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Relaþia
ºcoalã - familie - societate

între realitate ºi ideal

"Non scholae sed vitae discimus" (Seneca)
Nu pentru ºcoalã ci pentru viaþã învãþãm.
"Non scholae sed vitae discimus" (Seneca)

Grãdiniþa
- -primul pas spre lume

este locul unde copilul
devine o fiinþã “de sine stãtãtoare”,
oarecum independentã, putându-se
lipsi într-o parte a zilei de prezenþa
protectoare a pãrinþilor, a fraþilor sau
bunicilor.

Aici, micul învaþã sã-ºi
gãseascã propria autonomie, învaþã
sã gândeascã, sã se exprime, sã
vorbeascã corect, sã se comporte
social.

Grãdiniþa creeazã condiþii
favorizante pentru noi achiziþii ºi
progrese, acestea fiind acumulate
prin mijlocirea imaginaþiei, fanteziei
ºi a jocului, acesta din urmã fiind cea
mai importantã activitate prin care
copilul îºi dezvoltã inteligenþa,
mobilitatea fizicã ºi psihicã,
vocabularul ºi, ceea ce este mai
important, personalitatea.

O impor tan þã majorã în
dezvoltarea copilului o au ºi :
ei trebuie sã fie continuu interesaþi
de evoluþia ºi împreunã
cu educatoarea sã asigure buna
desfãºurare a activitãþilor în
grãdiniþã.

Sã nu u i t ãm cã vâ rs ta
preºcolaritãþii coincide cu cea a
celor “ ”, etapã
hotãrâtoare în formarea micilor
oameni pentru viaþa în societate.

De aceea, colaborarea dintre
familie ºi educatoare trebuie sã fie
strânsã, act ivã ºi , desigur,
constructivã. Aceasta nu se poate
realiza decât dacã vom conºtientiza
importanþa grãdiniþei în viaþa
copiilor, aceea de “

”.

Grãdiniþa

pãrinþii

ºapte ani de acasã

ºcoalã înainte de
ºcoalã

preºcolarilor

preºcolar

Grãdiniþa

preºcolar

pãrinþii

ºapte ani de acasã

ºcoalã înainte de
ºcoalã

educ. Mihaela Munteanueduc. Mihaela Munteanu

" "Repetitio est mater studiorum
þia este mama învãþãrii.Repeti

" "Repetitio est mater studiorum

Pilda lumân\rilor

Premianþii

Refacerea faþadei

Din nou la ºcoalã

Fotoreportaj SFetnicul

Se zice cã trãia odatã un bãtrân înþelept
care adunase în jurul sãu mulþime de ucenici, pe
care se strãduia sã îi înveþe drumul cel bun în
viaþã.

În nesãbuinþa lor, de
multe ori ucenicii nu
a s c u l t a u s f a t u r i l e
bãtrânului înþelept, aºa cã
acesta era nevoit sã le
vorbeascã în pilde, ca ei sã
priceapã.

Într-o zi friguroasã de
toamnã, îi chemã la el în
grãdinã ºi le zise:

- Vã este bine?
- Cum sã ne fie bine? Abia am ieºit din casã

ºi afarã este frig, au rãspuns ei nedumeriþi.
- Ba eu v

- Sunt oamenii fiin

- Sunt, r

ã spun cã
acum vã este bine ºi în
casã, la cãldurã, vã era rãu!
le-a replicat înþeleptul.

Ucenicii s-au uitat unii
la alþii ºi au dat din umeri.

þe
fragile, supuse greºelilor?

ãspuns-au ei.
- Sunt ei atât de fragili

ca ceara unei lumânãri?
- Desigur, au r spuns ei, neã înþelegând unde

vrea sã ajungã maestrul.
-Atunci, voi sunteþi asemeni unei lumânãri!

Dacã vã este greu ºi simþiþi
frigul lumii ºi al nevoilor, vã
este mai uºor sã staþi drepþi
ºi sã daþi luminã celor din
jurul vostru. Dacã vã este
cald, lumânarea voastrã se
înconvoaie de prea mult
bine ºi ceara ei se iroseºte
fãrã rost în cel mai scurt
timp. Cãutaþi dar sã nu vã
fie prea cald în viaþã!

Ucenicii au tãcut ruºinaþi, înþelegând cã
atunci când înþeleptul îi mustra cu duhul
blândeþii, o fãcea pentru a-i þine drepþi, asemeni
unei lumânãri.

