune, Doamne, dacă poți, 

Cu ce umplem golul serii 

Pustiit pentru eterii 

De ai mei prieteni toți? 

 

Spune, Doamne, înc-o dată, 

Că m-a năpădit uitarea, 

Spre ce zări să-nalț cântarea 

Să-nconjur vecia toată? 
 

14.04.2021 
În memoriam A.R.M. 

La plecarea unui om, unui coleg, unui profesionist, unui prieten... 
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Albul ghiocel 
 

Profesor învățământ preșcolar Sorina Ioana Căpățână 

Școala Gimnazială “Dr. Mioara Mincu”, Conțești 

Profesor de sprijin Claudia Cerasela Bucurâ 

Școala Gimnazială Specială, Târgoviște   

 

De pe deal, în depărtare, 

Cu alai de flori și soare 

Coboară încetinel 

Blândul, albul ghiocel.  

 

Soare dezghețat răsfață 

Și-i ridică mândra față 

Iar plăpândul bobocel 

Acum e albul ghiocel. 

 

Noaptea, gerul nu se lasă,  

Dar zăpada face casă  

Unui firav gândăcel  

Și lui, albul ghiocel. 

 

 

Ceea ce simți 
 

Când inima îți bate tare  

Și zâmbetul îți crește mare  

Când parcă totul devine strălucire,  

Ceea ce simți e fericire!  

 

Când norii se strâng în tine  

Și ploaia din ochi nu o poți ține 

Când vrei înapoi pântecul să te răsfețe,  
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Ceea ce simți e tristețe.  

 

Când parcă-n capul tău clocotește apă-ntrun ibric 

Aburul din urechi nu te lasă să auzi nimic! 

Când gândirea pare o stricată jucărie,  

Ceea ce simți e furie. 

 

 

Ziua copiilor 

 

După luna lui Florar 

Apare în calendar  

Ziua cea mult așteptată,  

1 Iunie, ce zi minunată!  

 

Este ziua lor, ziua copiilor 

Și le dedicam doar lor, rima cântecelor.  

Imn de veselie cântat la vioară 

Celor mici pe-afară, celor mici în inimioară!  

 

Dragul nostru copilaș,  

Să zbori ca un fluturaș 

Spre soare, acoperit de pălărie 

Iar noaptea s-ai vise de copilărie! 

 

 

Ce rimează cu “mama”? 

 

Cu dulceața de prune din clătitele dulci. 

Cu cearceaful răcoros în care te culci.  

Cu un șervețel cu care îți ștergi lacrima  

Cu cartea care îți explica unde se pune cratima.  
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Cu un trifoi cu patru foi găsit înainte de test.  

Cu un manual care te învață să fii modest.  

Cu autobuzul care vine la fix atunci când plouă.  

Cu florile care te gâdilă pline de rouă.  

Cu o poveste șoptită înainte să adormi. 

Cu eroul în care visezi să te transformi.  
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Singurătate 
 

Gabriela Cioroiu 

Gradinița cu PP nr 8 Constanța 

 

În lumina nopţii înecate în fum, 

Sunt stânca-nverzită lovită de val, 

Sunt marginea mării-nspumate în lacrimi, 

Nisipul fierbinte ce plânge la mal. 
 

Sunt valul ce pierde nisipul în zare, 

Suflarea mării de val înecată, 

Sunt pescăruşul ce poartă răzbunare-amintirii 

Ce-alungă zâmbirea din vremea uitată. 
 

Sunt aripa gândului ce-n vise mă poartă, 

Sunt roaba trecutului biciuit de şoapte, 

Sunt liberă-n ziua ce mâine se-arată, 

Sunt eu fără tine, sunt singură-n noapte. 
 

 

 

Regret 

 

S-a înnoptat. Codrul tace. 

E tainic sub stele şi zace, 

Ascultând fremătarea din ziua de-apoi 

Şi-nserarea tăcută, cu paşi de noroi. 

Frunza-i e rece. Se-apleacă. 

Umezeala ceţii o-neacă, 
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Smulgând din lacrima dorului său, 

C-un fior, o amară părere de rău. 
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Stop poluării 
 

Profesor învățământ primar Cîrstea Nicoleta Camelia 

 Școala Gimnazială Nicolae Crețulescu, Localitatea Leordeni 

 

Curge Dunărea la vale 

Și-ntâlnește-n a ei cale 

Munți, păduri și sate mii, 

Lunci, comune și câmpii, 

 

Țări, orașe, capitale, 

Iar ea curge tot la vale 

Și străbate așa cochetă 

Drumul până-ajunge-n Deltă. 

 

Apoi mândră se revarsă, 

Ocolind pădurea deasă 

În apele Mării Negre 

Unde soarele o vede. 

 

Oameni buni, noi vă rugăm 

Și frumos azi vă-ndemnăm 

Să păstrați apa curată 

Fiindcă-i viață adevărată. 

 

Pentru-o viață sănătoasă, 

Liniștită și frumoasă, 

Dunărea să o păstrăm 

Și să n-o mai poluăm! 
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Gânduri… 
 

Profesor Cojocaru Adina Camelia 

Școala Gimnazială, Vața de Jos 

Profesor Cojocaru Sorin 

Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Brad 

 

Dintre toate războaiele, 

Mai aproape de mine 

Ești tu, durere. 

Nu trebuie să-mi ridic spre ceruri privirea 

Către avioane pline de bombele tristeții, 

În sufletu-mi luminează 

Toată slava ta, Doamne. 

Uneori sau tot timpul, 

Când tristețea își desfășoară 

Norii cenușii ai războiului. 

Tu te arăți Doamne, în albastra-ți splendoare. 

Război ridicol?! 

Ești steaua cea plânsă 

De ochii întunericului. 

Aștept lumina nopții  

Să te trezească cât mai curând. 
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Primăvara 
 

                                                                                                Dorina Cracană 

Școala Gimnazială Sipote, Iași 

 

S-a îmbrobonat fruntea naturii  

În durerile facerii noi 

I s-au rupt apele, 

A început să nască multiplu de ghiocei. 

Icnește neauzit 

Aducând pe lume violetul brebeneilor. 

Spasmatic nevăzut 

Expulzează droaie de toporași. 

I s-au rupt apele... 

Curg culori, 

Curg mirosuri 

Sssttt !!! 

Naște! 

Un  giulgiu de dragoste, repede! 

Să înfășăm minunea! 
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Reflexivitate trecută 
 

Prof. dr. Nadia-Luiza Cruceru,  

Școala Gimnazială “Petre Ispirescu” Constanța 

 

în semn de feminitate 

inima nu gândește. 

i-am ascultat ecoul la diferite depărtări. 

am întins capcane în jurul ei pentru 

a o prinde gândind 

și nimic... 

am amenințat-o. i-am spus că nu 

o mai țin dacă nu începe să reflecteze. 

a făcut ochii mari 

i-au tremurat buzele, apoi a tăcut... 

credeam că asta e semn bun și 

că, raționând, îmi va confirma 

că omul e bun, 

drumul e lung 

și alte chestii din astea pe 

care le repetam zilnic de 

ajunsesem a nu le mai înțelege... 

însă tăcerea din jur a înghețat și 

sună pustiu 

aerul a dispărut cu repeziciune 

iar umbrele au gust de mucegai... 

ce schimbasem de lumea rămânea 

ca o rană? 

Gândul mi-a spus că lăsasem afară de mine 

o inimă. 

m-am întors și am luat-o. 

i-am șters blând chipul 

și am așezat-o în culcușul umărului. 
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i-am mângâiat somnul 

și m-am rugat să nu moară. 

dimineața inima a cerut o eșarfă... 

voia să ieșim împreună la o plimbare 

și avea nevoie de un aer de feminitate. 

i-am înțeles atunci...rațiunea...  

 

cvasi-mitologie 

la kilometrul 2 începe un stâlp 

continuat la o palmă de el 

de o girafă 

apoi este derivată o stare 

eufonică 

dirijor fiind un pui de piatră 

lumea întreagă și-a înșiruit numărul 

pentru că urmează marea expoziție 

în care figurine de ceară vor 

protesta împotriva încălzirii 

globale 

înghețându-și pentru jumătate de eternitate 

răsuflarea... 

să tăcem de acum! 

aburul de cuvinte poate 

distruge spectacolul 

doar mișcarile dirijorului vor 

continua 

căci puiul de piatră e total 

absorbit în creație 

tot astfel cum odinioară pygmalion 

și-a așternut culcuș în galateea 

 

reciclare 
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mama a lui iona 

l-ai mai născut o dată 

pe cel care fusese înainte 

să existe? 

vreau să-l întreb unde 

a văzut hăul pe care îl urca în 

seară orice vacă 

pentru ca din laptele muls 

și azvârlit către cer 

să apară din nou calea lactee... 

am nevoie urgentă de informații: 

corabia mă așteaptă lângă 

fântână 

să lăsăm în urmă drumul de 

lapte, iar din 

pânzele noastre să croim 

un tipar potrivit să imite 

susurul apei... 

să știi că la noapte vrem să 

ademenim balena 

afară de tot din iona 

 

cine se teme de androgin? 

Eu nu cred că există vreun loc în care 

Șoarecele să aibă coșmar de pisică 

Oamenii au înțeles greșit drept 

Hărțuială ceea ce era de fapt 

Teama de compunere a androginului 

Cu el însuși. 

Sunt zile în care numai să ajungi 

La o înțelegere cu tine consideri 

A fi imposibil… 

Îți dai seama: să trăiești o eternitate 
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Cu două drumuri opuse în tine, 

Cu două tonuri diferite, cu două 

Materiale de suflet…e prea greu, 

Prea complicat… 

Nici bietul Sisif nu ar fi rezistat 

La o asemenea exploatare din partea 

Propriului sine… 

De aceea există câte două locuri 

În lume- 

Unul pentru el și altul pentru ea- 

Contrariile sunt unite prin devenire 

iar Marele Joc le păstrează curată 

Identitatea 

Desenând printre nori un tablou de familie 

 

vecinătate 

gândul meu greoi de vis 

deschide umbrela absent 

lumina dimineții vânează agil 

umbre de somn 

lângă noi o floare și-a cuprins în culoare 

rădăcinile 

iar ele au prins scânteieri de pietre de râu. 

în spatele nostru ieri fusese un munte 

acum e drumul nostru rotund ca o roată de bicicletă 

îți ghicesc întrebarea dar nu știu 

dacă mandala din urma noastră era labirintul 

ori acesta începe imediat dupa colț. 

oprește! un orb ne trece prin față fără să se asigure! 

mi-e cunoscut...a mai fost și ieri 

are un nume straniu...însă niciodată nu rămâne pe loc 

îmi spui că vrei să-l urmărim 

de ce? uite ce vale întinsă urmează imediat după ce trecem de colț... 



 172 

am înțeles...simți că orbul are nevoie de protecție 

da, desigur, e loc suficient sub umbrelă... 

grăbește pasul atunci! orbul se apropie de o intersecție... 

de ce te-ai oprit? și ce dacă ți-ai amintit numele orbului? 

grăbește înainte să-l ferim! 

dumnezeu este orbul? 

tot cred că e loc pentru trei sub umbrelă! 

aleargă!...se apropie o mașină!... 

bună dimineața, doamne! vrei să continuăm drumul împreună? 
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Nostalgic 
 

Profesor Cucu Aurelia 

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galați 

 

Așa îmi vine-o poftă udă 

De-o turtă ce-n cuptor asudă, 

De unde am sau unde nu e 

Și-o mușcătură de gutuie, 

Miros de vreascuri ciopârțite 

Și mâțe blânde tolănite, 

Parfum cărnos de crizantemă 

Prinsă lejer în diademă, 

De barba unui moș sihastru  

Spunând povești c-un cal măiastru, 

De mâna dreaptă zgâriată 

Că-n pom m-am cocoțat cu tata, 

De mama când a mia oară 

Mă ținea strâns la subțioară, 

De unghii negre și crăpate 

Ascunse seara pe la spate, 

De geamuri scurse, nădușeală, 

Când la cotlon fierbe o oală, 

Smolite lung într-un ceaun 

Stau prune făcute magiun. 

Ah, ce frumos și lent răsare  

Din nor de ceață, fir de soare 

Și mă cuprinde-o nostalgie 

De dinți murdari hlizind prin vie 

Și pete lungi pe-o bluză roasă 

De atâta dulce tămâioasă, 

Să curgă reci pe la uluci 

Miezul din nori cu praf de nuci, 
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Să se așeze pe alee 

Frunze în formă de camee 

Și lângă soba de chirpici 

Să-și sufle-n palme doi bunici. 

Așa îmi vine-o pofta udă… 

Ochii-mi cu sare se inundă. 
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Prietenie 
 

Profesor Dascalu Aurelia 

 Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut, județul Bacău 

 

Prietena mea de mătase, 

Prietena mea de văzduh, 

Veșmântu-ți pe mine îl coase 

cu fire din inimă toarse, 

cu gânduri de dragoste arse 

și fapte nădite din duh! 

Prietena mea de mătase, 

Un strop din destinu-ți mă prinse 

și brațele mele, învinse, 

cu pace se lasă cuprinse, 

iar fruntea-mi pe-a ta o atinse, 

Prietena mea de văzduh! 

Se lasă-nserarea pe case 

Când gându-mi spre tine se-ntoarse 

și clipe-n privire sunt stoarse, 

cu gene umbrite de duh, 

Prietena mea de mătase, 

Prietena mea de văzduh, 

O pană de înger prelinse 

Cuvinte din doruri nestinse 

Ce-așteptă pe buze închise! 

 

Abuzul ca formă de iubire 

 

Văd sol lunar sub talpa de bocanc! 

E-atât de secetă în trupul tău, iubito? 

Când au plecat înfiorate veri 

Și toamne umede 
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Şi-ngândurate seri? 

