Paşi prin şcoala

Punctăm...

La dezvoltarea personalităţii unui
copil îşi aduc contribuţia activităţile
care se desfăşoară în sala de clasă, însă
nici rolul preocupărilor extraşcolare nu
poate fi neglijat, având, într-o anume
măsură, însuşirea de a conferi un plus de
atractivitate spre şcoală.

• Elevii noştri manifestă o înclinaţie intensă
către activităţile sportive, distingându-se prin
numeroasele participări la concursuri, dar şi la
Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – minifotbal,
cros, fotbal fete, handbal fete şi băieţi –, la care au reuşit
să se claseze printre învingători, obţinând, în cadrul
acestora, locurile al II-lea, al III-lea sau menţiune.

• O altă mare pasiune este fotografia, iar
Clubul foto al Liceului Lovrin se poate mândri cu
premiile obţinute la concursurile de fotografie,
precum: România văzută altfel, concursul de
fotografie organizat Împotriva Traficului de
Persoane Timișoara, concursul de fotografie pentru
gimnaziu Album de vacanţă, organizat de
Clubul Copiilor din Lugoj, competiţii în care, de
asemenea, au ocupat locuri fruntaşe: premiul I,
al II-lea sau al III-lea. Mărturie a pasiunii pentru
această preocupare este şi vernisajul expoziției de fotografie a elevilor noştri, din cadrul conferinței Biblioteca
școlară – spațiu ideal de informare și comunicare,
organizat de către Universitatea de Vest din Timişoara.
• O victorie care ne onorează realmente este
rezultatul obţinut de elevul Andrei Vacariu, în
primăvara acestui an, la Olimpiada de matematică,
faza naţională, unde a ocupat locul al II-lea.
Festivitatea de premiere a fost organizată de către
CJ Timiş, la începutul lunii decembrie.
• Pentru al doilea an consecutiv, corurile ortodox
şi penticostal-baptist, coordonate de domnii profesori
Alexandru Dădulescu şi Cleopatra Jîţa, vor aduce un
strop de speranţă şi bucurie în sufletele şi casele celor
pe care îi vor colinda.
• În pragul sărbătorilor de iarnă, Consiliul școlar al
elevilor organizează o acțiune caritabilă, pentru copiii
proveniți din familii defavorizate, cu intenția de a le
oferei un sprijin în această perioadă. În acest sens, în
Atelierul Moșului se vor confecționa decorațiuni de
Crăciun, din vânzarea cărora se vor pregăti cadouri.
• Elevilor noștri le dorim cât mai multe
succese și îi încurajăm în tot ceea ce își propun!
prof. Daniela Ţogoe
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Porți deschise...

P

... în Școala altfel

rima parte a anului școlar 2016-2017 a însemnat,
pe lângă activitățile educative specifice, și o
serie de activități extrașcolare: Balul bobocilor,
„Școala altfel” și Ziua Națională a României.
În perioada 11-14 octombrie, delegații formate din
cadre didactice și reprezentanți ai elevilor au prezentat
oferta educațională a liceului nostru în școlile din
apropiere. Balul bobocilor și-a reluat tradiția, după o pauză
de un an, fiind organizat de un comitet al elevilor de clasa
a XII-a. A fost un succes deplin, elevii demonstrându-și
capacitatea de a organiza activități educative de anvergură.
În săptămâna 21-25 noiembrie s-a derulat
programul „Școala altfel”, în care au fost implicați elevi,
dascăli și ONG-ul ,,Asociația pentru mediu și educație”.
În prima parte a săptămânii din „Școala altfel” s-au
organizat zilele „Porților deschise” în școala noastră.
Scopul acestei acțiuni a fost de a prezenta oferta
educațională și baza materială a liceului, părinților
și elevilor din localitățile învecinate, în vederea
atragerii absolvenților ciclului gimnazial spre liceul
lovrinean. Au răspuns invitației noastre școlile din
Lenauheim, Bulgăruș, Grabaț, Teremia Mare, Șandra,
Tomnatic și Gottlob. Elevii claselor a VIII-a au fost
informați asupra istoricului localității și al școlii, au
vizitat laboratoarele, CDI-ul, biblioteca și sala de sport.
Firmele de exercițiu le-au vorbit oaspeților despre profilul
economic al liceului nostru, împărțind pliante, produse
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și au prezentat standurile organizate în acest sens. Au fost
apreciate totodată avizierele, decorațiunile de toamnă de
pe holuri și fotografiile făcute de către elevi. În aceeași
săptămână s-au mai desfășurat concursuri sportive și
de cultură generală, concursuri culinare, de ecologizare,
artistice și de informare, vizite în localitate și la Timișoara,
excursii tematice.
ONG-ul afiliat școlii, „Asociația pentru mediu și
educație”, a organizat în această perioadă tradiționala
excursie pentru elevii premianți ai anului școlar
trecut, din ciclul primar. O excursie similară a fost
organizată tot de ONG, pentru elevii premianți ai
claselor V-XII, în luna iunie. De remarcat este faptul că
,,Asociația pentu mediu și educație” împlinește patru
ani în ianuarie 2017, iar în tot acest timp s-a implicat în
dotarea materială a școlii cu laptopuri, videoproiectoare,
imprimante, materiale didactice, cărți etc. Pentru ca
lucrurile să funcționeze și în continuare, facem un apel
la toți cetățenii și agenții economici ai localității, să
sprijine ONG-ul nostru, în vederea derulării în școală a
unor activități menite să dezvolte și să sprijine liceul.
Director,
prof. Iulian Nevrencean
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Amprentele trecutului pentru prezent și viitor

