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Pe urmele
Cucoanei Chiriţa

Vasile Alecsandri (1821-1890)a fost
un poet, dramaturg, om politic,
diplomat, academician, membru
fondator al Academiei Romane. Sunt
sigur că aţi auzit măcar odată în viaţă
de celebrul personaj al său, Coana
Chiriţa. Şi totuşi cine
a
fost
Coana
Chiriţa?
E
vorba
de
Anastasia
Greceanu,
născută
Balş
soţia vornicului
Gheorghe
Greceanu, care a
trăit
în satul Valea Glodului
în secolul al XIX-lea.
Se zice ca autorul ar fi venit la
Pârâul
Glodului
(denumirea
localităţii în acea vreme ) în peţit,
pentru
una
din
fetele
Anastasiei
Greceanu
(Calipsita) şi nu a fost bine primit, a
fost chiar refuzat. I s-ar fi spus c-ar fi
un „scriitoraş” şi un „coate-goale”.
Încercând să se răzbune, el scris
piesele Coana Chiriţa: Chirița în Iași
sau două fete ș-o neneacă (1850),
Chirița în provinție (1855), Chirița în
voiagiu (1865), Chirița în balon (1875)
Numele din piese corespund copiilor
ei. Gulita - George Greceanu,
Calipsita - Canano, Aristita.

Însemnarea este făcută de scriitorul
C. Gane, care cunoştea povestea de
la mama sa, a cărei bunică a fost
nimeni alta decât
Anastasia
Greceanu.
Anastasia Greceanu avea casă la
Fălticeni şi conac la Valea Glodului,
chiar în locul în care astăzi se află
şcoala.
În conacul de la Valea Glodului se
dădeau baluri multe, unde veneau
tineri boieri din toate părţile,
dornici de amuzamente şi aventuri
galante. Se poate ca la una dintre
ele sa fi luat parte si Vasile
Alecsandri.

Personajul Coana Chiriţa din
scrierile lui Alecsandri a fost
interpretat magistral în secolul al
XIX de actorul Matei Millo, iar în
secolul al XX-lea de către actorii
Miluţă Gheorghiu şi Draga Olteanu
Matei.
Anastasia Greceanu îşi doarme
somnul de veci lângă biserica din
Valea Glodului, alături de soţul său,
vornicul Gheorghe Greceanu. În
lăcaşul de cult, se păstrează şi azi o
placă comemorativă dezvelită de
către fiii celor doi în anul 1866.
Prof. Florin Viu
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Plan de măsuri vizând însuşirea terminologiei din gimnastica de bază în
lecţia de educaţie fizică, ciclul gimnazial
prof. Dănuţ Olariu, Şc. Cu cls. I – VIII alea Glodului

Direcţii principale:
I. Formarea cunoştinţelor teoretice şi a reprezentării mentale
II. Reproducerea verbală a terminologiei asociate segmentelor, poziţiilor, mişcărilor, axelor şi planurilor corpului
III. Realizarea transpunerii practice a cunoştinţelor teoretice prin componenta nonverbală
IV. Analiza retroacţiunii.
În cadrul cunoştinţelor teoretice, se definesc principalele poziţii şi mişcări obligatorii pentru toţi elevii claselor gimnaziale.
Acest minim bagaj teoretic, format preponderent cu terminologie din gimnastică, constituie fundamentul care contribuie la
înţelegerea mesajului construcţiilor lexicale folosite de profesor şi trebuie dezvoltat în toate lecţiile fiind abordat gradual în
principal în veriga a III a şi a V a. Prin reproducerea verbală a terminologiei se urmăreşte dacă ceea ce a fost transmis a fost
corect înţeles. Transpunerea în practică se realizează sub forma exerciţiilor analitice şi a poziţiilor corpului. Se intervine
pentru corectarea greşelilor prin explicaţii şi demonstraţii suplimentare. Terminologia permite identificarea segmentelor
corpului,a planurilor si a axelor, a poziţiilor fundamentale pe care le poate executa .
Pentru determinarea nivelului de cunoaştere a terminologiei în educaţie fizică, baza înţelegerii şi favorizării comunicării în
lecţie, am alcătuit şi administrat teste scrise pentru fiecare clasă, conţinând un număr de zece întrebări. Fiecare întrebare are
trei variante de răspuns din care doar una este corectă. Varianta corectă se află prin interpretarea figurii ataşate fiecărei
întrebări. Testele au conţinut de dificultate diferit pentru fiecare clasă şi în concordanţa cu prevederile programei de educaţie
fizică. Rezultatele evaluării indică precis ce trebuie corectat şi aprofundat.

Anexa 1

Teste aplicate
Nume:
Prenume:

Test de evaluare a nivelului de însuşire a terminologiei din gimnastica de bază
CL.A V A
Marcaţi cu „X” varianta corectă:
1. În figura alăturată poziţia capului este:

2.

răsucit spre dreapta

Cap răsucit spre stânga

cap aplecat spre dreapta

Cap aplecat spre înainte

cap aplecat spre înapoi

Cap aplecat spre dreapta

Identificaţi varianta corectă a poziţiei braţelor
corespunzătoare fiecărei figuri
3.

4.
Braţele întinse lateral
Înainte sus

Braţele întinse lateral
Braţele întinse sus
Braţele întinse oblic sus

Lateral jos

Braţe îndoite, mâne pe şolduri

Identificaţi varianta corectă a poziţiei trunchiului corespunzătoare
fiecărei figuri:

Braţe îndoite, mâini pe umeri

6.

5.

