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FAMILIA – „ŞCOALĂ” ÎN FORMAREA CARACTERULUI MORAL AL TÂNĂRULUI 

 

Prof.  Andreica Nadia, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare 

 Prof. Haiduc Marcela, Colegiul Tehnic „George Baritiu”, Baia Mare 

 

Atunci când dăm viaţă unei alte generaţii, sarcina noastră nu este numai de a da viaţă unui nou 

trup, ci, mai ales, unui  nou suflet. Viaţa nimănui nu este predeterminată, fie că suntem sau nu apropiaţi 

de Dumnezeu chiar de la începutul existentei noastre. De aceea, părinţii noştri nu sunt doar părtaşi la 

miracolul creaţiei, ci şi  la dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu  îşi iubeşte toţi copiii prin inima părinţilor 

lor. Dacă ne referim la părinţi,  iubirea acestora nu înseamnă slăbiciune, ci înseamnă energie, determinare, 

înseamnă a lua o poziţie. Ca  şi concluzie, părinţii nu ar trebui să aibă lipsă de autoritate, în acelaşi timp, 

încercând să nu fie tiranici: înţelepciunea, precauţia, iubirea ar trebui să primeze. 

 Părinţii nu ar trebui să reprime personalitatea copiilor lor, ci ar trebui să o respecte, să o 

încurajeze, aşa încât să se dezvolte în armonie. Copiii nu sunt proprietatea părinţilor, ci proprietatea lui 

Dumnezeu. Părinţii ar trebui să respecte planul şi voinţa lui Dumnezeu, promovând valorile umane, 

morale şi religioase. Un copil are nevoie de ajutor pentru a-şi dezvolta personalitatea şi, în final, pentru   

a-şi desăvârşi autonomia. 

 Părinţii, însă, nu sunt întotdeauna cei vinovaţi pentru eşecul educaţiei. Aceşti părinţi nu ar trebui 

să se descurajeze. Copiii lor vor avea mereu şansa de a urma exemplul mamei la vârsta bătrâneţii, chiar şi 

pe patul de moarte. Fiul rătăcitor se întoarce la tatăl său, care i-a adus  iubirea, înţelepciunea, siguranţa. 

 

Biliografie: 

Arhimandritul Sofronie, Naşterea întru împărăţia cea neclătită, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003 

Bancilă, Vasile,  Iniţierea religioasă a copilului, Editura Anastasia, 1996 

Bel,Vaier, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. Premise teologice,  Presa Universitară Clujeană, Cluj 

Napoca, 2004 

Biblia, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului  Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, cu aprobarea Sfântului Sinod,  Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., Bucureşti, 1990 
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IMPORTANŢA LECTURII ESTE DATĂ DE ASPECTELE EDUCATIVE  

PE CARE LE IMPLICĂ 

Prof. Apostol  Ecaterina, Şcoala Gimnazială Nr. 22, Galaţi 

Prof. Tanasaciuc Valentina, Şcoala Gimnazială Nr. 22, Galaţi 

 

Prima întrebare pe care aproape toţi copiii şi-o pun este: „De  ce trebuie să citim?”, iar părinţii se 

întreabă: „Cum să-mi ajut copilul să înveţe să citească ?” 

Învăţarea în sens strict priveşte primii ani ai şcolii primare şi deci activitatea învăţătorilor. 

Părintele trebuie să completeze ce se face la şcoală, nu să devanseze sau să împiedice acţiunile şcolii. 

Părinţii trebuie să ştie că învăţarea lecturii nu se termină când copilul a învăţat să citească. El trebuie să 

automatizeze lectura. Durează până el încearcă emoţiile pe care i le procură cititul unei cărţi, când poate 

să-şi lase imaginaţia să contureze lumea din carte. Părintele nu trebuie să-l forţeze, ci să-l motiveze! 

Citirea cărţilor contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular bogat, la 

dezvoltarea exprimării.  Eroii cărţilor devin modele pentru elevi. Copiii au impresia că participă direct la 

faptele şi evenimentele din cuprinsul cărţii. Pe unii eroi îi iubesc, pe alţii îi urăsc. Ceea ce citesc în 

copilărie se întipăreşte în amintirea lor pentru toată viaţa şi influenţează dezvoltarea personalităţii.  

Lectura oferă copilului posibilitatea de a-şi completa singur cunoştinţele, de a le îmbogăţi.   

O altă întrebare des întâlnită este: „Cum să-l motivez?”  

Răspunsul e simplu: făcând din el un cititor, adică un copil capabil să hotărască singur ce doreşte 

să citească! Vom încerca permanent, învăţători şi părinţi să stimulăm  şi să încurajăm  o  atitudine  

deschisă  la  confruntarea copilului  cu  situaţii  noi, diferite, să facilităm  confruntarea  copilului cu  

situaţii  noi  şi  complexe, să încurajăm  manifestarea  creativităţii, a  curiozităţii  şi originalităţii. 

La şcoală plecăm de la formarea deprinderii de a citi silabe, cuvinte, propoziţii, texte, scurte povestiri şi 

ajungem spre finele ciclului primar la basme şi romane. Se poate ajunge chiar la un maraton de lectură 

când fiecare elev a venit cu o propunere de titlu de carte, dar din lipsă de timp, din absenţa ilustraţiilor sau 

din cauza numărului mare de pagini nu a îndrăznit să-l abordeze. Fiecare elev avea de citit, în funcţie de 

numărul total de pagini al cărţii, o „porţie”. 

 De două ori pe săptămână aveau loc schimburile de carte: copilul preda cartea colegului, dar nu 

înainte de a-i povesti pe scurt ceea ce a citit el şi de a-i indica numărul paginii de la care îi începea 

„porţia”. Astfel fiecare copil depindea de ceea ce a citit colegul său. La orele de lectură se povestea 

frontal ceea ce a citit fiecare din carte şi de fiecare dată era un copil care să poată completa povestirea 

altuia. Lectura nu a mai fost plictisitoare, numărul de pagini nu a mai fost atât de înspăimântător. 

Vizita la o librărie  constituie o altă oportunitate de a-i face pe şcolarii noştri să transforme cărţile 

în cei mai buni prieteni ai lor. Accesul nelimitat la cărţi într-o librărie - cafe în care elevii au avut 

posibilitatea de a răsfoi orice carte şi apoi să realizeze o lectură activă a unei dintre ele reprezintă o altă 

modalitate de a-i face pe elevi să-şi aproprie cărţi.  
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Nu putem să nu amintim că modelul personal este un factor declanşator pentru lectură. 

Schimburile sau împrumuturile de cărţi cu proprii noştri elevi devin ocazii prin care elevii înţeleg că a citi 

este o operaţie pe care o facem cu toţii pentru a ne cunoaşte mai bine trăirile, sentimentele şi atitudinile. 

Paralel însă încercăm să dezvoltăm creativitatea, să încurajăm copiii să intre în pielea personajelor 

mai întâi prin joc de rol ca apoi să interpreteze, dramatizeze anumite opere. Copiii au ajuns să iubească 

opera lui Caragiale din momentul în care în fiecare an au pus în scenă câte o schiţă: „Five o‟clock”, 

„Bubico”, „Amicii”, „Vizită”. Au citit, au învăţat, au repetat, au înregistrat şi la final au reprezentat şi în 

direct pe scena teatrului de păpuşi în cadrul unui simpozion. 

             

O altă activitate atractivă pentru copii a fost realizarea unei scrisori către un personaj favorit   

dintr-o poveste sau dintr-un roman,  în care şi-au exprimat emoţiile, trăirile de pe parcursul lecturii.  

Încet însă copiii încep să se desprindă de cărţile citite, imaginaţia lor e nemărginită şi nu trebuie să 

neglijăm şi partea de creaţie. Astfel am ajuns să realizăm cu ei şi o carte ilustrată pe tema „Povestea 

anotimpurilor”. Munca a fost pe echipe şi totul le-a aparţinut: text şi grafică. Cu această carte realizată de 

ei, elevii au participat la concursul internaţional „Povestea anotimpurilor”, unde au obţinut premiul III  şi 

astfel, de la idee la concretizare a fost doar un pas.  

Odată familiarizaţi cu cartea elevii vor avea curajul să se implice ei înşişi în „construirea unei 

cărţi” respectând toate etapele: manuscris, corectarea manuscrisului, elaborarea ilustraţiilor, tipografierea 

şi chiar distribuirea acesteia. În funcţie de abilităţi, fiecare îşi asumă un rol bine stabilit pentru ca ideea să 

se transforme în carte. Iniţial cu mai puţine pagini, cu mai multe eforturi pentru stabilirea formei celei mai 

potrivite, cartea a devenit în scurt timp un obiect purtător al propriilor sentimente şi trăiri, o creaţie internă 

extrem de valoroasă atât pentru creatori cât şi pentru cititori. Toate acestea antrenează şi dezvoltă spiritul 

de competiţie, stimulează dorinţa de a citi mai mult, de a se afirma în întrecere, formează capacitatea de 

selectare, de comparare, de asociere, de exprimare orală, spontană şi expresivă.   

 

Bibliografie 
Nicola, Lelioara, (Coord),  Îndrumător metodic pentru învăţători, părinţi şi elevi. Lecturi literare pentru clasa        

a IV-a, Editura "Gheorghe Alexandru", Craiova, 2009 
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ROLUL LECTURII ÎN VIAŢA NOASTRĂ 

 

Prof. Arsenie Adela Mădălina 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”,  Târgu Jiu 

 

Cartea reprezintă o sursă de inspiraţie. Sunt oameni care ne transmit gândurile, sentimentele şi 

trăirile lor prin intermediul cărţii. Iar noi cititorii învăţăm, ne inspirăm şi căutăm să ne facem un viitor 

prin carte. Cartea este cel mai bun prieten al omului, ne face să ne bucurăm, să râdem şi uneori să 

plângem. Ne formăm în viaţă prin carte. Ne alegem drumul prin carte începând de mici copii. Dorim să 

fim fizicieni, matematicieni, buni tehnicieni pentru că alţi oameni ne-au insuflat dragostea şi pasiunea 

prin lectură. 

 Gustul pentru lectură se formează în familie şi la şcoală şi devine parte din viaţa noastră. Cartea 

este în viaţa noastră un element central al creării unui psihic sănătos, a culturii generale, sprijinul în cadrul 

unei decăderi nervoase, este uneori ceva mai mult decât un profesor, un prieten, o cunoştinţă. Cartea este 

un mod  de comunicare şi reprezintă o ordonare a cuvintelor la formele lor cele mai expresive. A scrie 

este o artă deoarece trebuie să ai dar pentru a putea realiza „ceva” pe care îl poţi citi cu drag şi mai ales cu 

intensă dăruire.  

Cartea a fost, este şi va fi întotdeauna un sprijin indispensabil în dezvoltarea umană din toate 

punctele de vedere. Cartea oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice fapt 

inedit, prilejuri unice de reflecţie, de meditaţie. Ea îndeamnă la introspecţie, contribuie substanţial la 

formarea şi modelarea personalităţii şi comportamentului cititorului. 

Cartea ca modalitate de însemnare şi păstrare a evenimentelor vieţii omeneşti, a fost şi va rămâne 

în continuare principala sursă de informare, generaţiile ce vin legând neîntrerupt continuitatea istoriei 

vieţii şi vremii lor şi au scris şi îşi scriu cărţile lor.  

 Deci să ştim să scriem şi să citim cărţi adevărate, fără să prejudiciem sentimentul naţional al 

nimănui, dar nici a ne lăsa pe noi românii, sub somnolenţa nepăsării în faţa abuzurilor unor detractori  fie 

ei autohtoni sau străini. O carte este o provocare pentru fiecare dintre noi. Nu trebuie decât să profităm de 

această imensă comoară, să învăţăm să preţuim. 

 

Bibliografie:  

Carnea P.,  Introducerea în teoria lecturii, Editura Minerva, Bucureşti, 1988 

Cerghit I., Metode de învăţământ, E. D. P., Bucureşti, 1976             

Colecţia ,,Catedra”, Cunoaşterea copilului preşcolar, Revista de Pedagogie, Bucureşti, 1992 

Preda V. şi colaboratorii, Ghid pentru proiecte tematic – abordare în manieră integrată a activităţilor de grădiniţă, 

Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005 

Slama Cazacu, Tatiana,  Lectura – diverse, finalitatea şi niveluri de complexitate, Buletin de informare ştiinţifică şi 

documentare, Constanta, 1990  
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DRUMUL CĂRŢII – POVESTE ADEVĂRATĂ 

 

                              Prof. Badea Daniela, Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae”, Bucureşti 

 Prof. Mîinea Cristina, Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae”, Bucureşti 

 

Fiecare carte ascunde mai mult decât o poveste. Există povestea inspiraţiei autorului care creează 

textul propriu-zis, există apoi povestea realizării suportului de text, respectiv drumul cărţii prin tipografie 

şi nu în ultimul rând, există povestea fiecărui exemplar de carte. Poate că ajunge într-o bibliotecă publică 

şi apoi e citită sperând, de-a lungul anilor, de zeci şi sute de cititori de diverse tipuri, dar cu aceleaşi 

preferinţe. Poate că ajunge în biblioteca personală a cuiva care o lasă uitată acolo mult timp. Sau poate că 

pur şi simplu ajunge întâmplător în mâna cuiva care nu apreciază scopul artistic ci pe cel practic al foilor 

de hârtie care pot să ardă sau să împacheteze ceva. Ca profesor de ştiinţă, trebuie să demonstrez elevilor 

veridicitatea lucrurilor spuse şi la fel fac şi când transmit altfel de cunoştinţe şi informaţii, decât cele de 

specialitate. Nu este simplu şi suficient să spui cuiva să citească o carte, trebuie să-l determini să-şi 

dorească să afle conţinutul şi mai mult decât asta, să-şi lase personalitatea să se transforme, sub cascada 

de sentimente, rezultate din desluşirea conţinutului. 

 Omenirea a căutat mereu un mod de păstrare/transmitere a ideilor, trăirilor, sentimentelor, astfel 

încât dorinţa a dus la inventarea diferitelor moduri de suport de text: de la tăbliţe de argilă, papirus, 

pergament, piei de animale la hârtie şi chiar suport virtual/ cărţile electronice. Cărămizile de lut arse pe 

care babilonienii îşi scriau poemele, legile şi rugile au fost primele cărţi apărute în lume. Cum arată o 

astfel de carte? Cărămizi groase de 2-3 cm, late de 25 de cm. şi lungi de 37 cm. pe care scribul – marele 

învăţat al timpului – scria pe lutul moale, încă nears, sute de semne. Feţele scrise primeau numere de 

ordine. Dar şi minunatul pergament va fi înlocuit. Chiar la începutul erei noastre, în anul 105 – dată 

importantă în istoria cărţii – un învăţat chinez, Tsai-Lun, a fabricat prima hârtie, o pastă din materii 

vegetale amestecate cu clei şi apoi uscată şi netezită. Fiind şi mai ieftină, hârtia avea să cucerească lumea, 

încet, dar sigur. O primă formă a tipografiei a fost practicată în China. Aici, un anume Pi-Seng a inventat 

în jurul anului 1045 o masă turnantă, cu două despărţituri, având literele mobile din lut ars, clasate în 24 

de compartimente. 

Astăzi există în lume sute de mii de biblioteci, care posedă miliarde de cărţi. Funcţia, ca şi rolul 

cărţii, este complexă şi diversificată: de la comunicare/informare la educare, de la crearea unui psihic 

sănătos la formarea unei culturi generale, de la auxiliar în educaţie la rolul de profesor. Cartea este un 

îndemn pentru că citind-o, este un îndemn de a citi altele, astfel reuşim să găsim răspunsuri la întrebările 

noastre. Cărţile sunt cele care scot la iveală din noi ce e mai bun. Ele pot să descopere adevăratele valori 

care pot ajuta la îndreptarea viitorului unei ţări aflate pe buza prăpastiei, în plină criză economică, socială 

ori de identitate. Nu trebuie decât să profităm de această imensă comoară, să învăţăm să preţuim.  
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Ca profesori, suntem datori să interacţionăm cu partenerul nostru de dialog, elevul, adolescentul, 

tânărul aflat pe drumul cunoaşterii. El are de străbătut o cale lungă pe care intervin obstacole; nu 

întotdeauna experienţa personală este suficientă pentru a le depăşi; cartea, lectura, lumea aceea 

miraculoasă creată de scriitor poate fi calea spre cunoaştere; pătrunzând în lumea cărţii, empatizând cu 

personajele, urmărindu-le evoluţia, afli mai mult decât ţi-a oferit propria viaţă, înveţi odată cu 

personajele. 

        Un profesor iscusit şi talentat poate să-i stârnească pe elevi, chiar dacă e o munca titanică, chiar dacă 

trebuie să le citească în oră, pagini, capitole, folosind o anumită intonaţie, dând sens cuvintelor, sugerând 

prin priviri, prin gesturi şi intonaţie intenţia narativă a emiţătorului. Rolul profesorului de română este 

covârşitor în clasele de început şi în gimnaziu, nu se pot sări etape, fiecare carte din lista lecturilor 

obligatorii şi suplimentare trebuie parcursă. Nu mai poţi citi la 20 de ani „În casa bunicilor” sau „Amintiri 

din copilărie”, dar poţi citi la orice vârstă Caragiale, Eminescu ori Sadoveanu. Personal, scrisul şi cititul 

reprezintă un exerciţiu zilnic, nu doar la clasă, ci, mai cu seamă, acasă, lângă bibliotecă, lângă laptop, căci 

se pot citi cărţi şi pe internet. Prefer, însă, contactul direct cu cartea, să-i simt copertele, mirosul specific 

de tipografie, designul, notele de subsol, să-i întorc filele, încercând să nu le bruschez, să nu fac gălăgie. 

Cartea este un poem al sufletului omului care ne aşteaptă la celalalt capăt al tomului, este mâna care ne 

conduce de la cuvântul de întâmpinare  până la sfârşit. 

       Am râs şi am plâns cu toţii citind, ne-am urmărit personajele preferate, am palpitat, am suferit sau am 

răsuflat uşuraţi când protagoniştii au izbutit să depăşească obstacole greu de trecut, să iasă din intrigi 

complicate, să-şi demonstreze inteligenţa, măiestria, forţa, credinţa într-un ideal. Competiţia aduce, cu 

timpul, performanţa. Ea începe cu cartea, continuă şi se termină în compania cărţii, acest cadou pe care 

oameni inteligenţi şi talentaţi ni-l fac nouă, cititorilor. 
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CARTEA, DE LA IDEE LA CONCRETIZARE - DIN PERSPECTIVĂ ESTETICĂ 

 

Prof. Bala Elena,  Şcoala Gimnazială Specială „Christiana”, Bocşa 

 

           Interesul pentru opera de artă a ridicat probleme încă din Antichitate. Vechea estetică avea un 

caracter normativ şi descriptiv; existau anumite reguli care trebuiau respectate în realizarea unei opere de 

artă, de către orice creator. 

           Mai târziu, accentul interesului artistic s-a deplasat spre cunoaşterea proceselor actului creator, 

artistului revenindu-i un rol prioritar, acela de a se observa în timpul procesului de creaţie (faţă de cel de 

simplă fiinţă activă şi factor explicativ al operei – în vechea estetică). Apar acum două teorii referitoare la 

cauzalitatea artistică. În cazul primei teorii, arta ca joc, arta este privită ca revărsare a unui surplus de 

energie (de care dispunea creatorul) în realizarea unor opere lipsite de finalitate practică. În cazul celei de 

a doua, arta ca expresie, arta era văzută ca o întregire sau ca o eliberare, ca o expresie a creatorului ei. 

Nici una dintre aceste teorii nu acorda importanţă interesului profund care călăuzeşte de fapt o creaţie 

spre finalitatea ei. Activitatea artistică, susţine Tudor Vianu în Studiile de estetică, este o lucrare 

structurată, călăuzită de un scop valorificat în toate amănuntele realizării. Artistul îşi creează propria 

operă, nu orice. 

          Pentru a putea crea, însă, artistul trebuie să dispună de numeroase acte de cunoaştere, iar forma 

cunoaşterii e judecata. Artistul, prin procesul creaţiei stabileşte noi tipuri de relaţii între mijloacele de care 

dispune şi scopul pe care-l urmăreşte, dând naştere astfel unor „judecăţi de adaptare”( Gaeton Picon). 

          Scopul final al fiecărui artist este acela de a crea o operă unică, originală, iar pentru a reuşi asta nu 

există reguli pe care să le poată urma, doar cunoştinţe, care-i conferă operei sale atributul de valoare, 

indispensabil adevăratelor opere de artă. Valoarea operei se constituie în momentul în care opera 

respectivă răspunde unei nevoi, unei dorinţe, şi este capabilă să o satisfacă. Atunci acea operă devine un 

bun al societăţii, o operă a unei civilizaţii. Operele de artă răspund astfel unei dorinţe estetice, dar au şi 

menirea de a-i trezi omului dorinţa estetică, de a-l face să tânjească după o oază de frumuseţe care să-i 

înveselească şi să-i îmbogăţească viaţa. În ele se oglindesc în mare măsură creatorii lor. În ciuda 

autonomiei unei opere, autorul ei a pus suflet, cunoştinţe, talent în crearea acesteia, însufleţind-o cu o 

parte din personalitatea sa, făcând-o să devină „expresia” sa.               

          Prin naşterea şi destinaţia sa, opera este inseparabilă de un anume ansamblu, de o ordine reală, dar 

virtuală în acelaşi timp, ordinea specifică artei. Scriitorul gândeşte opera sa în funcţie de această ordine. 

Orice operă se naşte în prezenţa celorlalte opere – germenul unei cărţi constă în primul rând în lecturi, 

doar apoi în idei sau experienţe. Opera care nu se poate integra în această ordine reală şi totodată virtuală, 

este ca şi inexistentă, nu are valoare, întocmai ca operele pur comerciale sau ca reclamele atât de în vogă 

în societatea actuală. Ele sunt excluse din această ordine prestabilită. 
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Dar opera literară este în primul rând o carte, un obiect de care putem lua act că există prin unul 

din modurile noastre de cunoaştere.  

Drumul cărţii, de la idee spre concretizare, presupune un travaliu conştient şi îndelungat. 

Problema dominantă a acestui travaliu o constituie rolul imaginaţiei, la care se adaugă mai apoi structura 

şi mecanismul imaginii, care se relevă atât prin formă şi material, cât şi prin dinamică. Imaginaţia 

materială este cea care poate lumina orice creaţie artistică dintr-un anumit unghi de vedere. Ea are o forţă 

germinatoare continuă. Ea  este cea care face din opera literară o modalitate specifică de cunoaştere, dar 

se adresează concomitent sensibilităţii noastre. Cuvântul, prin forţa sa expresivă, dă naştere realităţii 

estetice a unei opere literare. Conotaţiile sale, acele semnificaţii sau asociaţii de semnificaţii implicite, 

dau operei valoarea estetică. Limbajul artistic este supus nu numai realităţii, ci şi propriului sistem de 

semne al autorului. De aici originalitatea pe care personalitatea creatoare a autorului o dă operei.  

Cartea, ca şi lectura ei, reprezintă o stare de reverie asupra unei alte reverii. Dar cuvintele  care 

comunică această stare de reverie nu sunt întotdeauna fidele ideii care stă la geneza cărţii ca produs finit, 

concret. Unicitatea  unei opere literare, obiectivitatea, realitatea şi profunzimea ei sunt definite printr-un 

adevăr estetic care ne ajută să savurăm opera. Extras din contextul realităţii, senzorialul primeşte forme 

abstracte, sensibilul devenind purtătorul material al unei lumi abstracte. Tocmai din această cauză, esenţa 

unei opere literare constă în faptul că ea transformă sensibilul în existenţial, dându-i valoare de simbol 

estetic.  

Plasticitatea operei, acea capacitate a formaţiunilor semantice de a naşte în mintea noastră 

reprezentări imaginative, este declanşatorul direct al valorilor emotive. Această plasticizare uşurează 

enorm calea cititorului spre asimilarea celor mai diverse  şi complicate cunoştinţe, modelându-i într-un fel 

sufletul şi personalitatea. 
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CARTEA – DE LA SÂMBURE DE ADEVĂR LA FICŢIUNE 

                                                                         Prof. înv. primar Baltaru Nina, Şc. Gimn. „C-tin Săvoiu” 

                                                            Prof. înv. primar Popescu Simona, Şc. Gimn. „C-tin Săvoiu”   

                

Nu sunt scriitoare, deci nu ştiu ce implică a scrie o carte. Cred că toată lumea a avut la un moment 

dat intenţia de a scrie o carte. Dar de la a avea mici publicaţii în reviste şi până la a fi autor de carte e 

drum lung. Consider că o carte o scrii din plăcere, iar febra scrisului te cuprinde treptat, te învăluie şi te 

acaparează.  

DE CE SCRIU? Am avut şi am uneori tendinţe de a scrie. Nu scriu cuiva, ci scriu pentru sufletul 

meu. Acolo, printre cuvintele rostogolite pe hârtie, gândurile mele nu se mai feresc; acolo mă simt liberă, 

acolo oricine mă poate cunoaşte, mă poate atinge, fără a-mi face rău. ACOLO SUNT EU. Nevoia de a 

scrie e ca o descătuşare, ca o greutate de care doreşti să te eliberezi. Când ai scris ceva, cuvintele izvorăsc 

şi se îmbină plăcut, le cauţi, le găseşti, le construieşti, le aduni, le împrăştii dacă nu te mulţumesc şi revii 

şi refaci până îţi sunt plăcute inimii. Pleci, te plimbi, îţi faci de lucru, dar mintea caută febrilă şi urmăreşti 

o idée, şi-i dai contur, şi-i cauţi esenţa, şi-o laşi la dospit, apoi o frămânţi iar până ţi-aduce mulţumire: o 

repeţi în minte ca pe-un gând ascuns, să n-o uiţi, şi-n prima pauză o scrii. Cu ce satisfacţie, cu ce savoare 

o citeşti şi reciteşti, de multe şi nenumărate ori până mintea caută o altă verigă de care te agăţi apoi şi reiei 

circuitul scrierii. Când totul este scris, când accepţi că ai finalizat, cuvintele scrise par vrăjite: le-ai citi 

mereu…  Iar gândurile rămân agăţate de creaţie şi faci dintr-o dată munci în paralel, dar eu-l tău este 

acolo în interior, tu eşti şi afară, rătăcit, încruntat cu capu-n nori, iar tu cel din sinea ta e-atât de liber, 

pluteşte şi cântă şi dansează, dansul uşor al fulgului, căci te simţi golit, obosit, dar cu o senzaţie plăcută de 

mulţumire adâncă. Şi, dintr-o dată, nimic nu mai are importanţă, nimic nu te afectează din zona de 

dincolo, totul parcă trece pe lângă tine ca apa printre pietre, căci tu în interiorul tău te simţi uriaş, ai o 

măreţie, o vanitate  crescendă: eşti regele.  

Nu cunosc satisfacţia de a fi cunoscut ca şi autor… Nu ştiu să vorbesc în cuvinte sofisticate, 

expresii elevate, etc. Cred că un scriitor este bun atunci când ajunge la sufletul celui care-l citeşte. Se nasc 

idei de cărţi, de reviste şi alte scrieri mereu. Uneori le concretizam, alteori nu. Pe GOOGLE se găsesc tot 

felul de materiale care-ţi permit să abordezi orice temă fără a  te strădui prea mult. Dar a face O CARTE, 

a crea cu mintea ta o poveste, este într-adevăr o artă. Respect celor care scriu pentru sufletul lor şi-al 

tuturor.  Ei ţin în braţe universul. 
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PRIMELE SCRIERI ÎN LIMBA ROMÂNĂ ŞI CONTRIBUŢIA LOR   

LA PĂSTRAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE 

 

Prof. Bărbulescu Daniela Marilena 

Şcoala Gimnazială Nr. 117, Bucureşti 

 

                În încercările sale de a cunoaşte şi de a se cunoaşte, de a pătrunde tainele existenţei, omul a  

încercat să-şi  păstreze  cunoştinţele dobândite, să-şi  exprime  gândirea şi trăirile, năzuind ca propria 

ascensiune pe treptele devenirii să fie cât mai lină. O viaţă nu era de ajuns, zădărnicia eforturilor trebuia 

să înceteze! Era necesară o perpetuă preluare a ceea ce înaintaşii dobândeau,  pentru ca izbânda să fie 

sigură, continuă.       

               Inscripţiile în piatră, tăbliţele de argilă sumeriene, papirusurile egiptene, mătasea pe care 

chinezii scriau cu ajutorul unei pensule, sulurile romane antice, manuscrisele medievale constituiau o 

muncă acerbă, dar prilejuiau accesul la informaţie doar elitelor. Textul tipărit a însemnat o uriaşă izbândă 

a încercărilor de ridicare dintru întunecimile neştiinţei. 

               După opiniile specialiştilor, teritoriul carpato-danubiano-pontic a reprezentat un spaţiu generos, 

în care a înflorit spiritualitatea de timpuriu. Codicele voroneţean, descoperit în Mănăstirea Voroneţ, 

conţine o parte din Faptele Apostolilor, precum şi Epistola Sf. Iacob şi cele două Epistole ale Sf. Ap. 

Petru. 

              Psaltirea Scheiană (după numele donatorului Sturza Scheianul) cuprinde psalmii lui David şi o 

serie de cântări şi rugăciuni ce se regăsesc în Vechiul Testament, sau rugăciuni uzuale  realizate de autori 

necunoscuţi. 

              Psaltirea Voroneţeană, descoperită de către Simion Florea Marian în podul Mănăstirii Voroneţ, 

cuprinde textul slavon al Psaltirii, alături de traducerea în limba română. 

              Psaltirea Hurmuzaki (după numele donatorului, istoricul bucovinean Eudoxiu Hurmuzaki) 

reprezintă un alt text al Psaltirii, diferit de Psaltirea Scheiană şi cea Voroneţeană, despre care specialiştii 

susţin că ar fi fost tradusă tot în Maramureş. 

              Toate aceste texte,  sunt datate de către savanţi  ca fiind realizate în prima jumătate a sec.  al 

XVI-lea. Potrivit savantului Nicolae Iorga, originalele acestor cărţi de slujbă, Apostolul şi Psaltirea, au 

fost traduse la Mănăstirea Peri din Maramureş între anii 1434-1437, deci cu aproximativ un secol mai 

înainte de copierea lor în mănăstiri le din Moldova. 

              Antim Ivireanul, mitropolit al Tării Românesti (1708 - 1716), desfăşoară o activitate prodigioasă 

în domeniul tipăririi cărţilor de slujbă bisericească. Preluând conducerea tipografiei de la Bucureşti, 

începe bogata sa activitate de tipărire a cărţilor bisericeşti. După 1694, tipografia din Bucureşti se mută la 

Snagov, unde Antim va fi şi stareţ între anii 1696 şi 1704.  

http://www.crestinortodox.ro/vietile-sfintilor/72953-pe-27-septembrie-pomenirea-sfantului-ierarh-martir-antim-ivireanul-mitropolitul-tarii-romanesti
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Activitatea tipografică este acum foarte susţinută, tipărindu-se numeroase cărţi de slujbă în limba 

greacă, romană, slavonă, slavo-romană şi greco-romană. În 1715 se mută tipografia de la Târgovişte la 

Bucureşti, în incinta mânăstirii Antim, ctitoria sa. Marele merit al mitropolitului Antim Ivireanul rămâne 

efortul său de introducere definitivă a limbii române în slujbele Bisericii Ortodoxe Române. 

              Prin multiplicarea şi difuzarea dincolo de graniţele provinciei în care au fost scrise sau tipărite, 

textele religioase  au contribuit la unitatea credinţei, dar şi la mărturisirea acesteia în acelaşi grai, adică la 

unitatea lingvistică. Circulaţia cărţilor de cult în limba română în toate provinciile româneşti, a contribuit 

la dezvoltarea conştiinţei unităţii naţionale, la afirmarea identităţii proprii a poporului român. 
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IMPORTANŢA CĂRŢII ÎN VIAŢA OMULUI MODERN 

 

Prof. Belega Cristina Elena, 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Târgu Jiu 

 

Cartea a fost, este şi va fi întotdeauna un sprijin indispensabil în dezvoltarea umană din toate 

punctele de vedere. Cartea oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice fapt 

inedit, prilejuri unice de reflecţie, de meditaţie. Ea îndeamnă la introspecţie, contribuie substanţial la 

formarea şi modelarea personalităţii şi comportamentului cititorului. 

Izvor nesecat de cultură, cartea începe să fie subestimată de către omul modern şi nu mai este la 

fel de apreciată ca odinioară. 

Ştim cu toţii că se poate trăi şi fără ea – mulţi oameni au reuşit în trecut – însă, după părerea mea, 

în afara cărţii nu se poate concepe în ziua de azi o cultură sistematică a omului şi, mai ales, a societăţii. 

În primul rând, acest obiect livresc are disponibilitatea faţă de orice lector. O carte o putem citi 

când avem chef, unde vrem şi cum dorim. Chiar dacă sunt preocupaţi mereu cu métro – boulot - dodo 

(monotonia care intervine în rutina zilnică; viaţa cotidiană), unii adulţi reuşesc să îi rezerve dozei zilnice 

de lectură o parte din timpul lor liber. În ceea ce-i priveşte pe adolescenţi, majoritatea optează pentru 

internet în defavoarea cărţilor, pe care le consideră doar concepte învechite, în timp ce acestea reprezintă 

bagaje de cunoştinţe nelimitate. 

Internetul, pe de altă parte, permite oricui să posteze orice oricând doreşte. Din această cauză 

informaţia furnizată în mediul virtual s-ar putea să ne inducă în eroare. Din fericire, mai există şi unele 

site-uri unde drepturile de autor nu permit oricărei persoane care accesează pagina respectivă să apeleze la 

arhicunoscutul copy - paste pentru a-şi însuşi anumite informaţii. 

În al doilea rând, apare efectul de catharsis pe care cartea îl are asupra cititorilor. Cu alte cuvinte, o 

carte bună ne provoacă să întoarcem spatele realităţii şi să rămânem cu ochii larg deschişi spre uşile-

perspective din faţa noastră. După spusele filosofului Constantin Noica, nu doar trupul omenesc poate fi 

nespălat, ci şi mintea, spiritul. În acest caz, cartea se presupune a fi un soi de săpun spiritual. De 

asemenea, ea nu există doar în raport cu noi înşine, ea ne permite să stăm de vorbă cu eul fiecăruia dintre 

noi şi să fim contemporani cu Aristotel sau Picasso (dacă vrem). 

Chiar dacă mulţi sunt de altă părere, eu consider că secolul vitezei reprezintă un avantaj pentru 

iubitorii de carte. De exemplu, după o lună de lectură, cititorii se află cu o treaptă mai sus decât cei care 

sunt dependenţi de site-urile de socializare. 

Prin urmare, cartea rămâne esenţială în viaţa omului, indiferent că generaţiile se schimbă, iar 

lumea evoluează şi involuează deopotrivă. Lenea şi faptul că nu reuşim să ieşim din zona noastră de 

confort ne ţin departe de surplusul de cultură.  
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Orice carte este dificil de citit cu adevărat. Trebuie să empatizezi măcar cu unul dintre personaje 

sau să ai o reacţie, să îţi cunoşti limitele propriei subiectivităţi. 

Să porţi cartea cu tine ca pe un strat solidificat de cunoştinţe în subconştient (în formă latentă, dar 

cu prezenţa vizibilă) şi, cel mai important, să nu-ţi uiţi bagajele intelectuale în gara realităţii empirice 

atunci când te urci în trenul destinat imaginarului artistic. Clonă a mai multor fiinţe dihotomice (trup şi 

suflet), cartea reprezintă viaţă. Viaţa un alt nivel. 

S-au purtat lupte, s-au făcut sacrificii, s-au scris mii de cărţi… ca mai apoi totul să devină din ce în 

ce mai complicat, căci odată cu evoluţia societăţii, omul a uitat pentru ce a venit. Omul este obosit, 

amăgit, şi nu mai crede în importanţa lecturii, devine el însuşi viciat de tehnologie, un rezultat al 

neputinţei şi luptei interioare. 

Fie că citim o carte fizică sau ne folosim de tehnologie şi apelăm la e-book-uri, tabletă sau laptop, 

această activitate se dovedeşte a fi în continuare una esenţială pentru dezvoltarea personală şi 

profesională, abordarea diferitelor provocări ale vieţii din perspective diverse ne ţin ancoraţi în realitate. 
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LE LIVRE À L’ÈRE NUMÉRIQUE 

Prof. Bengescu Otilia, 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

Aujourd‟hui, on entend de plus en plus parler de livre électronique mais peu de gens s‟entendent 

sur la définition à donner à ce terme. Un livre électronique, est-ce un support de lecture qui fait appel 

au numérique et aux nouvelles technologies? Est-ce un contenu sous format numérique comme un 

texte numérisé au moyen d‟un scanner ou un texte typographié au moyen d‟un clavier? 

Le livre est le témoin privilégié de la pensée humaine. Depuis des milliers d‟années, l‟humanité a 

ressenti le besoin de s‟exprimer oralement et par écrit. Les premières communications écrites étaient 

constituées par des dessins figuratifs et par des symboles. En cette fin de siècle, le livre prend des 

apparences que personne n‟aurait pu imaginer. 

Les documents électroniques font partie des préoccupations principales des professionnels de 

l‟information en cette fin de siècle. Toutefois, le livre classique numérisé, qui est une reproductionelle 

quelle du contenu, ne doit pas être confondu avec le livre électronique, qui ne trouve pas son semblable 

sur papier. Il est certes construit à partir d‟un ou de plusieurs documents existants, mais il comprend en 

plus le concept d‟hypertexte, c'est-à-dire qu‟il est composé d‟objets reliés par des liens, regroupés dans 

une basede données. L‟utilisateur peut afficher le contenu dans des fenêtres à l‟écran, par exemple. Un 

livre électronique est donc développé à partir d‟un système de logiciel. 

La manière dont on écrivait il y a ne serait-ce qu‟un demi-siècle est devenue en partie démodée 

pour les nouvelles générations de lecteurs dont l‟appréhension de l‟imaginaire s‟est formée en partie au 

contact de la télévision, des jeux vidéos, des clips, etc. Les approches narratives évoluent d‟une façon 

extrêmement rapide. La façon dont on lit devient pour beaucoup de gens une simple forme d‟extraction 

d‟informations, ou la découverte d‟un enfilement de péripéties, avec une fréquence quasi imposée de 

coups de théâtre pour relancer l‟attention qui menace à tout moment de s‟échapper vers autre chose. 

Avec le livre électronique, on assiste à une révolution des structures du support matériel de l‟écrit, 

des pratiques de lecture, du mode de production et de communication. Il jouera un rôle important sur la 

transmission des connaissances et la formation, d‟où sa présence principalement dans la documentation 

scientifique et technique. Les livres concrets ne sont pas encore en voie de disparition. Ils vont au 

contraire continuer à proliférer. Pourtant, l‟objet livre a perdu sa place centrale concernant le domaine 

cognitif, culturel et politique. Il se trouve dépassé par un processus de métalecture. Cette „textualité 

dynamique” ne transforme pas seulement le rapport individuel au texte, mais aussi le modèle traditionnel 

de production et de transmission des connaissances. A une transmission linéaire et individualisée tend à 

se substituer un regroupement des savoirs où l‟enseignement, l‟auto-apprentissage, la création 

intellectuelle et la diffusion coopèrent.  
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Le livre électronique ne supplantera point le livre imprimé, au contraire ils se compléteront, en 

répondant à des besoins distincts. 
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TEHNICI ACADEMICE PENTRU ELEVI 

 
Prof. drd. Bican Ovidiu – Laurenţiu,  

Prof. drd. Niţulescu Adelina – Andreia,  

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj 

 

 

În societatea contemporană, datorită invaziei de informaţii şi tehnologie, eşecul şcolar este în 

creştere! Problema majoră a elevilor ce trăiesc în secolul vitezei este lipsa cunoştinţelor despre strategiile 

de învăţare, nereuşind să se pregătească corespunzator pentru a face faţă unui examen. 

Cercetătorii au evidenţiat o serie de strategii ce dau roade unei învăţări eficiente: PQRST, 

Programul CoRT. 

Thomas şi Robinson au elaborat strategia PQRST. Această denumire provine din etapele ce 

trebuie parcurse şi anume: P-preview (parcurgere), Q-question (întrebări), R-read (citire), S-self-recitation 

(reproducere), T-test (verificare, control). 

Etapa Preview presupune o trecere în revistă a întregului material de învăţat, formându-ne astfel o 

viziune depre ideile principale ale lecţiei, cursului. Materialul trebuie citit cu atenţie şi rabdare astfel încât 

la sfârşitul lecturii să avem o idee de ansamblu asupra temelor, capitolelor şi structurii acestora. 

Etapa Question se aplică la nivelul subcapitolelor. Înainte de a lectura întregul subcapitol, citim 

fiecare titlu din această parte, după care îl transformăm în întrebări la care aşteptăm răspuns după 

parcurgerea întregului subcapitol. 

Etapa Read se realizează prin citirea subcapitolului şi răspunderea la întrebările ce ni le-am pus în 

pasul anterior. Încercăm să găsim noţiuni ce le cunoaştem deja şi să subliniem ceea ce ni se pare relevant. 

Etapa Self este eficientă atunci când se repetă informaţiile cu voce tare. Este important în această 

etapă să redăm toate ideile principale. Astfel, reuşim să evidenţiem golurile şi să realizăm o structurare a 

informaţilor eficiente, consolidându-le. 

Etapa Test se realizează după ce am reuşit să parcurgem tot materialul. Se începe prin a revedea 

notiţele şi a ne reaminti aspectele relevante. Este important ca această etapă de evaluare să se realizeze 

imediat după încheierea citirii cursului. 

 Programul CoRT are ca scop dezvoltarea gândirii creative şi a fost elaborat de Edgard De Bono. 

Acesta cuprinde o serie de mijloace de gândire ce pot fi utilizate în învăţare. Acestea sunt: 

a) Să luăm în considerare toţi factorii!  

b) Să stabilim priorităţile! 

c) Plusuri, minusuri şi puncte de vedere interesante! 

d) Consecinţe şi urmări! Toate acţiunile şi deciziile noastre au consecinţe. 

e) Intenţii, scopuri, obiective (ISO). 

f) Alternative, alegeri, posibilităţi (AAP).  
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g) Punctele de vedere ale celorlalţi. 

Rezultatul unui examen, de cele mai multe ori, se stabileşte înainte, în perioada de pregătire. 

Kugemann (1974) a elaborat pe baza observaţiilor un ghid de pregătire pentru examen. Acesta 

parcurgea următorii paşi: 

1) Să începem să ne pregătim din timp 

2) Să încheiem în timp util 

3) Să aflăm cât mai multe despre examen 

4) Să elaborăm un plan de pregătire 

5) Să regizăm examene de probă 

6) Să ne menajăm nervii 

Starea noastră depinde de cât de bine reuşim să ne pregătim.  

Reuşita stă în puterile noastre! Succes! 
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LES ADOLESCENTS EN CRISE DE LECTURE 

Prof. Bistreanu Eliana, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

Pourquoi on n’aime plus lire? 

La lecture cette fenêtre ouverte sur un monde enchanté de jadis,  n‟existe  plus à présent. La 

société actuelle  en plein essor  technologique, semble vouloir laisser  de côté  l‟interêt pour les livres, 

pour la lecture. La lecture est concurrencée, l‟attrait du numérique est si fort que les jeunes passent la 

pupart de leur temps sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo. C‟est peut-être la première explication  

sur le désintéressement des jeunes à la lecture, si l‟on établit un classement. L‟école joue  un rôle de 

prescription auprès des adolescents. Même s‟ils lisent, ils le font  par obligation scolaire. A l'école la 

lecture fonctionne donc la plupart du temps, soit comme un facteur d'intégration, soit d'exclusion. 

L'adolescent comprend rapidement l'enjeu et se sert du livre, de sa lecture ou de sa non-lecture, comme 

d'une arme. Pour ennuyer le professeur ou s'opposer à ses parents, il ne lira pas.    

 Le programme scolaire volumineux laisse peu de temps aux enfants et aux jeunes pour s'adonner 

aux loisirs  et ainsi ils préférent occuper leur temps à quelque chose qui leur apporte une satisfaction 

immédiate. L'adolescent peut aussi ne pas lire parce qu'il a le sentiment que, dans son groupe ou dans son 

milieu social, on ne lit pas. Sa non-lecture renforcera alors son sentiment d'adhésion au groupe. Il ne veut 

surtout pas se faire traiter «d'intello» par ses camarades, terme qui est, dans certains milieux, appréhendé 

comme une insulte. Les adolescents préfèrent  tourner leur attention vers des pratiques plus sociales en 

cherchant par exemple à intégrer un groupe de pairs et à en adopter les goûts musicaux, 

cinématographiques et vestimentaires. La prééminence de la culture scientifique dans la hiérarchie des 

filières et savoirs scolaires pourrait être une autre explication sur le désintérêt pour la lecture. La lecture 

fonctionnelle est associée aux apprentissages: le manuel sert à apprendre la leçon; le livre documentaire, 

c'est pour chercher une information. Il n'y a dans cette approche aucune notion de plaisir gratuit.  

 Il peut aussi se développer chez certains élèves en échec scolaire, ou issus d‟un milieu familial 

culturellement défavorisé, une idée selon laquelle seule une instruction élevée donne les compétences 

pour lire et crée des conditions favorables à l‟amour de la lecture ce qui peut couper toute intérêt pour la  

lecture.  “C‟est la faute à l‟école”-disent certains d‟entre  nous  qui éprouvent un  grand besoin  de  

culpabiliser  quelqu‟un. Je  crois que c‟est la  faute de nous tous. On ne leur a pas appris l'amour de la 

lecture et cela tient aussi au fait que maintenant les parents sont moins disponibles qu'avant  et l'amour de 

la lecture c'est quelque chose qui se transmet par exemple le soir au coucher de l'enfant. Jeunes ou adultes 

affirment ne plus lire depuis longtemps. Certains par manque de temps, d'autres affirment n'être pas des 

adeptes de la lecture et quelques-uns certifient opter pour d'autres moyens bien plus captivants.  
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D'où provient l'altération de la relation entre l'individu et le livre? Cette question nous conduit vers 

le schéma éducatif suivi par la famille, première communauté sociale, ainsi que le système scolaire qui, 

semble-t-il, ne remplit plus convenablement sa tâche instructive. L'enfant apprend l'amour de la lecture au 

sein même de son foyer tout comme il acquiert la parole et la propreté. L'apprentissage de l'enfant se fait 

très jeune au sein de son contexte. De ce point de vue, les parents ne sont pas appelés seulement à 

enseigner aux enfants les concepts de base d'une bonne éducation, mais aussi de leur apprendre à aimer 

tout ce qui contribue dans la construction de leur personne. L'art, la musique, la lecture sont entre autres 

domaines fondateurs qui façonnent la personnalité de l'enfant, améliorent sa créativité et fertilisent son 

imagination. L'entourage conditionne profondément l'individu et si l'on se retrouve avec une génération 

qui lit peu ou point, c'est que, quelque part dans notre éducation initiale, nous avons omis d'initier l'enfant 

à ce domaine. La lecture n'est donc pas un processus inné mais bien le résultat d'une éducation, d'une 

formation. Et de la pratique, bien sûr.  

Pourquoi  lire? 

Le livre, qu'il soit littéraire, scientifique, scolaire ou autre, a pour rôle principal de véhiculer des 

connaissances illimitées. La différence entre le livre, la télévision ou internet est que le livre nous accorde 

la chance de pénétrer dans un autre monde, de vivre, l'espace d'une lecture, dans une autre dimension, de 

nous mettre dans la peau d'une autre personne et d'acquérir un immense savoir. Un livre caresse notre 

imagination, stimule notre créativité et nous raconte une vie, une époque, une histoire. Le livre nous 

pousse à réfléchir, à nous poser des questions sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'existence. Il nous 

ouvre une fenêtre sur le monde et nous permet de rêver. Les privilèges du livre sont loin grandss, mais 

malheureusement, la jeune génération n'entretient plus une relation amicale avec celui qui devrait être le 

meilleur compagnon de l'homme. 

Quelles démarches  pour éveiller le plaisir de la lecture 

L‟éveil à la lecture et à l‟écriture exige l‟engagement de tous ceux qui sont présentsauprès de la 

famille et des enfants. Il demande l‟acquisition d‟un nouveau savoir-faireet sollicite des connaissances 

dans plusieurs domaines d‟études et champs d‟action:développement de l‟enfant, formation des adultes, 

compétences parentales, intervention familiale et stimulation précoce des enfants. Ainsi, tous les 

organismes quiagissent auprès de la famille et des enfants ont un rôle important à jouer dans cedomaine. 

 L'enseignant aussi est appelé à inciter l'élève de lire pour communiquer le savoir qu'il a acquis 

grâce à la lecture avec ses autres camarades. Une séance de lecture interactive devrait être programmée et 

introduite dans le programme scolaire, tout comme les autres cours optionnels. Découvrir le plaisir de 

lire,apprivoiser l‟objet livre, comprendre le sens d‟un texte de plusieurs pages, suivre etanticiper les 

événements d‟un récit, se rappeler d‟anciennes histoires et établir des comparaisons, infirmer, confirmer 

ou affiner ses opinions en tant que lecteur ou non-lecteur. L'enseignant joue un rôle capital dans le 

développement, chez les élèves, de l'appréciation des œuvres littéraires.  
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Il est souvent la clé du coffre à trésor des livres de littérature jeunesse. Son enthousiasme à 

raconter ou à lire à haute voix et ses plaisirs à parler de ses choix de livres, à se faire voir en tant que 

lecteur qui aime lire font de l‟enseignant un mentor. Lire les livres des élèves, avec eux, pour eux, en 

même temps qu‟eux, est une autre manière de les accrocher au plaisir de lire des œuvres littéraires 

complètes. 

