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Lectura cãrþilor de valoare este conversaþia cu cei mai de seamã oameni ai secolelor trecute.
(Descartes)

Cultura consumistã, care concentreazã interesul omului asupra bunurilor de consum,
îl distrage de la bunurile spirituale ºi sufocã în el valorile culturale ºi religioase,

închizându-l în orizontul restrâns al unui trist naturalism.
(Carlo Flore)

De nenumãrate ori suntem puºi
în situaþia de a suporta atacul unor
false valori ce ne sunt impuse pe
diverse canale. ªi, dacã am fi doar noi
cei asaltaþi astfel, pericolul n-ar fi

chiar atât de mare, dar copiii, minþi
ºi suflete în formare, sunt mult mai
vulnerabili. Înconjuraþi zilnic de o
astfel de realitate ei vor tinde sã
creadã cã acestea sunt valorile
societãþii omeneºti contemporane.

Departe de noi aceste gânduri dar
nu luãm nici unul suficiente mãsuri

în a îndrepta ceva.
Sã vedem cazuri concrete de

care ne lovim zilnic:
De câþiva ani buni ne-au invadat : man ºi

telenov . Unele mai decât altele. ,
cântece pe o linie melodicã cu nuanþe orientale, au prins
repede la populaþie fiind dansabile, cu un text direct, uºor de
înþeles de publicul larg, încãrcate de din viaþa
cotidianã a oamenilor simpli dar care au sau doresc sã aibã
bani. Pe multe canale de televiziune sunt prezentaþi
maneliºtii drept niºte oameni de succes. În fapt, vorba unei
melodii rap, ei nu sunt nimic altceva decât promovatori ai

Versurile manelelor, de o simplitate
copilãreascã, sunt uºor de reþinut de copii. De multe

am avut de furcã în a le scoate din minte, sau mãcar
din comportamentul la ºcoalã, versuri de genul “Fã jegoaso,
cica laca cichi cea...”. Pãrinþii care permit astfel de audiþii
copiiilor ci

Generaþiile de maneliºti vor crede cã singura ºi
adevãrata valoare e banul fãrã numãr iar relaþiile între sexe
vor fi aºezate pe fundamente greºite.
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Despre valoare ºi valori

Ochi de copil Omagiu lui Eminescu

PoeziaPoezia
constituie unul din sec-

toarele cele mai bogate ale
literaturii pentru copii.

Muzicalitatea versurilor îi atrage
pe copii încã din primii ani de viaþã.
Fiecare mãmicã, cred cã atunci
când copilul sãu a învãþat câteva
cuvinte încearcã sã-i cânte sau
chiar sã-i rosteascã vreo câteva
versuri. Aceste cuvinte par la
început a nu fi receptate ºi înþelese
de cel mic dar cu siguranþã peste
ceva timp veþi fi uimiþi când copilul le
va repeta, la început mecanic dar
pe parcurs le va ºi înþelege.

Primii paºi ai unui copil în lumea
poeziei încep la grãdiniþã, unde
versurile din
sau îºi
desluºesc tainele sub îndrumarea
atentã a educatoarei.

Poeziile pentru copii au o
tematicã deosebit de variatã însã
cele mai îndrãgite de cei mici sunt
cele dedicate micilor fãpturi,
animalelor, florilor ºi celei mai dragi
fiinþe, mama.

Învãþându-i pe copiii noºtri o
poezie înseamnã a le îmbogãþi
memoria, limbajul, imaginaþia.

Poezia, pr in f rumuseþea
cuvintelor sale, poate schimba în
bine orice fire a omului.

ba chiar, mai târziu
încercãrile timide de a crea versuri.
Creaþia sensibilizeazã, te apropie
de Dumnezeu.

Dar pânã la creaþie rãmâne
lectura, aºa cum spune cugetarea
lui Descartes,

ai lumii.

Poezia

Avem obligaþia sã încurajãm
lectura poeziei

Cãþeluº cu pãrul creþ
Pisicuþã, pis, pis, pis

conversaþia cu cei
mai de seamã oameni

Poezia

Avem obligaþia sã încurajãm
lectura poeziei

conversaþia cu cei
mai de seamã oameni

educ. Mihaela Munteanueduc. Mihaela Munteanu

Acest spaþiu era rezervat pildelor sub
formã de povestioarã. Am ales luna aceasta sã
oferim . Bunica
doamnei educatoare Mihaela Munteanu, Maria
Seciu, cea care a crescut-o, ne-a dat exemplu
cum,

chiar dacã nu te ridici la înãlþimea geniului
eminescian.

o altfel de pildã, una umanã

din dragoste pentru cei mici, poþi sã scrii
versuri,

o altfel de pildã, una umanã

din dragoste pentru cei mici, poþi sã scrii
versuri,

Vine vulpea din pãdure
În sat gãinã ca sã fure,
Grivei iute o zãreºte
ªi lãtrând o dojeneºte:

„Nu cumva sã furi gãina
Cã te prinde gospodina,
Va fi vai de pielea ta
Cã-ºi face guler din ea!”