Trunchi răsucit spre dreapta

Braţe îndoite, mâini la ceafă

Trunchi îndoit înainte
Trunchi îndoit lateral

Trunchi aplecat spre dreapta

Identificaţi varianta corectă a poziţiei picioarelor
corespunzătoare fiecărei figuri

Trunchi răsucit spre stânga

8.

7.

Picioare înainte şi încrucişate

Trunchi aplecat înapoi (extensie)

Picioare întinse depărtate
Picioare întinse apropiate
Alegeţi varianta corectă pentru mişcarea trunchiului reprezentată
în figura alăturată

Identificaţi varianta corectă pentru mişcarea picioarelor din figura
alăturată

9.

10.
Mişcare de îndoire

Întinderea picioarelor din culcat

Mişcare de întindere

Îndoirea picioarelor din stând

Mişcare de rotare

Ridicare pe vârfuri

Nume:
Prenume:

Test de evaluare a nivelului de însuşire a terminologiei din gimnastica de bază
CL.A VI-A
Marcaţi cu „X” varianta corectă:
În figurile alăturate poziţia capului este:

2.
Cap aplecat spre înapoi
Cap răsucit spre dreapta
Cap aplecat spre dreapta

1.
Cap aplecat spre dreapta
Cap răsucit spre dreapta
Cap aplecat spre înapoi
3.

4
Braţele înainte

Braţe întinse diagonal

Braţele întinse lateral

Oblic sus

Braţele întinse oblic sus

Braţe întinse înainte

Braţe îndoite, mâini pe şolduri

Identificaţi varianta corectă a poziţiei trunchiului
corespunzătoare fiecărei figuri

Braţe îndoite, mâini pe umeri

6.

5.

Trunchi îndoit lateral spre stânga

Braţe îndoite, mâini la ceafă

Trunchi îndoit
Trunchi îndoit lateral spre dreapta

Trunchi îndoit lateral spre stânga

Alegeţi varianta corectă pentru poziţia picioarelor
din figura alăturată

Trunchi îndoit înainte

8.

7.

Trunchi aplecat înainte

Picioare depărtate
Picioare îndoite complet
Picioare îndoite jumătate

Varianta corectă pentru mişcarea braţelor din figura alăturată este
:

Varianta corectă pentru mişcarea trunchiului din figura alăturată
este :

9.

10.
Ducerea braţelor prin lateral în sus

Răsucire din poziţia îndoit

Ducerea braţelor

Îndoire spre înainte

Braţe întinse lateral

Mişcare de rotare

Nume:
Prenume:

Test de evaluare a nivelului de însuşire a terminologiei din gimnastica de bază
CL.A VII-A
Marcaţi cu „X” varianta corectă:
1.În figura alăturată poziţia capului este:

Identificaţi varianta corectă pentru poziţia braţelor,

Răsucit spre dreapta

corespunzătoare fiecărei figuri

Aplecat spre dreapta

2.

Aplecat spre înapoi

Oblic înainte jos
Oblic înainte sus
Oblic înapoi jos

Braţe îndoite cu mâinile pe şolduri

Varianta corectă a poziţiei trunchiului în figura
alăturată este

Braţe îndoite cu mâinile la ceafă

4.

3.

Trunchi îndoit spre înainte

Braţe îndoite cu mâinile pe umeri

Trunchi aplecat spre înainte
Trunchi îndoit lateral stânga
Identificaţi varianta corectă a mişcării corpului în figura
alăturată

Identificaţi
varianta
corectă
corespunzătoare fiecărei figuri

5.

6.

pentru

mişcarea

Fandare înainte

Stând-balans cu braţele înainte şi înapoi

Fandare laterală

Rotarea braţelor spre înainte

Picioare îndoite complet

Ducerea braţelor înainte sus

braţelor,

Identificaţi varianta corectă a mişcării trunchiului în figura alăturată

7.
Răsuciri de braţe în supinaţie

8.

Rotari de braţe spre înainte

Mişcare de întindere

Balansări de braţe spre lateral

Mişcare de îndoire
Mişcare de flexie

Varianta corecta a mişcării picioarelor în figura alăturata este:

Identificaţi varianta corectă a mişcării capului :

9.

10.
Balansare

Rotare spre dreapta

Rotare

Răsucire spre dreapta

Răsucire

Aplecare spre dreapta

Prin pădurile bântuite de… haiduci (II)
„Într-o zi geroasă din iarna copilăriei mele –
mi s-a destăinuit unchiul, l-am însoţit pe tatăl
meu, care a plecat cu sania trasă de cai, în
pădurea „ Pleşa Mică ”, unde se deschisese
un parchet pentru exploatarea lemnului şi de
unde, tata urma să încarce o sanie cu buşteni
pentru a-i transporta la gara din Liteni.
Acolo, pe linia ferată, erau trase vagoane în
care lemnul adus din pădure urma să fie
încărcat spre a fi dus la o altă gară de
destinaţie. În parchetul din pădure, ne aştepta
pădurarul Eduard Ranchel, care i-a arătat
tatălui meu care sunt stivele de buşteni ce
trebuiau transportate urgent, rugându-l, ca la
întoarcere să-i aducă documentele de predare
a încărcăturii. L-am însoţit pe tata la gară –
şi amintea unchiul, băieţelul de atunci; acolo,
ceferistul care a întocmit actele de primire a
cerut să i se comunice şefului de canton silvic
că mai este nevoie de un transport,
asemănător, pentru a completa capacitatea
vagonului, în caz contrar se plătesc taxe de
întârziere.