În ceea ce priveºte parteneriatul dintre ºcoalã,
familie ºi societate în educarea copiilor s-au spus ºi
se vor mai spune multe. Nu trebuie scãpatã însã din
vedere vorba latinilor:
(Vorbele zboarã, scrisul rãmâne.). ªi nu e important
ce rãmâne scris pe hârtie, ci acele lucruri scrise în
sufletele ºi minþile copiilor prin faptele fãcute de noi,
adulþii care veghem la buna lui creºtere.

Obstacolele relaþiei ºcoalã-familie pot fi de
ordin comportamental (întâlnite, atât între pãrinþi, cât
ºi la cadrele didactice) sau de ordin material (relaþia
ºcoalã-familie cere un efort material ºi de timp).

Reproºurile care li se fac pãrinþilor privind
colaborarea cu ºcoala sunt:

- apatia (nu vin la reuniuni anunþate);
- lipsa de responsabilitate (aºteaptã iniþiativa

cadrelor didactice);
- timiditate (lipsa de încredere în sine);
- participare cu ingerinþe (criticã cu

impertinenþã ºcoala);
- preocupãri excesive (exclusive) pentru

randamentul ºcolar (notele copilului);
- rolul parental rãu definit (nu înþeleg corect

funcþiile ºi rolurile în educaþia copilului);
- contacte limitate cu ºcoala (numai în situaþii

excepþionale, de criza în comportarea copilului);
- conservatorism (reacþii negative la idei noi).
Reproºurile care li se fac profesorilor privind

colaborarea cu familiile elevilor sunt similare dar nu
identice, inclusiv privind:

- dificultãþi de a stabili relaþia cu adulþii
(trateazã pãrinþii ca pe copii, decizând autoritar la
reuniunile cu pãrinþii);

- definirea imprecisã a rolului de cadru didactic
(oscileazã între autonomia tradiþionalã ºi
perspectivele noi ale parteneriatului);

- lipsa pregãtirii privind relaþia ºcoalã-familie.
Dacã vom avea mereu în vedere cã scopul

este acelaºi pentru toþi cei trei factori implicaþi în
aceastã relaþie (devenirea spiritualã a “puilor de om”),
poate vom gãsi cãile unei comunicãri ºi colaborãri
fructuoase.

Verba volant, scripta manent

instit. Ionel-C Diaconuãtãlin



{coala ca o familie
evenimente speciale `n via]a prichindeilor - zilele de na[tere

Anca - 3 ani[oriAndrei - 5 ani

A `]i s\rb\tori ziua de na[tere,
când toate anivers\rile tale se
num\r\ pe degetele de la mân\, e
un mare eveniment.

Dac\ acest lucru se petrece [i la
[coal\, al\turi de to]i cei asemeni ]ie,
coechipieri `n marele joc al `nv\]\rii,
ai toate motivele s\ fii bucuros.

La mul]i ani buni s\rb\tori]ilor!

Ini]iative l\udate

Dl. prof. Semenov, redactorul-ºef
de la “Convorbiri didactice”,

discutând despre revista “Junior”

Softuri licenþiate oferite drept premiu
de cãtre firma Softwin ºi www.didactic.ro
pentru activitatea depusã de SFetnicul

Fiºa de concurs
marca ªcolii Nr 3 Drãguºani

Sâmbat , 15 octombrie, a avut loc la Muzeul
de Etnografie „Dimitrie Ghika” din Com ne ti
simpozionul interjude ean cu tema „Revistele colare
– valori i atitudini”. Organizat de c tre prestigioasa

coal Nr. 7 Com ne ti cu sprijinul Prim riei din
localitate, simpozionul s-a dovedit un succes, cu atât
mai mult cu cât a venit s umple un gol într-un
domeniu în care se tie i se face foarte pu in.

Printre invita ii de marc prezen i la simpozion
am remarcat pe domnii profesori Mihai Semenov i
Aurel J mneal de la revista „Convorbiri didactice”,
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inimoasa directoare a Colegiului Na ional „Vasile Alecsandri” din Bac u – prof. Elena
Bostan, domni oara inspector Anca Toderi din partea I.S.J. Bac u, prof. Petre Susanu din
Ia i dar multi al ii din colile b c uane i nu numai.
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ªcoala Nr. 3 Drãguºani a fost prezentã la acest simpozion cu ºi prin

persoana institutorului Ionel-Cãtãlin Diaconu. Apreciatã de toþi cei prezenþi, care au avut
ocazia sã plece acasã cu un numãr oferit cadou de cãtre noi, revista “Junior” a dovedit încã o
datã (primele aprecieri au fost în revista “Iniþial”) cã ºi într-o ºcoalã micã se pot naºte
modele.

revista “Junior”

.

revista “Junior”

Dup
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ã ce în varã fusese premiat cu o invitaþie de
participare gratuitã într-o tabãrã de IT ãile
Tuºnad, institutorul Ionel-Cãtãlin Diaconu a fost
recompensat recent pentru activitatea depusã pe
www.didactic.ro cu un premiu în valoare de peste 2
milioane de lei constând în programe licenþiate de
biologie, fizicã, chimie ºi geografie.