 

De ce acum e doar pământul sec 

Și nici un rod sub pas nu se strivește? 

Când struguri grei am stors 

În fierbințeli și nopți... 

Și flori sălbatice-au apus 

Fără să dea de veste?! 

 

Unde-ai plecat? 

Şi ce-a rămas din tine? 

Doar umbra febrei ce ne cuprindea 

 mai dăinuie acum! 

 

Sec e pământul ce trebuia hrănit 

Și gol e sufletul ce-a fost neocrotit. 

În ochii tăi văd cearta de aseară 

Și zâmbet nu-nfloreşte din vorba de ocară! 

Nădejdea nu mai crește ca bradul pe o stâncă! 

Doar ura ne mai leagă!  

Tulburător de-adâncă! 
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Timp 
 

 Educator Dima Ionela 

Grădiniță cu program prelungit Nr.39, Brăila 

 

Regret că acum pot purta tocuri, 

Așa-mi doream în pruncie 

Fără să știu că apoi jocuri, 

Vreodată n-ar să mai fie. 

  

Cu entuziasm gravate, 

Râsete nevinovate, 

Praf în ochi, coate julite... 

Codițele-mi ciufulite… 

  

Regret c-acum sunt suvenir, 

Din cel mai frumos răstimp 

Când eu sunt doar musafir.. 

Cât de prețios ești, timp! 
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Haiku 
 

Profesor Dragotă Teodora-Emanuela 

Școala Gimnazială Nr. 117, București 

 

Copilăria, 

Floarea zânelor, crește 

În noi zi de zi. 

 

Zilele noastre, 

Picături de ploaie-n vânt, 

Zidesc curcubeul. 

 

Timpul furios 

Războaie tiranice 

Poartă pe umeri. 

 

Privește stele 

Adulmecă pietrele 

Și rămâi tăcut. 

 

Înțelepciunea 

O aduce timpul ros 

Măcinându-ne. 

 

Picuri de lună 

Ceruri și nori străjuiesc 

Eternitatea. 

 

Casă-ntre case, 

Cu coperte roase, vii 

Cartea este una. 
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Petale de trandafir 
 

       Profesor Dună Ramona-Elena 

 Școala Gimnazială, Nr.1, Mangalia 

 

Mi-ai copleșit urechea cu șoapte calde și frământate în iubire 

în înserări și nopți de vis. 

Mi-ai îmbujorat obrajii cu petale fine de trandafir. 

Atunci mi-am zis că o ființă izvorâtă din lumină  

s-a pogorât din paradis. 

Mi-ai atins buzele cu mâini de catifea 

și-atunci vorbele s-au stins, 

iar eu am rămas într-un univers confuz 

și glasul meu a devenit difuz, 

căci iubirea ce se frământa 

năștea din dorința de a da 

gingășie și blândețe 

și un strop de frumusețe, 

căci prin trupurile noastre calde 

țâșnea din nou lumina și bucuria. 

Acum se trăia pe deplin iubirea... 

 

 

Povestea mea 

 

Mulți pictează crâmpeie de existență 

țesute pe pânze întunecate sau ornate de lumină. 

Mulți sunt dintre aceia care stăruie-n pierzare, 

aruncându-și a lor privire în lumea trecătoare 

și se-nghesuie cu toții la tarabă să-și aleagă câte-un dar 

din lumea asta ce-l văd ca p-un mărgăritar, 

dar puțin cunosc că toate sunt de-a trecerii curtate 
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și-ntr-o zi totul se destramă. 

și se va preschimba în praf. 

Doar lumina bunătății și-a iubirii 

reînvie orice-atinge cu a ei aripă trandafirie. 

Orice lucru se transformă în oceanul de iubire 

și renaște ca o zi de primăvară. 

Orice lacrimă se-ascunde în prezența sa, 

Căci iubirea n-are margini 

și strecoare diamante 

chiar în vasele de lut. 

 

 

Alerg 
 

Pe drumuri pietruite cu pietre pășesc 

și-mi car cu credință cinstita chemare. 

Alerg și-adesea alergarea ajunge-abisală. 

Puterea se pare că piere pieziș și cad în prundiș. 

Azurul apare acum-n agonie, 

acoperind atrăgătoarea armonie. 

Mă mulțumesc cu muntele ce maiestate mărturisește. 

Mă înalț și înverșunarea înălțimii îmbogățește 

sufletul sărăcit de stepa silniciei. 

Odihnă peste ostrovul oaselor omenești. 

Lumină ce licăre liniștită în lanurile largi ale labirintului lumesc. 

Alerg și alergarea adesea-i acerbă, 

căci premiul primit poartă lauri cerești. 
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Mă regăsesc 
 

Caut în clepsidra timpului 

ca să-mi aurific clipele din povestea mea de viață. 

Adulmec acul ascuțit al morții 

în undele fine ale inimii. 

Ce mult se tânjește după încă un minut, o oră, o lună, un an, o veșnicie... 

Boabele de lumină ale sufletului se preling pe firul neputinței de a anula 

trecerea umană. 

Îmi sprijin coatele de marginea cerului 

și îmi arunc privirea minții înspre „dincolo”. 

Ce repede se produce stingerea și transformarea omului! 

Rămâne doar visul, amintirea... 
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Când ai încredere 
 

Profesor învățământ primar Fanea Ramona 

 Școala Gimnazială George Emil Palade, Buzău 

 

Când ai încredere în tine,  

Totul se menține. 

Ambiții, visuri, provocări, 

Nu sunt doar evocări, 

Ele devin încet, încet, 

Un buchet complet, 

Un TU perfect. 

 

Nu renunța acum,  

Nu renunța maine, 

Păstrează totul într-un album  

Că nu ai de unde știi ce vine.  

Ambiția ta de azi, 

Nu te va lăsa să cazi. 

Visele tale de mâine, 

Vor fi acolo și poimâine. 

Privește și țintește sus, 

Acolo, unde ai ceva de spus. 

 

Ai încredere că poți  

Chiar și atunci când nu mai poți.  

 

 

  



 183 

 Bufonul regelui 
 

Profesor Furtună Melisa Bianca  

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, Cluj-Napoca 

 

Sunt doar un nebun clandestin… 

În curtea regală nu-i loc pentru mine, 

Bufoni fără vorbă rânjesc la festin, 

Mimând grotesc a furci caudine. 

 

Pe scări și în sala regală 

Fac tumbe tembele ursuzi schilodiți, 

Pelticii îi spun gluma banală, 

Frenetic aplaudă tonții robiți. 

 

Sunt doar un nebun clandestin… 

La curtea regală nu-i loc pentru mine, 

Privesc amuzat acest janic destin, 

Prin lespedea gardului ce-abia se mai ține. 

 

 

Mi-e sete 
 

Mi-e sete de seve de vinuri ascete 

De strugurii  plini,  jertfind a iertare, 

Mi-e sete de grâul dospit sub pecete 

De  boabe sfinte, cruțând a mustrare. 

 

Mi-o sete amară să iert și să mângâi. 

Și nu-i ce să beau, căci cupa e goală 

Oțet este apa și fiere e vinul 

Iar prescurnicerul uitat în cămară.  
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Right Before The Candles Burn Out 
 

Elena Georgescu 

Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu, Corabia, Olt 

 

right before the candles burn out 

and all I’m left with is the darkness, 

all alone with just my thoughts 

in baths of agony and madness, 

I’m kissed by hope. 

 

 

before my mind is crammed with chaos 

and the night turns dreams to dust, 

one second ahead of breaking 

and collapsing into past, 

it feels less heavy. 

 

 

and before I shut my eyes 

and I fight with my own head, 

killing softly all my wellness 

while I’m tossing in my bed, 

it’s me again. 

 

 

yet the triumph dies right after, 

like it was meant just to kill, 

sticking knives inside my wounds 

threatening to never heal… 

and death comes by. 

  



 185 

Nu sunt 
Profesor Grama Vasilica,  

Liceul Teoretic "Mihail Sebastian", Brăila 

 

Nu sunt nici una nici alta 

Nu sunt decât eu 

Niciodată mai mult, sau poate mai puţin 

Nu sunt Eva la Facerea Lumii  

Neînceputul măr al lui Adam 

Nu sunt o stea căzută-n abis 

Născută din pântecele Terrei. 

Nu sunt strigătul lumii la naştere  

Nicicând de zei auzit  

Nu sunt raze de soare sau lună 

Nimic eu nu sunt, 

Nici măcar praf de stele… 

Nu sunt decât o mână de lut 

Nume de floare, de înger, sau sfânt 

Dar 

Sunt oglinda lumii reflectată în mine 

Sunt doar eu, şi atât! 

Sunt un strop de emoţie în oceanul de dureri al lumii, 

Sunt creaţia pură a Dumnezeirii 

Sunt trup şi chip de femeie făurit. 

Sunt, poate, cântecul păsărilor la răsarit 

Sunt o privire aruncată peste lume 

Sunt cerul boltit şi negrul pământ 

Sunt leagănul de la marginea lumii 

Sunt orizont necuprins. 

Sunt ecoul infinit al inimii tale,  

Sunt dorul nestins. 

Sunt atingerea mâinilor tale calde 

Sunt arzătoare dorinţă, 
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Sunt parfumuri de buze uscate 

Sunt săruturi fierbinţi 

Sunt sigiliul Universului pecetluit în tine  

Sunt un Eu contopit în Tu, 

Sunt 

Suntem 

Tot 

Contopit! 
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Șlefuitor de diamante  
 

Profesor Ana-Maria Hîngan 

                                  Școala Gimnazială „Sfântu Ilie”, Toplița, Harghita 

 

Știut e că viața sa nu mai contează 

Lucrează cu drag, elevii antrenează 

E vrednic să-nfrunte orice provocare 

Frenetic, abil, înzestrat cu răbdare, 

Uimește, cunoaște, apreciază, admiră, 

Imită, iubește, se joacă, inspiră... 

Trăiește emoția sufletelor fragile, 

Omul sculptat din cuget, din lumină 

Răsfiră ce i-a fost dat... 

 

Demnitatea - umil o restabilește 

Eroul a cărui povață rodește! 

 

Din al său har, divin și prețios  

Inundă-n jur cu lucruri de folos, 

Amprentă peste generații el așterne 

Misiunea sa e nobilă, 

A faptelor eterne. 

Noblețe în tot ce insuflă și tot ce clădește, 

Tainica-i  lucrare în fiecare suflet înmugurește  

Educând, natura umană o desăvârșește. 
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Atinge-mi sufletul 
 

Profesor Claudia Iancu  

Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu”, Galaţi 

 

Cine poate? 

 

Cine poate înțelege 

Sufletul unei femei? 

 Cine știe cum păstrezi 

Suflet pur, fără de chei? 

Cine oare are dreptul 

Să încerce-a te schimba 

Să îți ceară, să-ți impună, 

Ce vrea el sau ce vrea ea? 

Cine crede că se poate 

Suflete să modelezi, 

Să schimbi omul după vrere, 

După plac, sau cum visezi? 

 

Ca să vezi o transformare 

Trebuie să treacă timp, 

Trebuie să dăruiești 

Fără să aștepți la schimb. 

Să ștergi lacrimi și dureri 

Așternând cuvinte dragi, 

Și să dăruiești iubirea 

Fără să știi că o faci. 

Să fii un balsam pe suflet 

Și încredere să ai, 

Și-ntr-o zi o să-ți dai seama 

Lângă ce fel de om stai. 
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Și vei observa schimbarea 

Fără a ști că tu ai fost, 

Cel ce a schimbat din gesturi 

Și a modelat frumos. 

Bunătatea,vorba dulce 

Și iubirea cu temei, 

Ele ar putea să schimbe 

Sufletul unei femei.. 

 

Licoarea dimineții 
 

Bună dimineata, Lume! 

Cine bea cafea cu mine? 

Și cine-ar putea să-mi spună 

Ce e rău și ce e bine? 

 

Cine știe să împartă 

Doar cu mine taina vieții, 

Să culeagă zâmbete  

Din lacrimile dimineții? 

 

Din licoarea amăruie 

Aburi dulci mă tot sărută, 

Îmi mângâie fața tristă 

Și-mi coase inima ruptă. 

 

Ea, cafeaua, îmi sărută 

Fața, ochii, lacrima, 

Îmi așează gândurile 

Precum eu aș așeza, 

Într-o ordine perfectă, 

Viața mea. 
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Doruri 
 

Ce mi-e dor să fiu iar fată 

Să duc capra la izvor, 

Să colind pădurea toată 

Și să sar din foișor. 

 

Mult mi-e dor de anii aceia 

Când cântam în vârf de deal, 

Era doar copilăria 

Cu păcatul ei banal. 

 

Și mi-e dor de pat cu paie 

Și de podul plin cu fân, 

De mirosul din odaie 

Și de bunicul meu bătrân. 

 

Uneori,visez în noapte 

Chipuri dragi ce nu mai sunt, 

Și mi-e dor de-acei copii 

Între care am crescut. 

 

Îmi e dor și de livadă 

Și de drumul dintre vii, 

De gutuiul cu vergi drepte, 

Corector pentru năzbâtii. 

 

Îmi e dor de tot și toate 

Ce au fost demult, cândva, 

Îmi e dor de verii mei 

Și de copilăria mea. 
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Alteori, sunt doruri multe, 

Ce din suflet ies în goană, 

Și le las să plece unde 

Auzeam cândva, o goarnă. 

 

Si de-ar fi să mai fiu fată 

Să dau timpul înapoi, 

Aș mai colinda o dată, 

Dealuri, râpi, păduri și văi. 

 

 

Poate 

 

Suflet bun, gânduri curate, 

La căldură lângă sobă, 

Le-am putea avea pe toate 

De-am putea să stăm de vorbă. 