Revenind la parchetul din pădure, tata i-a
spus pădurarului cum stau lucrurile, la care,
acesta l-a rugat stăruitor să facă şi cel de-al
doilea transport pentru a evita plata
penalizărilor. Pentru moment, fratele tatii a
încercat un refuz, arătând înspre mine –
motivând că eu, băiatul său, nu aş mai putea
îndura gerul ce se instalase de-a binelea, la
lăsarea nopţii.
Atunci, pădurarul a găsit pe loc soluţia,
asigurând că îi va purta el de grijă băiatului,
găzduindu-l colea, în bordeiul călduros ce
fusese construit acolo, la începerea tăierii
arborilor…
Acceptând propunerea şi rugămintea
pădurarului, tatăl „ uncheşului ” Vasile – s-a
învoit şi a făcut el al doilea transport ” – a
continuat povestitorul meu, adăugând:
„Am mers cu grijuliul pădurar în bordeiul
încăpător şi călduros. Ştiam din auzite că
domnul Ranchel, îndrăgea copiii, avea şi el
un băiat cam de vârsta mea, cu care eram
coleg de şcoală. Foarte atent cu mine,
pădurarul s-a interesat cum o mai duce
familia noastră cu viaţa, şi cum ajut eu în
gospodărie. I-au plăcut răspunsurile mele, iar
după gustarea pe care mi-a servit-o, m-a
sfătuit să mă culc, el mai având de lucru cu

hârtiile cantonului silvic.
Cu toată oboseala după acea zi încărcată, nu
reuşeam să adorm ” – şi-a continuat istorisirea
fostul copil de atunci. „Şi parcă era un făcut:
s-a auzit deodată o bătaie puternică în uşa
bordeiului. Mai întâi o bătaie zdravănă,
urmată de mai multe ciocănituri uşoare, cu
mici pauze între ele, ca şi cum ar fi fost un
semnal dinainte convenit.
-„Intră!” – a strigat imediat, domnul Ranchel,
fără a se alarma cumva, de vreo păţanie în
toiul nopţii .
Uşa grea, din lemn de stejar, s-a deschis brusc,
fiind dată de perete. Oprindu-se pentru un
moment în prag, „ musafirul de la miezul
nopţii ” – a cercetat mai întâi cu privirea
întreaga încăpere; pentru o clipă s-a arătat
îngrijorat, parcă, de prezenţa unui copil în
bordeiul iluminat cu petrol. L-a întrebat pe
pădurar, cine şi al cui este băiatul – care eram
eu – şi ce caută el acolo, pe timp de noapte?
Foarte calm, domnul Ranchel l-a liniştit,
explicându-i că este fiul unui gospodar paşnic,
din satul Valea Glodului, care face un
transport de buşteni, cu sania, la gara Liteni,
de unde urmează să revină, pentru a-şi lua
băiatul înspre ziuă „ Nici vorbă nu poate fi că
tatăl băiatului s-ar afla în cârdăşie cu
jandarmii ” – l-a asigurat pădurarul pe „
oaspetele nocturn ””
Repovestindu-mi mie, nepotul său, întâmplarea
la care el, ca un copil ce era în acel moment
când în bordeiul din pădure venise, pe
neaşteptate un om cu o înfăţişare fioroasă,
bărbat voinic, îmbrăcat cu un cojoc miţos, pe
cap cu o căciulă brumărie – unchiul îşi
amintea şi acum la o vârstă înaintată, că noul
venit avea şi o privire iscoditoare: „ Când
vorbea şi punea întrebări – părea capabil de
cine ştie ce acte nesăbuite. Şi totuşi, spre
surprinderea mea – a mai spus unchiul,
răscolind amintirile despre acele momente – şi
retrăind emoţiile încercate atunci – „
musafirul ” şi-a îmblânzit întrucâtva vocea şi
căutătura, când mi s-a adresat mie, copilului,
pe neaşteptate:
-„Dar tu puişor, mă cunoşti cumva pe mine? ”
Puţin speriat pentru moment, mi-am făcut

singur curaj şi i-am răspuns cam înţepat:
-„Nu vă cunosc şi nici nu vreau să vă cunosc! ”
La care „musafirul” mi-a dat şi el un răspuns,
voind să mă liniştească:
-„Bine ai zis că nici nu vrei să mă cunoşti.
Pentru că nici eu nu îţi doresc să mergi pe
cărările mele. Îţi doresc să umbli în viaţă fără
frică, să fii bine sănătos, împreună cu toate
rubedeniile tale. Şi pesemne că e bine să ştii că
nici nu o să mă mai vezi. Pentru că e sunt Coroi,
haiducul haiducilor”.
După aceste spuse, mi-am căpătat de-a întregul
liniştea – a ţinut să-mi zică unchiul Vasile,
mândrindu-se că doar el, atunci când era în
pragul adolescenţei – a putut fi martor ocular la
o asemenea „ întâlnire nocturnă ”, cu un
personaj despre care se vorbea cu teamă şi
respect prin satele moldoveneşti.
Din pură curiozitate, a încheiat unchiul, am mai
urmărit discuţia calmă dintre haiduc şi pădurar,
care – se vedea bine – se cunoşteau şi se
respectau unul pe altul. De altfel, pădurarul şi-a
omenit oaspetele cu bucate aflate la îndemână,
iar acesta i-a mulţumit pentru
„ trataţie ”.
Temutul haiduc şi-a luat rămas bun şi nu a uitat
să îmi adreseze şi mie urarea de … „ noapte
bună! ”.
I-am mulţumit şi eu, dorindu-i „ drum bun ” pe
oriunde s-ar duce şi: „ multă sănătate şi noroc!
”.
Aşadar, haiducul Coroi a plecat pe cărările lui şi
nici nu aveam cum să-l mai văd şi să mai aud de
el” – şi-a încheiat definitiv unchiul povestirea
despre acea întâmplare unică din viaţa lui de
copil. Mi-a mai spus doar că în dimineaţa ce a
urmat „ întâlnirii de pomină ” din bordeiul din
pădure – a revenit acolo şi tatăl lui, care l-a
asigurat pe pădurar că transportul buştenilor şi
preluarea lor de personalul gării au decurs în
bună regulă. În deplină ordine s-a încheiat şi
deplasarea cu sania în pădurea „ Pleşa Mică ”,
despre care putea confirma şi pădurarul –
domnul Eduard Ranchel – neamţ naturalizat
încă din tinereţea sa, când s-a statornicit cu
slujba în cantonul silvic – că era bântuită de…
haiduci. ”