Premiul a fost oferit de cãtre firma Softwin,
sponsorul oficial al site-ului cadrelor didactice din
România, www.didactic.ro.

Vor beneficia de acest premiu ºi elevii ºcolii dupã
ce în gestiunea ei va intra un calculator performant.

Anul colar trecut laº ªcoala Nr. 3 Drãguºani s-a
desfãºurat un concurs între elevi. Scopul acestuia era
îmbunãtãþirea rezultatelor la învãþãturã ºi comportament. Iatã
câteva ecouri de pe www.didactic.ro, referitoare la concursul
nostru (am pãstrat numele utilizatorilor de pe site):

Foarte ingenios ºi mã gândesc cã nu ar fi cu
supãrare daca am încerca ceva de genul ãsta ºi noi ;

Mi-a plãcut foarte mult! Ingeniosã
prezentare!Am "furat" ºi eu niscai idei. Mulþumesc! ;

Asemãnãtor lucrez ºi eu. Îmi place stilul.
Votez cu 10.;

Apreciez stilul dumneavoastrã de lucru cu elevii.
Felicitãri! Îl voi utiliza ºi eu. Mulþumesc!

Roxana:

Crystynadima:

Cameliafolea:

Truica:

Roxana:

Crystynadima:

Cameliafolea:

Truica:

Un nou început
Începutul de an ºcolar 2005-2006 stã sub semnul unor

transformãri în bine: ºcoala a devenit mai frumoasã, graþie
Primãriei Parava care a renovat faþada ºi a schimbat acoperiºul
clãdirii, copiii vin acum “în haine noi”, adicã în uniforme ºcolare,
pentru prima datã dupã mai bine de 15 ani, mulþumitã efortului
financiar ºi înþelegerii pãrinþilor.

Dacã la aceasta mai adãugãm faptul cã în dotarea sãlii
de clasã în care învaþã cei 12 ºcoalari avem ºi un calculator
(mulþumim familiei Marginã care ni l-a împrumutat spre
folosinþã), avem toate motivele sã fim mulþumiþi.

Se pune mare preþ în ultima vreme pe învãþãmântul modern, pe utilizarea
calculatorului la clasã, dar puþini sunt cei care ºtiu ce înseamnã toate acestea.

Calculatorul primit împrumut de cãtre ºcoala noastrã (un Pentium 1 cu 2G hdd ºi bad-
uri, echipat cu un monitor de 15 inch) nu este nici pe departe cel mai performant ºi nu
permite decât un prim contact al copiilor cu lumea informatizatã.

Cu toate acestea ei au putut învãþa puþinã matematicã alãturi de Reksio, un cãþeluº
isteþ ºi simpatic, englezã alãturi de albinuþe sau sã pãtrundã în lumea formelor ºi culorilor
împreunã cu niºte dragonaºi.

Folosirea la clasã a calculatorului înseamnã transformarea acestuia într-un al doilea
profesor, mai mult decât o unealtã care sã îþi prezinte poze, sã îþi traducã sau explice cuvinte.
Calculatorul trebuie sã devinã colegul de clasã ºi în acelaºi timp învãþãtorul elevilor.

În acest sens am elaborat un prim material interactiv pentru predarea literelor ºia A

Efodorean:

Mari: Þ

Mirela-barcan:

în
Powerpoint. Impactul asupra copiilor a fost remarcabil. Prezentat pe www.didactic.ro (o
comunitate de 5.000 de cadre didactice din toatã þara), materialul a fost foarte apreciat:

Am spus mereu cã realizezi ºi prezinþi materiale deosebite,dar, de data
asta te-ai întrecut ! EXCEPÞIONAL! Mulþumesc! 10!

in foarte mult sã vã felicit, domnule Diaconu! De departe se vede "amprenta"
pe care o lãsaþi pe fiecare material lucrat. Prezentarea pe care aþi propus-o aici este excelent
realizatã ºi cred a veþi continua cu celelalte litere ale alfabetului.

Felicitãri (ºi) pentru acest superb material! Micuþii claselor I ar fi mai
mult decât încântaþi sã descopere tainele abecedarului jucându-se în acest mod "deºtept
foc".

Toate acestea ne obligã sã vrem sã fim ºi mai buni.
SFetnicul

a A

Efodorean:

Mari: Þ

Mirela-barcan:


