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► prof. Cornel Şomâcu 

Aşteptată de câţiva ani buni, 
noua Lege a Educaţiei Naţionale  a fost 
declarată constituţională de Curtea 
Constituţională a României şi pro-
mulgată de preşedintele Traian Băsescu 
în 4 ianuarie 2011. Noua Lege a 
Educaţiei Naţionale este una extrem de 
controversată dar vine cu schimbări 
importante în domeniu cum ar fi 
reconfigurarea ciclurilor de studii;  
finanţarea per elev a tuturor costurilor 
salariale, utilităţi, apă, căldură, manu-
ale şi tot ceea ce ţine de standardele 
minime de autorizare a şcolii; curricu-
lumul bazat pe competenţe şi, mai mult, 
corelarea dintre programă şi examene; 
introducerea de examene transdisci-
plinare ş.a.  

Reprezentanţii partidelor politice 
din opoziţie, sindicatelor şi ONG-urilor 
contestă la acest moment mai degrabă 
modul de procedură de aprobare a legii 
decât conţinutul. Există prevederi care 
vor bulversa sistemul iar sindicatele au 
estimat pentru început peste 3500 de 
norme didactice care vor dispărea ca 
urmare a egalizării numărului de ore de 
predare pentru profesori la 18 ore-
săptămână indiferent de vechime şi grad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 didactic. Aşa cum am mai anunţat, noua 
lege prevede că învăţământul general 
obliga-toriu este de zece clase şi 
cuprinde învăţământul primar şi cel 
gimnazial. Sistemul naţional de 
învăţământ preuniversitar cuprinde 
următoarele niveluri: educaţia timpurie 
(0-6 ani), formată din nivelul ante-
preşcolar (0-3 ani) şi învăţământul 
preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa 
mică, grupa mijlocie şi grupa mare; 
învăţământul primar, care cuprinde 
clasa pregătitoare şi clasele I-IV; 
învăţământul secundar, care cuprinde 
învăţământul secundar inferior sau 
gimnazial, ce include clasele V-IX, şi 
învăţământul secundar superior sau 
liceal, cu clasele de liceu X-XII/XIII, cu 
următoarele filiere: teoretică, vocaţio-
nală şi tehnologică, învăţământul profe-
sional, cu o durată între şase luni şi doi 
ani, învăţământul terţiar non-univer-
sitar, care cuprinde învăţământul 
postliceal. Potrivit Legii Educaţiei, 
învăţământul liceal, vocaţional şi teh-
nologic, învăţământul profesional şi cel 
postliceal se organizează pentru specia-
lizări şi calificări stabilite de Ministerul 
Educaţiei, în conformitate cu Registrul 
Naţional al Calificărilor. În scopul 
realizării finalităţilor educaţiei şi a 
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formării profesionale prin sistemul 
naţional de învăţământ, învăţământul 
liceal de stat este generalizat şi gratuit, 
dar respectiva prevedere va deveni 
realitate în următorii zece ani. Foarte 
important, măsura introducerii clasei 
pregătitoare în învăţă-mântul primar 
intră în vigoare începând cu anul şcolar 
2012 – 2013. De asemenea, este prevă-
zut ca măsura introducerii clasei a IX-a 
în învăţământul gimnazial să intre în 
vigoare începând cu generaţia de elevi 
care începe clasa a V-a în anul şcolar 
2011-2012. 

Examene multe şi dificile…  
peste patru ani 

Într-un învăţământ românesc 
care s-a obişnuit ca în ultimii ani să 
meargă tot mai mult pe evaluări formale, 
Legea Educaţiei Naţionale va aduce 
cuvenitele schimbări. Prima evaluare 
care va fi înscrisă în portofoliul 
educaţional are loc la finalul clasei 
pregătitoare. Atunci, cadrul didactic 
responsabil întocmeşte un raport de 
evaluare a dezvoltării fizice, socio-
emoţionale, cognitive, a limbajului şi a 
comunicării, precum şi a dezvoltării 
capacităţilor şi atitudinilor de învăţare. 
Urmează o altă evaluare la finalul clasei 
a II-a. Fiecare şcoală organizează şi 
realizează evaluarea competenţelor 
fundamentale: scris-citit şi matematică. 
La finalul clasei a IV-a, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului realizează, prin eşantionare, o 
evaluare la nivel naţional a 
competenţelor fundamentale dobândite 
în ciclul primar. Apoi, urmează o altă 
evaluare la finalul clasei a VI-a. Toate 
şcolile organizează şi realizează 
evaluarea elevilor prin două probe 
transdisciplinare: limbă şi comunicare, 
matematică şi ştiinţe. Proba de limbă şi 
comunicare va cuprinde limba română şi 

limba modernă. La finalul clasei a IX-a 
se realizează o evaluare naţională 
obligatorie a tuturor elevilor. Rezul-
tatele evaluării se exprimă printr-un 
punctaj, similar testelor internaţionale. 
Evaluarea cuprinde: o probă scrisă la 
limba şi literatura română; o probă 
scrisă la limba maternă; o probă scrisă 
transdisciplinară la matematică şi 
ştiinţe; o probă scrisă la o limbă de 
circulaţie internaţională; o probă 
practică de utilizare a calculatorului, 
susţinută în timpul anului; o probă orală 
transdisciplinară de evaluare a compe-
tenţelor civice şi sociale, susţinută în 
timpul anului. În noua Lege a Educaţiei, 
examenul de Bacalaureat cuprinde mai 
multe probe de evaluare a competen-
ţelor. Este vorba despre evaluarea 
competenţelor lingvistice de comunicare 
orală în limba română; de evaluare a 
competenţei lingvistice la două limbi de 
circulaţie internaţională studiate pe 
parcursul învăţământului liceal şi de 
evaluarea competenţelor digitale. Exa-
menul continuă apoi cu evaluarea 
competenţelor formate pe durata învă-
ţământului liceal: probă scrisă la Limba 
şi literatura română – probă comună 
pentru elevii de la toate filierele, 
profilurile şi specializările; două probe 
scrise, diferenţiate, după cum urmează: 
pentru profilul real din filiera teoretică 
(matematică; probă transdisciplinară 
din ştiinţe: fizică, chimie, biologie); 
pentru profilul umanist din filiera teore-
tică (o limbă de circulaţie internaţio-
nală; probă transdisciplinară din geo-
grafie, istorie, ştiinţe socio-umane); 
pentru filiera tehnologică (probă scrisă 
disciplinară specifică profilului; probă 
transdisciplinară specifică domeniului 
de pregătire); pentru filiera vocaţională 
(probă practică sau scrisă, după caz, 
specifică profilului sau specializării; 
probă transdisciplinară specifică profi-
lului sau specializării). 
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► Dan Cismaşu (fost elev al şcolii) 

Comunele rurale au luat fiinţă 
o dată cu promulgarea Decretului 
numărul 394 din 31 martie 1864, care 
prevedea ca toate satele, oraşele şi 
orăşelele din România să se formeze în 
comune independente, supuse legii. 
Acestea se împărţeau în comune 
rurale formate din unul sau mai multe 
sate sau cătune şi comune urbane 
adică oraşe sau orăşele. Nici o comună 
nu putea număra mai puţin de o sută 
de familii sau cinci sute de locuitori iar 
satele care nu ajungeau să numere 
atâtea familii sau locuitori precum şi 
cătunele izolate trebuiau să se unească 
cu comuna cea mai apropiată. 

Comuna Băleşti era formată în 
vechime din următoarele mahalale: 
Arhoţi (Băleşti-Moşneni), Mălăeşti, 
Rasova, Spineni, Şarapatini şi Voinigeşti 
şi întrunea astfel condiţiile pentru a 
deveni comună, dispărând mahalalele şi 
formându-se satele: Băleşti, Rasova şi 
Voinigeşti care au format comuna până 
în anul 1968, când în urma împărţirii 
teritoriale acestei comune i s-au mai  

 
 
alipit altele două: Ceauru şi Corneşti. 
Comuna Ceauru mai avea alipită 
comuna Bălăceşti încă din anul 1950 iar 
comuna Corneşti avea alipită fosta 
comună Stolojani desfiinţată în anul 
1939. 

Fosta comună Bălăceşti, formată 
din satele: Bălăceşti de Jos, Bălăceşti de 
Sus şi Vârţu, până în anul 1864 avea 
alipit şi satul Dâmbova, care în urma 
aplicării acestei legi, fiind izolat faţă de 
centrul comunei a fost trecut la comuna 
Cârbeşti. Această comună a funcţionat 
până în anul 1950 când satele Bălăceşti 
de Jos şi Bălăceşti de Sus au fost alipite 
comunei Ceauru iar satul Vârţu a trecut 
la comuna Pinoasa. 

La comuna Ceauru până în anul 
1864 se găseau două mahalale: Ceauru şi 
Tămăşeşti, aceasta din urmă fiind 
formată din fostele mahalale Tămăşeşti 
Moşneni şi mahalaua Boierească 
desfiinţată prin contopire în jurul anului 
1850. A funcţionat până la data de 31 
decembrie 1965, când a fost emis 
Decretul de strămutare numărul 1037 
prin care se prevedea ca satele Ceauru şi 
Bălăceşti precum şi o parte din cătunul 
Uncioaia să fie strămutate în comuna 
Băleşti într-o nouă vatră de sat. Comuna 
a mai funcţionat până în luna iunie din 
anul 1966 când gospodăriile locuitorilor 
de acolo au început să fie strămutate.  

Cătunele din care s-a format 
comuna Corneşti în anul 1864 au fost: 
Copăceni, Corneşti, Găvăneşti şi 
Tălpăşeşti. După anul 1939, când s-a 
desfiinţat fosta comună Stolojani, 
aceasta a fost trecută în mai multe 
rânduri ori la comuna Corneşti ori la 
comuna Arcani sau la comuna Stroieşti. 

    Istoria comunei Bălești, 

Istoria a cinci comune strânse în una singură    
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Era formată în anul 1881 şi avea trei 
mahalale: Bălani, Cocheci şi Lăscătei iar 
în anul 1968 împreună cu comuna 
Corneşti la care era alipită au fost trecute 
la comuna Băleşti. 

Articolul numărul 82 din legea 
sus amintită prevedea ca fiecare comună 
urbană sau rurală să aibă în capul ei un 
magistrat numit primarul comunei. În 
comunele rurale acesta era ales în fiecare 
an de alegători împreună cu membrii 
Consiliului şi era aprobat de prefect. Prin 
natura funcţiei pe care o exercita, prima-
rul era însărcinat cu foarte multe atribuţii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fiind singurul însărcinat cu administrarea 
comunei. De-a lungul timpului la 
comunele descrise mai sus au fost aleşi 
un număr mare de primari, care în timp 
s-au mai numit şi preşedinţi sau 
vicepreşedinţi. Comuna Băleşti a avut 
începând cu anul 1864 şi până în prezent 
53 de primari, comuna Bălăceşti – 29 
primari, din 1865, până în anul 1950, 
Comuna Ceauru – 47 primari, din 1865, 
până în anul 1965, Comuna Corneşti – 
40 primari, din 1866, până în 1963 şi 
Comuna Stolojani – 13 primari, din 
1881, până în 1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul „O șansă pentru viitorul tău” la Școala Generală Ceauru 
 

Şcoala Generală Ceauru a organizat la data de 10 decembrie 2010 proiectul 
educaţional „O şansă pentru viitorul tău” în colaborare cu Fundaţia Cultural-Ştiinţifică 
„General Gheorghe Magheru”, Asociaţia PROVERTICAL, Colegiul Tehnic ”General 
Gheorghe Magheru”, Colegiul Tehnic Nr 2 şi Colegiul Naţional ”Ecaterina Teodoroiu”. 
Acţiunea a antrenat participarea a peste 120 de elevi de clasa a VIII-a şi părinţii 
acestora din toate şcolile din comuna Băleşti. 

În cadrul Festivalului Naţional al Şanselor Tale, Şcoala Generală Ceauru a organizat 
în perioada 6-12  decembrie 2010 proiectul educaţional „O şansă pentru viitorul tău” în 
colaborare cu Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „General Gheorghe Magheru”, Asociaţia 
PROVERTICAL, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Colegiul Tehnic Nr 2, 
Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” şi Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”. 
Acţiunea a antrenat participarea a peste 120 de elevi de clasa a VIII-a şi părinţii acestora din 
toate şcolile din comuna Băleşti. Activităţile au presupus şedinţe cu părinţii şi elevii la fiecare 
clasă a VIII-a de la şcoala gazdă dar şi întâlniri cu reprezentanţii mai multor licee unde de 
regulă merg elevii de la Şcoala Generală Ceauru. Profesorul Cornel Şomâcu, directorul acestei 
unităţi şcolare, ne-a declarat: „Ne-am propus în acest an o acţiune complexă în cadrul 
Festivalului Naţional al Şanselor Tale, părinţii şi elevii celor patru clase a VIII-a să se 
întâlnească direct cu reprezentanţii unor licee foarte importante, unde de regulă optează 
elevii noştri. Am rugat oaspeţii ce ne-au vizitat şcoala să aducă la întâlnire şi foşti elevi de la 
noi care să împărtăşească din experienţa lor în aceste licee. Ne-am bucurat să constatăm că 
cei mai buni elevi de la noi continuă să aibă rezultate şcolare foarte bune iar din şcoala 
noastră pleacă foarte bine pregătiţi.” 

Proiectul educaţional judeţean „O şansă pentru viitorul tău” a fost coordonat de 
profesorii Cornel Şomâcu şi Anamaria Berca şi a implicat şi alte cadre didactice de la şcolile 
partenere: prof. Codruţa Bâzocu - Colegiul Tehnic Nr 2 Târgu-Jiu, prof. Ofelia Claudia 
Tulpan - CNET, prof. Marius Buzera - Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” şi prof. 
Dorin Taşcău - CNTV. Activităţile au implicat participarea ISJ Gorj, inspector Ion Elena, şi 
C.C.D. Gorj, inspector Monica Suciu. 