Prof. Gheorghe Secrieriu

Studiu comparativ privind managementul educaţional şi al resurselor
umane în şcolile din mediul rural
Prof. Dănuţ Olariu, Şc. Cu cls. I – VIII Valea Glodului
Analiza situaţiei resurselor umane vizează diferite aspecte:
numărul şi structura personalului (pe vârste, vechime, sexe),
nivelul de competenţă profesională în raport cu criteriile stabilite,
gradul de absenteism, dinamica populaţiei şcolare.
Datele privind situaţia existentă în domeniul resurselor umane, pot
fi redate cu ajutorul histogramelor
a)

Număr total de personal

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII “B”

POSTURI DIDACTICE

Ciclul
preşcolar
6
Personal
auxiliar2

Personal
nedidactic 13

Personal
didactic 37

b)

Ciclul
primar
11

Ciclul
gimnzial
16

POSTURI NEDIDACTICE

Auxiliar
2

Nedidactic
3

Fig.2. Situaţia posturilor didactice şi nedidactice la Şcoala cu
clasele I – VIII “A” (a) şi „B”(b) în anul şcolar 2010 – 2011
Din numărul total de posturi existent la cele două şcoli procentul
ocupării pe sexe este ilustrat în figura 3.

TOTAL 52
fi redate cu ajutorul histogramelor
b)

Număr total de personal

Personal
Auxiliar 2

Personal
nedidactic 3

Personal
didactic 32

TOTAL 37

Fig. 3. Procentul ocupării pe sexe a posturilor din cele două şcoli

Fig. 1 Numărul de angajaţi şi distribuţia acestora pe
compartimente la Şcoala cu clasele I – VIII „A”(a) ş i“B” (b)
Analiza posturilor existente la un moment dat furnizează o serie
de informaţii de bază, necesare în procesul de management al
resurselor umane, în scopul luării unor decizii pentru:
- stabilirea nevoilor de resurse umane;
- aprecierea personalului;
- elaborarea unor planuri de dezvoltare;
- stabilirea necesarului pentru fondul de salarizare.
În urma activităţii de cercetare, la nivelul celor două şcoli am
constatat existenţa următoarelor situaţii faptice:
a)

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII “A”

POSTURI DIDACTICE

Ciclul
preşcolar
6

Ciclul
primar
12

Ciclul
gimnazial
19

POSTURI NEDIDACTICE

Auxiliar
2

Nedidactic
13

O altă serie de elemente pe care le-am descoperit şi le-am înregistrat
au fost:
- dezechilibrele existente în cadrul piramidei vârstelor salariaţilor;
- existenţa unor situaţii de blocaj al carierei profesionale pentru
tineri;
- fluctuaţia mare de cadre didactice (care nu sunt titulari pe post) de
la un an şcolar la altul.
Astfel, la Şcoala cu clasele I – VIII “A”, vârsta minimă a unui
angajat este de 26 de ani iar vârsta maximă 65 de ani iar la Şcoala
clasele I – VIII “B” cel mai tânăr cadru are 23 de ani iar cel mai în
vârstă 62 de ani.
Diferenţa între vârsta minimă şi maximă la Şcoala “A” este de 39 de
ani iar la Şcoala “B”, diferenţa este aceeaşi. Vârsta medie a
angajaţilor Şcolii “A” este de 45 de ani, iar ai Şcolii”B”, 42 de ani
Nu am putut exclude din studiu, resursa cea mai importantă din acest
sistem fără de care cercetarea de faţă nu ar avea obiect : elevul. Am
studiat dinamica populaţiei şcolare în două direcţii: raportată la
numărul populaţiilor din care provin şi raportată la resursa umană
menită să presteze serviciile instructiv-educative.
Cele două şcoli funcţionează cu statut de personalitate juridică.
Diferenţa constă în arealul suprafeţei de cuprindere. Astfel la Şcoala
“A” frecventează populaţia şcolară dintr-o comună cu şapte sate, pe
când la cealaltă şcoală populaţia provine dintr-o singură unitate
teritorială, satul “B”. Datele se prezintă astfel:

Şcoala cu clasele I – VIII „A”

Şcoala cu clasele I – VIII „B”