Rétablir la connexion entre le jeune et la lecture est possible, mais à condition que tous les acteurs 

concernés s'y mettent. Les parents devraient accorder plus d'intérêt à cette dimension cognitive et, en 

formant leurs enfants, dès leur tendre âge, à la lecture qui reste une banque de savoir au service de la 

mémoire, permettant, ainsi l'épanouissement de l'enfant. L'adolescence étant l'âge des transformations 

intellectuelles, les comportements vis-à-vis de la lecture peuvent donc changer. 
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ROLUL EDUCAŢIEI ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII 

 

Prof. Bîzocu Codruţa Nicoleta, 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu   
 

Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru ziua de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze. 

M. Montessori 

 

Sintagma „Societatea cunoaşterii” (Knowledge Society) este utilizată pentru a desemna 

societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge-based society). Societatea cunoaşterii reprezintă mai mult 

decât societatea informaţională (informatică), pe care de fapt o înglobează. Cunoaşterea este informaţie cu 

înţeles şi informaţie care acţionează. Societatea informaţională se caracterizează prin democratizarea 

informaţiei, comunicării, înţelegerii şi cooperării. Societatea informaţională bazată pe cunoaştere 

înseamnă mai mult decât progresul tehnologiei şi aplicaţiilor informaticii şi comunicaţiilor, integrând şi 

următoarele aspecte :  

 social (cu impact asupra îngrijirii sănătăţii, solidarităţii şi protecţiei sociale, muncii şi pieţei 

muncii, educaţiei şi formării continue, etc.)  

 ambientală (cu impact asupra utilizării resurselor şi protecţiei mediului)  

 culturală (cu impact asupra conservării şi dezvoltării patrimoniului cultural naţional şi 

internaţional, a promovării pluralismului cultural, etc.)  

 economică (cu dezvoltarea unor noi paradigme ale economiei digitale şi ale noii economii bazate 

pe cunoaştere, inovare, cultură antreprenorială şi managerială, educaţie a cetăţeanului şi 

consumatorului)  

Societatea cunoaşterii reprezintă o nouă economie în care procesul de inovare (capacitatea de a 

asimila şi converti cunoaşterea nouă pentru a crea noi servicii şi produse) devine determinant. Inovarea, în 

societatea cunoaşterii, urmăreşte a îmbunătăţi productivitatea, nu numai productivităţile clasice în raport 

cu munca şi capitalul, ci şi productivităţile noi în raport cu resursele energetice şi materiale naturale, cu 

protecţia mediului. Societatea cunoaşterii este fundamental necesară pentru a se asigura o societate 

sustenabilă din punct de vedere ecologic, deoarece fără cunoaştere ştiinţifică, cunoaştere tehnologică şi 

managementul acestora nu se vor putea produce acele bunuri, organizări şi transformări tehnologice 

(poate chiar biologice) şi economice necesare pentru a salva omenirea de la dezastru în secolul XXI.  

Societatea cunoaşterii are caracter global şi este un factor al globalizării. Prin ambele componente, 

informaţională şi sustenabilitatea, societatea cunoaşterii va avea un caracter global. Cunoaşterea însăşi, ca 

şi informaţia, va avea un caracter global.  
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Societatea cunoaşterii va reprezenta şi o etapă nouă în cultură, pe primul plan va trece cultura 

cunoaşterii care implică toate formele de cunoaştere, inclusiv cunoaşterea artistică, literară etc. Astfel se 

va pregăti terenul pentru ceea ce am numit Societatea conştiinţei, a adevărului, moralităţii şi spiritului.  

Societatea cunoaşterii reprezintă o nouă economie în care procesul de inovare (capacitatea de a 

asimila şi converti cunoaşterea nouă pentru a crea noi servicii şi produse) devine determinant (Economia 

nouă este economia societăţii informaţionale si a cunoaşterii). Societatea cunoaşterii este fundamental 

necesară pentru a se asigura o societate sustenabilă din punct de vedere ecologic. Ea are caracter global şi 

este un factor al globalizării.   

Societatea cunoaşterii va reprezenta şi o etapă nouă în cultură, pe primul plan va trece cultura 

cunoaşterii care implică toate formele de cunoaştere, inclusiv cunoaşterea artistică, literară. Promovarea 

celor patru piloni ai societăţii cunoaşterii – educaţia, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea – nu înseamnă 

doar susţinerea prioritară a acestor activităţi sociale; înseamnă, în primul rând, o nouă grilă de valori.  

 

Bibliografie: 

Albu, G. , În căutarea educaţiei autentice, Editura Polirom, Iaşi, 2002 

Managementul curriculum-ului Modulul 2: Disciplina SUPORT de CURS, Lector univ. dr. Vîrtop Sorin - Avram 
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***Centrul Naţional de formare a personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP): Orientarea în carieră: 

Ghid pentru profesori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN – Cartea, de la idee la concretizare   

18 Martie 2014                                                      29 

 

PARTICULARITĂŢI DE VÂRSTĂ ALE COPIILOR ŞI 

 SPECIFICUL LITERATURII PENTRU COPII 

Prof. consilier Bobic Loredana, C.J.R.A.E. Gorj 

Ped.şc. Diaconescu Mirela, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

 Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se 

ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Ea contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere al copiilor, la 

formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat, la o exprimare aleasă, corectă, literară, la educarea 

sentimentelor estetice. Sunt factori care determină lectura copiilor: particularităţile de vârstă, preferinţele 

lor, climatul familial, măiestria cadrului didactic de a îndruma lectura suplimentară etc. Preocuparea 

deosebită faţă de literatura pentru copii provine din caracterul deosebit al cititorului căruia i se adresează, 

din particularităţile de vârstă ale copilului în diferitele etape de dezvoltare. Copilul se naşte cu un 

potenţial ereditar în ceea ce priveşte calităţile intelectuale şi fizice. Pe măsură ce creşte îşi dezvoltă şi 

perfecţionează aceste aptitudini prin influenţa mediului şi a educaţiei. Creierul, baza materială a întregii 

vieţi sufleteşti, este în perioada copilăriei într-o permanentă dezvoltare. Paralel cu acesta se dezvoltă 

calităţile psihice, posibilităţile intelectuale ale copilului. De cum se naşte, copilul începe să facă 

cunoştinţă cu mediul înconjurător pe calea simţurilor. Copilul nu poate vorbi când se naşte, odată cu 

dezvoltarea gândirii însă apare şi vorbirea. Nu se poate vorbi despre o literatură scrisă pentru copii de la 1 

an la 3 ani, pentru că în aceasta perioadă copilul abia începe să vorbească, iar gândirea lui e săracă. În 

această perioadă, copiii răsfoiesc cărţile cu poze. Gândirea concretă, bazată pe imagini şi senzaţii directe 

este formată între 3 şi 5 ani. Neputând generaliza sau abstractiza, copilul este atras de culori, de mişcare şi 

de sunete. Pentru această perioadă sunt indicate povestirile despre lumea înconjurătoare, în proză sau 

versuri. Acestea îl ajută pe copil să depăşească limitele înguste ale mediului familial în care trăieşte. În 

jurul vârstei de 7 ani, ultima parte a perioadei preşcolare, intervine o schimbare calitativă a gândirii 

copilului. La acest salt se ajunge pe de o parte datorită dezvoltării centrilor de gândire şi pe de altă parte 

acumulării de noi cunoştinţe. Copilul trece de la faza intuitivă a gândirii la faza logică şi raţională. Acum 

încep să se consolideze noţiunile, să se înlănţuie asociaţiile, să intervină gândirea abstractă. Între 5 şi 7 

ani, când se desăvârşeşte această schimbare calitativă, copii sunt în perioada întrebării de ce. Acum 

copilul este curios să afle cauza lucrurilor: de ce plouă, de ce se face zi, de ce se mişca tramvaiul, de ce 

zboară avioanele, de ce mănâncă oamenii, de ce se nasc, de ce mor. În această perioadă copiii ascultă cu 

plăcere povestiri realiste sau povestiri despre fenomenele naturii, despre viaţa oamenilor de ieri şi de azi. 

 De la 7 la 10 ani, dezvoltarea gândirii copilului continuă cu o intensitate din ce în ce mai mare. Pe 

lângă basmele care le încântă copilăria şi le stimulează imaginaţia, copiii încep să guste din ce în ce mai 

mult povestirile istorice, descrierea călătoriilor celebre, povestirile cu caracter ştiinţific sau fantastic. 

  



SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN – Cartea, de la idee la concretizare   

18 Martie 2014                                                      30     

Perioada 10-14 ani este perioada trecerii de la copilărie la adolescenţă. Gândirea logică este 

consolidată, posibilităţile de înţelegere ale copilului sunt multiple, experienţa lui este bogată, cunoştinţele 

variate. Preocuparea de bază la această vârstă e cea a viitoarei lui ocupaţii, a vieţii pe care o va duce când 

va fi mare. În această perioadă a vieţii romantismul se manifesta nestingherit. Copiii visează fapte măreţe, 

sentimente înalte, întâmplări extraordinare în care ei să-şi poată dovedi curajul, vitejia, iscusinţa. Este 

vârsta marilor contradicţii, a veseliei nebunatice, a melancoliei neexplicate, a îndrăznelii dusă până la 

obrăznicie sau a timidităţii exagerate. Este perioada marilor pasiuni. Este perioada marilor generozităţi, a 

marilor sentimente. Citind romanele lui Jules Verne, Stevenson, Jack London sau Wells, copiii zboară cu 

gândul într-o lume în care oamenii sunt îndrăzneţi şi curajoşi. Romanul istoric, romanul de aventuri, 

povestirile ştiinţifice, biografiile oamenilor celebri, schiţele, nuvelele şi romanele privind viaţa de azi a 

popoarelor, toate se oferă  cu generozitate micului cititor satisfăcându-i pasiunea de cunoaştere şi dorinţa 

de acţiune. 

 Copilul apropiat de vârsta adolescenţei caută în cărţile pe care le citeşte răspunsul la marile 

frământări sufleteşti, caută exemple demne de urmat, oameni care să îi impună dragoste şi respect, care să 

îl înveţe cum să se comporte în viaţă. Nu este deci indiferent ce citeşte copilul. Copilul trebuie ferit de 

cărţile deprimante care pun viaţa într-o lumină negativă şi tristă. Cunoscându-se influenţa cuvântului scris 

asupra unui cititor pasionat, eroii romanelor citite de elevii aflaţi la aceasta vârstă a primei adolescenţe 

trebuie să fie optimişti, încrezători, perseverenţi, nu nişte învinşi, resemnaţi cu soarta lor. 

 Delimitările de vârstă nu trebuie înţelese în mod rigid. Ele sunt simple cadre convenţionale create 

pentru a putea înţelege mai uşor psihologia copilului. Ele nu ne scutesc însă de cunoaşterea fiecărui copil 

în parte, deoarece de la copil la copil există deosebiri foarte mari. Astfel, fără o cunoaştere temeinică a 

cititorului nu putem recomanda sau îndruma lectura unui copil. 
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CITITUL ÎN ZILELE NOASTRE 

Prof. Bobină Carmen, 

 Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Târgu Jiu 

 

Cititul cărţilor este o activitate pe care fiecare om ar trebui să o facă în timpul liber (cel puţin cât 

mai avem în ziua de azi). În ultimii ani activităţile distractive au fost foarte mult diversificate şi 

îmbunătăţite. A apărut televizorul şi oamenilor li s-a părut mult mai comod să vadă un film decât să 

citească o carte. În ultimii  ani, detaşat, a început să conducă computerul în topul preferinţelor în materie 

de distracţie. Şi parcă nu atât computerul cât internetul. Computerul (şi implicit internetul) diversifică 

foarte mult modurile de distracţie: de la jocuri şi muzică până la ziare reviste şi, în ultimul timp, multele 

cărţi ce au început să apară în varianta electronică. Cu toate acestea, sunt oameni care preferă să intre   

într-o librărie şi să aleagă o carte din zecile de domenii care există. Cititul este o îndeletnicire pentru care 

nu exista o vârstă anume sau vreun dar al naturii pe care trebuie să îl posede cineva. Nu, cititul presupune 

doar un gram de voinţă şi mai ales o profundă dorinţă de cunoaştere. 

Mulţi o să spuneţi, probabil, că acum nu mai e la modă să citeşti o carte şi că totul se găseşte pe 

internet. Sunt de acord cu voi, dar plăcerea de a citi o carte nu poate fi egalată. Este important în primul 

rând să citim, dar şi mai plăcut e să citim o carte, s-o răsfoim şi să nu mai stăm cu ochii lipiţi de monitor. 

Azi însă se citeşte tot mai puţin. Azi mai mult privim decât citim. Deşi citim mult, prea mult 

poate, pe ecranele monitoarelor, acest soi de lectură e mai mult o plimbare a privirii peste literele 

electronice pentru a le capta informaţia. Starea de lectură, această pioasă simţire de libertate şi înălţare a 

sufletului nostru,  când fiinţa noastră este plină de sine ca de dumnezeire, această stare n-o poţi avea şi în 

faţa calculatorului, ci numai în faţa cărţii. 

În ziua de azi, cititul reprezintă o activitate cu prea puţină importanţă pentru tineri. Acum avem 

Internetul, de unde ne putem documenta, cărţile devenind prea plictisitoare. 

Prea puţini elevi îşi mai fac prezenţa prin bibliotecă şi asta doar atunci când nu au o altă sursă de 

inspiraţie. Internetul este sursa principală de documentare, cărţile stând uitate pe rafturi şi aşteaptă să fie 

citite. 

Noi nu mai ştim să apreciem cu adevărat valorile scriitorilor noştri, nu ne mai interesează aceste 

aspecte atât de preţioase şi care, de fapt ne reprezintă pe noi. 

Ar trebui să găsim o soluţie la această problemă şi să încercam să apreciem ceea ce este cu 

adevărat important pentru noi. 

În zilele noastre, cu toate că trebuie să citim şi să ne documentăm, nu prea există interesul pentru 

lectură. 

Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei 

cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit.  
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Uitate între file de sute de ani, par moarte, dar noi le putem învia dezvăluind o lume nebănuită. O 

carte o citeşti când vrei, cum vrei şi ori de câte ori vrei. Acest prieten tăcut îţi oferă ori de câte ori ai 

nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare până ce l-ai înţeles. Cartea 

este atât de înţelegătoare, încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. 

Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. O carte te trimite la 

alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. Toate celelalte mijloace de 

răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii şi subordonate vor rămâne oricât de mult se vor 

înmulţi şi perfecţiona procedeele tehnice. 
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NAŞTEREA UNEI CĂRŢI – MAGIE ŞI MISTER 

Prof. Bostan Elena,  

 Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, Piteşti 

 

Pentru un inginer a scrie o carte poate fi similar cu a urca un munte. Acest articol s-a născut din 

ideea că meseria de scriitor nu este pentru oricine, este doar pentru cei care ştiu ce înseamnă perseverenţa. 

Şi, pentru că, împreună cu ştiinţele exacte, viitorii specialişti în domeniul tehnic, care culmea mai ajung şi 

profesori, primesc şi multă dorinţă de a învinge obstacolele şi de a experimenta continuu, m-am apucat cu 

mult aplomb să scriu o carte.   

Cel mai greu a fost să mă hotărăsc ce temă să aleg pentru cartea mea, de ce, pentru că în copilărie 

îmi doream să scriu poezii. E drept, nu prea îmi ieşeau, poate pentru că nu aveam ureche muzicală. Pentru 

mine versurile erau doar cuvinte, nu erau o poezie. 

Mai târziu am înţeles că poezia ţi se strecoară în suflet împreună cu iubirea, dar când iubeşti, 

cuvintele vin şi pleacă şi nu îţi stă mintea la scris. 

Apoi am devenit adolescentă şi proza era cu mine tot timpul. Citeam continuu, acasă, în pauze, în 

tren, în special pe ascuns, era mai palpitant. 

Şi dintr-o dată, am scris o schiţă, pe care profesorul meu de limba română a apreciat-o. Deci eram 

scriitoare, eram fericită, mă simţeam stăpâna universului. Dar, surpriză, profu‟ avea ceva cu mine, cică 

mănânc litere şi uneori las fraze neterminate!   

Deci, ce mă mai fac acum?  Profu‟ era insistent îmi cerea să scriu mereu, mă corecta cu roşu, îmi 

tăia pagini întregi, într-un cuvânt voia să mă apuc serios de treabă, dar surpriză inspiraţia venea când voia 

ea, nu când o chemam eu. Am uitat să spun că eram scriitoare tot pe ascuns, devenise incitant să scriu 

proză în loc să învăţ la fizică.  

Totul până când un examen cu faţa lui monstruoasă a venit peste mine şi a trebuit să sacrific 

literatura. Apoi mi-am pierdut curajul, nu am mai scris decât într-un jurnal. Am uitat cu totul de poveştile 

cu zâne şi zmei pe care le inventam şi le povesteam tuturor celor care voiau să mă asculte şi încet, încet 

am ajuns să scriu doar scrisori de dragoste, şi, în final emailuri, cât mai scurte, evident! 

Să recapitulăm: eram în faţa unei lucrări de grad pe care trebuia să o concept de la zero. Ceva 

amestecat despre ştiinţă şi metodică, deci formule şi cuvinte. Primul lucru care mi-a venit în gând a fost 

frumoasa poezie. 

Da, foarte frumos spus, dar oare cum să faci o lucrare din domeniul tehnic şi metodic care să fie 

exactă, de referinţă, frumoasă şi de impact? Simplu: învăţând de la cei mai buni, deci mergând la 

bibliotecă. 

În timp asimilasem destule cunoştinţe în domeniul tehnic astfel încât mintea mea gândea doar la 

„liniuţă”, deci am planificat totul inginereşte.  
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Mai întâi să concep partea tehnică apoi să sintetizez câteva noţiuni metodice. Deci iată-mă în faţa 

unei coli albe (de fapt o pagină word) înnebunitor de goală pe care eu trebuia să o umplu de caractere. 

Greu, foarte greu! 

Aşa că am ales să las intuiţia să conducă şi dintr-o dată s-a instalat haosul, tehnica nu mai mergea 

de loc, în schimb, din cel mai ascuns ungher al minţii mele răsărise, scriitoarea plină de praful anilor 

acumulaţi în buletin. Voiam să scriu, dar degetele înţepenite pe marginea tastaturii refuzau să mă asculte. 

Cuvintele erau îngheţate între neuroni şi degete, stăteam şi rememoram momentele de glorie, dar timpul 

trecea, iar eu aveam un dedline. Aşa că, cu chiu cu vai, am încropit o lucrare conform cerinţelor impuse 

de regulament. 

Nici nu vă închipuiţi cu ce încântare am primit aprecierea profesorului îndrumător şi în special 

îndemnul lui de a face această lucrare o carte. Se referea la partea de metodică pentru care asudasem din 

greu la biblioteca judeţeană. 

Deci o luam de la capăt. 

Probabil că există un zeu al celor care se străduiesc, pentru că într-o zi totul a căpătat contur în 

mintea mea şi apoi printr-un efort susţinut de câteva luni am reuşit să  public prima carte, care a fost chiar 

cumpărată de câţiva apropiaţi care se pregăteau pentru examenele de grad didactic şi titularizare. Deci 

reuşisem, era momentul meu de graţie divină şi de glorie! 

E drept că am mai scris câteva culegeri de probleme, dar magia nu a mai fost aceeaşi, e doar 

pentru începători! 
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CARTEA, IDEE ŞI FIBRĂ 

Prof. Calotă Rodica, 

Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu 

 

Având ca punct de plecare un citat din Bohumil Harabal, în „O singurătate prea zgomotoasă”, text 

care musteşte de o înţelepciune obţinută prin îndelungată şi apodictică trudă, prin pasiune cultivată până 

la patimă pentru frazele care capătă consistenţă şi ameţesc precum alcoolul, am întreprins o incursiune în 

universul gândirii unor personalităţi literare, veritabil imperiu concrescut al viului, reiterat prin experienţa 

lecturii.  

Bineînţeles că lectura nu se opune vieţii, după cum constată scriitorul Charles Danzig, ea este 

însăşi viaţa: ea este aptă să convertească superficialitatea în profunzime, slăbiciunea în forţă, timiditatea 

în curaj. Iar dacă nu reuşim să găsim un argument peremptoriu pentru actul lecturii, acest neajuns este 

cauzat de faptul că iubirea pentru cărţi nu are nevoie de justificare, cu precădere în zilele noastre, când 

destinul ei este periclitat de competiţii inumane, injuste şi inutile, dacă nu chiar nocive dezvoltării unei 

civilizaţii superioare.  

Cititul este acea dulce trândăvie pe care o simţim parcurgând operele lui Pliniu cel Tânăr, dar şi 

cea mai plăcută şi „mai de folos zăbavă”, după cum ne încredinţează unul dintre primii iluştri cărturari, 

cronicarul Miron Costin; este „un rai din care nu putem fi alungaţi”, aşa cum ne asigură poetul Jean Paul. 

Cartea, obiectul pasionatului de lectură, este, în sacralitatea ei, asemănătoare cercului, despre care Blaise 

Pascal spunea că are centrul pretutindeni, iar circumferinţa nicăieri. Analogia se bazează pe calitatea 

relaţiei creator-cititor, cel puţin bivalentă, dacă nu plurivalentă, ceea ce conduce la relativizarea ideii de 

perfecţiune: în acest sens, convergent planului divin deconspirat de Laurent Gounelle, în „Dieu voyage 

toujours incognito”, avem voie să comitem un anumit număr de greşeli, să devenim imperfecţi, pentru o 

vreme, imperfecţiune care ne oferă o şansă în plus să ne bucurăm de viaţă, căci la ce ar putea servi sterila 

şi bosumflata perfecţiune, dacă făuritorul şi destinatarul ei sunt sleiţi de flagelul numit de Flaubert „les 

affres du style”, dacă frenezia creaţiei este anihilată de aplicarea mecanică a criteriului maniheist: „totul 

sau nimic”, aşa cum bine observa, în vremea sa, Lope de Vega, cel care a sesizat cruzimea unei justiţii 

făurite de oameni.  

În pofida tentaţiilor unui spirit malefic, cartea nu poate decât să aducă beneficii morale celui care 

o venerează, întrucât posedă un corp al ei şi o voinţă care o determină să producă efecte pozitive, precum 

acel celebru răspuns al lui Mefistofel, din opera lui Goethe, în a cărui concepţie, spiritul negaţiei 

constituie o forţă motrice a progresului. Acest tip de demers apofatic este mai folositor decât unul 

aprobator, lipsit de discernământul atât de necesar creaţiei şi măsurării adevărului ei, la consolidarea 

demnităţii omului, la rectificarea trecutului de către prezent.  
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Aşadar, prin intermediul celui care îi pătrunde tainele, cartea are o fantastică putere combinatorie, 

este un angrenaj, în expresia lui Hugo, iar acele rânduri negre posedă o forţă redutabilă, care ne lămureşte, 

cu prisosinţă, asupra curajului scriiturii.   
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA CĂRŢII  PENTRU CALITATEA EDUCAŢIEI 

                                                          

Prof. înv. preşc. Căldăraru Mihaela Nadia, 

                                       Grădiniţa cu Program Prelungit „Muguraşii”, Rm. Sărat, Jud. Buzău 

 

             În contextul educaţional actual, când televizorul, calculatorul sau internetul ocupă  mult din 

timpul  şi preocupările copiilor, este mai important, dar şi mai greu în acelaşi timp, să îi orientăm pe 

aceştia să descifreze tainele cărţilor, să-i convingem că o cultură generală serioasă şi un echilibru interior 

se formează şi se menţine în principal prin aceşti prieteni, cărţile, prieteni care nu te trădează niciodată, 

care stau mereu la dispoziţie şi care nu se supără nicicând pe noi. 

 Sunt bine cunoscute beneficiile lecturilor asupra copiilor, la toate nivelurile de vârstă.           

Copiii ascultă cu mult interes o lectură frumoasă şi o înţeleg şi mai bine dacă pe parcursul relatării sunt 

explicate expresiile noi, dacă le sunt prezentate şi o serie de imagini sugestive. Sunt însă şi copii care 

preferă să se joace sau să se plimbe prin clasă fără a-i interesa lectura în vreun fel. Dacă copilul nu are la 

îndemână cărţile cele mai potrivite cu vârsta, preocupările şi preferinţele lui şi dacă cei din mediul 

apropiat  manifestă indiferenţă faţă de lectură, cu timpul, aceeaşi atitudine indiferentă faţă de carte o va 

avea şi acesta. Influenţa pasiunii faţă de  citit, formată încă din anii copilăriei poate să se resimtă toată 

viaţa. Îndrumarea copiilor către carte este o acţiune dificilă şi de durată. Ea necesită o temeinică 

documentare pedagogică şi o bună pregătire profesională a cadrelor didactice, precum şi o bogată cultură 

generală. 

 Copiii îşi însuşesc un volum considerabil de cunoştinţe, care le  lărgesc orizontul intelectual şi 

adâncesc capacitatea lor de a înţelege lucrurile. Timpul pe care uneori copiii nu ştiu cum să îl petreacă, 

trebuie organizat foarte atent de către părinte, sub îndrumarea cadrului didactic în aşa fel încât să existe 

un echilibru perfect între activităţile de învăţare şi cele de joc. Dacă repartizarea timpului liber se face 

atent şi judicios, chiar de la o vârstă mică, munca organizată sistematic devine o deprindere bine formată 

şi însuşită pentru tot restul vieţii. 

 Formarea şi stimularea interesului pentru carte de la cele mai fragede vârste  îi ajuta pe copii să 

îşi lărgească orizontul cunoştinţelor, contribuie la dezvoltarea gândirii şi a limbajului. 
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CARTE  VERSUS  FILM 

 

Prof. Călin Daiana, Şcoala Profesională Specială, Craiova 

Prof. Cărlugea Marius, Şcoala Profesională Specială, Craiova 

 

Timpul liber este un lucru extrem de preţios pentru fiecare dintre noi, secolul actual fiind 

caracterizat drept secolul vitezei. De aceea alegem să ni-l petrecem în cel mai plăcut mod cu putinţă. Unii 

dintre noi citesc. Alţii vizionează filme. De multe ori tindem să ne uităm la prea multe filme, uitând că o 

carte este hrană pentru suflet. Şi obiceiul acesta este caracteristic generaţiilor tinere care vin în urma 

noastră. Într-o lume din ce în ce mai grăbită, vraja din spatele hârtiei imprimate cu cerneală pare să 

conteze din ce în ce mai puţin. Când a apărut filmul, s-a prezis moartea literaturii, iar internetul a prevestit 

sfârşitul amândurora. La începutul secolului trecut, cele şase arte care i-au însoţit pe oameni priveau 

amuzate şi cu detaşare spre o nou-născută invenţie: o imagine în mişcare care nu promitea mai mult decât 

orice altă formă de divertisment. Literatura, perfecţionată încă din vremurile când anii se numărau 

descrescător, stătea încă neclintită în faţa unor eroi proiectaţi pe un perete. 

Treptat, lumea tot mai grăbită şi mai însetată de naraţiunea semipreparată cu fotografii începe să 

valorifice din ce în ce mai mult filmul, iar exerciţiul neobosit al regizorilor de a se perfecţiona îi creează 

acestuia un nou statut: cea de-a şaptea artă, acolo unde tehnologia se întâlneşte cu sentimentele. 

Mecanismele sunt simple: povestea trebuie să se spună singură, iar spectatorul să rămână la fel de mut ca 

atunci când închide ultima copertă a unei cărţi. Aşa începe, romanţat, concubinajul dintre literatură şi 

cinematografie, iar odiseea pe care trebuie să o parcurgă o poveste bună pentru a deveni scenariu devine 

din ce în ce mai frumoasă. Astăzi însă separarea nu mai este făcută atât de abrupt şi cu fermitatea 

secolului trecut, iar filmul şi cartea trăiesc într-o altă armonie. Scriitorii nu se sfiesc să-şi ofere creaţiile 

memoriei peliculei, iar regizorii nu contenesc să transforme coperte colorate în imagini vii. Există însă, 

departe de aceste concesii pentru artă, un război pentru supremaţia creaţiei între cele două tipuri de artişti? 

Fiecare îşi justifică efortul apelând la tulburarea pe care o creează în interiorul „consumatorului” de artă. 

Filmul are marele avantaj de a transmite imediat un mesaj puternic. Impactul metamorfozei dintre vizual 

şi textual, la care se adaugă strălucirea unei poveşti bune, are darul de a te ţine lipit de ecran, transpus în 

realitatea fotografiilor derulate rapid. Minutele petrecute în faţa ecranului îşi construiesc intensitatea 

trăirilor apelând la mijloace străine unei cărţi. În plus, regizorii aleg doar elemente care pot susţine, fără 

complicaţiile unui roman, povestea personajelor, iar acest farmec pare imposibil de combătut. 

Când citim o carte, rezonăm în anumite personaje, întâmplări, în funcţie de educaţie, de 

experienţele trăite sau chiar de starea sufletească din acel moment. Ni le imaginăm aşa cum am dori noi să 

fie, le filtrăm prin propriul suflet, ori regizorul vine şi prezintă propria lui viziune care adeseori ştirbeşte şi  

întinează viziunea noastră.  
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E drept, cartea nu-ţi oferă mari delicii vizuale, însă îţi permite să dai frâu liber imaginaţiei şi să pui 

piesele puzzle-ului în ce ordine vrei. În plus, există şi o estetică a cuvintelor şi mulţi se declară fascinaţi 

de modul în care autorii aleg să se joace cu limbajul. O carte o citeşti pentru mesajul/povestea ei, şi 

indiferent ce spun cei mai mulţi dintre cititori, mesajul este cel ce rămâne. Peste ani, nu îţi mai aminteşti 

numele personajelor, poate nici locul unde are loc acţiunea. Dar mesajul, dacă a fost o carte pe gustul tău, 

nu-l uiţi. 

În bătălia carte versus film, deocamdată, cartea iese câştigătoare.  
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ROLUL LECTURII ÎN DEZVOTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

 

                        Prof. Chiliment Mihaela, Şc. Gimn.  ,,Nicolae Bălcescu”, Piteşti 

                            Neagoe Silvia, Şc. Gimn.  ,,Nicolae Bălcescu”, Piteşti 

 

            Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin 

stimularea intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor şi trăsăturilor de personalitate. Procesul de 

diferenţiere a învăţământului se desfăşoară atât în direcţia adâncirii în domeniile de cunoaştere ştiinţifică, 

dar şi în direcţia satisfacerii în cât mai mare măsură a intereselor şi particularităţilor psihoindividuale ale 

elevilor. 

 Pornind de la cele menţionate, lectura şcolară trebuie să devină sursă de informare permanentă, 

prezenţă activă în viaţa elevilor, iar în acest context bibliotecarii şi cadrele didactice trebuie să aibă în 

vedere noi forme şi metode de lucru cu cartea, care să corespundă cât  mai bine procesului de 

modernizare a învăţământului. Această modernizare vine în întâmpinarea idei că prin lectură, elevul 

devine mai bine pregătit şi este  mai receptiv la nou, capabil să studieze şi să se informeze singur. 

 Lectura şcolară nu poate fi concepută în afara ansamblului  activităţilor educative specifice şcolii, 

ea se integrează şi se întrepătrunde cu întregul demers informativ şi educativ. Elevii actuali citesc foarte 

puţin sau deloc, lucrurile pot fi îndreptate însă prin rolul pe care bibliotecile şcolare îl pot avea în viaţa 

şcolii. Ele au un aport deloc de neglijat în cultivarea lecturii, precum şi în formarea şi dezvoltarea 

personalităţii elevilor, mai ales cât elevul trebuie corijat. Biblioteca este locul unde elevul este asistat cu 

competenţă astfel încât într-un mediu prielnic să poată utiliza liber şi confidenţial resursele de informare 

pentru care optează. 

            Prin lectură elevul reuşeşte în şcoală şi apoi în viaţa personală şi socială să-şi formeze un sistem 

apreciabil de cunoştinţe, abilităţi sociale, elemente empatice să-şi dezvolte şi îmbogăţească vocabularul. 

Acesta este un proces continuu şi permanent preferabil. Pentru formarea, modelarea şi dezvoltarea 

personalităţii elevilor nu trebuie să se limiteze nicidecum la literatura beletristică ci să se deschidă către 

celelalte zone de cunoaştere. Într-o societate dominantă de informaţie şi mijloace de comunicare moderne, 

lectura şi educaţia literară în general reprezintă elemente importante pentru dezvoltarea intelectuală a 

tinerilor. Prin intermediul lecturii înţelegem lumea şi învăţăm să ne exprimăm corect, să ne formăm din 

punct de vedere uman şi lingvistic. La întrebarea: Ce înseamnă a citi? un elev  a răspuns: A citi înseamnă 

a călători. Dar a călători? A călători? pentru mine este sinonim cu a descoperi, a cunoaşte. Lectura – 

itinerarii infinite care fascinează, bucură şi îmbogăţesc gândul şi spiritul, dezvoltă comunicarea, gândirea 

critică, imaginaţia. Deprinderea de a citi trebuie să se formeze  încă de timpuriu, printr-un act de iniţiere 

în universul cărţilor atât de bogat în experienţe şi provocări.  
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Adolescenţa este vârsta ideală pentru ca lectura ca desprindere să se consolideze, să fie un mijloc 

de învăţare şi formare a tânărului aflat la început de drum.  

La fel de importantă este lectura şi pentru învăţarea unei limbi străine. Prin intermediul acesteia, 

lecţia devine mai motivantă, mai atractivă, interesantă şi dinamică. Elevul învaţă şi se educă în spiritul 

unei epoci şi al unui tip de cultură diferit. Oportunitatea de a cunoaşte  prin intermediul unor texte 

autentice opere literare reprezentative care reflectă cultura în cadrul căreia au fost create,istoria tradiţia, 

politica, ideologia epocii, limbajul, dezvoltarea spiritului critic, sunt doar câteva elemente care 

demonstrează importanţa lecturii pentru studiul unei limbi străine. 
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CARTEA - DRUMUL SPRE CUNOAŞTERE 

 

Prof. consilier Chitigiu Elena-Loredana, C.J.R.A.E. Gorj 

Bibliotecar Zestroiu Simona, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

Cartea este utilă tuturor oamenilor. Încă de la vârste fragede copiii trebuie instruiţi cu privire la 

importanţa cărţilor în viaţa lor. În opinia noastră cartea este foarte importantă în viaţa omul. Cartea nu 

doar îţi dezvoltă vocabularul, ci ea ne face să fim mai buni, ne ajută să trecem mai uşor peste greutăţile 

vieţii, ne întăreşte. Scopul lecturii în perioada şcolarităţii este acela de a forma progresiv un tânăr cu o 

cultură de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, 

exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii. Lectura  îi învaţă pe elevi să gândească şi contribuie la 

educarea moral-civică. Cartea este un mod de comunicare şi reprezintă o ordonare a cuvintelor la formele 

lor cele mai expresive. A scrie este o artă deoarece trebuie să ai dar pentru a putea să realizezi ceea ce    

ţi-ai propus. Trebuie să ştii să aranjezi cuvintele în aşa fel încât cititorul să fie atras de ceea ce citeşte şi să 

aibă posibilitatea să înveţe ceva din conţinutul lecturii. Sentimentele pot fi exprimate prin cuvinte, dar nu 

oricare dintre ele, ci doar acelea ce provin din inimă şi care sunt una şi aceeaşi cu ceea ce simte autorul. 

Scrisul se învaţă din practică, din citirea operelor de mare valoare ale înaintaşilor noştri. Preocuparea 

exprimării în acest mod este realizată încă din cele mai vechi timpuri sub mai multe forme în funcţie de 

perioada pe care o traversau. La început se scria pe pereţii peşterilor, pe tăbliţe de lut, de lemn, fildeş, 

bronz, pe papirus. Cititul a devenit o activitate destul de rar întâlnită în rândul adolescenţilor. Mulţi tineri 

renunţă cu uşurinţă la cărţi în favoarea internetului, a filmelor sau a jocurilor pe calculator. Mai mult 

decât oricare din tehnicile audio-vizualului prin care sunt redate valorile culturii, lectura cărţii oferă celui 

care o parcurge prilejuri unice de reflecţie şi de meditaţie. Plăcerea de a citi nu vine de la sine, ci se 

formează prin răbdare, perseverenţă, continuitate, voinţă. Este bine ca pe la vârsta de 2-3 ani copiilor să li 

se citească zilnic câte o poveste, numai astfel li se insuflă dragostea pentru carte. Este mult mai benefic 

pentru copil o poveste citită, decât  jocul pe calculator, dar în acelaşi timp se sudează şi mai mult legătura 

părinte –copil, astfel părintele petrece mai mult timp cu copilul. Ştim că de la vârste fragede se formează 

personalitatea copilului, iar noi adulţii trebuie să-i deschidem drumul spre cunoaştere. Prin natura 

activităţii desfăşurate de noi, zilnic suntem mereu înconjurate de cărţi şi am putea recomanda copiilor de 

şcoală să citească în fiecare seară înainte de culcare o poveste, sau o parte din poveste, urmând ca a doua 

zi să termine ceea ce le-a mai rămas de citit.  

Lecturarea unei cărţi te poate duce într-o lume în care te identifici cu personajele, astăzi poţi fi 

Albă ca Zăpada, mâine Cenuşăreasa sau Zâna cea Bună, sau orice alt personaj care îţi place şi în care te 

regăseşti sau aşa ai dori să fii. O carte este o provocare pentru fiecare dintre noi.  
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TEXT ŞI CONTEXT ÎN RECEPTARE 

 

Prof. Clipicioiu Gheorghiţa, Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Se ştie prea bine că orice intenţie de comunicare îşi găseşte răspuns în actul lecturii. Mai mult, 

sociologic vorbind, literatura, ca fapt social există numai prin lectură: ea există doar fiind citită. 

Trebuie să recunoaştem, însă, că ea suportă ofensiva nemiloasă a audio-vizualului. Lectura,  

această formă a fericirii, (cum spunea Borges), este acum ameninţată.  

Dacă examinăm peisajul nostru cultural, postrevoluţionar, concluziile devin îngrijorătoare. 

Publicistica e solistă (nota, acid într-un interviu Augustin Buzura), presa a inundat piaţa, iniţiativa privată 

va propulsa literatura rentabilă; tirania profitului, decesul literaturii aluzive adâncesc prăpastia dintre 

literatura de consum şi cea de creaţie. . 

Trebuie să judecăm responsabil şi să protejăm valorile. Cartea, este, efectiv, ameninţată. (avem în 

vedere literatură densă, „grea”, nu maculatura. Riscăm (observaţia aparţine lui Eugen Simion) ca fosta 

cenzură politică să supravieţuiască prin cenzura economic, favorizată şi de explozia presei. 

La noi, dintotdeauna, literatura a întreţinut  speranţele şi încrederea; s-a citit foarte mult, lumea s-a 

„legat” de carte, însă hilara ipoteză a vidului cultural tinde să ne inunde din ce în ce mai mult. Noul 

context al literaturii este, însă, din ce în ce mai zbuciumat. 

Opera ca efect (privită în decorul receptivităţii, înţelegând procesual critica literară) este 

contrapusă altei tendinţe: cea a operei ca scop, obiect suficient sieşi. 

Hemoragia sensului (despre care vorbea R. Barthes) ne aruncă într-o lectură „fără fund”, într-un 

câmp semantic, în care, necesarmente, vom preciza parametrii acestei „aventuri”: text, context, lector, 

coduri. 

Textul nu este închis, ci invită la cooperarea lectorului, într-o dublă istorie: a producerii operei şi a 

lecturii/lecturilor ei. Acceptând limitele de înţelegere, trebuie să includem textul într-un nou context 

epistemic (care este al nostru), de aici rezultând limpede dependenţa contextuală a textului (ca mediu 

preexistent). Receptorul real este, astfel, un lector, respectând paradigmele receptării; duplicitatea lecturii 

priveşte, deci, autonomia discursului şi deschiderea lui contextuală, implicând nu un timp „congelat”, ci 

discontinuităţi specifice. De asemenea, coexistenţa valorilor înseamnă  şi permanenta lor reordonare (se 

poate vorbi de o permanentă fluctuaţie a recepţiei), iar pentru a răspunde corect, trebuie să interogăm nu 

doar opera, ci şi contextual.  Iată de ce dialogul critic nu poate neglija critica sociologică; fie că e 

înţeleasă ca o critică indirect, fie ca o intervenţie fie ca o intervenţie postcritică; ea preia diagnoza 

estetică, funcţionând ca o critică  a criticii. 

Negreşit, cercetarea extrinsecă, ancheta genetic, vehiculând chiar ideea unui „proiect al 

receptării”. 
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 Prin tipologii, preferinţe, comportamente şi motivaţii, lectura – ca fenomen socio-istoric, 

chestionând mentalitatea colectivă, dă, finalmente, „imaginea istorică a textului”; orice curbă a recepţiei 

ne invită să poposim în istorie, respectând, însă, datele obiective ale textului.  

Libertatea interpretării presupune controlul fiecărei aserţiuni. Geneza şi emergenţa sunt examinate 

în contextual care modulează necontenit sensul.  

Nu trebuie însă niciodată  să uităm că bogata floră exegetică, creşte pe solul operei, astfel încât 

imperativul - mereu actual, mereu invocat, rămâne cel al reîntoarcerii la text. În acest mod, estetica 

recepţiei se însoţeşte, benefic, cu o etică a recepţiei. 

  Concepţiile despre natura şi funcţiile literaturii s-au schimbat în decursul istoriei. Literatura nu 

poate fi redusă la nişte scopuri absolute, date o dată pentru totdeauna. În perioada veche, literatura, 

filosofia şi religia nu erau diferenţiate. Epopeea lui Ghilgameş, teatrul lui Eschil, poemul lui Hesiod, 

Munci şi zile, sunt creaţii ale spiritului în care exact elementul care pare astăzi de primă importanţă – 

plăcerea estetică – se află pe ultimul plan. Mult mai importante în aceste opera erau funcţia de cunoaştere, 

funcţia mnemotehnică, funcţia cathartică sau funcţia ritualică. 

În creaţia lui Ovidiu întâlnim următoarele versuri: „Nimic, de cauţi bine,  mai de folos nu-mi 

este/Decât tot poezia cea fără de folos”. Aceasta înseamnă că poezia, deşi nu este practic utilă ea are 

totuşi o utilitate a ei. Disputa în jurul întrebării dacă poezia trebuie să instruiască sau să amuze a fost 

rezolvată printr-un compromis. Cicero cere de la poezie atât „utilitate”, cât şi „desfăţare”. Horaţiu spune 

că poezia trebuie să încânte şi să instruiască. O altă formulă  horaţiană care explică această poziţie 

paradoxală e prezentă în versurile „Scopul şi-ajunge acel ce-mbină folos cu plăcere /Deopotrivă -            

n-cântând şi la fel instruind cititorul”. 

Potrivit lui Wellek şi Warren, autorii tratatului de Teoria literaturii, istoria esteticii, a concepţiilor 

despre funcţiile artei, poate fi rezumată ca un proces dialectic în care teza şi antiteza sunt utile şi dulce, 

cele două epitete ale lui Horaţiu. 

În concluzie, o carte ar trebui să fie întotdeauna utilă şi plăcută.  
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PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ PENTRU EXAMENE 

 

Prof. Crăciunescu Claudia, C.J.R.A.E. Gorj  

Prof. Elena Ion, C.J.R.A.E. Gorj 

 

 

Cartea, Pregătirea psihologică pentru examene, concepută sub forma unui ghid teoretic şi 

metodologic, răspunde cerinţei acute pe care o au elevii de a fi bine pregătiţi în plan psihologic, fie că 

susţin un examen de capacitate, bacalaureat sau de admitere în facultate. 

Lucrarea de faţă îl orientează pe candidat în plan psihologic pentru confruntarea competiţională. 

Astăzi, în orice activitate competiţională, nu se mai poate concepe o prestaţie de vârf fără o bună pregătire 

psihologică a concurentului. 

Pregătirea psihologică a celui care dă un examen urmăreşte să dezvolte, prin intermediul unor 

tehnici şi procedee specifice, acele componente psihice solicitate de competiţia şcolară, sprijinindu-l pe 

concurent să obţină progrese considerabile la studiu şi performanţe maxime la examene. 

Pregătirea psihologică contribuie la formarea unor atitudini adecvate faţă de examen, cultivă 

gândirea pozitivă şi autocontrolul emoţional, susţine concurentul la nivelul motivaţiei optime, îl ajută să 

fie în cea mai bună formă a sa. 

Ghid teoretic-metodic se doreşte a fi, aşa cum sugerează şi titlul, un îndrumător pentru elevi, 

studenţi dar şi pentru profesorii-diriginţi, profesorii-consilieri, părinţi, avându-se în vedere tematica 

abordată (gândirea pozitivă, autocontrolul emoţional, stresul, managementul timpului) şi modul de 

structurare a fiecărei teme. Astfel, pentru fiecare capitol este prezentat un test. 

Utilitatea acestui ghid rezidă mai ales în oferirea de informaţii cu privire la pregătirea psihologică 

a concurentului în scopul obţinerii unor performanţe deosebite. Aprecierea supremă a unui om e legată 

întotdeauna de inteligenţă. Nimic nu se compară cu ea! 

Pregătirea psihologică are ca scop principal autoreglarea nivelului emoţional. Intrarea conştientă şi 

voluntară într-o stare optimă pentru concurs, previne multe dintre eşecurile unor candidaţi bine pregătiţi 

pe plan şcolar. 

Principalele mijloace de realizare a autocontrolului sunt: gândirea pozitivă, relaxarea, 

antrenamentul psihoton, exerciţii de respiraţie, autosugestia, simularea probelor de examen, 

antrenamentul în condiţii cât mai apropiate celor de concurs.  
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CARTEA – IZVOR DE CUNOAŞTERE 

Prof. Damaschin Dorina, Colegiul Tehnic „Costin D.Neniţescu”, Piteşti 

 

         Pornind de la citatul lui  Philip Pullman - scriitor britanic: „Scrisul, în general, e o muncă dificilă. 

Poţi să speri, cel mult, ca măcar o zi să meargă destul de bine. Instalatorii nu au blocaj în a instala, aşa 

cum nici doctorii nu au un blocaj în a trata. De ce tocmai scriitorii trebuie sa fie singurii care au găsit o 

denumire specială pentru lipsa de inspiraţie şi se mai aşteaptă şi la înţelegere din partea celorlalţi?”, am 

parcurs cu dificultate lungul drum al conceperii unei cărţi, având de înfruntat blocaje, unde crezi că nu 

mai este nimic de făcut, dar şi oportunităţi care îţi dau elan. Frecvent, o carte de specialitate nu se naşte 

din dorinţa unui autor de a scrie un volum pe o temă anume, ci din pasiunea pentru un anumit subiect, 

care poate evolua de la câteva observaţii notate punctual, către unul-două articole, pe un anumit subiect – 

cum a fost pentru mine cazul seriei „plante medicinale”. În fiecare zi, am idei de articole, iar mare parte 

din ele mi le notez, dar numai puţine dintre acestea ajung să fie concretizate. Ideea o pot dezvolta fie   

într-o sau cele despre cercetare, fie pot să crească pas cu pas, un articol adăugându-se altuia. Din 

momentul în care aceste materiale pot forma un nucleu pentru ceva mai amplu, există premisa de a realiza 

o carte. 

Redactarea unei cărţi nu este o chestiune atât de problematică în actul de scriere însuşi – acesta 

ocupă discutabil mai puţin de jumătate din timpul întregului proces. Creativitatea pe care am exercitat-o 

atunci când am început să lucrez la carte nu era una atât inovatoare, cât corelativă.  Redactarea unei cărţi 

de specialitate nu beneficiază de spiritul boem cu care cineva ar scrie un articol, ci solicită o anumită 

rigoare ştiinţifică, cât de cât, chiar şi pentru cele ce abordează uşurel subiecte ale dezvoltării personale. 

Practic, a trebuit să îmi rescriu  toate articolele, să le reîmpart conţinutul în capitole, pe care să le 

denumesc într-o manieră cât mai atrăgătoare. Mi-a luat, totuşi, câteva luni de zile să mă hotărăsc asupra 

titlului cărţii şi asupra fotografiei pe care o vreau pe copertă. Documentarea iniţială este o componentă de 

la sine înţeleasă.  