Andrei Muraru – clasa a VIII-a
Corneliu Alexandrescu – clasa a VIII-a
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► prof. Cornel Șomâcu 
 

La sfârşitul perioadei interbe-
lice  judeţul Gorj avea o suprafaţă de 
4579 kmp şi o populaţie de 229 614 
locuitori şi peste 55. 000 clădiri. 
Existau  7 plăşi: Amaradia cu 15 
comune, Bistriţa cu 10 comune, 
Gilortul cu 20 comune, Jiu cu 22 de 
comune, Novaci cu 17 comune, Ocolu 
cu 17 comune şi Vulcanu cu 12 
comune. Această organizare, cu unele 
modificări, se va menţine până în 
1950, după care se organizează 
regiunile şi raioanele. Documentele de 
arhivă păstrează în ele informaţii 
foarte interesante despre viaţa 
gorjenilor după război. 

 
Anul 1946 a fost foarte dificil 

pentru toţi românii, inclusiv pentru 
locuitorii Gorjului. Moldova se 
confrunta cu o secetă devastatoare iar la 
Bucureşti comuniştii acaparau toate 
pârghiile de putere. Şi totuşi, autorităţile 
administrative încercau să aducă 
lucrurile la normal. Iată cum arăta 
situaţia din Plasa Târgu-Jiu în 
septembrie 1946 după documente din 
vremea respectivă.  

 
Timpul părea să stea pe loc 
 

La 27 septembrie 1946 în 
comuna Ceauru s-a desfăşurat o 
conferinţă administrativă a pretorului 
Plasei Târgu-Jiu, Dimitrie Flitan, cu 
primarii, notarii şi secretarii comunelor 
din subordinea sa. La vremea respectivă 
asemenea întâlniri se prelungeau pe 
durata unei întregi zile şi aveau două 
părţi, una cu aplicaţie practică. Se vizitau 
instituţiile din comună de către oaspeţi  

 
 
 
 
dar şi de sătenii adunaţi la primărie. La 
întâlnirea de la Ceauru au participat 
primarii: Ion Negrea - Ceauru, Vasile 
Năgâra - Preajba Mare, Gheorghe 
Modroiu - Urecheşti, Gheorghe Untaru - 
Cârbeşti şi Ilie Ţiclete - Bârseşti. Pentru 
a ne face o idée despre dimensiunile 
Plasei la vremea aceea, reţinem şi 
participarea notarilor: Theodor Păsat - 
Băleşti, I. Lăpădat - Bârseşti, L. Târcă - 
Brătuia, Gr. Motomancea - Curtişoara, 
T. Pănoiu - Cârbeşti, Vasile Găman - 
Drăgoieni, Dumitru Bivolaru - Iaşi, Gr. 
Dijmărescu - Sâmbotin, I. Şorop - Şasa, 
Vasile Pacoste - Stăneşti, C. Vâlceanu -
Ceauru. 

Vizita în comună a început la 
şcoală unde s-a constatat: „localul bine 
întreţinut, material didactic suficient, 
mobilierul ar avea nevoie de reparaţie şi 
în parte chiar, înlocuit”. La biserică, 
fiind zi de lucru, nu s-a făcut slujbă, 
vizita s-a limitat la constatări, găsind că, 
edificiu este întreţinut mulţumitor, 
cimitirul însă are nevoie de o îngrijire 
mai atentă din partea populaţiei 
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comunei. Privind documentele din 
vremea aceea, puţine trimiteri lasă să se 
întrevadă ce se întâmpla în ţară. 
Autorităţile menţionate încercau să îşi 
desfăşoare activitatea normal iar satul 
părea să răspundă în acelaşi fel. Din 
nefericire, tăvălugul comunist îşi făcea 
loc tot mai mult. La sfârşitul aceluiaşi an 
era înlăturat din funcţia de prefect 
Alexandru Crăciunescu, fostul revizor şi 
inspector şcolar din perioada interbelică. 
 
Satul Ceauru după război 
 

Aşa cum aflăm din documentele 
încheiate cu prilejul conferinţei 
administrative din 1946, oaspeţii au 
vizitat comuna, prilej pentru a constata 
unele neajunsuri: „pe traseul Tămăşeşti-
Ceauru se cară pietriş, podurile de beton 
instalate în toamna anului trecut, au 
nevoie de ridicarea la ambele capete a 
nivelului, iar deasupra tuburilor este 
neapărată nevoie de a aşterne un strat 
de balast de cel puţin 30-40 cm, spre a le 
feri de spargere”. 

Mai afăm şi alte constatări în 
urma vizitei: „Gospodăriile locuitorilor 
vizitate, se prezintă din punct de vedere 
al salubrităţii satisfăcător, se impune ca 
acum, în preajma iernei să se facă în 
întreaga comună revăruirea locuinţilor 
şi curăţenia generală, atât în interior cât 
şi în exteriorul fiecării gospodării. 
Animalele în gospodăriile locuitorilor 
sunt bine întreţinute, însă în mare 
majoritate neîngrijite, grajdurile şi 
adăposturile necorespunzătoare desti-
naţiei, curăţenia lasă mult de dorit. Prin 
mijlocul comunei curge apa Şuşiţei, iar 
pe margine apa Rasoviţei, al cărei curs 
trebuie neapărat corectat, spre a feri de 
ruină clădirile învecinate, întrucât la 
mărirea debitului de apă se întâmplă 
dese inundaţii, care provoacă pagube la 
sute de hectare teren de cultură”. 

Concluziile şedinţei publice 
 

După terminarea vizitelor şi a 
inspecţiei  pe teren, întreaga asistenţă se 
reunea la primărie într-o conferinţă 
publică. Printre participanţi se regăseau 
toate autorităţile locale în frunte cu 
preoţii şi  învăţătorii.  

Discuţiile erau foarte interesante, 
cei prezenţi insistând asupra urmăririi şi 
încasării tuturor veniturilor comunale, 
îndemnând locuitorii prezenţi „să-şi facă 
un punct de onoare prin achitarea 
dărilor către stat, judeţ şi comună, care 
au nevoie imperioasă de acest sprijin 
legal obligatoriu din partea contri-
buabililor, în special acum când ţara are 
de vindecat atâtea răni încă deschise, ce 
le-a lăsat răsboiul, care a sguduit 
întreaga lume”.  

Locuitorilor de la Ceauru li se 
explica mai multe decizii ministeriale 
care avuseseră drept efect „blocarea 
leguminoaselor şi zarzavaturilor, ară-
tând asistenţei că aceste măsuri sunt 
temporare, dar obligatorii, şi că au fost 
luate de Guvern în vederea raţionalizării 
consumului spre a putea dirija surplu-
surile, în localităţile bântuite de secetă, 
unde populaţia şi în special cea din 
Moldova sufere de foame”.  

O altă problemă care avea 
legătură şi cu vremurile pe care le trăiau 
locuitorii de atunci, cei prezenţi erau 
puşi în gardă că „odată chemaţi de 
autorităţile comunale să iasă la muncă, 
executând cele 5 zile de prestaţie, 
avertizând că, cei ce nu vor înţelege 
imperativul vremii, se situează în primul 
rând ca saboteuri ai acţiunii de 
refacerea ţării, iar în al doilea rând vin 
sancţiunile, care merg la dublarea 
quantumului stabilit pentru răscumpă-
rarea prestaţiei nexecutate în termenul 
fixat de autoritatea comunală”. 
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În toamna anului 2010, printre 

şcolile închise ca urmare a efectivelor 
reduse de elevi s-a numărat şi Şcoala 
Primară Stolojani din comuna Băleşti. 
Este vorba de una dintre cele mai 
vechi şcoli din Gorj într-o localitate 
unde tradiţiile în acest sens datează 
încă din epoca medievală 

 
În mai multe cărți despre istoria 

învățământului din Gorj se vorbește 
despre învățământul din Stolojani.  Sunt 
amintiţi dascălul Ion Popovici, fiul popii 
Vasile din Stolojani. Un alt dascăl, 
Popovici Radu Stolojan, originar tot din 
Stolojanii de pe Jaleş, cu siguranţă 
înrudit cu Ion, a copiat, tot la Oraviţa, la 
1764, o carte de rugăciuni. La zece ani, 
al treilea Popovici, Marco Romanescul 
dascălul, învăţător din satul Brebu, fiul 
preotului Alexei din judeţul Gorju de 
Sus, copiază, la 1773, Legenda 
Duminicii. Cei trei copişti, Ion, Radu şi 
Marcu, originari din Stolojani, după cum 
reiese din însemnările lor, aveau o mare 
experienţă în această îndeletnicire, 
moştenită prin tradiţie din şcoala învăţată 
în Gorj, la Tismana, sau poate chiar la 
Stolojani, unde era un schit de călugări 
pomenit la 1677. 

 
 
 
 
 
 
 
Dacă învăţământul public urban a fost 
stabilit prin Regulamentul şcoalelor din 
1833, învăţământul din lumea satelor a 
rămas doar sub iniţiativă particulară. În 
mediul rural sătenii din Gorj au 
întreţinut multe şcoli pe cheltuială 
proprie. Aceste informaţii apar într-un 
raport al Ocârmuirii judeţului Gorj către 
Departamentul Trebilor din Lăuntru 
unde se spune că în 1835 existau 26 de 
şcoli săteşti şi una orăşenească, toate 
particulare, totalizând 327 şcolari.Abia 
în 1838, bizuindu-se pe legea de 
organizare a seminariilor din 1834 – care 
prevedea pentru cântăreţii bisericilor 
obligaţia de a-i învăţa pe copii satelor 
„carte şi cântări” –, Departamentul 
Trebilor din Lăuntru prin intermediul 
Eforiei pune bazele învăţământului rural. 
Lipsa de învăţători a făcut ca la 
începutul anului 1838 ocârmuitorii 
judeţelor şi profesorii şcolilor naţionale 
să primească instrucţiuni privind 
recrutarea viitorilor dascăli – fii de 
preoţi, ţârcovnici, grămătici şi fii de 
ţărani clăcaşi – pentru şcolile rurale. 
Aceşti candidaţi la învăţători trebuiau să 
fie instruiţi pentru perioade scurte (circa 
2 luni) pe lângă şcolile naţionale din 
oraşele reşedinţă de judeţ 
În 1842 funcţionau 92 de şcoli în tot 
judeţul, printre acestea, în plasa Jiului, 
regăsim Tămăşeştiul şi Ceauru cu 
învăţătorul Ion Popescu şi Stolojaniul şi 
Găvăneştiul cu învăţătorul Ion 
Păun. Dintr-un tabel intitulat „Starea 
morală a şcoalelor din judeţul Gorj la 27 
iulie 1848” avem o situaţie la nivelul 
Plasei Jiu unde se încadra cea mai mare 
parte din localităţile zonei Băleşti.  

Cercul de Istorie „Antonie Mogoş” 

Istoria Școlii Primare Stolojani din comuna Bălești 
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Astfel, în Plasa Jiu erau 44 de sate cu 
4187 de familii şi doar 31 de şcoli. 
Dintr-un total de 1476 de băieţi, doar 
603 mergeau la şcoală. Din cele 932 de 
fete, niciuna nu urma şcoala. Tot în 1848 
la Stolojani funcţiona învăţătorul 
Gheorghe Popescu. 

Deşi statisticile Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Gorj vorbesc despre 
înfiinţarea Şcolii Primare Stolojani în 
1918, aceasta datează cu mult mai 
devreme. Astfel, în anul 1880, din 
iniţiativa unor oameni ca Gheorghe 
Paicu, Lazăr Ştefan, Constantin Cuţui şi 
preotul Ion Bălan, zis ”Crâng”, apare 
prima şcoală elementară în casele 
ultimului. Între 1893-1895 documentele 
de arhivă ne spun că se funcţiona cu 
patru clase , dintre acestea erau înscrişi 
21-23 elevi la clasa I dar nu terminau 
mai mult de 3-4 elevi clasa a IV-a. 

Reţinem că în anul 1895 şcoala a 
fost mutată în localul Primăriei, practic o 
cameră era pentru administraţia locală şi 
alta pentru şcoală. În primii ani după 
mutare(1895-1899) îl găsim învăţător pe 
Dumitru Coiculescu, originar din 
Sănăteşti. Despre situaţia elevilor se pot 
sublinia aceleaşi realităţi, foarte puţini 
absolvenţi: 10-15%. Tot acum avem 
menţiunea pentru primele fete care 
urmează şcoala, chiar dacă acestea nu fac 
decât primele două clase şi se retrag de 
la şcoală. 

Începând cu anul şcolar 1899-
1900 îşi desfăşoară activitatea la 
Stolojani învăţătorul Ion Niculescu. În 
această perioadă apare învăţământul de 
cinci clase şi mult mai mulţi elevi 
urmează şcoala. Din anul 1914 datează 
apariţia celui de-al doilea post de 
învăţător ocupat de învăţătorul Gheorghe 
Cuţui, absolvent de Şcoală Normală. În 
vremea războiului, deşi se vorbea de 
construcţia unei clădiri pentru şcoală, 
acest proiect va fi amânat deşi începe 
procurarea materialelor. Şcoala va 

funcţiona în clădirea Primăriei(învăţător 
Gh. Cuţui) şi  în casa învăţătorului Ion 
Nicolescu (pe linia a doua a satului) iar 
numărul elevilor creşte ajungând până la 
12 la clasa a V-a. 

Construcţia noului local de 
şcoală, două săli de clasă spaţioase şi 
cancelarie, a început în 1920. Lucrările 
vor dura mai bine de doi ani, 
terminându-se la sfârşitul anului 1922. 
Tot atunci apare şi cel de-al treilea post 
de învăţător ocupat de învăţătorul Titu 
Niculescu. Doi dintre învăţători lucrau în 
localul nou al şcolii iar Ion Niculescu la 
el acasă.  

Reţinem faptul că între anii 1924 
şi 1927 şcoala are patru clase iar apoi va 
urca la şapte clase. 