521 elevi

534 elevi

Preşcolari
131 elevi

Şcolari
390 elevi

Preşcolari
139 elevi

Şcolari
395 elevi

Nr. elevi/Locuitor
0,14

Nr. elevi/Locuitor
0,21

Nr. elevi/Cadru didactic
14,08

Nr. elevi/Cadru didactic
16,68

Fig.4. Dinamica populaţiei şcolare în localităţile supuse
cercetării
În cadrul instituţiilor supuse cercetării, stabilirea nevoii de
recrutare s-a făcut la nivelul fiecărui consiliu de administraţie la
propunerea directorului. Hotărârea consiliului de administraţie
avizată de directorul şcolii a fost înaintată Inspectoratului Şcolar
Judeţean pentru analiză şi pentru a se dispune în consecinţă.
Posturile vacante cu o viabilitate mai mare de patru ani au fost
scoase la concursul de titularizare organizat la nivel naţional, iar
cele cu o viabilitate mai mică de patru ani au fost scoase pentru
ocupare prin suplinire calificată. În cazul în care posturile pentru
suplinire nu
s-au ocupat din diferite motive, s-a recurs la
suplinire necalificată; în această situaţie se află Şcoala “A” cu un
cadru necalificat la o grupă de grădiniţă.
Întocmirea chestionarelor (subiectelor de concurs) a revenit
specialiştilor M.E.C.T.S. iar după administrarea acestora la nivel
judeţean, în baza notei finale obţinute de către candidaţi s-a
realizat trierea în ordinea descrescătoare a mediilor.
Inspectoratului Şcolar Judeţean i-a revenit misiunea de a afişa
rezultatele repartizării electronice şi a emite deciziile de numire
candidaţilor care au obţinut posturile pentru care au optat.
Persoanele care au obţinut numirile au avut obligaţia prezentării la
post în termen de trei zile de la data emiterii acestora.
Integrarea noilor angajaţi la locul de muncă s-a făcut în cazul
studiului de faţă în două etape: la nivelul structurii şcolare şi la
nivel de catedră – comisie metodică.
În ambele situaţii noii angajaţi s-au familiarizat cu următoarele
caracteristici organizaţionale:
- cunoaşterea şcolii prin vizite efective;
- informaţii generale despre localităţile în care au ajuns;
- cunoaşterea regulamentului de ordine internă, a organigramei
şi a fişei postului.
Integrarea efectivă la nivelul locului de muncă i-a avut în rol de
„mentori” pe şefii comisiilor metodice.
În situaţia analizată mai sus au fost un număr de două cadre
didactice la Şcoala “A” şi trei la Şcoala “B”.
Costurile determinate de resursa umană implicată în procesul
instructiv-educativ, întreţinerea şi amenajarea spaţiilor şi cu
personalul auxiliar sunt importante pe plan local, fondul de salarii
provenind de la bugetul de stat. Angajarea unui salariat reprezintă
o investiţie realizată de organizaţie care determină o serie de
cheltuieli, determinate în funcţie de nivelul de performanţă.
Simpla acordare a salariilor se realizează cu cheltuieli aferente
acestora.: contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de sănătate,
contribuţia la fondul social de şomaj, contribuţia la organizaţia

sindicală.
În baza foilor de pontaj, serviciul secretariat şi contabilitate
calculează drepturile salariale în conformitate cu prevederile legale
în vigoare
Un aspect important în cadrul cercetării l-a constituit studiul relaţiilor
sociale din cadrul colectivelor. Calitatea relaţiilor între indivizii unei
organizaţii, reflectă locul pe care-l ocupă angajaţii în cadrul
colectivului. Motivaţia angajaţilor şi stilul de conducere sunt
determinante în succesul unei organizaţii.
Motivaţia, primeşte în literatura de specialitate diferite sensuri din
care am reţinut două mai semnificative, după părerea mea: după
raţiuni economice motivaţia reprezintă „un ansamblu de factori ce
determină comportamentul unui agent economic”, iar din punct de
vedere psihologic „acţiunea forţelor, conştiente sau inconştiente, care
determină comportamentul (fără consideraţii morale) individului”.
Participarea este „dreptul (salariatului) de a-şi exprima în mod liber
opiniile şi a interveni în viaţa sau activitatea unei comunităţi,
respectând legea, regulamentul”.
Pe parcursul realizării cercetării nemulţumirea majoră a salariaţilor
din cele două unităţi şcolare a fost determinată de dificultăţile
întâmpinate în asigurarea nevoilor financiare , o mare parte dintre ei
practicând activităţi independente aducătoare de venituri care să
contribuie la rezolvarea acestor nevoi. Cu toate acestea, motivaţiile
legate de autorealizare şi perfecţionare au fost mari, deoarece fiecare
angajat are stabilit un set de obiective individuale.
Prin structurile ierarhice conforme cu organigramele, directorii celor
două şcoli au lărgit responsabilităţile salariaţilor subordonaţi prin
încredinţarea unor competenţe în luarea unor iniţiative sau
desfăşurarea unor activităţi specifice la nivelul comisiilor metodice,
activităţilor culturale, activităţilor sportive, educative, constituirea
echipelor de intervenţie în caz de incendiu sau calamităţi naturale, pe
linia activităţilor de protecţia muncii. Toate aceste sarcini s-au
atribuit prin delegare.
Delegarea nu a implicat schimbări structurale importante, dar a
motivat personalul în implicarea sa în desfăşurarea activităţilor.
Activitatea cea mai importantă a cadrelor didactice s-a desfăşurat la
catedră, obţinându-se rezultate bune la sfârşitul anului şcolar 2010 –
2011. Astfel, urmărind rezultatele obţinute de elevii celor două şcoli
la sfârşitul semestrului al II-lea am constatat: nivelul de
promovabilitate şi diferenţa dintre acestea, ca rezultat al eficienţei
muncii depuse se cele două colective de cadre didactice.
Nu întotdeauna o supermotivare salarială generează o creştere a
calităţii muncii, fiind adesea interpretată la noi ca un drept ce se
cuvine. Dependenţa existenţială de veniturile salariale a creat in
ambele colective nemulţumiri manifestate prin proteste sindicale la
nivel local şi naţional.Nivelul de performanţă şi nivelul de motivare
se intercondiţionează în cele mai multe situaţii.
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Numere prime
Prof. Mihai Crăciun
Un număr prim este acel număr natural,care are doi divizori: pe 1şi pe el însuşi.
Pentru a stabili dacă un număr este prim, împărţim numărul dat la toate numerele prime în ordine crescătoare, începând cu 2, până
obţinem restul 0 sau câtul mai mic sau egal cu împărţitorul. Dacă una dintre aceste împărţiri este exactă, atunci numărul dat nu este prim.
Dacă nici o împărţire nu este exactă, atunci numărul este prim.
LISTA NUMERELOR PRIME DIN INTERVALUL 1 – 1000
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
53
59

