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asemeni olarului cel harnic.

fost odatã, demult, când
Dumnezeu încã mai umbla în chip de
om pe pãmânt cercând sã dea pilde de
bine copiilor Sãi, a meºteri
olari care se întorceau de la un târg.

ªi cum mergeau ei aºa pe drumul
de întoarcere, prin mijlocul unei

pãduri, numai ce le-a ieºit în faþã un
moºneguþ îmbrãcat în alb.

- Bunã sã vã fie inima, dragii mei!
- Sã ai sãnãtate, moºule! Dar ce vânt te þine prin

aste pustietãþi?
- Iaca aici îmi trãiesc bãtrâneþile. Dar vãd cã

sunteþi meºteri olari, n-aþi vrea sã mã ajutaþi într-o
treabã? Mi-e tare urât singur pe aici ºi-aº vrea sã-mi
plãmãdiþi din lut niºte copilaºi.

- Doar atât? Þi-i facem cât ai bate din palme, au
rãspuns olarii, bucuroºi cã îºi pot arãta mãiestria de
creatori.

ªi moºul, care, aþi înþeles pesemne cã era
Dumnezeu, i-a adus în curtea casei sale unde le-a dat
lutul necesar ºi olarii au purces la treabã. Între timp,
Dumnezeu, ca sã-i încerce, le pregãtea alãturi o masã
încãrcatã cu bunãtãþi, de se minunau meºterii de unde
le mai scoate.

Unul dintre olari, care, se vede treaba, era mai
leneº ºi mai lacom, mai-mai îi venea sã lase treaba ºi
sã se ospãteze. Neîndrãznind, cu o mânã lucra iar cu
cealaltã se înfrupta din cele ce Dumnezeu i le lãsase la
îndemânã

- Când credeþi cã aþi terminat, treceþi de vã
bucuraþi de aste bucate, le-a spus moºnegelul ºi s-a
fãcut nevãzut.

Olarul cel leneº îndatã a lãsat treaba. Copilaºul
sãu de lut abia de prinsese formã de om.

, vãzând pe fratele sãu ospãtându-se, mai lucrã ºi
el o vreme apoi veni sã-i þinã companie. Numai al
treilea munci cu hãrnicie ºi nu se lãsã pânã c nd ºi
ultimul fir de pãr fãcut din lut fu pus la locul lui pe
capul copilaºului sãu.

nci s-a arãtat Dumnezeu în toatã slava Sa ºii-
a certat pe cei doi olari leneºi iar celui harnic i-a spus:

- Când zilele vieþii tale vor fi sfârºite, lua
în împãrãþia mea cãci drag eºti ochilor mei.

ªi a fost de atunci pildã pentru toþi pãrinþii sã-ºi
creascã copilaºii
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GREVA,

un rãu necesar

Jocul
ºi importanþa lui

Vârsta preºcolarã este consideratã
drept o perioadã a imaginaþiei, a fanteziei
ºi a jocului, acesta din urmã fiind esenþial
în dezvoltarea gândirii, vorbirii, psihicului
copilului de grãdiniþã.

Un copil care nu ºtie sã se joace
reediteazã imaginea unui ãtrân.”
Pentru copil jocul are acelaºi rol pe care îl
are munca pentru adult.

Jocul trebuie dezvoltat din primii ani
de viaþã. Pãrinþii sunt primii care îi învaþã
pe copii sã se joace. Ei trebuie sã-ºi facã
timp pentru o joacã cu copilul”. Jocurile
pot fi de mai multe feluri:
- joc de rol (în care tatãl ºi fiul pot sã se
joace de-a ºoferul”, de-a constructorul”
sau mama ºi fetiþa de-a gospodinele”,
de-a bucãtãresele”);

- jocuri de construcþii - dezvoltã copiilor
gândirea ºi imaginaþia;
- jocuri - exerciþiu, de limbaj, de
inteligenþã, dexteritate etc.