O carte aşa-zis „de specialitate” fără bibliografie sau cu una scrisă lapidar este descalificabilă din 

start. Unul din cele mai bune indicii asupra calităţii informative ale unei cărţi este dată de cantitatea, 

calitatea şi forma referinţelor şi a bibliografiei. Pentru un autor, o bibliografie organizată este semnul unei 

auto-discipline mentale. Pentru a evita abuzul de abstract, sursele trebuie să fie cât mai apropiate de 

realitate: fapte, cercetări cât mai actuale, descoperiri ştiinţifice, experimente ori cel puţin autorităţi 

consacrate. În cazul meu, mi-am propus să scriu o lucrare pragmatică despre fitoterapia afecţiunilor 

renale, scopul acestei lucrări fiind identificarea cormofitelor responsabile de fitoterapia afecţiunilor 

renale, precum şi în caracterizarea produselor vegetale prin aplicarea metodelor calitative de analiză, 

examene macroscopice şi microscopice.  
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În structura pe care am propus-o, o secţiune importantă este reprezentată de o categorie specială 

de plante şi anume specii de plante, care conţin substanţe active cu proprietăţi antiseptice, plante şi anume 

plantele utilizate în tratarea afecţiunilor sistemului excretor la om, în cazuri de nefrite, cistite, pielite sau 

uretrite (singure sau în asociere cu specii cu proprietăţi antiinflamatorii şi emoliente), iar în cazurile de 

litiaze renale, ca adjuvante pentru prevenirea calculilor sau chiar pentru favorizarea eliminării acestora. În 

astfel de cazuri, pe lângă factorii terapeutici medicali principali, fitoterapia intervine direct prin 

medicamentele diuretice obţinute din plante sau prin administrare de preparate din plante, toate cu efect 

diuretic cert. Utilizarea în terapeutică a produselor de origine vegetală este urmarea firească a conţinutului 

lor în principii active care le imprimă activitatea. În afecţiunile sistemului excretor, efectul substanţelor 

active din plante este cel diuretic în principal alături de cel antiseptic, emolient şi antiinflamator. Aceste 

efecte se datorează acţiunii sinergice a substanţelor active din plantele ce conţin saponozide, flavonoizi, 

uleiuri volatile şi săruri de potasiu. Cormofitele care îndeplinesc aceste condiţii sunt destul de numeroase-

peste 90 de specii de cormofite din flora autohtonă. De aceea, în prezenta cercetare botanică nu am propus 

identificarea şi descrierea tuturor plantelor ce îndeplinesc aceste proprietăţi. 

      Pentru cartea ştiinţifică, m-am rezumat la un număr de 20 de specii de cormofite pe care le-am 

identificat ca având proprietăţile descrise. Cormofitele identificate au fost încadrate sistematic, descrise 

din punct de vedere morfologic, stabilind în acelaşi timp compoziţia chimică şi recomandările 

fitoterapeutice. La o parte din cormofitele  identificate şi descrise am aprofundat cercetările, urmărind 

prin examenul microscopic identificarea ţesuturilor şi a elementelor anatomice caracteristice. În final, am 

înţeles un  adevăr pe care îl recomand celor care vor să scrie o carte „Atunci când îţi este teamă să scrii 

ceva care poate fi criticat, nu vei scrie vreodată ceva care merită a fi citit” Thomas Merton. Cred că 

această experienţă a fost un pas înainte în evoluţia mea şi sunt fericită că am putut împărtăşi  din 

necunoscutele elucidate în lungul drum al creaţiei unei cărţi.  

       Chiar dacă această lucrare ştiinţifică nu este la fel de savuroasă ca o carte beletristică, oferă 

cititorului răspunsuri la întrebări cu privire la sănătate şi fitoterapie, aceasta fiind terapeutica cu ajutorul 

substanţelor active biosintetizate de celula vegetală  – o tradiţie în majoritatea societăţilor şi o terapie 

„alternativă” populară în ultimii ani. 
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LUMEA CĂRŢII 

 

 

Diaconiţa Cristina Liliana, Colegiul Tehnic NR. 2,Târgu Jiu  

 Diaconiţa Costel, Colegiul Tehnic NR. 2, Târgu Jiu  

 

„Lectura dă omului plenitudine, vorbirea, siguranţa şi scrisul, specie” – FRANCIS BACON 

C = CATHARSIS, creaţie, contemplaţie… 

A = artă, alegere, alchimie, antinomie, actor, ADEVĂR, aventură… 

R = recunoaştere, redempţiune, regăsire, reverie… 

T = timp, trăire, transformare, teatru… 

E = evocare, eliberare, emoţie, EGO, eternitate... 

O efuziune a spiritului creator; un univers imaginar, plin de fantezie, de trăire intensă, zborul către 

înalt; libertatea imaginaţiei; deschiderea către nou; efuziune sentimentală; dorinţa omului comun de a 

aspira către lumi necunoscute. 

O emblemă a umanităţii care deschide „porţi” spre universuri paralele, legătura palpabilă dintre 

realitatea în starea cea mai pură şi universul gândurilor cele mai intime. 

Un jurnal, un fragment de memorialistică bazat pe cele mai autentice trăiri. Libertatea de a 

înţelege cele neînţelese, de a interpreta metatextual şi paratextual cele mai ascunse taine ale universului 

gândirii. 

Un mod de viaţă realizat din contraste, antinomii, asocieri, corespondenţe între „Unul” şi „Altul”. 

Modul de a fi unic într-o lume în care totul este comun. Dorinţa de năzuinţă înspre cunoaşterea absolută, 

prin jocuri de cuvinte, un spectator şi pietonul cel mai intim al trăirilor autentice. 

Cartea este „A fi” sau „A nu fi”? ”Cuvântul” este ordinea într-o lume care tinde către dezordine, 

către „chaosul” din cel neiniţiat, care aspiră la afirmarea eului individual, punctul de plecare, dar şi 

sfârşitul. 

Cartea este ipostaza omului transcendental, care perturbă normalitatea. Este lecţie de viaţă, 

experienţă, amintire. Este fărâma de demnitate a celui care nu s-a pierdut pe sine prin sine. Este drumul 

spre acel ALTCEVA , Hermeneutica, interpretare, adăugare. 

Fără carte n-ai drum sau direcţie, eşti pierdut într-o lume abstractă în vidul existenţial. Eşti parte 

din întreg; cartea înseamnă spiritualitate într-o lume care şi-a pierdut axul sinelui; înseamnă eliberare 

dintr-un univers încătuşat; presupune timp, zbor de cuvinte înlănţuite în diagrama vieţii. 

Reprezintă un „PARS PRO TOTO”, un pas spre dincolo de azi înspre drumul de mâine. Ce înseamnă o 

carte? Eşti tu, sau eu, voi, alţii, cineva, un axis mundi, legătura sacră a omului cu TOTUL. Cartea e 

VIAŢĂ, bucurie, disperare, iubire, trădare, credinţă, negare. 

E oracol, paradigmă a comunicării, limbaje şi limbi, convenţional şi neconvenţional, manipulare, 

senzualitate, simbolistică. 
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Spectacolul vieţii cu zboruri frânte sau clipe minunate! 

O armată de cuvinte zvonite ca o tornadă intelectuală la răstimpuri să schimbe directia, să 

transforme imposibilul în posibil şi falsul în ADEVĂR. 

Cartea e tradiţie, dar şi inovaţie, o însumare, dar şi o asumare, o cale, „VIA” spre VIVA 

SEMPER: 

Eşti carte! 

Eşti parte 

din azi şi din mâine 

din mine şi tine 

din tot ce susţine 

O VIAŢĂ în sine. 

Cunoaşterea personală nu poate fi decât un exerciţiu neizbutit al încercării de a dezlega misterul 

existenţial. A lectura rămâne preocuparea cea mai fidelă, dar şi dificilă a sufletului însetat de răspuns pe 

care îl cunoaşte, dar îi cere autentificare. Cuvintele sunt „armele” gândurilor, care găsesc răgaz să se 

întreacă, să rămână, să plece, să metamorfozeze spiritul, căci omul e SPIRIT şi trăieşte în SPIRIT prin 

SPIRIT. 

Literatura e tărâmul făgăduinţei unde timpul e veşnic la fel, imobil, fără să-şi ia picioarele la 

spinare, ca să-şi găsească locul. Cuvintele sunt păsări ce zboară între două lumi aflate la graniţa 

intertextualităţii sau chiar a hermeneuticii. Ca să citeşti cu spiritul treaz înseamnă că ce e în jur a suferit o 

mutaţie de ordin interior în care ceea ce-a fost schimbat odată va fi schimbat FOREVER până ce nu va 

mai rămâne nimic din el. 

Să ai dorinţa să atingi, să simţi, să spui ceea ce vezi înseamnă să te comporţi ca „unul” sau „altul” 

care alcătuiesc o sumă a contrariilor. Cartea reprezintă partea vulnerabilă a fiecăruia dintre noi căci 

scriind, te mărturiseşti, te ascunzi, te dezveleşti de cel care eşti şi te transpui în iluzionist, poet, cezar, 

„circar” căci scena vieţi e teatrul lumii. 

Drumul către lumea de „dincolo” a cărţii, înseamnă negociere, regăsire, aventură, alchimie, 

eliberare, evocare. Lumea cărţii, nu este pretabilă doar iniţiaţilor, ci cere a fi vizitată de ochiul cel mai 

puţin cunoscător, care o reinventează; căci tot ce e vechi, e nou şi invers. 

Victor Hugo spunea: „A visa înseamnă a crea. O dorinţă este o chemare. Să construieşti o himeră 

înseamnă să provoci realitatea.“ Aşadar fără dorinţă, n-ai vis de îndeplinit şi nici de construit; prin 

extindere de sens cartea e mai întâi un concept, apoi devine text, intertextualitate asumare, realitate. Firul 

care leagă ficţiunea de realitate e ca o ţesătura de păianjen, fragil, dar şi veninos. E neaşteptat de simplu 

să deschizi un orizont a cărui margine nu poţi s-o intuieşti, să-ţi creeze impresia că prezentul e continuu, 

etern, că lumea nu se sfârşeşte cu o carte, ci că dintr-un punct de-abia începe. 
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Universul cărţii nu e singular, ci înţesat cu lucruri paralele, cu mitic, fabulos, „illo tempore”, cu 

eroii care devenim noi înşine, evadând din labirintul prezentului. Patima sau focul creaţiei nu sunt un 

scăpărici de lumină, ci un arc cu săgeţi „otrăvite” cu idealuri măreţe pe care sperăm să le atingem în jocul 

nostru timid cu viaţa. 

Căci o carte e o scrisoare, un bilet de amor medieval, un simplu dar, în care cuvintele atârnă cu 

greutatea ţinută de Atlas pe umeri în vechime. Cuvântul devine manipulare, negociere, fie că e rostit sau 

scris, element verbal, non sau paraverbal. 

Comunicăm nu numai din dorinţa de a ne descătuşa de cele ascunse, ci pentru că întreg universal 

să fie părtaş la încercarea dificilă de a amprenta umanitatea. 

Cartea rămâne reperul existenţial al celui care vrea să reuşească, să trăiască, să dăruiască, să înveţe 

cum să-şi orienteze filtrul gândurilor spre concretizarea dorinţelor. 

Nu-i o fantasmă, un motiv poetic, ci o oglindire şi o reflexie a unui Eu fascinat de necunoscut. 

Este creativitate, problematizare, gândire critică, un lanţ pe scara evoluţiei gândirii umane. 
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ISTORIA CĂRŢII 

                                                         Bibliotecar, Dobre Ana Maria,  

Colegiul Energetic Rîmnicu-Vîlcea 

 

Cartea este un mijloc de comunicare, un instrument de lucru, un mod de a conserva gândirea 

umană, un univers creat de om, un mijloc de a dialoga între autor şi cititor, un obiect de artă şi o marfă, un 

destin legat de cel al omului. Ea s-a născut după  ce lumea a învăţat să scrie şi să citească, odată ce a 

apărut necesitatea sau dorinţa ca un text să fie citit de mai mulţi oameni.  

Cartea manuscrisă este unul din cele mai vechi elemente ale culturii umane. Deşi nu aveau forma 

cărţii cu care suntem obişnuiţi astăzi, manuscrisele antice şi medievale au constituit în trecut principalul 

mijloc de fixare a culturii umane, de păstrare a experienţei acumulate de fiecare civilizaţie în parte. 

Tăbliţele de lut din vechea Mesopotamie, alături de sulurile de papirus ale Egiptului antic sunt considerate 

de specialişti cele mai vechi cărţi. 

Tăbliţele de lut nu au fost cărţi în sensul celor pe care le reprezentau papirusurile, dar în colecţii au 

alcătuit culegeri de legi, de mituri, de legende, o întreagă literatură religioasă, beletristică, ştiinţifică  sau 

au constituit cronicile timpului. Printre cele mai cunoscute coduri de legi scrise pe cărţi de lut amintim: 

codurile sumeriene, codul akkadian, codul lui Hammurabi. 

În cărţile scrise şi desenate pe papirus, scribii au notat istoria acelor timpuri, concepţia politică a 

vremii, învăţături şi cugetări, date ştiinţifice, etc. Cartea  scrisă şi desenată pe papirus se prezenta sub 

formă de suluri înfăşurate în jurul unui băţ de lemn (uneori din fildeş) pe care mai târziu romanii l-au 

numit umbilicus (buricul cărţii). 

Ravagiile timpului, cuceririle militare, furia focului şi a apei, lipsa de grijă a ignoranţilor şi a 

indolenţilor, toate au făcut ca nici un manuscris contemporan al vreunui autor vechi grec sau roman să se 

păstreze pentru posteritate. Cel mai vechi fragment de papirus al Iliadei  datează din sec. I î. e. n., iar cea 

mai veche copie completă, Codex  Ambrosianus din Milano, datează din sec. al IV-lea.  

Pergamentul înlocuieşte treptat ca material suport pentru scriere, vechiul papirus şi tăbliţele de lut, 

determinând modificarea structurii interioare şi exterioare a lucrărilor scrise şi în special a cărţilor. Se va 

ajunge la cărţi legate în caiete, având pagini de formă dreptunghiulară sau pătrată. Sub împăratul 

Constantin cel Mare, începe epoca marilor codexuri, cărţi cu caracter de lux, destinate în special 

împăratului şi apropiaţilor lui. 

Manuscrisul începe să-şi găsească un înlocuitor în cartea tipărită şi să-şi piardă treptat adepţii. Se 

trece astfel de la o formă de comunicare vizuală, frumoasă, luxoasă, dar greoaie atât în realizare, cât şi în 

folosire, cum era cartea manuscrisă, la o formă nouă, cartea tipărită, mai evoluată tehnic, mai ieftină, mai 

uşor de realizat, destinată nu numai unui singur cititor, ci unui număr din ce în ce mai mare de beneficiari. 

 



SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN – Cartea, de la idee la concretizare   

18 Martie 2014                                                      52 

Creând tiparul cu litere mobile, gândirea umană a descoperit un mijloc sigur de a se perpetua. Ea a 

găsit în cartea imprimată un sprijin durabil şi credincios. Literele de plumb constituie modalitatea prin 

care civilizaţia umană va fi păstrată şi va dăinui în întrecerea cu timpul. Descoperitorul tiparului cu litere 

mobile a fost un adevărat Prometeu. Intrat în legendă ca urmare a dezvoltării extraordinare a invenţiei 

sale, gândul lui Guttenberg era să scrie „fără pană, trestie sau condei, ci prin minunată îmbinare, proporţie 

măsură a poansoanelor şi a formelor.˝ 

În câţiva ani de la inventarea tiparului, au fost deschise tipografii în toate marile oraşe ale 

Germaniei, apoi în  Franţa, Ţările de Jos, Italia, etc. În anul 1465 la Roma şi în anul 1469 la Veneţia,       

s-au deschis primele tipografii din Italia, iar Veneţia a devenit centrul tipografic al lumii. 

Ideile umaniste au găsit în Ţările Române un câmp fertil de afirmare, contopindu-se cu aspiraţiile 

şi preocupările generaţiilor de cărturari din secolul XVII-XVIII, pentru demonstrarea continuităţii şi 

originii latine a limbii şi poporului român. Şi cum cuvintele româneşti, trebuie să fie bani „care îmbla în 

toate părţile” (după cum se menţiona în Prefaţa Noului Testament de la Alba Iulia), aşa şi cărţile ce se vor 

tipări în Vâlcea au colindat prin toată ţara, fiind un mijloc preţios de răspândire a culturii. 

Tipografia rîmniceană, de la înfiinţare şi până în prezent a funcţionat aproape neîntrerupt. Secolul 

al XVIII-lea constituie unul dintre momentele de seamă ale activităţii sale tipografice. Multe dintre cărţile 

realizate aici, cu slovă românească, au constituit remarcabile premiere editoriale, distingându-se prin 

calităţi grafice deosebite. 
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DISCURSUL AUTOBIOGRAFIC LA MARGUERITE DURAS 

 

Prof. dr. Dogaru Elena-Carmen, 

Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”,  Piteşti 

 

Întreţinând un raport ambiguu cu  genul autobiografic, nu numai prin raporturile destul de echivoce 

pe care textul le stabileşte cu viaţa reală a autoarei, dar şi prin punerea în scenă a anumitor resorturi ale 

ficţionalităţii romaneşti, romanul Amantul tinde să suspende ceea ce Lejeune numea pactul referenţial, tipic 

pentru contractul autobiografic, prin care autorul se dovedeşte un garant al autenticităţii celor povestite. 

Punctul de plecare al romanului este un eveniment cu totul real, evocat deja de către Marguerite Duras în 

Un baraj contra Pacificului (1950), apoi în Eden Cinéma (1977) şi pe care îl va relua  în Amantul din China 

de Nord (1991). Un baraj contra  Pacificului  restituie acest episod sub forma unui roman de aventuri destul 

de convenţional, faţă de romanul din 1850,  Amantul, apărut în 1884, care pare să vizeze regăsirea unor 

perioade de timp ascunse din acea primă tinereţe.  

Dacă autorul pare să se apropie în această carte de adevărul autobiografic, insistând asupra 

elementelor omise în primul roman, raportul dintre viaţă şi operă rămâne departe de a fi unul simplu, criticii 

subliniind anumite diferenţe între biografia autoarei şi acest text considerat cu prea multă uşurinţă unul 

autobiografic. Există chiar unele îndoieli legate de veridicitatea unui eveniment cu totul crucial în dinamica 

povestirii, este vorba de întâlnirea de pe bac. Dovadă a libertăţii pe care o dovedeşte în abordarea amintirilor 

sale, un alt roman pe aceeaşi temă, Amantul din China de Nord, apărut în 1991, propune încă o versiune 

diferită a întâlnirii şi a portretului Chinezului. Iată că adevărul biografic ne scapă încă o dată. Autoarea pare 

ghidată nu de dorinţa de a restitui cu precizie faptele atunci când rescrie materia autobiografică. Trebuie 

remarcată instabilitatea vocii narative, dedublată între persoana I, specifică autobiografiei şi persoana  a 

III-a romanescă, ce încalcă pactul autobiografic. Afirmat încă din primele pagini ale romanului, subiectul 

enunţurilor este diferit de obiectul naraţiunii, stabilindu-se  o distanţare între subiectul şi obiectul scriiturii, 

distanţă care adoptă modalităţile românescului. Tânăra fată este tratată ca un personaj de ficţiune, ca o 

eroină de roman, iar scriitura de sine adoptă modul autoficţiunii. Pactul referinţei, de fidelitate faţă de 

realitatea reprezentată, se găseşte de asemenea suspendat.  

A rememora echivalează, deci, la Marguerite Duras, cu a deveni conştient de ceea ce ai pierdut, a-ţi 

aminti că ai uitat.   
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ROLUL CĂRŢII ŞI AL LECTURII ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

                                    

                                     Prof. Dragomir Diana - Oana,  Liceul Tehnologic Costeşti, Argeş  

   

   Cartea reprezintă unul din importantele mijloace de memorie a umanităţii, grija acesteia de a 

păstra şi transmite tezaurul ştiinţific şi cultural acumulat de omenire într-un anumit domeniu al 

cunoaşterii. În condiţiile exploziei informaţionale, stocarea şi transmiterea informaţiilor pentru studiu şi 

documentare ştiinţifică se fac şi printr-o serie de mijloace tehnice moderne, care completează rolul cărţii. 

Reuşita lecturii necesită însuşirea de către elev a unei tehnici adecvate şi eficiente, cu respectarea unor 

condiţii orientative. Este o tehnică de muncă intelectuală care are ca obiectiv să-l înveţe pe elev să înveţe 

singur, adică să-şi însuşească modalităţile de documentare, de studiu şi de investigaţie informaţională, şi 

să-şi formeze capacităţile şi deprinderile de a face lectura înţeleasă şi cu randament intelectual, cu alte 

cuvinte, să-şi însuşească ştiinţa de a citi, de a face o lectură ştiinţifică eficientă. 

        Importanţa textelor literare constă în faptul că pune în discuţie natura unor sentimente şi atitudini, 

prin personificarea unor vieţuitoare, prin relaţia dintre om şi natură, conţinutul legându-se şi de experienţa 

de viaţă a copiilor. Activitatea lecturii este utilă pentru că îi activizează pe elevi şi îi ajută să-şi 

consolideze deprinderile de gândire şi comunicare, poate duce la amplificarea noţiunilor deja studiate 

despre familie, imaginea de sine, interrelaţionări om - mediu. Activitatea lecturii dezvoltă gândirea critică 

prin faptul că solicită identificarea, de exemplu, a unor însuşiri fizice şi morale prin descrierea 

personajelor povestirii. Conţinutul educativ al unei opere literare pentru copii constă  în valoarea ei 

artistică, puterea de evocare a realităţii, în procesul de continuă evocare şi transformare a acesteia. Opera 

literară nu poate avea valoare artistică decât în măsura în care dezvăluie veridic realitatea, în măsura în 

care reuşeşte să emoţioneze şi să convingă pe cititori de adevărul ideilor pe care le apără. În aceasta 

constă şi rolul ei educativ. 

Metodologia modernă a receptării optime a unui text literar trebuie să ţină seama de principiul 

tratării diferenţiate a textelor, de principiul analizei simultane a relaţiei dintre conţinut şi expresie, de 

principiul participării active, conştiente şi creatoare a elevului, toate acestea ducând la o viziune analitică 

şi sintetică a operei literare. 
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O FILĂ DIN CARTEA PROPRIEI VIEŢI 

Prof. Drăgoi Adela, Colegiul Tehnic Energetic, Sibiu 

 

     Şi de ce să nu scrii la un moment dat o filă din cartea propriei vieţi, dacă în lumina timpului 

înţelegi că merită să-ţi hrăneşti sufletul cu propriile gânduri aşezate în scris, că poate această eliberare te 

ajută să-ţi împlineşti un vis sau să treci pur şi simplu mai uşor peste o perioadă marcantă din viaţa ta. Mai 

mult decât atât este posibil ca cineva să te întrebe dacă ai mai scris ceva între timp şi acest lucru înseamnă 

mult pentru tine, mai ales că te-a descoperit într-o lume în care se scrie mult, dar se citeşte puţin. 

     Virgil Gheorghiu are câteva cuvinte despre „scris” pline de încărcătură spirituală în lucrarea Cum 

am vrut să mă fac sfânt: „Orice scris, indiferent de conţinut este o teologie... Când scrii un cuvânt, naşti 

din tine însuţi cuvântul tău, aşa cum Dumnezeu L-a născut pe Fiul Său. Cuvântul pe care l-ai scris ia apoi 

chip în literele caligrafiate. Aşa cum Hristos a luat chip de om. După care, cuvântul, logosul născut de 

tine, moare ca Hristos pe cruce în rândurile pe care le-ai caligrafiat... Mai târziu, tu însuţi sau un altul va 

citi cuvântul scris. Şi cuvântul născut din nimic de către tine, şi aşezat în scris prin caligrafiere, aşa cum 

Hristos a fost aşezat în mormânt, va învia în gândul altui om. Cuvintele scrise pot deveni case dacă sunt 

scrise de arhitecţi, maşini dacă sunt scrise de inventatori, lacrimi sau strigăte de bucurie dacă sunt scrise 

de poeţi... Pentru mine a scrie e un act sacru.” 

    În scrierile lui Ernest Bernea am descoperit idei minunate despre ce reprezintă o carte: Ce este o 

carte? O făptură cu înfăţişare şi viaţă proprie. Cartea aparţine unui om, autorul ei este expresia unui efort 

de creaţie a spiritului său. Omul este o fiinţă unică dotată cu raţiune şi aspiraţii nobile, cu posibilităţi de 

expresie foarte variate şi pentru a se impune nu are nevoie nici de artificii, nici de înşelăciune ci de geniu 

din care pe căile adevărului şi purităţii poate oricine prinde ceva frumos şi durabil. Nimic nu trebuie citit 

la întâmplare, fără alegere, pentru că lectura consumă timp şi energie şi trebuie să ştii pe ce le cheltuieşti. 

Cartea citită trebuie să te hrănească şi să te poarte un pas mai departe de unde ai fost.  

     Visul meu a fost să scriu o carte şi am reuşit să dau viaţă unui gând stingher, astfel am scris 

Frânturi de gând, Omul dincolo de cuvinte şi Din visul unui pelerin.  

Aveam cam trei anişori. Abia aşteptam să mă trezesc dimineaţa, să deschid fereastra dinspre 

grădina în care mirosea a bujor. Pe geamul aburit am învăţat să scriu şi la lumina lămpii sau a 

felinarului am învăţat să citesc. 

Seara, tata, aducea ziarul pe care-l cumpăra când venea de la muncă. Mototolit, îl căutam în 

raniţa din care scotea „pâinea cea de toate zilele”, pentru a-l citi cât mai repede, fiind şi singura 

modalitate prin care puteam atunci să învăţ. Cum? Decupam câte o literă dintr-un cuvânt şi dimineaţa 

când geamul era aburit o desenam. În fiecare zi învăţam câte trei sau patru litere, apoi învăţam să 

construiesc cuvinte. Eram atât de fericită când mergeam la grădiniţă, pentru că ştiam deja poezii pe de 

rost din ziarul care mirosea de multe ori a pâine caldă…     
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În prefaţa cărţilor au fost punctate câteva aspecte importante: „Tot mai rar se întâmplă ca atunci 

când viaţa îşi revarsă drojdia peste lume să răzbată străfulgerări de gând zămislit din pietrele de nepreţuit 

ale moralei creştine. Aşa se face că în timp ce noile generaţii - cel puţin la noi, crescute de părinţii lor  

într-o epocă atee - sunt din ce în ce mai refractare educaţiei şi tind a deveni „pachete de instincte”, 

redefinirea noţiunii, a contemporanului rămâne doar în seama artei, a poeţilor, a celor care văd într-o pată 

galbenă dintr-un tablou soarele şi îţi pot dărui chiar căldura lui. „Numai depăşind timpul, nu evitându-l – 

profeţea Părintele Stăniloae – ajungem la eternitate.” Acesta este şi demersul parcurs, de ani buni, cu 

sârguinţă şi dragoste de lumină, adevăr şi smerenie, de Adela Comăneci. După paşii de început din 

Frânturi de gând -2004, Omul dincolo de cuvinte - 2006, discursul versurilor, cadenţa rimei, ca şi 

reverberaţia însemnărilor de peregrin răzbat însorite în sufletul cititorului. Sunt „medicamente” care 

previn, sunt ca un vaccine aşteptat de un număr notabil de cititori ai Adelei C., pe care şi i-a apropiat. 

Cititori aleşi şi deschişi înţelegerii creştinismului apostolic tămăduitor. Lor le transmite trăirile sale din 

periplul întreprins pe urmele sfinţilor Nicolae, Grigorie Palama sau la zidirea brâncovenilor de la Sâmbăta 

de Sus, de sub crestele Făgăraşilor. De peste tot, autoarea strânge aurul smereniei atâtor iubiri risipite în 

lumina candelei nestinse în Creatorul de deasupra timpului. Citiţi-le cu sufletul, pentru că, la fel ca iuirea, 

credinţa se trăieşte” (Prof. Alexandru Constantinescu). 

 

Bibliografie: 

Bernea, Ernest, Trilogie Pedagogică, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002 
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CARTEA ÎN ERA INFORMAŢIEI 

 

Prof. Dura Elena,  

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenitescu”Piteşti 

 

 „În afară de cărţi nu trăiesc decât dobitoacele şi sfinţii: unele 

pentru că nu au raţiune, ceilalţi pentru că o au într-o prea mare măsură ca 

să mai aibă nevoie de mijloace auxiliare de conştiinţă” (Petre Ţuţea). 

Suntem o civilizaţie a literei tipărite, iar cartea este efigia ei. În 

1953, când Ray Bradbury a publicat celebrul roman Fahrenheit 451, 

calculatoarele cântăreau tone, iar internetul nu exista nici măcar în 

imaginaţia autorilor de SF. O lume fără cărţi tipărite nu putea fi concepută decât ca una a alienării. Ca o 

închisoare spirituală. Astăzi, însă, cartea digitală este o prezenţă tot mai familiară, internetul le-a devenit 

multora indispensabil, iar cele 232,7 grade Celsius la care ia foc hârtia nu mai ameninţă cărţile, care ne 

vor rămâne mereu alături, chiar şi atunci când hârtia va fi doar o amintire. 

Inventată de chinezi, hârtia a pătruns în Europa în secolul al XIII-lea. La puţină vreme după acest 

eveniment, italienii au descoperit o metodă de a o produce mai ieftin, folosind fibre de cânepă şi de in. Pe 

la jumătatea veacului al XV-lea, Gutenberg a inventat tiparniţa, ansamblu care punea laolaltă o presă de 

stors struguri, câteva cerneluri pe bază de ulei şi matriţe formate din corpuri de literă independente, 

turnate în metal. Posibilitatea de a refolosi corpurile de litera pentru a compune noi pagini a permis 

scăderea costului şi, implicit, a preţului tipăriturilor. Epopeea cărţii de hârtie a început cu Biblia în 42 de 

rânduri, tipărită de acelaşi Gutenberg. Se trece adesea cu vederea faptul că producţia de carte a fost primul 

proces industrial semnificativ şi că această primă formă de producţie în serie a determinat crearea unor 

circuite economice care au remodelat lumea. Între tăietorul copacilor din care se face hârtia şi cititor se 

derulează întregul model al lumii industriale.  

Cartea este nu doar un simbol al culturii, ci şi o efigie a epocii industriale. Atomi şi biţi. 

Dicţionarele ne învaţă că sensul cuvântului carte este multiplu. Pe de-o parte, el face trimitere la obiectul 

compus din foi de hârtie tipărite şi legate într-un volum, pe de altă parte – la conţinutul informaţional 

cuprins într-o lucrare care, de regulă, se publică sub forma cărţii tipărite. Pe de-o parte materie, pe de alta 

informaţie. Atomi şi biţi. De fapt, ce ne interesează la o carte este mai degrabă conţinutul, informaţia, aşa 

că putem considera obiectul pe care îl reprezintă drept un simplu suport, un mediu purtător de informaţie. 

Dar oare n-ar putea exista şi alte medii cu acest rol?  

Primul care a avut intuiţia faptului că memoria calculatoarelor poate constitui un suport alternativ 

pentru conţinutul informaţional al cărţilor este americanul Michael Hart. În 1971, el era un simplu student 

al Universităţii statului Illinois.  
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Un şir de fericite întâmplări şi coincidenţe l-au adus în situaţia de a avea acces neîngrădit – deşi nu 

tocmai oficial – la unul dintre marile calculatoare ale universităţii. Folosind codificarea simplă pentru 

literele alfabetului latin şi un program pentru editarea textului, Michael a introdus în memoria 

computerului prima carte digitală, iniţiind astfel un proiect – botezat Gutenberg – al cărui scop ultim era 

constituirea unei biblioteci cu marile cărţi ale omenirii în format digital.  

Răspândirea PC-urilor, a scanerelor, a programelor de editare texte şi expansiunea internetului au 

permis un ritm de digitalizare tot mai rapid. Astăzi, proiectul Gutenberg  numără peste 12.000 de titluri, 

iar alte proiecte similare intenţionează să stocheze, sub formă de imagini, peste un milion de volume. În 

plus, procesele tipografice moderne implică forma electronică a conţinutului, iar majoritatea autorilor din 

zilele noastre au renunţat la clasica maşină de scris şi îşi redactează cărţile direct în format digital. Astfel, 

aproape toate cărţile sunt sau vor ajunge curând  în memoria computerelor.  
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CARTEA, ÎNTRE REAL ŞI VIRTUAL 

Prof. Duţescu Mirela Lidia,  

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Târgu Jiu 

 

Nu citesc niciodată cărţi pe ecran! Ador contactul tactil cu cartea, e ceva aproape erotic. Când 

deschizi o carte, intri ca-ntr-un leagăn ori ca între braţele mamei. 

Dan C. Mihăilescu 

Pornind de la citatul lui Dan Mihăilescu, spun că sunt întru totul de acord şi că primul contact al 

omului cu cartea este posibil chiar înainte de a se naşte dacă ne gândim la mama ce-şi odihneşte cartea cu 

sfaturi utile pentru creşterea bebeluşului pe pântecul plin de viaţă. Cartea de poveşti, cu imagini 

misterioase, şi cea de colorat sunt cele care ne încântă imaginaţia şi privirea încă din primii ani de viaţă. 

Rabelais spunea despre copil că „este un foc ce trebuie aprins şi nu un vas ce trebuie umplut”. Educaţia 

pentru citit apare din familie, din primii ani de viaţă prin educarea gustului pentru lectură. Plăcerea de a 

citi este un sentiment nobil, o trăire intensă, o oportunitate de a visa într-o lume ireală raportată şi trăită în 

realitate. Rolul părintelui, al dascălului este acela de a îndruma copilul şi de a-i călăuzi paşii către 

activităţi şi vocaţii neidentificate de el însuşi. Dezvoltarea interesului pentru lectură are o mulţime de 

beneficii pentru elev, cartea ne dăruieşte lucruri bune şi frumoase, mai ales că trăim într-o societate bazată 

pe cunoaştere. 

Deşi pledez pentru cartea reală, concretă, într-o societate informatizată, schimbările apărute în 

plan social au determinat educaţia şcolară să-şi redefinească propriile ţeluri şi să asigure o nouă direcţie 

instruirii şi formării educative în aşa fel încât absolvenţii să fie pregătiţi pentru a face faţă complexităţii 

problemelor. Diversitatea auxiliarelor curriculare care vin în sprijinul sistemului educaţional au redefinit 

conceptul cărţii reale prin cartea virtuală. Practica şcolară a trebuit să-şi schimbe orientarea, să pună în 

prim plan dezvoltarea capacităţilor intelectual-acţionale şi a proceselor mintale ale subiectului în formare, 

înaintea transmiterii cunoştinţelor, fără a minimiza importanţa acestora din urmă.  

Cartea virtuală, vine de fapt în sprijinul stilurilor de învăţare a elevilor, fiind o completare a 

formatului clasic de carte. Îmbinând stilul vizual cu cel auditiv, cartea virtuală dă posibilitatea celui 

interesat să proiecteze şi să implementeze metode şi strategii de învăţare focalizate nu pe ceea ce se predă, 

ci pe ceea ce se învaţă din ceea ce se predă. Paradigma şcolii moderne presupune o îmbinare între 

predarea tradiţională şi utilizarea resurselor noii tehnologii de comunicare cu elevii pentru dezvoltarea 

capacităţilor şi aptitudinilor elevilor. Actul educaţional este rezultatul dintre clasica informaţie şi tehnica 

informaţională. Materialele şi mijloacele didactice ajută la realizarea reprezentărilor cognitive, cu cât sunt 

mai diverse şi mai atractive, cu atât învăţarea este mai eficientă şi mai stabilă. Stilul de predare, utilizarea 

mijloacelor moderne de transmitere a informaţiilor devin o necesitate în susţinerea unei prestaţii didactice 

de calitate, defineşte şi orientează cadrul didactic în procesul instrucţional, având efect asupra elevilor şi 

asupra capacităţii lor de a învăţa. 
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În acest scop, apariţia cărţii virtuale a fost o necesitate născută din dorinţa de cunoaştere, de 

îmbinare a tuturor metodelor de predare pentru formarea profesională a elevului. 

Totuşi, trebuie luat în calcul faptul că, viitorul format al cărţii de literatură, care nu va mai trebui 

să ocupe spaţii imense de depozitare sau nu va mai cere condiţii speciale pentru a nu se deteriora hârtia 

scrisă, poate fi cartea electronică. Biblioteca va fi compactată pe un CD, de păstrat şi depozitat, dar care 

nu va naşte niciodată aceea emoţie trăită la atingerea şi răsfoirea unei cărţi adevărate. 

 

Biliografie: 

Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, Editura Minerva, Bucureşti, 1988    

Pânişoară, Ion-Ovidiu, Comunicare eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2008 

Pânişoară, Ion-Ovidiu, Profesorul de succes.59 de principii de pedagogie practică,Editura Polirom,Iaşi, 2009 

Speranţia, Eugeniu, Reflecţii asupra spiritului creator, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984   
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CARTEA CU POVEŞTI 

 

Profesor înv. preşc.  Fenichiu Dorina, Grădiniţa „Floare Albastră”, Bucureşti 

Profesor înv. preşc. Tudoran Doiniţa, Grădiniţa „Floare Albastră”, Bucureşti  

 

Grădiniţa este instituţia unde se manifestă şi sunt încurajate experienţele de debut ale copilului în 

domeniul limbajului, locul în care se înregistrează primele contacte ale acestuia cu cartea, cu limbajul 

scris şi în consecinţă, locul în care sunt înregistrate şi stimulate primele experienţe ale copilului în 

domeniul cititului şi scrisului. 

Copilul ia contact pentru început cu cărţile de colorat care sunt lipsite de text. Aceste cărţi preced 

pe cele cu text – cărţile de poveşti. Evident, însăşi calea transmisiei este diferită de ceea a „artei 

cuvântului” şi mai aproape de o artă a vizualităţii. Prima formă a unui asemenea tip de „carte” este, de 

fapt, adeseori, un pliant cu desene colorate. Apoi cărţile de colorat care cuprind scurte povestiri în imagini 

conturate. Atunci când şirul contururilor reprezintă o poveste, s-ar spune că se realizează trecerea spre un 

contact literar. Cartea cu poze, de diferite tipuri, poate mijlocii şi literatura sau o poate însoţi, ca atare. 

            Am iniţiat un proiect tematic pe o săptămână denumit Lumea miraculoasă a cărţii. Proiectul a 

cuprins activităţi pentru a-i sensibiliza atât pe copii cât şi pe părinţi, pentru a le stimula curiozitatea şi 

dragostea pentru citit – scris. S-a citit textul, „Cartea cu ochi albaştri”, s-a vizionat un material denumit 

„Drumul cărţii”. Ideea principală a proiectului a fost formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de 

carte, cunoaşterea elementelor importante, distinctive, ale unei cărţi. Am mers în vizită la librăria din 

apropierea grădiniţei unde au văzut foarte multe cărţi. Următoarea vizită a avut loc la editura „ARAMIS” 

unde au tipografie. Am vizitat şi biblioteca şcolii din apropiere împreună cu elevii clasei a III-a. Copiii iau 

contact cu cărţile care li se adresează în mod direct, învaţă să se poarte într-un spaţiu destinat culturii, să 

împrumute o carte şi nu în ultimul rând să fie responsabili pentru lucrurile împrumutate. Manevrarea 

cărţilor, folosirea corectă a acestora, îngrijirea lor, este semnificativă în procesul învăţării. De aici 

porneşte de fapt contactul cu cartea, cu lectura în general. Biblioteca personală joacă şi ea un rol deosebit 

de important în formarea şi dezvoltarea intelectuală a oricărui individ. 

              Proiectul s-a finalizat cu realizarea unei cărţi de către preşcolari ajutaţi de şcolari. Preşcolarii au 

povestit întâmplări din viaţa lor şcolarilor, iar aceştia din urmă au scris textul pentru carte. Copiii de 

grădiniţă au desenat întâmplările, iar în subsolul paginilor au fost lipite textele scrise de elevi la 

calculator. Cartea a fost aşezată în biblioteca grupei. 

 

             Bibliografie:  
Bernardinis, Anna Maria, Pedagogia della letteratura giovanile, Liviana Editrice, 1971 

Durand, Marion, Les premieres rencontresavec le livre, Editions ouvrieres Paris, 1973 
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CĂRŢILE – PRIETENII MEI 

 Prof. Florescu Iuliana, Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu”,Târgu Jiu 

 

Astăzi, chiar dacă nu mai citesc povestioare, şi chiar dacă acum citesc cărţi ale căror titluri nu le-ai 

putea ghici vreodată, cartea a rămas pentru mine prietena mea de suflet. 

A cunoaşte o carte înseamnă să o descoperi cu adevărat, să intri în lumea personajelor, să păşeşti 

în tărâmul ficţiunii. A iubi o carte nu înseamnă să-ţi placă numele sau coperta ei. Astfel ea nu te va ajuta 

niciodată şi nu îţi va putea răspunde la întrebările pe care le ai. Să iubeşti o carte, să îţi placă, înseamnă să 

o cunoşti, să-i descoperi conţinutul, să te facă să o citeşti iar şi iar, să te facă să intri în tărâmul unde totul 

este posibil, să te împrieteneşti cu personajele şi să îţi doreşti să fii în locul lor, să-ţi doreşti să trăieşti în 

lumea lor, lume în care să ai propria poveste şi în care să fii eroul principal. O carte te poate ajuta în viaţă, 

te poate învăţa lucruri utile şi îţi poate arăta calea cea bună. Citind-o, poţi trăi sentimente pe care nu le-ai 

descoperi altfel, ci numai pătrunzând în lumea fiinţelor de hârtie. Dacă citeşti o carte din proprie 

iniţiativă, ea îţi poate umple sufletul. Dacă cineva te obligă să o faci, e posibil să nu-i poţi descoperi 

tainele pentru că lectura ta va fi superficială. O carte nu trebuie să stea în bibliotecă, nedeschisă şi 

prăfuită, ci trebuie să fie deschisă în mintea şi în sufletul tău şi de abia atunci îţi va fi de folos. E bine să 

înveţi la tinereţe, ca să ai la bătrâneţe învăţătură şi cultură. 

Cartea e o comoară, iar înţelepciunea este cheia ei. Cartea este o sursă de inspiraţie. Cartea este o 

cale către viitor. Cartea este un ochi de speranţă. Cartea este călăuza omului în viaţă. Cartea este un mare 

ajutor. Cartea este un izvor al cunoaşterii, al imaginaţiei, care de multe ori mă duce în lumea basmelor. 

Cartea este învăţătorul care te ajută în primii paşi ai vieţii de şcolar. Cartea este darul cel mai de preţ, este 

bucurie şi tristeţe, tinereţe şi bătrâneţe, este o grădină a înţelepciunii. Cartea este o prietenă importantă şi 

de nădejde. Cartea este cea mai mare avuţie. Cartea deschide mintea elevilor. Cartea este o bucurie pentru 

cei ce o citesc. Cartea este buna mea prietenă. Cărţile ne sunt prieteni statornici. Cartea este cel mai bun 

prieten, izvor de înţelepciune O casă fără cărţi este ca o casă fără ferestre. Cartea împlineşte toată setea 

mea de cunoaştere. Cartea este un izvor nesecat de cunoştinţe. Cartea mă poartă spre cele mai frumoase 

aventuri. Cartea este averea minţii pe care o dobândim Cartea mă ajută să descopăr misterele vieţii 

muncind în fiecare zi. Toate cărţile la un loc formează „rodul” unui pom. Dacă-i culegem „fructele” ne 

îmbogăţim cunoştinţele. Cu cât mai multe „fructe” culese, cu atât mai multă înţelepciune. Păşind încet 

prin grădina înţelepciunii, copilul curios începe să adune roadele. Azi culege unul, apoi altul şi tot aşa 

până când coşul cunoaşterii nu mai este aşa de gol. Precum pomul are nevoie de apă şi hrană pentru a face 

roade, tot aşa, şi copilul are nevoie de cărţi pentru a înflori şi a rodi, pentru a ajunge un om vrednic. 

 

 Bibliografie: 
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DE CE CARTEA ?! 

Prof. Fometescu Olivia, Liceul Energetic, Târgu Jiu  

 

Tinerii din zilele noastre sunt obişnuiţi cu rapiditatea downloadurilor de pe internet şi cu 

bibliotecile digitale depozitate pe suporturi de mici dimensiuni. Cu greu se poate imagina o lume în care 

cărţile erau scrise de mână pentru a fi citite şi răspândite. Inventarea tiparului de către Johannes 

Gutenberg a marcat începutul unei revoluţii care avea să schimbe nu doar istoria cărţii, ci şi pe cea a 

civilizaţiei.  

Descoperirea ecuaţiilor Maxwele ce aveau să descrie undele electromagnetice şi spectaculoasele 

evoluţii tehnice, au făcut ca generaţiile de astăzi să folosească şi să acceseze cu uşurinţă informaţiile. 

Hârtia constituie suportul de scriere cu cea mai îndelungată şi largă folosire. Acest material a fost preparat 

prima dată în China, în anii 104-105 d. Hr. După aceea, tehnica de fabricare a hârtiei s-a răspândit 

în Japonia (600 d. Hr.). În sec. VIII arabii preiau secretul fabricării şi-l răspândesc în Europa. În sec. XII 

Spania şi Italia fabricau hârtie. Din secolul al XII-lea meşteşugul s-a răspândit în toată Europa 

continentală şi în Anglia. Din începuturi de civilizaţie oamenii au manifestat o mare râvnă de a învăţa, de 

a se iniţia şi a pătrunde tainele existenţei. Nimeni n-a reuşit să facă acest lucru de unul singur, ci a trebuit 

să preia ceea ce deja ştiau înaintaşii săi. Antichitatea, Evul Mediu şi Epoca modernă şi-au perfecţionat 

permanent formele de instruire, folosind consecvent cartea.  

Pentru a defini cartea, trebuie să recurgem la trei noţiuni a căror îmbinare este necesară: scrierea, 

difuzarea şi păstrarea textului, uşurinţa în mânuire. Cartea este mai întâi suportul scrierii; astfel, tăbliţele 

de argilă sumeriene, papirusurile egiptene, sulurile Romei antice, manuscrisele medievale şi 

textele noastre tipărite pot fi considerate cărţi în ciuda marii varietăţi de suporturi şi forme. Ideea de carte 

este asociată şi celei de editare, adică voinţei de difuzare a unui text şi voinţei de păstrare a acestuia; 

astfel, cartea se distinge de toate celelalte scrieri private, de la scrisoare la actul de notariat. În 

sfârşit, cartea trebuie să fie uşor de mânuit; numeroase texte au fost gravate în piatră, însă nimănui nu i-ar 

veni ideea de a le considera cărţi. Apariţia cărţii este legată de suporturile scrierii. Un foarte vechi suport 

al cărţii, argila, era folosit în Mesopotamia, chiar din mileniul al III-lea î. Hr. Papirusul a rămas suport 

esenţial al cărţii în Egipt şi s-a răspândit în lumea greacă şi în Imperiul Roman. Papirusurile care ne-au 

parvenit nu reprezintă decât o infimă parte a celor care au existat. Aproape toate provin din Egipt, unde 

condiţiile climatice au uşurat păstrarea lor. Cartea din papirus se prezenta sub forma unui sul alcătuit din 

foi lipite unele în continuarea celorlalte, adesea în număr de zece. Pentru Ţările Române, cu excepţia 

Transilvaniei, care a intrat sub influenţa cancelariei de limbă latină, alfabetul chirilic a fost preluat odată 

cu înfiinţarea mitropoliilor şi a cancelariilor domneşti şi utilizat mai bine de 900 de ani, dar s-a  adaptat 

necesităţilor fonetice unei limbi latine, respectiv limbii române. Cărţile timpurii aveau un conţinut 

religios.  
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Aproape toate cărţile cuprindeau rugăciuni, imnuri sau ritualuri legate de nemurirea omului, ori 

mituri, legende şi opere epice referitoare la originea fiinţei umane. Aceste cărţi au fost ulterior înlocuite 

cu coduri semisacre de legi, colecţii de proverbe şi poveţe şi discursuri preoţeşti referitoare la divinitate, 

medicină şi magie, istorie, astronomie şi astrologie. Sulul de papirus, forma tradiţională a cărţii antice, se 

numea volumen în latină. Între secolele al II-lea şi al IV-lea d. Hr. el a fost în locuit progresiv 

de codex făcut din foi inserate şi pliate pentru a forma caiete legate între ele. Astăzi tehnologia ne permite 

să abordăm subiectul repede şi fără costuri prea mari. Avem acces la internet, telefonia mobilă ne oferă o 

altă facilitate accesând diverse siteuri în pauză, în tren, în autobuz. O variantă modernă a cărţilor este dată 

de forma electronică, unde sunt stocate multe informaţii ce  nu ocupă spaţiu în încăpere, dar care prezintă 

multe dezavantaje: nu sunt accesibile tuturor, se pot virusa, trebuie avută în vedere încărcarea aparatelor 

de redare, etc… Toate aceste dezavantaje sunt evitate de tinerele generaţii care vizitează librăriile şi 

bibliotecile din ce în ce mai puţin. 

  

 Bibliografie: 
Berciu-Drãghicescu, Adina, Arhivistica şi Documentaristica, (http://ebooks.unibuc.ro/istorie/arhivistica/6capI.htm) 

Oprea, Horia Dumitru, Istoria Cărţii, 10 martie, 2010 
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CULEGEREA DE MATEMATICĂ – DE LA IDEE LA CONCRETIZARE 

 

prof. Gabor Elisabeta, Liceul Tehnologic „Ion Creangă” , Pipirig 

 

Pornim în redactarea celor ce urmează de la premisa că matematica este la baza tuturor inovaţiilor 

ştiinţifice şi tehnologice din zilele noastre şi că este una dintre zonele profunde şi frumoase ale gândirii 

umane. Lectura, constituind unul dintre cele mai importante obiective ale actului citirii, în sensul larg al 

cuvântului, reprezintă formarea şi dezvoltarea gustului pentru a citi, în aşa fel încât cartea să devină 

prietenul fidel şi nedespărţit al cititorului.  