61
67
71
73
79
83
89
97
101
103
107
109
113
127
131
137
139

149
151
157
163
167
173
179
181
191
193
197
199
211
223
227
229
233

239
241
251
257
263
269
271
277
281
283
293
307
311
313
317
331
337

347
349
353
359
367
373
379
383
389
397
401
409
419
421
431
433
439

443
449
457
461
463
467
479
487
491
499
503
509
521
523
541
547
557

563
569
571
577
587
593
599
601
607
613
617
619
631
641
643
647
653

659
661
673
677
683
691
701
709
719
727
733
739
743
751
757
761
769

773
787
797
809
811
821
823
827
829
839
853
857
859
863
877
881

883
887
907
911
919
929
937
941
947
953
967
971
977
983
991
997

De remarcat că, aproape toate numerele prime sunt impare, singura excepţie fiind numărul 2.

A fi sau a nu fi… zero
Prof. Mihai Crăciun
În zilele noastre, cuvântul zero este unul cunoscut de toată lumea
şi folosit frecvent în diferite expresii. Dar lucrurile nu au stat
întotdeauna aşa. Zero este un număr foarte special, diferit ca şi
comportament de toate celelalte numere, iar existenţa sa a dat
multe bătăi de cap matematicienilor, dar şi filozofilor.
La origine, numerele au fost inventate din motive foarte practice:
nevoia de a număra oile, măsurarea şi delimitarea pământului
deţinut de cineva, sau socotirea trecerii timpului. Dar pentru aşa
ceva nu era nevoie de zero (nimeni nu vrea să ţină evidenţa celor
zero oi pe care le are), iar oamenii s-au descurcat foarte bine şi
fără el. Asta până când a apărut necesitatea de a scrie numere ceva
mai mari. Atunci, cam prin anul 300 î.Cr., babilonienii au inventat
un simbol care semnifica un loc gol pe abac, introducând astfel
folosirea claselor şi ordinelor în numeraţie. Nu contează că
babilonienii aveau un sistem de numeraţie în baza 60, foloseau
cuie în loc de cifre, iar zero era reprezentat prin două cuie oblice...
începutul a fost făcut.
Valoarea unui număr este dată de locul pe care îl ocupă în şirul
numerelor naturale. Dar 0 nu a avut iniţial niciun loc în acest şir,
pentru că nu era decât un simbol care semnifica nimicul. Tocmai
de aceea, grecii şi romanii l-au respins din motive filozofice, căci
nu puteau concepe existenţa neantului. Chiar şi din calendarele lor
lipsea anul 0: anul 1 î.Cr. era urmat de anul 1 d.Cr. Mayaşii au
fost singurii care au inclus numărul 0 în calendarul lor, dar din
păcate calendarul nostru actual este de origine romană. Acest
lucru a dus la o o întreagă dispută în zilele noastre: care este
primul an al secolului XXI, 2000 sau 2001?
Revenind la aflarea poziţionării lui 0 în şirul numerelor naturale,
este suficient să facem o simplă numărătoare inversă din 1 în 1.
Din 3 scădem 1 şi ajungem la 2, din 2 scădem 1 şi obţinem 1, din 1

scădem 1 şi obţinem nimic, adică 0. Deci ordinea firească este 3, 2,
1, 0. Prin urmare, cifra 0 este cea care separă numerele pozitive de
cele negative.
Teama grecilor antici faţă de 0 era întemeiată, deoarece acest
număr se comporta ca niciun altul, sfidând legile operaţiilor
matematice. De exemplu, dacă adunăm un număr cu el însuşi,
acesta se modifică (3 + 3 = 6). Dar zero plus zero dă tot zero. La
înmulţire şi împărţire, lucrurile stau şi mai rău. Operaţia de
înmulţire înseamnă multiplicare, deci rezultatul ei ar trebui să fie
mai mare sau egal cu numerele înmulţite (2 × 4 = 8). Dar acest
lucru nu se întâmplă la înmulţirea unui număr cu 0, rezultatul fiind
tot 0.
Însă fenomenul cel mai fascinant are loc la împărţirea cu 0. Mult
timp, matematicienii au încercat din răsputeri să dea sens acestei
operaţii. Ei au gândit că, din moment ce împărţirea este operaţia
inversă
înmulţirii,
pot
face
următorul
raţionament:
Am fost de acord că orice număr înmulţit cu 0 dă 0. Deci 2 × 0 = 0.
Acum, dacă împărţim egalitatea prin 0, trebuie să obţinem (2 × 0) :
0 =0 : 0. Dar cum în partea stângă am împărţit la acelaşi număr cu
care înmulţisem pe 2 iniţial, rezultatul ar trebui să fie 2. Deci 2 = 0 :
0. Dar dacă repetăm procedeul pornind de la 5 × 0 = 0, obţinem 5 =
0 : 0. Vasăzică, 2 = 5... ceea ce este evident incorect, chiar şi pentru
un simplu numărător de oi.
Prin urmare, împărţirea la 0 nu prea are sens... pentru a evidenţia
acest lucru, unii matematicieni cu simţul umorului au pornit de la
ipoteza că totuşi are sens să împărţim la 0 şi au ajuns la concluzii
absurde, dar foarte amuzante, cum ar fi: 1 + 1 = 42, J. Edgar
Hoover a fost extraterestru sau, mai grav, Winston Churchill a fost
un morcov! Oricât de distractive ar fi aceste concluzii, trebuie să
admitem că împărţirea la 0 nu este posibilă, acordându-i lui 0
respectul cuvenit pentru puterile sale neobişnuite.