Bucuriile adolescenței

Școala din Lovrin – crâmpeie de istorie în oglinda
prezentului

E

ste un lucru știut faptul că trecutul unui
loc îi conferă acestuia identitate și, de ce nu,
valoare, iar misiunea morală pe care o avem
presupune scoaterea la lumină a acestei istorii, astfel
încât tinerii să-și regăsească obârșiile, să conștientizeze
ideea apartenenței la comunitatea din care fac parte.
Potrivit
documentelor
vremii,
teritoriul
actualului Lovrin a fost locuit încă din secolul al XV-lea,
însă primele atestări referitoare la existența unei școli
sunt din 1777.
În monografia sa, dr. ing. Ion D. Șandru scrie
despre existența, la 1779, a 77 de școlari de naționalitate
bulgară, primul învățător fiind Stephan Boos. În
1853 exista în Lovrin o școală cu trei săli de clasă, iar
paisprezece ani mai târziu este introdusă limba maghiară
ca limbă de predare, alături de germană. În 1875, copiii
puteau urma, la Lovrin, șase clase, dar în ultimii patru
ani de studiu (din clasa a III-a, până în a VI-a) erau
obligați să învețe limba maghiară, în contextul în care,
acasă, vorbeau germana.
Referitor la modalitatea în care elevii au fost
evaluați de-a lungul timpului, aflăm că, între anii
1832 – 1840 erau apreciați cu calificativele bine, slab și
rău și apoi foarte bine, bine, mijlociu și rău (1857 – 1869).
Ulterior, din 1875 s-au acordat note de la 1 la 5, nota
5 fiind nota dată repetenților. Din 1923 s-a trecut la
sistemul de notare de la 1 la 10.
Limba română a început să fie predată în școală
abia în perioada interbelică. Mai apoi, vreme de câteva
decenii, s-a predat atât în limba germană, cât și în limba
română, numărul anilor de școlarizare crescând, treptat,
de la patru (în 1779) la zece (în 1970).
Biblioteca școlară, care însumează astăzi peste 12.000
de volume, a fost înființată în 1868, cu bani strânși prin
colectă publică.
În 1964 începe construcția unei noi școli la Lovrin,
iar odată cu anul 1991, limba română devine singura
limbă de predare, din cauza exodului masiv al etnicilor
germani.

pag.2

Clădirea fostei
Clădirea nouă
Clădirea nouă
școli primare
a școlii generale a școlii generale
(1853-1964)
(1866)
(1866)
Anul 1995 a reprezentat pentru școala lovrineană
încă un pas înainte, deoarece se înființează Grupul Școlar
Agricol, iar un an mai târziu, profilului agricol i se
adaugă și cel economic.
Din 2000, clasele de liceu au doar profil economic.
Datorită unui management orientat mereu înspre piața
muncii, s-a reușit obținerea aprobării înființării unor
clase de liceu cu frecvență redusă, dar și a unor clase
de învățământ profesional. În același timp, în ultimii 20
de ani, s-a dezvoltat continuu baza materială a școlii. În
anul 2002 s-a reconstruit un corp de clădire, în 2004 s-a
ridicat o sală de sport, iar câțiva ani mai târziu a fost
amenajat un laborator informatic și apoi un cabinet de
documentare și informare, în vreme ce laboratoarele
existente au fost dotate cu materiale.
Toți directorii școlii, din 1960 și până astăzi, au
contribuit într-o mare măsură la dezvoltarea instituției,
creând pentru generațiile de elevi oportunitatea de a se
forma chiar în localitatea natală.
Directori de-a lungul timpului...

Manfred Faßl
(1969-1977)

Felicia Selejan
(1978-1989)

Florica Tudorache
(1989-1991)

Sanda Ștef
(1991-1994)

Ioan Popescu
(1994-2007)

Ion Ionici
(2007-2012)

Claudia Hodorog
(2012-2016)

Iulian Nevrencean
(2016-prezent)

A

dolescența a reprezentat dintotdeauna
pentru tineri o vârstă a experimentării, dar
și a căutării răspunsurilor la întrebări care
le suscită curiozitatea, motiv pentru care, elevii clasei
a XI-a B au realizat un interviu pe această temă, adresat
atât elevilor, cât și profesorilor.
Din seria întrebărilor adresate elevilor, spicuim
câteva răspunsuri:
1. Definiți în trei cuvinte adolescența.
Spătaru Larisa: Adolescența pentru mine reprezintă
fericire, naivitate și iubire.
Pavel Maria: Adolescența pentru mine reprezintă
emoție, fericire și rebeliune.
Mina Vesa: Fericire, momente de neuitat și maturitate...
Buzatu Daniel: Naivitate, iubire și multă muncă.
Urbanovici Cristina: Inocență, energie, vulnerabilitate.
2. Care crezi că sunt cele mai mari probleme cu care
se confruntă adolescenții din ziua de azi?
Spătaru Larisa: Fumatul, drogurile și suferința
din iubire.
Telcean Daniela: Iubirea, problemele cu părinții și
temele la matematică.
Buzatu Daniel: Eu cred că cea mai mare problemă este
să identifici domeniul în care vrei să profesezi.
3. Crezi că adolescența este vârsta marilor iubiri?
Spătaru Larisa: Da, pentru că este vârsta naivității, când
tindem să fim visători.
Gabor Daniel: Da, deoarece noi în adolescență punem
suflet în orice, mai ales, în dragoste.
Urbanovici Cristina: Nu! Adolescența reprezintă etapa
în care suntem predispuși eșecurilor și greșelilor care au
la bază dragostea.
Buzatu Daniel: Aș minți dacă aș spune nu, pentru că
este perioada în care dedicăm cel mai mult timp acestui
subiect.
4. Cum privești viitorul cu ochi de adolescent?
Gîngă Cosmina: Viitorul meu îl privesc în felul următor:
în primul rând, să am propria familie, în al doilea
rând, să am multă sănătate, iar în al treilea rând,
să fiu un make-up artist de succes.
Baranyi Adrian: Mă văd căsătorit cu femeia iubită,
locuind într-o casă de vis.

...și unii profesori au acceptat provocarea lor...
1. Vă mai simțiți uneori adolescent?
Stoica Adrian: Tot timpul, pentru că îmi este mai comod.
Purdelea Cosmin: Împreună cu voi, întotdeauna!
Stoica Dana: În fiecare zi când intru la oră mă simt de
vârsta copiilor pe care îi am în față.
Costea Andra: Da, pentru că sunt mereu printre
adolescenți.
2. Ce sfaturi le-ați putea da adolescenților din ziua
de azi?
Stoica Adrian: Eu cred că adolescenții care au nevoie de
sfaturi, le caută și le găsesc singuri, iar cei care consideră
că nu au nevoie de sfaturi, nu le vor urma.
Costea Andra: Să fie independenți, să se gândească că va
veni și ziua de mâine.
Grui Vasile: Sfatul meu este să fie cât mai stăpâni pe
ei înșiși, pentru a nu depinde de anumite persoane sau
lucruri și să aibă mintea deschisă tot timpul.
3. Ce lecție ați învățat în această perioadă a
adolescenței?
Stoica Adrian: În viață, întâi ești evaluat și pe urmă afli
lecția pe care trebuia să o înveți.
Stoica Dana: Că este o perioadă unică.
Grui Vasile: Am învățat că, prin colaborare cu alți colegi,
realizezi mai multe lucruri decât într-o competiție de
unul singur.
4. Care a fost cea mai mare bucurie a adolescenței?
Purdelea Cosmin: Să citesc o carte, să ascult o muzică
bună și să ies la un ceai cu prietenii.
Costea Andra: Au fost multe, dar, dacă este vorba de
realizări, nota mare la bacalaureat.
Grui Vasile: Cea mai mare bucurie a fost atunci când
am cules rodul muncii depuse în perioada de pregătire
școlară.

Interviu realizat de
elevii clasei a XI-a B

prof. Diana Crista
Paşi prin şcoalã

Serie nouă ▪ Nr. 1 ▪ decembrie 2016

pag. 11

Designul vestimentar – o privire retrospectivă

Consiliul şcolar al elevilor - Vocea care se face auzită

„Pentru a ﬁ de neînlocuit trebuie să ﬁi diferit”

,,Nu îţi trebuie o funcţie pentru a ﬁ un lider.”