În anul 1924 avem ca învăţători 
pe Gheorghe Cuţui, Gheorghe Lăscăteu 
şi Ion Niculescu, ultimul pensionându-se 
în anul următor. În anul 1933-1934 
şcoala funcţionează cu 4 cadre didactice: 
Gheorghe Cuţui, Gheorghe Lăscăteu, 
Nicolae Bărbulescu şi Vasile Lăscăteu, 
în anul următor predând şi Aurelia 
Găvănescu. Şi în anii următori numărul 
de învăţători rămâne constant dar cu o 
componenţă diferită. În perioada 1937-
1944 funcţionează ca învăţători 
Gheorghe Cuţui, Gheorghe Popescu şi 
Gheorghe Lăscăteu. 

După război situaţia se schimbă, 
Gheorghe Cuţui retrăgându-se la pensie. 
Mai mulţi ani rămân constanţi învăţătorii 
Gheorghe Popescu şi Ioana Fătu. Între 
anii 1952-1979 reţinem ca învăţători pe 
Nicolae Gârdu şi Cristina Gârdu. Din 
anul şcolar 1979-1980 şi până în anul 
şcolar 2009-2010 a existat un singur post 
de învăţător ocupat succesiv de Ion 
Mălăescu, Gheorghiţa Niculescu, Voicu 
Berca şi Nicolae Bălan, ultimul timp de 
două decenii. 
 

Daiana Elena Nițu – clasa a V-a 
Bianca Eremia – clasa a VII-a 
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► prof. Adrian Popescu 

Promovarea interdisciplinarităţii 
constituie un element definitoriu al 
progresului cunoaşterii.  

În lucrarea „Programe de 
învăţământ şi educaţie permanentă” L. 
D Hainault aprecia că: „Se acordă mai 
multă importanţă omului care merge 
decât drumului pe care îl urmează.  

Astăzi disciplinele sunt invadate 
de un gigantism care le înbuşă, le abate 
de la rolul lor simplificator şi le inchide 
în impasul hiperspecializării.  

Inconvenientele tot mai evidente 
ale compartimentării, necesitatea din ce 
în ce mai manifestă a unor perspective 
globale şi contestarea unui devotament 
faţă de obiect care face ca omul să fie 
uitat, au dus treptat la conceperea şi la 
promovarea aceea ce s-a numit inter-
disciplinaritate.” 

Problema interdisciplinarităţii a 
preocupat filosofii şi pedagogii  încă din 
cele mai vechi timpuri: sofiştii greci, 
Plinius, Comenius şi Leibnitz, iar la noi  

 
 
 
 
 
 
Spiru Haret, Iosif Gabrea, G. Găvănescu 
şi, dintre numeroşii pedagogi ai 
perioadei contemporane amintim pe G. 
Văideanu. 
 În opinia lui G. Văideanu, 
interdisciplinaritatea „implică un anumit 
grad de integrare între diferitele domenii 
ale cunoaşterii şi între diferite abordări, 
ca şi utilizarea unui limbaj comun 
permiţând schimburi de ordin conceptual 
şi metodologic”. 
 Interdisciplinaritatea este o formă 
de cooperare între discipline ştiinţifice 
diferite, care se realizează în principal 
respectând logica ştiinţelor respective, 
adaptate particularităţilor legii didactice 
şi-l ajută pe elev în formarea unei 
imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o 
gândire integratoare. 

Interdisciplinaritatea se impune 
ca o exigenţă a lumii contemporane 
supusă schimbărilor, acumulărilor cog-
nitive în diferite domenii ale cunoaşterii. 

În perioada contemporană 
reforma conţinuturilor învăţământului 
românesc a creat cadrul unor trans-
formări la nivelul curriculumului, între 
care se distinge perspectiva interdis-
ciplinară. 
 Interdisciplinaritatea se referă şi 
la transferul metodelor dintr-o disciplină 
într-alta, transfer cu grade diferite de 
implicare / finalizare.  
 Interdisciplinaritatea reprezintă o 
modalitate de organizare a conţinuturilor 
învăţării, cu implicaţii asupra întregii 
strategii de proiectare a curriculumului, 
care oferă o imagine unitară asupra 
fenomenelor şi proceselor studiate în 
cadrul diferitelor discipline de învăţă-

INTERDISCIPLINARITATEA    
- repere  teoretice - 
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mânt şi care facilitează contextualizarea 
şi aplicarea cunoştinţelor dobândite. 
 În procesul de învăţământ se 
regăsesc demersuri interdisciplinare la 
nivelul corelaţiilor minimale obligatorii, 
sugerate chiar de planul de învăţământ 
sau de programele disciplinelor sau 
ariilor curriculare.   

În înfăptuirea unui învăţământ 
modern, formativ, considerăm predarea – 
învăţarea interdisciplinară o condiţie 
importantă. Corelarea cunoştinţelor de la 
diferitele obiecte de învăţământ contri-
buie substanţial la realizarea educaţiei 
elevilor, la formarea şi dezvoltarea 
flexibilităţii gândirii, a capacitaţii lor de 
a aplica cunoştinţele în practică; 
corelarea cunoştinţelor fixează şi siste-
matizează mai bine cunoştinţele, o 
disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai 
bine însuşită. 

Posibilităţile de corelare a 
cunoştinţelor dintre diferitele obiecte de 
învăţământ sunt nelimitate. Important 
este ca predarea – învăţarea să fie văzută 
ca o modalitate modernă de realizare a 
eficienţei lecţiilor, iar învăţătorul, pentru 
a-şi atinge obiectivele propuse trebuie să 
se pregătească din timp şi să apeleze la 
capacitatea sa creatoare.  

Predarea – învăţarea prin corela-
rea obiectelor de studiu reprezintă noul 
în lecţii, care activează pe elevi, le 
stimulează creativitatea şi contribuie la 
unitatea procesului instructiv – educativ, 
la formarea unui om cu o cultură vastă. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartea 
 

Cine te ajută oare, 
Să ajungi un om mai mare 
Şi să fii pe lumea asta, 
Om de seamă? 

  
 
   Este cartea. 
   Ea te-nvaţă numai bine 
   Ca să scrii şi să citeşti 
   Şi apoi să-i multumeşti, 
  
 

Terminând anul şcolar, 
S-o păstrezi ca pe un dar 
Cartea si bunavointă 
Când ai fost, tu, şcolărită. 

      
                        Cidoiu Andreea 
                         clasa a VII-a A 
 

____________ 
 
 

Steaua norocoasă 
    

Prima stea strălucitoare, 
Prima stea care răsare, 
E luceafărul ce străluceşte 
Pe noi ne îmbogăţeşte. 

 
 
   El mereu ne-a încântat, 
   Pe noi ne-a felicitat 
   Şi i-a făcut bucuroşi, 
   Pe copiii misterioşi. 
 
 

Stă mereu acolo sus, 
Ca un punct nemaisupus 
Şi tot el ne-nveseleşte. 
Pe noi veşnic ne iubeşte. 

 
       Ciuidel-Istrate Georgiana 
                    clasa a VII-a B 
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În cadrul complexului de 

manifestări desfăşurat sub egida 
ZILELOR COMUNEI BĂLEŞTI, ediţia 
a IV-a, 6-8 septembrie 2010, Şcoala 
Generală Ceauru a găzduit în data de 7 
septembrie 2010, lansarea cărţilor: “File 
din istoria şcolii gorjene” autor prof. 
Cornel Şomâcu, “Comuna Băleşti. Ediţie 
de documente”, vol. II, autor jr. Daniel 
Cişmaşu şi “Îngeri la zid” autor Andrei 
Popete-Pătraşcu, precum şi prezentarea 
site-ului de internet al şcolii.  

 
În condiţii grafice atractive, site-

ul propune vizitatorilor săi informaţii 
despre dotarea şi structurile Şcolii Gene-
rale Ceauru, activităţile, proiectele sau 
performanţele elevilor şi cadrelor 
didactice.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au luat cuvântul la eveniment: 

ing. Aristică Paicu – primarul comunei 
Băleşti, prof. Alexandru Bratu – 
directorul Direcţiei Judeţene a Arhivelor 
Naţionale Gorj, prof. Daniel Drumen, 
prof. Dumitru Firoiu, prof. Andrei 
Popete-Pătraşcu, jr. Daniel Cişmaşu şi 
prof. Cornel Şomâcu – directorul Şcolii 
Generale Ceauru. 

 
În prezenţa invitaţilor, a cadrelor 

didactice şi elevilor Şcolii Generale 
Ceauru, prof. Constantin Negrea a 
susţinut un spectacol de cântece şi 
dansuri populare cu elevii Şcolii Gene-
rale Ceauru. 
 

Florina Mălăescu-Udriştioiu 
clasa a VIII-a 

 

Zilele comunei Băleşti, 6-8 septembrie 2010 
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► prof. Constantinescu Felicia 
 

Meseria de dascăl este o mare şi 
frumoasă profesiune ,o meserie care nu 
se părăseşte odată cu hainele de lucru. O 
meserie aspră şi plăcută, umilă şi 
mândră, exigentă şi liberă, o meserie în 
care mediocritatea nu este permisă, unde 
pregătirea excepţională este abia 
satisfăcătoare, o meserie care epuizează 
şi înviorează, care te distrează şi exaltă, o 
meserie în care a şti nu înseamnă nimic 
fără emoţie, în care dragostea este sterilă 
fără forţa spirituală, o meserie când 
apăsătoare, când implacabilă, ingrată şi 
plină de farmec. 

Nu avem dreptul să uităm că 
învăţământul constituie cea mai mare şi 
mai importantă întreprindere a „Ţării”, 
având un randament pe termen lung şi 
imediat, bine pus în evidenţă, randament 
fără de care nici o societate nu se poate 
progresa. 

E muncă şi trudă, e dragoste şi 
ataşament din partea tuturor copiilor şi 
dascălilor, a tuturor celor care muncesc 
cu răbdare şi migală pe ogorul fericit al 
şcolii. Este o trudă sublimă, truda celui 
care cu răbdare şi migală construieşte 
caractere şi modelează vieţi, vieţi care 
trebuie să fie bogate-n bine şi sărace-n 
rău. 

Marele pedagog Komenski, 
vorbind despre dascăli, despre locul lor 
în ierarhia socială, afirmă că „ocupă un 
loc de cea mai înaltă cinste şi lor li s-a 
încredinţat o sarcină atât de aleasă cum 
nu există alta sub soare”. 

Este adevărat că dascălul îi pune 
pentru prima oară cartea în mână, „îl 
învaţă să-i desluşească învăţăturile.” 

 

 
 
 
 
 
 
Sub privirile sale elevul „adună 

comoara de cuvinte cu care trece 
dincolo de porţile şcolii.” Vremurile 
copilăriei, duioase sau triste, legare de 
anii de şcoală, rămân până la urmă 
frumoase,senine, prin cei care au dat 
„aripilor plăpânde suflare de zbor.” 

Dacă ne referim la vechiul dicton 
francez ”la noblesse oblige”, în cazul 
nostru nobleţea cu blazon e însăşi 
profesiunea de dascăl care educă zeci de 
generaţii. Desigur, orice profesiune e 
grea, şi totodată demnă de respect când e 
făcută cu meşteşugul vecin artei, cu 
dăruirea a tot ce are omul mai bun şi mai 
frumos în el. Dar profesiunea de dascăl e 
cu atât mai demnă de respect fiindcă ea 
modelează pe însuşi creatorul bunurilor 
materiale şi spirituale: omul. 

Pedagogia ne învaţă că profesiunea 
de dascăl este una dintre cele mai 
frumoase şi totodată din cele mai grele, 
că a fi dascăl înseamnă a fi intelectual de 
seamă, un om de înaltă cultură, un om de 
caracter, un permanent exemplu pentru 
cei din jur. 

Un adevărat dascăl dovedeşte 
receptivitate pentru studiu şi pentru 
multiplele activităţi ştiinţifice, artistice, 
literare şi sportive ce se desfăşoară în  
şcoală şi în afara ei, o nepotolită sete de 
cunoaştere, dorinţa de a studia perma-
nent pentru a fi mereu la curent cu noul 
şi a-l putea aplica, o nestăvilită dragoste 
pentru copii; are multă încredere în 
puterea educaţiei în faptele proprii şi în 
dorinţa de autoperfecţionare. 

Desigur, munca de dascăl nu este 
scutită de greutăţi, de dezamăgiri, dar 
oare, se poate numi om adevărat cel care 
fuge de greutăţi, ce caută poteci 

DASCĂLUL ÎN ETAPA ACTUALĂ   
A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC 
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bătătorite, ce ocoleşte lupta şi urcuşurile? 
 Concluzionând, putem afirma în 

continuare că un dascăl, indiferent de 
specialitatea, are un rol foarte important 
în societatea românească, activitatea lui 
devenind şi mai grea prin faptul că - el 
rămâne un continuator al tradiţiilor 
învăţământului românesc, dar şi un 
înnoitor puternic ancorat în realităţile 
societăţii, el devine echilibrul între 
schimbare şi stabilitate. 

 
 
 

 
 
  Zâna iernii soseşte într-o săniuţă 
plină cu flori de gheată, purtând o rochie 
dintr-un alb imaculat. Fulgii de nea par a fi 
steluţe căzătoare, îmbrăcând pământul într-
un frumos veşmânt alb. 
      În văzduhul scânteios, iarna cerne 
norii de zăpada, iar floricelele de gheată 
sclipesc pe ferestrele caselor. Zăpada 
cristalină este  ca un lan de diamante care 
scârţâie sub picioare. Tânguirea dulce a 
doinelor nu se mai aude şi padurea freamată 
în tăcere, trăind un sentiment de nostalgie. 
În amurgul înstelat, cetatea eternelor stele 
se asează pe bolta cerului, făcându-si loc pe 
pernele lor de puf. Iarna aspră şi crunta, 
pune caselor cusme de omat. Melancolia 
profunda si zările pline de farmec îţi dau un 
fior înspăimântător. 

Străzile sunt pustii si abia se mai 
aude câte un glăscior subtire, străuitor. 
Vântul se aude şuierând slab printre 
ramurile copacilor, iar seninătatea cerului 
se transforma intr-una fumurie. Floarea 
dalbă se prinde de ramurile brazilor ninşi şi 
odata cu sosirea anotimpului cel friguros, 
fericirea intră în sufletele noastre. Un luciu 
întins de gheaţă străluceşte, iar zapada se 
aşterne uşor pe pământul îngheţat. Iarna 
seamănă cu un pictor desăvârşit, care fură 
culorile calde şi le foloseşte doar pe cele 
reci. 

Mogoş Mihaela 
clasa a VI-a A 

 

 
 
 
Mă numesc Cismaşu Raluca 

Cristina. Afară ninge ca-n poveşti, eu 
stau în casă privind pe geam cum fulgii 
dansează un dans fantastic. 
      Moşule, pentru mine nu ştiu ce 
să-ţi cer decât sănătate, fericire, linişte 
sufletească şi note bune la şcoală. Pe zi 
ce trece lumea este tot mai 
bolnăvicioasă, datorită acestui fapt te rog 
să aduci câte un sac cu sănatate la 
fiecare casă. Aş dori să rămân o copilă 
pentru totdeauna, şi lacrima să-mi fie 
limpede, ochii să-mi strălucească atunci 
când îmi sunt lăudate meritele şcolare, 
cred că oricine şi-ar dori asta. Aş mai 
vrea un brad fermecat pe care să îl 
împodobesc cu vise, în care zâmbetele 
nu se pierd. Un brad înalt pe care să aşez 
îmbraţişări fără sfârşit şi la fiecare 
atingere a bradului să adorm şi să străbat 
un ţinut asemănător cu o lume perfectă, 
o lume din vise. 
     Magia Crăciunului păşeşte în 
inimile noastre odată cu venirea ta. 
Zăpada este darul primit de la îngeri. 
Despre mine ce pot spune? Sunt o elevă 
silitoare şi o fată cu visuri mareţe.  
    Iar ţie moşule, iţi doresc să ai parte de 
iubire din partea copiilor, sănatate şi La 
mulţi ani! 
                                                   Cu drag,  

Raluca                                                               

 
 

Vraja    anotimpului    alb 

Scrisoare către Moş Crăciun… 
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► prof. Constantin Negrea 
 

Timpul sideral a fost împărţit în 
anotimpuri, luni, săptămâni şi zile. 

Ritmul muncilor a fost stabilit în 
funcţie de îndelungate observaţii locale 
asupra mersului vremii, dezvoltarea 
vegetaţiei şi alte numeroase semne. 

Calendarul geto-dac şi cel roman 
au fost înlocuite de cel creştin, care 
jalonează timpul cu nume de sfinţi 
marcând, ca şi cele anterioare etapele 
principale din ciclul anului şi vegetaţiei.  

La stabilirea datelor şi 
aniversărilor sărbătorilor creştine s-a 
ţinut seama de îndelungate observaţii 
asupra mersului vremii şi de dezvoltare a 
vegetaţiei în cursul anului. De aceea 
datele coincid ori sunt apropiate de ale 
celor păgâne. Începutul, desfăşurarea şi 
terminarea principalelor activităţi 
productive în ocupaţiile de bază ori în 
ocupaţiile casnice erau legate de 
sărbători, de zile bune ori rele, în care 
erau exprimate dorinţele şi temerile 
pentru împlinirea lor, prin obiceiuri şi 
practici magice. De zile bune se legau 
speranţele de împlinire a muncii şi vieţii. 
Cele rele erau umbrite de teama 
neîmplinirii, care se credea că poate fi 
prevenită prin anumite restricţii şi 
practici. 

În credinţele din vechime, zilele 
aveau hramul lor personificat. Atributele 
zilelor au fost preluate de sfinţii creştini: 
lunea de Sf. Ioan, marţea de Sf. Ilie, 
miercurea de Maica Domnului, joia de 
Sf. Nicolae, vinerea şi-a primit sfinţenia 
ca ziua Răstignirii, sâmbăta e a Sf.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Lazăr, iar duminica e ziua luminii, a 
Învierii.  

LUNI este ziua în care începe 
orice lucru de ispravă (trainic). Se 
spunea că aşa cum îţi va merge lunea, îţi 
va merge toată săptămâna.  

La Turburea, dar şi în multe 
localităţi se credea că lunea nu este bine 
să dai foc din casă şi nici să iei ouă din 
cuibar căci e rău de urâciune şi de 
pagubă. Nu se dădeau nici bani 
împrumut.  

Prima luni din postul mare este 
lunea ciorilor. La Bolboşi se fierbeau 
boabe să nu vină păsările să scoată 
sămânţa semănată.  

Cândva, în ziua de luni se ţinea 
post pentru sănătatea oamenilor şi a 
animalelor.  

E zi bună pentru vrăji şi 
descântece.  

În ziua de luni nu-i bine să se 
peţească şi nici să se îngroape morţi (e 
rău de moarte pentru cei rămaşi).  

MARŢI era considerată ca o zi 
rea (sunt trei ceasuri rele), de aceea nu se 
pleca la drum şi nici nu se începea vreun 
lucru fiindcă nu era norocos, cu spor, 
trainic.  

La Bârzeiul de Pădure şi la 
Turburea, marţea nu era bine să se 
urzească pânză (Dumnezeu a urzit 
Pământul în ziua de marţi), să se 
năvădească şi nici să se înceapă ţesutul, 
fiind rău de lovituri şi necazuri.  

La Şipot se spunea că marţi se 
poate continua lucrul început luni, dar în 
niciun chip să nu se purceadă a se 
înfăptui ceva.  

ZZiilleellee  ssăăppttăămmâânniiii    
                                                                                                    CCoonnssiiddeerraaţţiiii  ggeenneerraallee 
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La Godineşti marţi era socotită zi 
importantă. Prima din păresemi era 
Marţea Trăznetelor (se ţinea fiind rău de 
trăznete) iar în cele trei marţi de după 
Paşte nu se lucra în casă. În prima dintre 
ele se practica obiceiul Înfrăţitului 
(Însurăţitului, Învăruicitului).  

La Pojaru de Sus a doua marţi din 
păresemi era Marţea Încuiată şi se ţinea 
prin nelucrare, să nu te încui la stomac 
(constipi), iar în cea de-a treia, 
Mătcălăul. 

Era zi bună pentru farmece şi 
vrăji.  

 
 

MIERCURI era considerată zi 
bună, cu noroc în muncă şi în viaţă. 
Pentru îndeplinirea dorinţelor, dar şi în 
ideea prevenirii relelor în ziua de 
miercuri se postea.  

Nu era bine să dai din casă lapte, 
carne şi sare. La Turburea în această zi 
oamenii nu se spălau pe cap cu leşie, să 
nu capete dureri de cap şi de ochi.  

La Bolboşi în miercurea din 
Săptămâna Brânzei se ţinea Vlasul 
ochilor (să nu te doară ochii).  

În multe din satele Gorjului în 
ziua de miercuri era bine să începi aratul. 

JOI era o zi favorabilă atât 
muncilor casnice cât şi celor de câmp.  

Era o zi norocoasă, de aceea joia 
se făceau logodne şi chiar nunţi. La 
Albeni cea mai sfântă dintre zilele 
lucrătoare era considerată cea de joi. Aici 
(dar şi în celelalte localităţi) se 
sărbătoreau Joia Iepelor, Joi Mari, Joia 
Verde, Ispasul.  

La Godineşti, Vlasii se ţin în joia 
din Săptămâna Brânzei, iar Joia Verde se 
mai numea Joia Popilor, fiindcă în 
această zi se făcea clacă la preotul 
satului.  

VINERI este cea mai importantă 
zi lucrătoare din cursul săptămânii, în 
care dorinţele de bine se legau de 
atributele personificării ei în Sfânta 
Vineri.  

Numeroase erau opreliştile din 
această zi: nu se mânca de dulce (se 
postea), nu se semăna, nu se lucra în vie, 
nu se torcea, nu se spălau rufe.  

La Bârzeiu de Pădure femeile nu 
lucrau vinerea fiind rău de dureri de ochi 
şi nu se pisa sarea, să fii ferit de ars. La 
Godineşti vinerea nu se mătura casa, nu 
se făcea turtă şi nu se spălau copiii, fiind 
rău de bube şi de dureri de ochi ori de 
burtă (stomac).  

La Licurici şi la Urdari, Sfânta 
Vineri era cea mai cinstită zi de 
localnici. În tot judeţul, în vinerea din 
săptămâna Sfântului Toader se aducea 
iarba mare pentru spălatul pe cap, iar 
vinerea din Săptămâna Patimilor era 
vinerea ouălor.  

La Pojaru, ca de altfel şi în 
celelalte localităţi erau sărbătorite 
douăsprezece vineri mari peste an.  

SÂMBĂTĂ trebuiau împlinite 
activităţile rânduite peste săptămână. Era 
ziua curăţeniei. Seara se făcea baie 
generală (scaldă). Ziua de sâmbătă era 
destinată pomenirii morţilor şi 
pomenilor.  

DUMINICA este ziua Domnului 
Iisus Hristos.  

Este zi de repaus şi de petrecere 
dar şi pentru slujbă la biserică (mai ales 
pentru bătrâni).  

Nu este bine să tai nimic în 
această zi fiindcă loveşti în Dumnezeu 
(cu barda ori cu cuţitul).  
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► inst. Irina-Mihaela Spineanu 
 
După publicaţiile biv-vel 

serdarului Ion Dârzeanu, Tudor 
Vladimirescu a sosit cu toţi care-l 
însoţeau “vineri la 21 al lui ghenarie, 
ajungând pă la 12 ceasuri seara în oraşul 
Târgu-Jiului, au tras drept la dumnealui 
vtorilogofătul Vasile Mongescu, sameşul 
judeţului”.  

Acolo 20 de inşi au adus de zor la 
slugerul Theodor pe clucerul Dinicu 
Oteteleşanu, ispravnicul judeţului. 
Celălalt ispravnic, căminarul Iorgu 
Văcărescu, lipsea de la tahtul 
isprăvnicatului, fiind plecat la Brădiceni, 
şi au hotărât să meargă cu toţii acolo ca 
împreunându-i pe amândoi ispravnicii să 
le arate poruncile ce le au.  

În “Istoria Revoluţiunii Române 
de la 1821”, C.D. Aricescu arată că 
“după miezul nopţii Tudor porni cu trupa 
sa. Pe Oteteleşanu îl pornise înainte, sub 
pază, la Tismana, iar el se opri la 
cârciuma stolnicului Viişoreanu, distanţă 
de jumătate poştă de Jiu unde reposă 
câteva ore, punând strajă pentru pază”. 
În aceeaşi lucrare, Aricescu menţionează 
însă, după părerea noastră în mod greşit, 
că la “1821, acea cârciumă era la Vădeni 
la 200 st. departe de şosea, unde se află 
şi azi, şi de unde se văd casele 
Viişoreanului”.  

Din documente rezultă că Tudor 
şi-a împărţit ceata în două grupe. Una, 
care se afla sub paza clucerului 
Oteteleşanu, a pornit pe drumul obişnuit 
ce duce spre Tismana. Credem că acel 
drum trecea prin satele Stroieşti şi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brădiceni, ale cărui urme se văd şi azi. A 
doua grupă, cu care a plecat şi Tudor 
Vladimirescu, spre Brădiceni, a mers pe 
alt drum, mai ocolit; cu siguranţă că e 
vorba de drumul ce trece prin satele: 
Băleşti, Copăceni, Teleşti, de unde devia 
spre dreapta. “Această stratagemă a fost 
pusă în aplicare de Tudor, cu scopul de a 
deruta pe eventualii urmăritori din 
Târgu-Jiului, totodată pentru a evita să 
fie surprins de un atac în timpul 
somnului”.  

De la Copăceni, drumul spre 
Brădiceni are două variante. Un drum 
merge spre Tr. Severin, iar la o depărtare 
de 2 km deviază spre Brădiceni. Un alt 
drum, mai strategic, merge de la 
Copăceni pe sub deal, prin satul 
Găvăneşti, apoi pe dealul satelor 
Stolojani, Câmpofeni şi prin pădurea 
Drăgoeştilor se coboară în Brădiceni. 
Socotim că şi-a ales a doua cale de mers, 
bazându-se pe faptul că în popor acest 
drum este cunoscut şi azi sub numele de 
“Drumul lui Tudor”, iar cula de la 
Copăceni este reţinută din generaţie în 
generaţie ca o casă istorică, unde a 
poposit Tudor Vladimirescu cu oastea 
sa, în drum spre Brădiceni. Ca atare, 
aceste informaţii populare constituie un 
prim argument că la Copăceni se afla 
cula în care a poposit Tudor 
Vladimirescu cu oastea sa în drum spre 
Brădiceni, şi nu la Vădeni, cum a 
menţionat C.D. Aricescu, în “Istoria 
Revoluţiunii Române de la 1821”. El s-a 
bazat pe o informaţie dată de George 
Mamara, în vârstă de 70 de ani, din 
Brădiceni, care probabil a confundat 

TUDOR VLADIMIRESCU 

… de la Târgu-Jiu la Brădiceni
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satul Copăceni cu satul Vădeni, sau a 
avut loc o transcriere greşită a acestor 
localităţi. Un alt argument este dat însă 
chiar de Aricescu, prin care arată că 
drumul până la cârciuma Viişoreanului a 
fost parcurs în trei ceasuri, fiind aşezată 
la o distanţă de o jumătate de poştă de 
Jiu. În adevăr, cula de la Copăceni este 
aşezată la o depărtare de 11 km de 
Târgu-Jiu, în timp ce satul Vădeni se 
întindea din marginea acestui oraş spre 
Transilvania pe o distanţă de cel mult 2 
km şi într-o direcţie opusă drumului spre 
Brădiceni.  

Un ultim argument îl constituie 
aşezarea moşiilor ce aparţineau 
stolnicului Viişoreanu şi anume: în 
Copăceni din judeţul Gorj, Slivileşti şi 
Cloşani din judeţul Mehedinţi. Cea mai 
mare parte a averii sale se afla la 
Copăceni, unde-şi avea şi locuinţa. De 
exemplu, la 1800 a fost întocmit un 
calendar de arhidiaconul Benedict pe 
când era dascăl la copiii stolnicului 
Barbu Viişoreanu, de la Copăceni. De 
asemenea, în anul 1832 când a venit la 
Târgu-Jiu C. Stanciovici, ca profesor, a 
ieşit în întâmpinarea sa şi stolnicul Barbu 
Viişoreanu de la Copăceni.  

Revenind la popasul făcut de 
Tudor Vladimirescu, la cârciuma 
stolnicului, s-ar crede că aceştia erau 
prieteni. Din contră, stolnicul Barbu 
Viişoreanu, împreună cu Ştefan Bibescu, 
amândoi ispravnici ai judeţului 
Mehedinţi, au fost trimişi la Divanul din 
Craiova, cu panduri şi cu catane de 
poteră, să prindă pe Tudor Vladimirescu, 
incidente având loc la Mănăstirea 
Motrului. În legătură cu aceste 
evenimente, Tudor Vladimirescu, la 4 
februarie 1821, într-un răspuns dat 
divanului, printre altele arată că, “la 
Mănăstirea Motrului unde se află închis 
dumnealui Căminar Bibescu şi stolnic 
Viişoreanu cu vreo patruzeci de oameni, 
fără niciun cuvânt al dreptăţii au pornit 

bătaie cu arme de moarte asupra 
norodului şi norodul văzând vrăş-
măşeasca socoteală a dumnealor au 
închis mănăstirea cu mare străşnicie. Şi 
dumnealor înăuntru, măcar că nu au 
nimic de ale mâncării, dar norodul 
văzând nemilostivirea dumnealor, astăzi 
cu toţii hotărâră ca să rază mănăstirea. Şi 
după ce-i vor prinde să nu lasă pe nici 
unul viu, zicând norodul că nu le este 
îndestul pedepsele care le-au primit până 
acum din mâinile dregătorilor”.  

De asemenea, pe la 15 februarie 
1821, în “Cererile norodului românesc”, 
Tudor propune ca Bibescu Ştefan, 
împreună cu stolnicul Viişoreanu, să fie 
izgoniţi din ţară ca unii ce au ucis 
norodul.  

Desigur că surprinde această 
duşmănie dintre stolnic şi Tudor, 
deoarece este cunoscut faptul că şi unul 
şi altul au luptat în oastea ruşilor din 
1806, stolnicul Viişoreanu fiind unul din 
cei trei comandanţi de panduri din cele 
cinci judeţe ale Olteniei în războiul din 
1806-1812.  

De subliniat că stolnicul Barbu 
Viişoreanu era un om influent în vremea 
sa, deţinând funcţii de ispravnic în judeţ, 
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iar în timpul Regulamentului Organic era 
deputat de Gorj, în Obişnuita Obştească 
Adunare a Ţării Româneşti, în mai multe 
legislaţiuni. În 1840 nu mai era în viaţă. 
Fiul său, Alecu viişoreanu, un om 
scandalagiu, a ţinut mai departe moşia de 
la Copăceni, căsătorindu-şi fiica, 
Ecaterina, cu Dimitrie Mongescu, nepot 
al lui Vasile Moangă.  

Contradictorie socotim atitudinea 
stolnicului Viişoreanu faţă de ideile 
Revoluţiei de la 1821, în comparaţie cu 
atitudinea sameşului Vasile moangă, mai 
ales că amândoi posedau moşii în Gorj şi 
colaborau în conducerea treburilor 
judeţului. Multe date despre Vasile 
Moangă se desprind din scrisorile 
Bătrânului Grigore Mongescu, fiul cel 
mare al sameşului, ce au fost trimise de 
C. Stanciovici la 29 mai 1872 lui C.D. 
Aricescu. Vasile Moangă, sameşul 
judeţului Gorj, înainte de răscoală, a fost 
unul din intimii şi asociaţii lui Tudor 
Vladimirescu, ajutându-l la pregătirea 
răscoalei şi la recrutarea pandurilor. La 
sfârşitul lunii februarie 1821, după ce a 
fost învins slugerul Costin la Târgu-Jiu, 
a fost numit de Tudor ispravnic al 
judeţului Gorj. După concentrarea oştirii 
lui Tudor la Slatina, a fost numit efor 
peste toţi ispravnicii şi comandirii 
oştirilor din judeţele Olteniei. La 11 
martie 1821 este menţionat pe lista 
boierilor partizani ai planurilor revoluţiei 
conduse de Tudor Vladimirescu, fiind în 
slujba Adunării Norodului. La sfârşitul 
răscoalei era încă în funcţia de ispravnic, 
împreună cu Ciupacea.  

În biserica din Zorleşti, printre 
ctitorii acesteia, se află şi Vasile Moangă 
şi Grigore Mongescu, fiul cel mare, care 
în timpul lui Tudor Vladimirescu avea 
16 sau 18 ani. Un alt fiu al acestuia este 
menţionat în relatările lui Grigore 
Moangă, în care spune că după consiliul 
lui Tudor, Vasile Moangă îşi asigurase 
familia la schitul Lainici “luându-l pe jos 

înaintea cailor dimpreună cu fiul său 
Nicolae”.  

Descendenţii lui Grigore sunt 
redaţi în actul de succesiune al “lui Ion 
C. Mongescu”.  

După anul 1821 Vasile Moangă a 
mai fost interogat asupra evenimentelor 
petrecute în acel an. Astfel, din porunca 
lui Vodă, Alecu Lipănescu, la 23 august 
1825, s-a cerut, “să se afle în ce vreme 
din leat 1821 (când s-a ivit Tudor 
Vladimirescu) au fugit ispravnicu 
judeţului Gorj şi fiindcă aveam 
plirofonie că în trecutul an se află 
sameşul judeţului, un Vasile Moangă, 
treti log(ofăt) ce se află cu locuinţă în 
oraşul Târgu-Jiului. Şi numitul Vasile să 
fie adus înaintea isprav(nicului), să dea 
în scris, supt iscălit(ura) sa vremea şi 
ziua între care au fugit ispravnicii şi 
totodată să trimiţi acel înscris a lui 
Vasile Moangă”.  

Cula de la Copăceni este foarte 
veche, aparţinând mai multor familii: 
Rîioşanu, Viişoreanu şi Mongescu. În 
secolul nostru a fost stăpânită de un 
bulgar, Nicolae Agiu, de fiul său Vasile 
Cercel şi moştenitorii acestuia.  

În anul 1969, cula a început să se 
degradeze de la acoperiş, fiind pictată în 
această situaţie de profesorul Ion C. 
Popescu-Stolojani. Deşi era luată în 
evidenţa organelor locale ca monument 
istoric, ea a fost lăsată în părăsire, azi 
rămânând numai ruinele în mijlocul unor 
pomi, în partea de nord a şoselei ce 
merge spre satul Corneşti, la o depărtare 
de şoseaua Târgu-Jiu – Tr. Severin de 
aproximativ 200 m.  

Din această culă, Tudor 
Vladimirescu, a doua zi de sâmbătă, 22 
ianuarie 1821, “ridicându-se cu toţii au 
mers la satul Brădiceni” unde a ospătat 
în casa polcovnicului Ioniţă Mongescu, 
fratele lui Vasile Moangă. Şi negăsind 
acolo pe dumnealui căminaru Iorgu 
Văcărescu (fiindcă prinsese noaptea de 
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veste şi să cacerdisise) ş-au îndreptat cu 
toţi drumul spre mănăstirea Tismana, 
dimpreună cu clucerul Oteteleşanu.”  

Despre satul Copăceni, documen-
tele vorbesc că este unul din cele mai 
vechi sate din judeţul Gorj, cu o bogată 
istorie. Cula de aici este legată atât de 
popasul oastei lui Tudor, cât şi de unele 
ciocniri cu turcii veniţi la Târgu-Jiu să 
urmărească pe răsculaţi. De exemplu, 
medelnicerul Constantin, numit sameş al 
judeţului Gorj, transmite la 17 iulie 1821 
într-o scrisoare trimisă lui Hagi Ianuş 
multe plecăciuni de la Asan Aga, care 
“în momentul de faţă s-a grăbit să plece 
împotriva unor hoţi, care au ieşit la un 
sat, numit Copăceni”. În fapt aceşti hoţi, 
aşa cum rezultă din cuprinsul scrisorii, 
erau răsculaţii de la 1821. Până la 
domnitorul Cuza, ţăranii de la Copăceni, 
sat dispărut, contopit azi cu satul 
Corneşti, erau clăcaşi. În amintirea 
evenimentelor de la 1821, s-ar cuveni ca 
primăria să reconstruiască casa de la 
Copăceni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Drumul cărţiiDrumul cărţiiDrumul cărţiiDrumul cărţii    
    
   Drumul cărţii de-l respecţi, 
   Multă carte ai să-nveţi                               
   Şi-ai s-ajungi la facultate 
   Şi de-acolo mai departe. 
 
 
   El te-nvaţă numai bine, 
   Ca să ai un rost în lume 
   Şi când tu ajungi departe 
   Atunci o să-i dai dreptate. 
 
 
   Atunci când vei creşte mare, 
   O să îi mulţumeşti tare 
   Şi o să îţi dai seama bine 
   Că ai multă-nţelepciune. 
     
                          Trohonel Doriana 
                           clasa a VII-a A 
 

   Jocul fulgilorJocul fulgilorJocul fulgilorJocul fulgilor    
    
   Albe haine de zăpadă, 
   A îmbrăcat lumea toată, 
   Fulgii mulţi s-au adunat 
   Până la mine în sat. 
 
 
   Când au venit pe la mine 
   Eu m-am bucurat în sine 
   Oameni veseli de zăpadă 
   Se înaltă în ogradă. 
 
 
   Fulgisori mici de nea 
   De ce ne zâmbiţi asa? 
   Voi stiti că noi vă iubim 
   Veseli ne faceţi să fim. 
 
                        Untaru Andreea 
                         clasa a VII-a A 
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► prof. Violeta Ilin 
 

Dintre obiceiurile legate de date 
calendaristice, cele din perioada de iarnă 
(24 decembrie – 7 ianuarie) se bucură de 
cea mai mare popularitate şi bogăţie de 
manifestări, având origine precreştină, 
majoritatea acestora au fost moştenite de 
la populaţia geto-dacă, cu suprapuneri de 
elemente din cultura romană şi slavă. La 
majoritatea vechilor popoare, solstiţiul 
era sărbătorit cu manifestări de mare 
amploare (dansuri, cântece, travestiri în 
animale, daruri, mese îmbelşugate, urări 
de belşug şi fericire).  
 Într-un studiu dedicat acestor 
manifestări, P.Caraman, arată substratul 
păgân al sărbătorilor de iarnă şi înrudirea 
lor cu Sanctuarele romane şi  Calendele 
lui Inuar, sărbători însoţite de aceeaşi 
exuberanţă, veselie, urări de bine şi 
sănătate, de daruri şi ospeţe de bun 
augur. 
 După ce religia creştină a fost 
declarată religie de stat, biserica a 
încercat să înlăture obiceiurile păgâne, 
luând atitudine împotriva calendelor, a 
travestirilor şi fixând peste ziua dedicată 
“naşterii soarelui nebiruit” (dies natatis 
solis invicti), care în calendarul roman 
era la 25 decembrie, sărbătoarea creştină 
a naşterii Domnului. Această substituire 
nu a înlăturat însă conţinutul profan al 
sărbătorilor de iarnă, care s-a perpetuat 
până astăzi. 
 Date referitoare la aceste 
manifestări găsim tocmai în scrierile 
oamenilor bisericii, în lupta lor împotriva 
obiceiurilor păgâne. Astfel, în anul 692, 
la Conciliul bisericesc de la Turlan, se 
interzice practicarea colindelor. Şi mai  

 
 
 
 
 
 
târziu, în 1552, G. Heltai se plângea că 
în Ardeal după ziua naşterii Domnului 
începea “marele praznic al diavolului 
(săptămâna colindării), iar în 1647, 
pastorul Andreas Mathesius din Cercăul 
Mic protesta împotriva “cântecelor 
drăceşti”, a colindelor “nelegiuite”. 

 Genul cel mai bogat şi cel mai 
reprezentativ este colindul; termenul este 
explicat ca derivând de la Calendae. 
Terminologia populară este variată: 
“colind”, “colindă”, “cântec de ferestră” 
etc.. 
 Funcţia colindei este felicitarea. 
Există două feluri de a colinda: a) 
colindul cu mască animalieră, animalul 
reprezentat de mască având eficienţă în 
asigurarea promovării vegetaţiei, 
asigurarea sănătăţii şi a buneistări în 
general; b) colindul propriu-zis (al 
copiilor şi al adulţilor).  
 Colindatul cu măşti animaliere 
este considerat ca cea mai veche formă 
de întâmpinare cu bucurie şi urări de 
anul nou. Măştile de animale întâlnite la 
noi sunt ursul cerbul şi capra. Colindatul 
propriu-zis se face întotdeauna pe grupe,  
 

OOBBIICCEEIIUURRII  DDEE  IIAARRNNĂĂ  



 
 
 
 

Gr��u� �p	�or 13/2011                                              21  
 
 
                    

de către copii sau de către adulţi. 
 Colindatul îl încep copii, căci 
“inocenţa vârstei oferea condiţia 
prealabilă de puritate sacrală, garanţia 
sigură a eficienţei urărilor”. Denumirile 
întâlnite sunt “Piţărăi”, “ajunul”, “moş 
ajun”, “bună – dimineaţa” etc.. 
 Copii sunt răsplăţiţi cu fructe sau 
cu nişte colăcei anume făcuţi, purtând 
denumirea obiceiului “colindeţi”, 
“piţărăi”. 
 Colindatul propriu-zis al maturi-
lor se desfăşoară în grup. Denumirea cea 
mai răspândită este “ceată de colin-
dători” sau simplu “colindători” 
 Se colindă de Crăciun sau de 
Anul Nou, cel mai răspândit fiind de 
Crăciun, de obicei cu începerea serii şi 
până a doua zi dimineaţa. Colindătorii 
cântă la geam şi sunt răsplătiţi cu daruri 
în natură sau cu bani iar la sfârşit din 
aceste daruri, colindătorii organizau 
petrecere.  
 În momentul de faţă aceste 
manifestări sunt prilej de bucurie pentru 
toţi, pentru toate vârstele. 
 