 

Iar e noapte fără stele, 

Iar e sufletul cernit, 

Însă gândurile mele 

Către tine au pornit. 

 

Mă gândesc că poate mâine 

O să fie cald și soare, 

Ploaie caldă-mi udă chipul 

Sau din cer cade ninsoare. 
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ECOU 
 

Profesor psihopedagog Iuga Mihaela, Școala Gimnazială Specială nr.2, București   

Profesor psihopedagog Petrariu Luciana, Școala Gimnazială Specială nr.2, București   

 

Atâtea flori pe rânduri, rânduri, 

Prin primăvară gânduri, gânduri, 

Sădite mai odinioară, 

Venit-a vremea să răsară! 

 

Poartă prin timp o nemurire, 

Icoane în priviri și în simțire, 

Atingere de îngeri prin grădina 

În care mâinile pliviră rădăcina. 

 

De-odată, îmi miroase-a pâine 

Dospită de cu seară pentru mâine,  

Și-a flori crescute drept sub soare, 

Zambile, toporași și lăcrămioare. 

 

E vremea să ne bucuram de ele 

Sub soare cald ori pe sub stele,  

Să le-adunăm, să le culegem 

Și-n brațe ca pe-odoare să le legeni. 
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Copilăria 
 

Prof. Lupșe Marina 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 53 Oradea 

 

Sunt așa de mic, dar totuși mare 

Sunt așa plăpând, dar totuși tare 

În această lume minunată 

Mă simt luminată. 

Sunt copil și îmi doresc 

Viața să o trăiesc 

Curat și ordonat 

Cum doamna m-a învățat. 

În fiecare moment al vieții 

Să fiu bucuros și vesel 

Supărat de fel 

Copilăria frumoasă 

Repede va trece. 

 

 

  



 194 

Țara mea 
 

Profesor învățământ primar, Adriana Macarie 

 Școala Gimnazială ,,Ion Pop Reteganul” Sâncel 

 

Țară plină de cântare 

Și cu zâmbetul de floare, 

Luminată ca o stea 

Parte din inima mea. 

 

Ai izvoare cristaline, 

Minele cu aur pline. 

Dealuri și câmpii mănoase, 

Omenie pe la case. 

 

Nime-n lume nu-ndrăznească 

Țara mea s-o nimicească! 

Aici codrii-s mai umbroși 

Oamenii mai curajoși. 
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Cărticica 
 

 Prof. Magda Cosmina 

 GPP.Nr.1 Beiuș /Beiuș 

 

Am primit o cărticică  

De la mama mea în dar  

Cu poze și rânduri multe  

Parcă-i un abecedar 

 

Litere mici și mărunte  

Se îngrămădesc în ea  

Poze și imagini multe  

Pentru a le colora  

 

Paginile ei sunt multe  

Toate eu le voi citi  

Când pe strada eu voi merge  

La copii le-oi povesti . 

 

Ce am învățat din carte , 

Cartea „Prietena mea „ 

Lucruri mari și lucruri multe 

Pe toate le veți afla . 
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Ia mea 
 

Profesor învățământ primar: Marilena Manoliu 

 Școala Gimnazială Pârcovaci - Hârlău, județul Iași 

 

Ia mea cea românească, 

Minunată, chiar măiastră 

Poartă-n ea izvoare vechi, 

Modele fără perechi. 

 

Borangic, in sau bumbac 

Mie toate acestea-mi plac! 

Florile cusute de mână 

Sunt ca cele din cunună. 

 

Și catrința…o iubesc! 

Mereu cu ea mă mândresc! 

Pun și brâul cu mărgele 

Și-n picioare…opincele. 

 

Nicăieri nu vei găsi 

Costum ca al meu, să știi! 

Ia mea cea românească 

De Sânziene se celebrează. 
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Primăvara 
 

profesor Marin Ana-Maria,  

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Bradu 

 

Sosește primăvara 

Cu-alai de ghiocei 

Și sună toată țara 

Ca niște clopoței. 

 

Sosește primăvara 

În parcuri și-n gradini 

Și ne șoptește iară 

Cu glasul cristalin 

 

Veniți, copii, afară! 

La joacă mai curând, 

Veniți, că-i primăvară! 

Cu  soare cald și blând! 
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Iarna 
 

Ștefan Măluțan 

profesor învățământ preșcolar Irina Ioana Măluțan 

Grădinița cu program prelungit „Căsuța Fermecată”, localitatea Gherla 

  

Vine iarna cu zăpadă,  

Frig și fulgi argintii,  

Dar aduce, totodată, 

Bucurii pentru copii. 

 

Hai la schi sau săniuș,  

Să ne dăm pe derdeluș. 

Hai afară, la zăpadă,  

Apoi la o ciocolată caldă. 

 

Dar cel mai frumos moment 

E Crăciunul, asta-i cert! 

Colinde noi vom cânta 

Și lângă brad vom sta. 
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Este ziua ta 
 

Prof. Stela Negoescu 

Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” București 

 

E ziua ta și mi se pare, 

Că e o zi așa de mare,  

Că nu ești om, ești o minune 

Și flori pe unde calci ți-aș pune, 

Iar de nu crezi, îmi pare rău, 

E gândul meu.  

 

Ai zile bune dar și rele, 

Iar eu lui Dumnezeu i-aș cere, 

Ca să te vezi prin ochii mei, 

Să vezi minunea ce-o văd ei, 

Și să te bucuri zi de zi, 

Până n-oi mai fi. 

 

Ziua de azi e ca un dar, 

E de trecut în calendar, 

Să știe toți, cu mic, cu mare,  

Că este zi de sărbătoare, 

E ziua-n care-ai fost născută 

Și din Rai ruptă.  

 

Nu sunt acolo lângă tine, 

Ca să-ți urez să-ți fie bine, 

Dar ne avem în gând mereu, 

Asta contează când e greu, 

Nu case mari, averi și bani... 

La mulți ani!!! 
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Poezii 
 

Prof. Maria Nicolae  

Școala gimnazială Nicolae Titulescu , Comuna: Nicolae Titulescu  

 

Să cinstim „Mica Unire!” 

 

Tot ce a lăsat Creatorul să fie sub al Său Soare, 

A fost mic la începuturi , dar in timp a ajuns-a mare, 

La fel Marea Dacie ( prin secole împărțită )  

După multe încercări, de buni Români fu re-unită! 

 

Mai Întâi Mihai : Moldova cu Muntenia și Ardealu  

Apoi Principatele , de Cuza și Kogâlniceanu! 

Moldovenii și Muntenii, frați de-o Limbă și de-o fire,  

Votară același Domn: Cuza și ” Mica Unire!” 

 

Care a fost-a temelia Durabilă și Eternă  

Pentru România Mare, Creștină dar și Modernă ! 

Să nu uităm nici “talpa” Țării ( cu mii-de-mii de Ion Roată )  

Care au făcut Unirea, cu Cărturarii laolaltă ! 

 

Dar nici pe-Alecsandri cu “Hora…”unꞌ să dăm mână cu mână  

Cu- aceiași inimă din DOMNUL ! ( și- același grai;Limba Română! ) 

Să ne- amintim “ Mica Unire! “ trăind-o sincer fiecare, 

Că fără ea nu ar fi fost, nicicând o Românie Mare! 

 

Dar ca Evocarea noastră, Să fie Binecuvântată, 

S-o apărăm iubita țară să ne mândrim cu dânsa   

Hai să cântăm “ Hora Unirii !”  

Să trăim pur românește și apărați ( și ) de CHRISTOS!  
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Ne așteptăm ELEVII-n Școli! 

 

Ca-n fiecare toamnă, în mijloc de Răpciune,  

Elevii vin în Școli, pentru înțelepciune! 

Ca Învățătorii lor, să îi învețe carte:  

Cititul dar și scrisul și Științele exacte ! 

 

Să știe ce e Sportul, Pictura, Simfonia  

Ce e munca cinstită, Credința, România! 

Că orice știintă-i bună și fi-va-i de folos  

Dar peste-i, Cartea Vieții, adusă de Christos! 

 

Că încălzește inimi, prin Dascălul Iisus, 

Să îi iubim pe semeni, dar Cerul, mai presus! 

Părinții Roagă Cerul, ca Să pogoare Har: 

Copiii s-aibe roade și-n Noul An Școlar! 

 

O lume cere ploaie… să fie bun ogorul... 

Uitând “ problema- cheie”, care- I “ semănătorul”… 

E vremea ca în Țară, să ne-apucăm de treabă  

Și să spălăm sămânța de neghină  și pleavă !  

 

“ Ogorul”, e Elevul, să-l facem mai mănos  

Prin baza învățăturii adusă de CHRISTOS 

“ Sămânța”-i curricula, predată de “ n” ori  

De dascălii din Școală, ce-s buni “ semănători”! 

 

Spiritual ( și fizic), eu sunt mereu cu voi! 

Mă rog pentru “ ogor” , “ Sămânță”, dar și “ ploi “!  

Când “ploaia”, este DUHUL, și-un Dascăl bine-ales, 

Atunci e garantat, cel mult dorit SUCCES! 

 

Chiar de și Țara noastră-i cuprinsă de Covid  
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Școala nu e în standby, predarea n-are vid! 

ON-LINE—ul suplinește, dar NU e profesor! 

În locul său NU poți, să pui un procesor ... 

  

Rațiunea, sentimentul,voința ne-au fost date, 

Ele nu au fost substituite, de au, sunt surogate  

Hai să rugăm pe Domnul: Să piară pandemia! 
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La mulți ani, mămico! 
 

Profesor învățământ preșcolar Cristina Osoloș 

Grădinița cu program prelungit Disney, Brașov 

 

Iubită mamă dragă, 

Astăzi de ziua ta, 

Nu-ți pot oferi daruri prea multe, 

Dar te iubesc și ești lumea mea! 

 

Acum sunt cam micuță, 

Și chiar dacă nu fac lucrurile prea bine, 

Eu știu, mămică dragă, 

Că te mândrești cu mine! 

 

Tu m-ai adus pe lume, 

Și veșnic îți mulțumesc, 

Dar azi, în loc de lucruri fine, 

Primește-n dar un sincer „te iubesc”! 
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Mărțișor 
 

Profesor Palade Dumitrița-Delia,  

Școala Gimnazială Specială Pașcani 

 

Noi toți din clasă am așteptat în bănci, cuminți, cu sufletul la gură, 

Să sune clopoțelul pentru pauza mare 

Pentru că doamna învățătoare ne-a promis încă de ieri,  

Că vom avea o lecție deschisă în natură, 

 

Când după ore am ajuns acasă, obosit, 

M-am întins să mă odihnesc pe pat 

Dar mai întâi am mers la frigider și am mâncat 

Că-mi pregătise mama o gustare, 

 

O farfurie plină ochi cu bunătăți și o salată mare. 

Promit ca mâine să-i aduc în dar cea mai frumoasă floare 

Să-i spun că o iubesc și-n inimă o port pentru vecie, 

Că-i cea mai bună mamă și tare mult a mai trudit. 

 

Apoi, conștiincios, eu la birou m-am așezat, 

Din temele la mate, două probleme am rezolvat 

Dar, iată, aud apoi cum vine tata, cu pasul apăsat, 

Dar eu de-abia am așteptat să-l prind de mână  

 

Să-i spun c-avem ceva de discutat 

Ca să ne sfătuim ce facem mâine,  

Doar sunt și eu un mititel bărbat. 

 

Tata m-a ascultat cu multă atenție și răbdare, 

M-a sfătuit ca mâine, mamei, să-i aduc o floare 

Și mărțișor să-i aduc în dar 

O nota de zece, la lecția din abecedar. 
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Când mama l-a rugat pe tata 

Să ne întrebe dacă temele sunt gata, 

Noi l-am asigurat că suntem pregătiți 

Și mergem la culcare, ca doi copii cuminți. 

Dar, după ce i-am auzit c-au adormit, 

Atât am așteptat, ne-am dezvelit, 

M-am ridicat din pat puțin cam adormit 

Și imediat ne-am pus pe șoșotit. 

 

Am cugetat până tărziu, în noapte,  

Am stabilit un plan de acțiune, ca-n fiecare dată, 

Ce mărțișor să facem fiecare, 

Ce flori alegem și ce felicitare. 

 

A doua zi, de dimineața,  

Am văzut în vaza nouă un buchet frumos de frezii proaspete, 

Tata și mama stăteau alături, visători, 

Scrutând cu privirea orizontul, parcă așteptând un oaspete. 

 

Noi ne-am apropiat tiptil de ei, îmbujorați,  

Să nu tulburam liniștea de mătase din privirea lor blândă, 

Vedeam uluiți cum umbra făcută de lumina privirii lor 

Ascundea primăvara ce sta, sublimă, la pândă. 

 

Cum iarna geroasă își leapădă alene haina cea groasă de gheață, 

Cum din trupu-i plăpând ies degete firave și inimi pulsând a verdeață, 

Cum ies la lumină ghiocei, viorele, albine și fluturi, 

I-am cuprins dintr-o dată, mărțișor de îmbrățișări și săruturi. 
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Iz de primăvară 

 

Profesor de psihopedagogie specială Pascu Oana, Școala Gimnazială Specială nr.2   

Profesor educator Neag Cristina, Școala Gimnazială Specială nr.2, București   

 

Privire caldă, suflet blând 

De floare ori de rază pe pământ,  

Învăluie în sărbătoare pură 

Și gândurile parcă ți le fură,  

Când bate dimineața la fereastră 

Cu muguri albi de măr, să te trezească. 

 

Tu o privești ca la-ntâmplare 

Și te prefaci că nu știi că e soare, 

Că păsări cântă-n triluri și vioara 

Vestește la fereastră primăvara,  

Cu tot cu flori și gânduri bune 

Cu tot ce-i mai frumos în lume. 
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Copilul meu… 
 

Profesor învățământ preșcolar: Păpară Adina Maria  

Grădinița cu Program Prelungit numarul 12, Mediaș 

 

Fetița mea iubită, 

Comoară neprețuită, 

De când eu pe tine te-am văzut, 

Am știut că eu am renăscut. 