Lectura angajează în mintea şi sufletul copiilor valori formativ-educative, reprezentând una dintre 

activităţile complexe şi importante ale omului modern. Prin lectură, indiferent de natura acesteia, elevii 

sunt îndrumaţi spre a-şi forma şi dezvolta capacitatea de a descoperi conţinuturi şi forme ale realităţii 

exprimate într-o multitudine de modalităţi de expresie, de a le asocia unele cu altele, extinzându-şi astfel 

aria cunoaşterii.  

În cadrul lecţiilor de matematică, trebuie urmărită în permanenţă depăşirea barierei dezbaterii 

liniare, de tipul: „Despre ce este vorba în problema dată?”, care urmăreşte dezvoltarea sau sintetizarea 

conţinutului unei probleme/unui exerciţiu, trecerea în sfera reflecţiei, a comunicării unui conţinut, 

fructificând textul sub aspectul expresivităţii, valenţelor educative, raportului dintre teorie şi practică. Este 

cunoscut faptul că, atât la grădiniţă, cât şi în familie, copilul se formează ca ascultător de lectură. De 

aceea, încă din primii ani de şcoală trebuie să trezim interesul pentru citit, să-l îndrumăm pe copil în aşa 

fel încât lectura să devină o deprindere statornică, iar cu timpul, acesta să conştientizeze că lectura este o 

activitate individuală cu caracter permanent. Toate acestea, pentru că a învăţa matematica nu înseamnă 

doar a învăţa să rezolvi ecuaţii, inecuaţii, să calculezi arii, volume pentru diverse corpuri etc., dar şi să 

citeşti, să interpretezi realul în mod raţional, să te apropii de modelele ce reprezintă exemple de rigoare, 

să dezvolţi capacităţile de analiză, sinteză şi critică constructivă, după cum afirmă prof. univ. Ioan Tofan.  

Încă de la vârste fragede, încercăm să formăm copiii pe care îi instruim, în concordanţă cu 

realitatea. Se zice adesea că a face matematică înseamnă a rezolva probleme. Dar, se remarcă faptul că 

există doi poli ai activităţii matematice: a rezolva problemelor „una câte una” şi a descoperi sau 

sistematiza metode de cercetare a problemelor. Numeroşi profesori de matematică de la institutele de 

cercetări din Vest doresc a da un rol important problemelor în activitatea elevilor, plasându-i într-o 

postură de învăţare care conduce la: a încerca - a presupune - a testa - a proba. Însă preocuparea de a reda 

sens matematicii trebuie să arate elevilor că teoria pe care o învaţă este soluţia unor probleme şi că ei pot, 

într-o anumită măsură, să regăsească ei înşişi soluţii proprii asupra problemelor care se pun, preocupare în 

egală măsură legată de ipotezele de învăţare didactice care fac să apară noţiunea de situaţie-problemă.  
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  În loc să considerăm că matematica este o ştiinţă „terminată” pe care ne-o transmite un profesor, 

sau o carte, sau să o considerăm doar prin prisma manualului, a culegerii din care rezolvăm probleme, 

trebuie schimbată mentalitatea, astfel încât să considerăm matematica dintr-un al treilea punct de vedere: 

o ştiinţă vie care are propria sa dezvoltare şi logică. În mod natural, alte puncte de vedere au partea lor de 

adevăr şi este ideal ca ele să coexiste în învăţământ şi totuşi dacă sunt întrebaţi elevii şi chiar unii 

profesorii, se constată adesea că ei iau în considerare primele două puncte de vedere amintite mai sus. De 

exemplu, elevii nu-şi pot imagina în ce ar mai putea consta cercetarea în matematică... a mai rămas ceva 

de descoperit?! Mulţi gândesc că matematica e dezvoltată unic din aplicaţii, ceea ce istoric este fals, 

inclusiv în epoca contemporană. Pentru elevi, cercetarea unei probleme se rezumă cel mai adesea în a 

ghici intenţiile profesorului (în sensul găsirii capitolului/cărţii de unde el a extras problema). Astfel, 

detaliile de redactare a enunţului, momentul unde ea este pusă, au o mare influenţă, însă atitudinea şi rolul 

profesorului în timpul cercetării problemei sunt în egală măsură esenţiale pentru conturarea pasiunii 

pentru matematică. 

Introducerea elevilor în activitatea de rezolvare a problemelor se face întotdeauna progresiv, 

antrenându-i în depunerea de eforturi mărite pe măsură ce înaintează în studiu şi pe măsură ce experienţa 

lor rezolutivă se îmbogăţeşte. Odată cu învăţarea primelor operaţii aritmetice, se începe rezolvarea pe cale 

orală şi pe bază de intuiţie, a primelor probleme simple; ulterior, elevii ajung să rezolve aceste probleme 

şi în formă scrisă. Un moment de salt îl constituie trecerea de la rezolvarea problemelor simple la 

rezolvarea problemelor compuse. Varietatea problemelor pe care le rezolvă elevii sporeşte efortul mintal 

şi eficienţa formativă a activităţii de rezolvare a problemelor. Când elevul are de rezolvat o problemă 

asemănătoare cu cele rezolvate anterior sau o problemă-tip, el este solicitat să recunoască tipul de 

problemă căruia îi aparţine problema dată. Prin rezolvarea unor probleme care se încadrează în aceeaşi 

categorie, având acelaşi mod de organizare a judecăţilor, acelaşi raţionament, în mintea elevilor se fixează 

principiul de rezolvare a problemei, schema mintală de rezolvare. În cazul problemelor tipice, această 

schemă se fixează ca un algoritm de calcul, algoritmul de rezolvare a problemei. Dar, în cazul când elevul 

întâlneşte probleme noi, necunoscute, unde nu mai poate aplica o schemă mintală cunoscută, gândirea sa 

este solicitată în găsirea căii de rezolvare; experienţa şi cunoştinţele de rezolvare, deşi prezente, nu mai 

sunt orientate şi mobilizate spre determinarea categoriei de probleme şi spre aplicarea algoritmului de 

rezolvare. Fiecare culegere de matematică încheagă fişele de lucru întocmite de către profesor pentru 

clasele la care predă, fiind liantul între teorie şi practică. 
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Tofan, Ioan, Itinerarii matematice – note de curs, Editura – online, Iaşi, 2010  
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LECTURA CĂRŢILOR ŞI TINERII DE AZI 

               

 Prof. Gilorteanu Iulia-Marinela, 

                                                              Colegiul Auto „Traian Vuia”, Târgu Jiu  

  

  Generaţia de astăzi mi se pare foarte fragmentată şi se manifestă fragmentar. Cred că mulţi sunt 

apatici, blazaţi ori foarte indiferenţi. Nimeni nu pare să mai aprecieze talentul, originalitatea, o viziune 

„colorată” asupra lumii. Internetul înghite realitatea noastră, aşa cum în urmă cu un secol, romanul era cel 

care absorbea destinele, cel realist, cel puţin, oferea o simptomatologie a realului. Revoluţiile în ştiinţă au 

repercutat asupra culturii şi au transmis puncte nodale, reprezentând înlănţuirea firească a cauzelor şi a 

efectelor. Astăzi ştiinţele exacte îşi obţin succesele cu ajutorul calculatoarelor. Suntem numiţi generaţia 

calculatoarelor, a informaţiei digitale, care preferă să trăiască în lumea virtuală a tehnologiei. Totuşi 

lumea aceasta nu este atât de polarizată, nu este exclusiv o lume digitalizată.  

  Cărţile au fost destinul culturii în care ne-am născut. Îmi este greu să aplic cuvântul destin 

generaţiei de acum. Existenţa pare să se desfăşoare la suprafaţă, mişcările de profunzime sunt înregistrate 

atent, însă au devenit aproape imperceptibile. Tot ce se întâmplă este în ziare, la radio, televizor sau postat 

pe internet.  Părem uneori aruncaţi în haos, suntem dezorientaţi, dar prin cărţi ne întoarcem la ceea ce ne 

individualizează, ne întoarcem către noi înşine.  

  Mijloacele culturii s-au diversificat, cultura nu mai începe cu deschiderea propriu-zisă a cărţii, 

cum spunea Liiceanu, iar noi părem a suferi de boala de a trăi în pustiul nisipurilor, maladia non-actului, 

de a desacraliza miturile sau de a trăi în mituri moderne, banalizate. S-a spus de nenumărate ori că s-a 

creat o prăpastie între generaţiile prezente şi trecute sau că se înregistrează un declin al apetitului pentru 

lectură al tinerilor însetaţi de multiplele perspective pe care le oferă tehnologia. Nu din dorinţa de a 

„salva”imaginea acestei generaţii afirm că ea cunoaşte faza de decădere, de confuzie în alegerea valorilor, 

modelelor, o altă raportare la cultură.  

  Tinerii de acum sunt nerăbdători poate faţă de proteismul internetului, un „monstru” care se 

schimbă constant şi îi subjugă prin efect hipnotic. Este o dezamăgire proclamarea lipsei talentului. 

Consider că acţiunea de a citi nu s-a redus la asimilarea iraţională de informaţii, potenţatoare a ideii de 

ascundere a sinelui în spatele literaturii altora, cititul a devenit un “modus vivendi”. Generaţia de astăzi 

este greşit judecată, prezentată drept o piesă în tabloul kitsch. Tinerii de azi n-au citit numai paraliteratură, 

literatură de duzină, cărţi facile. Mai sunt însă tineri cu dorinţa de cultură şi cu dicţionarul sub braţ. Sunt 

cei care doresc să câştige rapid şi pe merit. Sunt cei care vor să dovedească ce e corect şi ce nu e. Sunt cei 

seduşi de proiecţii ale geniului, ale fiinţei excepţionale, ale vieţii trăite la limită. De aceea, pot afirma cu 

convingere şi fără falsitate că orice gusturi am avea faţă de cărţi, ele exprimă dorinţa noastră de „a 

dialoga” cu sine cât mai onest posibil.                                                                
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TIMSS 

 

Prof.  Giorgi Daniel, 

 Liceul Tehnologic „G-ral Constantin Şandru”, Runcu 

 

TIMSS (Tendinţe în Studiul Internaţional al Matematicii şi Ştiinţelor) este unul dintre cele 

mai importante demersuri evaluative realizate de IEA (Asociaţia Internaţională de Evaluare a 

Randamentului Şcolar) şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei pentru România, care are ca obiectiv general 

măsurarea şi interpretarea  diferenţelor între diferite sisteme educaţionale pentru a căuta soluţii de 

îmbunătăţire a performanţelor în studiul matematicii şi ştiinţelor. 

Elevii sunt testaţi cu scopul de a compara achiziţiile din domeniul matematicii şi ştiinţelor după 

patru, respectiv opt ani de studiu. Pentru a înţelege mai bine complexitatea fenomenului studiul s-a 

desfăşurat simultan, la nivel internaţional, având ca obiect elevi, profesori, şcoli, programe cât şi politici 

educaţionale. 

Contextele pentru învăţarea matematicii şi ştiinţelor studiate în TIMSS sunt: 

 Contexte naţionale şi comunitare se exprima prin: accentul pus pe învăţarea matematicii şi ştiinţelor, 

factori demografici, resurse, organizarea şi conducerea sistemelor de învăţământ, caracteristicile 

curriculumului. 

 Contextul şcolii se exprimă prin: particularităţile şcolii şi curriculum, mediu şi resurse. 

 Contextul clasei se exprimă prin: pregătirea şi calificarea cadrelor didactice, mediul şi structura 

clasei, tehnologia utilizată, resurse materiale, strategii şi activităţi de învăţare, tema pentru acasă şi 

evaluarea. 

 La nivel mondial s-au desfăşurat în ultimii 50 de ani, diferite comparaţii internaţionale privind 

achiziţiile învăţării precum şi factorii care influenţează predarea şi învăţarea. Aceste studii oferă  baze de 

date esenţiale în privinţa dezvoltării politicilor educaţionale pentru viitor şi pot veni în sprijinul factorilor 

de decizie  din educaţie, a cercetătorilor, educatorilor şi părinţilor. 

TIMSS poate fi folosit pentru a descrie ce funcţionează în termeni de informaţie la nivel de 

curriculum, fiind în acelaşi timp un instrument de diagnoză, util pentru determinarea progresului în 

învăţare comparând practicile naţionale  cu cele internaţionale. 

Rezultate: Cum se compară rezultatele elevilor români cu cele ale colegilor din alte ţări? 

Curriculum: Programele româneşti şi aşteptările faţă de învăţarea elevilor sunt la fel de solicitante? 

Predarea: Cum se compară practicile profesorilor români cu cele folosite de alţi colegi? 

Perspectiva elevilor: Elevii români se concentrează asupra studiului la fel ca şi elevii din alte ţări? Cum se 

valorizează matematica şi ştiinţele la elevii din clasa a VIII-a? Unde se situează abilităţile şi atitudinile 

elevilor noştri în raport cu cele ale altor elevi? 
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În 2011 au fost evaluaţi peste şase sute de mii de elevi din 63 de ţări, cele mai performante ţări în 

privinţa rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a, în privinţa învăţării ştiinţelor au fost Singapore, 

Taiwan, Coreea şi Japonia. România s-a situat pe poziţia 23 din 42 de ţări participante la studiu. Scorul 

mediu obţinut la ştiinţe de 465 puncte, sub media de 500 punte, nu este semnificativ diferit fata de cele 

obişnuite în ciclurile TIMSS desfăşurate în 2007, 2003 sau 1999. 

Doar 3% dintre elevii români din clasa a VIII-a, ar putea fi incluşi printre cei mai buni elevi ai 

lumii la nivelul Avansat. Prin comparaţie 40% dintre elevii din Singapore, 24% dintre elevii din  Taiwan, 

20% dintre elevii din Coreea ar putea fi incluşi la acest nivel. La nivelul Superior se situează 16% dintre 

elevii noştri, la nivelul Mediu 47%, iar la nivelul Inferior 78%. 

La ştiinţe rezultatele elevilor români sunt sub media naţională la itemii din categoriile: cunoaştere 

şi raţionament şi peste media naţională la itemii din domeniul aplicare. Băieţii în proporţie de 52% au 

obţinut scoruri la ştiinţe mai scăzute cu 2 puncte decât fetele, diferenţa fiind nesemnificativă statistic. 

Testul propriu-zis, aplicat în 147 de şcoli din România situate atât în mediul urban cât şi în cel rural, la 

care au participat 5523 de elevi de clasa a VIII-a, a solicitat acestora să răspundă la doua seturi de 60 

întrebări de matematică şi ştiinţe, grupate în două părţi egale, într-un interval de 90 de minute cu o pauză 

de 15 minute, după primele 45 de minute.  

Întrebările, cu grad diferit de dificultate, sunt astfel formulate, încât elevii să poată răspunde corect 

prin alegerea variantei corecte în cadrul itemilor cu răspuns multiplu, sau completarea spaţiilor libere cu 

ajutorul cuvintelor, desenelor sau numerelor la itemii cu răspuns construit. La întrebările uşoare, de la 

itemii cu alegere multiplă procentul de reuşită a fost peste 50%, în schimb la întrebările din cadrul 

itemilor cu răspuns construit, care presupuneau corelarea noţiunilor de matematică cu cele de fizică, 

utilizarea la nivel superior a cunoştinţelor şi abilităţilor de calcul matematic, rezultatele au fost mult mai 

slabe, procentul de reuşită în funcţie de itemi încadrându-se între 7, 69% şi 61, 33%. De asemenea se 

constată faptul că elevii nu reuşesc să coreleze noţiunile teoretice cu cele practice, cu toate ca ştiinţele 

presupun un grad mare de aplicabilitate a noţiunilor, cauza principală constituind-o gradul excesiv de 

teoretizare a programelor şcolare din România.    
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CARTEA ŞI LECTURA 

Prof. Glodeanu Codruţa, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

Cartea a fost şi rămâne cel mai bun prieten al omului, oricât de îmbietoare ar fi  mass-media. 

Cartea este o lume mereu în aşteptare, îmbietoare; când o deschidem  dăm viaţă spiritelor ei vrăjite şi 

astfel ea începe să trăiască. Ea este la fel de iubită în ceasurile de linişte şi de odihnă, ca şi în ceasurile de 

studiu. O lume fără cărţi ar fi pustie, o carte citită înseamnă capacitatea  unor noi experienţe: ,,o carte 

citită înseamnă încă o viaţă trăită”, după cum spunea Andrei Pleşu, iar marele scriitor Octavian Paler, 

spunea cu amărăciune: ,,Cititorii de cărţi sunt pe cale de dispariţie”, lucru din păcate confirmat din ce în 

ce mai des. 

Şi eu am fost cândva la acest început de drum, dar, cu efort şi perseverenţă, am reuşit să gust din 

această hrană spirituală. Coborând în timp mă regăsesc sub ipostaza copilului care era la început de drum, 

copil însetat de cunoaştere crezând că viaţa ce mă aşteaptă e prea roză şi plină de surprize numai şi numai 

plăcute. Îmi amintesc cu plăcere de primele povestioare citite de mama, de modul în care am primit prima 

mea carte, de bucuria pe care am trăit-o când mama m-a întrebat ce jucărie doresc şi eu am cerut o carte 

cu poveşti. Cât de fericită eram când am descoperit universul fascinant al lui Nică al lui Ştefan a Petrei, al 

Smărăndiţei, al lui Niculae Moromete, când mi-am dat seama că o bună prietenă care  nu mă dezamăgeşte 

niciodată este cartea. Sunt tristă când realizez că nu pot citi tot ce are mai valoros omenirea. Lectura  ne 

ajută să ,,trăim” într-o lume perfectă, ne modelează sufletul dar şi mintea. Cartea, este un  cuvânt atât de 

simplu în esenţa lui, dar ascunde atâta mister cât nici nu ne putem imagina. Poate fi asemănată cu o 

licoare  magică, după ce ai băut-o te simţi ca aparţinând unei alte lumi, mai bune. 

Cât de plăcută este amintirea bunicilor citindu-mi o poveste! Ce stare de bine îţi poate da timpul 

petrecut într-o bibliotecă înconjurat de atâţia prieteni! Omagii cărţilor au adus mulţi poeţi şi scriitori, 

acum îmi răsună în minte câteva  versuri din Ex Libris de Tudor Arghezi: ,,Carte frumoasă, cinste cui te-a 

scris! (…) floare anume înflorită/ Mâinilor mele care te-au deschis”, aceste versuri sugerează bogăţia 

inestimabilă a unei cărţi, căci, acela care citeşte mult în viaţă se poate considera îmbogăţit sufleteşte. Din 

păcate sunt foarte puţini tineri care se  mai bucură de o carte primită în dar, majoritatea îţi permite să 

navigheze pe internet renunţând la povestioarele din copilărie şi la poeziile tinereţii. Ei nu realizează că 

internetul le oferă doar ce vrea el, nu ceea ce au ei nevoie să descopere, să-ţi imagineze, să creeze. 

Fiecare  rânduleţ citit  înseamnă un pas bun în viaţa noastră, un pas spre cultură, îndepărtarea de 

incultură; citind cunoaştem lumea, adevărul, valoarea. Văzând importanţa deosebită a lecturii în viaţa 

noastră să urmăm îndemnul eminescian: ,,Citeşte!... citind mereu, creierul tău va deveni laborator de idei 

şi imagini din care vei întocmi înţelesul şi filosofia vieţii”. 
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INTERACŢIUNEA PROFESOR – ELEV 

Profesor Goanţă Cristina, 

 Colegiul National „Tudor Vladimirescu”, Târgu  Jiu 

 

Învăţământul românesc a cunoscut, în ultimii ani, schimbări remarcabile din punctul de vedere al 

metodelor şi al mijloacelor utilizate în procesul instructiv-educativ, atât în privinţa predării, cât şi în cea a 

evaluării. 

Pentru a ţine pasul cu dezvoltarea ştiinţei, dar, mai ales, cu schimbările majore din domeniul 

tehnologiei informaţiei, dascălii au fost nevoiţi să se adapteze şi să îmbine în activitatea lor didactică 

metodele tradiţionale cu cele moderne. Predarea interactivă, centrată pe elev, a presupus, iniţial, 

participarea profesorilor la cursuri de formare, mai întâi pentru a cunoaşte noile metode şi strategii 

didactice şi, ulterior, pentru a le folosi în activitatea de la clasă. 

A-i  face pe elevi să înţeleagă este o sarcină destul de dificilă. Observaţia că elevii noştri înţeleg 

mai puţin decât ne aşteptăm şi ne dorim noi este una foarte comună. De aceea, profesorii adoptă diverse 

strategii în scopul dezvoltării  capacităţii de înţelegere a elevilor şi se străduiesc să  intervină cu explicaţii 

clare şi sarcini de lucru cu mai multe tipuri de rezolvare care stimulează şi dezvoltă capacitatea de 

înţelegere. Atitudinea profesorului care deţinea adevărul absolut şi oferea elevilor informaţii, pe baza 

cărora aceştia erau evaluaţi, s-a schimbat radical. Astăzi, elevul a devenit actorul principal, iar profesorul 

este regizorul şi, uneori, păpuşarul din umbră, care coordonează şi oferă elevului şansa să fie important, 

să descopere, să înţeleagă, pentru a putea cunoaşte cu adevărat. 

Rolul profesorului se aseamănă cu acela al părintelui: oferă un model, nu îl impune, arată 

înţelegere şi respect, pentru a le primi înapoi, la rândul său. 

În lucrarea Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Iucu propune un model inovator al 

personalităţii cadrului didactic, făcând o distincţie între următoarele componente interne ale personalităţii 

cristalizate: competenţa ştiinţifică, competenţa psihosocială (optimizarea relaţiilor interumane prin şi din 

activitatea educativă), competenţa managerială, competenţa psihopedagogică (factori necesari pentru 

construcţia diferitelor componente ale personalităţii elevului). Numai printr-o armonizare a celor patru 

competenţe se poate ajunge la imaginea unui profesor care consideră că a forma generaţii de elevi este o 

misiune nobilă care este dată doar celor aleşi. 

Profesorii care au prima competenţă, cea ştiinţifică, dezvoltată cu precădere ignorându-le pe 

celelalte trei, nu vor reuşi niciodată să atragă elevii şi să determine acumularea de cunoştinţe şi de 

abilităţi. De asemenea, cei care mizează doar pe competenţa psihosocială, nefiind foarte bine pregătiţi în 

domeniul pe care îl predau, întâmpină dificultăţi serioase în procesul instructiv-educativ.  

Într-o manieră ideală, dascălul model este: un bun sau un foarte bun teoretician, specialist în 

domeniul ales, un părinte şi un prieten, un manager şi un psiholog. Pentru a-i ghida pe alţii, este nevoie să 

te cunoşti, să te redescoperi constant, să accepţi că mereu poţi învăţa, chiar şi de la elevii tăi. 
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În condiţiile învăţării interactive asistăm la o reconsiderare a relaţiei profesor-elev, în sensul că 

elevul devine subiect, agent al propriei formări, iar profesorul este ghidul său în toate acţiunile 

întreprinse. Model, prieten, călăuză, magician, consilier, maestru, susţinător, facilitator, pescăruş, 

porumbel sau vultur, profesorul, este, dincolo de toate clasificările şi rolurile care i se atribuie, un om 

care, zi de zi, modelează suflete. Felul în care alege să o facă influenţează, uneori decisiv, viaţa celor care, 

la început de drum, îl privesc  cu încredere, înţelegere, respect şi dragoste. 

 Elevii noştri sunt, la rândul lor, oameni în formare, caractere şi personalităţi diferite, care trebuie 

înţeleşi, nu judecaţi, apreciaţi, nu criticaţi, încurajaţi şi motivaţi pentru a reuşi, pentru a-şi clădi propriul 

drum. Reuşitele lor sunt, în egală măsură, şi ale profesorului, iar eşecul lor devine şi eşecul dascălului.  

 

Bibliografie: 
Iucu, Romiţă,  Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico-metodologice,  Editura Polirom, 

Iaşi, 2000 

Sâmihăian, Florentina; Norel, Mariana:  Didactica limbii şi literaturii române, I şi II, MEC, disponibil online pe 

http://forum.portal.edu.ro, 2005, 2006 

***National Center for Research on Teacher Learning: Learner-centered classrooms, problem based learning and 

the construction of understanding and meaning. [On-line] 

http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/content/cntareas/science/sc3learn.htm, 1999 
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CARTEA DE LA IDEE LA CONCRETIZARE 

 

Profesor înv. primar Gurgu Claudia Monica, 

Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Motru, Gorj 

 

Oricine deschide o carte şi face acest gest, fie din nevoia de a se informa, fie din plăcerea de a citi. 

Puţini care o deschid se gândesc la ce se află în spatele cărţii. De unde a pornit conceperea? De la o idee 

care s-a concretizat pe parcursul unei perioade de timp şi a căpătat forma finală – cartea. Este cunoscut 

faptul că, în general, în literatura română o simplă nuvelă a fost dezvoltată şi s-a născut apoi un roman. 

De exemplu, romanul „Ion” de Liviu Rebreanu a avut ca punct de plecare nuvela „Ruşinea”. A fost ideea 

nuvelei concretizată în roman. 

În acest material, am ales să arăt cum s-a născut un roman al literaturii universale „Anna 

Karenina” de Lev Nicolevici Tolstoi. Cunoaştem esenţialul romanului: în tumultul vieţii sociale, 

personajul principal, Anna Karenina, renunţă la tot, chiar şi la fiul ei, pentru a fi împlinită în iubire. Îşi 

găseşte iubirea, este trădată, iar pierderea fiului o face să devină goală pe dinăuntru şi e condamnată de 

societate. Nu e primită nicăieri. Neînţeleasă şi trădată de cei din jur se sinucide aruncându-se în faţa unui 

tren. Ideea de la care a pornit scrierea romanului a fost dată scriitorului de evenimentele care au avut loc 

la o moşie învecinată, unde amanta respinsă a unui nobil se sinucide aruncându-se în faţa unui tren. 

Acest subiect, pe fundalul poeziilor lui Puşkin citite copiilor săi, l-a inspirat să scrie despre o familie cu 

adevărat nefericită. Modelul personajului l-a constituit Maria Hartung, fiica cea mare a lui Puşkin. La 

finalizarea manuscrisului, Tolstoi a decis să elaboreze textul mai mult. După corectare, a mai decis să 

dezvolte textul încă o dată. Fiecare idee nouă îi părea mai strălucită decât cea anterioară. Unele aspecte 

din carte sunt asemănătoare cu cele dintre scriitor şi soţia sa.  

Aşadar, o idee generează o alta şi astfel romanul lui Tolstoi este unul de referinţă, nu doar în 

literatura rusă, ci şi în literatura universală, autorul fiind preocupat de înţelegerea în întregime a 

progresului uman. 

„Nu este importantă aflarea adevărului, ci căutarea lui”. 

 

Bibliografie: 

Boxall, Peter, coordonator - 1001 de cărţi de citit într-o viaţă, Editura Rao, Bucureşti, 2007 

Drimba, Ovidiu,  Istoria literaturii universale, Editura Saeculum I. O. şi Vestala, Bucureşti, 2004 

*** Literatura clasică rusă - Editura Cartea Rusă, Bucureşti, 1956 
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CARTEA UN IZVOR NESECAT DE INFORMAŢIE ŞI SATISFACŢIE 

 

Prof. Hosu Ana-Maria, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu  

Prof. Hosu Sebastian-Claudiu, Şc. Gim. Alexandru Ştefulescu, Târgu Jiu 

 

Cel mai sigur prieten, şi cel mai bun, e cartea. Dacă sunt descusute cum se cuvine, cărţile vorbesc 

despre viaţa celorlalţi oameni şi despre noi înşine. Altfel spus, volumele tipărite sunt poticniri în calea 

destinului nostru muritor sau, potrivit lui M. Sadoveanu, numai în preajma cărţilor „creşte lumina cea fără 

de amurg a unei umanităţi în care muritorii îmblânziţi vor birui tristeţea trecerii prin viaţă”. 

O carte indiferent de calitatea ei îţi va oferi cunoştinţe noi. Nu există carte, oricât de proastă ar fi 

ea, din care să nu poţi învăţa ceva. O carte te poate face de asemenea să te gândeşti mai bine la adevăratul 

scop al vieţii, să îţi reconsideri valorile şi chiar să te ajute să îţi schimbi comportamentul şi abordarea 

situaţiilor de zi cu zi. „Cartea bună e ca şi o conversaţie cu un om deştept”, considera  Lev Tolstoi.  

Cheia aprofundării cunoştinţelor este lectura. Cititul ne aduce multe cunoştinţe şi duce la îmbunătăţirea 

vieţii. Cărţile de orice fel sunt scrise pentru ca noi să ştim. Dacă refuzăm acest privilegiu, vom fi mereu 

surprinşi de evenimentele din jurul nostru, iar asta ne priveşte direct. 

Un singur lucru apare interesant şi despre care e bine să ştim: fiecare carte scrisă va purta într-o 

oarecare măsură, culoarea vremii sale, adică cea a sistemului politico-filosofic, socio-religios, etc. 

Cartea a fost, este şi va fi întotdeauna un sprijin indispensabil în dezvoltarea umană din toate 

punctele de vedere. Ea îndeamnă la introspecţie, contribuie substanţial la formarea şi modelarea 

personalităţii şi comportamentului cititorului. 

Cartea, ca modalitate de însemnare şi păstrare a evenimentelor vieţii omeneşti, a fost şi va rămâne 

în continuare principala sursă de informare, generaţiile ce vin legând neîntrerupt continuitatea istoriei 

vieţii şi vremii lor, şi-au scris şi îşi scriu cărţile lor. 

Cartea viitorului va trebui să fie adevărată, sinceră descărcată de minciunile de interes şi vrăjbi ca 

forme de influenţare. Deci să ştim să scriem şi să citim cărţi adevărate, fără să prejudiciem sentimentul 

naţional al nimănui, dar nici a ne lăsa pe noi românii, sub somnolenţa nepăsării în faţa abuzurilor unor 

detractori  fie ele autohtone sau străine. Asta va trebui  să fie o adevărată cale a sfinţeniei pentru şcoala 

românească de azi şi viitoare. 

Cartea are o identitate: un autor, a cărui biografie o poţi afla, are ea însăşi un destin, te leagă, 

indirect, într-un dialog în timp, de cei care au citit-o înaintea ta, printre aceştia poate chiar părinţii tăi; o 

poţi recomanda celor apropiaţi, o poţi dărui celor dragi. 

Suntem o civilizaţie a literei tipărite, iar cartea este efigia ei. În 1953, când Ray Bradbury a 

publicat celebrul roman Fahrenheit 451, calculatoarele cântăreau tone, iar internetul nu exista nici măcar 

în imaginaţia autorilor de SF.  
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O lume fără cărţi tipărite nu putea fi concepută decât ca una a alienării, ca o închisoare spirituală. 

Astăzi, însă, cartea digitală este o prezenţă tot mai familiară, internetul le-a devenit multora indispensabil, 

iar cele 232,7 grade Celsius la care ia foc hârtia nu mai ameninţă cărţile, care ne vor rămâne mereu 

alături, chiar şi atunci când hârtia va fi doar o amintire. 

 Apariţia cărţilor, bibliotecilor şi a librăriilor electronice aduce astăzi omenirea în faţa unei dileme: 

ce va aduce viitorul, cine va învinge? Oare hârtia, ca suport, va deveni o amintire, aidoma pergamentului 

sau a altor materiale? Oricare ar fi răspunsul la această întrebare, adică indiferent de suportul cărţilor, 

putem spune  că „nu este alta, şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului, decât cititul cărţilor”. 

Nimic nu se compară însă cu plăcerea ţinerii în mână a unei cărţi, cu dorinţa de a o citi: poate fi una 

veche, pe care o căutai de mult şi ai avut bucuria s-o găseşti, poate fi bucuria atingerii cărţii abia ieşite de 

sub tipar, pe care o aşteptai sau la care nu te aşteptai, dar îl cunoşti pe autor, după alte lecturi. În timp, 

lectura bună te face beneficiarul progresului în spiritualitate pe care l-a reprezentat tiparul: lectura 

contează pe judecată, pe înţeles, stimulează aceste însuşiri ale intelectului, superioare percepţiei mai întâi 

(dar poate şi până la urmă doar) senzoriale, auz, văz, spre care ne-au îndreptat, simplificator, radioul şi 

televiziunea. 

 

Bibliografie : 
Bibliografia istorică a României, întocmită de Institutul  Istoriei din Cluj (vol. I, 1944-1969, Bucureşti, E.A., 1970; 

vol. IV, 1969-1974) 

Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi , 2006 

Dima Drăgan, Corneliu, Ex. libris, Bibliologie şi bibliofilie, Editura Litera, București,1973 

Flocon, Albert, Universul cărţilor. Studiu istoric de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-le,  Editura  

Ştiinţifică şi Enciclopedică, București, 1976 

Hering, Elisabeta, Povestea scrisului, Editura Tineretului, București, 1960 

Parfene, Constantin, Compoziţiile în şcoală, E.D.P. Bucureşti,1980 
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ROLUL LECTURII SUPLIMENTARE ÎN VIAŢA COPIILOR 

 

Prof. înv. primar Iacob Alina-Andreea, 

                                                                 Şcoala Gimnazială Slobozia Deal, Jud. Iaşi 

 

  Cartea este o comoară fără de preţ, în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le 

poată folosi în voie. Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole ale vieţii omenirii, istoria luptei sale 

pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate. 

Cartea ne este prieten credincios de nădejde. O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează 

baza trainică a culturii noastre. Toate celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate 

cărţii şi subordonate vor rămâne oricât de mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele lor tehnice. 

Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un instrument care dezvoltă posibilitatea de 

comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Există factori care 

determină lectura elevilor: particularităţile de vârstă şi psihice, preferinţele lor, climatul familial, care pot 

transforma lectura într-o necesitate, o foame de carte, o delectare sau nu. Când gustul pentru lectură, 

cultul pentru carte s-au format din primii ani de şcoală, aceasta rămâne pentru toată viaţa o obişnuinţă 

utilă. Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor educaţionali (familia 

şi şcoala), o muncă caracterizată prin răbdare, perseverenţă, continuitate, voinţă. Încă de la vârsta 

preşcolară, atât familia, cât şi grădiniţa, depun eforturi pentru a influenţa universul copilăriei prin basme, 

poveşti şi poezii. Perioada de formare a gustului pentru citit coincide cu cea când se pun bazele acestuia, 

cu ciclul I-IV. Lecturile parcurse de elevi date ca teme, prezintă importanţă şi din punctul de vedere al 

tehnicii cititului: exactitate, claritate, nuanţare – necesare pentru întregirea cunoştinţelor transmise la 

clasă. În zilele noastre, computerul şi mass-media concurează serios cu lectura independentă a elevilor. 

Informaţia este mai rapidă prin televiziune sau prin calculator, iar citirea cărţilor pare ceva învechit. În 

prezent, omul este pragmatic şi grăbit, are puţin timp pentru citit. Fără a minimaliza importanţa 

mijloacelor moderne de informare, învăţătorul are datoria de a apropia elevii de carte încă de la vârstele 

mici, dar nu obligându-i să citească, ci trezindu-le interesul pentru această activitate.   

           Lectura literară este, de asemenea, unul dintre factorii care favorizează în cel mai înalt grad 

cunoaşterea şi folosirea limbii române, îmbogăţirea şi activizarea vocabularului sau dezvoltarea 

capacităţii de comunicare.  

Bibliografie: 
Bărbulescu, Gabriela, Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Corint, 2009 

Casangiu, Larisa Ileana, Literatura română şi literatura pentru copii, Editura Nautica, ed. a II-a, 2007 

Morozov, G.F.,  Cărţi prietene, Editura pentru artă şi literatură, 1946 

Şerdean, Ioan, Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Teora, Bucureşti, 2008 

Şincan, Eugenia; Alexandru, Gheorghe, Lecturi literare pentru ciclul primar – Îndrumător metodic pentru 

învăţători, părinţi şi elevi, Vol. I – clasa I, Editura „Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1993 

***Strategii de predare – învăţare ale literaturii române la clasele I-IV, Lucrare metodico-ştiinţifică  pentru 

obţinerea gradului didactic I- învăţători, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011 
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LECTURA – MIJLOC EFICIENT  PENTRU FORMAREA  ŞI DEZVOLTAREA 

COMPETENŢELOR DE  COMUNICARE  

 

                                                                                                Prof. înv. primar, Iacob Iuliana, 

Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă” , Pipirig 

Şcoala Gimnazială Boboieşti nr.1 

 

  Trezirea interesului pentru lectură este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în acelaşi timp 

chezăşia succesului în activitatea şcolară pentru fiecare învăţător cât şi pentru elevii săi. 

Pentru a-i determina pe copii să devină cititori pasionaţi este necesar să se formeze cu răbdare şi 

stăruinţă gustul pentru lectură . 

             Întâlnim adesea copii care ascultă cu mult interes o lectură frumoasă citită de părinţi sau de 

învăţător, dar preferă să se joace, sau să-şi piardă vremea în modul cel mai neaşteptat, fără a fi tentaţi 

săptămâni de-a rândul să mai citească şi altceva decât ceea ce li se cere de către învăţător în orele de curs. 

La aceşti elevi care au învins deja greutăţile începutului, nu mai poate fi vorba de lipsa de interes, ci 

problema îmbracă alt aspect, gustul pentru lectură nu este încă format.  

             Lectura cărţilor constituie o activitate fundamentală pentru întreţinerea condiţiei intelectuale, 

îmbogăţirea cunoştinţelor şi a limbajului, pentru cunoaşterea indirectă a diferitelor universuri şi realităţi. 

Mai mult decât oricare din tehnicile  audio-vizualului prin care sunt vehiculate valorile culturii, lectura 

cărţii oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile ce le aduce orice fapt inedit, prilejuri unice de 

reflecţie, de meditaţie… 

             Lectura îndeamnă la introspecţie, angajează valori formative care îşi pun amprenta pe întregul 

comportament al cititorului. Tocmai de aceea se apreciază că lectura (cărţi, reviste, ziare, diverse 

publicaţii), reprezintă una dintre cele mai răspândite şi intense activităţi ale omului modern.  

           Noi, cadrele didactice, avem dificila misiune de a-l întoarce pe elev la carte, folosind diverse 

metode, cât mai active, mai antrenante şi mai atractive. Datoria noastră rămâne  promovarea unor soluţii 

directe de stimulare a lecturii şi încercarea de  a optimiza demersul educativ prin realizarea unui schimb 

de idei, de metode, de activităţi, de materiale didactice în sprijinul dezvoltării sferei motivaţionale a 

elevului. 

     Atunci când copiii nu simt lectura ca pe o obligaţie, ci o caută ca pe o sursă de informare, de 

bucurie, de relaxare, putem spune că am împlinit cu adevărat marea partea din misiunea ce o avem. 

 

Bibliografie: 

Nuţă, Silvia, Metodica predării limbii române în şcoala primară, vol I, Editura Aramis, Bucureşti, 2000 

Şerdean, Ioan, Didactica limbii române în şcoala primară, Editura Teora, Bucureşti, 1998 
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LECTURA ŞI ŞCOALA 

Prof. Iancu Ionuţ Marian, 

Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu”, Cugir 

 

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o invitaţie la lectură şi, prin aceasta, la posibilitatea de a-ţi 

cunoaşte mai bine elevii. Acest lucru nu este uşor, de aceea metodele utilizate sunt interactive, întrucât, 

sperăm că aşa elevii ce ne stau în faţă, vor vedea diferenţele şi se vor implica în ceea ce atât de frumos se 

arată a fi învăţământul european. 

Am pornit de la prima oră, din momentul în care elevii ne stau în faţă şi interacţionăm, iar lucrarea 

se opreşte în momentul vizitei la bibliotecă, întrucât am considerat că de acolo pornesc eforturile 

individuale ale fiecăruia, din bibliotecă se va deschide drumul personal spre success sau şansă. 

Interacţiunea, dezbaterea, dialogul, problematizarea şi jocul de rol sunt metodele adaptate 

efortului de a atrage elevul spre cunoaştere, spre lectură.  

Am însoţit lucrarea de citate inspirate pe această temă atât de actuală a lecturii, întrucât am vrut să 

demonstrez că problema cititului dintotdeauna i-a preocupat pe marii oameni ai omenirii, probabil nu vom 

rezolva întru totul această carenţă a secolului pe care îl traversăm, însă nădăjduim că astfel de manifestaţii 

culturale derulate la nivelul întregii ţări, astfel de schimburi de idei nu vor face altceva decât să ne aducă 

mai mult pe drumul adevărat al învăţării optime. 
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 CARTEA – DRUMUL SPRE LIBERTATE 

 
                                      Prof. înv. primar Iosim Daniela Cristina,  

Şc. Gim. Nr. 4 ,,Fraţii Popeea” 

 

Privesc cu dezamăgire un fenomen care ne îngrijorează pe toţi, educatori sau părinţi, îndepărtarea 

copiilor şi tinerilor de carte, de lectură. Ne întrebăm de ce copiii citesc tot mai puţin sau deloc, ce cauze 

produc acest fenomen şi care ar fi căile de a-i face să se întoarcă la cărţi. Un mare duşman al cărţilor 

poate fi considerat calculatorul, el fiind cel care a luat şi locul sportului, al jocului cu alţi copii, al 

excursiilor şi plimbărilor în natură. Nu vreau să susţin ineficienţa calculatorului, vreau să îi dau cărţii o 

şansă – aceea de a fi din nou prietena copiilor. De aceea am încercat în 30 de ani de activitate la catedră să 

creez o punte între copil şi carte, să ofer exemplul personal, să-i însoţesc în călătoria în lumea cărţilor şi 

să-i las să fie chiar ei personaje, scriitori sau critici. Pornind de la magia cuvântului, de la marea lui forţă 

de sugestie, am propus mai multe jocuri atractive şi amuzante, care au dezvoltat vocabularul copiilor şi 

imaginaţia lor creatoare.  

Zi de zi copiii descoperă cât de multe lucruri află citind, cât de bună prietenă poate fi cartea pentru 

oricare din ei, la orice vârstă, la orice oră. Au gustat din bucuria de a fi apreciaţi pentru ce au scris sau au 

desenat, o fac cu plăcere şi au învăţat să aprecieze textele scrise de colegii lor, să dea idei, să schimbe 

finalul unei poveşti, să inventeze personaje sau să creeze întâmplări ciudate. Sunt prea mici să-şi dorească 

să scrie o carte, dar se bucură să fie unul dintre autorii cărţilor clasei noastre. Sunt dornici să scrie ce alţii 

nu au scris, sunt bucuroşi să afle că celor mari le plac poveştile lor, sunt creativi, liberi, neinhibaţi. Adulţii 

nu-i îndrumă forţat spre ceva anume, le dau libertatea să aleagă modalitatea de exprimare a ideilor, a 

sentimentelor, a dorinţelor sau a nemulţumirilor. 

Am câştigat o avere în aceşti doi ani de şcoală, alături de copiii aceştia: i-am făcut să iubească 

lectura, cărţile! Au început să caute cărţile, să vorbească despre ele, să dramatizeze scene din cărţi. 

Picturile lor întruchipează de multe ori zâne, cavaleri, sirene, oameni de zăpadă care ilustrează plăcerea 

de a crea, inocenţa cu care îşi lasă imaginaţia să zboare, sunt creativi fără să le fie teamă că cineva va râde 

de ceea ce spun, scriu sau desenează. 

Copilul este o făptură făcută pentru iubire şi care tânjeşte după atenţie şi iubire. Dacă are încredere 

în părerile învăţătorului şi ale colegilor săi, în părerile părinţilor sau bunicilor, aceştia sunt cei care îi vor 

influenţa dezvoltarea. Dacă în casa în care locuieşte cărţile sunt privite cu dragoste şi preţuire, va preţui şi 

el cărţile. Dacă micile poezioare scrise de el vor găsi persoane care să le asculte, ele vor deveni mai târziu 

poeme. Dacă va împleti scrisul şi desenul, va învăţa să aibă un spirit liber, va vedea lumea prin ochii de 

copil şi mai târziu prin ochii tânărului, schimbând de fiecare dată ,,ochelarii” prin care priveşte.  
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Vom încerca de fiecare dată să fim creativi, să materializăm idei în altfel de poveşti decât cele 

scrise de autorii consacraţi.  

Poeziile le vor elibera sufletul şi le vor da şansa să se joace cu jucării – cuvinte, cu versuri, mai 

scurte sau mai lungi, cu rime sau cu versuri albe, cu vorbe ce întruchipează gânduri sau sentimente.  

Cartea poate deschide drumul spre libertate – libertatea de a şti, de a gândi, de a interpreta, de a 

avea păreri, de a susţine propria părere, de a alege, de a fi critic, de a crea. Este cea mai frumoasă cale de 

cunoaştere a lumii în care trăim. Ea ne prezintă lumea văzută de oameni din timpuri diferite, de oameni 

din zone diferite, bogaţi sau săraci, tineri sau bătrâni, buni sau răi, fericiţi sau trişti. Ne dă libertatea de a 

citi sau de a scrie despre ceea ce ne face plăcere sau ne deranjează. Este o moştenire primită şi dată apoi 

mai departe. Este cea mai valoroasă comoară! 
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INTERNETUL SURSĂ DE COMUNICARE,  

INFORMARE-DOCUMENTARE ÎN UTILIZAREA METODELOR MODERNE DE PREDARE 

ÎNVĂŢARE, METODA PROIECT 

 

Prof. Iovanov Valeria, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

                                       

Internetul ca sursă de comunicare a aparţinut tehnologizării iar în secolul viitor se spune ca va fi al 

comunicaţiilor. Numit şi reţeaua reţelelor, Internetul îşi are originea în ARPANET şi în NSFNET. 

Internetul este mai mult decât o sumă de conexiuni, desigur nimeni nu a prevăzut cum aceasta trecere de 

la o reţea militară la una publică şi comercială ne va afecta felul în care gândim despre informaţie şi 

comunicare. Originea Internetului şi a World Wide Web a apărut în perioada anilor '60, Departamentul de 

Apărare a Statelor Unite avea nevoie de o reţea de comunicare în cazul unui atac nuclear.  

RAND o corporaţie militară a propus centralizarea comunicaţiilor într-o reţea. Această reţea 

conţinea noduri capabile să transmită şi să primească mesaje. Fiecare nod îşi avea propria adresă astfel 

încât mesajul putea fi transmis unui anumit nod. Departamentul Apărării pentru Proiecte Avansate (The 

Defense Department's Advanced Research Projects Agency ) cunoscut sub numele de ARPA sau DARPA 

a decis să extindă această reţea.  

În 1969 primul „Interface Message Processor”, predecesorul router-ului de azi a fost instalat la 

UCLA (University of California in Los Angeles) încât ARPANET-ul a început să se extindă. 

ARPANETUL include câteva servicii care sunt şi azi foarte importante în Internetul de azi, cum ar fi 

FTP-ul (File Transfer Protocol), remote login (TELNET) şi E-mail (electronic mail). Cercetătorii de la 

ARPANET au început sa creadă că ar fi folositor să conecteze LAN-urile la ARPANET.  

Pentru a putea realiza acest lucru a fost dezvoltat un protocol pentru a putea conecta tipuri diferite 

de echipamente ca TCP-ul (Transmission Control Protocol) şi Internet Protocol (IP). În 1983 creşterea 

Internetului a fost impulsionată de apariţia versiunii 4.2 BSD de UNIX care conţinea şi protocolul 

TCP/IP. Internetul nu este o entitate omogenă, are o structură este un fel de bază de date gigantică, 

răspândită la nivelul întregii lumi, în care poţi găsi informaţii şi servicii de toate tipurile, accesabile de la 

orice calculator conectat la reţea 

Datorită Internetului utilizatorul are acces la următoarele servicii: 

- Comunicare. Utilizatorii pot comunica între ei prin scris sau chiar prin vorbit. Pot trimite mesaje 

sau participa la dezbateri care îi interesează. 

- Informare. Utilizatorul are acces la fişierele cu informaţii stocate pe serverele din reţea 

(informaţii despre artă, tehnologii, galerii, muzee, etc.). 

- Transfer de fişiere. Utilizatorul poate copia pe calculator fişiere de pe alte calculatoare. Aceste 

fişiere pot conţine programe pentru jocuri, muzică, pentru utilizarea mai eficientă a Internetului, copierea 

făcându-se gratuit sau contra cost. 
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- Acces la distanţă. Utilizatorul are acces la un alt calculator de la distanţă şi îl poate  utiliza ca pe 

propriul calculator. 

- Servicii comerciale. Utilizatorul poate folosi unele calculatoare din reţea pentru a face 

cumpărături, pentru a afla diferite informaţii utile (orarul trenurilor, al avioanelor), pentru rezervarea 

biletelor, pentru a primi diverse sfaturi (economice, medicale, etc.).  

- Poşta electronică: E-mail. Utilizatorul poate folosi reţeaua Internet pentru a coresponda prin 

mail-uri (scrisori electronice). 

Utilizarea internetului îşi găseşte aplicabilitate în metodele de predare învăţare şi în special în 

metoda proiect. Metoda proiectului este utilizată pe larg în sistemul educaţional din Danemarca, dar s-a 

menţinut totuşi datorită legăturii dintre calificări şi competenţele pe care le dobândesc elevii şi metodele 

utilizate în procesul de dobândire a acestora  

Principiile fundamentale al metodei-proiect sunt următoarele: 

1. Orientarea pe problemă  

2. Controlul participanţilor.  

3. Coerenţa interdisciplinară  

4. Legăturile teorie - practică 

1. Orientarea pe problemă - folosită pentru a fi siguri că participanţii se obişnuiesc să pună 

întrebări (şi nu numai să răspundă la întrebări) şi că au experienţa necesară pentru a găsi singuri 

răspunsurile la întrebări (şi a rezolva problemele). 