                  Fulgii de nea 
    
   Afară-i frig şi înserat 
   Stelele pe cer s-au aşezat 
   Peste satul înfundat 
   Şi de fum întunecat 
 

    Peste noapte au grăit, 
   Fulgii s-au şi răspândit 
    Şi pe jos s-au aşezat 
    O plăpumioară au format. 
 

   Copiii când s-au trezit 
   La geam ei au şi fugit 
   Şi de faţă s-a lipit 
   Zâmbetul de fericiti. 
   
                         Fecioru Bianca Alexandra 
                                        clasa a VII-a B 

 
 
 
► prof. Andrei Popete-Pătraşcu 
 

„Timpul perfecţionează spiritul 
românesc” afirma Constantin Brâncuşi 
fără să îşi imagineze măcar, dimen-
siunea colosală la care avea să ajungă 
întregul său destin. Brâncuşi continuă să 
existe în noi, prin operele sale. Încă nu 
ştim dacă numele său este deasupra 
sculpturilor pe care le-a realizat sau 
viceversa. De fapt nici nu ştim dacă îl 
putem separa pe Brâncuşi de creaţia sa. 
El este însă, înainte de toate, un titan.  

Ştiu că titanii se pot dezice la un 
momendat de creaţia lor. Forţa lui 
Brâncuşi vine însă din energia pe care 
creaţia sa o generează. El este una cu 
materia căreia i-a dat viaţă. Mai ştim de 
asemenea că despre Brâncuşi nu este 
niciodată nepotrivit să aminteşti, sau să-i 
cinsteşti memoria, printr-un pios 
omagiu. Brâncuşi este irepetabil, ca de 
altfel şi întreaga sa operă.  

Ceea ce marele Brâncuşi crea în 
urmă cu aproape 80 de ani, noi nu putem 
nici măcar recondiţiona sau restaura, 
înseamnă că tot acest amar de ani a 
trecut degeaba pe lângă noi. Cel puţin eu 
abia în ultimii doi – trei ani am înţeles 
cât de bine i se potriveşte apelativul de 
Titan lui Brâncuşi.  

În comparaţie cu forţa sa 
creatoare, noi pozăm în ipostaze infime. 
„Există un scop în toate lucrurile. Pentru 
a-l înţelege, trebuie să te desfaci de tine 
însuţi” – afirma Brâncuşi; dar noi tot nu 
am reuşit. Trăim fără a avea un scop clar 
definit şi asta pentru că viaţa noastră este 
în sine o umbră. Ori din umbră nu ne 
putem desface  pe noi înşine. Brâncuşi a 
înţeles această filosofie aparent simplă şi 
a aplicat-o propriului destin, pe care, 
precum lutul, l-a modelat după propriile-
i exigenţe.  

GÂNDURI DESPRE  
BRÂNCUŞI 
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► inst. Lorelai Iuliana Popescu 
 

Ştim, din experienţă proprie, că 
prea multă muncă duce la oboseală, după 
cum prea multă distracţie duce la 
scăderea puterii de muncă. Prin excese se 
reduce rezistenţa organismului faţă de 
boli, suferă sănătatea. Organismul uman 
simte profund necesitatea unui anumit 
ritm în desfăşurarea  vieţii zilnice. 
Echilibrul cerut de organism se 
realizează prin organizarea corectă a 
propriei vieţi, prin asigurarea unui regim 
de muncă şi odihnă ritmic, igienic. 
 Capacitatea de muncă este, în 
general, mai mare în cursul zilei decât 
noaptea, dar şi în timpul zilei sunt 
modificări importante ale acesteia. Ea 
este mai redusă în primele 1-2 ore 
dimineaţa, cînd are loc procesul de 
adaptare la lucru. Între orele 9-12, 
organismul are cea mai mare putere de 
muncă din timpul unei zile, urmând ca 
între orele 13-15 capacitatea 
organismului să scadă mult, pentru a 
creşte din nou, dar mai puţin decît 
dimineaţa, între orele 16-19; după ora 
20, urmează o nouă scădere, cea mai 
scăzută putere de muncă se înregistrează 
între orele 2-4 dimineaţa. 
 La copii, curba fiziologică a 
capacităţii de muncă înscrie o creştere 
după ora 8 dimineaţa, cu un maximum 
între 9-11 pentru cei mici şi 9-12 pentru 
cei mai mari, scade apoi între orele 13-
15, pentru a înscrie o nouă creştere, dar 
mai redusă, între orele 16-18, urmată de 
o scădere către orele 20, rămânând 
coborâtă pentru toată noaptea. 
 În timpul săptămânii, capacitatea 
de lucru este mai redusă în prima zi, luni, 
ca în primele ore ale unei zile; ea creşte  

 
 
 
 
 
 
progresiv în zilele următoare până 
miercuri, joi, pentru ca, în zilele ce 
urmează, să scadă, până sâmbătă, când 
este cel mai coborât nivel. 
 De asemenea, la şcolari, capa-
citatea de muncă scade după perioade 
mai lungi de activitate şi după eforturi 
mai mari, ca de exemplu, după teze, 
către sfârşitul semestrelor sau al anului 
şcolar. Perioadele în care puterea de 
muncă este crescută trebuie cunoscute şi 
folosite pentru activitate. 
     De la cunoaşterea acestor 
lucruri este necesar ca în fiecare familie 
să se elaboreze o schemă zilnică 
individuală pentru copilul şcolar, în care 
vor fi respectate, pe cât posibil, orele de 
trezire dimineaţa, de servire a mesei, de 
pregătire a temelor, de culcare. Restul 
activităţii-libere, recreative, extraşcolare, 
instruire suplimentară, ajutor în 
gospodărie – trebuie să se desfăşoare în 
momentele şi cu o durată potrivită 
pentru a asigura un randament bun, prin 
solicitarea adecvată a organismului în 
creştere. 
 Elaborarea programului de 
activitate şi odihnă al şcolarului 
înseamnă programarea, potrivit vârstei şi 
condiţiilor din familie, a tot ce face 
acesta de-a lungul unei zile. 
 Pentru a ajunge la şcoală odihnit 
şi fără grabă, elevul se va trezi cu o oră 
înainte de începerea progaramului, în 
general la ora 7, pentru a avea suficient 
timp să-şi facă toaleta, să se îmbrace, să 
ia micul dejun, să parcurgă drumul către 
şcoală fără să alerge. 
 La sosirea acasă, după cursuri, 
elevul îşi schimbă hainele, se pregăteşte 
pentru masă, pe care o serveşte tot 

Programul zilnic al elevuluiProgramul zilnic al elevuluiProgramul zilnic al elevuluiProgramul zilnic al elevului 
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timpul între orele 13-14. Între masa de 
prânz şi începerea pregătirii lecţiilor  se 
va face o pauză de 1-2 ore, în care 
copilul de vârstă şcolară mică este bine 
să doarmă, completându-şi, în acest mod, 
necesarul de somn. 
 Pregătirea lecţiilor pentru ziua 
următoare va începe după cel puţin o oră 
de la servirea mesei, deci după ora 15, şi 
nu trebuie să dureze mai mult de două 
ore. La fiecare 40-50 de minute se face o 
pauză de 10-15 minute. Urmează 
gustarea de la ora 17, iar masa de seară 
nu trebuie să întârzie de ora 20 deoarece 
va reduce timpul de somn al copilului. 
Timpul liber, după terminarea lecţiilor se 
va petrece în mod plăcut, recreativ, util: 
ieşiri în aer liber, jocuri cu prietenii, 
plimbări sau sport. Ar fi de dorit ca acest 
timp să nu se petreacă în faţa 
calculatorului sau a televizorului, timpul 
acesta fiind petrecut în aşa fel încât să 
răspundă nevoii de mişcare şi de 
socializare a copilului. Copilul trebuie să 
însumeze 2-3 ore de activitate în aer 
liber, zilnic. 
 Culcarea va fi mereu la aceeaşi 
oră şi nu mai târziu de 21-22, în funcţie 
de vârstă. Între masa de seară şi culcare, 
timpul va fi folosit pentru activităţi 
liniştite, plăcute, neobositoare, care să nu 
trezească stări emoţionale sau de 
tensiune. Astfel se va asigura copilului 
un somn liniştit. În timpul pregătirii 
lecţiilor trebuie să avem în vedere ca 
locul să fie curat, lumina să bată din 
stânga, să fie linişte, temperatură 
potrivită. În timpul studiului individual 
se vor face pauze de 5 minute la fiecare 
20-30 minute, pentru odihna ochilor. 
Părintele trebuie să aibă în vedere 
asigurarea unui climat afectiv de lucru, 
să îndrume cu calm, să evite 
supraîncărcarea, să-şi sprijine copilul 
acolo unde are nevoie şi să nu-l critice 
excesiv lăsând impresia că nu-l acceptă.  
Într-o măsură foarte mare succesul şcolar 

este influenţat şi de climatul familial. 
Atmosfera caldă şi de înţelegere din 
familie reconfortează şi creează climatul 
necesar pentru munca intelectuală a 
copilului. În schimb, lipsa de înţelegere 
exigenţa prea mare, „dădăceala”, ca şi 
severitatea au efecte dăunătoare asupra 
copilului care se află în tensiune 
nervoasă mai ales în perioada testelor, la 
sfârşitul semestrelor, când starea de 
oboseală începe să se instaleze. 
 Ca părinţi iubitori, putem greşi în 
educarea copiilor noştri. Astfel, unii 
părinţi pot să fie prea grijulii, căutând 
să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. 
Trăind într-o astfel de atmosferă devin 
fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, emotivi, în 
acelaşi timp, în familie, sunt nişte mici 
tirani, pretenţioşi, neascultători, greu 
adaptabili în colectivitate.   
 Dacă, dimpotrivă, părinţii sunt 
foarte severi, au o atitudine de duritate, 
copiii suferă din cauză că sunt pedepsiţi 
de îndată ce nu respectă hotărârile 
acestora. În astfel de situaţii, copiii sunt 
mereu lipsiţi de duioşie, de afecţiune, 
trăiesc cu teamă şi vor deveni plini de 
asprime cu cei din jur, iar relaţiile lor 
sociale vor fi lipsite de afecţiune.  

Lipsa de supraveghere, dezin-
teresul, indiferenţa faţă de ceea ce 
gândeşte copilul duce, cel mai adesea, la 
pierderea lui de sub control, acesta 
devenind un copil-problemă din punct de 
vedere social.  Reţinem din toate 
exemplele prezentate că psihicul 
copilului este foarte sensibil la toate 
situaţiile anormale care se petrec în 
familie. El simte cele mai mici schimbări 
de afecţiune faţă de el,  între părinţi, este 
puternic tulburat de certuri, neînţelegeri. 

„Meseria” de părinte este grea. 
Trebuie să învăţăm să fim buni părinţi, 
plini de afecţiune, pentru ca grija şi 
sfaturile noastre să fie răsplătite prin 
dragostea, respectul şi bunele rezultate 
ale copilului. 
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► instit. Corina Balica 
 

În raportul întocmit sub egida 
UNESCO asupra educaţiei în secolul 
XXI, Jacques Delors caracterizează 
educaţia drept o comoară ascunsă, care 
trebuie pusă în serviciul individului şi al 
colectivităţii, una dintre cheile de intrare 
în secolul marcat de amploarea revoluţiei 
ştiinţifice şi tehnice şi de explozia 
informaţională. 
Ca puncte de plecare pentru introducerea 
unui nou tip de educaţie sunt evidenţiate 
patru imperative ale societăţii viitoare, 
care, traduse în termeni didactici , ar fi: 
-a învăţa să cunoşti; 
-a învăţa să faci; 
-a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi; 
-a învăţa să exişti. 
    Spre a răspunde provocărilor 
timpului, demersul didactic va începe de 
timpuriu cu a învăţa să cunoşti în 
viziunea transdisciplinară, ceea ce 
înseamnă să stabileşti conexiuni între 
diferite cunoştinţe, între cunoştinţe şi 
semnificaţiile lor intrinseci. Importantă 
este nu acumularea enormei cantităţi de 
informaţii, ci capacitatea elevului de a 
pătrunde esenţa demersului didactic. 
         A învăţa să faci înseamnă 
învăţarea creativă, învăţarea punerii în 
practică a cunoştinţelor însuşite. Aceasta 
implică, totodată, respectarea normelor 
ce reglementează raporturile dintre 
membrii aceleiaşi colectivităţi, înţele-
gerea permanentă a celuilalt, necesitatea 
de a trăi alături de ceilalţi. 
         A învăţa să fii impune înţelege-
rea condiţionărilor, cercetarea fundamen-
telor propriilor convingeri, opinii, pentru 
a descoperi ce se află dedesuptul 
acestora.  