Legătura dintre conţinutul lecţiei de educaţie fizică şi comunicarea directă
Prof. Dănuţ Olariu, Şc. Cu cls. I – VIII Valea Glodului
Conţinutul lecţiei este determinat de temele acesteia şi de
scopurile didactice şi se concretizează prin exerciţiile executate
care duc la realizarea temelor şi obiectivelor.
Acest conţinut se stabileşte în concordanţă cu cerinţele
programelor şcolare, documente care planifică pe clase sistemul
de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice, obiectivele
specifice urmărite în predarea educaţiei fizice.
Afirmaţia conform căreia conţinutul lecţiei de educaţie fizică
este impus de tipologie, este una pertinentă şi în concordanţă cu
realitatea. Tipologia la rândul ei este dată de teme şi obiective.
Luând în consideraţie etapele învăţării motrice în scopul
însuşirii deprinderilor şi priceperilor motrice distingem
următoarele tipuri de lecţii:
- de învăţare;
- de consolidare;
- de perfecţionare;
- de verificare;
- mixte.
Lecţiile mixte provin din combinaţia primelor patru, câte două .
Schematic se poate reprezenta ca în figura de mai jos:

Mijloace specifice
Mijloace nespecifice-asociate
Mijloacele specifice cuprind:
Exerciţiul fizic
Aparatura de specialitate
Măsurile de refacere a capacităţii de efort
Mijloacele nespecifice(asociate) cuprind:
Măsuri igienice
Factorii naturali de călire
Mijloace împrumutate din celelalte laturi ale educaţiei
generale
Aşa cum am precizat între mijloacele lecţiei, metodele şi
procedeele metodice exista o strânsă legătură. Metodele
reprezintă foarte pe scurt spus, calea de urmat, un anumit fel de
a proceda , ele există doar conceptual, iar în lecţie se acţionează
cu procedeele metodice ale metodelor verbale, intuitive,
practice. Toate aceste procedee se pot constitui în etape ale
comunicării directe, nemijlocite cu elevul şi trebuie să se insiste
asupra calităţii şi preciziei acestora, adaptarea lor la nivelul de
pregătire motrică şi intelectuală, condiţii de mediu, bază
materială, particularităţi de vârstă .
Metodele verbale :
a)expunerea: se realizează prin limbaj şi este adaptată nivelului
de înţelegere al elevilor

Fig1. Determinarea conţinutului lecţiei de educaţie fizică
Ghidul acţiunii pedagogice atât pentru profesor cât şi pentru
elev îl reprezintă obiectivele. În funcţie de obiectivele vizate se
vor alege metodele, tehnicile şi mijloacele pentru atingerea lor.
Obiectivele au rol şi intervin asupra conţinutului comunicării,
însă trebuie să corespundă cerinţelor psihopedagogice la nivelul
cărora se adresează.
Literatura de specialitate abundă în clasificări ale obiectivelor
însă, după părerea mea, în Teoria şi metodica educaţiei fizice şi
sportului, Gheorghe Cârstea sintetizează şi ierarhizează clar
obiectivele educaţiei fizice spre deosebire de alţi specialişti ai
domeniului care o fac cu grad mai mare de generalitate
(obiective cognitive, psihomotorii şi afective). Astfel se
precizează că obiectivele sunt priorităţi instructiv-educative de
diferite nivele: de rangul 1, sunt obiectivele generale şi cele mai
apropiate de funcţiile educaţiei fizice, sau al sportului,
obiectivele de rangul 2 sunt cele specifice fiecărui subsistem al
educaţiei fizice sau al sportului, obiectivele de rangul 3 sunt cele
specifice fiecărei lecţii sau mai propune o ierarhizare atribuind
rangul 3 obiectivelor pentru ciclurile de învăţământ, rangul 4 pe
cele propuse anual la clase, pe cele semestriale de rangul 5 şi
rangul 6 obiectivelor din lecţie şi ultimul rang obiectivelor
specifice fiecărei verigi din lecţie.
Observam aşadar o intercondiţionare a obiectivelor
conţinutului comunicării specifice lecţiei de educaţie fizică.