2. Controlul exercitat de participanţi - este o consecinţă logică a orientării pe problemă, cel 

puţin în ceea ce priveşte influenţa exercitată de participanţi 

3. Coerenţa interdisciplinară - legată în mod logic de faptul că nici o problemă de nici un fel nu 

poate fi rezolvată numai cu ajutorul cunoştinţelor unei singure discipline. Problemele sunt prin natura lor 

interdisciplinare.  

 4. Relaţiile teorie practică - trebuie să fie văzută în strânsă legătură cu dobândirea de cunoştinţe 

necesare,,nimic nu este aşa de practic ca o teorie bună". Este important să căutăm teorii care explică 

problemele practice şi în acelaşi timp, este important ca practica să poată contribui la îmbunătăţirea 

teoriilor existente. 

O problemă fundamentală legată de instruirea organizată pe proiect este repartizarea 

responsabilităţilor. Delegarea responsabilităţii, munca în grup la proiect şi responsabilitatea impusă 

fiecărui angajat pentru ca întregul să poată funcţiona. 

În cadrul instruirii organizate pe proiect, se impun exigenţe speciale pentru rolul de instructor şi în 

ceea ce priveşte delegarea responsabilităţilor. 

Instruirea este planificată în aşa fel, încât, de regulă, trebuie parcurse următoarele faze: 
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1. Faza introductivă - exprimarea motivelor pentru alegerea unei instruiri pe bază de proiect face 

parte, aşadar, din "această fază" 

2. Alegerea problemei - adică instructorul va alege un domeniu de instruire în funcţie de ceea ce 

trebuie să se înveţe pe parcursul instruirii şi ce elemente ale procesului general de instruire trebuie să fie 

acoperite de această metodă de lucru. 

3. Formularea problemei - este sarcina participanţilor. Este, prin tradiţie, o fază dificilă, 

deoarece participanţii nu sunt obişnuiţi cu formularea problemelor (nu sunt obişnuiţi să pună întrebări), 

sunt obişnuiţi să răspundă la întrebări. 

4. Planificarea - reprezintă şi o modalitate de a învăţa cum să planifici (planificând la modul 

real). 

5. Implementarea - este traducerea efectivă în fapt a proiectului pe care grupul proiectului a decis 

să-l realizeze.  

6. Producţia - este o parte foarte importantă a procesului instruirii pe bază de proiect, participanţii 

trebuie să realizeze un anumit rezultat acesta nu trebuie să fie un raport scris, totuşi adesea este exact 

aceasta. 

7. Evaluarea - este o parte importantă a proiectului. Participanţii au dreptul să primească o 

evaluare a muncii pe care au efectuat-o, precum şi o evaluare a metodei de lucru (a procesului).  

 8. O fază suplimentară - este adesea necesară. Aceasta poate fi din cauză că participanţii 

consideră că este o metodă de instruire proastă, pentru că au elaborat anumite produse slabe. 

Rolul instructorului şi împărţirea responsabilităţilor 

Instructorul trebuie să fie „creatorul structurii” atunci când este nevoie de aceasta, dar numai 

atunci când acest lucru devine absolut esenţial, şi trebuie să acţioneze ca „stăruitor” atunci când 

participanţii încearcă să eludeze ceva sau când au sărit ceva. 
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PROZA LUI ŞTEFAN BĂNULESCU ŞI REALISMUL MAGIC 

Prof. Istocescu Ana Maria, 

Liceul Constantin Brâncoveanu, Horezu 

 

  În opera lui Ştefan Bănulescu se revelează felurite aspecte de factură arhaică. Referinţele istorice 

din textele bănulesciene sunt doar un pretext pentru inserarea unei atmosfere aparte, proprii mentalităţii 

arhaice, unde predomină superstiţiile, credinţele mitico-magice, ritualurile străvechi.  

  În proza lui Ştefan Bănulescu întâlnim un mit al soarelui, la fel ca în literatura lui Asturias; în 

„Vară şi viscol” se înfăţişează o comunitate agrară aflată sub semnul Soarelui asemenea colectivităţii din 

Oameni de porumb de Asturias.  Mitul este prezent şi la Sadoveanu, cum observă Fănuş Băileşteanu. 

Cultul soarelui vine dintr-o îndepărtată preistorie, fiind un semn al arhaicităţii lumii evocate. Dropia din 

nuvela omonimă este un simbol solar, la fel ca terenul mănos, bogat în porumb. În finalul nuvelei, 

porumbul pare însuşi astrul ceresc „Porumbul sau soarele”. Atât în opera lui Asturias, cât şi în cea 

bănulesciană, prezenţa cultului solar indică existenţa unui substrat arhaic, indian, la scriitorul latino-

american, geto-dac, la cel român. În romanele lui Asturias, realităţile social-politice şi miturile străvechi 

ale populaţiei autohtone determină prezenţa celor două planuri: real şi fantastic. Evenimentele sociale şi 

politice sunt mai mult sugerate în proza lui Ştefan Bănulescu: oraşul din „Masa cu oglinzi” e văzut ca un 

spaţiu închis, un loc al terorii, simbol al regimului dictatorial (la fel ca spaţiul dintre blocuri, unde se joacă 

personajele-copii din „Mendebilul” de Mircea Cărtărescu).  

  Literatura lui Ştefan Bănulescu aparţine realismului magic prin apelul la mit, magie şi fantastic. 

Aşa cum observă Gheorghe Glodeanu în Dropia, fantasticul reiese din modificarea perspectivei spaţiale, 

în Un alt colonel Chabert şi Un viscol de altădată, fantasticul se naşte în golul ce se deschide între cele 

două planuri temporale”. 

  Personajul din „Un alt colonel Chabert” constată că trăieşte într-o lume necunoscută, că nu poate 

intra în casă folosind cheia pe care o purtase în buzunar timp de zece ani, zăreşte la terasa apartamentului 

un bărbat necunoscut şi  pe doamna Serafis care murise  demult.  Întors dintr-o  deplasare,  observă  că  

familia  lui   dispăruse. Personajul ajunge „uitat şi negat de toţi  într-un azil de bătrâni scrântiţi”. Noul 

colonel Chabert este un om care şi-a pierdut locul şi timpul existenţei. Povestea lui e axată pe o idee a 

identităţii şi structurii eroului în contextele care-l determină existenţial. Romanul Cartea de la Metopolis 

reuneşte personaje cu destine diferite, simboluri arhaice, practici străvechi într-o topografie misterioasă, 

în care predominant este spaţiul câmpiei. Originalitatea romanului este dată, în primul rând, de 

capacitatea autorului de a crea impresia de basm şi de fabulaţie. Prezenţa unor teme şi motive specifice 

poveştilor creează o atmosferă de basm, ghetele de măritiş ale Iepei-Roşii sunt o reiterare a motivului 

,,condurului fermecat”. 
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Cartea de la Metopolis reconstituie un univers mitic, în care obiceiurile străvechi, având un 

substrat precreştin, supravieţuiesc. În acelaşi timp, romanul înfăţişează „istoria” unei disoluţii a oraşului 

Metopolis. Scrise la un deceniu unul de celălalt, romanele Un veac de singurătate (1967) de Gabriel 

Garcia Marquez şi Cartea de la Metopolis de Ştefan Bănulescu (1977) prezintă două spaţii ale declinului: 

Macondo şi Metopolis. Metopolisul este fixat prin însuşi numele său în irealitate: „În limba greacă meta e 

ceva de după, pe când oˆpe semnifică o deschidere, o prelungire. La Metopolis domneşte interesul acut 

pentru tot ce se dovedeşte în ultimă instanţă ecou întârziat, transformare, repetiţie mai mult sau mai puţin 

fidelă, realitate de gradul al doilea. Metopolisul este în toate un veritabil Meta-polis.” Metopolisul este un 

spaţiu al bătrâneţii absolute, în chip miraculos, din oraş pleacă oamenii şi pomii – mai întâi vişinii, caişii, 

piersicii, prunii, merii şi perii, apoi salcâmii, rămânând doar nucii, „campioni ai longevităţii”. 

Depopularea acestui loc se produce pe măsură ce dealurile din jur sunt mâncate, măcinate şi distruse, iar 

mijloacele de existenţă sunt din ce în ce mai puţine. Oraşul se degradează lent, dispărând fizic şi spiritual, 

fizic, prin prăbuşirea dealurilor, din cauza săpăturilor în căutarea marmurei  roşii,  spiritual prin  plecarea  

oamenilor. Macondo, din  Un veac de singurătate, piere prin blestemul neamului fondator, furtuna, 

stârnită în momentul în care Aureliano descifrează pergamentele, ştergându-l de pe faţa pământului. Atât 

Macondo, cât şi Metopolis sunt două spaţii bizare, în care fiinţează personaje stranii, genii ale locului – 

Buendia, Constantin Pierdutul – şi în care se petrec lucruri neobişnuite, precum venirea ţiganilor cu 

obiectele lor fantastice sau apariţia regelui Constantin Pierdutul cu urme ale cuiburilor de prepeliţă în 

barbă. Buendia şi Constantin Pierdutul au har profetic: previziunile lui Constantin privitoare la 

scufundarea unei părţi din Insula Cailor se adeveresc, la fel şi profeţia lui Melchiade referitoare la 

stingerea satului Macondo. Un alt element comun este situarea fiecărui topos sub semnul scriiturii: 

Melchiade prezice distrugerea dinastiei Buendia şi a satului Macondo în pergamentele sale scrise în 

sanscrită, Milionarul scrie o carte despre Metopolis pentru a rămâne o mărturie a acestui oraş al apusului: 

„Metopolis-ul e un oraş care-şi trăieşte anii de sfârşit. A-i simţi şi a-i trăi apusul nu înseamnă să te 

identifici cu el – spusese odată Topometristul pentru a-şi linişti conştiinţa. Ceea ce-mi povestise Generalul 

Marosin în Insula Cailor despre negoţul de ani - un fel de ultim act al destinului Metopolisului.” Declinul 

Metopolisului se produce în acelaşi timp cu expansiunea Dicomesiei, spaţiul dicomesian simbolizând 

toposul arhaic.  
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 NOI PERSPECTIVE DE ABORDARE A LECTURII 

Prof. Ivan Camelia, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

În anul 2006, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au adoptat o recomandare cu 

privire la stabilirea de competenţe cheie pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi. Dintre acestea, în 

prima poziţie sunt dispuse aptitudinile şi competenţele lingvistice (în limba maternă), după cum urmează: 

 capacitatea de a comunica în scris şi verbal, de a înţelege şi a-i face pe alţii să înţeleagă diferite 

mesaje în situaţii diferite  

 capacitatea de a citi şi înţelege diferite texte adoptând strategia potrivită scopului citirii 

(informare/instruire/de plăcere) şi diferitelor tipuri de text  

 capacitatea de a scrie texte pentru o varietate de scopuri; monitorizarea procesului de scriere, de la 

„elaborare” până la „publicare”  

 capacitatea de a distinge informaţia relevantă de cea nerelevantă  

 capacitatea de a-ti formula propriile argumente într-o mod convingător şi de a lua în considerare şi 

alte puncte de vedere exprimate atât verbal cât şi în scris   

Lumea aflată în continuă schimbare, avalanşa de informaţii, noile tehnologii, oferta bogată pentru 

petrecerea timpului liber modifică radical stilul de viaţă al omului de azi. Priorităţile tinerilor din era 

Internetului sunt altele decât cele ale generaţiilor anterioare. În societatea numită atât de sugestiv, 

„informaţională”, ei citesc mai mult pentru „a se informa” şi mai puţin „de plăcere”. În relaţia cu 

biblioteca se observă că lectura documentară câştigă teren în faţa lecturii de plăcere. Adaptarea la noutăţi 

a bibliotecilor, dotarea sălilor de lectură cu computere conectate la Internet determină un aflux de 

utilizatori, dar mulţi sunt atraşi mai ales de posibilitatea documentării bazate pe surse Internet. 

Informatizarea învăţământului reprezintă un proces social complex situat la linia de intersecţie dintre 

sistemul de educaţie şi sistemul cultural, condiţionat în ultimele decenii de cerinţele unei societăţi 

postindustriale, informatizate. Acest proces complex angajează asimilarea şi valorificarea noilor 

tehnologii informative în activităţile proiectate la nivelul sistemului de învăţământ, în contextul unor 

acţiuni specifice de: alfabetizare computerială, însuşire a cunoştinţelor studiate la disciplinele de profil 

informatic, realizare a gestiunii învăţământului, aplicare a instruirii asistate de calculator. La nivel de 

politică a educaţiei, informatizarea învăţământului implică introducerea şi utilizarea tehnologiilor 

informatice şi de comunicare în condiţiile interacţiunii continue dintre hard-soft-instruirea personalului. 

Efectele sociale angajate pe termen scurt, mediu şi lung vizează calitatea procesului de învăţământ şi a 

managementului şcolar. Informatizarea învăţământului stimulează activitatea de proiectare, realizare şi 

dezvoltare a educaţiei la niveluri de competenţă proprii ştiinţei comunicării.  
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CARTEA, DE LA IDEE LA CONCRETIZARE 

CERCETAREA SOCIOLOGICĂ 

Prof. Lezeriuc Florina, 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bacău 

 

Cartea este un univers infinit de idei, sentimente, gânduri, trăiri, convingeri. A aduce cartea de la 

idee la concretizare înseamnă a meşteşugi cuvântul, a împleti, cum spunea Tudor Arghezi, „slova de foc” 

cu „slova făurită”. Chiar dacă uneori a avea o idee pare a fi suficient, în realitate nu este aşa; concretizarea 

reală a unei idei într-o carte presupune, pe lângă inspiraţie, talent, motivaţie, şi o asiduă muncă de 

cercetare, de prelucrare a informaţiei şi, mai ales, de şlefuire a ideilor. 

În ultimii ani m-am întrebat încotro se îndreaptă tânăra generaţie, care este orientarea şi viziunea 

de viaţă pe care o au tinerii, care sunt factorii ce le influenţează alegerile? 

 Societatea oferă, simultan, multe şi puţine opţiuni, sistemul de învăţământ pare a funcţiona izolat 

şi independent de realitatea socială care afectează evoluţia fiinţei umane.Unul dintre cele mai importante 

aspecte consider că îl reprezintă orientarea socio-profesională a tinerilor, idee pe care am concretizat-o 

într-o carte, carte în paginile căreia am încercat să identific factorii determinanţi ai orientării şi integrării 

socio-profesionale, având în vedere particularităţile eşantionului de tineri ales, dar să găsesc şi soluţii care 

să permită posibilitatea de intervenţie în integrarea socio-profesională a tinerilor absolvenţi de liceu. 

 Am evidenţiat în paginile cărţii faptul că în România, situaţia absolvenţilor, atât de liceu, cât şi de 

învăţământ superior, este mai dificilă decât în alte state europene, ca urmare a calităţii învăţământului. 

Legătura dintre şomaj şi nivelul de educaţie postsecundară este deosebit de puternică. Rata şomajului 

scade odată cu avansarea nivelului de studii. Însă acest lucru nu-i avantajează prea mult pe tineri,  

majoritatea dintre ei trecând prin perioade deosebit de dificile după absolvirea instituţiilor de învăţământ.  

Dificultăţile întâmpinate, factorii determinanţi în alegerea unei meserii, identificarea criteriilor în 

funcţie de care tinerii se orientează în luarea deciziei privind viitoarea profesie şi felul în care este 

gestionată activitatea de orientare socio-profesională sunt problemele care m-au interesat în această 

lucrare. 

Ţinând cont şi de statutul actual al României, acela de ţară europeană, am ajuns la concluzia că 

organele administraţiei de stat trebuie să dezvolte programe speciale de informare prin atragerea de 

fonduri comunitare sau prin crearea unor ONG-uri care să informeze tinerii în mod special atât despre 

şansele reuşitei în ţară cât şi în străinătate. 

Integrarea socială este o problemă esenţială a societăţii contemporane care a generat apariţia 

sociologiei în general, şi a sociologiei profesionale în special, în cadrul căreia integrarea socială s-a 

dezvoltat impunând tot mai mult o concordanţă între norme şi conduite, iar coexistenţa contactelor între 

relaţiile interpersonale asigură menţinerea şi regenerarea sistemului. Integrarea socială şi cu atât mai mult 

cea socio-profesională este o necesitate a societăţii noastre.  
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Cartea tratează concretizarea acestei idei, având în vedere faptul că finalitatea orientării şcolare şi 

profesionale este integrarea socio-profesională a indivizilor, iar o bună orientare şcolară şi profesională 

facilitează adaptarea şi integrarea socio-profesională, ceea ce determină ulterior prestarea unei munci de 

calitate, cu un bun randament, creşterea productivităţii muncii, reducerea cheltuielilor legate de 

reorientare profesională, fapt ce se repercutează favorabil asupra progresului socio-economic şi cultural al 

societăţii.  

În contextul european în care ţara noastră este obligată să evolueze, competitivitatea poate fi şi 

soluţia miraculoasă care să schimbe mentalităţile şi care să aducă şansa ce care avem atât de multă nevoie 

atât ca indivizi cât şi ca societate. Aceasta înseamnă că noi toţi trebuie să o căutăm, să o dorim şi să o 

considerăm drept un aliat al nostru. Pentru întreaga societate ar trebui să fie o adevărată axiomă că tot ce 

este competitiv este util şi profitabil, ne aduce câştig dar şi prestigiu social la noi în ţară şi nu trebuie să 

plecăm pe alte meleaguri pentru a ne dovedi valoarea.  

 Până la urmă acest lucru înseamnă a concretiza ceea ce avem în minte, ceea ce proiectăm 

intelectual în acţiuni concrete, vizibile şi măsurabile. 

 De aceea importanţa cărţilor este majoră în existenţa oamenilor fiindcă oferă soluţii, ajută la 

descoperirea esenţei lucrurilor, nefiind, până la urmă, altceva decât concretizarea ideilor noastre, iar ceea 

ce deosebeşte un om care citeşte de un analfabet este faptul că cel din urmă nu-şi poate trăi decât viaţa 

lui, pe când cei care citesc pot trăi nenumărate vieţi. 
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CARTEA, BAZĂ A LITERATURII PENTRU COPII 

 

Prof. pt. Înv. Preşcolar, Lupşe Marina, 

G. P. P. NR. 53, Oradea 

 

Universul copilăriei se formează treptat în familie şi grădiniţă, educatoarea atrăgându-i pe copii în 

lumea cărţilor, prin metode şi procedee care trezesc interesul pentru lectură. Imaginile plăcut colorate sunt 

atractive, le oferă ocazia să facă cunoştinţă cu personajele îndrăgite, să înţeleagă mai bine mesajul 

educative şi să-i determine să creeze scurte povestioare sau să picteze scene din poveşti, personaje 

îndrăgite, etc.  

„Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, istoria luptei sale pentru 

existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate. Iubiţi 

cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult. Cartea ne este prieten credincios, de nădejde.” (G. F. Morozov). În 

acelaşi timp putem spune că ea poate fi un învăţător care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi 

să plângi. De aceea trebuie să comentăm puţin funcţia ei ca mijloc de educare a omului. 

Cartea îndeplineşte numeroase funcţii. Între acestea cea mai înaltă menire a cărţii e cea instructiv-

educativă. Întregul proces de învăţământ, de la cel preşcolar la cel post-universitar se bazează pe cartea-

manual. Transmiterea sistematică şi cât mai completă a cunoştinţelor dobândite de omenire de-a lungul 

timpului prin stăruitoare eforturi nu se poate face decât prin intermediul şcolii, al cărţilor şcolare. 

O minte deschisă e cel mai important lucru pe care îl putem face pentru un copil. Bunurile 

materiale se pot pierde, dar lucrurile învăţate îi vor folosi mereu şi vor constitui cea mai de preţ comoară. 

O poveste nu e numai o poveste, e o lecţie de viaţă pe care dacă copilul o ştie va face mai bine faţă 

provocărilor vieţii. Chiar şi pentru adulţi cărţile sunt valoroase, o carte bună e cel mai bun remediu pentru 

a scăpa de stresul cotidian, te ajută să comunici mai bine cu cei din jur. Cărţile sunt acele lucruri care fac 

viaţa mai frumoasă,  ele ne ajută să fim mai înţelepţi, mai toleranţi, mai fericiţi. 
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UTOPIA CĂRŢII TOTALE 

 

Prof. Mănescu Camelia, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

Prof. Mănescu Nicolaie,Institutul de Cercetare a Dezvoltării, Universitatea „Constantin Brâncuşi”  

 

În eternitate  cărţile nu există. Şi totuşi, oamenii au inventat cartea pentru a învinge timpul. Cartea 

este prima maşină a timpului, care călătoreşte atât în timpul şi spaţiul  exterior cât şi în cel interior, 

spiritual, al omului. Cartea a pătruns chiar în timpul cosmogonic, acolo unde accesul uman este imposibil, 

fapt ce îndreptăţeşte idealul cărţii absolute, totale, adică, un fel de anexare a timpului, o subordonare a sa 

faţă de naraţiune, de scris. 

  Deşi, cartea are putere absolută în plan spiritual, aceasta este însă foarte fragilă în planul material. 

Pentru  a dăinui, spiritul are nevoie de mijlocirea pe care i-o asigură obiectivarea sa în carte. Astfel, cartea 

dă trăinicie şi durată logosului, spiritului. Cartea  este definitiv consacrată în cultura umanităţii de un 

eveniment crucial din istoria gândirii, antropocentrismul filosofic, odată cu gânditorii sofişti şi Socrate. 

Cunoaşte-te pe tine însuţi! duce la un discurs filosofic introspectiv, la un dialog cu sine, care având drept 

martor cartea, devine comunicare cu întreaga umanitate. Mutarea centrului de greutate al preocupărilor 

filosofice asupra omului, determină o metamorfoză radicală a cărţii, cea de la fragilitate la omnipotenţă. 

Acest fapt determină sublimarea simbolului cărţii şi constituirea Cărţii lumii. 

 Ideea de Carte a lumii, de Carte Totală, reprezintă o obiectivare a eu-lui reflexiv, a subiectului 

gnoseologic. În conceptul de Carte totală pot fi regăsite toate aporiile şi paradoxurile cu privire la 

Dumnezeu cât şi principiile ontologice şi metafizice. Scopul Cărţii totale nu e să adune totul în sine, ca un 

recipient, ci este acela de a explica totul, de a da seamă de tot ce există. În Cartea totală trebuie căutat 

adevărul, nu exactitatea, deoarece ea trebuie să fie scrisă întru adevăr. Cartea totală cuprinde în sine 

deopotrivă simbolurile şi cheia lor. Cartea totală  tinde a explica totul, dă seamă de tot ce există, structura 

sa fiind absolut dogmatică. Prin urmare, cartea totală înghite totul, natura, gândirea, principiul, 

divinitatea, cosmosul. Borges este obsedat de Cartea totală (Cartea de nisip) care nu poate fi citită, 

deoarece e infinită şi e scrisă în caractere necunoscute, fiind rezultatul straniu al unui efort neuman, la 

care omul nu are acces. Aceasta este un act al unei inteligenţe demiurgice. Accesul la actul demiurgic 

duce la blestemul pierderii de sine, al uitării de sine, cititorul devenind un prizonier al cărţii. Cartea 

absolută se constituie într-un labirint, ce ne oferă o aventură spirituală unică. În faţa perfecţiunii cărţii 

absolute, universul celorlalte cărţi este eterogen, asupra lor fiind transferate toate calităţile şi defectele 

umane, toate sentimentele, visele şi idealurile omului. Astfel, există cărţi ascetice, sacre, luptătoare, după 

cum există cărţi nebune, pătimaşe, există cărţi mediocre şi cărţi geniale, cărţi cu rezistenţă psihică ce trec 

peste veacuri şi generaţii nenumărate, şi cărţi ce se degradează imediat ce au fost scrise. Există o 

metamorfoză umană a cărţii care e dublată de o metamorfoză biblică a omului.  
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Aceasta a determinat restaurarea condiţiei umane, acolo unde omul a dezamăgit, cartea a 

reinstaurat idealul pierdut. Astfel, cartea totală, fie  că  nu poate fi scrisă, fie că omului nu-i este îngăduit 

accesul la ea, devine un blestem al cunoaşterii umane, care nu poate fi absolută. Mitul Turnului Babel ne 

duce cu gândul  tot la blestemul cărţii totale. Toate cărţile lumii sunt într-un fel neterminate. Marii 

scriitori ai lumii au murit lucrând la câte o carte care ar fi putut reprezenta o pregătire pentru capodopera 

finală şi anume, Cartea totală. Îndrăzneala a fost pedepsită astfel cu moartea.  

Mai există o categorie  de cărţi, despre care se vorbeşte cel mai puţin, şi anume aceea a cărţilor 

nescrise. Ele sunt cărţile cu adevărat mari, pe care nu apucăm să le scriem niciodată, din motive mai rele 

decât moartea: mediocritatea, superficialitatea, sărăcia, înţelepciunea, neputinţa, prostia, lipsa de timp, 

prejudecăţile, orgoliul. Dacă Borges îşi imagina paradisul ca o bibliotecă, ne putem imagina infernul ca 

pe un tărâm unde cei ce nu şi-au scris cărţile sunt pedepsiţi să  le scrie, sub forma unei singure şi aceeaşi 

carte. În acest fel, toţi autorii sunt un singur autor şi toate cărţile sunt una singură. Unamuno  spunea că ar 

trebui să-i judecăm pe oameni nu după cărţile pe care le-au scris, ci după cărţile pe care ar fi vrut să le 

scrie. Parafrazându-l pe Borges, ne putem imagina paradisul ca un tărâm unde cei ce nu şi-au scris cărţile 

sunt răsplătiţi prin a le scrie.                                                                                               

Cartea totală ar fi putut oferi din nou omenirii şansa absolutului ontologic şi a celui gnoseologic. 

Dar s-a repetat vechea poveste biblică. Izgonirea din paradis, pierderea nemuririi şi catastrofa umană a 

Turnului Babel, toate se regăsesc în acest blestem de a nu putea realiza cartea totală. Astfel, deşi 

cunoaşterea sporeşte, mintea umană nu face aceleaşi salturi ca să îşi păstreze capacitatea de a da seamă 

despre lume şi cunoaştere la aceiaşi parametri. Aderenţa la real scade, iar concepţiile despre lume, 

credinţele şi miturile îşi pierd coerenţa. Trecând din planul mitic în cel al culturii, mitul eternei 

reîntoarceri de care vorbeşte Mircea Eliade, ia forma cărţii totale. Toate cărţile scrise nu reprezintă decât 

încercări succesive de a rescrie una şi aceeaşi carte, care nu este decât o eternă reîntoarcere la aceleaşi 

teme şi idei. Încercarea de a alcătui cartea totală prin adunarea laolaltă a cărţilor în bibliotecă îşi are 

argumentul în credinţa că o astfel de carte se scrie în timp şi că tot ce s-a scris a completat  într-un fel  

cartea totală, care de fapt ar exista. 

Dacă universul în totalitatea lui este inaccesibil cunoaşterii  umane, putem totuşi cunoaşte lumea 

noastră cea de toate zilele, cea în care ne trăim iubirile, visele, iluziile şi credinţele. Trecerea de la cosmos 

la „cosmosuri”, de la cunoaşterea universului la cunoaşterea plurală şi fragmentară a lumii,  îi  corespunde 

în lumea cărţii un transfer de la cartea totală la cărţile totale. Astfel, ideea de carte totală  a devenit o 

metaforă a Cărţii ca lume. Există o legătură indestructibilă, metafizică, între cele două sintagme: cartea-

lumii şi lumea-carte. Cartea simbolizează lumea, în timp ce lumea simbolizează cartea. 
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CARTEA – IZVOR DE CULTURĂ ŞI ÎNŢELEPCIUNE 

 

Prof. înv. primar Măricuţ Mărioara, 

Şcoala Gimnazială „Florian Porcius”, Rodna 

 

În afara cărţii nu poate fi concepută azi o cultură sistematică a individului şi implicit a societăţii. 

În acelaşi timp putem spune că ea poate fi un învăţător care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi 

şi să plângi. 

O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. Toate 

celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii şi subordonate vor rămâne oricât 

de mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele tehnice. 

 Cărţile  oferă  modele   de  conduită,  le  dezvoltă copiilor  simţul  critic,  îi  informează, le 

îmbogăţeşte cultura. Din cărţi vor citi legende şi povestiri istorice, poezii despre plante, animale şi faptele 

oamenilor, vor afla lucruri minunate despre personalităţile marcante ale poporului nostru, univers, 

planetă, alte popoare, despre tradiţii, obiceiuri, sărbători, grădinărit, gătit, condus şi altele.  

Cărţile vorbesc despre viaţa celorlalţi oameni şi despre noi înşine. Citindu-le observăm cum ne 

şlefuiesc mintea cu vorbe înţelepte, cum ne modelează sufletul cu sentimente pilduitoare. Altfel spus, 

volumele tipărite sunt poticniri în calea destinului nostru muritor sau, potrivit lui Sadoveanu, numai în 

preajma cărţilor „creşte lumina cea fără de amurg a unei umanităţi în care muritorii îmblânziţi vor birui 

tristeţea trecerii prin viaţă”. 

Cartea este considerată ca fiind un adevarat izvor de înţelepciune, pentru că prin intermediul ei 

aflăm multe lucruri interesante, ne îmbogăţim vocabularul, ne dezvoltam  spiritual, moral şi multilateral. 

Cartea a avut dintotdeauna o semnificaţie aparte pentru că anume în cărţi sunt scrise cuvintele sfinte ale 

Domnului, anume în cărţi este păstrată istoria neamului, şi tot filele din cărţi sunt martore ale progresului 

tehnologic, ştiinţific şi creativ. Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, 

înmagazinând în filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit.  

 

        Bibliografie: 

 Alexandru, Gheorghe, Lecturi literare pentru ciclul primar – îndrumător metodic pentru învăţători, părinţi şi 

elevi, Editura „Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1995 

***Învăţământ primar, volumul I/1991, Culegere metodică destinată cadrelor didactice care predau la clasele I-

IV, Bucureşti, 1991 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN – Cartea, de la idee la concretizare   

18 Martie 2014                                                      93 

 

 

CARTEA – OGLINDA SUFLETULUI 

Prof. Mergea Maria, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

Cărţile nu ne influenţează doar educaţia, cărţile ne ating sufletul. Pătrund în locurile cele mai 

ascunse ale sufletului nostru şi nu mai ies niciodată de acolo. Însăşi noi ne întoarcem la ele de fiecare dată 

când vrem să evadăm din rutina lumii în care trăim. Ne găsim salvarea în filele care au trecut de prima 

tinereţe. Ştim cu toţii că nu găsim în ele viaţa, dar găsim o replică a ei, ne creăm prin intermediul lor un 

univers compensator, mai bun sau mai rău, dar pe care îl considerăm mai sigur, mai potrivit nouă. Ne 

ascundem printre cuvintele care ne cheamă şi sperăm să nu ne vadă nimeni, ca să putem rămâne acolo 

pentru eternitate. Acea eternitate care durează numai câteva minute, dar fără de care nu ne-am putea 

întoarce la realitatea obiectivă în care ne ducem existenţa. Fugim în interiorul cărţilor ca nişte păsări 

ţinute pentru prea mult timp captive în colivii. Realizăm că devenim captivi într-un alt univers, dar 

captivitatea este voluntară de aceasta dată. Uneori avem impresia că o carte ne citeşte mult mai bine pe 

noi decât o putem citi noi pe ea.  Ne înţelege mai bine sufletul plin de bandaje şi de anestezii decât o 

putem face singuri. Cărţile sunt psihologi mai profunzii decât oamenii, mai sinceri şi mai devotaţi. Nu 

este o definiţie a cărţilor pe care o putem găsi în dicţionarul din biblioteca personală, dar este definiţia 

care le descrie mai bine decât ne dăm seama. Cărţile îţi oferă acea desfătare pe care o cauţi peste tot în 

jurul tău. Desfătarea de pe marginea căreia simţi plăcerea, acea plăcere care îţi întregeşte şi îţi purifică 

fiinţa. 

Nu există prezenţe mai prietenoase decât cele ale cărţilor. Nu există prieteni mai devotaţi decât 

aceste jucăuşe prezente. Nu te simţi niciodată singur, nu eşti niciodată trist în prezenta lor. Nu îţi cer 

nimic în schimb, doar atenţie şi timp. Nu profită de tine, nu te chestionează şi nu îţi fac viaţa mai amară. 

Ele nu sunt lângă tine ca să îţi împovăreze zilele, sunt acolo ca să îţi ofere o undă de fericire, de relaxare 

şi să te liniştească. Sunt nemuritoare, deci ne sunt superioare. Le credem plăpânde, dar sunt mai puternice 

decât am putea crede, fiindcă nu noi le suntem alături atunci când le este greu, ci ele sunt sprijinul nostru 

atunci când simţim că ne retrogradăm. De cele mai multe ori ne întrebăm cum putem pătrunde mai uşor în 

miezul mesajului unei cărţi, însă nu realizăm că a citi înseamnă a descoperi calea de acces la sufletul lor. 

Dacă le înţelegem sufletul nu putem face nimic mai mult, nimic mai bine de atât, dar ca să le înţelegem în 

totalitate ne trebuie o doză de mult curaj şi răbdare. Enigmele pe care le conţin cărţile sunt dificile, 

deseori incredibile. Cărţile au secrete ca şi oamenii, dar spre deosebire de noi, ele nu sunt vulnerabile, nu 

apar în drumul lor în viaţă obstacole de care să se împiedice.  

Ne camuflăm printre rândurile pline de mistere şi ne negăm identitatea. Vrem să fim alţi oameni, 

să gândim altfel, să acţionăm altfel, să ştergem anumite episoade sau întâmplări din viaţa noastră, să ne 

despărţim de regrete.  
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Noi, oamenii, vrem, mai ales, să scăpăm de partea aceea plină de răutate care ne însoţeşte încă de 

la naştere şi credem că prin intermediul unei alte lumi, una în care alegem să trăim, flacăra gândurilor 

noastre nu se va transforma în cenuşă, ci va arde mai puternic, neîncetat.  

A citi este felul oamenilor de a dezerta. Este o fugă în cărţi, de asemenea, un fel de a scăpa de sine. 

Totodată, este o încercare de a intra în viziunea altuia, de a trăi o experienţă diferită, o experienţă care te 

ajută să treci la un alt nivel. Trăim cu impresia că noi alegem cărţile, dar în realitate ele ne aleg pe noi şi 

ne îndrumă către o destinaţie numai de ele ştiută. Cărţile îţi aduc mângâierea de care ai nevoie în cele mai 

grele momente ale vieţii. Înţelepciunea şi siguranţa de care ai nevoie se afla în noi, în oameni. Dacă ne 

cercetăm sufletul vom găsi tot ce am căutat, vom găsi tot ce avem nevoie. Lucrurile care ne afectează cel 

mai tare şi ne dor cel mai rău sunt, de fapt, lucrurile care ne leagă de ceilalţi oameni. „Cărţile sunt mai 

mult decât cărţi, sunt viaţa, inima şi miezul anilor trecuţi, motivul pentru care oamenii au muncit şi au 

murit, esenţa şi chintesenţa vieţilor lor.” (Cicero) 
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EDUCAŢIA ŞI FORMAREA CA VECTORI DE MENŢINERE ŞI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A 

CALITĂŢII VIEŢII 
 

Prof. Mergea Teodor, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu    
 

Prin educaţie se urmăreşte formarea unei personalităţi în concordanţă cu cerinţele obiective ale 

societăţii, dar şi ale individului. Educaţia permanentă devine o necesitate a societăţii contemporane, 

reprezentând un principiu teoretic şi acţional care încearcă să ordoneze o realitate specifică secolului 

nostru. 

            Cel mai important criteriu care impune şi justifică educaţia permanentă este factorul social schiţat 

de accelerarea schimbărilor, dinamismului, mobilitatea profesiilor, evoluţia ştiinţelor, sporirea timpului 

liber, criza modelelor relaţionale şi de viaţă, precum şi de creşterea gradului de democratizare a vieţii 

sociale. Mai nou, necesitatea educaţiei este impusă şi de o serie de factori individuali cum ar fi necesitatea 

integrării dinamice a omului în societate, nivelul crescut al aspiraţiilor individuale, sentimentul demnităţii 

personale, nevoia de încredere în viitor şi în progres. Scopul fundamental al educaţiei permanente este de 

a menţine şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi progresul. 

            Educaţia pregăteşte autoeducaţia într-un sens dublu: oferă o „bază de lansare”, prin sistemul de 

cunoştinţe, priceperi şi deprinderi se stimulează nevoia continuă de educaţie, de perfecţionare. Menirea 

şcolii, a activităţii profesionale constă în a provoca în conştiinţa educatului, nevoia de educaţie. 

Aristotel evidenţia faptul că pentru creaţie sunt necesare atât daruri fireşti, înnăscute (Platon), cât 

şi dobândite - învăţătură, meşteşug - (Democrit). Nu există creaţie fără competenţă şi fără acumulare de 

experienţă. De asemenea, nu există invenţie fără ştiinţă şi „savoir-faire”, cu condiţia ca competenţa să fie 

dublată şi de îndrăzneală. 

În cadrul congresului AIF (Asociaţia Italiană a Formatorilor), Michel Crozier a avut o contribuţie 

asupra tezei „Formarea în contextul societăţii postindustriale faţă în faţă cu intelectualizarea şi 

creativitatea muncii". 

Din expunerea sa se pot reţine patru aspecte: 

• perimarea cunoştinţelor; 

• dezvoltarea complexităţii; 

• mişcarea către libertate; 

• descoperirea incapacităţii relative de atingere a culmilor economice şi politice a condus societatea către 

un progres garantat. 

Faţă de aceste constatări, Crozier propune: „ca să ne dezvoltăm în ceea ce priveşte adaptarea şi 

creaţia este necesară participarea, un efort cooperativ”. Această propunere, paradoxală în gura unei 

persoane atât de importante, apare ca un manifest în favoarea creativităţii. 
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De fapt, formatorul care refuză de a fi un simplu instructor (rol pe care îl poate îndeplini şi un 

pedagog la un cost mult mai redus) trebuie să îndeplinească patru funcţii principale:  

• antrenarea şi dezvoltarea flexibilităţii mentale, ceea ce implică revigorarea încrederii în sine: rigiditatea 

nu vine decât de la condiţionare şi rutină, fiind provocată şi de frica de nou, precum şi de lipsa de 

independenţă; 

• a învăţa cum să înveţi ajută pe fiecare să descopere propria strategie de învăţare şi mijloacele de 

optimizare; 

• consolidarea credinţei că învăţarea permanentă este o condiţie necesară a creşterii şi dezvoltării 

personalului şi se poate realiza fără suferinţă; 

• instalarea formării în bucla sistemică a învăţării organizate (learning organization) presupune a o face 

unul din punctele cardinale ale strategiei întreprinderii (private, publice, administrative, colectivităţii). 

Asumarea acestor patru misiuni declanşează forţat ceea ce numim astăzi formare, dar şi sistemul însuşi de 

educaţie naţională, încă centrat astăzi pe transmiterea şi controlul cunoştinţelor, livrând topuri de hârtie, 

deci vanitatea este etalată tot mai evident. „Faptul că posed o diplomă nu probează decât un lucru”, scrie 

un expert american, „acela că am fost capabil de a reuşi la examenul ce condiţiona eliberarea acestei 

diplome”. 

Stimularea curiozităţii în toate direcţiile, neîncercând ca toţi cei ce se pregătesc să se conformeze 

stilului lor de a învăţa, stilul profesorului, deschiderea şcolii către viaţă, integrându-se fără a condamna în 

mediul tinerilor, ajutându-se de multimedia cu discernământ, a fi mereu inventiv în maniera de animare a 

clasei, iată o serie de acţiuni stimulante ce ar putea duce la evitarea grelelor cheltuieli de a fi 

psihosomatici şi care pot reda formatorului o nouă tinereţe şi statutului său social o valorizare mai 

necesară ca niciodată. 

Dar, de asemenea, formarea şi educarea trebuie urgent să fie privite ca nişte motoare esenţiale ale 

dezvoltării economice. Iar creaţia este rezultatul învăţării permanente.  
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LE LIVRE D’UNE SOCIETE 

Prof. Mihai Melania, 

Liceul de Artă „Constantin Brăiloiu”, Târgu Jiu 

 

En 1841 Balzac trouve le titre général „La Comédie humaine” à la quasi - totalité de sa production 

littéraire, qui s‟étendait pendant une trentaine d‟année, titre qui rappelle Dante et sa „Divine comédie”, 

comme l‟auteur - même en suggérait l‟ analogie dans la „Fille aux yeux d‟or”. „La Comédie humaine” 

embrasse une période historique qui va de 1789 à 1850. Balzac voulait peindre les deux ou trois mille 

personnages saillant d‟une „époque”  et „faire concurrence à l‟état civil” en reliant ses compositions l‟une 

à l‟autre, si bien que chaque roman soit le chapitre d‟une vaste fresque de toute une époque. Dans son 

esprit l‟auteur ne se veut ni romancier ni historien. Une véritable histoire des mœurs fait défaut: c‟est 

cette lacune que Balzac va combler avant Michelet et Zola. Dans cette perspective „La Comédie 

humaine” poursuit une autre grande idée, né de la „comparaison entre l‟Humanité et l‟Animalité”, entre la 

société et la nature, entre les espèces sociales et les espèces zoologiques: on peut faire la distinction entre 

„un ouvrier, un administrateur, un avocat, un oisif” aussi bien qu‟entre „le loup, le lion, l‟âne, le 

corbeau”. A propos de la „Comédie humaine” Balzac disait dans l‟Avant – propos (1842): „La Société 

française allait être l‟historien, je ne devais être que le secrétaire. En dressant l‟inventaire des vices et des 

vertus, en ressemblants les principaux faits des passions, en peignant les caractères, en choisissant les 

événements principaux de la Société, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs 

caractères homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l‟histoire oubliée par tant d‟historiens, celle 

des mœurs”. Le système romanesque balzacien s‟est constitué par la réunion successive des romans en 

séries organisées de ,,Scènes”  et d‟,,Études”:  

Études de mœurs, qui allait présenter les effets sociaux, «ce qui se passe partout», 

Études philosophiques, qui devait rechercher les causes de ces effets sociaux et 

Études analytiques, qui devait exposer les principes de l‟auteur. 

Tout comme Jean Jacques Rousseau, Balzac dit que ,,l‟homme n‟est ni bon, ni méchant” et que la 

Société, loin de ,,le corrompre, le perfectionne, le rend meilleur”. Dans une société pensée par Balzac 

comme un monde hypocrite régi par la formule Ayez de beaux dehors. Cachez l’envers de votre vie, 

l‟écrivain doit trouver un système de signes capable de rendre compte de cette réversibilité du monde. 

Comme le rappelle Thomas Stöber, l‟enjeu de la «Comédie humaine» est double: au-delà de la réalisation 

d‟une typologie des espèces sociales, il s‟agit d‟accéder au sens caché. Autrement dit, au fondement de la 

poétique balzacienne, se trouve, au moins dans un premier temps, la valorisation d‟une démarche 

herméneutique. L‟œuvre de Balzac semble s‟apparenter à une quête de l‟envers. Peut-on dès lors 

légitimement considérer l‟envers comme un programme qui sous-tendrait le parcours des personnages (de 

l‟endroit à l‟envers), le mouvement narratif (quête de l‟envers) et l‟activité énonciative.  
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Thomas Stöber montre que la représentation de l‟envers engendre de nouvelles figures 

d‟observateurs: „ mise en scène de personnages capables de regarder au-delà du visible”. Ce nouveau 

regard est mis en relation avec l‟émergence au XIX
e
 siècle d‟une nouvelle épistème: l‟accès au savoir ne 

peut plus se faire par le déchiffrement d‟un monde plan aux signes transparents. Avec la biologie et 

l‟image du scalpel, on assiste à la naissance d‟un " regard médical ", capable de scruter en profondeur un 

monde opaque. Pour dire cette opacité du monde, Balzac réactualise les métaphores anciennes du 

theatrum mundi et du monde comme jeu. Les lieux textuels propices à l‟inversion: fenêtres et lettres 

d‟adieu des personnages balzaciens. La fenêtre et la lettre d‟adieu constituent chacune une voie d‟accès à 

la sphère du privé: leurs apparitions dans la trame romanesque correspondent à des moments privilégiés 

du dévoilement des personnages. Véritables trouées vers l‟intime, elles pourraient permettre à Balzac de 

renouer avec la transparence perdue. Balzac est à la fois l‟écrivain réaliste et le visionnaire passionné. 

Sous l‟influence de Walter Scott il connaît la tentation de la totalité. La peinture de mœurs s‟attache à des 

inventaires rigoureux des toutes les couches et catégories sociales de France, depuis la Révolution de 

1789 jusqu‟à celle de 1848. „Le roman de Balzac est un d‟un monde en train de se faire. Balzac surprend 

l‟individu dans ses relations sociales.” L‟intention de Balzac a été de laisser à la postérité le livre d‟un âge 

d‟une province de l‟humanité en vengeant ainsi le temps bâti dans „l‟ouvrage”. „L‟hiérarchie des 

«Études» et des «Scènes» reproduit le mouvement d‟une époque, le raccordement de la fiction à la 

conscience de soi d‟une certaine contemporanéité”  disait Tudor Olteanu dans sa „ Morphologie du roman 

européen pendant le XIX
e
 siècle”. L‟œuvre de Balzac est un bloc dont la puissance et la grandeur forcent 

l‟admiration. Chercheur de l‟Absolu dans la création littéraire, Balzac lui a voué l‟essentiel de son 

existence. „En consumant à un rythme effrayant ses ressources d‟énergie, il se faisait, en toute lucidité, le 

martyr de sa création: pour accomplir en acte le gigantesque projet d‟être un système, il lui fallait aussi 

être un héros.”  

 

Bibliographie 
Balzac, Honoré de,  Avant – Propos de la Comédie humaine, Editura Univers, Bucuresti, 1981 

Idem, Père Goriot, Editura Magnard, Paris, 1989 

Idem, Eugénie Grandet, Editura Prietenii Cărţii, Bucuresti, 1991 

Idem, Illusions perdues, Editura Prietenii Cărţii, Bucuresti, 1991 

Idem, Gobseck,Editura Le livre de poche, Paris, 1987 

Idem,  La duchesse de Langeais,Editura Le livre de poche, L.G.F., Paris, 1972 

Idem, César Birotteau,Editura Le livre de poche, Paris, 1984 

Idem, La Peau du chagrin, Editura Le livre de poche, Paris, 1984 

Cuciureanu, Sonia, Littérature française. Le roman français au XIX
e
 siècle, Universitatea Craiova, 1983  

Eco, Umberto, Lector in fabule, Editura Univers, Bucureşti, 1991 

Genette, Gerard, Introducere în arhitext, Editura Univers, Bucureşti, 1994 

Ioan, Angela,  Histoire de la littérature française, vol. 3, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Olteanu, Tudor, Morfologia romanului european în secolul al XIX – lea, Editura Univers, Bucureşti, 1977 

 

 

 

 



SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN – Cartea, de la idee la concretizare   

18 Martie 2014                                                      99   

 

O PRIVIRE ASUPRA ROMANULUI ORGOLII  

DE AUGUSTIN BUZURA 

Prof. Mihnea Emilia,  

Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare 

 

 Augustin Buzura, scriitor deosebit de valoros, aduce în proza românească suprafeţe sociale dintre 

cele mai întinse, investigând tipurile de relaţii din interiorul şi dintre diferite categorii, demontând cu 

minuţiozitate mecanisme de funcţionare a sistemului şi proiectând imaginea fidelă a societăţii şi a 

oamenilor anilor şaptezeci-optzeci. 

Este un scriitor militant, implicat în problematica timpului pe care îl trăieşte, moralist, programul 

său estetic având de la început o componentă morală şi socială. Cărţile adevărate, sincere, în opinia sa, 

constituie un drum lung împotriva singurătăţii. 

 Împotriva durerii, agresivităţii şi ignoranţei - reprezentate minuţios realist prin evenimentele 

petrecute în anii ‟50 -‟80 – se orientează întreaga tematică a prozatorului, preocupat în mod esenţial de 

definirea de sine în raport cu un mediu social deformator. Consideră că viaţa sa trebuie măsurată în cărţi, 

nu în ani. În numeroase articole, întâlniri cu cititorii, a susţinut cu încăpăţânare că scriitorul înseamnă, în 

ultimă instanţă, cărţile sale care îl reprezintă şi îl condamnă sau nu la o judecată a literaturii şi a vieţii.  

 În crezul său artistic este formulată ideea că „romanul este personaj şi construcţie, iar scriitura 

trebuie să rămână în slujba ideii şi a personajelor”.  

 Atitudinea civică a lui Buzura reiese din credinţa sa în forţa literaturii, în puterea ei de a influenţa 

benefic cititorul. Literatura înseamnă implicare, ea este un act de mare responsabilitate, ea înseamnă 

cunoaştere şi adevăr. De fapt, temele mari ale prozei sale sunt adevărul şi rădăcinile erorii, dar şi 

comportamentul individului nonconformist, care luptă să-şi păstreze autenticitatea personalităţii,  în raport 

cu un mediu care îşi impune constrângător, adesea brutal, legile alienante, temă conturată încă din primele 

culegeri de nuvele: „Capul Bunei Speranţe” (1963) şi „De ce zboară vulturul” (1966). 