 
 
 
 
 
Aşadar este necesară o educaţie care să 
deplaseze accentul spre conştientizare, 
cooperare, spre gândire critică, spre 
adaptabilitate şi interpretarea lumii 
mereu schimbătoare. Cheia succesului în 
activitatea de învăţare o deţin pedagogii, 
care promovează demersul didactic 
transdisciplinar încă din clasa I a şcolii 
primare. 
          Atunci când se predau succesiv 
diferite concepte şi principii în interiorul 
aceleiaşi discipline, abordarea este 
intradisciplinară. 
    Exemplu: 
 La clasa I Abecedar: sunetul şi 
litera Z se asociază cu venirea berzelor. 
Se asociază deci cunoştinţele despre 
sunet – literă – cu cele despre berze, 
păsări, iar intuiţia este dirijată spre 
înţelegerea fenomenului primăvara-
schimbări din natură, semne specifice, 
plante, păsări etc. 
      La abordarea intuitivă a altei 
planşe se remarcă zebra – ca trecere 
pentru pietoni –, subliniind sensurile 
diferite ale aceluiaşi cuvânt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     De asemenea, prin diferite tipuri 
de exerciţii ca: formularea de exerciţii 
pornind de la un cuvânt cu mai multe 
sensuri ,căutarea unor cuvinte cu sens 
opus sau apropiat, descrierea unui obiect 

TRATAREA DIFERENŢIATĂ ÎN CICLUL PRIMAR 
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sau fenomen etc., sunt puse în evidenţă 
raporturile intradisciplinare din conţinu-
tul fiecărui obiect de studiu. 
 Dacă predarea conceptelor sau a 
principiilor se face în cadrul mai multor 
discipline, făcând să reiasă multiple 
aplicaţii şi faţete ale acestora, abordarea 
este interdisciplinară.  
 Abordarea interdisciplinară poate 
asocia matematica şi specii literare mult 
îndrăgite de copii,ca în cazul ghicitorii 
următoare:    
 „Riţa Veveriţa 
           A strâns , sărăcuţa, nuci nouă. 
           Două v-a dat vouă. 
           Socotiţi deci, dragii mei: 
           Câte nuci i-au rămas ei?” 
 Presărând operaţiile matematice 
pe textul suport al unei poveşti sau 
poezii cu sarcini legate de alte discipline, 
copilul lucrează cu plăcere, fără a simţi 
efortul depus. Dacă este pus să facă 
socoteli simple s-ar putea să se 
plictisească repede, făcând mereu acelaşi 
lucru, pe când introducerea unor astfel de 
texte matematice îi scoate din rutină şi 
lucrează cu foarte multă plăcere. 
 Atunci când, prin mai multe 
discipline autonome, se abordează o 
temă, abordarea este pluridisciplinară. 

Exemplu: 
La clasa I-Abecedar: Sunetul şi 

litera v, V-Veveriţa. 
 Matematică. Problema: Într-un 
copac erau opt veveriţe. Două dintre ele 
s-au speriat şi au fugit. 
 Câte veveriţe au rămas în copac? 
 Muzică. Cântecul-Veveriţa. 
 La Abecedar. Învăţarea sunetului 
şi literei s, S se poate asocia cu cântecul 
–Săniuţa-implicând muzica, dar şi 
abilităţi practice modelaj-săniuţa), 
educaţie fizică-concurs de săniuţe, etc. 
 Abordarea conţinuturilor în 
această perspectivă prezintă fenomenul 
în globalitatea sa, asigură un transfer al 
cunoştinţelor dobândite la situaţii noi, 

motivează elevul prin racordarea la 
realităţi. 
 Abordarea de tip transdis-
ciplinar transcede disciplinele, subor-
donându-le demersurilor personale de 
cunoaştere ale elevilor; disciplinele nu 
mai constituie punctul de focalizare al 
formării, ci modalităţi sau situaţii de 
învăţare. 
 Redăm, spre exemplificare, acti-
vităţile ce se pot face în cadrul unei teme 
prevăzute de programa şcolară la clasa I. 
 Tema propusă este intitulată 
Toamna, iar activităţile se vor desfăşura 
pe durata a două săptămâni. 
 Scopul: 
- dezvoltarea deprinderilor de observare 
a unor fenomene spesifice anotimpului; 
- sistematizare cunoştinţelor referitoare 
la caracteristicile anotimpului; 
- dezvoltarea capacităţii de comunicare 
utilizând limbajul matematic în rezol-
varea unor situaţii cotidiene; 
- dezvoltarea interesului pentru partici-
parea la viaţa grupului. 
 Activităţile transdisciplinare pe 
obiectele de învăţământ au cuprins, pe 
lângă cunoştinţele de citire şi scriere din 
abecedar, colectarea de flori şi frunze, 
convorbiri despre chipul toamnei şi 
roadele pământului în acest anotimp; 
exerciţii aritmetice despre plecarea 
păsărilor călătoare  spre ţările calde; 
cântece şi dansuri inspirate de acest 
anotimp; confecţionarea de colaje din 
frunze, flori şi seminţe de sezon în 
cadrul orelor de abilităţi practice; desene 
în culori şi acuarele în cadrul orelor de 
educaţie plastică, cu diverse peisaje de 
toamnă, covor de frunze, coş cu fructe, 
în grădina de legume e.t.c.; ştafete ale 
anotimpurilor şi concursuri în cadrul 
orelor de educaţie fizică. 
 Asemenea activităţi sunt deosebit 
de atractive pentru cei mici, cărora le 
place orice este sub formă de joc, 
stimulează în acelaşi timp interesul 
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elevilor pentru învăţare, se sprijină pe 
structurile oferite de disciplinele de 
învăţământ, dar permit o libertate totală 
faţă de acestea. 
 Intrarea copilului în şcoală este 
un moment unic. Dar nu pentru toţi este 
un moment plăcut. Pentru unii, aceasta 
creează tensiuni interioare, întrebări care 
îşi caută răspuns. Cu toate că îşi doresc 
să meargă la şcoală, lipsa de familiaritate 
a locului, a colegilor şi cadrelor didactice 
cu care vin în contact îi face pe unii copii 
să manifeste o stare de anxietate în 
momentul când se despart de părinţii sau 
de bunicii care i-au condus la şcoală. 
 După cei şapte ani de-acasă, mai 
nou şase ani, şcoala are un rol primordial 
în asigurarea educaţiei copiilor. Precum 
bine se ştie, educaţia este o acţiune la 
care îşi dau concursul toţi factorii 
implicaţi: şcoala, familia, comunitatea 
locală, întreaga societate. Colaborarea 
acestora, în primul rând între şcoală şi 
familie, este de importanţă primordială.
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Campania „Săptămâna 
Familiei, săptămâna fără TV, 

22-28 noiembrie 2010” 

Școala Generală Ceauru s-a 
alăturat campaniei organizate de 
Asociația Zibo Help din Satu Mare. 

      Peste 100 de elevi de la 
școlile din comuna Bălești au 
participat  joi, 25 noiembrie 2010, la 
vizite gratuite la Muzeul Județean 
„Alexandru Ștefulescu” și la Muzeul 
de Artă.   

Acțiunea face parte dintr-o 
campanie inițiată de  Asociația Zibo 
Help din Satu Mare, numită 
„Săptămâna Familiei, săptămâna fără 
TV, 22-28 noiembrie 2010”. 

Obiectivele acestei acțiuni 
sunt conștientizarea părinților 
privind pericolul privitului la 
televizor și navigării pe internet în 
educația și formarea copiilor, 
educarea părinților în ceea ce 
privește controlul parental, regăsirea 
timpului petrecut in familie.  

Ziua de joi, 25 noiembrie, a 
fost dedicată ieșirilor in parc, 
organizării de concursuri, vizite-lor 
la muzee, vizite la bibliotecă, grădini 
zoologice sau activităților comune 
părinți – școală. 

__________________ 

     Acțiunea a fost coordonată 
de profesorii Elena Cristina Nă-
găra, Daniel Drumen, Adrian 
Popescu și Anamaria Berca. 

A consemnat: Ionela Mănoiu 
clasa a VIII-a
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► educator Irinel Raţă 

 
Psihologii şi pedagogii au 

considerat de-a lungul timpurilor că 
dezvoltarea unui copil nu se poate realiza 
în lipsa jocului .Acesta îi oferă copilului 
posibilitatea de a se dezvolta în plan 
social, emoţional, fizic, intelectual şi 
ceea ce este deosebit de important , de a 
se cunoaşte pe sine. 
         Toţi educatorii sunt de acord în 
privinţa definirii jocului ca mijloc ideal 
de educaţie în perioada  copilăriei. 
Totuşi, nu întotdeauna, practica şcolară 
plasează jocul ca instrument central de 
educaţie, deşi Comenius, în urmă cu 300 
de ani, prefigura această idee. Ursula 
Şchiopu (1975) în cartea „Probleme 
psihologice ale jocului” consideră că 
jocul îndeplineşte pentru toate vârstele 
funcţii psihologice complexe, funcţii 
educative, între care amintim: asimilarea 
de conduite, acumularea de experienţă şi 
informaţie, funcţii de dezvoltare fizică 
prin antrenarea sau menţinerea 
capacităţilor fizice, funcţii sociale în 
dezvoltarea relaţiilor sociale.  
         În concepţia lui Jean Piaget expusă 
în lucrarea „Psihologia copilului” (1976) 
jocul are funcţia de a realiza adaptarea 
copilului la realitate. Jocul este formativ 
şi informativ şi îndeplineşte funcţia de 
socializare 
         Conceptul de joc liber este 
fundamental pentru curriculumul actual, 
iar când spunem joc liber ne referim la 
jocul care este iniţiat de copil în centrele 
de interes/activitate. În jocul liber copilul 
decide ce se joacă, cu ce se joacă şi cu 
cine se joacă.  

 
 
 
 
 
 
 
         Jocul liber-creativ şi activităţile 
alese sunt cele mai eficiente forme de 
activitate pentru dezvoltarea persona-
lităţii copilului. Atunci când copiii îşi 
satisfac interesele, ei învaţă să 
acumuleze informaţii şi să tragă propiile 
concluzii în legătură cu acestea. Este 
vârsta când ei pot acumula cunoştinţe 
noi tot timpul, iar influenţele mediului 
au un rol foarte mare în asigurarea unei 
experienţe complexe şi variate, cât şi 
stimularea gândirii. Jocul liber nu este o 
activitate ,, sălbatică “, este o activitate 
plină de vioiciune, ăn care copiii au 
prilejul să exploreze  medii diferite şi să 
îndeplinească sarcinifie individual , fie 
pe grupuri mici. Fiecare copil are dreptul  
să aleagă şi să participe la activităţile 
care îl interesează. 
         Procesul instuctiv-educativ trebuie 
să pornească de la cunoaştera fiecărui 
copil în parte. Jocurile şi activităţile 
alese au o contribuţie semnificativă în 
acest sens. Educatoarea ameneajează 
spaţii şi pregăteşte materiale didactice 
prin care ei să fie antrenaţi, valorizaţi, 
evaluaţi. Jocurile liber alese ale copiilor 
de 3-6/7 ani au  rol lor în dezvoltarea 
globală a copilului cu metode active de 
stimulare a învăţării, din perspectiva 
noului curriculum, cu exemple de bune 
practici pentru facilitarea aplicării 
acestuia. 

Jocul reprezintă cea mai 
importantă sursă de învăţare pentru 
copii, este activitatea care îi ajută cel 
mai mult şi eficient să înveţe. Prin joc 
copiii învaţă să interacţioneze cu ceilalţi, 
să exploreze mediul, să găsească soluţii 
la situaţiile problemă, să îşi exprime 

JOCURILE ŞI ACTIVITĂŢILE LIBER ALESE 

ALE COPIILOR DE 3–6/7 ANI 
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emoţiile, să achiziţioneze cunoştinţe şi 
abilităţi care îi vor fi necesare pentru 
adaptarea la cerinţele şcolii. 
          Copilul are nevoie nu numai de 
sprijin şi îndrumare, ci şi de libertate şi 
iniţiativă personală, iar educatorul 
trebuie să înţeleagă, să accepte şi să 
încurajeze modalităţile specifice prin 
care copilul achiziţionează cunoştinţe: 
imitare, încercare şi eroare, 
experimentare.  
         Prin excelenţă, jocul constituie 
cadrul specific unui antrenament al 
spontaneităţii şi al libertăţii de expresie, 
un stimul important în cultivarea 
receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii 
şi flexibilităţii psihice. E plin de 
promisiuni şi surprize, poate să se 
dezvolte liber, dar când intervine 
controlul, jocul se încheie. Copiii care se 
joacă par a fi inepuizabili, pierd măsura 
timpului, fiind absorbiţi cu totul de joc, 
căci resimt jocul ca ceva interesant, 
atractiv, frumos. Astfel se poate explica 
refuzul copiilor de a întrerupe jocul „De-
a magazinul”, „De-a şoferii”, „De-a 
animalele din pădure”, „De-a piaţa de 
flori” când le propunem o activitate în alt 
centru pentru a rezolva, de exemplu, 
sarcini matematice, a picta, a scrie semne 
grafice sau a tăia cu foarfecele. 
         Jocurile şi activităţile didactice 
alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi 
îi ajută pe aceştia să socializeze în mod 
progresiv şi şp se iniţieze în cunoaşterea 
lumii fizice, a mediului social şi cultural 
căruia îi aparţin, a matematicii, 
comunicării, a limbajului citit şi scris. 
Ele se desfăşoară pe  grupuri mici, în 
perechi şi chiar individual.Reuşita 
desfăşurării jocurilor şi activităţilor 
didactice alese depinde în mare măsură 
de modul în care este organizat şi 
conceput mediul educaţional. Acesta  
trebuie să stimuleze copilul, să-l ajute să 
se orienteze, să-l invite la acţiune. Astfel, 
dacă este vorba de activităţi desfăşurate 

în sala de grupă, educatoarea va acorda o 
atenţie deosebită organizării spaţiului în 
centre ca :Bibliotecă, Colţul căsuţei- 
Jocul de rol, Construcţii, Ştiinţă, Arte, 
Nisip şi apă.   
         Organizarea acestor centre se va 
face ţinând cont de resursele materiale , 
de spaţiu  şi de nivelul de vârstă al 
copiilor. Materialele  care se vor regăsi 
zilnic în centrele de interes deschise nu 
trebuie să fie aleatorii, ci atent alese, în 
strânsă corelare cu tema săptămânii sau 
cu tema proiectului aflat în derulare. 
Participarea activă a copiilor la ceste 
activităţi  e influenţată de antrenarea lor 
zilnică în activităţi variate şi capabile să-
i cucerească prin farmecul lor , să le 
dezvolte imaginaţia şi să le incite 
gândirea. 
         Educatoarea manifestă iniţiative 
ingenioase  în privinţa conceperii şi 
organizării diferitelor activităţi instruc-
tiv-educative. De  asemenea, 
educatoarele, se pot folosi de conţinutul 
activităţilor la alegere pentru a optimiza 
ulterior, în aceeaşi zi sau în zilele 
următoare, învăşarea în activităţile 
comune. 