 

Fetița mea iubită, 

Comoară neprețuită, 

De când tu mie mi-ai zâmbit, 

Eu nu mă mai opresc din iubit. 

 

Fetița mea iubită, 

Comoară neprețuită, 

De când tu către mine ai pășit, 

Eu timpul pentru mine l-am oprit. 

 

Fetița mea iubită, 

Comoară neprețuită, 

Când m-ai privit și mi-ai zâmbit,  

Emoții grele mi-ai sădit. 

 

Fetița mea iubită, 

Comoară neprețuită, 

Tot copil vei fi mereu, 

Acolo in sufletul meu. 

Copil iubit... 

Copil minune... 

Copil parte din mine... 
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Pledoarie pentru ploaie 
 

Prof. Speranța Petcu 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” Tg Jiu 

 

 

Cad picături de ploaie pe pământ, 

Iar norii negri ne privesc râzând,  

Cum zâmbetul pe față ne îngheață, 

Iar picături ni se preling pe față! 

 

 

Se bucură bobul rotund din glie, 

Că-și poate lepăda a sa mantie, 

Va încolți și se va înmulți, 

Iar glia roditoare frumos va înverzi! 

 

 

Din ceruri soarele gălbui  privește, 

Cum se înalță ca într-o poveste, 

Holdă de spice-nmiresmată, 

Ce așteaptă secerișu- îndată! 

 

 

Un bob de grâu frumos rotund, 

Se-așează lângă frați în rând, 

Așteaptă pitrele de moară,  

Să îl strivească-n zi de vară! 

 

 

Făină albă și pufoasă, 

Să fie dusă-n saci acasă, 

O gospodină o așteaptă, 
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Să facă pâine rumenă pe vatră. 

 

 

Familiei să-i facă bucurie, 

Recoltă bună de pe a lor glie, 

Lui Dumnezeu să-i mulțumescă, 

Pentru o ploaie atît de deasă!   
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Poezii 
 

Profesor Armie Petrina 

Liceul Teoretic ,,Avram Iancu” Brad, Hunedoara 

 

Chemare 

Mă cheamă vântul, 

Să-i ascult gândul, 

Venind de nicăieri, 

Poate e azi sau ieri. 

 

Mă cheamă marea, 

Să scrutez zarea, 

Un orizont nemărginit 

Pe clipe răstignit. 

 

Mă cheamă viața, 

Să-i sărut fața, 

Cu bune și cu rele, 

Așa-s zilele mele. 

 

Mă cheamă Universul, 

Să-i înțeleg sensul. 

Mă strigă tare cerul, 

Să-i descifrez misterul. 

 

 

Cuvinte 

Cuvinte înșirate, 

În suflet adunate, 

Ca perlele pe ață 

Să trăiești te-nvață. 
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Cuvinte rostite, 

În clipe învelite, 

Se derulează lin, 

Ca frunza de măslin. 

 

Cuvinte murmurate, 

Cu străluciri de nestemate, 

Luminează abisul, 

Înseninându-mi visul. 

 

 

Poveste 

Pe o margine de lună, 

Așezat pe semilună, 

Spiridușul frunza sună, 

Toată pădurea răsună. 

 

O prințesă adormită, 

S-a trezit nedumerită. 

Cucuveaua cea sărită, 

Nu știe de ce se agită. 

 

Vine prințul din poveste, 

Licuricii dau de veste, 

Pe prințesă o zărește 

Și pe loc se îndrăgostește. 

 

 

 

CÂNTEC 

Pe strune de vioară 

Ai cântat, 

Sufletul se înfioară, 
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Pe înserat. 

 

Ai fredonat o melodie, 

La ceas de seară, 

Mi s-a părut hazlie 

În zilele de vară. 

 

Toată pădurea cântă, 

Natura înflorește, 

Păsări în larg se- avântă 

Marea se- nveselește. 

 

 

Poezie 

Poezie, vers ritmat, 

Peste suflet sfărâmat, 

Ca roua de pe frunze, 

Sorbită- ntre buze. 

 

Poezie, vorbă lină, 

Recitată în surdină, 

Se așterne peste fire, 

Parcă să ne dea de știre. 

 

Poezie, cuvânt blând, 

Cu încetul murmurând, 

Versuri liniștite, 

Cu patimă rostite. 

 

Poezie, prieten drag, 

Care mă așteaptă- n prag, 

Sufletul umplându- l de lumină 

Tristețea mi- o alină. 
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Copile drag... 
 

Adriana Petruț 

Profesor pentru învățământul preșcolar 

Școala Gimnazială Slobozia, Slobozia 

 

Copile drag, tu nu uita, 

Că viața-i o minune! 

Ține mereu în palma ta, 

Doar gândurile bune! 

 

Pe-orice cărare să presari, 

Semințe de iubire... 

Și lumii-ntregi să inspiri 

Culori de bucurie! 

 

Iar greul, greul de va apărea, 

Să-l înfrunți degrabă! 

Nu lăsa căderea, 

Să te transforme-n roabă... 
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Concertul 
 

Prof. Manuela Pljoskar 

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara 

 

Azi, în curtea grădiniței 

Stăteau patru vrăbiuțe 

Și întruna ciripeau, 

Într-a lor limbă, cântau. 

 

Una, cred, era soprană , 

Avea vocea diafană, 

Cea de-a doua, flautistă, 

În stolul ei era solistă. 

 

Cealalte-o ascultau 

Și încet o îngânau. 

Frunzele foșneau ușor 

Încropind astfel, un cor. 

 

Și-apoi stropii mari de ploaie 

Cum curgeau pe geam șiroaie 

Au intrat în a lor cor, 

Dând dulceață sunetelor. 

 

Firul ierbii s-a întins 

Și ca un mare artist 

Cu finețe le dă tonul, 

Fluierând, ține isonul. 

 

Ploaia, este ea cam tristă 

Însă e mare artistă. 

Parcă toți eram pe-un nor, 
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Muzica ne poartă-n zbor. 

 

 

Insula de lectură 

  

Citești 100 de povești, 

Dintr-o sămânță-o floare crești, 

Dintr-un cuvânt ajungi om mare 

Și-ai să sădești și tu, o floare! 

Și dacă-n biblioteca ta 

Vreo carte, tu nu vei afla, 

Vino, cu drag, la grădiniță 

Să îți citim în poieniță! 

Sub floarea roză de cais 

Ai să pătrunzi ca într-un vis 

În taina-ascunsă-a cărților, 

În lumea cuvintelor! 
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Azi e o minune 
 

Profesor Pop Anamaria 

Liceul Teoretic Emil Racoviță Baia Mare 

 

Pe un albastru de cer 

Lenevește o vată de zahăr albuie. 

Privirea-mi  răzleață și gândul sfios 

Să îi sărute tălpile,  se suie. 

Stau și visez 

Și mă pierd în amiaza senină, 

Iubesc Cerul cu tot 

Și mă bucur de tihnă. 

Azi iau o pauză de la trebuie 

Și respir pe săturate! 

Azi e o minune! 

 

 

Am uitat 
 

Am uitat cum e să ridic ochii la Cer 

Am uitat să cer ajutor, să spun mulțumesc. 

Am uitat cum e să te scalzi în lumină, 

Am uitat cum strălucește roua într-o dimineață senină. 

M-am lăsat copleșită de acest iureș de trebuie și a avea 

Și am uitat de a trăi și a exista. 

M-am simțit părăsită și abandonată 

Când dintre noi eu sunt cea plecată. 

Am uitat ordinea în a fi important 

Și am omis esențialul, l-am uitat. 

Am uitat că Bunul, Îngerul și Soarele nu mă părăsesc 

Oricât de multă vreme ar trece 

Fără să ridic ochii spre Cer 
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Să spun mulțumesc. 

Am uitat…. 

Dar n-am uitat! Mulțumesc! Te iubesc! 

 

 

Iubire simplă 
 

Iubire simplă 

Iubire dincolo de trup, 

Iubire dincolo de carne, 

Iubire dincolo de simțire și atingere. 

Iubire dincolo de disperare, 

Iubire dincolo de urât sau curat. 

Iubire dincolo de nou sau vechi. 

Iubire dincolo de puțin sau mult. 

Iubire dincolo de trebuie. 

Iubire, când frumusețea și dorința pălesc în fața timpului  

 Sau, mai rău, în fața bolii. 

Iubire, când mă cari în brațe 

Căci nu-mi mai pot merge pașii. 

Iubire,  până la ultima geană a luminii! 

Iubire, până la ultima bătaie a inimii! 

Iubire fără vârstă, măsură sau prejudecăți! 

Iubire cu nebunie și cumințenie deopotrivă! 

Iubire simplă, conștientă și asumată! 

Iubire simplă, ca toate minunile Tale! 
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Corpul meu 
 

profesor învățământ preșcolar, Lucia Pop,  

Grădinița cu P.P. „Arlecchino” Târgu Mureș 

 

Am un ochi, văd cu folos! 

Am un nas, cu el miros. 

Cu urechile aud tot,  

Și cu limba să gust pot. 

Degetele pipăie, 

Pielea simte frig, de e. 

Toate îmi sunt de folos.  

Zilnic trebuie spălate 

Ca să fie tot curate! 

Dacă am un corp frumos 

Sunt un copil sănătos. 

Igiena, spun cu toții 

Este mama sănătății. 
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E septembrie, am doi ani și caut răspunsuri. 
 

Pop Teodora, profesor de limba engleză,  

Școala Gimnazială Numărul 4, Bistrița 

 

Cum se măsoară anii în litere? 

Cum înțelegem un text? Trebuie să încercăm să pătrundem în timp și să-i descoperim sensul din 

perspectiva autorului sau putem să-i receptăm mesajul prin ochii noștri, ai oamenilor timpului prezent? 

De ce are nevoie un om ca să moară și ce înseamnă să fiu uman și om până la urmă? Cât de Om vreau 

eu să fiu? 

De ce ne vine mai ușor să facem răul? 

și de ce ne e dor doar atunci când pierdem? 

De ce oamenii se schimbă, anotimpurile, iarba, cerul și vremurile? 

De ce mă gândesc doar la mine? 

Când întrebăm „Ce faci?”, oare chiar așteptăm răspuns?  

Avem răbdare să-l înțelegem și să tăcem? De câte ori alegem să ne lăudăm cu răspunsurile noastre, 

când, de fapt, nimeni nu are 

nevoie de ele? 

De ce alegem calea mai ușoară? 

De ce vreau să fiu altfel și reușesc cu succes să mă împrăștii un nimeni în mulțime? 

De ce există lumea dinăuntrul nostru pe care nimeni nu o poate înțelege, iar noi, translatorii ei, avem 

doar cuvintele? Ce să facem cu ele? La ce bun cuvintele? 

De ce trăim cu frici? Ce am putea pierde? 

De ce ne amintim doar răul și trăim nemulțumiți? Și de ce ne amintim doar binele pe care l-a făcut 

cineva abia după moartea lui? 

Ce înseamnă viața? Și cum e posibil ca, după luni de agonie, lângă omul dintre cei mai dragi ție, 

omul care moare,  

să ajungi să vezi efectiv moartea în față, cu durerea în lacrimi, cu sughițuri și cu un sentiment profund 

de mulțumire și să realizezi că e mai bună o astfel de moarte decât o 

minune și decât viața însăși? 

Oare dacă sufletul nostru are avea bocanci, ar fi atent peste ce calcă sau ar trece peste orice, la fel cum 

facem noi? 

Există ceva sigur și neschimbător în lume? 
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Cum arată prietenii adevărați? Chiar există? Și-și trăiesc oare prietenia până la capăt? 

Cât de greșit e să nu mai știi în ce crezi?  

Cum trebuie să reacționăm la diferit? Există bine și rău? 

De ce credem că bețivii, prostituatele, homosexualii, criminalii, bolnavii psihic sunt răi? Ce ne face să 

credem asta? 

De ce ne e atât de teamă de clișee și de ce le considerăm rele? 

De ce creștem mari și devenim atât de mici? De ce uităm cum gândeam și cum vedeam lumea atunci 

când eram copii? 

De ce ne pasă atât de mult de oameni și atât de puțin de Oameni? De ce ne pasă atât de mult de ce cred 

ei despre noi? 

Cum pot amintirile să doară și cum putem să le simțim aievea, când, de fapt, ele au fost prezent acum 

zeci de ani? Ce se întâmplă cu oamenii care ne părăsesc și de ce rămânem cu ei doar în 

fotografii? 

Ce înseamnă lucrurile pentru noi și cât de repede uităm o viață? 

De ce murim? 

Pentru ce murim? 

Cum poți să te simți în forță și de neatins la douăzeci de ani și neputincios la șaptezeci? Cum se poate 

ca același picior să nu mai calce, aceeași mână să nu se mai ridice?! 

De ce nu avem încredere în noi înșine? 

De ce ne lăsăm călcați în picioare? De ce nu ne înțelegem pe noi înșine? De ce nu avem răbdare cu noi? 

De ce nu putem vedea în sufletul omului pe care alegem să-l  judecăm? 

De ce adevărul e atât de relativ astăzi? 

și de ce ne e frică să stăm de partea lui? 

Cât de puternic trebuie să fii ca să-i apreciezi pe alții? Dar să le-o și spui? 

Cum poate natura umană să rămână aceeași peste sute de ani? De ce se poate repeta istoria, iar noi 

vrem să facem parte din ce a mai fost, refuzând să fim mai buni? 

De ce prefer să trăiesc o minciună frumoasă decât să mă doară adevărul? 