 O altă temă o constituie raporturile dintre individ şi mecanismele istoriei. Romanele: 

„Absenţii”(1970), „Feţele tăcerii”(1974), „Orgolii” (1977), „Vocile nopţii” (1980), „Refugii” (1984), 

„Drumul cenuşii”(1988), „Raport asupra singurătăţii” etc. creează imaginea unui scriitor realist, care 

îmbină cu talent observaţia socială cu analiza psihologică, prozatorul continuând şcoala realistă a unor 

predecesori de valoare: Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu. În centrul tuturor 

naraţiunilor se află un inadaptat la realitate, un nonconformist, care refuză regulile jocului social, pentru 

a-şi păstra nealterată personalitatea. Un astfel de personaj este Ion Cristian din romanul „Orgolii”, chirurg 

de excepţie şi om de ştiinţă. 

 Terminat în „data de 20 decembrie, 1975, la ora 4 şi 50 de minute” şi publicat în anul 1977, la 

Editura Dacia, romanul „Orgolii” primeşte după doi ani Premiul Academiei Române. 
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 În 1979, Editura Europa din Budapesta publică o traducere în limba maghiară a textului, ce va fi 

reeditată în 1982, la Editura Kriterion din Bucureşti. Tot în 1982 apare şi traducerea în limba germană a 

acestei opere literare. A doua ediţie a cărţii este publicată în 1985. 

 Considerat roman de moravuri, dar înainte de toate romanul unei conştiinţe în luptă cu limitele 

ştiinţei, „Orgolii” este o carte inspirată din lumea medicilor. Autorul radiografiază o epocă socială şi 

grupează în jurul unui destin (cercetătorul chirurg Cristian) un număr însemnat de documente de viaţă, 

pentru a ne da seama de moravurile unei epoci.  

 Se observă cum profesia de medic a lui Augustin Buzura se reflectă în viaţa scriitorului. Medicul 

Buzura l-a ajutat pe scriitor să vadă individul aşa cum este în toate ale lui, nu numai cum pare, l-a învăţat 

rigoarea, l-a obişnuit cu ideea că justificarea unor greşeli costă mai mult decât evitarea lor, că la sănătate 

ajungi tratând boala, nu simptomele, că fiecare maladie trebuie privită în faţă, că orice se învaţă pe lumea 

asta.  

 Este vorba despre un  mediu universitar şi de lupta pentru putere, aici cu un obiectiv modest: 

obţinerea investiturii de rector.  

Romanul are ca moto o afirmaţie a lui Albert Camus. Omul devine principalul subiect de 

investigaţie al cărţii, opera înfăţişând traumele la care este supus profesorul universitar Ion Cristian, care 

trăieşte într-o lume în care negarea valorilor şi a adevărului instaurează un regim al alienării. Destinul său 

cuprinde episoade traumatizante: acelea ale anchetei şi ale detenţiei politice, momente în care cunoaşte 

căderea  pe treapta cea mai de jos a existenţei: umilinţele, durerea, neputinţa furioasă de a se face înţeles 

de anchetatori şi de a dovedi adevărul şi revelaţia amară asupra decăderii morale a fiinţei (cazul ofiţerului 

Varlaam şi cel al procurorului Redman). 

 Referindu-se la naşterea romanului „Orgolii”, autorul reliefează documentarea amănunţită. Nu l-a 

interesat atât viaţa profesorului Cristian, cât o anumită parte a ei, aceea din închisoare, privarea de 

libertate, şi mai ales un capitol care lipseşte din cartea apărută, deoarece acesta a fost eliminat de cenzură. 

Autorul nu a început cartea până nu a avut personajele bine conturate, pline de viaţă. Din categoria 

orgolioşilor, doctorul Cristian are pretenţia adevărului despre sine, despre faptele sale şi despre ceilalţi. 

 Romanul se impune prin puterea cu care scriitorul sondează psihicul uman. 

 Observăm că autorul se bazează în realizarea acestei opere „pe două modalităţi ale discursului 

narativ. Naraţiunea auctorială, ea însăşi un melanj de scheme discursive ce se întind de la dialogul direct 

sau descrierea în manieră realistă şi până la monologul interior.” Prezenţa instanţei auctoriale este 

puternică. Autorul dovedeşte capacitatea de a crea un text-fluviu. El stăpâneşte discursul narativ, dându-i 

nuanţele dorite. 

 Tehnica punctelor de vedere realizează modernitatea scrierii. Construcţia operei, grija pentru 

cuvânt, dozarea savantă a momentelor de vârf caracterizează un prozator de excepţie. Buzura este un 

arhitect care-şi concepe edificiul narativ pe mai multe straturi.  
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Fiecare conştiinţă exprimă un punct de vedere, o perspectivă asupra faptelor, asupra realităţii. 

Astfel, personajul principal este privit din perspective diferite, naraţiunile romanului completându-se 

unele pe altele, prin prezentarea permanentă de noi întâmplări. 

S-a vorbit mult despre faptul că Ion Cristian este un erou din categoria lucizilor, a revoltaţilor şi a 

bătuţilor de soartă, care trăieşte într-o epocă a răsturnării valorilor morale şi care se confruntă cu o istorie 

duşmănoasă, ce îi pune viaţa la grea încercare. Este şi motivul pentru care este considerat un model al 

căutătorului adevărului în existenţă şi în ştiinţă, al cuceritorului, personaj viabil în timp, care face din 

romanul Orgolii o carte de succes, ce poate fi citită cu aceeaşi plăcere oricând. 

Ca eroul său, cercetătorul Ion Cristian, scriitorul Augustin Buzura îşi continuă cu tenacitate 

drumul în lumea cărţilor. 
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CARTEA ÎNTRE TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR 

 

Prof. Mioară Alina,  Liceul Tehnologic „Costin Neniţescu”, Buzău 

 

 

Început de an nou, într-un secol nou, străbătut de numeroase şi deopotrivă tumultoase 

transformări, multe dintre ele aducătoare de noi întrebări, enigme ce-şi aşteaptă dezlegarea. O aşa-zisă 

„new age” în care „toate-s vechi şi nouă toate”, vorba poetului, pentru cei ce încă mai găsesc timp să 

cugete. Şi printre toate cele noi şi ceva vechi – CARTEA – în straie mai mult sau mai puţin uzate, tipărită, 

audio sau electronică, de buzunar, de noptieră, de colecţie, în esenţă CARTEA. Fiinţă raţională, omul a 

manifestat de la începuturi dorinţa de a descoperi, de a învăţa prin studiu, de a pătrunde tainele existenţei, 

preluând de la înaintaşii săi cunoştinţe, îmbogăţindu-le şi transmiţându-le mai departe, instruire 

perfecţionată în timp prin intermediul scrisului. 

Astfel, apariţia cărţii este strâns legată de suportul scrierii cu o mare varietate de forme: de la 

tăbliţele de lut de la Tărtăria de pe teritoriul românesc, datate 5300 î. Hr. şi considerate prima formă de 

scriere din lume, urmate de primele scrieri sumeriene pe tăbliţe de argilă în jurul anului 3100 î. Hr., la 

papirusurile egiptene, sulurile romane ale antichităţii, pergamentul specific Asiei Mici, mătasea 

chinezească, manuscrisele medievale şi textele tipărite etc. Toate pot fi considerate cărţi, toate înglobând 

gânduri, cunoştinţe, exprimate la început rudimentar, apoi din ce în ce mai complex, apărute din dorinţa 

zicerii „nu din gură, ci din carte”.  

Treptat, noile tehnologii au condus la modificarea modelului iniţial al cărţii tipărite în forma 

actuală de prezentare. Secolul XX a adus schimbări fundamentale în istoria omenirii, iar sub aspectul 

tiparului, el a fost integrat în aşa-zisa Mass-Media sau „mijloace de comunicare în masă”. Apoi 

inventarea Internetului şi a publicării în format electronic, pe CD-ROM sau în formă de carte electronică, 

au condus la apariţia bibliotecilor şi librăriilor digitale virtuale. Deşi în continuă concurenţă, acestea 

coexistă cu publicaţiile tipărite pe hârtie. 

Un lucru e cert: cartea a parcurs un drum lung până să ajungă în faţa cititorului sub forma sa 

actuală. În prezent omenirea se află din nou în faţa aceleiaşi dileme de acum 1000 de ani. Ce va aduce 

viitorul? Oare hârtia ca suport va deveni o amintire aidoma pergamentului sau papirusului? Care va 

învinge în final? Va fi oare „remiză”?  

 

Bibliografie: 

Drîmba, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 

Labarre, Albert, Istoria cărţii, Institutul European, Iaşi, 2001 

Olteanu, Virgil, Din istoria şi arta cărţii. Lexicon, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1992 

Sârbu, Mircea, Cartea în era informaţiei,  2007 
 

 

 



SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN – Cartea, de la idee la concretizare   

18 Martie 2014                                                     103 

 

CARTEA – ESTETICĂ ŞI CUNOAŞTERE  

 

Prof. Mocioi Daniel, 

 Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă”, Târgu Jiu 

         

 Fiind născută din nevoia sufletului omenesc de a-şi exprima emoţiile sale cele mai puternice, 

cartea este oglinda magică a sufletului uman, a sufletului în mişcare, o cunoaştere în absolut, o artă a 

timpului. Puterea cărţii este de a influenţa sentimentele, voinţa şi gândirea omului, de a transmite anumite 

cunoştinţe şi o anumită viziune asupra fenomenelor din universul apropiat sau mai îndepărtat.  

Sensibilizând cunoştinţele, facilitând cunoaşterea fenomenului descris printr-o ascuţită intuiţie, de 

care numai artistul este capabil, cartea îi ajută pe oameni să înţeleagă sensurile adânci ale realităţii şi să  

şi-o însuşească sub raport spiritual. Reflectând realitatea cu mijloace specifice, prin imagini artistice, 

cartea sensibilizează şi convinge, emoţionează şi place în acelaşi timp, îi face pe oameni să aprobe sau să 

dezaprobe o anumită stare de lucruri.  

Cărţile au o puternică forţă de influenţare. Marile genii care au creat epoci, şcoli, au dominat 

perioade întregi cu viziunea lor asupra vieţii şi aceasta datorită faptului că manuscrisele sau cărţile lor au  

ajutat oamenii să înţeleagă semnificaţiile profunde ale realităţii,  să le cunoască şi să le aprecieze just.  

În principiu, cărţile îşi exercită funcţia educativă prin mijloace estetice, educaţia estetică fiind o 

sintagmă tot mai des întâlnită. Aceasta ajută la educarea simţului estetic şi a aptitudinilor estetice dar şi a 

unei atitudini corecte faţă de realitatea înconjurătoare. Investigarea creaţiei umane prin carte declanşează 

întreaga şi uriaşa ei putere de convingere emoţională, caracterul molipsitor al artei, capacitatea ei de a-l 

emoţiona pe cititor, de a-i forma convingeri. 

 Lectura cărţilor stimulează gândirea şi constituie un puternic mijloc de educare a tuturor 

însuşirilor omeneşti autentice,  este o modalitate specifică de cunoaştere. „A citi” şi „a cunoaşte” definesc 

existenţa şi puterea omului. Pentru omul citit ,,a cunoaşte” înseamnă a construi reprezentări noi utilizând 

informaţii provenite din cărţi diferite şi maniere diverse de percepere. Odată devenită prietenă, cartea se 

oferă spiritului de investigaţie al omului în ceea ce are specific ca artă. Din natura specifică a ideii de 

carte decurge modalitatea didactică generală de abordare  în procesul de învăţământ. Cărţile devin o 

antologie de artă naţională, ceea ce le conturează profilul original, comparativ cu disciplinele ştiinţifice 

din planul de învăţământ. 
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METODE, PROCEDEE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT UTILIZATE  

 

Prof. Dr. Morjan Cristina Antoaneta,  

 Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Târgu Jiu 

 

  Una din cerinţele majore ale învăţământului modern este aceea a formării la elevi a deprinderilor 

de studiu individual, care să fructifice capacitatea de a gândi şi acţiona liber şi creativ. Se porneşte de la 

ideea că „efectele instructive şi educative ale procesului didactic se află într-o dependenţă directă cu 

nivelul de angajare şi participare a elevilor la activităţile şcolare”, ceea ce sporeşte valoarea acţiunilor 

profesorului, care prin intervenţiile sale pedagogice va dirija învăţarea şi stimula participarea conştientă şi 

activă a elevilor la asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor. 

Ca urmare, predarea şi învăţarea se vor realiza prin activarea şi utilizarea celor mai adecvate 

metode, procedee şi mijloace didactice care să provoace/să stimuleze gândirea şi trăirile elevului. Elevul 

trebuie să-şi asume un rol activ, dezvoltându-şi tehnici de învăţare eficientă care sporesc şansele de 

reuşită şcolară şi profesională.  

Pentru ca demersul profesorului şi elevilor să aibă rezultat pozitiv este necesară adoptarea unei 

strategii de acţiune cât mai adecvate obiectivelor propuse, vârstei elevilor şi specificului conţinuturilor de 

însuşit. Astfel, metodele şi procedeele active „se situează pe primul plan al creativităţii, putând fi utilizate 

cu un real succes”. Remarcăm faptul că la nivelul practicii predării, strategia didactică reprezintă o 

anumită structură metodică decompozabilă într-o suită de decizii şi evenimente, cu privire la ceea ce 

întreprinde profesorul şi la ceea ce întreprind elevii într-o situaţie instructiv- educativă dată. Înainte de a 

dezvolta problematica metodelor didactice de predare – învăţare, considerăm util să reamintim o serie de 

definiţii date termenilor de „metodă”, „procedeu”, „mijloc de învăţământ”. 

METODA DIDACTICĂ = ansamblu de procedee şi mijloace integrate la nivelul unor acţiuni 

implicate în realizarea obiectivelor pedagogice concrete ale activităţii de instruire proiectată de profesor. 

În pedagogie, metoda devine „o cale” / „un plan de acţiune” conceput(ă) pentru transmiterea cunoştinţelor 

şi formarea competenţelor specifice. Metoda pedagogică se poate defini şi ca ansamblu structurat de 

tehnici operaţionale, cu valoare de procedee didactice şi de mijloace instrumentele de stimulare a 

învăţării, respectiv mijloace didactice.  

PROCEDEUL DIDACTIC = componentă/particularizare a metodei, care condiţionează calitatea 

acesteia (C.Cucoş, 1996,p. 82). În pedagogie, procedeele didactice reprezintă operaţiile subordonate 

acţiunii declanşate la nivelul metodei de instruire propusă de profesor şi adoptată de elev. Ele includ 

tehnici concrete de acţiune în diferite condiţii şi situaţii didactice (I. Cerghit, 1980,  p. 11-12). 

Bibliografie: 
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EVOLUŢIA CĂRŢII DE-A LUNGUL VREMII 

 

Prof. Munteanu Angela, 

Şcoala Gimnazială Nr. 117, Bucureşti 

   

Acest obiect, pe care Orientul antic îl păstra sub formă de tăbliţe de argilă, grecii şi romanii îl 

desfăşurau sub ochii lor, Evul Mediu îl ataşa de bănci, strămoşii noştri îl luau în mână şi pe care în 

prezent putem să-l punem în buzunar, cartea, are un loc extrem important în exprimarea gândirii şi în 

păstrarea oricărei cunoştinţe.  

Cartea este mai întâi suportul scrierii; astfel, tăbliţele de argilă sumeriene, papirusurile egiptene, 

sulurile Romei antice, manuscrisele medievale şi textele noastre tipărite pot fi considerate cărţi în ciuda 

marii varietăţi de suporturi şi forme. Ideea de carte este asociată şi celei de editare, adică voinţei de 

difuzare a unui text şi voinţei de păstrare a acestuia; astfel, cartea se distinge de toate celelalte scrieri 

private, de la scrisoare la actul de notariat. În sfârşit, cartea trebuie să fie uşor de mânuit; numeroase texte 

au fost gravate în piatră, însă nimănui nu i-ar veni ideea de a le considera cărţi.  

Apariţia cărţii este legată de suporturile scrierii. Principalele suporturi grafice care s-au utilizat  

de-a lungul timpului ar fi următoarele: scoarţa de copac sau miezul de lemn, argila, preparată în maniera 

unei paste aşezate sub forma unei plăci, piatra, din diverse roci, pe care s-a putut scrie folosindu-se dalta, 

metalul, mai ales aurul şi argintul, dar şi bronzul şi fierul, a fost folosit ca suport grafic din epoca antică 

până în zilele noastre, papirusul - a constituit unul din cele mai utilizate suporturi de scris, pergamentul, 

care se făcea din piei de animale, hârtia, ce constituie suportul de scriere cu cea mai îndelungată şi largă 

folosire.  

Cărţile timpurii aveau un conţinut religios. Aproape toate cărţile cuprindeau rugăciuni, imnuri sau 

ritualuri legate de nemurirea omului, ori mituri, legende şi opere epice referitoare la originea fiinţei 

umane. Aceste cărţi au fost ulterior înlocuite cu coduri semisacre de legi, colecţii de proverbe şi poveţe şi 

discursuri preoţeşti referitoare la divinitate, medicină şi magie, istorie, astronomie şi astrologie.  

Cărţile erau de format mai mic până în secolul al XIV-lea, legate în scoarţa de lemn îmbrăcate în 

piele, uneori cu gravuri şi decoraţiuni. Principalele centre de copiere ale manuscriselor, erau în evul 

mediu mânăstirile. 

 În Ţările Române, în secolele XIV - XV, se copiau manuscrise religioase, mai ales în mănăstirile 

Peri (Maramureş), Tismana şi Neamţ. Acestea erau împodobite cu miniaturi de o rară frumuseţe, 

executate uneori chiar de copişti. În perioada Renaşterii, cartea s-a individualizat şi a crescut din punctul 

de vedere al numărului, astfel că în anul 1500 în Europa existau peste 40000 de exemplare. Au apărut tot 

mai mulţi autori laici: critica de text a căpătat tot mai mult teren şi atenţia s-a îndreptate spre cercetarea şi 

descoperirea manuscriselor antice. 
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Biblioteca a existat, după cum s-a putut observa deja, încă din Antichitate. În epoca antică existau 

biblioteci, dar ele se confundau cu arhivele. Cea mai veche bibliotecă cunoscută este aceea de la Ninive, 

datând din secolul VII î. Hr., biblioteca regelui Asurbanipal, care cuprindea două încăperi cu numeroase 

lăzi în care s-au găsit peste 22000 de tăbliţe de lut. 

Cartea este unul dintre lucrurile care dăinuie peste timp şi care contribuie la crearea şi transferarea 

culturii de-a lungul generaţiilor. Fiecare dintre noi a strâns, de-a lungul vieţii, cunoştinţe şi  experienţe pe 

care le interpretăm într-o manieră personală şi care merită să fie împărtăşite cu ceilalţi. De aceea, cărţile 

reprezintă proiecţia experienţelor şi interpretarea pe care au dat-o autorii lor acestora. 
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CARTEA DE LA IDEE LA CONCRETIZARE 

 

Prof. Munteanu Ştefania Carmen, 

 Şcoala Gimnazială Hangu, Neamţ 

 

Cartea a devenit un instrument fundamental concretizat încă din cele mai vechi timpuri. 

Cartea este în viaţa noastră un element central al creării unui psihic sănătos, al unei culturi 

generale, este sprijinul nostru, este uneori ceva mai mult decât un profesor.    

 Cartea ne ajută să descoperim lucruri noi, ne ajută să ne descoperim. Este un sprijin în a ne ajuta 

să înţelegem, să pătrundem în tainele lumii. Din filele ei descoperim sfaturi, culegem înţelepciune. Cartea 

nu doar ne dezvoltă vocabularul, dar ne face să fim mai buni, ne întăreşte, ne ajută să trecem mai bine 

peste intemperiile vieţii.  

 Poetul M. Beniuc spunea: ,,Cartea nu face zgomot, nu se supără că o ţii prea mult sub ochii tăi, 

nici nervi nu face dacă o părăseşti… făcându-te să vibrezi, lăsându-ţi răgazul să gândeşti, rechemându-te 

s-o reiei, dacă a fost bună, dacă ţi-a plăcut şi e darnică pentru oricine.” Acest citat ne face să ne gândim că 

timpul petrecut cu cartea este adesea mai folositor decât cel petrecut în faţa calculatorului, televizorului, 

unde nu totdeauna trebuie să punem creierul la treabă. Lecturarea cărţilor a însemnat întotdeauna 

informare, instruire şi educaţie. Lectura oferă cititorilor frumuseţi de neimaginat, textul ne trezeşte 

imaginaţia, fantezia zboară peste capetele noastre. 

 F. Savanter spunea că ,,lectura este o formă a fericirii”. Fiecare om dorește să fie fericit, de aceea 

el trebuie să se regăsească în lectura preferată. În timpul lecturii, între cititor şi autor se realizează o 

relaţie; cititorul se regăseşte în personajele cărţii, şi retrăieşte sentimentele autorului. Într-un cuvânt, 

lectura duce la dezvoltarea culturală a individului. 

Importanța lecturii îşi pune amprenta pe chipul nostru. Cititul, cartea devine un microb necesar. 

Cartea poate deveni astfel ,,prietenul tăcut” care vorbeşte doar când îl întrebi. O carte o citeşti când vrei, 

cum vrei, şi ori de câte ori vrei. Este prietenul pe care îl regăseşti la fel de credincios şi de discret, care nu 

te pune în situaţii penibile. 

În familia unde există cărţi, acolo unde lectura nu este considerată o greutate, există şi copii care 

descoperă pasiunea pentru lectură. Trezirea interesului pentru lectură trebuie să înceapă din familie. Se 

ştie că nu este uşor să-i înveţi pe copii să citească sau să iubească cartea, dar acesta trebuie încurajat, 

trebuie să îi lăsăm în cale cărţi încă de la o vârstă mică. 

Dacă îi vom citi copilului poveşti, poezii, basme, acesta va îndrăgi cărţile pentru că-i vor rezolva 

curiozităţi, îl vor amuza. Să învăţăm pe copil să iubească cărţile, începând cu grija pentru păstrarea lor. 

Nu trebuie să uităm că oamenii care iubesc cărţile sunt oameni buni, cu sentimente nobile. Datoria 

noastră, a profesorilor este să încerce prin toate metodele prin care să-i îndemne pe elevi la cultură. 
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Cartea reprezintă cel mai complex depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei 

cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între file de sute de 

ani, par moarte, dar noi le putem învia dezvăluind o lume nebănuită. Cartea este atât de înţelegătoare, 

încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. Cartea este învăţătorul care 

te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună 

formează baza trainică a culturii noastre: 

 Cer senin fără nori, 

 Aer proaspăt cu balsam de flori, 

 Râu cristalin cu murmur spumegat 

 Te-am descoperit şi îndrăgit. 

 Eşti comoara de dorit 

 Aici, acum şi-n orice veac! 
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CARTEA CA MANUAL 

 

Prof. Onea Emilia Tatiana, Şcoala Gimnaială Nr. 1, Văgiuleşti 

 

 Manualul şcolar este cartea în care este expus, în mod concis şi sistematic, conţinutul unui obiect 

de învăţământ, prevăzut în programele şcolare. Elaborarea unui manual presupune un demers mai 

îndelungat, iar valabilitatea lui se raportează la o perioadă de timp mai îndelungată. Dificultatea elaborării 

unui manual constă în faptul că acesta nu preia conţinuturi din lucrările ştiinţifice, ci este un proces de 

„invenţie pedagogică” (Lazăr Vlăsceanu) a unui conţinut. Eficacitatea manualului şcolar este dată de 

măsura în care acesta respectă exigenţele specifice acestui tip de carte. Astfel, în procesul instructiv-

educativ, manualul îndeplineşte mai multe funcţii: este principala sursă de informaţii pentru elevi, este un 

„ghid pentru învăţare”, disciplinând gândirea elevului, iar din această perspectivă învăţarea şcolară devine 

sinonimă cu „a învăţa carte”, este un instrument de muncă independentă. Îndeplinirea acestor funcţii este 

condiţionată de calitatea manualui. Un manual bun trebuie să îndeplinească anumite cerinţe care vizează: 

valoarea informaţiei, esenţialitatea acesteia, modul de sistematizare, modul de prezentare a conţinutului; 

accesibilitatea conţinutului şi a modului de tratare; susţinerea textului prin imagini, tabele, grafice, 

evidenţierea ideilor şi conceptelor principale prin titluri şi subtitluri, succesiunea logică a conţinuturilor, 

prezenţa temelor, întrebărilor recapitulative, testelor de evaluare la sfârşitul  conţinutului.  

 Manualul de limba şi literatura română îi ajută pe elevi să înveţe disciplina limba şi literatura 

română, familiarizându-i cu munca individuală cu cartea. Manualele de limba şi literatura română sunt 

redactate în sistemul concentric calitativ – noţiunile fiind însuşite în etape, prin reluări şi reinterpretări – 

sau în sistemul concentric cantitativ – materia parcursă în clasele anterioare este reluată şi aprofundată 

odată cu succesiunea claselor şi a treptelor şcolare. 

Studiul cu manualul constituie şi astăzi o parte esenţială a practicii şcolare, o activitate de studiu 

personală şi formativă. În procesul receptării literaturii este esenţial contactul direct al elevilor cu opera 

literară. Din perspectiva educaţiei permanente, studiul cu cartea are o deosebită valoare, întrucât lectura 

reprezintă un eveniment al cunoaşterii, orientând gândirea şi sensibilitatea elevilor asupra operei literare. 

Literatura înseamnă cunoaştere şi descoperire, iar înţelegerea şi explicarea ei cer o participare afectivă şi 

raţională din partea elevilor. 

Există anumite momente de studiere efectivă a unui text literar care trebuie respectate. Vom 

exemplifica folosirea acestei metode, oprindu-ne asupra textului Triumful talentului de  I.L. Caragiale.  

1. Convorbirea pregătitoare pentru familiarizarea elevilor cu noua operă: Elevii vor aminti 

viziunea în care este văzută şcoala în textele: Domnul Ttrandafir de M. Sadoveanu şi Amintiri din 

copilărie (fragmente) de I. Creangă. Pentru Caragiale mediul şcolar e un mediu al vanităţilor, al 

aranjamentelor, al favoritismelor. Lumea şcolii ocazionează satira, ironia, persiflarea, comicul. 
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2. Actualizarea informaţiilor despre autor: se poate face prin conversaţie. I. L. Caragiale (1852-

1912) este dramaturg şi prozator, autor al comediilor O noapte furtunoasă, Conu Leonida faţă cu 

reacţiunea, O scrisoare pierdută, D-ale carnavalului, al unor nuvele precum Două loturi, În vreme de 

război, O făclie de Paşte, şi al unor schiţe publicate în volumul Momente (1901). 

3. Încadrarea operei în volumul din care face parte: Triumful talentului face parte din volumul 

Momente (1901).  

4. Lectura textului. 

5. Lectura explicativă pe unităţi logice, explicarea cuvintelor necunoscute, a expresiilor,  

apelându-se la dicţionare. 

6. Motivarea titlului operei: Titlul este ironic; este vorba de un fals triumf, căci în lumea în care 

guvernează „recomandaţia”, talentul devine un dezavantaj. 

7. Evidenţierea structurii operei şi a modurilor de expunere. Opera se structurează pe un singur 

plan ce prezintă un instantaneu din viaţa celor două personaje. Naraţiunea se împleteşte cu dialogul. 

8. Prezentarea acţiunii, a momentelor subiectului, discutarea modalităţilor narative, caracterizarea 

personajelor. 

Expoziţiunea: „odată”, „într-o provincie” erau doi buni camarazi de şcoală, Niţă  Ghiţescu şi Ghiţă 

Niţescu, „potriviţi la învăţătură şi la purtare”, dar deosebiţi în ceea ce priveşte talentul la scris: Niţă scrie 

foarte frumos, caietul lui e „modelul de caligrafie”, Ghiţă scria foarte urât din cauza unui accident din 

copilărie şi din cauza vederii slabe. 

Intriga: terminând şcoala, cei doi prieteni se despart, fiecare mergând după norocul lui: Ghiţă s-a 

dus la ţară, căci tatăl său era negustor, iar Niţă după sfatul dascălului, pleacă în capitală. 

Desfăşurarea acţiunii: Niţă a început să-şi caute de lucru, dar abia prin intervenţia unei cunoştinţe 

reuşeşte să meargă la un concurs de copişti, la Ministerul de Interne. Cu toate că a scris foarte frumos, 

Niţă nu se află printre  cei trei  câştigători. Niţă participă la alte opt concursuri organizate de alte opt 

ministere, dar de fiecare dată este dezamăgit; cunoştinţa îl încurajează şi  îl anunţă, în cele din urmă, 

despre un post de perfect caligraf  la un ultim minister. Niţă se pregăteşte asiduu pentru acest concurs. În 

ajunul concursului Niţă se întâlneşte cu prietenul din copilărie de la care află cu stupoare că se prezintă la 

concursul de perfect caligraf. În cele din urmă hotărăsc să semneze lucrările fiecare cu numele celuilalt, 

pentru că Niţă  e anunţat de cunoştinţa sa că i-a găsit un post la o litografie mai bine plătit.  

Punctul culminant: În urma concursului directorul îl anunţă drept câştigător pe domnul Niţă 

Ghiţescu, ceea ce îi provoacă acestuia o mare dezamăgire şi agitaţie.  

Deznodământul: scoţând din buzunar o scrisorică pe care se uită cu multă atenţie, directorul 

anunţă că Niţă are dreptate, că a reuşit Ghiţă Niţescu. Naraţiunea se  realizează la persoana a III-a, 

naratorul este omniscient, perspectiva narativă este obiectivă, naratorul cunoaşte mai mult decât 

personajul. 
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Modalităţile de caracterizare a personajelor sunt modalităţi directe – caracterizare făcută de către 

narator şi de către alte personaje – şi modalităţi indirecte – caracterizare indirectă reieşită din faptele, 

gândurile şi vorbele personajelor. Caracterizarea onomastică evidenţiază simetria goală a numelor,  

individul nu are identitate în această lume. 

9. Motivarea apartenenţei operei la un anumit gen literar şi la o anumită specie. 

Opera Triumful talentului de I. L. Caragiale aparţine genului epic şi este o schiţă deoarece 

prezintă, un instantaneu din viaţa personajelor principale. 

Particularităţile schiţei:  

 naraţiune scurtă 

 număr redus de personaje 

 naratorul nu se confundă cu autorul, este vocea delegată de acesta pentru a prezenta la 

persoana a III - a întâmplările. 

Deoarece lucrul cu cartea are un caracter static, această metodă trebuie combinată cu altele 

dinamice: conversaţia, analiza lingvistică, învăţarea prin descoperire, problematizarea, exerciţiul. După 

prima lectură, de formare a unei imagini generale asupra cuprinsului textului, se va trece la lectura-

investigaţie de text şi apoi la lectura dirijată  şi la lectura problematizată. 

Instruirea cu ajutorul cărţii este una dintre cele mai eficiente căi de îmbogăţire a cunoştinţelor, de 

formare a unor capacităţi intelectuale, morale, estetice. A-i învăţa pe elevi să înveţe cu ajutorul cărţii, 

implicit al lecturii înseamnă în primul rând a-i învăţa cum să înveţe, cum să folosească o carte, cum să 

înţeleagă conţinutul esenţial al textului tipărit. 
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CARTEA – IZVOR DE INFORMAŢIE 

Prof. Palamariu Mariana,  

 Şc. Gimn. Nr. 3, Lupeni, jud. Hunedoara 

 

 Cartea este un mod de comunicare şi reprezintă o ordonare a cuvintelor la formele lor cele mai 

expresive. Cărţile sunt adevărate tezaure inepuizabile de valori şi informaţii, iar redactarea unei cărţi este 

o artă rezervată unui public deosebit de restrâns. Trebuie să ştii să împleticeşti, să aranjezi cuvintele în aşa 

fel încât cititorul să fie atras de ceea ce citeşte şi să aibă posibilitatea să înveţe ceva din conţinutul lecturii. 

Sentimentele pot fi exprimate prin cuvinte, dar nu oricare dintre ele ci doar acelea ce provin din inimă şi 

care sunt una şi una cu ceea ce simte autorul. 

 Nu există astăzi domeniu de activitate care să nu solicite oamenii la un efort de împrospătare şi 

îmbogăţire a cunoştinţelor, tehnice, profesionale, ceea ce se înfăptuieşte prin instrucţie. Dar baza 

instrucţiei o constituie cartea. Acumularea de cunoştinţe prin cercetarea cărţilor presupune priceperea de a 

le decodifica, de a le descifra, cu alte cuvinte de a le citi. 

 Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei 

cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între file de sute de 

ani, par moarte, dar noi le putem învia dezvăluind o lume nebănuită. O carte o citeşti când vrei, cum vrei 

şi ori de câte ori vrei. Acest prieten tăcut îţi oferă ori de câte ori ai nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare 

întrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare până ce l-ai înţeles. Cartea este atât de înţelegătoare, încât atunci 

când n-ai înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. Este învăţătorul care te conduce la bine, 

te face să te bucuri, să râzi şi să plângi.  

 În ultimii ani, tehnologia a remodelat modul de petrecere a timpului liber, a reorientat atenţia către 

mediul on-line, către televiziune sau către presa scrisă. Astfel, în special tinerii şi mai ales copiii au fost 

îndepărtaţi de minunata lume a cărţilor. De ce să mai mergem la biblioteci publice, când totul este la 

îndemâna noastră printr-un simplu click? 

 Cu toate acestea, în ciuda modernizării accelerate, cartea este şi va rămâne în continuare un sistem 

complex de comunicare, fiind un element indispensabil al vieţii noastre. Să învăţăm împreună să preţuim 

această comoară a sufletelor noastre care este ilustrată în paginile fiecărei cărţi pe care o citim. 

Cartea a fost, este şi va fi întotdeauna un sprijin indispensabil în dezvoltarea umană din toate 

punctele de vedere. Ea oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice fapt inedit, 

prilejuri unice de reflecţie, de meditaţie, o provocare pentru fiecare dintre noi. Cartea îndeamnă la 

introspecţie, contribuie substanţial la formarea şi modelarea personalităţii şi comportamentului cititorului. 

Este un izvor profund de cunoştinţe şi învăţătură pentru oamenii dornici de a cunoaşte. 

 Toţi acei care au acces la o bibliotecă vor fi cu mult mai puternic sufleteşte, psihic. Aceştia sunt 

cei care vor putea înfrunta mai uşor viaţa, cei care vor avea un vocabular adecvat.  
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Efectele în urma cititului le vei observa imediat. Discuţiile purtate cu cei din jur vor deveni tot mai 

interesante şi plăcute, îţi vei dezvolta simţul umorului şi vei prinde aluziile şi glumiţele pe care ceilalţi le 

fac. Cartea, ca modalitate de însemnare şi păstrare a evenimentelor vieţii omeneşti, a fost şi va rămâne în 

continuare principala sursă de informare, generaţiile ce vin legând neîntrerupt continuitatea istoriei vieţii 

şi vremii lor, şi-au scris şi îţi scriu cărţile lor. 
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TIC ŞI ABORDAREA INTER DISCIPLINARĂ A ŞTIINŢELOR 

 

Prof.  Pătrăşcoiu Ana-Maria, 

Şcoala Gimnazială Constantin Săvoiu, Târgu Jiu 

 

  Proiectul a fost aplicat elevilor din clasele VI-VIII, pe o  perioadă de un an şcolar, anul şcolar 

2011-2012, având drept scop familiarizarea acestora cu noţiuni de fizică, chimie, biologie, geografie 

referitoare la caracteristicile moleculei de apă şi prelucrarea acestora folosind TIC - tehnica WebQuest, 

aplicaţie a teoriei constructiviste a învăţării, adică elaborarea propriei cunoaşteri prin efort personal, dar şi 

prin cooperare, folosind spaţiul Web., respectiv instrumente specifice Internetului.  

  Activităţile Webquest prezentate în această lucrare sunt centrate pe tema interdisciplinară: Apa-

matricea vieţii. Elevii au lucrat în echipă, având rolul unor „mici cercetători” în ceea ce priveşte chimia şi 

biologia apei, proprietăţile fizice ale apei, precum şi legătura geografică dintre curenţii de aer şi cantităţile 

de precipitaţii. În acest tip de activităţi se pune accent  atât pe conţinut, cât pe dezvoltarea unor 

competenţe, elevii putând să dea frâu liber sentimentelor, să-şi exprime liber ideile. Proiectele Webquest 

aduc un beneficiu atât din perspectiva profesorului, dar şi din cea a elevului, pentru că plecând de la latura 

aplicativă a problemelor studiate se ajunge treptat la o nouă definire a conceptelor teoretice învăţate în 

şcoală, prin asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor de „mici cercetători”, responsabilizând 

fiecare elev, dar şi grupul în ansamblu. Prin intermediul unui joc didactic centrat pe IT - gândit de 

profesor, elevul fixează mai bine noţiunile predate şi înţelege mai profund aspectele practice ale 

problemelor studiate.  

  Tehnica Webquest se dovedeşte a fi o alternativă modernă la mijloacele tradiţionale de învăţare, 

cu mare priză atât la nivelul profesorilor, dar mai ales la cel al elevilor. Prin îmbinarea acestei tehnici 

proiect Webquest cu metodele tradiţionale folosite în educaţie, Internetul devine un suport educaţional 

important, exploatat raţional şi eficient. 
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INTERNETUL ŞI CARTEA – DOI FRAŢI INAMICI 

Prof. Păun Silvia, Colegiul Naţional „Al. D. Ghica”  

 

Dezvoltarea exponenţială a Internetului, începută în anii „90, a dat naştere unei teme de reflecţie în 

legătură cu destinul cărţii tradiţionale. Astăzi, după mai bine de douăzeci de ani de experienţă web, 

reflecţia încă nu s-a încheiat şi există două curente de gândire. Unii cred că ameliorarea tehnologiilor 

numerice va face ca volumul tipărit să devină obsolet şi, în cele din urmă, să dispară – aşa cum, de 

exemplu, s-a întâmplat cu sulurile de papirusuri, înlocuite de codexuri. Cărţile vor deveni documente 

numerice uşor de stocat, cu sutele,  şi de citit pe ecranul ordinatorului sau pe tablete şi nimeni nu va mai 

avea nevoie de biblioteci. Odată cu cărţile tradiţionale, susţine un cercetător partizan al numericului, 

Lorenzo Soccavo (într-un interviu acordat în 2012 revistei electro-nice La règle du jeu), va dispărea şi o 

întreagă cultură a lecturii pe suport de hârtie, cu tabieturile, ritualurile şi practicile sale. Pentru generaţiile 

actuale, e greu de imaginat o asemenea transformare, dar pentru generaţiile viitoare nu va fi o pierdere 

traumatizantă. 

Este posibil ca Lorenzo Soccavo să aibă dreptate. Oricum, procesul se va realiza treptat şi, în 

definitiv, istoria culturii este istoria unor valori, tehnici, tehnologii şi practici care se pierd şi a altora care 

le înlocuiesc. Generaţiile noi care folosesc ordinatorul şi tableta – tactilă sau de lectură – din fragedă 

copilărie nu vor avea nicio nostalgie pentru ceea ce reprezenta cartea în lumea mirifică a bibliotecilor  

unor Émile Faguet, Jorge Luis Borges sau Alberto Manguel. 

Dispariţia cărţii imprimate pe hârtie este, pentru Lorenzo Soccavo, ineluctabilă. Tiparul va 

funcţiona încă mult timp pentru incunabule şi manuscrise, dar producerea de cărţi noi va opta, inevitabil, 

către editarea numerică. Aşadar, destinul cărţilor pe hârtie va repeta destinul incunabulelor după apariţia 

tipografiei lui Gutenberg: vor circula încă, dar vor deveni tot mai rare. Potrivit lui Soccavo, dezavantajul 

principal al cărţii tipărite ţine de convivialitate: „Astăzi, simplul fapt că textul tipărit nu este hypertext, că 

punând degetul pe un cuvânt nu obţinem definiţia lui, traducerea etc. îl descalifică”. 

Experienţa lecturii în solitudine va deveni o experienţă socială de comunicare şi interdependenţă. 

„Aceasta produce o profundă reevaluare a medierii din partea  formatorilor tradiţionali (părinţi, profesori, 

bibliotecari, librari, critici şi intelectuali. /…/ Lumea noastră literară şi intelectuală contemporană va fi 

profund  remodelată.” 

Curentul opus este animat de editori, librari, scriitori, cititori care se revoltă contra pretenţiilor 

numericului de a înlocui cartea pe hârtie şi susţin că aceasta nu este nicidecum condamnată să dispară. 

Punctele lor de vedere sunt extrem de variate, de la cele economice şi legislative, până la cele filosofice. 

Trebuie făcută distincţia între cărţile electronice rezultate prin copierea (adică numerizarea sau, cu alt 

cuvânt, scanarea) cărţilor tradiţionale  şi cărţile electronice care provin direct din fişiere numerice, 

realizate cu programe precum word, wordperfect, powerpoint etc. 
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Industria pe cale de emergenţă a cărţii numerice se află, deocamdată, în stadiul de preluare a unor 

cărţi din patrimoniul imens al suportului pe hârtie. Avantajele hypertextului despre care vorbeşte Lorenzo 

Soccavo sunt contrabalansate de dezavantaje. Astfel, suporturile numerice depind de o sursă de energie 

electrică şi deci cititorul trebuie să-şi supravegheze autonomia când se află departe de o asemenea sursă. 

De asemenea, oferta de carte se limitează la titlurile numerizate a căror pondere, în raport cu cele 

nenumerizate, este încă foarte redusă. E o situaţie care frânează expansiunea tabletelor de lectură. 

Nici materialitatea cărţii nu este un argument total în favoarea tabletei de lectură, aşa cum susţin 

profeţii erei numerice. Cartea pe hârtie nu este doar un conţinut fixat pe un suport, ci şi un obiect cultural 

şi social, produs într-un număr care poate varia de la câteva sute la câteva zeci de mii de  exemplare. 

Durata fiecărui exemplar este indefinită, în funcţie nu doar de calitatea suportului, ci şi de condiţiile de 

depozitare. El este produsul unei tehnologii esenţial stabile şi de aceea, de exemplu, un volum din prima 

ediţie a Scrisorilor persane ale lui Montesquieu, apărută la 1721, la Amsterdam, poate fi citit foarte bine 

şi astăzi, după aproape 300 de ani. Nu e acelaşi lucru cu tehnologia suporturilor şi limbajelor numerice. 

Acestea s-au schimbat de mai multe ori deja în ultimii douăzeci de ani, aşa încât un text numeric produs 

în anii „90 nu mai poate fi citit astăzi. Umberto Eco, într-o carte apărută recent, de convorbiri cu cineastul 

Jean-Claude Carrière, N’espérez pas vous débarrasser des livres, spunea că nu a reuşit să recupereze 

textul original al primei ediţii din romanul său Pendulul lui Foucault, apărut în 1988, tocmai din această 

cauză. 

E foarte probabil ca disputa dintre numeric şi tradiţie să sfârşească într-un compromis care să le 

îngăduie amândurora să coexiste. Tendinţa deja există. În Statele Unite, 21% dintre adulţi posedă o 

tabletă de lectură, iar în Canada, 10% din totalul cărţilor vândute în 2011 au fost cărţi electronice. 

Probabil că nu se va renunţa niciodată la producerea de cărţi pe hârtie, dar ele vor fi apoi numerizate şi 

puse în vânzare şi pe suport numeric. Acesta are atuurile lui. E mai comod, de exemplu, să-ţi iei cu tine în 

concediu întreaga bibliotecă personală, depozitată într-o tabletă, şi nu doar o carte sau două. La urma 

urmei, Internetul şi cartea sunt aidoma a doi fraţi inamici care, aflaţi în competiţie pentru preeminenţă în 

cultura contemporană, nu pot trăi unul fără altul. 
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CARTEA NESCRISĂ A CIVILIZAŢIEI ELENE - SINCRETISMUL VALORILOR 

 

Prof. Pânişoară Elena Ştefania, Şcoala Gimnazială Nr.1, Albeni 

 

Sistemele educative în cele două state greceşti, Atena şi Sparta, erau fundamental opuse. 

În statul spartan copilul aparţinea familiei numai până la vârsta de 7 ani; 

după care un spartan era total la dispoziţia statului până la vârsta de 60 de 

ani. Educaţia spartană consta în exerciţii fizice dure şi antrenament militar, 

urmărindu-se să i se formeze copilului sau tânărului un desăvârşit spirit de 

disciplină, de supunere oarbă, precum şi capacitatea de a suporta cele mai 

absurde privaţiuni fizice: umblând desculţi şi cu capul ras, antrenându-se 

complet goi, mâncând mizerabil şi insuficient, dormind pe o saltea de trestie 

şi adeseori fiind biciuiţi numai pentru a se deprinde să suporte durerea. În 

rest, o instrucţie intelectuală absolut minimă (şi de care foarte probabil că nu 

toţi copiii beneficiau); scris-citit, eventual câteva noţiuni elementare de aritmetică şi de muzică militară. 

Viaţa permanentă de cazarmă ducea la practica curentă şi în mod deschis a pederastiei. Fetele primeau şi 

ele o instrucţie pre-militară: alergări, marşuri, luptă, aruncarea discului şi a suliţei. 

Cu totul diferită era educaţia copiilor şi a tinerilor în Atena. Tatăl dispunea de educaţia copiilor 

până la vârsta de 18 ani. Mamele, secondate uneori de sclavele casei, se îngrijeau de creşterea lor. La 

vârsta de 7 ani începeau şcoala. La Atena, dar nu şi în alte părţi ale lumii greceşti, legile prevedeau 

obligaţia statului de a se ocupa de instrucţiunea copiilor ca de o esenţială problemă civică. Dar aici, chiar 

dacă n-ar fi obligaţi părinţii să-şi dea copiii la şcoală, această obligativitate deriva dintr-un obicei. Fapt 

este ca încă de la începutul secolului al V-lea î. Hr. puţini ţărani din statul atenian mai rămăseseră 

analfabeţi.  

Statul atenian suporta cheltuielile şcolare numai pentru copiii orfani de război. Părinţii îşi 

trimiteau copiii la şcoala particulară, singura formă existentă, ţinută de un 

învăţător. Acesta le preda în casa lui sau sub porticele oraşului – noţiuni de 

scris-citit, de aritmetică şi de muzică, timp de cinci, şase sau şapte ani; nu 

mai mult pentru că după vârsta de 14 ani educaţia fizică lua aproape complet 

locul educaţiei intelectuale. Elevii scriau pe tăbliţe cerate (în epoca 

elenistică – pe foi de papirus) texte literare şi elemente de aritmetică, 

limitate la cele patru operaţiuni (tabla înmulţirii exista încă din timpul lui Pitagora). 

Locul principal în programa şcolară îl deţineau poeţii Solon, Hesiod şi, în primul rând, Homer, 

pentru că aceştia puteau influenţa asupra formării morale şi politice a viitorului cetăţean. 
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 Studiul muzicii corale şi instrumentale (lira înaintea tuturor, dar şi harpa sau flautul) dezvoltau în 

tineri simţul auto-controlului, al moderaţiei, al măsurii şi, prin formaţia corală, de pildă, al participării la 

viaţa colectivităţii. Imnurile şi cântecele dedicate zeilor, eroilor sau învingătorilor la Jocurile Olimpice 

contribuiau de asemenea la formarea şi cultivarea sentimentelor cetăţeneşti. Educaţia fizică le fortifica 

corpul în vederea fie a îndeplinirii îndatoririlor militare, fie a oricărei alte activităţi din viaţa civilă, mai 

ales manuale. 

Cei ce dispun de mijloace îşi continuau studiile la şcolile sofiştilor şi 

ale retorilor. Această unică formă de învăţământ superior avea un 

scop eminamente practic: să-i înveţe pe tineri arta elocinţei şi 

tehnica convingerii publicului printr-un bine studiat sistem şi un 

întreg arsenal de argumente şi de formulări abile. Aceasta era un 

lucru indispensabil celui care se pregătea pentru viaţa politică sau 

pentru activitatea din tribunale. În schimb, alte discipline nu erau 

considerate indispensabile: celebrul profesor de retorică Isocrate (436-338 î.Hr.) susţinea că, de exemplu, 

geometria, astronomia sau ştiinţele naturale n-au nici o valoare educativă, întrucât nu au nici un efect 

asupra vieţii practice, sociale, şi nici asupra destinului oamenilor; dimpotrivă, forma filozofică de 

învăţământ are prin excelenţă acest caracter practic, întrucât dă tânărului pregătirea şi îi formează 

capacitatea de a judeca şi de a-i conduce pe ceilalţi. 

Toate aceste forme de învăţământ erau rezervate numai băieţilor, educaţia fetelor, care se făcea 

exclusiv în familie, se reducea la gospodărie, la tors şi la ţesut. Abia mai târziu, în perioada elenistică, 

femeia va putea primi o oarecare cultură. În epoca clasică, o femeie care ar fi urmărit să-şi facă o educaţie 

culturală şi artistică ar fi fost bănuită că este de o moralitate foarte dubioasă. 
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DIN ISTORIA BIBLIOTECILOR 

 

 Prof. Pîntea Otilia, Liceul Tehnologic Holboca, jud. Iaşi 

 

Ce este o bibliotecă? Istoria scrisului şi a cărţii ne conduce în mod nemijlocit spre conceptul de 

„bibliotecă”, termen care desemnează, în principiu, instituţia care tezaurizează cărţile, spre a face posibilă 

promovarea şi circulaţia valorilor culturii umane. Istoria bibliotecii se identifică, în bună parte, cu istoria 

cărţii. Cuvântul „bibliotecă” provine din grecescul „biblos”, care înseamnă carte şi „theke”, care 

semnifică dulap de cărţi. Sensul folosit astăzi este clar: biblioteca este clădirea în care se depozitează cărţi 

şi publicaţii, este încăperea în care se păstrează cărţile, este mobila cu rafturi destinată păstrării cărţilor 

sau este titlul unor colecţii de carte. Definiţia consacrată bibliotecii ca instituţie s-a dat în 1960, când s-a 

precizat că biblioteca este o colecţie organizată de carte, documente grafice şi audio-vizuale, precum şi 

serviciile prin care se pun la dispoziţia cititorilor aceste materiale în scopul satisfacerii nevoilor de 

cercetare şi de informare. Biblioteca este „miroir de l‟ame, memoire du monde”. 

Biblioteca din Ninive. În vechile civilizaţii, bibliotecile, ca instituţii de cultură cu funcţionalităţi 

multiple privind colectarea, adăpostirea, tezaurizarea culturii şi civilizaţiei umane, au fost singura sursă de 

cunoaştere. Dintre aceste instituţii străvechi, celebră a fost biblioteca întemeiată la Ninive, bibliotecă în 

care s-a păstrat zestrea culturală pe care mesopotamienii au transmis-o umanităţii. Între bibliotecile 

mesopotamiene, cea din Ninive este singura care a avut şansa de a dăinui, cărţile ei, constând în 20.000 de 

tăbliţe de lut, păstrându-se până astăzi. Aceste tăbliţe se găsesc la British Museum din Londra. 

Biblioteca lui Aristotel. Majoritatea şcolilor greceşti de filozofie aveau biblioteci proprii. 

Discipolii lui Epicur şi cei ai Platon preţuiau în mod special bibliotecile, iar multe dintre lucrările lor se 

păstrează datorită preocupării manifestate în acest domeniu. Aristotel şi discipolii săi au pus bazele celei 

mai detaliate şi celebre colecţii de cărţi din toată Grecia. Geograful şi istoricul Strabon (63 î. Hr.-24 d. Hr) 

spunea despre biblioteca lui Aristotel că a reprezentat modelul pentru instituţia ulterioară de la 

Alexandria, considerată cea mai mare bibliotecă a antichităţii.  

Biblioteca din Alexandria a dominat din punct de vedere cultural Antichitatea apuseană pentru 

aproape un secol şi jumătate (între aproximativ 30 î. Hr. – aproximativ 150 î. Hr.). Biblioteca a devenit 

cel mai mare depozit al spiritualităţii greceşti de la Homer până la Aristotel. Sub denumirea de 

Alexandrina, era cunoscut în Antichitate complexul format din muzeu şi din biblioteca din Alexandria, 

desemnând un centru comercial şi cultural al lumii elenistice. Dacă mai înainte eforturile se orientau spre 

acţiunea de traducere a unor texte importante din alte limbi, cum era, spre exemplu, ebraica, la Alexandria 

se constituie colecţii ale bibliotecii bazate pe principiul că aici trebuia să existe câte un exemplar 

reprezentativ din fiecare titlu al literaturii greceşti. Matematicianul Callimachos din Cyrene a fost numit  
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bibliotecar la Alexandria în anul (circa) 260 î. Hr. şi a păstrat această funcţie până a murit.  

La acea dată, Biblioteca era deja foarte bogată, încât era imposibil de folosit fără un 

catalog.Callimachos a alcătuit un catalog intitulat „Pinakes”, din care reiese că biblioteca era foarte 

bogată şi că deţinea multe lucrări, care acum nu mai există.  

Biblioteca din Pergam. Pergam se află în Anatolia, în Turcia de azi. Cetatea Pergamului, situată 

la 300 m altitudine deasupra oraşului actual, avea o largă perspectivă asupra întregii regiuni. Ruinele de 

astăzi datează din vremea attalizilor, puternici regi ai Pergamului, care au condus cetatea în sec. al III-lea 

şi al II-lea î. Hr. Regele Attalus I a adunat în Biblioteca Pergamului peste 200 de mii de volumina 

(volumina = rulouri de papirus sau de pergament).  

Bibliotecile în Evul Mediu. Primele biblioteci medievale au fost înfiinţate de către mânăstiri, 

numărul cărţilor variind în funcţie de importanţa mănăstirii sau a episcopatului. La începutul anului 500 d. 

Hr., în Egipt, un creştin înflăcărat, pe nume Pahomie, a înfiinţat o mânăstire, insistând asupra alfabetizării 

printre călugării ei. 100 de ani mai târziu, în Imperiul Roman de Răsărit apar comunităţi monahale, 

deţinătoare de mici biblioteci, cu profil preponderent teologic. Stimulat de răspândirea creştinismului, 

Imperiul Bizantin a încurajat folosirea bibliotecilor.  

Roma este oraşul care în Evul Mediu timpuriu s-a distins prin mulţimea bibliotecilor care 

funcţionau pe lângă biserici. Din păcate, cele 28 de biblioteci antice existente la Roma, precum şi 

bibliotecile şi şcolile ce funcţionau pe lângă acestea au fost distruse de nenumăratele invazii ale 

migratorilor. O personalitate remarcabilă a Evului Mediu timpuriu a fost Carol cel Mare, rege al francilor 

între anii 768 şi 800. Renumele său s-a bazat şi pe politica sa culturală şi în domeniul ştiinţelor, pe care 

le-a încurajat prin crearea Şcolii palatine şi atragerea multor oameni de ştiinţă străini, renumiţi în epocă. 

Programul său cultural era orientat spre ideea reînvigorării tradiţiilor imperiale romane.  

Evoluţia cărţii şi a bibliotecilor în Evul Mediu. Invenţia lui Gutenberg a înlesnit mobilitatea 

cărţilor. Tiparniţa lui a revoluţionat lumea Evului Mediu, făcând cărţile accesibile oricui şi oriunde. 

Cărţile sunt astfel scoase la lumină. În anii 1600-1700, bibliotecile au crescut în popularitate, ca urmare a 

faptului că statul sprijinea dezvoltarea universităţilor la nivel naţional. Multe dintre aceste biblioteci 

universitare au devenit ulterior biblioteci naţionale.  
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CĂRŢILE ELECTRONICE 

 

Prof. Prodan Simona, Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Timişoara 

Prof. Prodan Tiberiu,  Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Timişoara 

 

Inventarea Internetului şi a publicării electronice a făcut ca multe din informaţiile noi să nu mai fie 

tipărite în cărţi, ci puse la dispoziţie de exemplu online, printr-o bibliotecă digitală virtuală, pe CD-ROM 

sau în formă de cărţi electronice, virtuale. Cărţile electronice nu mai sunt o noutate pentru nimeni, iar 

dispozitivele de citit e-book-uri au devenit un accesoriu indispensabil pentru unii cititori împătimiţi. Prin 

urmare, sunt zeci de oameni care susţin că vechile cărţi tipărite au început deja să piardă teren în faţa 

tehnologiei şi că sunt mai puţin căutate ca în trecut. Pe de altă parte, tradiţionaliştii afirmă că tehnologia 

nu poate ţine locul unui volum tipărit şi nici plăcerii de a răsfoi paginile romanului preferat. 

Denumirea unui e-book vine de la englezescul „electronic book" şi reprezintă un fişier electronic 

digital ce conţine textul şi imaginile unei cărţi, iar uneori, chiar şi clipuri video. E-book-urile pot fi citite 

pe mai multe tipuri de aparate cu monitor sau ecran, precum calculatoare personale, laptopuri, tablete, 

smartphone-uri sau dispozitive special create pentru aceasta sarcină (e-reader sau e-book reader). 

Cărţile electronice, deşi reprezintă foarte clar un mare pas înainte în evoluţia culturii, au şi ele 

avantaje şi dezavantaje. În ceea ce priveşte problemele, unele sunt de ordin intern (multitudinea de 

formate incompatibile, diversitatea programelor necesare citirii), altele, de ordin extern, cum ar fi faptul 

că, la fel ca în cazul celor mai multe tipuri de materiale digitale, ele pot fi piratate, aducând astfel pierderi 

majore celor care ar trebui să fructifice publicarea lor, şi anume autorii. 

Cărţile electronice pot fi întâlnite într-o varietate extrem de mare de formate. Fiecare format are 

avantajele şi dezavantajele sale, şi este greu de spus care este cel mai bun format, datorită faptului că 

fiecare dintre acestea îşi are „partizanii” săi. Evident, această multitudine de formate poate crea probleme, 

deoarece lipsa unui format unic presupune necesitatea instalării unei varietăţi destul de mari de programe 

care să permită citirea cât mai multor tipuri diferite de cărţi electronice, lucru care, până la urmă, nu este 

agreat de prea mulţi utilizatori. 

O a doua problemă majoră este cea a pirateriei. Cărţile în format electronic circulă cvasi-liber pe 

Internet şi sunt foarte uşor de găsit. Mulţi scriitori se opun sau au îndoieli în ceea ce priveşte transferarea 

în format digital a tuturor volumelor lor, fiind conştienţi că acest lucru le-ar putea scădea dramatic 

numărul de cărţi tipărite vândute. Aici intervine însă marea problemă a cărţilor tipărite din ziua de azi. 

Acestea sunt majoritatea deosebit de scumpe, datorită cererii mici şi deci a publicării într-un tiraj limitat, 

ceea ce duce la creşterea costurilor de producţie şi de aceea oamenii preferă să nu îşi mai achiziţioneze 

cărţi, aşteptând să fie adaptate pentru un scenariu de film sau ca cineva să le scaneze şi să le facă 

accesibile pe Internet.  
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Totodată, unul din cele mai mari avantaje este spaţiul ocupat, cărţile electronice ocupând foarte 

puţin spaţiu de memorie. În ceea ce priveşte confortul de zi cu zi, în acest format, cărţile sunt mult mai 

accesibile şi “mai portabile”, ceea ce reprezintă un factor foarte important. Este deja destul de clar că      

e-cărţile reprezintă viitorul conceptului de „carte”, însă acest moment este încă foarte departe în viitor, dar 

se pot observa deja semnele sale prevestitoare. Cărţile electronice par a fi la modă şi utilizate mult mai 

des, se pot vinde şi cumpăra mult mai lejer, iar pentru cei care scriu cărţi în acest tip de format este mult 

mai uşor să le publice şi să le lanseze. Mult mai accesibile, pot fi păstrate în siguranţă, pot fi citite mai 

repede şi scrisul poate fi optimizat după gust. 

Nu există nici o concurenţă între cărţile tradiţionale şi cele electronice. Cititori există pentru 

ambele tipuri de carte, important este ca cititul să continue să fie una dintre preocupările noastre cele mai 

dragi. Cărţile, fie ele cu coperte cartonate sau nu, electronice sau tradiţionale ne sunt aripi spre idealurile 

pe care le construim cu conştiinciozitate încă de la vârsta când ne dorim ca atunci când ne facem mari să 

fim doctori, actori, pompieri sau profesori. Nu trebuie să se renunţe la nici una dintre cele două tipuri de 

cărţi. Amândouă îşi au rostul lor şi amândouă servesc cel mai bine unor necesităţi particulare. Poate cu 

trecerea timpului se vor ajunge la alte canale de transmitere a cuvântului scris, alte forme de expresie ce 

vor avea avantaje şi dezavantaje. Dar un lucru e sigur, cartea îşi are locul asigurat în istoria relaţiilor 

umane de până acum dar şi de acum înainte.  

Pentru profesorii de ştiinţe, apariţia cărţilor în format electronic a însemnat un mare pas înainte şi, 

odată făcut, înaintarea pe calea utilizării şi exploatării cât mai diverse a acestei resurse este rapidă şi chiar 

ireversibilă. Chiar dacă în învăţământul românesc utilizarea acestei resurse nu este, din păcate, încă una 

de masă, totuşi din ce în ce mai mulţi elevi au posibilitatea de a o folosi şi din ce în ce mai multe instituţii 

şcolare găsesc soluţii pentru a le putea integra în activităţile didactice. Profesorul ar trebui să renunţe la 

atitudinile conservatoare şi să speculeze cât mai bine atracţia elevilor către orice înseamnă tehnologie, 

maximizând beneficiile utilizării resurselor electronice şi tehnologiilor informatice şi minimizând 

pierderile. Cărţile în format electronic care permit şi utilizarea componentelor multimedia pot să 

familiarizeze elevii cu o diversitate de moduri de a aborda anumite concepte. 

Înainte însă de a decide dacă va integra e-book-ul activităţii sale la clasă, presupunând că are 

asigurate condiţiile materiale pentru a face aceasta, profesorul trebuie să ştie caracteristicile esenţiale ale 

acestui instrument electronic, să fie capabil în primul rând el să lucreze foarte bine cu asemenea format, 

cu aparatele necesare citirii electronice şi cu programele de descărcare şi de convertire de formate. Nu în 

ultimul rând, să fie conştient că e-book-ul nu face concurenţă cărţii, ci o completează, pentru a deschide 

calea unor noi activităţi. 

Bibliografie:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_34893/Pro-si-contra-Va-supravietui-cartea-

tiparita-in-fata-celei-electronice.html#ixzz2u8gsMfu2 

http://biblioteca-prafuita.blogspot.ro/search/label/carti%  
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STUDIU PRIVIND FORMAREA DEPRINDERILOR DE A REDACTA O COMPUNERE 

 

Prof. Resedea Neluţa, Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”  

Prof. Voinesc Georgiana Şc. Gim. „Ovid Densusianu”, Haţeg 

 

Deprinderea de a redacta un text, o compunere este o activitate didactică, practică, specifică 

procesului de învăţământ, care se regăseşte nu doar în cadrul disciplinei Limba şi literatura română. La 

baza proiectării acestui tip de lecţie, de formare de deprinderi de a redacta un text stă teoria lingvistică 

modernă. Elaborarea unei compuneri este o activitate complexă, un act de învăţământ care se desfăşoară 

pe parcursul a mai mulţi ani, iar din aceste caracteristici reiese caracterul lui sistemic. 

La fel ca oricare dintre achiziţiile unui elev, compunerea se bazează pe principiul concentric şi pe 

cel liniar, existând mai multe etape care pregătesc redactarea: exerciţiile pregătitoare, elaborarea unui plan 

de lucru, redactarea propriu-zisă, corectarea compunerii, discutarea mai multor compuneri, pe aceeaşi 

temă, evaluarea şi autoevaluarea. 

De aceea, ca orice demers complex, elaborarea unei compuneri ar trebui să pornească de la 

organizarea experienţei, sensibilităţii, a modului de transpunere a realităţii elevului. Lecţiile în care se 

pune accentul pe observaţie, pe discuţii euristice, discuţiile pe marginea experienţei de viaţă a membrilor 

grupului, lectura organizată, dirijată, sistematizează şi cristalizează în mintea copilului şcolar ideile ce vor 

putea fi convertite în mesaj scris. 

Nu se poate elabora o compunere valoroasă, expresivă, relevantă pentru personalitatea elevului 

decât prin organizarea cunoştinţelor acestuia, în strânsă relaţie cu dispoziţia sa afectivă, cu sensibilitatea 

sa. Astfel este evidentă relaţia dintre gândire şi limbaj. 

Sigur că succesul unei compoziţii depinde şi de nivelul dezvoltării fizice a „autorului”, de nivelul 

dezvoltării sale intelectuale, de structura sa socio-afectivă, de dezvoltarea limbajului, dar şi de 

disponibilitatea sa ludică. 

Reuşita, în cazul elaborării de compuneri, se bazează pe câteva dintre activităţile iniţiale în 

demersul didactic, de exemplu observaţia dirijată sau nu, modalitate prin care copilul înregistrează, 

analizează realitatea înconjurătoare, pe care o poate apoi transforma într-un univers propriu. Acest univers 

se construieşte prin prisma flexibilităţii gândirii, prin antrenarea imaginaţiei, prin prelucrarea tuturor 

acestora sub imperiul sensibilităţii proprii, sensibilitate dobândită şi prin varietatea experienţei de viaţă 

nemijlocită sau virtuală, desprinsă din texte citite sau ascultate. 
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CARTEA – IMPORTANŢA ŞI SEMNIFICAŢIA ÎN VIAŢA OMULUI 

 

Prof. Sârbu Adriana, Şcoala Profesională Specială, Craiova 

Prof. Taşcu Stavre Minodora, Şcoala Profesională Specială, Craiova 

 

 Cartea este în viaţa noastră un element central al creării unui psihic sănătos, a culturii generale, 

sprijinul în cadrul unei decăderi nervoase, este uneori ceva mai mult decât un profesor, un prieten, o 

cunoştinţă. Cartea este un mod de comunicare şi reprezintă o ordonare a cuvintelor la formele lor cele mai 

expresive. A scrie este o artă deoarece trebuie să ai, dar pentru a putea realiza ceva pe care îl poţi citi cu 

drag şi mai ales cu intensă dăruire. Scrisul se învaţă din practică, din citirea operelor de mare valoare ale 

înaintaşilor noştri. Preocuparea exprimării în acest mod este realizată încă din cele mai vechi timpuri sub 

mai multe forme în funcţie de perioada pe care o traversau. La început se scria pe pereţii peşterilor, pe 

tăbliţe de lut, de lemn, de fildeş, bronz, pe papirus. Din începuturi de civilizaţie, oamenii au manifestat o 

mare râvna de a învăţa, de a se iniţia şi a pătrunde în tainele existenţei. Nimeni n-a reuşit să facă acest 

lucru de unul singur, ci a trebuit să preia ceea e deja ştiau înaintaşii săi. Antichitatea, Evul Mediu şi Epoca 

modernă şi-au perfecţionat permanent formele de instruire, folosind consecvent cartea. 

 Pentru a defini cartea, trebuie să recurgem la trei noţiuni a căror îmbinare este necesară suportul 

scrierii, difuzarea şi păstrarea textului, uşurinţa în mânuire. Ideea de carte este asociată şi celei de editare, 

adică voinţei de difuzare a unui text şi voinţei de păstrare a acestuia: astfel cartea se distinge de toate 

celelalte scrieri private, de la scrisoare la actul de notariat. Sigur înaintea scrierii şi a scrierilor de cărţi a 

fost “Cuvântul”, prin care oamenii comunicau pentru realizarea existenţei lor. Cei din vechime ştiau să-şi 

însemne prezenţa lor, a gândirilor lor în obiectele muncii lor, în artele lor. Mai apoi, cercetătorii vremilor 

viitoare, acele minţi migdalioase dornice de a descifra totul, au aşezat la rândul lor în cărţi, tocmai ceea ce 

ei reuşiseră să înţeleagă, să interpreteze prin cercetări şi logica minţii, gradul de civilizaţie transmis prin 

picturile, sculpturile, mormintele, zidurile construcţiilor lor, a uneltelor şi obiectelor lor de uz general. 

Ştiinţele de azi dezvăluiesc cu exactitate timp şi spaţiu, arte şi popoare, progrese sociale, războaie, 

civilizaţii. Bibliotecile marilor metropole ale lumii de azi păstrează acest tezaur- cartea- ba mai mult, sunt 

translatate şi se translat în continuare în toate limbile Terrei, tocmai spre a se realiza universalitatea cărţii. 

 Cartea a fost, este şi va fi întotdeauna un sprijin indispensabil în dezvoltarea umană din toate 

punctele de vedere. Cartea oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice fapt 

inedit, prilejuri unice de reflecţie, de meditaţie. Ea îndeamnă la introspecţie, contribuie substanţial la 

formarea şi modelarea personalităţii şi comportamentului cititorului. 
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LAUDĂ CĂRŢII 

 

Prof. Sichitiu Margareta, Colegiul Tehnic, Motru 

 

Ca tot ceea ce trăieşte, cartea este greu definibilă. Niciodată, nimeni n-a reuşit să-i dea o definiţie 

completă sau permanentă. Cartea nu este un obiect ca toate celelalte. Când o ţii în mână, nu ţii decât o 

hârtie – cartea este în altă parte. Şi totuşi, ea este şi în pagini şi gândirea sigură; fără sprijinul cuvintelor 

nu constituie o carte. „O carte este o maşină de citit, dar nu te poţi servi mecanic de ea”. Definiţia, sau 

mai bine zis indefiniţia, aparţine lui Robert Escarpit şi ea demonstrează că, până în prezent, nimeni n-a 

reuşit să dea o definiţie completă a cărţii. 

„Cartea este instrumentul comunicării unui complex de elemente informaţionale structurate într-

un model ideal, o operă, o lucrare-unitate biografică”, ne propune o altă definiţie mai recentă, Alice Bu      

lat. Toţi o stimează, o preţuiesc, dar n-o definesc. Conţinutul ei, substratul ei noţional, este greu de prins 

într-o formulă tabu. Şi totuşi, toţi credem că ştim ce este cartea. Mirajul ei ne copleşeşte.  

Pe frontispiciul bibliotecii din Teba, de acum cinci milenii, era scris: „Cartea – leac pentru 

suflet!”. Peste ani, pe uşa domnitorului Constantin Brâncoveanu de la Mănăstirea Hurezu, stă mărturie 

vremurilor textul dăltuit în 1708: „Bibliotecă de hrană dorită sufletească, această casă a cărţilor îmbine 

prea înţeleaptă îmbelşugare”. 

„Cărţile sunt pentru omenire ceea ce memoria este pentru individ. Ele conţin istoria rasei umane, 

descoperirile ei, înţelepciunea şi experienţa acumulate de secole, ele oglindesc minunile şi frumuseţile 

naturii; ele ne susţin în nenorocirile noastre, ne consolează în tristeţile şi necazurile noastre, fac din orele 

de plictiseală – ore de încântare, ne îmbogăţesc mintea cu gânduri binefăcătoare, ele ne fac să ieşim din 

noi înşine şi din mizeriile noastre”, scria John Lubbock. 

Montaigne considera că-i sunt necesare doar trei legături: dragostea, prietenia şi lectura, care sunt 

aproape de aceeaşi natură. Cărţile se pot iubi, ele sunt cele mai credincioase prietene, prietenie care va 

putea fi împărtăşită, fără gelozie, de milioane de oameni de pe toate meridinianele globului. Scriitorul 

francez Andre Maurois, într-un splendid eseu, Biblioteca publică şi misiunea ei, nota: „Cartea este un 

mijloc de depăşire. Nici un om nu are suficiente experienţe personale pentru a se înţelege bine cu alţii, 

nici pentru a se înţelege bine cu el însuşi. Toţi ne simţim izolaţi în această lume nemărginită şi închisă. 

Suferim, suntem izbiţi de nedreptatea lucrurilor şi de greutatea vieţii.” 

Românii, determinaţi de vitregia istoriei să ţină o mână pe coarnele plugului şi cealaltă pe spadă, 

au şlefuit, cu mintea şi cu sufletul, nenumărate vorbe de înţelepciune: „Ai carte, ai parte!” exclamă ei în 

cuvinte puţine, dar cu sensuri multiple despre acest dar fără de preţ al umanităţii. 

„Dacă e-n minte ceva (recunosc că e doar o scânteie), / Apoi aceasta-nvăţai de la tăcutele cărţi”, 

mărturiseşte cu sinceritate umanistul român Nicolae Olahus.  
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Miron Costin visează „după aceste cumplite vremi… şi mai slobode veacuri” atât de necesare 

pentru „cetitul cărţilor, iscusită zăbavă, că nu iastă alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa 

omului zăbavă decât cetitul cărţilor”. Fiul său, Nicolae Costin, crescut şi educat sub mirajul cărţilor şi al 

dragostei de neam, consideră că „nici un fel de sărăcie mai mare nu-i întru a chivernisi pre sine singur a 

nu avea învăţătură”. 

Ştiinţa prin carte este o preocupare aproape obsedantă a cărturarilor feudali, conştienţi de valoarea 

funcţiei ei sociale: „Omul carele nu ştie carte… să asamână cu dobitoacele cele necuvântăreţe… Mintea 

omului neavând învăţătură… iaste orb şi nu sâmte ce pricepe” ( Antim Ivireanul). Matei Basarab, 

asemenea altor domnitori români, aruncă repede o privire în ograda domniei sale unde constată că „e 

foamete şi sete, nu însă de pâine şi de apă, ci de… vădită hrană şi adăpare sufletească”. Găseşte şi pricina: 

„împuţinarea cărţilor”, datorită „deselor năvăliri şi împresurări ale diferitelor popoare”, dar şi remediul: 

„unei astfel de foamete prea amare, să-i potolim truda. Şi am priceput, deci, că răul a venit din pricina 

sărăciei cărţilor…, iar prin înmulţirea acestora, va dispare acel rău”. Aceeaşi idee o exprimă peste 300 

ani, Tudor Vianu: „O naţie care nu citeşte, rămâne în stare de inferioritate, fără forţă şi impuls de creaţie, 

fără sensibilitate pentru linie şi rază, fără pasiune pentru gând şi frumuseţea de sus. Cartea e un tonic – 

miracol şi eternitate”. 

Aproape de vremurile noastre, conducătorul şi animatorul revistei Viaţa românească, Garabet 

Ibrăileanu, descoperă alte valenţe ale cărţii şi lecturii: „O carte recitită niciodată nu este aceeaşi. O operă 

literară e ceea ce vedem sau, mai bine, ceea ce punem noi în ea. De aceea, pentru fiecare din noi, aceleaşi 

pagini conţin altceva. Şi cum nici noi nu suntem necontenit aceiaşi, şi cartea recitită după o bucată de 

vreme e alta. Incidente, observaţii, pasagii pe care nu le-am băgat de seamă altă dată, fiindcă erau în sfera 

unor probleme ce nu ni le pusesem, acum le observăm şi le găsim extrem de interesante”. 

O carte bună, o carte adevărată te ajută să trăieşti şi să înţelegi mai bine realitatea ce te înconjoară, 

te ajută să iubeşti, să gândeşti mai profund, mai fericit. „A ceti o carte înseamnă a te împărtăşi de dânsa, a 

găsi prin ea sufletul, omul care a scris-o, a sta de vorbă cu el, a te lăsa înrâurit de el, a primi de la 

bunătatea lui lecţii de iertare, de la ştiinţa lui lecţii de învăţătură. O adevărată carte va fi aceea care, în 

domeniul scrierilor de cetire obişnuită, de petrecere, va lăsa sufletul mai bun de cum a fost înainte ca 

ochiul să-i fi petrecut rândurile. Cartea de învăţătură nu trebuie să plutească deasupra nevoilor practice ale 

omului, ci să meargă drept către ele” ( N. Iorga). 
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CARTEA ŞI COPILUL PREŞCOLAR 

 

Prof. pt. înv. preşc. Streianu Anişoara, Grădiniţa P. P.”Floarea - Soarelui”, Reşiţa 

          Prof. pt. înv. preşc. Maruşca Petrişoara, Grădiniţa P. P.”Floarea - Soarelui”,Reşiţa 

 

 „A fost odată ca niciodată...” aşa începe orice poveste, cu această expresie tipică, pe care copiii 

noştri o aud tot mai rar din gura adulţilor. În prezent, dragostea pentru „carte” şi adevăratele valori pare a 

fi desconsiderată, dar ea trebuie sădită în inima şi în mintea celor mici. Grădiniţa este instituţia unde se 

manifestă şi sunt încurajate experienţele  de debut ale copilului în domeniul limbajului, locul în care se 

înregistrează primele contacte ale acestuia cu cartea, cu limbajul scris. Grija pentru educarea limbajului la 

copii trebuie să constituie o preocupare permanentă a părinţilor şi mai ales a educatoarelor. 

Este importantă educaţia primită de copil de la părinţi şi grădiniţă pentru ca acesta să facă un 

hobby din răsfoirea, apoi din citirea unei cărţi. La vârsta de un an, copilul se mulţumeşte cu privitul 

imaginilor dintr-o carte de poveşti, pentru  ca apoi să savureze poveştile citite de părinţi în fiecare seară. 

În stimularea procesului de învăţare este recomandată corelarea imaginilor dintr-o carte cu semnificaţia 

reală a celor ce acestea reprezintă. Pediatrii şi psihologii susţin faptul că mulţi părinţi doresc dobândirea 

unor abilităţi intelectuale exagerate, într-un timp cât mai scurt şi mult prea repede. Părinţii trebuie să 

înţeleagă că cea mai bună metodă de învăţare este aceea realizată prin joacă.  

Cititul trebuie privit ca o activitate distractivă, relaxantă şi nu ca o obligaţie pe care copiii o au faţă 

de părinţi sau educatori. Există mai multe metode de a face din citit o activitate plăcută. Răsfoirea unei 

cărţi sau cititul nu trebuie privite ca nişte activităţi serioase care se desfaşoară în condiţii de stres, stând pe 

scaun, cu spatele drept, doar la anumite ore şi cu scopul de a îndeplini o anumită normă impusă de 

părinţi.  Cititul poate deveni distractiv şi atractiv atunci când copilul este lăsat să îşi aleagă o anumită 

carte, să citească în condiţii ambientale care-i sunt pe plac sau să combine cititul cu alte activităţi precum 

plimbarea în parc, ascultarea muzicii. 

Există numeroase funcţii pe care cartea le îndeplineşte; între acestea cea mai înaltă menire a cărţii 

e cea instructiv-educativă. Întregul proces de învăţământ, de la cel preşcolar la cel post-universitar se 

bazează pe cartea-manual. Transmiterea sistematică şi cât mai completă a cunoştinţelor dobândite de 

omenire de-a lungul timpului prin stăruitoare eforturi nu se poate face decât prin intermediul şcolii, al 

cărţilor şcolare.  

Cartea reprezintă mai întîi cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele 

ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Nu ignorăm radioul, 

televizorul sau internetul, dar spre deosebire de aceste surse informaţionale şi de culturalizare trebuie să 

spunem că nimic nu poate înlocui cartea. Instruirea şi cultura nu se fac numai prin presă, prin radio şi 

cinematograf sau internet, prin televiziune sau pe cale orală. 
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Este momentul să apărăm cu ultimele forţe tezaurul cultural, la care oameni dăruiţi au irosit ani de 

studiu şi de muncă asiduă pentru a realiza adevărate capodopere, care ne umplu sufletul şi mintea de 

lumină, dragoste, credinţă, cunoştinţă, bucurie, frumuseţe, speranţă... Cum putem realiza acest lucru? 

Răspunsul este simplu: prin educaţie. 

Interesul şi dragostea pentru literatură formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă se păstrează  

toată viaţa. Acesta este principalul motiv pentru care considerăm că vârsta copilăriei este cea mai propice 

stimulării interesului pentru „cuvântul scris” şi trebuie să fie rezultatul lucrului în echipă, la care îşi aduc 

aportul familia, prietenii, comunitatea locală şi şcoala. 

Pornind de la aceste considerente, în cadrul Programului „Să citim pentru mileniul III”, program 

care respectă eforturile timpurii ale copilului în a citi, a scrie şi vorbi, am iniţiat la nivel de unitate 

proiectul educational „Cartea, fereastră spre lume”.  Acest proiectul educaţional reprezintă o încercare de 

a repune în drepturi „cartea ” şi „biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la 

redescoperirea lecturii. Prin acţiunile propuse am încercat să îndrumăm copiii şi părinţii să redescopere 

atmosfera liniştitoare, tainică a bibliotecii, valoarea gestului de a se împrieteni cu o poveste, cu un 

personaj, cu un autor. Împreună, cadre didactice, părinţi, comunitate locală să oferim copiilor şansa de a 

afla că „atunci când deschidem o carte, deschidem o fereastră spre lume”.  

Pentru început am luat legătura cu părinţii, le-am explicat în ce constă derularea acestui proiect, 

care sunt scopul, obiectivele şi aşteptările noastre.  

Proiectul a cuprins o gamă mai largă de acţiuni cum ar fi: 

- „Călătorie în lumea cărţilor”- vizită la bibliotecă 

- „Povestiri la gura sobei”- ateliere de lucru împreună cu părinţii 

- „Pe cer, un singur luceafăr – Eminescu”- acţiune în parteneriat cu şcolarii 

- „Drumul cărţii” - vizită la editura ziarului „Jurnal de Caraş-Severin”  

- „Fiecare pui are mama lui”- concurs de creaţii literare 

- „În lumea poveştilor” – carnaval  

- „Cartea, prietena mea”- confecţionare de carte 

- „Ce am reuşit împreună” - prezentare de portofolii 

Prin derularea opţionalului „Comoara din cărţi”, am încercat ca preşcolarii de la grupă să 

descopere multe lucruri noi, jocuri şi aplicaţii interesante, să „intre în pielea personajelor”, să creeze, să 

comunice corect. Ghicitorile, proverbele, poveştile şi poezioarele planificate i-au determinat pe copii să se 

destindă, să participe cu plăcere şi interes la acest tip de activitate. 
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CARTEA - TABLOUL VIEŢII MELE 

 

Prof. Şpan Adela Gabriela, Liceul Teologic Penticostal, Baia Mare 

 

Cartea reprezintă imaginarul celui care o concepe. Aceasta apare ca o dovadă a talentului 

autorului, înnăscut sau dobândit, însă poate fi întocmită din curiozitatea de a fi transpus într-o lume 

fictivă. Fiecare dintre noi citim, din plăcere,  că suntem atraşi de o temă, sau că ne obligă cei din jur, mai 

târziu ne trezim că vrem şi noi să scriem. Este o idee simplă, dar complexitatea ei  apare când visăm ca 

ideile noastre, să devină „operă-carte”. Atunci când îmi apare acest vis, urmăresc să caut noutatea, 

inovaţia, atât în limbaj, structură, cât şi tematică. Ar fi ceva greu, deoarece literatura, în ţara noastră 

cuprinde universal imaginar complex, în care se regăsesc atât cei mici, cât şi cei mari. Lumea cărţii este 

una specială, nu oricine poate să o creeze, nu este una cu care ne întâlnim frecvent, ea va avea porţile 

închise, iar cheia se va găsi, doar în sufletul şi mintea celui care o va înţelege. Autorul în conturarea cărţii 

porneşte de la o idée,ce va însemna esenţa, baza, la care se vor adăuga alte şi alte ideii, cerute de acţiune, 

evenimente şi personaje, finalul fiind concretizarea acesteia. Omul comun prin creaţiile sale, lumea pe 

care  doreşte  să o realizeze şi să o transpună în operă, devine în mintea cititorului, un om de geniu, care 

găseşte prin carte, o oază de eliberare,optimism şi viziune sacră asupra lumii.  

Viaţa  fiecăruia dintre noi este o carte, de la naştere totul este simplu, însă trecerea timpului şi 

experienţele vieţii duc concretizarea destinului nostru. Fiecare se gândeşte, la un moment dat, sau măcar 

are o idée, cum ar putea arăta cartea lui, însă mulţi renunţă, deoarece considerăă că nu ar putea aduce ceva 

interesant. Din punctul meu de vedere, interesul şi noutatea, survin pe fondul modului de a realiza opera 

şi de transmite ideile, gradul de interes al cititorului va confirma importanţa operei. 

Lumea în care trăim ignoră cartea considerând că este mult mai benefic ca totul să fie practic, însă 

ei ignoră esenţa, teoria fiind fundamental, ca să se poată să realizeze practicul. Evitarea plictisului, atunci 

când citeşti, se face prin alegerea întotdeauna a cărţilor care fascinează, captează. Cartea oferă 

posibilitatea de a îmbogăţi vocabularul, prin acumularea termenilor, autorul chiar dacă tratează un 

domeniu, esenţa este utilitatea cărţii şi a noastră.  

 Mai repede sau mai târziu, mulţi vor înţelege valoarea cărţii, la nivelul trăiniciei pe acest pământ, 

de la doamna educatoare prin cărţile de colorat, apoi domnii profesori, mai târziu la serviciu şi în relaţiile 

cu ceilalţi. În cadrul orelor de curs, elevii trebuie motivaţi să citească, stimulând prin diverse modalităţi 

răsplată, încurajare. Indiferent de situaţiile pe care le trăieşti, cartea te va impulsiona să speri într-o 

minune. Pornind de la citatul: „Dacă ai carte, ai parte”, susţin ideea că prin cultură, învăţătură vom fi 

promovaţi, vom avea puterea să ne afirmăm şi să comunicăm şi în alte domenii, arătând că un om cultivat, 

este unul bun la toate.   
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LECTURA ÎN VIAŢA TINERILOR – O CERCETARE CONSTATATIVĂ 

 

Prof. Ştefănuţ Lavinia, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Alba Iulia 

 

1. Delimitarea problemei 

În ziua de azi, se citeşte tot mai puţin. În analiza acestei probleme, am considerat că primul pas ar 

trebui să fie cunoaşterea perspectivei pe care o au tinerii asupra lecturii. 

În acest scop, am realizat o cercetare constatativă, în perioada 1-15.03.2013, pe un eşantion de 250 

elevi, astfel: 125 elevi din clasele V-VIII de la Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia şi 125 elevi din 

clasele IX-XII de la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia. 

2. Formularea obiectivelor cercetării 

Obiectivele pe care şi le propune cercetarea sunt următoarele:  

 aflarea opiniei elevilor despre importanţa lecturii în formarea personalităţii; 

 identificarea împreună cu elevii a cauzelor dezinteresului faţă de lectură; 

 analizarea modului în care lectura influenţează formarea personalităţii elevilor; 

 propunerea unor metode concrete în scopul atragerii elevilor spre lectură. 

3. Formularea ipotezei cercetării 

Ipoteza de bază a cercetării este următoarea: Iniţierea elevilor în identificarea cauzelor 

dezinteresului faţă de lectură şi a soluţiilor posibile în această problemă, conduce la modificări calitative 

în înţelegerea importanţei acesteia pentru formarea personalităţii.  

4. Interpretarea datelor cercetării 

Cauzele pentru care se citeşte puţin sugerate de elevi ar fi:  

 internetul, calculatorul, tv – peste 80% dintre cei chestionaţi; 

 lipsa de timp, dezinteresul, alte surse de informare – 50%.    

 Metodele oferite de elevi pentru a-i atrage spre lectură sunt foarte diferite: 

 ore speciale pentru lectură, grupuri de lectură în şcoală; 

 realizarea unor proiecte despre lectură, jocuri, concursuri cu premii, care ar trezi interesul 

elevilor; 

 conţinutul cărţilor (cărţi cu subiecte interesante pentru tineri, despre tineri, fără introduceri lungi 

şi plictisitoare, finaluri interesante);  

 aspectul cărţilor (imagini atractive); 

 profesorii să folosească metode cu care să-i convingă să citească; 

 părinţii (exemplul personal, să-i ducă pe copii la librărie pentru a-şi alege o carte); 

 mai multă reclamă lecturii (prezentarea cărţilor); 
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 mai puţin timp pentru calculator şi internet; 

 o „carte digitală”, sau „cărţi 3D”. 

5. Concluzii  

Cercetarea întreprinsă şi-a atins scopul, ipoteza fiind demonstrată. Implicarea personală a elevilor 

în analiza situaţiei existente cu privire la lectură în cazul generaţiei lor, prin descoperirea cauzelor şi a 

găsirii posibilelor soluţii, oferă un feed-back pozitiv, conducând la conştientizarea importanţei lecturii în 

formarea personalităţii unui tânăr. 

Mai există o speranţă în a-i determina pe copiii de azi să citească. Să le oferim şansa de a înţelege 

ei înşişi că aşa le va fi mai bine, că astfel vor avea o viaţă mai frumoasă!   

Lectura este cel mai frumos mod de a-ţi înfrumuseţa sufletul! 
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IMPORTANŢA  LECTURII PENTRU EDUCAŢIE    

  

                                                                                  Prof.  Trotea Ramona Mihaela, 

                                                              Colegiul Economic „Virgil Madgearu”,  Târgu Jiu 

 

Fiecare dintre noi păşeşte în această lume cu un motiv, şi anume, acela de a fi mai buni decât 

generaţiile ce au fost. Cu toate acestea, în societatea contemporană, pot fi date multe exemple de regres 

intelectual.    

Educaţia înseamnă mult mai mult decât să te duci la şcoală şi să înveţi, ea este un proces 

îndelungat de sedimentare a unor noţiuni teoretice, a unor principii şi a unor experienţe care ne 

transformă, ne fac să devenim ce suntem. Am ajuns în stadiul în care ne îngrădim posibilităţi care, cu ani 

în urmă, erau imposibile. Avem atâtea şanse şi oportunităţi de a cunoaşte încât ne pierdem  printre lucruri 

superficiale şi uităm ce este important pentru noi, iar acest  lucru îl transmitem, poate inconştient, 

generaţiilor următoare.  Şcoala modernă aşează elevul în centrul reflecţiei sale pedagogice şi didactice. 

Idealul educativ, în societatea democratică, vizează realizarea unui model de dezvoltare şi 

manifestare deplină a personalităţii. Aceasta se va forma numai dacă elevul este subiect al  propriei 

educaţii. 

Ca profesor şi modelator de caractere susţin ideea că, pentru fiecare educator, sădirea respectului 

şi dragostei pentru cuvântul tipărit constituie garanţia faptului că munca sa va da roadele aşteptate.  

Dezvoltarea personalităţii copilului şi evoluţia ulterioara a lui este puternic influenţată de interesul pentru 

cunoaştere. În condiţiile în care, în societatea informatică actuală, interesul copiilor pentru lectură a 

început să dispară treptat odată cu răspândirea la scară largă a facilităţilor pe care le oferă calculatorul şi 

accesul la Internet, care le ocupă cea mai mare parte a timpului liber, opţiunile celor mici, şi nu numai, 

pentru petrecerea timpului liber şi distracţie sunt din ce în ce mai diverse. Motivul inapetenţei pentru 

lectură ar putea consta într-o asociere dintre excesul de urmărire a programelor de televiziune şi a 

desenelor animate respectiv şi volumul mare de teme de efectuat pentru şcoală.  

Nu trebuie realizat un studiu pentru a observa situaţia îngrijorătoare a lecturii, iar principalii 

vinovaţi sunt adulţii, care nu ştiu să-i atragă pe copii spre aceasta. Practica a dovedit că, la cei mai mulţi 

copii, motivaţia de a citi scade, de regulă, pe măsură ce aceştia înaintează în vârstă. În fapt, lectura este 

asemănătoare oricărei alte activităţi practice – în lipsa exerciţiului, nu se vor dezvolta nici vocabularul, 

abilitatea de a citi şi de a savura universul unei cărţi şi, cu atât mai puţin, plăcerea lecturii. Copilul nu va 

putea citi repede şi, în consecinţă, când o va face, se va plictisi şi va abandona cartea în scurt timp. 

Copilul trăieşte cufundat în universul cultural specific societăţii omeneşti de la vârstă fragedă el se 

familiarizează cu lumea înconjurătoare, lume constituită în cea mai mare parte din obiecte cu semnificaţii, 

o lume de care fragila sa existenţă depinde, „orice cunoaştere este legată de o acţiune”.  
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Având în vedere că formarea deprinderilor intelectuale reprezintă o caracteristică de bază în primii 

ani de şcoală, iar familiei îi revine un rol extrem de important, implicarea activă şi pozitivă a părintelui 

este recunoscută ca fiind benefică în educaţia copilului. Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se 

formează. Faza următoare este preluată de grădiniţă şi apoi de şcoală. Scopul lecturii în şcoală este acela 

de a forma tânărul cu o cultură comunicaţională de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să 

comunice, să interacţioneze cu semenii să fie sensibili la frumosul din natură să poată continua procesul 

de învăţare. Pentru a forma elevilor deprinderi de citire a cât mai multor lecturi, pentru a îndrăgi această 

activitate, în sensul de a deveni o activitate plăcută, dorită şi a nu o privi ca pe o corvoadă, ca pe o 

obligaţie fără sens, e nevoie să oferim motivaţii diverse .  

Lectura, ne  deconectează de stresul cotidian, dezvoltă cititorului răbdarea, perseverenţa, transmite 

linişte omului însetat de cunoaştere. De aceea se cuvine să dăm importanţa cuvenită lecturii, să 

valorificăm comoara de înţelepciune ascunsă în cărţi.  

Cartea este în viaţa noastră un element central al creării unui psihic sănătos, a unei culturii 

generale, sprijinul în cadrul unei decăderi nervoase, este uneori ceva mai mult decât un profesor, un 

prieten, o cunoştinţă. Cartea a fost, este şi va fi întotdeauna un sprijin indispensabil în dezvoltarea umană 

din toate punctele de vedere.  

Un proverb românesc spune: Cartea face omul – om, ca altoiul pomul – pom. Aceasta înseamnă 

recunoaşterea faptului că înălţarea la adevărata şi deplina condiţie de om se realizează prin mijlocirea 

cărţilor, că prin ele se moşteneşte de la înaintaşi şi se transmite urmaşilor patrimoniul culturii şi al 

civilizaţiei naţionale, al culturii şi civilizaţiei universale.      

   

Bibliografie: 

Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, Editura Minerva, Bucureşti, 1988 

Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia,  Cluj-Napoca, 2000 
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CARTEA ŞI ÎNCEPUTURILE EI 

 

  Ţacu Manuela Mihaela, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Târgu Jiu 

                           Corlan Mariana, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Peştişani  

 

 Cartea, este minunea creatpă de om pentru a  înfrumuseţa suflete, pentru a reda starea de spirit 

celor „căzuţi”, pentru a asigura doza de energie celor ce simt că nu pot respira, pentru a lumina feţele 

celor trişti. Pe fiecare filă, ea, cartea, cuprinde universul culturii de la primele încercări de a scrie şi până 

la multitudinea de opere ale vremurilor noastre.  

Petru Movilă, fiul domnitorului moldovean Simion Movilă, devenit mitropolitul Ucrainiei şi a 

„tuturor Ruşiilor” este considerat de către istorici întemeietor al Lavrei Pecerskaia în marginea Kievului, 

pe malul Niprului. Tipografia din Pecerskaia a fost modelul tipografiei româneşti din Cîmpulung şi al 

celei de la Iaşi, înfiinţată (1642 – 1643) de Vasile Lupu, pe lângă mănăstirea Trei Ierarhi.  

Multe cărţi s-au tipărit în cele două oraşe, iar unele dintre ele prezintă un interes deosebit pentru 

tehnica şi activitatea tipografică a vremii. Domnitorii Matei Basarab  şi Vasile Lupu scriau predosloviile 

(prefeţele) cărţilor, afirmând  că „adresează cartea” tuturor creştinilor ortodocşi din sud-estul Europei: „de 

la noi, mulţumire fie moldovlachi şi ungrovlahi, ruşi, sârbi şi bulgari”. 

Prima carte  tipărită la Iaşi este intitulată Cartea românească de învăţătură duminicile prestre 

an… (1643), cunoscută sub numele „Cazania lui Varlaam”; a urmat în 1646, Cartea românească de 

învăţătură de la pravilele împărăteşti, numită şi  „Pravila mare”. Prima face educaţie morală şi religioasă 

cititorilor, a doua reglementa condiţiile juridice de dezvoltarea a vieţii civice şi cetăţeneşti. Ambele 

afirmă, chiar din titlurile lor, ideea unităţii poporului român şi a limbii literare româneşti. Nici o carte din 

trecutul nostru nu s-a bucurat de o răspândire mai mare decât Cazania lui Varlaam. Acesta a circulat şi 

sub forma copiilor manuscrise. S-a răspândit nu numai în Ţările Româneşti (Moldova, Muntenia, 

Transilvania), dar şi în ţările vecine: Polonia, Ucraina, Ungaria.  

La mănăstirea Govora (judeţul Vâlcea), se poate vedea şi azi camera vechii tiparniţe, care a 

funcţionat între anii 1637-1642, tipărind între  altele, Pravila (1640), cunoscută şi sub numele de Pravila 

mică şi Evanghelie învăţătoare (1642). Pravila s-a tipărit în două ediţii, una pentru Ţara Românească şi 

alta, comandată de mitropolitul Ghenadie, pentru Transilvania. Pe Pravila mică este menţionat pentru 

prima dată la noi preţul de carte: 21 constande de argint. Ilustraţiile xilogravate ale cărţilor tipărite la 

Govora semănă cu xilogravurile cărţilor tipărite la Lwow. Tehnicieni tipografi erau Ştefan din Ohrida şi 

Preda. În tipografia mitropoliei din Târgovişte apare, în anul 1652, Îndreptarea legii, prima carte juridică: 

în fond, această pravilă conţine legiferarea înăspririi situaţiei iobagilor în relaţiile lor cu marii feudali. 

 La Alba Iulia se desfăşoară o activitate editorial – tipografică restrânsă ca număr de cărţi, dar însemnată 

ca orientare literară. Cea mai însemnată din cărţile tipărite acolo este Noul Testament (1648).  
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Cercetările bibliografice au dovedit că la Alba Iulia a existat şi o tipografie de limbă ebraică, unde 

s-a tipărit Gramatica limbii ebraice de Henric Alstedius (1635). De asemenea, s-au mai tipărit aici 

diplome date de principii Transilvaniei preoţilor români. La Bucureşti s-a tipărit, în 1688, Biblia 

românească, model de execuţie tipografică şi de exegeză textologică savantă. Tipografia de la Bucureşti a 

avut, începând cu anul 1690, o secţie pentru imprimarea cărţilor greceşti, care până atunci se tipăreau 

numai la Veneţia, Paris şi Iaşi.  

Din anul 1646 şi până la 1679, în Moldova nu mai există tipar. Când mitropolitul Dosoftei al  

Moldovei, cunoscut şi ca scriitor şi versificator de talent, a vrut să-şi imprime două din operele sale, s-a 

adresat unor tipografii străine, Uniev (Polonia), unde a tipărit Psaltirea în versuri, 1673 şi Acatistul 

Precistii, 1673. 

Secolul al XVIII-lea îmbogăţeşte cultura tipografică (îndeosebi în Transilvania) cu noi genuri de 

tipărituri, cele mai multe cu caracter practic, cum sunt: calendare, cărţi populare, manuale şcolare 

(abecedare, aritmetici, cărţi morale), îndrumare practice. 

Prima carte tipărită a fost Pravoslovnica mărturisire (1691). A urmat  tipărirea principalelor cărţi 

de cult, cele mai multe în ediţie slavo-române, susţinând astfel orientarea spre biruinţa deplină a limbii 

poporului în biserică. 

Încă de la mijlocul secolului XVIII, papirusul – material fragil, adus din Egipt şi devenit din ce în 

ce mai scump şi mai rar – este abandonat şi înlocuit cu pergamentul. Costul unei cărţi scrise pe foi de 

pergament era: pentru un singur exemplar al unei Biblii erau necesare, pentru pregătirea pergamentului, 

pieile unei turme de cel puţin 300/400 de oi. Multe scriptoria erau adevărate „edituri”, care executau în 

serie, copii de Biblii, Evangheliare, cărţi liturgice sau de dogmă şi chiar texte laice. Cum „regula” 

benedictină – cea mai răspândită regulă monahală – prevedea pentru fiecare călugăr, circa 1500 ore de 

lectură pe an deci, 50 de volume de câte 300 de  pagini, în medie, însemna că bibliotecile mănăstirilor 

trebuiau neapărat să dispună de un însemnat număr de cărţi. cele circa 8000 de opere transcrise care ne-au 

parvenit, nu reprezintă decât o infimă parte din producţia acestor scriptoria.  

 

Bibliografie : 
Drimba, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei vol. III, Editura Saeculum I. O, Bucureşti, 2007 

Drimba, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei vol. VI, Editura Saeculum I.O, Bucureşti, 2007 

Simionescu, Dan; Buluţă Gheorghe, Pagini din istoria cărţii româneşti, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1981 
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ARTA DE A CITI 

 

Prof. Ungureanu Alexandrina, Colegiul Tehnic, Motru 

 

Lectura ca necesitate vitală pentru urmaşul lui homo sapiens este incontestabilă, mărturie stau 

numeroasele aprecieri ale unor personalităţi din varii domenii de referinţă: „Citeşte. Citind mereu, creierul 

tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi un înţelesul şi filosofia vieţii” (Mihai 

Eminescu). „Prin lectură se mobilizează încetul cu încetul cămările destul de goale ale tânărului. Lectura 

poate dezvolta mai toate calităţile noastre sufleteşti: inteligenţă, sensibilitate, memorie, imaginaţie. Prin 

lectură putem adăuga micii noastre experienţe de viaţă toată experienţa şi cuceririle făcute de omenire 

timp de mii de ani. Într-o bibliotecă stau închise tezaure incalculabile care, prin citire, pot trece în 

posesiunea noastră” (G. Vâlsan). „Toţi citim mai multe cărţi decât trebuie. Bibliotecă mare, pricepere 

mică” (G. Călinescu). „Lectura cărţilor bune e ca o convorbire cu cei mai aleşi oameni ai veacurilor” 

(Descartes). 

Pentru a înţelege un text nu-i totuşi suficient să ştii să citeşti. Depinde şi de dificultăţile textului. 

Cititorul vine în faţa textului cu bagajul său de cunoştinţe acumulate anterior, cu propria sa experienţă de 

viaţă, cu interesul şi perspicacitatea, diferită de la individ la individ.  

Lectura este un proces continuu şi paralel cu maturizarea individului. Numai că acest proces 

trebuie urmărit, îndrumat, orientat şi sistematizat să urce din treaptă în treaptă.  

Orice comunitate sau societate umană, dornică de cultură şi civilizaţie, este preocupată de nivelul 

general de cunoştinţe al membrilor care o compun, de ce şi cum citesc aceştia. 

Viaţa contemporană solicită intens capacităţile creatoare ale individului, eforturi fizice şi 

intelectuale sporite, oferindu-i în schimb, mijloace de instruire şi evoluţie spirituală. A fi om cult este un 

deziderat major, iar cultura presupune un susţinut efort de cunoaştere, realizabil doar printr-o lectură 

îndelungată, conştientă şi selectivă.  

Cunoaşterea umană este fundamentul culturii, iar instrumentul ei este cultura. Cultura intelectuală 

presupune un efort deosebit. „Om cu adevărat cultural este cel care a citit mult, care cunoaşte pe mulţi din 

semenii săi şi care a parcurs mult din ţările zise străine” (G. Duhamel). 

Interesul pentru lectură există în mod real, este o formă de manifestare psihică a unor nevoi 

obiective de cunoaştere, informare sau destindere, indiferent dacă individul conştientizează acest 

fenomen, pentru că există în mod real necesitatea fiecăruia de a se informa sau instrui, de a se dezvolta 

din punct de vedere intelectual, de a-şi lărgi perspectiva de abordare a lumii înconjurătoare.  

Lecturile individuale au o însemnătate deosebită. Este nevoie de o selecţie a cărţilor pentru o 

instrucţie minimală.  
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Dar, adesea, este mult mai bine ca un copil, aflat la începutul aventurii cunoaşterii, să citească 

cărţi care n-au legătură cu sistemul educaţional oficializat, dar care-i lărgesc orizontul şi-l învaţă să 

înţeleagă lumea şi tot ce-l înconjoară.  

Primul principiu al lecturii: citiţi încet, pe îndelete. „În afară de a citi foarte încet nu există artă de 

a citi” zice teoreticianul acestei arte, E. Faguet, la care ne vom referi în continuare. Dar nu există o 

singură artă de a citi, ci mai multe, diferite, conform diversităţii şi complexităţii unei lucrări. Cărţile de 

idei, filosofice sau ştiinţifice, au propria lor cheie. „Arta” de a citi astfel de cărţi este de a confrunta şi a 

corela mereu, spre a sesiza subtilităţile sau contradicţiile autorului.    

„În această privinţă, succesiunea stării de spirit este următoarea: citindu-i pe gânditori la început 

nu sesizezi contradicţiile; apoi descoperi multe; pe urmă, găseşti prea multe şi, din momentul acela, după 

personalitatea fiecăruia, le exagerezi din răutate şi triumfi, sau te obişnuieşti să le rezolvi pe toate şi 

termini prin a le înmulţi, pentru a le rezolva. Nu trebuie să fii înclinat spre nici un exces; trebuie să urmezi 

o cale de mijloc, în care satisfacţia de a înţelege să nu fie alterată de plăcerea de a discuta şi nici în scopul 

de a împăca prea mult lucrurile”. Acest exerciţiu intelectual este o utilă igienă. „Cu filosofii, lectura e o 

scrimă şi spiritul capătă mereu forţe noi, care pot fi folositoare în felurite chipuri”. 

Alt principiu: a te lăsa furat de lectură în cazul cărţilor care se adresează sentimentului. „Faptul că 

o ficţiune ne stăpâneşte este un lucru destul de ciudat. E un fel de beţie, adică o pierdere şi, în acelaşi 

timp, o creştere a personalităţii noastre, o stare de sugestie”. Aceasta este valabil pentru poezie, proză, la 

care poţi reveni spre noi satisfacţii. Dar autorii dramatici, trebuie citiţi sau piesele lor trebuie văzute pe 

scenă? Desigur, dramaturgii îşi scriu piesele lor spre a fi reprezentate pe scenele teatrelor. Dar, ai o mare 

satisfacţie a gândirii când revii asupra textului, spre a descifra mesajul, de a fi sigur că nu te-ai înşelat. 

Lectura e un exerciţiu al gândirii, cu reguli bine stabilite, care presupun profunzime, selecţie, 

prudenţă, recitire. Spre a nu fi primejdioasă sau inutilă este necesară o artă, care se poate şi trebuie 

însuşită spre a ajunge pe tărâmul mirific al cunoaşterii şi înţelepciunii, aşa cum demonstrează E. Faguet, 

din lucrarea căruia am ales citatele de mai sus. Arta de a citi este arta de a gândi, plus încă ceva.  
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DE LA TEHNICĂ LA LUMEA CĂRŢILOR 

 

Prof. Ursu Gabriela Anica, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

Prof. Ivan Grigore, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

          Între tehnică şi „lumea cărţilor” există o strânsă legătură, deoarece lecturarea unei cărţi reprezintă 

o modalitate complexă de învăţare, de muncă şi tehnică intelectuală independentă, care contribuie într-o 

măsură importantă la îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor, precum şi la formarea şi dezvoltarea 

capacităţilor intelectuale la fundamentarea teoretică a acţiunilor practice. 

Studiul cu ajutorul cărţii reprezintă principala strategie de muncă independentă care contribuie la 

transformarea tineretului şcolar, asigurându-i realizarea unei cunoaşteri şi învăţări eficiente. Lectura 

antrenează şi dezvoltă capacităţi mintale, deoarece necesită un efort de gândire, de învăţare conştientă. 

Creşterea continuă a surselor şi a volumului de informaţii, ca urmare a progresului tehnico–ştiinţific şi 

cultural, accentuarea caracterului inter şi multidisciplinar al abordării problemelor şi necesitatea urgentării 

rezolvării şi implicaţiilor lor aplicative sporesc valenţele studiului cu cartea. 

Practica iniţiază teoria prin descoperirea unor fapte neaşteptate, deoarece nu urmăreşte în mod 

deliberat acest lucru. Practica reformulează teoria, adică cercetarea unor fragmente de realitate care 

conduc la elaborarea unor noi scheme explicative. De asemenea, practica orientează interesul teoretic, 

întrucât noile modele de cercetare pot determina noi direcţii de preocupare teoretică şi ajută la clarificarea 

unor concepte. Prezenţa teoreticului în practic este de multe ori implicită, sub formă de supoziţii 

netransparente, care trebuie conştientizate şi explicitate, deoarece teoreticul ghidează demersul practic.  

Prin urmare, deducerea ideilor din experienţă sau racordarea lor la rezultatele teoretice existente 

este posibilă datorită caracterului generalizator al teoriei. Teoria este o concentrare de idei, iar practica 

reprezintă construirea acestor idei.  

 

Bibliografie: 
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Siebert, H., Pedagogie constructivistă. Bilanţ asupra dezbaterii constructiviste asupra educaţiei, Iaşi, Institutul 

European, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN – Cartea, de la idee la concretizare   

18 Martie 2014                                                     139   

 

CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE-A SCRIS 

                                 

   Prof. Valea Delia, Clubul Copiilor Sebiş 

 

Dau timpul înapoi cu mulţi, mulţi ani, cînd eram elevă a Preparandiei din Arad, în timpul vacanţei 

de vară, îmi propuneam şi reuşeam să citesc foarte multe cărţi, utile, de literatură, ştiinţă, dragoste, de 

specialitate şi la început de an şcolar, cănd intram în internatul gigant al liceului îmi aduceam un 

geamantan de cărţi... serile ni le petreceam, eu şi colegele mele, în a ne măsura cantitatea şi calitatea celor 

citite în vacanţa de vară... şi Doamne, ce fericite eram, să ne arătăm truda noastră din vară... Toamna se 

numară bobocii şi noi ne număram câte cărţi citesem peste vară... acum întreb, dar nu vreau răspuns, de 

frica dezamăgirii, oare se mai poartă aceasta frumoasă modă, cel putin la acel liceu de prestigiu unde-am 

fost eu?! Să fie prea deşuetă acea modă?! inutilă?! sau timpul a luat-o razna şi cu el şi oamenii... 

Şi totuşi revin la gânduri frumoase şi iar repet: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris...”. Din 

fericire librăriile nu sunt goale, căutătorii de frumos încă aleargă să le culeagă nectarul! 

Şi iată una dintre primele mele încercări literare, un interviu luat tatălui meu, un mare meşter 

dogar: De vorbă cu meşterul dogar Paşca Ioan.  

Meşterul dogar Paşca Ioan a fost tatăl  meu şi sunt  mandră de el! Cu vorbele domniei sale am 

întocmit un prim interviu, ducându-mă cu gândul că atunci când va veni vremea voi încerca editarea unei 

cărţi în care voi insera interviurile luate meşterului dogar Paşca Ioan, în care împărtăşeşte din tainele 

dogăritului. 
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DEFECTE DE VORBIRE SPECIFICE VÂRSTEI PREŞCOLARE 

 

 

                                                        Prof. Vasile Popescu Ion Sorin, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Albeni 

 

 

Principala tulburare de vorbire cu care ne confruntăm este DISLALIA. Dislalia constituie o 

tulburare de articulaţie care se manifestă prin deformarea, substituirea, omiterea sau inversarea anumitor 

sunete, atât în vorbirea spontană, cât şi în cea reproductivă.  

Se întâlnesc dislalii fiziologice şi dislalii patologice, revenindu-ne sarcina de a ne ocupa mai ales 

de prima formă. Deosebirile între cele două deficienţe se referă la cauzele care le-au declanşat, la 

posibilităţile de înlăturare. 

Ea poate să afecteze unele sunete izolate, îndeosebi acelea care se pronunţă mai târziu în evoluţia 

copilului, în cazul acesta este vorba de o dislalie simplă. Ea poate să cuprindă mai multe sunete sau chiar 

majoritatea sunetelor, aceasta fiind denumită dislalie polimorfa. 

Consoanele care prezintă frecvenţa cea mai mare în tulburările de vorbire sunt: s, j, r, g, c, t, s, z. 

Tipurile de deformare mai des întâlnite sunt sigmatismul (finterdental, dental şi palatal), 

parasigmatismul (alterarea sunetelor s, z, ş, j, t, c) şi rotacismul (mono sau polivibrant).  

În afară de aceste deformări, se semnalează betacismul (b, p), capacismul (c), deltacismul (d, t), 

fitacismul (f, v), gamacismul (g, h), lambdacismul (l), mutacismul (n, m). 

Apariţia acestor deficienţe se explică în cele mai multe cazuri prin particularităţile de dezvoltare 

ale aparatului fonator: lipsa de antrenare a musculaturii fonatorii, a mişcărilor limbii, buzelor, maxilarelor. 

Trăsătura caracteristică o constituie poziţia deplasată a limbii faţa de locul corect de articulare. 
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E-BOOK sau CARTE TIPĂRITĂ? 

 

Prof. Vîlceanu Aurelia, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

Prof. Voicu Manuela, Colegiul Tehnic Nr. 2,Târgu Jiu 

 

Cartea vs e-book e o falsă confruntare? Vor exista cartea şi e-book, se vor complementa până când 

probabil în viitor, cândva, cartea pe hârtie va deveni obiect de colecţie şi va apărea doar la ocazii speciale. 

Atât aşa-numitele „e-book-uri”, cărţile în format electronic, cât şi volumele tipărite pe hârtie pot fi 

răsfoite cu buricele degetelor. Ambele sunt redactate într-un procesor de text instalat pe computer, iar la 

prima vedere, singura diferenţă dintre ele o constituie suportul de stocare. 

Cartea tipărită nu va dispare, dar va creşte semnificativ preţul ei, fapt ce va determina editurile să 

se orienteze spre ediţii bibliofile adresate pasionaţilor, ediţii numeric reduse, tehnic foarte bine executate 

cu materiale de foarte bună calitate şi cu valoare culturală mare. 

 Formatul electronic are din punct de vedere economic avantaje majore:  

- ar putea permite revenirea la învăţământul gratuit (societatea ar putea oferi în mod gratuit tânărului la 

intrarea în sistemul de învăţământ în mod gratuit dispozitivul de stocare şi sistemul de operare - costuri 

mult mai mici decât cele pe care le achităm în prezent prin editare, tipărire, transport, distribuţie, etc. 

pentru un tânăr de la intrarea şi până la ieşirea din sistemul de învăţământ obligatoriu); 

- ediţia de print este limitată la numărul de exemplare tipărite, iar orice actualizare presupune o noua 

ediţie cu costurile aferente;  

- ediţia electronică este practic nelimitata ca tiraj, permite actualizări de câte ori este nevoie - lucru foarte 

important în domeniul cărţilor de tehnică - la costuri deosebit de reduse;  

- din punct de vedere al accesului la carte, dacă eşti în situaţia de a căuta o carte editată într-un tiraj mic în 

urmă cu 10-20 de ani, ai o mare problemă, în cazul ediţiilor electronice acest lucru nu se întâmplă; 

- din punct de vedere al sănătăţii, sunt cunoscute riscurile la care este expus sistemul respirator al 

persoanelor care lucrează într-o arhivă sau o bibliotecă mare (nu trebuie omis consumul de energie 

necesar asigurării microclimatului pentru păstrarea în condiţii optime a hârtiei tipărite); 

- din punct de vedere practic, într-o lume în mişcare cum este cea în care trăim atunci când eşti nevoit   

să-ţi schimbi (în interesul serviciului de exemplu) localitatea sau ţara de reşedinţă, mutarea unei biblioteci 

echivalente unui TB de informaţie stocată pe un HD (care cântăreşte câteva sute de grame) este foarte 

costisitoare, practic cu atât mai puţin posibilă cu cât distanţa până la noua locaţie este mai mare.  

În confruntarea dintre „print şi electronic”, sistemele electronice câştigă datorită rentabilităţii  

economice net superioare, a accesibilităţii facile din orice punct de pe glob data de infrastructură în 

continuă dezvoltare, a posibilităţii de actualizare a bazei de date în timp real şi cu costuri insignifiante, 

comparativ cu cele pe care le presupune formatul. 
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Ce este un e-book? Un e-book sau cartea electronică este un fişier electronic digital ce cuprinde 

textul şi  dacă este cazul, imaginile unei cărţi tipărite.  

Cum se poate citi un e-book? Cartea electronică este o carte virtuală şi poate fi citită pe mai multe 

tipuri de aparate portabile: e-reader, smartphone, tableta, dar şi pe calculatorul personal. 

Care sunt avantajele citirii unui e-book? Cărţile electronice pot fi lecturate pe diverse dispozitive: 

pe calculatorul personal, pe laptop, tabletă şi chiar pe e-reader sau telefon. Acestea pot fi utilizate în orice 

moment, oriunde v-aţi afla: la birou, în deplasări, acasă. Se pot stoca mii de titluri, astfel încât poţi avea la 

dispoziţie o bibliotecă imensă. e-Readerele nu obosesc ochii datorită ecranelor cu cerneală electronică şi 

fac din lectură o experienţă cu totul relaxantă. e-Bookurile se pot procura într-un timp foarte scurt prin 

comanda online şi costurile sunt reduse faţă de cărţile tipărite. e-Bookurile nu se deteriorează în timp şi 

ocupă un spaţiu virtual redus. Lectura electronică ajută la protejarea mediului înconjurător. În 

confruntarea dintre cărţi tipărite şi cărţi digitale, cele din urma sunt încriminate deseori pe motiv de 

îndobitocire şi obosire mentală şi/sau emoţională. E firesc pentru un cititor avizat/pasionat să afirme că 

între coperţile fizice regăseşte comori, în vreme ce într-un pdf sau un doc afişat pe un ecran îşi iroseşte 

energia şi capătă doar dureri de cap. E timpul să dăm eBook-urilor locul pe care îl merită, să le ajutăm să 

fie mai bune, să ne ajungă mai uşor în mâini, ochi şi minte, să renunţăm la teama de a învăţa cum 

funcţionează uneltele care ne poartă rapid la cuvintele de care avem nevoie. Profitând de faptul că 

procesul digital e în continuă dezvoltare şi mai are cale lungă până să ajungă să-şi mulţumească publicul 

cu features utile şi fără cusur, bijuteriile literare editate pe hârtie premium, benzile desenate de calitate, 

cărţile cu senzaţionale fotografii, volumele cu adevărat valoroase îşi vor găsi mereu locul în librarii şi 

biblioteci. O carte digitală, mai precis forma pe care e citită, nu trece testul ciocanului sau al apei,  

n-are mirosul „ăla” şi răsfoirea e condiţionată de baterie. Nu încape vorba: nu va înlocui CARTEA aşa 

cum o ştie şi-o iubeşte lumea, însă, lansează provocarea selecţiei inteligente. Cele două formate – 

electronic şi tipărit – ar trebui mai degrabă analizate ca părţi  ale aceluiaşi întreg, iar criza actuală a pieţei 

de carte, derulată pe fondul ascensiunii (pe alte coordonate) ebook-urilor, ar trebui să conducă la 

reorganizarea principiilor pe care funcţionează acum industria editorială. 

Cel mai important este „să citeşti”. Nu are importanţă dacă este carte tipărită sau e-book. E-

readere-ele au fost create pentru a se asemăna cât mai mult cu cartea tipărită. Nu emit lumină, „cerneala” 

electronică este asemănătoare ca aspect cu cea de hârtie, special pentru a nu obosi ochiul cititorului. 

„Parfumul” unei cărţi tipărite este de neînlocuit. Pe de altă parte, un e-reader are un avantaj imens, 

evident mai ales într-o călătorie: are aceeaşi greutate, indiferent câte cărţi ai în el. 

Cât de frumoase sunt cărţile şi câtă bucurie aduc în viaţa noastră! 

 

Bbliografie : 

http://www.wolterskluwer.ro/info/informatii-utile/cum-se-folosesc-ebook-urile/  

http://think.hotnews.ro/e-book-vs-cartea-tiparita.html . 
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CARTEA, ÎNTRE POTENŢIALITATE ŞI ÎMPLINIRE 

 

Prof. Vlaicu Claudia Mihaela, 

Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, Piteşti 

 

Proust făcea o analogie între opera sa şi o catedrală; evident că se referea, în principal, la structura 

copleşitoare a romanului, dar această imagine închide în ea şi pe cea a Cărţii ca obiect sacru, ca mijloc de 

cunoaştere a lumii şi a sinelui.  

Această problemă îşi relevă complexitatea în special prin ineditul procesului de creaţie-receptare. 

Se ştie că o carte nu este exclusiv proiecţia autorului său, ci, mai ales, a celui care o actualizează prin 

lectură. Atunci când Matei Călinescu afirmă „În realitate, fiecare cititor este, cât timp citeşte, cititorul 

propriului sine”, se propune o schemă interpretativă derutantă, dar reală; criticul evidenţiază ideea că 

opera literară este doar un pretext pentru actualizarea unor combinaţii interpretative specifice doar unui 

anumit cititor. Altfel spus, fiecare lector percepe diferit sau măcar nuanţat textul cărţii pentru că, de fapt, 

el vine cu o sumă de informaţii, trăsături personale şi presupoziţii care direcţionează procesul de 

receptare.    

Aşadar, a citi înseamnă un prilej de a regăsi propria sensibilitate şi viziune asupra lumii. Astfel se 

explică senzaţia încercată în faţa unor texte pe care le citim prima dată că ne sunt cunoscute sau că o 

anumită atmosferă sau sentiment le-am mai trăit cândva.  

Într-o povestire de Ioan Groşan „două personaje constată cu uimire că insula pe care trăiesc este, 

de fapt, o carte.” Astfel, poate părea că totul s-a spus ori s-a scris deja. Dincolo de exasperarea creatoare 

adusă de această evidenţă există şi un confort generat de intimitatea intuită dintre scriitor şi cititor. 

Opera literară nu mai este un produs exclusiv al creaţiei, ci mai întâi al asimilaţiei. Pare de 

neconceput azi un scriitor original, în sensul necontaminarii sale spirituale. În mod conştient sau nu, el va 

fi marcat de lecturile sale, de aderenţa la o manieră sau alta, mai mult, îşi va cauta chiar izvoarele în 

Lectură. 

Aceasta este matricea ideală a unei interpretări: ca cei doi, autorul şi cititorul să se identifice total, 

regăsind şi retrăind aceleaşi sentimente şi atitudini. 

O carte bună este una obsedantă, care actualizează nu doar sensurile sale primare, ci o întreagă 

reţea de semnificaţii şi intertextualităţi. O carte în care le recunoşti pe toate celelalte citite este o carte 

densă, cu şanse de a rămâne în memoria propriei afectivităţi. 

Procesul este asemănător unui perpetuum mobile, în care o piesă acţionează permanent asupra 

celorlalte, punându-le în mişcare. Lectura aduce după sine scrierea.  

Artă a cuvântului şi folosind aşadar un material artistic atât de comun – limba -  literatura are 

sarcina dificilă de a se reorganiza permanent în forme noi şi generatoare de noi sensuri. 
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Fie că s-au numit romantism, simbolism, avangardă, modernism, postmodernism încercările de a 

ieşi din literatură au fost abandonate sau amendate, căci literatura a ajuns să funcţioneze ca un corpus 

care nu poate fi receptat parţial. Tocmai datorită vastităţii sale, ea devine imposibil de trunchiat şi necesită 

o inteligenţă şi o memorie afectivă a receptorului.  

Farmecul literaturii stă în prezent în dublarea sensurilor textului de către sensurile subsumate de 

experienţa culturală a autorului. 

Textul şi poezia-literatura nu se pot confunda; pentru ca textul să devină poezie este necesar actul 

descifrării prin lectură, refacerea unor semnificaţii, intrepretarea unor simboluri ale unui univers 

esenţializat şi enigmatic.  
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MUZEUL ŢĂRANULUI ROMÂN 

 

Prof. Voicu Teodor, Şc. Gim. Nr. 1, Albeni 

 

Muzeul Ţăranului Român este unul dintre cele mai active muzee din Bucureşti. Vechi de mai bine 

de 100 ani, muzeul nu îşi arată vârsta şi este pe zi ce trece tot mai agitat, având de toate: galerie de artă, 

librărie, club, terasă şi un spaţiu în aer liber unde, pe înserat, poţi vedea filme. Face parte din familia 

europeană a Muzeelor de Artă şi tradiţii Populare. De la floarea culeasă din gradină şi prinsă în păr până 

la obiecte confecţionate din metale nobile, de la simpla găurire şi agăţare a unor pietre, scoici până la 

gravare, traforare, filigranare, preferinţele şi imaginaţia ţăranului român au evoluat prin secole, din 

generaţie în generaţie.  

În patrimoniul Muzeului Ţăranului Român, podoabele ţărăneşti constituie o colecţie de o mare 

diversitate, reunind atât piese ce se regăsesc în aproape toate zonele ţării, salbe de bani din aur şi argint, 

diferite ca mărime şi alcătuire, cât şi tipuri de podoabe cu o răspândire limitată, cheile pe chici din 

Pădureni, Hunedoara.   

Aşa cum spune şi titulatura sa, „Muzeul de la Şosea - Mereu actual din 1906”, muzeul şi-a păstrat 

vitalitatea şi este unul dintre cele mai îndrâgite muzee din capitală, locul unde fiecare zi aduce programe 

noi, fiecare sărbătoare este primită cum se cuvine, cu tradiţie, frumos şi linişte fiind situat în Bucureşti pe 

Şoseaua Kiseleffnr.3, lângă Piaţa Victoriei, iar clădirea unde se află actualul muzeu a fost construită în 

perioada 1912-1941, după planurile arhitectului N. Ghica-Budeşti, reprezentant al şcolii româneşti de 

arhitectură, care a creat un „un palat al artei pământene”, dispus sub forma incintelor de tip monastic.  
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Paşcu, A .,  Memoria satului. Cartea timpului,  broşură, Muzeul Ţăranului Român, 1999 
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SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN  Cartea, de la idee la concretizare 

CATALOGUL LUCRĂRILOR 

 
NR. 

CRT 

AUTOR INSTITUŢIE TITLUL LUCRĂRII 

1. ANDREICĂ NADIA 

HAIDUC MARCELA 

Col. Naţ. „Vasile Lucaciu”, Baia Mare 

Col. Teh. „George Baritiu”, Baia Mare 

Familia-„Şcoală”în formarea 

caracterului moral al tânărului 

2. APOSTOL ADRIANA 

ISPAS ALINA 

Grădiniţa, „Floare de Colţ”, Bucureşti Rolul educativ al poveştilor 

3. APOSTOL ECATERINA, 

TANASACIUC VALENTINA 

Şcoala Gimnazială Nr. 22, Galaţi Importanţa lecturii este dată de 

aspectele educative pe care le implică 

4. ARSENIE ADELA 

MĂDĂLINA 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”,  

Târgu Jiu 

Rolul lecturii în viaţa noastră 

5. BALA ELENA Şcoala Gimnazială Specială 

„Christiana”, Bocşa  

Cartea, de la idee la concretizare - 

din perspectiva estetica 

6. BĂDĂRĂU GEORGE Şc. Gim. nr.1 Lunca Cetăţuii Cartea de la facere la desfacere 

7. BĂRBULESCU DANIELA 

MARILENA 

Şcoala Gimnazială Nr. 117 Bucureşti Primele scrieri în limba română şi 

contribuţia lor la păstrarea identităţii 

naţionale 

8. BEBU ANDREEA Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, 

Piteşti  

Cartea, o comoara nepreţuită a 

omenirii 

9. BELEGA CRISTINA ELENA Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Importanţa cărţii în viaţa omului 

modern 

10. BENGESCU OTILIA Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu Le livre à l’ère numérique 

11. BISTREANU ELIANA 

VASILICA 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu Les adolescents en crise de lecture 

12. BÎZOCU CODRUŢA 

NICOLETA 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu Rolul educaţiei în societatea 

cunoaşterii 

13. BOBIC OTILIA LOREDANA 

DIACONESCU MIRELA 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu Particularităţi de vârsta ale copiilor 

şi specificul literaturii pentru copii 

14. BOBINA CARMEN Colegiul Economic Virgil Madgearu  Cititul in zilele noastre 

15. BOSTAN ELENA Colegiul Tehnic „Costin D. Nenitescu”, 

Piteşti  

Naşterea unei cărţi – magie şi mister 

16. CALDARARU MIHAELA 

NADIA 

G.P.P. ”Muguraşii”, Râmnicu Sărat Rolul şi importanta cărţii pentru 

calitatea educaţiei 

17. CALOTĀ  RODICA Colegiul  Naţional  „Tudor 

Vladimirescu”, Târgu Jiu 

Cartea, idee şi fibră 

18. CĂLIN DIANA,  

CÎRLUGEA MARIUS 

Şcoala Profesională Specială, Craiova Carte versus film 

19. CHILIMENT MIHAELA, 

 NEAGOE SILVIA 

Şc. Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, 

Piteşti 

Rolul lecturii în dezvoltarea 

personalităţii elevului 

20. CHITIGIU ELENA 

LOREDANA 

ZESTROIU SIMONA 

C.J.R.A.E. Gorj 

 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

Cartea - Drumul spre cunoaştere 

21. CLIPICIOIU GHEORGHIŢA Liceul Energetic Târgu Jiu Text şi context în interpretare 

22. CRĂCIUNESCU CLAUDIA 

ION ELENA 

C.J.R.A.E. GORJ Pregătirea Psihologică Pentru 

Examene 

23. DAMASCHIN DORINA  Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, 

Piteşti 

Cartea - izvor de cunoaştere 

24. DIACONIŢA CRISTINA,  

DIACONIŢA COSTEL 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu Lumea cărţii 

25. DOBRE ANA-MARIA Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea Istoria cărţii  

26. DOGARU  ELENA-CARMEN Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, 

Pitesti 

Discursul autobiografic la 

Marguerite Duras 

27. DRAGOMIR DIANA- OANA Liceul Tehnologic Costeşti Rolul cărţii şi al lecturii în 

activitatea educativă 

28. DRĂGOI ADELA Colegiul Tehnic Energetic, Sibiu O filă din cartea propriei vieţi 

29. DURA ELENA Colegiul Tehnic „Costin D. Nenitescu”,  

Piteşti 

Cartea în era informaţiei 



SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN – Cartea, de la idee la concretizare   

18 Martie 2014                                                     147     

 
30. DUŢESCU MIRELA LIDIA Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu”, Târgu Jiu 

Cartea, între real şi virtual 

31. EREMIA GABRIELA Colegiul Tehnic Mihai Viteazu, 

Vulcan 

Cartea, de la idee la concretizare 

32. FENICHIU DORINA  

TUDORAN DOINIŢA 

Grădiniţa „Floare Albastră” 

Bucureşti  

Cartea cu poveşti 

33. FLORESCU IULIANA Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu” Cărţile-prietenii mei 

34. FOMETESCU OLIVIA Liceul Energetic, Tg-Jiu De ce cartea?! 

35. GABOR ELISABETA Liceul Tehnologic „Ion Creangă” 

Pipirig 

Culegerea de matematică – de la idee 

la concretizare 

36. GILORTEANU IULIA-

MARINELA 

Colegiul Auto „Traian Vuia” 

Târgu  Jiu 

Lectura cărţilor şi tinerii de azi 

37. GIORGI  DANIEL Liceu Tehnologic G.ral Constantin 

Şandru 

TIMSS 

38. GLODEANU CODRUŢA ELENA Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu Cartea şi lectura 

39. GOANTA CRISTINA CNTV, Tg-Jiu Interacţiunea profesor-elev 

40. GROZA GIORGIA VOICHIŢA Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca 

şi Crişan”BRAD 

Cartea – pilon al cunoaşterii şi 

modelării personalităţii umane 

41. GURGU CLAUDIA MONICA Şcoala Gimnazială Nr. 1, Motru Cartea de la idee la concretizare 

42. HOSU ANA-MARIA,  

HOSU SEBASTIAN-CLAUDIU 

Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu, 

Şcoala Generală Alexandru 

Ştefulescu 

Cartea  un izvor nesecat de 

informaţie şi satisfacţie 

43. IACOB ALINA-ANDREEA Şcoala Gimnazială Slobozia Deal Rolul lecturii suplimentare în viaţa 

copiilor 

44. IACOB IULIANA Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă” 

Pipirig 

Lectura-mijloc eficient  pentru 

formarea  şi dezvoltarea 

competentelor de  comunicare 

45. IANCU IONUŢ MARIAN Colegiul Tehnic „Ion D. 

Lăzărescu”,  Cugir 

Lectura şi şcoala 

46. IOSIM  DANIELA  CRISTINA Şcoala Gimnazială Nr. 4 ,,Fraţii 

Popeea”, Săcele 

Cartea – drumul spre libertate 

47. IOVANOV VALERIA Colegiul Tehnic Nr 2, Târgu Jiu 

 

Internetul sursă de comunicare, 

informare-documentare în utilizarea 

metodelor moderne de predare 

învăţare, metoda proiect 

48. ISTOCESCU ANA MARIA Liceul Constantin Brâncoveanu, 

Horezu 

Proza lui Ştefan Bănulescu şi 

realismul magic 

49. IVAN CAMELIA CERASELA Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu Noi perspective de abordare a 

lecturii 

50. LEZERIUC FLORINA Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 

Bacău 

Cartea, de la idee la concretizare 

cercetarea sociologică 

51. LUPŞE MARINA G.P.P. Nr.53, Oradea Cartea, bază a literaturii pentru copii 

52. MĂRICUŢ MĂRIOARA Şcoala Gimnazială „Florian 

Porcius”, Rodna 

Cartea – izvor de cultură şi 

înţelepciune 

53. MĂNESCU CAMELIA 

MĂNESCU NICOLAE 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

U.C.B. Târgu Jiu 

Utopia cărţii 

54. MERGEA MARIA Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu Cartea oglinda sufletului 

55. MERGEA  TEODOR 

 

Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu Educaţia şi formarea ca vectori de 

menţinere şi de îmbunătăţire a 

calităţii vieţii 

56. MIHAI MELANIA Liceul de Arte „Constantin 

Brailoiu” Târgu Jiu 

Le livre d'une société 

57. MIHNEA EMILIA Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”  

Baia Mare 

O privire asupra romanului 

„Orgolii”, de Augustin Buzura 

58. MIOARĂ ALINA Liceul Tehnologic „Costin 

Neniţescu”, Buzău 

Cartea – trecut, prezent, viitor 

59. MÎINEA CRISTINA   

BADEA DANIELA 

Şcoala gimnazială „Sf. Nicolae”, 

Bucureşti  

Drumul cărţii - poveste adevărată 

60. MOCIOI DANIEL Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă”, 

Târgu Jiu 

Cartea – estetică şi cunoaştere 
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61. MORJAN CRISTINA 

ANTOANETA 

Colegiul Economic „Virgil 

Madgerau”, Târgu Jiu 

Metode, procedee şi mijloace de 

învăţământ utilizate  

62. MUNTEANU ANGELA Şcoala Gimnazială Nr. 117, 

Bucureşti 

Evoluţia cărţii de-a lungul vremii 

63. MUNTEANU ŞTEFANIA 

CARMEN 

Şcoala Gimnazială Hangu, Neamţ Cartea de la idee la concretizare 

64. NIŢULESCU ADELINA 

ANDREIA,  

BICAN OVIDIU LAURENŢIU 

C.J.R.A.E. Gorj 

C.J.R.A.E. Gorj 

Tehnici academice pentru elevi 

65. ONEA EMILIA TATIANA Şc. Gim. Nr.1, Văgiuleşti Cartea ca manual 

66. PALAMARIU MARIANA Şcoala Gimnazială Nr. 3, Lupeni Cartea – izvor de informaţie 

67. PATRĂŞCOIU ANA MARIA Şcoala Gim. „C. Săvoiu”,Târgu Jiu TIC şi abordarea interdisciplinară a 

ştiinţelor 

68. PĂUN SILVIA Colegiul Naţional Al. D. Ghica, 

Alexandria 

Internetul şi cartea - doi fraţi 

inamici 

69. PÂNIŞOARĂ  ELENA 

ŞTEFANIA 

Şcoala Gimnazială Nr.1, Albeni Cartea nescrisă a civilizaţiei elene - 

incretismul valorilor 

70. PÎNTEA OTILIA  Liceul Tehnologic Holboca  Din istoria bibliotecilor 

71. POPESCU SIMONA, 

BALTARU NINA 

Şcoala Gim. „C. Săvoiu”,Târgu Jiu Cartea de la sâmbure de adevăr la 

ficţiune  

72. PRODAN  SIMONA, 

PRODAN TIBERIU 

Liceul Tehnologic Transporturi 

Auto, Timişoara 

Cărţile electronice 

73. RESEDEA NELUŢA,  

VOINESC GEORGIANA 

C. N. „I.C. Brătianu”/ Şc. Gim. 

„Ovidiu Densuşianu” Haţeg 

Studiu privind formarea 

deprinderilor de a redacta o 

compunere 

74. SÂRBU ADRIANA 

TAŞCU STAVRE MINODORA 

Şcoala Profesională Specială, 

Craiova 

Cartea - importanţa şi semnificaţia 

în viaţa omului 

75. SICHITIU MARGARETA Colegiul Tehnic Motru Laudă cărţii 

76. STREIANU ANIŞOARA 

MARUŞCA PETRIŞOARA 

Grădiniţa P.P. „Floarea-soarelui”, 

Reşiţa 

Cartea şi copilul preşcolar 

77. ŞPAN ADELA GABRIELA Liceul Teologic Penticostal, Baia 

Mare 

Cartea-tabloul vieţii mele 

78. ŞTEFĂNUŢ LAVINIA Colegiul Tehnic  „Dorin Pavel”, 

Alba Iulia 

Lectura în viaţa tinerilor – o 

cercetare constatativă 

79. TROTEA RAMONA MIHAELA  Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu”, Târgu Jiu 

Importanţa lecturii pentru educaţie 

80. ŢACU MANUELA MIHAELA  

CORLAN MARIANA 

C.S.E.I. Târgu Jiu 

Liceul Tehnologic „Constantin 

Brâncuşi”,  Peştişani 

Cartea şi începuturile ei 

81. UNGUREANU ALEXANDRINA Colegiul Tehnic Motru Arta de a citi 

82. URSU GABRIELA ANICA,  

IVAN GRIGORE 

Colegiul Tehnic Nr 2, Târgu Jiu 

Colegiul Tehnic Nr 2, Târgu Jiu 

De la tehnică la lumea cărţilor 

83. VALEA DELIA Clubul Copiilor Sebis Carte frumoasă, cinste cui te-a scris 

84. VASILE CORNELIU Şcoala Gimnazială Nr. 279, 

Bucureşti 

Cartea - însemn esenţial al culturii şi 

educaţiei 

85. VASILE POPESCU ION SORIN Şcoala Gimnazială Nr.1, Albeni Defecte de vorbire specifice vârstei 

preşcolare  

86. VÎLCEANU I AURELIA,  

VOICU MANUELA 

Colegiul Tehnic Nr. 2,  Târgu Jiu 

Colegiul Tehnic Nr. 2,  Târgu Jiu 

E-book sau carte tipărită? 

87. VLAICU CLAUDIA MIHAELA Colegiul Tehnic „Costin D. 

Neniţescu”, Piteşti 

Cartea, între potenţialitate şi 

împlinire 

88. VOICU TEODOR Şcoala Gimnazială Nr.1, Albeni Muzeul ţăranului român 
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN  Cartea, de la idee la concretizare 

CATALOGUL LUCRĂRILOR 
 

SECŢIUNEA CREAŢII LITERARE  
 

NR. 

CRT. 
AUTOR INSTITUŢIE TITLUL LUCRĂRII 

1. 
CALOTĀ VALENTIN  Colegiul Naţional „Tudor 

Vladimirescu”, Târgu Jiu 

Învingātor prin artā 

2. 
CIOLOFAN ROXANA-

ALEXANDRA  

Liceul „Constantin Brâncoveanu”, 

Horezu 

Rânduri despre carte 

3. 
DASCALETE ELENA MIHAELA  Liceul „Constantin Brâncoveanu”,  

Horezu 

Rânduri despre carte 

4. 
DIACONU IONELA 

 

Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu” Târgu Jiu 

Cartea - scenariu dedicat eternităţii 

5. 
DRAGHICI TIMEA  

 

Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu”, 

Vulcan 

Rânduri pentru carte 

6. 
ILIE ANDREEA Colegiul Tehnic „Costin D. 

Neniţescu”, Piteşti 

Rânduri pentru carte. Dincolo de 

catalog 

7. 
JUVERDIANU MARIA LUISA  Colegiul Economic „Emanuil 

Gojdu”, Hunedoara 

Esenţa cuvântului 

8. 
MĂRGINAŞ TEODORA 

 

Colegiul Naţional „Vasile 

Lucaciu”, Baia Mare 

Lectură pentru viitor 

9. 
MIHAI NDREEA DANIELA  Liceul Teoretic „Al. 

Marghiloman”, Buzău 

Rânduri pentru carte 

 

10. 
MIHUŢ ADELA 

 

Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” 

Vulcan – Hunedoara 

Rânduri pentru carte 

11. 
OLTEANU VIORELA  

 

Colegiul Tehnic „Costin D. 

Neniţescu”,  Piteţti 

 Parfumul cărţii 

12. 
PETCU FLAVIUS  Colegiul Tehnic Nr. 2,  

Târgu Jiu 

Peripeţiile lui Aventură 

13. SCHIRLOIU OANA MĂDĂLINA Colegiul Tehnic Motru Cartea – experinţe de viaţă 

14. 
STRIMBU RALUCA ALINA  

 

Colegiul Naţional „Vasile 

Lucaciu”, Baia Mare, Maramureş 

Cartea, de la idee la concretizare 

15. 
TOADER DIANA 

 

Colegiul Tehnic „Ion D. 

Lăzărescu”, Cugir 

Prin  cartea  citită  redevin  un  

întreg… 

16. 
TONTEA ANA MARIA  

 

Liceul „Constantin Brâncoveanu”,  

Horezu 

Creaţia, o transpunere a sufletului 

17. 
ROŞIANU VICTORIA  

ANA-MARIA 

Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu” Târgu Jiu 

Rânduri pentru carte 

 

 

SECŢIUNEA CREAŢIE PLASTICĂ – DESEN 

 
NR. 

CRT. 
AUTOR INSTITUŢIE TITLUL LUCRĂRII 

1. BĂLAN BIANCA Colegiul Tehnic Nr. 2,  Târgu Jiu Eminescu,  Imn pentru carte 

2. BĂLTĂREŢU ALINA Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu”, Târgu Jiu 

Lumea cărţilor 

3. BIVOLARU DANIEL Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu Cartea  

4. COJOCARU ECATERINA Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu”, Târgu Jiu 

Raftul cu cărţi 

5. CROITORU BIANCA Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu”, Târgu Jiu 

Arborele literar 

6. GENTEA ROBERT Colegiul Tehnic „Costin D. 

Neniţescu”, Piteşti 

Imagini ascunse printre rânduri 
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7. IONAŞCU MARIA ADELINA Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu”, 

Vulcan 

Cartea mea preferată 

8. LAKATOŞ KARINA Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu”, 

Vulcan 

Cărţi cu poveşti 

9. LILEA IONUŢ DANIEL Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu Ionel, Lumea cărţii 

10. LUNGU ANDREEA Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu Poetul 

Cartea mea-i, fiule, o treaptă 

11. MARCU DANIELA FLORENTINA Liceul de Muzică şi Arte Plastice 

„Constantin Brăiloiu”, Târgu Jiu 

Pomul poveştilor 

12. MAZĂRE DORELA Colegiul Naţional „Ecaterina 

Teodoroiu”,Târgu Jiu 

Cartea cu vise 

13. MONDEA FLORINA Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Laudă cărţii 

14. NICU IONELA BIANCA Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Cartea cu poveşti 

15. NOVĂCEANU ANCA DANIELA Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu Învăţătorul, 

Copilărie, Inocenţă 

16. PARTENIE ELENA GEORGIANA Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu Omul, o carte deschisă 

17. PAVEL LEONARD Colegiul Teoretic „Al. Marghiloman”, 

Buzău 

Cartea cu desene 

18. PETRESCU ANDRA IULIA Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu”,Târgu Jiu 

Cărţile copilăriei 

19. PÎRVULESCU OANA Colegiul Naţional „Ecaterina 

Teodoroiu”,Târgu Jiu 

Primăvara cărţilor 

20. RĂDUCAN ŞTEFANIA ELENA Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 

Târgu Jiu 

Cartea cu desene 

21. RONCEA ADRIAN Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Universul cărţii 

22. SCALSCHI GABRIEL Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă”, Siret Cartea cu desene 

23. SÎRBU ALEXANDRA Colegiul Tehnic Nr. 2, 

Târgu Jiu 

Nică şi pupăza,  La cireşe 

24. SMOLEAC EMILIAN Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă”, Siret Cartea cu desene 

25. ŞTEFU SIMONA Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Spiriduşii cărţilor 

26. TOMESCU ANA Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Cartea cu jucării 

27. ZGRIPCEA ANCUŢA ELENA Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Carte, cinste cui te-a scris 
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SECŢIUNEA PREZENTĂRI POWER-POINT 
NR. 

CRT. 
AUTOR INSTITUŢIE TITLUL LUCRĂRII 

1. ANDRONESCU ANDREEA Colegiul Tehnic Nr. 2,  

Târgu Jiu 

Pagini din agenda culturală 

europeană 

2. ANDRONESCU CLAUDIU Colegiul Tehnic Nr. 2,  

Târgu Jiu 

Atlas european 

3. ANGELO CARINA Liceul Tehnologic „Costin  Neniţescu”, 

Buzău 

Cartea, călăuză de la început 

până la sfârşit 

4. ANINOIU NICOLETA Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Citate despre carte 

5. ANINOIU RUBEN Colegiul Tehnic „Henri Coandă”,  

Târgu Jiu 

Simbolistica culorilor bacoviene 

6. BĂLAN ALEXANDRU Liceul Tehnologic „Constantin 

Dobrescu”, Curtea de Argeş 

Cartea, de la desene rupestre la 

poveste… 

7. BÎRZĂIANU LORENA 

ADELINA 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu Cărţi care aduc… lumină 

8. BLAZINCU FLAVIA   Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă”, Siret Lumini ascunse între coperţi 

9.  CEAUREANU DAIANA 

GEORGETA 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Lumini ascunse între coperţi 

10. CIUREA ALINA Colegiul Tehnic „Ion Mincu”,  

Târgu Jiu 

Lumini ascunse între coperţi 

11. COMĂNESCU LEONARD Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 

Târgu Jiu 

Lumini ascunse între coperţi 

12. ISDRUGĂ ROXANA Colegiul Tehnic Nr. 2, 

 Târgu Jiu 

Cartea cu oraşe 

13. MAIOR TEODOR MARIAN Colegiul Energetic Sibiu Oscar şi Tanti Roz, cartea mea 

de suflet 

14. MĂLĂESCU DANIEL 

VICTORAŞ 

Colegiul Tehnic Nr. 2,  Târgu Jiu Electronica între coperţile unei 

cărţi 

15. MĂNĂSTIREANU IOANA 

LARISA 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 

Târgu Jiu, 

Lumea cărţilor 

16. MITA IRINEL ALEXANDRU Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Lumini ascunse între coperţi 

17. NEACŞU ALIN Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, 

Piteşti 

Lumini ascunse între coperţi 

18. NICUNOF CONSTANTIN Liceul Tehnologic Holbaca, Iaşi Carte frumoasă, cinste cui te/a 

scris 

19. ONACHE DANIEL Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, 

Piteşti 

Viaţa trăită prin lumina cărţilor 

20. ONACHE DENISA Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, 

Piteşti 

Lumini ascunse între coperţi 

21. PANĂ OANA Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu Idei pentru o prezentare Zen 

22. POPESCU ELIZA Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Careta, un prieten rece ,dar 

sincer 

23. POPOVICI  ANA MARIA Colegiul Tehnic „Laţcu Vaodă”, Siret Lumini ascunse între coperţi 

24. RĂDULESCU LOREDANA Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Cartea, promotor al afacerilor 

25. ŞCHIOPU ELENA MARIA Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu Gânduri înţelepte 

26. TOMESCU ANA Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

Târgu Jiu 

Lumini ascunse între coperţi 
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