    
______________________ 
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► prof. Dumitru Firoiu 
 
Evaluarea sau examinarea 

reprezintă actul didactic complex, 
integrat întregului proces de învăţământ 
care urmăreşte măsurarea cantităţii 
cunoştinţelor dobândite, ca şi valoarea, 
nivelul, performanţele şi eficienţa 
acestora la un moment dat, oferind 
soluţii de perfecţionare a actului didactic. 
A evalua rezultatele şcolare înseamnă a 
determina măsura în care obiectivele 
programului de instruire au fost atinse, 
precum şi eficienţa metodelor de predare 
– învăţare. Acesta este punctul final 
dintr-o succesiune de acţiuni, precum: 

• Stabilirea scopurilor pedagogice; 
• Proiectarea şi executarea 

programului de realizare a 
scopurilor; 

• Măsurarea rezultatelor aplicării 
programului. 
Relaţiile funcţionale dintre 

acţiunile de evaluare a rezultatelor 
şcolare, pe de o parte, şi procesele de 
instruire şi educare, pe de altă parte, 
relevă funcţiile fundamentale ale 
evaluării în activitatea şcolară.  

Prima dintre acestea este de 
constatare şi apreciere a rezultatelor 
produse. Următoarea vizează 
cunoaşterea factorilor şi situaţiilor care 
au condus la obţinerea rezultatelor 
constatate, deci, o diagnosticare a 
activităţii desfăşurate. 

  Rostul evaluării rezultatelor 
şcolare nu se limitează, aşadar, la 
cunoaşterea acestora şi la clasificarea şi 
ierarhizarea elevilor în funcţie de 
performanţele obţinute, ci constă, mai  

 
 
 
 
 
 
ales, în a stabili elementele izbutite ale 
procesului, precum şi aspectele nere-
uşite, punctele critice ce urmează să fie 
remediate.  

În continuare, constatarea şi 
diagnosticarea oferă, prin datele şi 
informaţiile referitoare la starea 
procesului, sugestii pentru deciziile care 
urmează a fi adoptate cu privire la 
desfăşurarea activităţii în etapele 
următoare şi anticiparea rezultatelor 
posibile. Sub acest aspect, evaluarea 
îndeplineşte o funcţie de predicţie 
(pronosticare).  

 
Prin urmare, cunoaşterea rezul-

tatelor, explicarea acestora prin factorii 
şi condiţiile care le-au produs, precum şi 
prevederea desfăşurării activităţii în 
secvenţele următoare, constituie sensul 
şi funcţiile esenţiale evaluării.  

Aceste funcţii sunt complemen-
tare. În funcţie de obiectivele educa-
ţionale urmărite, se folosesc strategii de 
evaluare variate, ce îmbină evaluarea 
continuă cu utilizarea diferitelor forme 
de testare. Este esenţial ca aceste acţiuni 
de evaluare să fie judicios echilibrate, 
păstrându-se cu măsură raportul dintre 
aspectele informative şi cele formative 

DESPRE  EVALUARE 
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cuprinse în obiectivele procesului de 
predare-învăţare. 

Este cunoscut faptul că şcoala 
este instituţia cu cel mai înalt grad de 
influenţă în construcţia viitorului 
omenirii. În scopul ei final fundamental, 
acela de urmărire şi atingere a idealului 
educaţional al societăţii, şcoala joacă un 
rol hotărâtor în pregătirea pentru viaţă a 
celor ce reprezintă generaţia de mâine. 
Cum orice personalitate umană nu poate 
fi deplină, armonioasă, până nu este 
înarmată cu valenţe comunicaţionale 
solide, şcoala trebuie să îşi asume 
responsabilitatea formării acestora.  

Astfel, aflat în plină transformare, 
învăţământul românesc actual îşi caută 
drumul spre o apropiere sensibilă de 
modelul european. Drept urmare, apar de 
la an la an noi orientări, inclusiv în 
domeniul evaluării. În acest sens, în 
ultimii ani cele mai profunde 
transformări  s-au produs în învăţământul 
primar unde, pe lângă descongestionarea 
programelor şcolare, s-a trecut de la 
sistemul de notare cu cifre la cel bazat pe 
calificative, din considerentele ştiute. 

Schimbarea care se doreşte este 
una de la învăţământul în care elevul are 
un rol  semi-pasiv, de persoană care va fi 
formată şi informată, către un 
învăţământ în care elevul este actor 
principal, în care el este învăţat să se 
înveţe şi să se autoevalueze. 

Autoevaluarea este o metodă de 
evaluare care dă rezultate din ce în ce 
mai bune. Explicându-le elevilor 
criteriile de autoevaluare, oferindu-le 
modele şi cerându-le să se autoevalueze, 
creşte gradul de conştientizare de către 
aceştia a ţelurilor către care trebuie să 
tindă. S-a demonstrat că autoevaluarea 
dublează cunoştinţele dobândite, dacă 
este folosită frecvent. Ea încurajează 
obişnuinţa de autoanaliză, ceea ce este 
esenţial pentru perfecţionare, asigură 
faptul că elevii preiau responsabilitatea 

învăţării, concentrează atenţia asupra 
efortului şi stăruinţei.   

Autoevaluarea are drept scop 
să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte 
capacităţile de autocunoaştere şi de 
autoevaluare, să compare nivelul la care 
au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele 
învăţării şi de standardele educaţionale, 
să-şi dezvolte un program propriu de 
învăţare, să-şi autoevalueze şi valorizeze 
atitudini şi comportamente.  

Oricum ar fi, tradiţională sau 
modernă, bazată pe metode vechi sau 
noi, convenţionale sau nu, evaluarea 
este un moment în cadrul învăţării, la fel 
de important ca şi predarea, de aceea ea 
trebuie aplicată atât asupra elevilor, cât 
şi asupra profesorilor. Cu alte cuvinte, în 
viitor avem nevoie de mai multe cadre 
didactice care să fie capabile iniţial să se 
autoevalueze, iar apoi să aplice elevilor 
metodele de evaluare adecvate fiecărui 
moment al lecţiei şi fiecărei discipline în 
parte. 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Școala Generală Ceauru își 
propune să asigure un climat propice 
acordării șanselor egale tuturor copiilor 
indiferent de etnie, să ofere un mediu 
adecvat atât dezvoltării personale a 
elevilor cât și promovării educației 
interculturale și multiculturale.  

Îmbinând politicile educaționale 
cu tradițiile învățământului gorjean, 
Școala Generală Ceauru urmărește să 
asigure premisele necesare dezvoltării 
unui sistem de învățământ modern, de 
calitate, deschis, axat pe promovarea 
valențelor democrației europene.  

prof. Cornel Şomâcu
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PROIECTE  

ŞCOALA GENERALĂ CEAURU - BĂLEŞTI  

1. „Cunoaşterea şi valorificarea tradiţiilor locale în zona Băleşti”, subproiect în 
cadrul Proiectului de Învăţământ Rural (P.I.R.) derulat de Şcoala Generală Băleşti 
în anul 2006. Echipa de proiect a fost alcătuită din: prof. Cornel Şomîcu, prof. 
Dumitru Firoiu, prof. Felicia Constantinescu, jr. Vasile Cârstea, jr. Vasile Cârlogea 

 2. „Clubul de week-end”, grant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării derulat de 
Şcoala Generală Ceauru în anii 2007-2008. Echipa de proiect a fost alcătuită din: 
prof. Cornel Şomîcu, prof. Dumitru Firoiu, prof. Felicia Constantinescu, prof. 
Adrian Popescu, instit. Irina Spineanu 

 3. Proiectul Naţional „Istorie şi diversitate în spaţiul gorjenesc” s-a desfăşurat în 
perioada 15- 16 noiembrie 2008 şi a avut drept scop atragerea atenţiei asupra 
obligativităţii garantării accesului la instituţiile publice de cultură pentru copiii 
aflaţi în situaţii dificile, sau care aparţin unor grupuri sociale defavorizate. Grupul 
ţintă a fost format din 20 de copii din comuna Băleşti, care fac parte din etniile 
română, romă şi arabă şi învaţă la Şcoala Generală Ceauru. Acţiunea s-a făcut în 
colaborare cu Agenţia Naţională pentru Romi, Asociaţia PROVERTICAL, Muzeul 
Judeţean “Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu ş.a. Coordonator: prof. Cornel Şomîcu 

 4. Proiect „Învaţă să trăieşti sănătos” derulat de Uniunea Romilor Creştini din 
România în parteneriat cu Consiliul Judeţean Gorj, Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Gorj şi Şcoala Generală Ceauru. Programul „Şcoala de 
vară” a fost coordonat în iulie 2009 de prof. Cornel Şomîcu, prof. Dumitru Firoiu şi 
instit. Irina Spineanu. 

 5. Proiect „Zilele Vertical” 2010, 17-18 aprilie 2010, derulat de Şcoala Generală 
Ceauru şi Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” în colaborare cu 
Asociaţia PROVERTICAL, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj ş.a. Coordonatori: 
prof. Cornel Şomîcu, prof. Dumitru Firoiu, prof. Adrian Popescu. 
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GGRRAAIIUULL  AAPPEELLOORR  
  
  

RREEVVIISSTTĂĂ  SSEEMMEESSTTRRIIAALLĂĂ  MMOOZZAAIICC  
EEDDIITTAATTĂĂ  DDEE  EELLEEVVIIII  ŞŞII  CCAADDRREELLEE  DDIIDDAACCTTIICCEE    
DDEE  LLAA  ȘȘCCOOAALLAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  CCEEAAUURRUU--BBĂĂLLEEȘȘTTII  

  
  

DDIIRREECCTTOORR::  
pprrooff..  CCOORRNNEELL  ŞŞOOMMÂÂCCUU  

  
                                                                                          EEDDIITTOORR  CCOOOORRDDOONNAATTOORR::  

IInnsstt..  IIRRIINNAA  MMIIHHAAEELLAA  SSPPIINNEEAANNUU  
  

RREEDDAACCTTOORR  ŞŞEEFF::  
AANNDDRREEII  MMUURRAARRUU  ((eelleevv))  

  
RREEDDAACCTTOORR  ŞŞEEFF--AADDJJUUNNCCTT::  

FFLLOORRIINNAA  MMĂĂLLĂĂEESSCCUU--UUDDRRIIŞŞTTIIOOIIUU  ((eelleevvăă))  
  

RREEDDAACCŢŢIIAA  ((eelleevvii))  
  CCOORRNNEELLIIUU  AALLEEXXAANNDDRREESSCCUU,,  AANNAA  MMAARRIIAA  FFEERRAARRUU,,  AANNDDRREEEEAA  CCIIDDOOIIUU,,  

BBIIAANNCCAA  EERREEMMIIAA,,  AANNDDRREEEEAA  UUNNTTAARRUU,,  DDRRAAGGOOŞŞ  ȚȚĂĂIINN,,  BBIIAANNCCAA  AALLEEXXAANNDDRRAA  
FFEECCIIOORRUU,,  DDAAIIAANNAA  EELLEENNAA  NNIIȚȚUU,,  VVLLAADD  MMUUNNTTEEAANNUU,,  EEDDUUAARRDD  TTĂĂBBĂĂNNEESSCCUU,,  

MMIIHHNNEEAA  UUDDRRIIȘȘTTOOIIUU,,  MMAARRIIAANN  MMĂĂNNOOIIUU,,  AANNDDRREEII  CCOONNSSTTAANNTTIINNEESSCCUU,,    
RRAALLUUCCAA  CCIISSMMAAŞŞUU,,  IIOONNEELLAA  MMĂĂNNOOIIUU,,  DDAANNIIEELLAA  MMOOGGOOŞŞ..  

  
ÎÎNNDDRRUUMMĂĂTTOORRII::  

pprrooff..  AANNDDRREEII  PPOOPPEETTEE--PPĂĂTTRRAAŞŞCCUU  
pprrooff..  FFEELLIICCIIAA  CCOONNSSTTAANNTTIINNEESSCCUU  

pprrooff..  AADDRRIIAANN  PPOOPPEESSCCUU  
pprrooff..  DDUUMMIITTRRUU  FFIIRROOIIUU  
pprrooff..  DDAANNIIEELL  DDRRUUMMEENN  

pprrooff..  VVIIOOLLEETTAA  IILLIINN  
pprrooff..  GGRRIIGGOORREE  TTĂĂMMĂĂŞŞEESSCCUU  

pprrooff..  LLOORREELLAAII  PPOOPPEESSCCUU  
pprrooff..  AANNAAMMAARRIIAA  BBEERRCCAA  
pprrooff..  HHEEBBEENNAA  AARRJJOOCCAA  

  
TTEEHHNNOORREEDDAACCTTAARREE::  

pprrooff..  AANNDDRREEII  PPOOPPEETTEE--PPĂĂTTRRAAŞŞCCUU  
  

EEDDIITTUURRAA  CCEENNTTRRUULLUUII  JJUUDDEEŢŢEEAANN  PPEENNTTRRUU  CCOONNSSEERRVVAARREEAA  
ŞŞII  PPRROOMMOOVVAARREEAA  CCUULLTTUURRIIII  TTRRAADDIIŢŢIIOONNAALLEE  DDIINN  GGOORRJJ  
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