Mijloacele lecţiei de educaţie fizică împreuna cu metodele şi
procedeele metodice formează conţinutul propriu-zis al lecţiei.
Mijloacele se grupează în doua mari categorii:

şi

b)conversaţia : realizată prin dialogul permanent dintre profesor
şi elev
c)brainstorming-ul: a început să fie utilizat din ce în ce mai
frecvent
d)Metodele intuitive:
e)demonstraţia: cea mai eficientă este cea nemijlocită
f)observarea execuţiei altor subiecţi: folosită în scopul
observării elementelor corecte ale execuţiei sau dimpotrivă,
sesizarea unor aspecte negative ale execuţiei.
Metoda practică:
informaţiile transmise prin metodele verbale şi cele intuitive
sunt însuşite prin execuţia conştientă, sistematică şi continuă,
concret prin exersare
Exersarea prezintă în educaţia fizică mai multe variante:
- exersare independentă
- exersarea mai multor deprinderi şi/sau priceperi motrice
- complexelor pentru dezvoltarea fizică
- exersarea pentru dezvoltarea calităţilor motrice( pentru viteză,
îndemânare, rezistenţă, forţă)
Nu am putut omite din cercetare aceste aspecte legate de
mijloacele şi metodele utilizate, deoarece, ele sunt vectorii
transmiterii conţinutului comunicării dintre profesor si elev în
lecţia de educaţie fizică, stabilindu-se dependenţe între acestea,
aşa cum se prezintă în figura alăturată.

Fig2. Dependenţa conţinutului comunicării cu mijloacele,
metodele, şi conţinutul lecţiei de educaţie fizică
Metodele pedagogice fac posibilă legătura între conţinutul
lecţiei şi elevii implicaţi în instruire, constituind factori
favorizanţi şi de susţinere comunicaţională. Nu se pot exclude
din aceasta ecuaţie obiectivele educaţionale, obiective cu care
metodele trebuie să fie în concordanţă pentru a produce
randament într-un anume context al instruirii. Putem vorbi
aşadar de o susţinere reciprocă între comunicare şi metodele
folosite în lecţie . Eficienţa unei metode depinde destul de mult
de felul în care profesorul dirijează comunicarea. Un exemplu
concret care vine în sprijinul afirmaţiilor de mai sus este
folosirea frecventă a demonstraţiei în lecţia de educaţie fizică
ca metodă de instruire care trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe minimale de aplicare:
-

toţi elevii trebuie să observe şi să audă
să se adreseze întrebări pe secvenţe ale demonstraţiei
să se reproducă pe scurt etapele demonstraţiei

Metodele au eficienţă numai dacă beneficiază de o comunicare
optima şi în concordanţă cu situaţia de instruire. Mijloacele
reprezintă la rândul lor un factor care potenţează comunicarea
doar în situaţia selectării acestora în funcţie de conţinuturi, iar
relaţia cu metodele este una didactică, aici intervenind
profesorul. Exerciţiul fizic este mijlocul de bază al activităţii
noastre, în sprijinul căreia vin numeroase mijloace ajutătoare.

Specific educaţiei fizice îi sunt un număr mare de exerciţii din
foarte multe sporturi, dar numărul de repetări este mic din cauza
factorului timp. Rolul aparatelor, instalaţiilor, şi materialelor
sportive este important în însuşirea corectă a conţinuturilor
învăţării. Prin utilizarea mijloacelor specifice şi nespeficifice
activităţii de educaţie fizică, profesorul poate să transmită întrun timp mai scurt un volum mai mare de informaţii şi în
consecinţă să accelereze instruirea dacă, mijloacele pe care le
are la dispoziţie sunt conforme cu cerinţele instruirii, sunt
adaptate ,în număr suficient, sunt disponibile la momentul dorit
şi corespund din punct funcţional pentru a nu produce
accidentări si susţin atingerea obiectivelor.
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Întâmpinarea Domnului
Întâmpinarea Domnului este prăznuită la 40 de zile de la naşterea lui Hristos, pe 2 februarie. Mântuitorul este dus la Templu
de Fecioara Maria şi dreptul Iosif pentru împlinirea Legii, care prevedea ca orice întâi născut de parte bărbătească să fie
afierosit lui Dumnezeu în a 40 a zi de la naştere. În acest moment se făcea şi curăţirea mamei. În Templu sunt întâmpinaţi
de dreptul Simeon şi prorociţa Ana. Potrivit Tradiţiei, dreptul Simeon a făcut parte din traducătorii Pentateuhului din limba
ebraică în greacă. În momentul în care a ajuns la textul "Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu“, a înlocuit termenul
"fecioară” cu "femeie”. Pentru necredinţa sa, Dumnezeu i-a făgăduit
ca nu o să moară până nu va vedea pe Mesia născut din Fecioara
(Luca 2, 25-26).
Simeon, om al rugăciunii, reprezintă aşteptarea împlinirii profeţiilor.
În momentul în care acesta Îl ia în braţe pe Hristos, rosteşte: "Acum
slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că
văzură ochi mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea fetei tuturor
popoarelor, lumina spre descoperirea neamurilor şi slava poporului
Tău, Israel“ (Luca 2, 29-32). Simeon cere a fi eliberat nu pentru ca era
plictisit sau obosit, ci pentru ca era împlinit. Din cântările specifice
acestei sărbători aflăm că el pleacă spre a vesti şi morţilor că Fiul lui
Dumnezeu S-a întrupat.
Părintele Teofil Paraian spune că "noi suntem mai avantajaţi decât dreptul Simeon, pentru că putem să-L primim pe Hristos
în fiinţa noastră şi să-L purtam în noi nu numai câteva clipe, ci o viaţă întreagă şi chiar o veşnicie întreagă”.
Prorocita Ana simbolizează Legea şi Proorocii, cele care se vor împlini în persoana lui Hristos.

Pr. Nicolae Vrăjitoru

PE URMELE CUCOANEI CHIRIŢA… BISERICA VALEA GLODULUI
Ctitorită de vornicul Gheorghe Greceanu şi soţia sa Anastasia , în anul 1851