De ce căutăm răspuns, când, poate, de cele mai multe ori...nu avem nevoie de el? 

(24 septembrie 2017) 
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Flori de măr în 11 august  
 

Pop Teodora, profesor de limba engleză,  

Școala Gimnazială Numărul 4, Bistrița 

  

și mie mi-e dor de tine, bunico.  

în fiecare zi în care plouă,  

în fiecare zi în care nu.  

de fiecare dată când mă gândesc oare pe unde mi-e sufletul.  

în fiecare pliculeț de ceai,  

în fiecare ceapă călită,  

în fiecare bunică pe care-o văd pe stradă,  

în fiecare clipă când literele îmi iau mințile,  

în fiecare pierdere de mine,  

în fiecare prăjitură cu foi din miere,  

în fiecare rugăciune nerostită,  

în fiecare vas spălat,  

în fiecare bine pe care am încetat să-l fac,  

în fiecare adevăr pe care acum îl întreb.  

mi-e dor de tine, curajul, credința, copilăria.  

binele, adevărul și frumosul  

meu.  

(2018) 

 

8 noiembrie 2018 
 

Pop Teodora, profesor de limba engleză,  

Școala Gimnazială Numărul 4, Bistrița 

  

azi aș vrea să fiu personaj de basm.  

ca răul și binele să nu se războiască în interiorul meu,  

ca frumosul să triumfe în mine, iar urâtul să fie înecat în afară.  

ca să știu cine sunt și împotriva cui lupt, fără dubii.  
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ca să stau drept, ca să fiu de partea adevărului cu orice preț.  

ca să am certitudinea că binele va învinge întotdeauna, indiferent cât de aspră inițierea, cât de gros 

întunericul, cât de mulți balaurii, cât de corupt adversarul, cât de singur sufletul.  

indiferent.  

până și să fiu om e greu, într-o lume de zmei. 

 

 

A citi. Mai bine nu.  
 

Pop Teodora, profesor de limba engleză,  

Școala Gimnazială Numărul 4, Bistrița 

 

de ce despicăm în nuanțe doar teoria, dar aplicăm o practică totalitară? 

n-ar trebui să aibă oricine acces la cuvânt oricum.  

sau...ar trebui ca fiecare să fie schimbat de orice rând pe care îl citește.  

să devină altul dintr-o lectură, să fie mai bun după o pagină.  

eu vreau să-mi citesc puținul ca să înțeleg, nu să cunosc.  

pentru că literele te sensibilizează sau te transformă în monstru.  

iar dacă nu ieși empatic din lupta cu filele, mai bine nu citi. 

(27 martie 2019) 

 

19 mai 2019 
 

Pop Teodora, profesor de limba engleză,  

Școala Gimnazială Numărul 4, Bistrița 

 

cuvintele sunt un blestem. tot timpul sunt un gol și mai tot timpul sunt un prea plin. costă prea mult, 

spun prea puțin, scrijelesc în tine, nu vor să se nască, iar ce prinde formă e doar blasfemie. 
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Azi nu merit. 
 

Pop Teodora, profesor de limba engleză,  

Școala Gimnazială Numărul 4, Bistrița 

  

Azi primesc. Și primesc îndurerată, temătoare și liniștită, mulțumitoare, cu drămuire mă bucur și 

primesc contabilicește. Adică văd, număr bancnotele de am și este și pot și le primesc altfel, chiar dacă, 

de fapt, le aveam, pentru că nici măcar nu le primisem.  

Azi văd ca și cum le-am primit, pentru că, de fapt, nu le avusesem niciodată. Mereu fuseseră primite. 

Dar eu nu vedeam. 

Că am dinți. 

Că am păr și că e lung. Că încă e brunet. 

Că rozul prăfuit îmi aduce bucurie și că pot să-l port cu blugi albastru deschis.  

Că pot să le vad împreună.  

Că mâinile mă ascultă. Că mintea mi-e limpede. 

Că nu m-a ucis frica.  

Că bocancii mi se plimbă din bucurie și nu au mâncat 20 km de pământ în frică și viteză, ca să ajungă 

la o graniță de pace. 

Că sunt în mașina noastră, că ne îndreptăm înspre casă. 

Că sunt pe banda din dreapta, cu direcție de sens Bistrița. 

Că pot să aud soarele, că pot să văd liniștea. Că ce ating e mulțumire. 

Că sunt din România.  

Că am, că sunt, că pot. 

Azi nu merit România.  

(5 martie 2022) 
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Și totuși ești. 
 

Pop Teodora, profesor de limba engleză,  

Școala Gimnazială Numărul 4, Bistrița 

  

Doamne, ce ușor ne ducem... 

Și, totuși, încă mai suntem aici. 

 

Doamne, cât de fragili suntem... 

Și, totuși, încă luptăm, încă săpăm disperați cu mâinile goale și unghiile în pământ ca sa prindem 

rădăcini. Ca să ne prindă pământul și să nu ne mai lase să plecăm. 

 

Doamne, nu oricine Iți spune Doamne Te cunoaște și-L primești. 

Și, totuși, Îți spunem. 

Și, totuși, venim la Tine.  

Pentru că acum chiar nu mai avem unde să mergem.  

 

Ce bine că ești un loc.  

(7 martie 2022) 
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Iubesc...  
 

Profesor Adriana Preda 

Liceul Tehnologic Auto Câmpulung, Argeș 

 

Iubesc mirosul pielii tale, 

Și buzele ce încă nu le-am sărutat, 

Și ploaia care cade tare 

Să spele tot ce n-am uitat. 

 

Iubesc și păsările care stau,  

Și cele care zboară, 

Pentru că știu că ele n-au 

Iubiri care să doară. 

 

Iubesc și norii ce nu cad, 

Pentru că ei te-acoperă 

Atunci când este cald, 

Iar când e frig, cerul descoperă. 

 

Iubesc când soarele răsare, 

Că-ncepe o nouă zi, 

Și luna, când pe cer apare, 

S-o-ntreb: mâine ai să vii? 

 

Iubesc și sunetul ce-aud, 

Chiar dacă nu e glasul tău, 

Și stau mai bine să-l ascult, 

Dar, se ascunde rău. 

 

Iubesc privirea ta cea dragă  

Ce a pătruns în corpul meu 

Și calea asta ce ne leagă, 
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Și care crește tot mereu. 

 

Iubesc. Asta vreau să știi: 

Te voi iubi mereu, 

Atâta timp cât voi trăi, 

Indiferent cu cine voi fi eu. 
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Rămas bun, dragă grădiniță 
 

Prof. Înv. Preșcolar, Robu Andreea-Florina 

Grădinița cu Program Normal Nr 1 Șendreni 

 

Program de poezii personalizate 

Pe care l-am compus la final de promoție după ce i-am întrebat pe copii ce meserie doresc să aibă în 

viitor. 

 
Poezia lui  Adi 

 

A fost frumos aici la voi, 

M-am simțit minunat și am învățat lucruri noi. 

Deși anul acesta am venit, eu niciun pic nu am simțit! 

Ne-am bucurat împreună, ne-m jucat, ne-am împrietenit, 

Totul a fost nemaipomenit! 

Vreți să vă spun ceva despre mine? 

Eu sunt vedetă aici, nu sunt oricine! 

Cel mai frumos copil din grădiniță am fost apreciat 

Când la Miss și Mister Mărțișor am câștigat! 

Și eu am gânduri de apărare, de protejare, 

Paznic vreau să fiu când voi ajunge mare! 

 

 

Poezia lui  Francesco 

 

Eu sunt Francesco, mă cunoașteți negreșit! 

Cu toți eu m-am împrietenit! 

Sunt onorat și bucuros să vă mărturisesc 

Că toți îmi sunteți dragi și vă iubesc! 

Am un har special, am căldură-n glas 
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Un suflet blând și mă port educat. 

La grădiniță totul mi se pare ușor: 

Scriu frumos, citesc, sunt talentat, lucrez cu spor! 

Dar cel mai mult îmi place să creez 

Blocuri lego să construiesc! 

Cred că m-am hotărât ce voi fi în viitor, 

Șef în armată, să servesc țării, să-i vin în ajutor! 

 

 

Poezia lui Nico 

 

O! Timpul repede a trecut, 

Parcă ieri aveam 3 ani și grădinița am început! 

Am fost puțin năzbâtios la grupa mică, 

Ușor, ușor, nimeni n-a avut ce să-mi mai zică! 

Pentru că sunt isteț, 

La grădiniță am fost descurcăreț. 

Nimic nu a fost o provocare, 

Activitățile, pentru mine, sunt foarte ușoare! 

La desen sunt talentat, 

Mă relaxez și-mi place la pictat. 

Sunt perfecționist și ordonat, 

La mine totul trebuie calculat! 

Sigur mi se potrivește și vreau să vă împărtășesc: 

Șef în armată voi fi când o să cresc! 

 

 

Poezia lui Mario 

 

Mie mi-a plăcut la grădiniță, 

Am trăit o poveste tare drăguță! 

Chiar dacă nu prea vorbesc, sunt cam tăcut, 

Doamna multe talente la mine a văzut! 
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Sunt isteț, alfabetul tot îl știu, 

Desenez minunat și frumos eu scriu! 

Iubesc natura și am o pasiune mare: 

Pilot să fiu, când voi crește mare! 

 

 

Poezia lui Robert 

 

Bună, dragi colegi! 

Azi avem ultima-ntâlnire, 

Pe toți vă voi păstra în amintire! 

Ne-am adunat astăzi aici, 

Să ne spunem: „La revedere, pitici!” 

Mi-a plăcut mult să fiu coleg cu voi, 

Am fost prieteni, am învățat lucruri noi. 

Din păcate, nu vă voi urma, 

Căci la grădi voi mai sta. 

Pentru că vreau să mai învăț, să mă formez, 

Polițist să mă fac, când am să cresc! 

 

 

Poezia lui Miriam 

 

Eu, din grupă, sunt cea mai mică, 

Sunt talentată, isteață, nimeni n-are ce să-mi zică! 

Și eu vă spun „La revedere!” 

Să fim colegi, mi-a făcut plăcere! 

Veți pleca la școală, vă urez „Succes!” 

Eu mai stau un an, trebuie să mai cresc! 

Însă vă spun că ne vom mai întâlni, 

Când voi fi mare și polițist voi fi! 
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Poezia Dariei 

 

Eu sunt Daria, un copil special, 

Așa i-a spus mama doamnei educatoare. 

De mic copil, poate chiar 2 ani aveam, 

Eram o mică cititoare! 

Literele mi-a plăcut să le cunosc! 

La grădiniță, totul îmi place, 

Jocuri, jucării și colege voiase! 

Dar cel mai mult mă relaxez 

Când iau o carte-n mână și citesc. 

Sau când mă gândesc la un ponei preferat 

Și educatoarea mi-l oferă pentru colorat. 

Ce voi fi eu când voi crește mare? 

Un  medic bun pentru animale! 

 

 

Poezia Rebecăi 

 

Eu anul acesta v-am întâlnit 

Și mă bucur că aici am venit! 

M-am simțit minunat la voi! 

O doamnă ce mă iubește și copii vioi. 

Cred că și voi m-ați îndrăgit, 

Pentru că multe am avut de oferit! 

Veselia mea și talentul la pictat, 

Scrisul meu frumos sau atenția pentru desenat! 

Însă nu am terminat.. 

Am o minte ageră la povestit,la memorat, 

Îmi place să cânt și să dansez ritmat, 

Aici mă simt în largul meu, minunat! 

Să vă spun la ce mă gândesc? 

Să fiu învățătoare, asta-mi doresc! 
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Poezia lui Cătălin 

 

Eu am o poveste tare drăguță, 

Am venit plângând la grădiniță. 

În fiecare zi, în brațe doamna m-a ținut, 

Ușor, ușor, nu m-am mai temut! 

Apoi am început să vin cu drag, 

La grădi totul îmi era pe plac 

Și să-nvăț sunt pasionat! 

Știu deja să scriu și să citesc, 

Deși par timid, sunt foarte isteț! 

Când voi termina școala cu siguranță voi fi 

Un jandarm important, asta voi deveni! 

Pentru că sunt puternic și am o inimă mare, 

Îi iubesc pe oameni și vreau să le vin în apărare! 

 

 

Poezia Carlei 

 

Pentru mine grădinița nu a fost o provocare, 

Eu sunt o fată foarte încântătoare! 

Și așa am fost de la început, 

Doamna multe talente în mine a văzut: 

Desenez frumos, dansez, 

Cânt, recit și povestesc, 

Cu multe pot să impresionez! 

La școală sigur o să-mi placă, 

Pentru că sunt foarte isteață! 

Sunt ambițioasă și mereu îmi place 

Să învăț din orice situație. 

Să vă spun ce-mi doresc pentru viitor! 

Să salvez oamenii, să îi ajut, să devin un bun doctor! 
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Poezia lui  Edi 

 

Bună, dragi colegi, eu vă salut! 

Edi sunt, mă bucur că v-am cunoscut! 

Îmi place mult la grădiniță, 

Aș veni mereu, dac-ar fi cu putință. 

Mă simt bine printre voi, 

Mi-am făcut prieteni noi. 

Jucării multe am descoperit 

Să construiesc lego, sunt înnebunit! 

Sunt un munte de energie, 

Sunt zglobiu și mă bucur cu oricine. 

Îmi place să mă joc cu mașini, 

Cred că v-ați dat seama ce voi fi! 

Un inginer priceput 

Pentru mașini cu motor turbo făcut! 

 

 

Poezia lui  Răzvan 

 

Nu-mi vine să cred ce repede a trecut! 

Parcă ieri ne-am cunoscut! 

Mi-a plăcut să fiu coleg cu voi, 

Ne-am înțeles, am fost uniți, mereu vioi! 