Psihologii recunosc cã jocurile au un
rol capital în istoria afirmãrii personalitãþii
copilului ºi în formarea caracterului sãu.
Jocurile de forþã, de dexteritate, de calcul
- sunt exerciþii ºi antrenament. Ele fac
trupul mai viguros, mai suplu ºi mai
rezistent, vederea mai pãtrunzãtoare,
simþul pipãitului mai subtil, spiritul mai
metodic sau mai ingenios.

ã

Pãrinþi, faceþi-vã timp pentru copiii
voºtri, lãsaþi-i sã se joace sau chiar
ajutaþi-i. Împreunã vom contribui la
dezvoltarea lor fizicã ºi psihicã.

ªi, sã nu uitãm celebrele cuvinte:

Jocul r id ic o problemat ic
complex a vie ii, chiar dac se
realizeaz sub forma unei destinderi.
Astfel, constituie o desc rcare a unui
surplus de for vital , satisface o nevoie
de destindere sau satisface dorin e ce nu
se pot realiza în realitate, reprezint un
exerci iu preg t i tor în vederea
activit ilor serioase i în acela i timp
dezvolt imagina ia i spiritul de
competi ie.

Copilul râde: Înþelepciunea ºi
iubirea mea e jocul!” (Lucian Blaga)
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educ. Mihaela Munteanueduc. Mihaela Munteanu

„Educatori, înv a i ca elevii vo tri s se d ruie cu totul atât înv turii, cât i jocului.
Cine-l va pre ui doar pe unul, îi va pierde pe amândoi.”

ãþ þ º ã ã ãþã º
þ (Miron Costin)

Pilda olarilor

Fotoreportaj SFetnicul

(Guy Bedos)

Se impune mai

Ea este totodat
un protest care poate atinge forme radicale precum greva
foamei (refu

C nd statul nu pl te te profesorii, copiii sunt cei
care vor pl ti.

â ã º
ã

cu musca pe cãciulã

întâi precizarea unor termeni.
Conform dicþionarului explicativ al limbii române

ã

zul unei persoane de a se alimenta).
ªcoala româneascã a ieºit de curând din cea mai

mare crizã din ultimii 15 ani. Cadrele didactice au decis cã
singura soluþie pentru a-ºi putea cãpãta drepturile e greva
generalã, declanºatã pentru prima datã de toate federaþiile
sindicale din învãþãmânt, însumând peste 300.000 de
sindicaliºti.

S-au conturat încã de la început trei tabere, relaþiile
dintre ele luând cele mai diverse forme: ,
ºi, nu în ultimul rând , tabãra celor afectaþi, aºa
cum spune mai sus omul de culturã francez Guy Bedos.

au fost încã de la început nepãsãtori (aº
spune cã e o caracteristicã a lor) la durerile profesorilor.
Lipsa de rãspuns la solicitãrile de a negocia, indiferenþa
crasã, absenþa nejustificatã din þarã într-un moment de crizã,
rãspunsurile impertinente cu accent de vechil pe moºie,
imposibilitatea (a se citi impotenþa) politicienilor de a gãsi
soluþii în timp au fost manifestãri reprobabile pentru aleºii
noºtri, indiferent de culoarea lor politicã. Toate acestea au
fost în stare sã aducã sistemul de învãþãmânt în stadiul de
blocaj prelungit ºi pe cadrele didactice le-au împins la
manifestãri disperate precum greva foamei.

Mai mult decât atât, am avut ocazia sã observãm
diverse tertipuri de manipulare a opiniei publice, încercãri de
a face din cadrele didactice persoane ,
responsabili pentru tot rãul suferit de copiii condamnaþi la a
sta acasã.

, o bunã parte dintre ei, au cãzut în aceastã
plasã întinsã de politicieni. Vãzându-ºi odrasla lipsitã de
educaþie, cu perspectiva îngheþãrii anului ºcolar, sau, în cel
mai bun caz, a nerecuperãrii materiei, orice pãrinte are
dreptul sã riposteze. Au fost ºi cazuri (insuficient
mediatizate) de pãrinþi care au fost alãturi de profesori,
înþelegând cã greva acestora va aduce un viitor mai bun
pentru copii, cã pânã ºi îmbunãtãþirea nivelului de trai al
celor de la catedrã se va rãsfrânge în bine asupra celor mici.

au fost cei nedreptãþiþi, cel puþin în aparenþã.
Lipsiþi de o educaþie normalã, siliþi mai apoi sã recupereze
materia în zile de sâmbãtã sau în alte moduri, ºcolarii, fie ei

greva este
o ã ã ã þ â în

ã ºi voluntarã ãþ
ã

greviºtii politicienii
pãrinþii/copiii

form organizat de lupt a salaria ilor, const nd
încetarea colectiv a activit ii, cu scopul de a
determina satisfacerea unor revendic ri.

Politicienii

Pãrinþii

Copiii

greva este
o ã ã ã þ â în

ã ºi voluntarã ãþ
ã

greviºtii politicienii
pãrinþii/copiii

form organizat de lupt a salaria ilor, const nd
încetarea colectiv a activit ii, cu scopul de a
determina satisfacerea unor revendic ri.

Politicienii

Pãrinþii

Copiii

(continuare n pagina urm toare)î ã

O grevã
pentru viitorul copiilor

O grevã
pentru viitorul copiilor

Cadrele didactice
la limita rãbdãrii

Cadrele didactice
la limita rãbdãrii

Dac ai impresia c educa ia e scump , atunci ncearc s vezi cum e ignoran a.ã ã þ ã î ã ã þ
(Andy McIntyre)
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{coala ca o familie
evenimente speciale `n via]a prichindeilor - zilele de na[tere

M\lina - 6 ani

E mare lucru s\ ai 6 ani. E[ti cel mai mare dintre cei mici!
M\lina e o pre[col\ri]\ destoinic\, cuminte, sensibil\, istea]\ [i

frumu[ic\ foc. La `mplinirea a 6 ani[ori a ]inut s\ s\rb\toreasc\ al\turi
de colegii ei de la gr\dini]\.

La mul]i ani buni [i din partea noastr\!

Ini]iative l\udatemici sau mai mari nu prea au înþeles de fapt ce
se întâmplã. Erau bucuroºi cã au o vacanþã
prelungitã. Asta în timp ce se juca pe masa de
joc a timpului prezent viitorul lor.

sunt cea mai
numeroasã categorie profesionalã din þarã,
peste 300.000 de suflete. Aº parafraza vorba
scriitorului: “mulþi dar ... proºti!”. Acesta este
un lucru pe care nu l-au luat în considerare
guvernanþii. Împinºi în stradã de (e.g.
îmbracatul de la second-hand este sub
demnitatea statutului lor profesional), profesorii
au reuºit, graþie structurilor sindicale, sã se
grupeze pentru prima datã ºi sã acþioneze

pentru cauza lor
comunã. Acesta este un al doilea lucru ce i-a
bulversat pe politicienii care erau obiºnuiþi cu
acþiuni singulare, de micã amploare din partea
sindicaliºtilor din învãþãmânt. ªi iatã ce s-a
obþinut (fragmente comentate din acordul
guvern-sindicate):

ã când se acordã
învãþãmântului locul meritat în societate. Ne
alãturãm astfel statelor europene care, asigurã
resurse mult mai mari pentru viitorul copiilor.
Deºi aceastã creºtere este, deocamdatã, una
ipoteticã, nefiind prinsã în bugetul alocat
învãþãmântului pentru 2006 (banii vor veni pe
proiecte de finanþare), trebuie sã fim încrezãtori
cã guvernanþii îºi vor lua rolul în serios ºi îºi vor
îndeplini misiunea.

Cadrele didactice

sãrãcie

simultan, consecvent, unitar,

nu

I. Se angajeaz s asigure în 2006
finan area proiectelor i investi iilor aferente din
domeniul educa iei asigurând resurse
suplimentare de 1,1% din PIB la pozi ia
„cheltuieli de capital”, peste nivelul alocat prin
proiectul de buget al anului 2006, în a a fel încât
cheltuielile pentru înv mânt s ating 5% din
PIB.

Este prima dat

Guvernul României
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Cadrele didactice

sãrãcie

simultan, consecvent, unitar,

nu

Guvernul României
I. Se angajeaz s asigure în 2006

finan area proiectelor i investi iilor aferente din
domeniul educa iei asigurând resurse
suplimentare de 1,1% din PIB la pozi ia
„cheltuieli de capital”, peste nivelul alocat prin
proiectul de buget al anului 2006, în a a fel încât
cheltuielile pentru înv mânt s ating 5% din
PIB.
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II. Se va acorda o majorare salarialã de
11,83% pe anul 2006, dupã cum urmeazã: 5,5%
începând cu 1 ianuarie 2006, faþã de decembrie
2005, ºi încã 6% începând cu 1 septembrie
2006, faþã de august 2006.

trãi bine

trebuie sã þinem
cont de cea mai importantã resursã, cea umanã
Valorile trebuie tratate ca niºte valori

Aceast creã ºtere salarialã nu este nici
pe departe ceea ce îºi doreau profesorii ºi nu va
rezolva criza din sistem. De la revendicarea
iniþialã, dublarea salariilor, sindicaliºtii au fost
siliþi sã tot taie. S-a ajuns la acest compromis în
urma a îndelungi ºi dificile negocieri. Marele
câºtig e cã sistemul de învãþãmânt, mai exact
infrastructura acestuia, se va îmbunãþãþi.

Cadrele didactice nu vor nici la
anul. Dacã din cele 11,8 procente scãdem
inflaþia se rãmâne cu foarte puþin. Va continua
migrarea valorilor peste hotare (cunosc destule
cadre didactice valoroase care au ales sã plece
din þarã), se va perpetua suplinirea ºi soluþiile de
compromis (aºa cum spunea liderul FSLÎ
Bacãu, numai în judeþul nostru au fost rechemaþi
la catedrã 300 de pensionari pentru a acoperi
locurile vacante). Este o realitate tristã a
învãþãmântului românesc: de ani de zile se
reformeazã dar totul se duce de râpã (e.g. avem
laboratoare de informaticã ºi nu e cine sã le
foloseascã).

Guvernaþii au dreptate. Existã destulã
incompetenþã ºi inerþie în învãþãmânt, se câºtigã
bani grei din pregãtire (pe alocuri) dar, atenþie!,
vina nu este numai a oamenilor. Dacã ne dorim
un învãþãmânt de calitate, aºa cum ne batem cu
pumnii în piept de ceva timp,

.
, altfel,

“copiii sunt cei care vor pl tiã ”, ºi, în ultimã
instanþã, aceastã þarã binecuvântatã de
Dumnezeu cu minþi luminate.

II. Se va acorda o majorare salarialã de
11,83% pe anul 2006, dupã cum urmeazã: 5,5%
începând cu 1 ianuarie 2006, faþã de decembrie
2005, ºi încã 6% începând cu 1 septembrie
2006, faþã de august 2006.

trãi bine

trebuie sã þinem
cont de cea mai importantã resursã, cea umanã
Valorile trebuie tratate ca niºte valori

instit. Ionel-C Diaconuãtãlin

Scrisoare deschisã
adresatã pãrinþilor ªcolii Nr. 3 Drãguºani

Vã cer scuze pentru inconvenientul creat prin greva la care am decis sã iau parte. Nu am altã
motivaþie mai bunã decât aceea care le-am spus-o ºi elevilor mei, copiii dumneavoastrã:

“

Acestea au fost cuvintele mele de atunci pe care le repet aici pentru dumneavoastrã.
Realitatea învãþãmântului românesc poate fi crudã.

Cu deosebit respect,
instit. Ionel-Cãtãlin Diaconu

Stimaþi pãrinþi,

Vedeþi pantofii mei? Sunt tare vechi. Îi am de la fratele meu, care e inginer în Bucureºti.
Vedeþi sacoul meu? Îl am de peste 6 ani. Îl stiþi bine, cei care sunteþi acum în clasa a IV-a.
Vedeþi pantalonii mei? Îi am de la cumnatul meu care e plecat în Italia. Mi i-a dat mie. Erau

aproape noi.
Învãþãtorul vostru e un om sarac. Stiþi de ce intru în grevã? Pentru ca nu pot veni în faþa

voastrã ºi sã vã spun: Învãþati bine pentru ca dacã veþi fi deºtepþi, veti trãi bine! Nu vã pot spune asta
pentru cã nu mã veþi crede. Vã veþi uita la mine, un om deºtept, ºi veþi vedea un sãrãntoc.

Asta vã rog sã spuneþi pãrinþilor acasã când veþi merge! “

Noi trebuie sã ne creºtem însã copii cu respect
pentru adevãr.

Stimaþi pãrinþi,

Noi trebuie sã ne creºtem însã copii cu respect
pentru adevãr.

Buletinul (in)formativ
al colii Nr 3 Dr gu aniª ã º
- O idee pentru îmbun t irea
rela iei coal -familie-societate
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Conceput ca un mi

Eu i urez consecven ! i-ai asumat o
ritmicitate care, la prima vedere n-ai zice, cere
un efort greu de sus inut. Tu n genere, dup
cum ne ar i, faci lucruri mari, curajoase i...
m bucur c la lumina pe care o degaji m
nc lzesc printre al ii i eu!

" n fiecare dintre noi / S-ascunde tainic un har
Neb nuit : / S po i, / De grija cuiva s por i, /
Inima la fel s - i bat / Pentru to i. / S fii acolo

jloc de prezentare a
realizãrilor ºcolii dar cu un accentuat rol
formativ ºi informativ în ceea ce îi priveºte pe
pãrinþi, aceastã foaie pe care tocmai o citiþi a
fost apreciatã de cãtre cadre didactice din þarã
ºi notatã de 6 ori cu nota maximã, 10. Iatã ºi
pãrerile celor care au dorit sã ne scrie pe
aceastã temã:
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mari

crystynadima

mirela-barcan

comenteaz (2005-11-01 21:20:04):

comenteaz (2005-11-02
08:43:23):

comenteaz (2005-11-04
01:44:17):
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ã
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O idee? Nu e doar o idee, e o munc
fantastic , d ruire i pasiune. Multe alte
succese pe viitor i m-a bucura s tiu dac
sunte i apreciat la justa dvs. valoare. Eu v
felicit i v apreciez foarte mult. Am nv at
multe de la colegii mei virtuali de pe
www.didactic.ro
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pentru ceilal i / Z mbind, / S tii s-ascul i, s-
auzi / i s prime ti / Doar d ruind./ De-ar
vecui n libertate / Acest dar, Miracolul pe Terra
/ N-ar fi at t de rar.“ Henri J. M. Nowen ...alte
cuvinte deja mi se par prea mici pentru a-mi
arata entuziasmul cu care deschid fiecare
material propus de tine. Felicit ri!

Un concurs al colii Nr. 3 Dr gu ani
A fost recompensat cu 5 note de

þ â ã º þ
ª ã º ã

î
â

ã

ª ã º
10 pânã

la data apariþiei acestui numãr din .

Mulþumesc conducerii www.didactic.ro
pentru premiul acordat la categoria fotografie
didacticã. Vã asigur cã ºi pe viitor voi face tot
ceea ce îmi stã în putinþã pentru a oferi prin
intermediul site-ului dumneavoastrã modele
de urmat.

De asemenea mulþumim tuturor care ne-au
încurajat, au apreciat strãdania noastrã sau
ne-au dat sfaturi.

efodorean comenteaz (2005-11-04
08:22:45):

ã

Dup at tea cuvinte frumoase este clar c
altele se g sesc mai greu. mi lipse te
inspira ia i versuri nu tiu, dar te felicit i sunt
mul umit c am avut ansa s te cunosc. Te
felicit pentru s rgui a i seriozitatea de care
dai dovad . E ti un exemplu pentru mine,
p cat c v rsta nu-mi mai permite s in pasul.
Dar asta e... Oricum, materialele prezentate
de tine demonstreaz mult pasiune i mult
profesionalism. 10! FELICIT RI!

Ucenicul lui Mo Cr ciunº ã

Premiu pentru fotgrafie
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