Vulpea sta ºi se gândea,
La câine cu of lãtra,
Cã de nu era Grivei
Gãina era a ei.

ªi de-aceea, gospodine,
Þineþi la casã ºi-un câine.

Am mânuþe mici, curate
ªi cu ele þin o carte,

O sucesc, o rãsfoiesc
ªi nu pot sã o citesc.

La toamnã mã duc ºi eu
Sã învãþ, cã nu-i prea greu,

În carte cum sã citesc,
În lume cum sã trãiesc.

Sã-nvãþ tot ce scrie-n ea
Cã mi-i dragã cartea mea,

Copiilor sã le spun eu:
„Învãþaþi, cã nu e greu!”

Dacã nu ºtii sã citeºti
Degeaba în lume trãieºti.
Dragul meu, învaþã bine
Lumea asta-i pentru tine.

Azi copil, mâine mai mare,
Sã le spui la fiecare:
Eu am învãþat ºi ºtiu

Cartea-n mânã cum s-o þiu.

Cu plãcere spun ºi eu:
Învaþã, cã nu e greu!

Scrie-n ea tot româneºte,
Învaþã ºi-apoi povesteºte!

Vulpea

Cu mâinile curate



, o altã a
televiziunilor comerciale, par a câºtiga teren
în minþile copiilor noºtri, în special ale fetelor.
Încãrcate voit cu o dozã de tragic, fãrã de
care nu s-ar v inde, te lenovele le
promoveazã o realitate construitã dupã
niºte ºabloane artificiale, rareori întâlnite în
viaþa de zi cu zi. Pericolul vine tocmai din
faptele prezentate: atmosfera familiilor
destrãmate, relaþiile familiale ºi interumane
degradante, copilãria oropsitã. Toate
acestea sunt uºor percepute de copii drept
realitãþi ale lumii înconjurãtoare. Modelele
de urmat lipsind de cele mai multe ori ºi din
lumea televiziunii dar ºi din lumea de acasã,

. Aºa cum
spunea cineva, vor fi copii care vor crede cã
vacile sunt mov ºi scrie pe ele Milka.

Cât de tragicomicã a fost
întâmplarea când un coleg de clasã
dintr-a VIII-a a spus cã a avut de învãþat la
muzicã despre George Eminescu!

Respectul pentru valorile neamului
românesc se clãdeºte mai ales în ºcoalã dar
respectul pentru valoare, pentru adevãrata
Valoare se clãdeºte mai ales în familie. E

gãselniþãTelenovelele

copiii cresc cu percepþii greºite

modelul familial
experienþa lecturilor

supravegheate

modelele oferite de ºcoalã

Elev fiind, mi-am construit sistemul
de valori pornind de la la
care am adãugat

(pe atunci influenþa
televiziunii era nesemnificativã) ºi

. Îmi
amintesc cu nostalgie de vremea când
aveam drept model de dreptate ºi
cutezanþã pe ªtefan cel Mare ºi ce
dispute verbale purtam cu un coleg
care înclina spre Mihai Viteazul. Mã
întreb cum vor suna discuþiile dintre doi
elevi moderni care au drept modele pe
Pokemon ºiAdrian Copilul Minune!

Telenovelele

copiii cresc cu percepþii greºite

modelul familial
experienþa lecturilor

supravegheate

modelele oferite de ºcoalã

datoria pãrinþilor de a-i feri pe copiii de
filmele cu bulinã (12) - ºi sunt copii care le
urmãresc la ore târzii în noapte alãturi de
pãrinþi-, e datoria pãrinþilor de a-i feri pânã ºi
de neînþelegerile dintre ei, asfel încât elevii
sã porneascã la drum cu un bagaj moral în
care

.
Am sãrbãtorit recent ziua marelui

poet Eminescu dar câþi din pãrinþi le-au
vorbit copiilor despre el? Am sãrbãtorit
Unirea Principatelor dar câþi dintre pãrinþi au
vorbit copiilor despre fiorul iubirii de þarã,
despre dorinþa de unire a strãbunicilor noºtri
sau despre sângele vãrsat de bunicii noºtri.

În zadar este efortul învãþãtorilor spre
a insufla dragoste copiilor spre astfel de
valori dacã acasã pãrinþii, voit sau
involuntar, îi îndreaptã spre altele.

Recent, o sculpturã a marelui român
Constantin Brâncuºi (v. foto) s-a vândut
cu . Iatã o
adevãratã valoare, iatã adevãratele
valori ale neamului:

ºi, de ce nu, .
Câþi dintre pãrinþi dar ºi câþi dintre

învãþãtori au vorbit copiilor despre
Valoarea lui Brâncuºi? Toate manelele
maneliºtilor români, puse la un loc nu
valoreazã cât o sculpturã a lui. ªi totuºi
maneliºtii sunt mai cunoscuþi. De ce
oare? Iatã o întrebare pe care trebuie

sã ne-o punem cu toþii. ªi mai mult decât atât
iatã alta:

adevãratele
modele de urmat,

violenþa este ultima soluþie, valorile se
clãdesc pe respect ºi adevãrata valoare a
lucrurilor este cea care rãmâne peste timp

27 milioane de dolari

Eminescu,
Brâncuºi, Enescu, Grigorescu, Vlaicu

Comãneci

Le oferim copiilor noºtri
adevãratele valori?
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Ini]iative l\udate
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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mirela-barcan

ãrul 3 din infzinul (magazinul
informativ) intitulat 3 a fost la fel de apreciat
pe Internet ca ºi celelalte numere.
Reproducem aici, pentru cei care nu au
acces la Internet comentariile câtorva cadre
didactice din þarã:

crystynadima

comenteaz (2005-12-30
12:07:40):
"Dasc lii sunt acei ce se pun punte,/ Pe care
i ndeamn pe elevi s treac ;/ i dup ce
le-au nlesnit trecerea/ Se pr bu esc
bucuro i,/ ncuraj ndu-i pe ace tia,/ La
r ndul lor,/ S devin punte."

- La mul i ani, DOMNULE
INSTITUTOR! Genera ii ntregi de copii
a teapt s le fi i punte spre cunoa tere i
adev r. Cu deosebit respect, nv. Mirela
Barcan
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comenteaz (2006-01-06
10:45:15):
"Unde-s doi, puterea creºte"... felicitãri ºi
doamnei educatoare Mihaela Munteanu, ºi
domnului profesor Ciprian Bãlan, ºi
...Moºului/ilor! La mai multe iniþiative
lãudabile!

Nikos
Kazantzakis

ã

Num

mirela-barcan

ãrul 3 din infzinul (magazinul
informativ) intitulat 3 a fost la fel de apreciat
pe Internet ca ºi celelalte numere.
Reproducem aici, pentru cei care nu au
acces la Internet comentariile câtorva cadre
didactice din þarã:

crystynadima

Luna trecut

comenteaz (2006-01-17
14:38:56):
Cu un asemenea material n clas nu ai cum
s nu ajungi la sufletul copiilor. Chiar dac
15 ianuarie a trecut , l voi prezenta i
copiilor mei. V mul umesc i v felicit
pentru calitatea deosebit a materialelor
didactice publicate. Succes! nv. Mihaela
Petric

comenteaz (2006-01-20 20:47:00):
Am prezentat i eu un cd cu un program
ntreg despre Eminescu, dar, sincer, nu se
compar !!! Asta merge mult mai bine la
suflet, a a cum s-a zis mai sus, mai ales
tema muzical eu cred ca e f. bine aleas ...
Ce s mai adaug? M al tur i eu lui Mari
c nd zic faptul c materialele tale sunt elita..
ne facem s ne sim im at t de mici.

comenteaz (2006-01-24
16:02:09):
Am r mas mut de admira ie! Am s-o
folosesc i eu. Mul umesc!

Materiale didactice marca SFetnicul.
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ã au fost postate pe site-ul
www.didactic.ro douã materiale care au fost
apreciate de cadrele didactice din þarã:

Iatã comentariile referitoare la
prezentarea despre Mihai Eminescu:
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Materiale didactice marca SFetnicul.
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ºã-test la matematicã
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~nc\ un premiu
Dovadã cã munca ºi valoarea sunt recompensate!
Pentru fotografiile didactice postate pe www.didactic.ro,

SFetnicul (instit. Ionel-Cãtãlin Diaconu) a fost recompensat cu
un premiu constând în: un tricou, o agendã, un soft educaþional
ºi un pix.

Mulþumirile se îndreaptã cãtre echipa site-ului
www.didactic.ro ºi cãtre firma SOFTWIN.

Aten]ie la gripa aviar\!
Gripa aviarã este o boalã a pãsãrilor dar care, în

anumite situaþii, se poate transmite ºi la om.
Pentru a împiedica apariþia ºi rãspândirea ei în zona

noastrã trebuie respectate urmãtoarele reguli de igienã:
1. Sã nu fie lãsaþi copiii sã se joace cu pãsãri bolnave

sau moarte. În cazul atingerii acestora mâinile trebuie bine
spãlate cu apã ºi sãpun sau dezinfectate cu spirt medicinal.

2. Este interzis consumul de carne ºi ouã de la pãsãrile
bolnave sau care au intrat în contact cu pãsãri bolnave.
Consumul de carne sau ouã sã se facã doar dacã acestea
sunt foarte bine fierte, fripte sau coapte.

3. Þineþi pãsãrile închise în curte. În cazul îmbolnãvirii
acestora anunþaþi imediat medicul veterinar.