Și eu am avut multe de oferit 

Și cu exemple bune am venit. 

Sunt un copil bun, ordonat, educat, 

Mereu jucăriile le-am adunat, 

Pe toți, la nevoie, v-am ajutat! 

La grădiniță am venit mereu cu drag, 

Îmi pare rău că s-a terminat! 

Aș sta aici o veșnicie, 

O infinită copilărie! 
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Iubesc natura, oamenii, lumea s-o explorez, 

Conductor de tren voi fi când am să cresc! 

 

 

Poezia Mariei 

 

Dac-ar fi un fluturaș căruia muzica să-i placă, 

Cerul tot, cu aripile să-l cucerească, 

Acela aș fi eu, Maria! 

O balerină în devenire, 

Un suflet pur, de inocentă fericire. 

Grădinița a fost locul meu special de bucurii și năzdrăvănii, 

În pași de vals și de balet am strâns multe prietenii! 

Fiecare dintre voi este pentru mine important, 

De la toți am avut de învățat! 

Și eu v-am dăruit muzică în desen, 

Baletul în mișcare, în dansul vostru vesel! 

Îmi doresc pentru mai târziu, 

Arta cu puterea să combin 

Un bun polițist să devin! 

 

 

Poezia Elenei 

 

Ați privit vreodată o albinuță, 

Ce zumzăie prin poieniță? 

Zboară din floare-n floare, 

Ageră din aripioare! 

Dacă da, gândiți-vă la mine! 

Nu-s o fată ca oricare, sunt o fată muncitoare, 

Isteață și talentată, o mare dansatoare! 

Am ritmu-n suflet și trăire, 

Dansu-i a mea călătorie! 
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Alături de voi, grădinița mi-a părut tărâm de poveste, 

Cum alta-n lume nu mai este! 

Cu voi mi-am descoperit curajul 

Și mi-am arătat talentul. 

Așa că, tot vouă vă spun primul meu secret, 

Polițist aș vrea să fiu când am să cresc! 

 

 

Poezia Sofiei 

 

Bună, dragi colegi, eu sunt Sofia! 

Sofi, cum mă alintă doamna! 

Din păcate, la grădi nu prea am putut veni, 

Dar câteva zile alături de voi a fost magic! 

Aici am întâlnit veselia, 

Am descoperit prietenia! 

Eu sunt un copil matur, 

Un suflet blând și pur, 

Un copil deosebit de isteț, 

Pe doamna am reușit s-o impresionez! 

Pentru mine nimic nu este greu! 

Sunt curajoasă și atentă mereu. 

La grădiniță iau totul în serios 

Și mă comport respectuos. 

Știți ce meserie de viitor  am ales? 

Un bun polițist și pe oameni să-i protejez! 

 

 

Poezia Isabelei 

 

Am pășit timid la grădiniță, 

Plângeam mult, așa-mi aduc aminte.. 

Doamna educatoare, chiar și doamna Gili 
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Voiau mereu să mă alinte! 

Încet, încet am prins curaj 

Și la grădi am rămas. 

Și mi-a plăcut, ce mi-a plăcut, 

Nu am fost nicidecum un loc de temut! 

Aici mi-am arătat talentul mult iubit, 

De mică desenam nemaipomenit! 

De fapt, nu doar desenul mă împlinește, 

Arta e cuvântul ce mă definește! 

Cânt, dansez, scriu frumos, 

Eu sunt mereu un copil serios! 

Puteți ghici care e visul meu? 

Să creez, în culoare să vorbesc și pictor renumit să fiu! 

 

 

Poezia lui Sabin 

 

Eu sunt Sabin, o știți cu toții! 

La grădiniță am legat multe prietenii, 

Deși anul acesta eu am venit, 

Parcă nici nu s-a simțit! 

Câteodată copiii s-au mai certat pentru mine, 

Puțin neplăcut, dar eu m-am simțit bine! 

Pentru că de toți sunt iubit, 

Să am prieteni, asta mi-am și dorit1 

Aparent, sunt un băiat încrezător și foarte sigur pe mine, 

Însă vă spun un secret: 

Câteodată îmi este foarte rușine! 

Sunt sensibil și am o inimă mare, 

Niciodată nu vă voi trece în uitare! 

Sunt un copil talentat, 

Serios sunt, iar lucru-mi trebuie să fie mereu curat, 

Sunt ordonat și respectuos 
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Și vă declar bucuros 

Că-mi doresc pentru când voi fi mare, 

Să apăr lumea, să o protejez, să fiu polițist de mare valoare! 

 

 

Poezia lui Darius 

 

Eu sunt Darius și-mi aduc aminte, 

Că am pășit timid spre grădiniță. 

Nu prea am vrut să stau la început, 

Astăzi vă mărturisesc că mi-a plăcut foarte mult! 

Deși pare că sunt mic și firav, 

Sunt nespus de talentat! 

Știți vorba aceea „Esențele tari se țin în sticluțe mici!” 

De curând, doamna mi-a spus că sunt bun povestitor. 

Eu vă zic că asta nu e tot! 

Îmi place să pictez, să socotesc, 

Litere știu să descifrez! 

Am o minte sclipitoare, 

O gândire creatoare, 

Am un simț aparte, de detectiv... 

Cred că v-ați dat seama ce vreau să devin! 

Polițist de renume, ca tata, să fiu! 

 

 

Poezia lui Andrei 

 

Sunt firav și mărunțel, 

Dar eu nu sunt mititel. 

Am crescut de-acum mare, 

Voi merge în clasa pregătitoare! 

Cu unii dintre voi mă voi întâlni 

Fiindcă noi clegi vom fi. 
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Sper să mă descurc la școală, să reușesc 

Și vouă vă urez succes! 

Imi doresc pt viitor 

Sa fiu pilot sa pot sa zbor 
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Poezii pentru copii! 
(dedicate elevilor mei – Clasa Pregătitoare) 

 

Profesor Roșa Alina Mariana 

Liceul Teoretic ,,William Shakespeare” Timișoara 

 

Amalia 

Păpușică vie, 

Mamei - bucurie! 

Atentă, acultătoare, 

Serioasă - nevoie mare! 

Se străduiește 

Și muncește, 

Ca să știe... 

Și să fie.. 

Domnișoară înțeleaptă, 

Gentilă  și apreciată!... 

 

Mihai 

Molcom și cu timp,  îmi place 

Să  citesc, să socotesc,… 

Să  scriu și să povestesc. 

De parcă fost – am,  odată, 

Chiar bătrân – ca moș Ion Roată 

Nu vreau nici să mă grăbesc! 

Tot acolo – ajung! Și cresc! 

 

Gabi 

Frumușel  și cumințel 

Serios și istețel, 

Lasă  blândețe în jur , 

Împacă, sfătuiește, 

Numai de bine vorbește. 
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Te înțelege, te ascultă 

Și, dacă poate, te și ajută 

Se străduie și muncește 

Sârguincios, pe când va crește! 

 

Maria 

Zâmbet de lumină, 

Chip de balerină, 

Finețe, drăgălășenie, 

Istețime și dârzenie: 

Copil frumos și drag, iubit, 

Așteptat și mult dorit! 

Ambițioasă și serioasă, 

Bucurie! Soare - n casă! 

Învață și se străduiește!!! 

Și ce va știi...să-i fie zestre!! 

 

Ștefan 

Dacă-ar fi să spun și eu 

Cum sunt și de ce așa 

De timid mă port mereu, 

Nu știu dacă aș putea, 

Să exprim, să nimeresc, 

Să-nțeleg, să deslușesc 

De ce doar  în bancă sunt, 

Când trebuie ca să răspund, 

Greoi și cu amețeală, 

De emoție și  teamă. 

După ce răspund, îndată 

Parcă a trecut…deodată!… 

Și sunt tare bucuros! 

Doar încerc să cresc …frumos!!! 
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Rebeka 

Coș cu floricele 

Am  fost leagănul maicii mele! 

Frumusețe, bucurie, 

Liniște și armonie! 

Înfloresc  frumos, 

Vorbesc sfios, 

Ascult cu luare-aminte, 

Nu aștept rugăminte. 

Învăț, repet și exersez, 

Scriu, citesc, dar și creez! 
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Un nou început 
 

Prof. înv. primar: Rotar Nicoleta 

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana 

Loc. Cajvana, jud. Suceava 

 

 

1. Căzută-n genunchi se înalță 

Natura firavă și verde. 

Un soare bolnav dă speranță 

Oricui în minuni tot mai crede. 

 

 

1. Sămânța așteptă-n tăcere 

O rază să-i mângâie fruntea 

Căci nu-i mai mare plăcerea: 

Să iasă, să vadă iar lumea! 

 

 

1. Dar razele mângâie lin răsăritul 

Și picură pace și viață-n văzduh, 

Presară cu flori tot ținutul! 

E viață în verdele crud! 

 

 

1. E-un nou început! Și urmează.... 

O întreagă poveste reală. 

Doar noi, an de an la viață 

Adăugăm o altă primăvară.... 
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Șoricelul 
 

Gina Rus 

Liceul cu Program Sportiv Bihorul, Oradea 

 

Șoricelul nostru mic 

Este cam neliniștit. 

Pe mama o supăra 

Când mereu el ”nu ” spunea. 

 

Dar mămica lui frumoasă, 

După ce-a ajuns acasă, 

Un cuvânt l-a învățat 

Ca să fie educat. 

 

”Mulțumesc” l-a fermecat, 

Iar pe ”NU” l-a și uitat! 

Dragi copii, să fiți cuminți! 

Ascultați-i pe părinți! 

 

 

Pisicuța 

 

Pisicuța noastră mică, 

Iar se ține de burtică. 

A băut prea mult lăptic 

Cum să nu facem nimic? 

 

Aoleu, urgență mare, 

Să sunăm după salvare! 

 

Domnul doctor Azorică 

Care-o cunoștea de mică, 
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La spital un sfat i-a dat. 

Și mereu l-a repetat: 

 

„Pisicuță, dragă, pis, de bei mai puțin lăptic, 

Nu te va durea nimic!” 

 

 

Iarna 

 

A sosit iarna, drăguța! 

S-a acoperit străduța, 

Cu fulgi mari, de catifea, 

Semănau cu o perdea. 

 

Toți copiii au ieșit 

La săniușul dorit. 

Erau veseli, bucuroși 

Și ușor gălăgioși. 

 

Dar să vezi ce întâmplare: 

Un băiat puțin mai mare, 

Un băiețel frumușel 

Cu numele Răzvănel, 

A împins două fetițe, 

Puțin mai mici, cu codițe. 

 

Tare rău s-au supărat,  

Iar pe Răzvan l-au certat: 

-Nu mai împinge băiete! 

-Nu vezi că noi suntem fete? 

 

El atunci ceru iertare. 
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Și până a crescut mare, 

Răzvănel a fost cuminte, 

Mai atent ca înainte. 

 

 

 

Prietenii curățeniei 
 

N-are rost să vă mai spun, 

Cum cu apă și săpun 

Pe microbi eu îi alung 

Sănătos ca să ajung. 

Mâini curate și spălate, 

Îmi aduc doar sănătate. 

Și obrazul meu pufos, 

Chipul meu cel luminos, 

Spun că-s mare și frumos. 

Cel mai important în toate 

E  să avem sănătate. 

 

 

Să fim sănătoși 
 

Bine-i când ești sănătos, 

Cu obrăjorul pufos, 

Ochii sunt mai luminoși, 

Suntem atât de frumoși! 

 

Bine-i să fim sănătoși, 

Să-i putem iubi pe toți, 

Pe părinți și pe bunici, 

La rândul tău să-i alinți. 
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Sfaturi înțelepte 

 

Mama mea frumoasă, 

De mic m-a învățat, 

Să stau frumos la masă, 

Să fiu civilizat. 

 

„Mulțumesc”,” Te rog frumos”, 

Le rostesc voios, 

Nu arunc nimic pe jos, 

Salut respectuos. 

 

-Politețea nu așteaptă! 

Spune mama mea deșteaptă. 

Sfaturi înțelepte, multe, 

Îmi dă, ca să mă ajute. 

 

 

Martinel și Albinuța 

 

Ursulețul Martinel, 

Merge în pădure. 

Și aleargă ușurel, 

După fragi și mure. 

 

Martinel cel agitat, 

Deodată a strigat. 

De năsucul lui bombat 

O albină l-a-nțepat. 
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Ursulețul furios, 

Spre albină s-a întors. 

A-ntrebat-o de ce oare 

L-a-nțepat, fiindcă-l doare. 

 

Albinuța însă-ndată 

A știut că- vinovată. 

Și de-atunci n-a mai greșit, 

Uite că s-a cumințit! 
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Vrei să fugi cu mine-n lume? 
 

Soare Natalia Nicoleta 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte 

   

Vrei să fugi cu mine-n lume, 

Spre un țărm necunoscut, 

Care nu poartă vreun nume, 

Și de nimeni, neștiut? 

  

Vrei să fim de drum tovarăși, 

Să vâslim spre nicăieri, 

Să nu ne întoarcem iarăși, 

Pe tărâmul cel de ieri? 

  

Pe o insulă pustie, 

Vrei să-mi fii tu călăuză? 

Iară eu îți voi fi ție, 

În pustietate, muză! 

  

Prin nisipul plin de alge, 

O să caut scoici și melci, 

Pe-ndelete le-aș alege, 

Te-aș plăti ca să nu pleci! 

  

Ți-aș lua pe datorie, 

Briza unui val ștrengar, 

Să-mi mai fii iar bucurie, 

Să nu-mi fii doar vis fugar. 

  

28.01.2022 
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Doar până când….  

  

M-aș înveli cu cerul și aș dormi dusă 

Doar până când tristețea va fi de mult apusă, 

Doar până când tot greul va trece în uitare, 

Să nu mai simt nimic din tot ce doare. 

  

M-aș înveli cu cerul și dusă aș dormi 

Doar până când o rază în ochi mi-ar străluci, 

Doar până când va trece furtuna fără milă, 

Să nu mai simt că-n mine sunt străină. 

 

                               18.01.2022 

 

 

Biată inimă nătângă 

Biată inimă nătângă, 

Ce te zbați în partea stângă? 

Ca o pasăre în laț, 

Fâlfâind cu-așa nesaț! 

Biată inimă naivă, 

Ca o pasăre captivă, 

Zi ce vrei, nu te sfii, 

Nu știi până când vei fi! 

La a sufletului umbră, 

Te-ai ascuns așa plăpândă, 

Iar în naivitatea ta, 

Credeai că nu va durea. 

Ai crezut că ești din piatră, 

Să nu suferi niciodată, 

Sau sperai că n-o să simți 

Dacă taci și strângi din dinți. 

Te-ai lăsat mereu la urmă, 
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Tot strângând ca într-o urnă, 

Doruri, griji, și chiar ispite, 

Fără frică, fără minte! 

Ai crezut că ți-e util, 

Te-ai purtat ca un copil, 

Biată inimă nătângă, 

Și-acum plângi în partea stângă! 

  

20.01.2022 
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E timpul pentru o schimbare 
 

Profesor consilier şcolar, Monica Seceleanu,  

Liceul Tehnologic Nikola Tesla, Bucureşti 

 

Cu gândul adormit, 

Cu gestul îngheţat, 

Noi aşteptăm de undeva,  

Sau poate cineva, 

Să ne aducă iarăşi primăvara. 

În flori frumoase mari şi mici, 

În timpul petrecut pe-afară, 

În soarele ce ne-ncălzeşte faţa, 

Noi te aşteptăm, tu vino iarăşi primăvară! 

Să ne uimeşti cu a ta putere,  

Şi pomii iarăşi să-nverzeşti, 

Să dai în toţi şi-n tot din jur, o tuşă de culoare, 

Să ne renaşti pe fiecare, 

 Să ne stropeşti cu bucurie, 

Şi un sentiment că fiecare,  

Poate să fie doar iubire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagine arhivă personală 
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Pisicuţa Pufi 
 

Profesor consilier şcolar, Monica Seceleanu,  

Liceul Tehnologic Nikola Tesla, Bucureşti 

 

Pisicuţa mea roşcată 

Este tare supărată. 

Pe blăniţa ei pufoasă 

Are o bubă cam spinoasă. 

Repede am înţeles că acesta e motivul 

Supărării fără sens. 

Un ciuline năzdrăvan, 

De prin iarbă adunat 

A rămas de ea fixat. 

Am ştiut că e momentul, 

Printr-o singură mişcare, 

Cum să fac ca prin magie 

Ciulinele de pe câmpie 

Să rămână amintire. 
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Grădinița 
                                                                              

                                                                             Profesor învățământ preșcolar Stanciu Ramona,  

                                                                        Grădinița cu Program Normal Lerești, Județ Argeș 

 

Grijă, trudă, dedicare 

Răbdare, comunicare 

Amintiri de neuitat 

Dobândite treptat. 

Iubire necondiționată 

Numai de ea creată, 

Iubita doamnă educatoare. 

Tot mai mult am apreciat 

Acest suflet minunat. 
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Dascălul 
Cvintet 

 

  Profesor învățământ primar Stancu Maria 

 Școala Gimnazială Petrești, localitate Petrești 

 Județul Dâmbovița 

 

Dascăl 

blând, iubitor 

citind, ajutând, ocrotind 

Deschide lumea pentru copii 

Dăruiește! 
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Carte, cărticica mea 
 

Mihaela Ioana Șandru 

Grădinița cu Program Prelungit 

 “Maria Clara Kindergarten” Sibiu 

 

Carte, cărticica mea 

Ești frumoasă ca mămica mea, 

Tu mă înveți mereu ce-i bine, 

Tu dai sfaturi și iubire. 

 

Ai coperte colorate, 

File frumos parfumate, 

Ești aproape ca o artă 

Să aduci bucurii în casă. 

 

Imaginile tale colorate 

Mi-au făcut zilele frumoase, 

Cuvintele tale fermecate 

M-au vrăjit în totalitate. 

 

Carte, cărticica mea 

Te iubesc nespus de mult 

Și le spun la toți de tine: 

Mamei, tatei, bunicuței. 

 

Chiar și doamnei educatoare 

Când ajung la grădiniță 

Îi spun de cărticică 

Că are imagini cu păsărele. 

 

Prietenilor le povestesc 

Cât de minunată ești 
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Și cât de mult ma vrăjești 

Cu tot ce-mi dăruiești. 

 

Carte, carticica mea 

Tu ești  

Cea mai buna prietenă a mea! 

Și te iubesc nespus de mult. 
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Narcisa albă 
 

Profesor educator Tănase Maria, Școala Gimnazială Specială nr.2, București   

Profesor educator Cimpoca Nicoleta, Școala Gimnazială Specială nr.2, București   

 

Mă alintam pe sub petale 

Și-mi aruncam privirea către zare,  

Pe câmpul alb, de-ntinse perle 

Privind atent la zburătoare...  

 

Așa m-a întâlnit narcisa albă 

Și s-a mirat ușor de mine,  

Că mă mândresc cu orice salbă 

Dar nu mi-a spus, gândea în sine 

 

S-a aplecat s-o vadă de aproape 

Pe doamna ce-i ședea la rădăcină,  

Și se mira că portă sub pleoape 

Seninul lumii din grădină.  

 

Dar am lăsat-o să se mire... 

Și eu mă mir, în fiecare an,  

De cum își poată ea din fire 

Delicatețea, diafan. 
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Pentru PACE! 
 

                                                                                                  Prof. Tănăsoiu Monica-Vasila 

                                                                                                            C.S.E.I –Tg.Jiu/Gorj 

 

Nebun e acela ce scrie,cu sânge, 

Pe cerul întunecat şi murdar. 

Sau să –ncerce a-şi lua smoala de pe degete 

În izvorul limpede al sufletului. 

Nu speriaţi fluturii cu zgomotul vostru  

E prea dur şi prea mare  

Pentru al păstra în coşurile voastre  

De sticlă. 

Destrămaţi imagina lumii, 

Pe un câmp înverzit plin de miei 

Răsturnaţi Universul. 

Îl faceţi mic şi ne-ncăpător 

Atâtor pescăruşi nedresaţi 

Sau vreţi să adunaţi totul  

Numai pentru voi!? 

Într-o cutie de artificii, 

APRINSE. 

    (autor Tănăsoiu Oana Maria-clasa aIVa) 
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Scrisoare 

 
                                                          Prof. Tănăsoiu Monica-Vasila 

                                                                                                            C.S.E.I –Tg.Jiu/Gorj 

 

Dragă Doamnă învăţătoare 

Astăzi vă scriu prima scrisoare 

Şi cu drag îmi amintesc 

Când nu ştiam să scriu şi să citesc. 

În prima zi când v-am zărit 

Ceva parcă mi-aţi şoptit 

Prin lume multă-ngrămădită 

Lângă dumneavoastră am ajuns într-o clipă 

În clasă cu sfială am intrat 

Iar noi toţi ne-am minunat 

Cum cărţi , caiete şi o floare 

Ni le-aţi dat nouă , Domna învăţătoare ! 

    (autor  Tănăsoiu Oana Maria – clasa aIVa) 
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În lumea poveştilor 
 

                                                  Profesor Tőrők Adriana Corina 

Grădinița cu Program prelungit „Arlechino” Dej 

 

Dintr-o lume de poveste, 

Pe cӑrare a pornit; 

Un  pitic cu barba albӑ 

La noi azi a poposit. 

 

Ne aduce veste bunӑ: 

Pe poteca din pӑdure 

Un alai de personaje 

Vin cu toții sӑ se-adune. 

 

Vine Ileana Cosȃzeana, 

Chiar ṣi prințul fermecat; 

Pitici,Scufița,Cenuşăreasa, 

Cu toții s-au adunat. 

 

Zâna rea și Zâna bună 

Mâinile și le-au unit, 

La petrecere-mpreună 

Pe cărare au pornit. 

 

Și pădurea e voiosă! 

Păsări,fluturi și furnici- 

Dau din aripi bucuroase 

Și dansează-ntre pitici. 

 

Floricele grațioase 

Într-o horă se-mpletesc, 

Cu petale de lumină 
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Frumos se-mpodobesc. 

 

Toată lumea-i zâmbitoare, 

Toți sunt îmbrăcați frumos. 

Spre castel,pe drum ,se-aude 

Glasul lor gălăgios. 

 

     La castel e sӑrbӑtoare 

Şi petrecerea e-n toi. 

Sӑ petrecem ȋmpreunӑ! 

V-aṣteptӑm,veniți şi voi! 
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Ninsoarea mieilor 
 

Profesor de psihopedagogie specială Tudor Teodora, Școala Gimnazială Specială nr.2, București   

Profesor de psihopedagogie specială Dobre Cristina, Școala Gimnazială Specială nr.2, București   

 

Primăvară-n care ninge 

Cu fulgi târzii ori rătăciți,  

Te zăresc, te pot atinge, 

Știu că vii, să nu mă minți!  

 

Vreau să-ți dau așa, de știre 

Că și flori mi-am prins în păr,  

M-am legat ușor de tine,  

Cu un fir de Mărțișor. 

 

Și-am pe ramul din grădină,  

Printre mugurii cei verzi,  

Cuib de pasăre străină,  

Care cântă prin livezi. 

 

Vezi? Eu știu că vii la mine!  

Știu că soare e pe stânci, 

Și te-ntreb, te-ntreb fierbinte... 

Pace-n lume, când aduci? 
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Odă dragostei 
 

Profesor Țigănele Mihaela Ana, 

Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu’’ Târgu-Jiu,Gorj 

 

Din cerul ca o mare de azur 

S-a coborât un pescăruș hoinar, 

Pe țărmul unui trubadur mahmur, 

Ce-și cântă dragostea primită-n dar. 

 

Cu aripile lui de fildeș greu, 

A prins suflarea zării-n asfințit, 

Ducând șirag de perle pentru Zeu, 

Ofrande, trubadurului îndrăgostit. 

 

Cu spuma mării -pulberi de coral, 

El și-a stropit aripile fierbinți,  

Ducând nectar de stele în pocal, 

Prinos de rugăciune pentru Sfinți. 

 

Ea l-a ademenit în larg de mări, 

Cu cântecul misterios în gând, 

Iar el, neghiob și muritor de rând 

Tributul ninfei , l-a plătit, murind. 
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Dulce Simfonie, eşti o nebunie! 
 

Profesor de limba franceză, Alina Elena Ţugui,  

Liceul Teoretic ,, Ioan Petruş’’, Otopeni, Judeţul Ilfov 

 

Iată o pasăre măiastră 

Este ca o floare în glastră 

Glasul ei fermecător 

Ne încântă cu mult spor! 

 

Mică, sprintenă, voioasă 

Tare mai este frumoasă! 

Trilul ei ameţitor, 

Răsună binevoitor. 

 

Frumoasă ca o zână, 

Harnică precum o albină, 

Grijulie ca o mamă, 

Spune-mi oare cum o cheamă? 

 

Este o privighetoare 

Ce nu stă nepăsătoare 

Toată  ziua ciripeşte 

Şi pe toţi ea ne iubeşte! 

 

Lângă ea stau culcaţi 

Tare frumos înmiresmaţi 

Puişorii drăgălaşi 

Care sunt golaşi, golaşi. 

 

Mai departe e un porumbel 

Care dă din cioc niţel 

Tare mai este frumos 
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Şi puţin cam arţăgos. 

 

Uite aşa începe-n grabă 

Ca să ne ţină din treabă 

O simfonie minunată 

De toţi lăudată! 

 

Cântece nemuritoare 

Deloc asurzitoar 

Dau tonul la distracţie 

Şi la dedicaţie: 

 

,,- Veniţi, veniţi, cu mic, cu mare! 

 Azi e mare sărbătoare  

Privighetoarea şi porumbelul 

Au adunat tot cartierul!’’ 

 

 

Pupăza-i arbitru model 

Ce nu greşeşte de fel 

Papagalul le vorbeşte 

Şi mereu îi sfătuieşte: 

,,- Cearta să o-ndepărtaţi 

De la cântec înapoi să nu daţi 

El ne este menirea 

Ce încântă omenirea!’’ 

 

Toate păsările câştigă 

Ajungând în prima ligă 

Toate sunt de nota ,,zece’’ 

În dulcea simfonie 

Care-i o nebunie 

Nimeni nu le întrece! 
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Poezii despre anotimpuri 
 

                                                                                   Prof. înv. primar Uzuru Domnica 

                                                                               Școala Primară Corobăi, structură a 

                                                            Școlii Gimnaziale „ Ion Vîlceanu ”, Drăgotești 

 

  Toamna 

 

Când vine toamna aurie  

Ne-mbie cu a sa bogăție. 

Ne-aduce fructe aromate 

Și multe flori înmiresmate. 

 

Oriunde îți îndrepți privirea 

Poți simți adierea 

Prin frunzele multicolore, 

Ale copacilor aurore. 

 

 

 Primăvara 

 

Primăvara a sosit 

S-au întors păsări călătoare 

Și ghiocelul a vestit, 

Venirea ei din depărtare. 

 

La joacă ies copii- ndată 

S-alerge veseli prin livezi.  

Pomii-s gătiți ca la paradă, 

Cu floare albă, frunze verzi. 
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De dragoste 
 

Educatoare: Vlad Marinela, 

Grădinița cu Program Prelungit „Albinuțele”, 

Bucurști, Sector 6 

 

Calendarul meu 

Are sărbători rare 

Și zile lungi uneori, 

Nopților le-aș mai cere  

Câteva stele,câteva ore 

Să pot visa. 

Cu privirea până la suflet 

Și mai departe, 

Acolo unde zilele și nopțile 

Sunt sărbătorile mele 

Curate ca nemărginirea  

Calendarul meu  

Are  un singur anotimp  

Cu  numele tău 
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Muzica zilei 
 

Profesor doctor Camelia Ioana Vodă  

Colegiul Național de Muzică George Enescu, București 

 

O nouă săptămână vine, 

Se-anunță plină de capcane, 

De dări de seamă, despre bine, 

De dezvoltare și-alte basme. 

 

Duminică spre seară,  

Un responsabil acru 

Ne face de ocară, 

Prevede un dezastru. 

 

A doua zi, pe întuneric, 

Apare un mesaj isteric, 

Cu un pretext chiar kilometric, 

Proiect măreț, fantasmagoric. 

 

Secretariatul cere  

O nouă informare 

De multe și neclare 

Situații viitoare. 

 

Și Cancelaria dezbate, 

Despre urgențe, despre toate, 

Cu patos și cu frenezie, 

Dar concluzia întârzie. 

 

Când în sfârșit, în clasă intri, 

Ochi de copii cuminți, dar hâtri, 

Schimbă culorile cu totul,  
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Muzica-nlocuiește zgomotul. 

 

De sunetele-acestea, 

Și dascălul se-mbată, 

Că-i amintesc povestea 

În sufletu-i, brodată, 

 

Din vremuri de demult trecute, 

Când el, copil timid, de-o șchioapă. 

S-a-ndrăgostit, pe veci, de-o carte, 

În care toate să încapă. 

 

Iar chipul învățătorului, 

Din ceața vremii luminează, 

Și-un zâmbet tainic se așează. 

E lumina Adevărului! 

 

Sunete cerești aud, 

Din istorie venind, 

Este adevărul crud, 

”Minciunelele” gonind. 

 

Clopote puternice, 

Sună tare-a deșteptare, 

Bruiaje zadarnice, 

Se-aud în depărtare… 

 

Și fericirea copilului, 

Ce-nțelege puterea minții, 

E energia simbolului, 

Ce alimentează cărunții… 
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Anotimpuri  în cuvinte 
 

Profesor pentru înv. Primar Tatiana-Ionela Zamfirescu 

Colegiul Național Pedagogic ,,Spiru Haret”, Buzău 

 

Melancolie de toamnă 

 

Mergând pe drumul pustiu, 

Presărat cu castane, 

Văd ceru-nnorat, cenușiu, 

Ce margini nu are. 

 

Văd frunzele moarte, picate curând 

Din poala toamnei grăbite, 

Văd florile-uscate, purtate de vânt 

Pe străzi părăsite. 

 

Natura moare încet, dezgolită fiind 

De toamna furioasă și rece, 

Care lovește și pleacă lovind, 

Spre alte meleguri ea trece. 

 

În urmă ne lasă rugină și ploaie, 

Covor de petale uscate, 

Și vânturi năprasnice care îndoaie 

Bătrânele crengi despuiate. 

 

În noaptea adâncă, lipsită de stele, 

Luna încearcă să iasă 

Din nori, dar lumina ei piere, 

Căci vântul puternic n-o lasă. 

 

Ea însă luptă, mereu luptă 
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Cu-armata cea neagră de nori 

Pe care cu curaj o înfruntă, 

Iar razele-i palide înving uneori. 

 

Victorioasă, ea luminează atunci 

Pământul răvășit de furtună. 

Privește tristă aleile lungi, 

Uitate de lume, de iubire și ură. 

 

 

Ninge 

Mă declar tânără 

Pentru că am făcut un om de zăpadă. 

 

Să vă spun, oameni mari, 

Povestea zăpezii uitate: 

Ninge cu nea. 

Un om indiferent pășește pe șosea. 

Ninge. 

El nu vede 

Cum fulgii de nea 

Se-așează pe șosea. 

Zăpada e caldă, 

Omul e rece 

Și trece... 

Peste zîmbete, peste iarnă, peste viață. 

Am făcut un om de zăpadă 

Pentru ca omul de carne să vadă. 

Ninge. 
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Destin de fulg 

Ninge cu gânduri albe. 

Cu dor de ducă, 

Sufletele se așază pe fulgi. 

Se topesc în dorinți 

Gânduri fierbinți. 

 

N-am timp să mă joc cu zăpada 

Căci mi se fură timpul  

Și se joacă alții cu el. 

 

Și-atunci, ca unică soluție de viață, 

Mă joc cu fulgii din mine și urlu: 

,,De ce nu m-am născut fulg 

Ca să mă pot topi 

Când dau de mocirlă?” 

 

 

Reînviere 

Sărut natura cu privirea 

Privesc sărutul cerului cu firea 

Trăiesc. 

 

Zâmbesc pădurii-nmugurite 

Înmuguresc noi zâmbete-ofilite 

Zâmbesc. 

 

Răsar din negrul palid parfum și pete 

Parfumul e stropit cu violete, 

Răsar din nou parfumurile vieții 

Și roua parfumată-a dimineții. 
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Doresc o floare albă și o stea 

Sticlește-n depărtări dorința mea... 

Doresc...trăiesc... 

Privesc sărutul cerului cu firea 

Sărut natura cu privirea. 
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Gânduri în lumină și umbră 
 

Profesor învățământ primar Aura Zlatiţa Şeitan  

Liceul Teoretic William Shakespeare, Timisoara 

 

Privesc în urmă, iarăși..și cât de greu îmi pare 

De data aceasta, parcă, finalul de poveste...! 

Nu-i o poveste tristă, ci-i o carte a vieții 

Care, după apusuri, lasă loc dimineții! 

 

Povestea e a noastră; aceeași, niciodată. 

Mereu alte emoții ne-ncearca, deodată, 

Parcă citim, cu teamă, din alte abecedare, 

Pe "a" mic, pe "A" mare, cu ochi plini de mirare... 

 

 ...Poate nu știți: în inimi purtăm mereu, pe veci, 

 Privirea voastră vie și ochii, nicicând reci, 

Zâmbetul plin de pace și nevinovăție 

Al vostru, darul vieții, copii, minune vie! 

 

Cum credeți că vreodată putea-voi eu uita 

Ce ne-a legat de-a pururi?! Credeți că inima 

Și sufletul, curate, se pot și dezlega 

De clipe minunate ce ne-au unit căndva?!... 

 

S-au scurs anii în grabă...acuma-i parcă toamna 

Când ați pășit cu teamă în clasă, voi și … „doamna”, 

Privind cu drag la mine și eu cu drag la voi, 

Și am crescut cu timpul toți împreună, noi... 

Vă voi citi îndată din cartea începută 

A inimii-mi ce pare adeseori tăcută, 

Sunt doar gânduri de-o viață, deși par mai fugare... 

 Încă o dată-n viață, vă cer s-aveți răbdare!... 
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GÂNDURI DE RĂMAS-BUN 

DIN CARTEA INIMII 

                         

În adâncul inimii mele am scris o carte de citire. 

Am scris-o în clipe trăite cu voi, în clipe de pace, de tihnă, neodihnă și fericire. 

 

Am șters cu uitarea orice lacrimă de neputință ori pașii mai grăbiți. 

 În cartea inimii mele sunteți voi toți, copii mult-iubiți. 

 

 Poate nu știți că fiecare inimă seamănă cu o carte deschisă, 

  Încă din vremea primilor ani, de acasă, încă din vremea primelor poezii, de la grădiniță... 

 

 Și cum întotdeauna poveștile din cărți încep cu "A fost odată...", 

Și povestea mea începe demult și totuși aproape, cu voi toți privindu-mă pentru prima dată. 

 

Patru ani ca Feți-Frumoși din povești acoperă povestea noastră înceată, 

 Și nu s-au scurs fără clipe de neuitat, și totuși povestea e neîncheiată. 

 

Am scris printre rânduri cu litere mari și mici de mână 

Despre fiecare din voi, despre zâmbet și privirea voastră senină, 

Despre bucuria cu care vă vedeam de la un an la altul, crescând, 

Cuminți, ascultători ori destoinici, și, în același timp, tot copii rămânând... 

 

Am scris acolo și note mai mari ori mai mici, 

Acestea din urmă cu inima strânsă / 

ca un arici pe o cale de spini nepătrunsă, 

Am scris cu drag note maxime la învățătură și la purtare, neuitându-vă fiecăruia firea unica, 

fermecătoare... 

 

...Să mai spun?! Printre rânduri, am scris bucurii cu privirile mele 

Iar uneori, și cu câte o lacrimă picurând ca din stele... 
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E lacrima noastră mângâind creștetul unui copil, ca pe-o floare, 

Știind că peste iunie, mai ori aprilie va veni o vacanta mai mare... 

 

...Ca aceasta ce se ivește în zare!  

E vacanța dintre viața mea și a voastră, 

Legând și dezlegând permanent, de trecut și prezent, călătoria împreună începută pe „vaporul clasei I”, 

călătoria noastră! 

 

Zarea de mâine vă așteaptă cu noi corăbii, nerăbdătoare. 

Ai grijă, copile, să nu uiți vreodată că ai fost mic atunci când vei crește mai mare! 

 

Vă privesc acum, emoționați și atât de tăcuți, 

și-mi amintesc de câte ori n-am privit printre gene la voi, cum scrieți, ori citești, ori socoteați, desenați, 

pictați, împleteați, colorați, în bănci, adânciți în lucrul vostru, cuminți, pricepuți... 

 

De câte ori nu m-am gândit că va veni și clipa în care ne vom spune cu mai mare răsunet „La 

revedere!”... 

 

Și mi-am adunat în carte un capitol întreg de putere 

Să vă pot spune toate acestea cu fermitate, fără să plâng, nu cu prea multă durere! 

 

De aceea v-am povestit despre cartea inimii mele...căci vorba trece, cartea vieții ramane... 

În cartea vieții mele, sunteți fiecare în parte, în veci, O MINUNE! 

 

Noi am sădit împreuna cu toții o floare, cu gând fericit, 

Și ramane să nu uităm niciodată pașii de început, oamenii cu care la drum am pornit... 

  

 Udati floarea copilariei și a vieții voastre mereu cu apa vie a sufletului bun, dragii noștri copii-minune, 

 Încheiați orice capitol al vieții doar rămânând pururi în ceea ce dăinuie cu noi și după noi: FAPTELE 

BUNE! 

 

Iar acum, oricât de greu ne e de încheiat un capitol, e vremea plecării spre alte tărâmuri, veți scrie și voi 

o poveste, mai greu ori mai ușor de citit: 
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Să dea Dumnezeu să vă fie întreaga viață, toate poveștile, cu final fericit! 

 

Cu alfabetul plecării îmi iau acum Bun-rămas, 

în abecedarul neuitării, în cartea de istorie a inimii mele, am însemnat acest ceas. 

 

Cu litere și sunete de suflet curat, împlinit, 

Vă spun că nu voi uita niciodată ceea ce, atât de frumos, de plin de rost, ne-a unit! 
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SĂ ZÂBIM MEREU 
e un fel de a trăi 

(pentru că mereu avem motive) 

 

Roxana Alexa 

Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucareanu” Brașov 

 

Datorez fiecare zâmbet fetelor mele: Maria și Ana 

Vă iubesc! 

 

 

Când în jurul tău un chip trist tu vei vedea te rog, nu uita că doar zâmbetul tău  

poate SCHIMBA lacrimile de tristețe în lacrimi de…. 

 
…. bucurie. 

 

Când norii vin să te-nconjoare, al tău zâmbetul are  
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PUTEREA să aducă iar soarele în viața ta                       Când un prieten drag ori un necunoscut de-ar fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ba 

chiar ÎȚI DĂ PUTEREA  să fi chiar tu soarele în viața celorlalți 

 

 

 

Să pierzi ceva ce ți-ai dorit atât de mult nu e ușor  

de acceptat și de trecut                                                                                     De vei întâlni un suflet trist 

dar zâmbetul tău iți va reaminti SĂ MAI 

ÎNCERCI căci va mai fi și o altă dată.                                              durerea lui tu o vei putea VINDECA  

cu alt tău zâmbet cald și sincer. 
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Când singur vei simți că ești privește-n jur  

 

 

O pasăre ce te dezmiardă cu al său cântec, 

Un fluture te va-nvăța să zbori 

O floare pentru tine va-nflori 

 

 

și vei găsi motive ce te vor ajuta din nou tu să zâmbești.       

 

Se întâmplă uneori în viață să mergi pe căi necunoscute  

și atunci, cu zâmbetul pe buze, tu CURAJOS să                         De ai supărat pe cineva se mai întâmplă, 

fi și să pășești tot înainte                                                                          dar nu uita că poți să-ndrepți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zâmbetul tău îți va reaminti mereu SĂ MAI ÎNCERCI  

căci va mai fi și o altă dată.                                                      CERându-și SCUZE și vei zâmbi din nou  

și tu și cel față de care ai greșit. 
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În drumul tău vor mai păși alături ție și oameni  

furioși uneori fără ca tu să le fi dat motiv așa să fie,   Cu ochii sufletului să privești în jurul tău de vrei  

să ÎNȚELEGI corect cum e mai bine tu să fi 

tu calm rămâi te sfătuiesc, căci doar așa zâmbetul  

tău va avea puterea să-l ÎMPACE și liniștiți veți fi                  și astfel tu SĂ FI ÎNȚELEGĂTOR cu tine  

și tu și el și pacea va rămâne lângă voi.                                                      și cu toți cei care-ți sunt alături 

 

 

n zâmbet este primul pas 
spre a                              și  
a fi                                    t. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zâmbește oricât de greu îți va părea și din acel moment totul va fi iar posibil! 

u IUB
I 
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