–

Coco Chanel –

D

esignul vestimentar ține de croirea
hainelor, atât la femei cât și la bărbați,
alegerea materialelor, încălțăminte
și accesorii: pălării, cravate, nasturi, fermoare,
buzunare, genți, bretele, eșarfe și multe altele.

O promotoare a modei pentru femei a fost
Coco Chanel, prima femeie care a introdus în
vestimentația feminină pantalonii, cărora le-a dat
un stil și o eleganță aparte. Totodată, ea a creat și a
introdus ca accesoriu al unei ținute poșetele. A oferit,
în același timp, o nouă viziune asupra conceptului de
frumusețe feminină, reinventând rujul și fardurile.

Franța a păstrat intactă casa în care celebra
creatoare a locuit, datorită faptului că ea s-a ocupat
personal de designul interior, impregându-l cu
stilul și eleganța sa, dar și cu influențe orientale.
Un alt reper al designului vestimentar este
reprezentat de încălțăminte, mai precis, de tocuri.
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Acestea au apărut în secolul al IX-lea, în
Persia, fiind purtate exclusiv de către bărbați în
armată. sMai târziu, tocurile au fost purtate de către
aristocrați, ca semn distinctiv al superiorității lor.
Un iubitor al tocurilor a fost Ludovic al XIV-lea al
Franței, numit și Regele Soare. Acesta, fiind mic de
statură, își ascundea complexul purtând pantofi cu
toc. Ulterior, în scurt timp, s-au introdus tocurile și în
moda feminină, devenind o componentă a mai multor
tipuri de încălțăminte: cizme, ghete, sandale, pantofi,
cu diferite forme: cui, pătrat, dreptunghiular sau, și mai
originale, așa cum sunt cele din colecțiile lui Mihai Albu.
Hainele sunt pentru oamenii de rând o necesitate și,
în același timp, o plăcere. Pentru marile corporații însă,
ele reprezintă o adevărată mină de aur, exploatabilă la
nesfârșit, cu atât mai mult cu cât stilul vestimentar al
fiecăruia dintre noi ne definește.

Darius Filip
cls. a XII-a C

Paşi prin şcoalã

C

el mai adesea, Consiliul elevilor este
conceput ca o formă de reprezentare a
elevilor la nivel de școală, însă, pentru mine,
a fost mai mult decât atât: o experiență memorabilă,
care mi-a oferit prilejul de a-mi dezvolta personalitatea,
de a dobândi abilitatea să socializez cu cei din jur
și, mai ales, de a-mi afirma libertarea de exprimare.
Aventura ca
elev preocupat
de interesele
colegilor mei
a început când
eram în clasa
a IX-a în funcția
de director al
departamentului de sport și tineret. Atunci am desfășurat
și prima mea activitate, Cupa Romulus. La început a
fost o provocare, iar în următorul an am făcut un pas
important, îndrumat și sprijinit de către Andrei Vacariu,
acela de a deveni vicepreședinte. Punctul culminant al
carierei mele îl reprezintă ocuparea funcției de președinte.
Mandatul meu în această funcție a fost unul plin de
peripeții, dar care a lăsat în urmă multe trăiri frumoase.
O adevărată recompensă a muncii mele a fost
când, împreună cu ceilalți membri din consiliu,
am reușit să oferim cadou 122 de pachete copiilor
de la grădinița din localitate. Bucuria și zâmbetele
acestora erau copleșitoare, iar acest lucru m-a făcut
să nu regret nicio clipă impedimentele pe care
le-am întâmpinat de-a lungul acestei experiențe.
În pofida dificultăților care apar inevitabil, Consiliul
elevilor reprezintă o experiență ce merită trăită, deoarece
constribuie semnificativ la dezvoltarea unei „voci”
unanime și la consolidarea încrederii în forțele proprii.

Ciprian Borozoiu
cls. a XII-a A
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cest citat nu este unul întâmplător, el
sintetizează esența viziunii mele asupra
Consiliului școlar al elevilor tocmai pentru
că am atins mari performanţe alături de colegii mei, în
ciuda faptului că nu am ocupat cea mai înaltă funcție.
Începând cu acest an școlar, prioritatea mea este de
a menține această bună funcționare a Consiliului.
Consider că liderul nu este acela care te conduce, ci cel
care îţi inspiră încrederea necesară pentru a te implica
alături de el şi că nu este necesar să fii tu cel care iniţiază
un proiect, atâta timp cât esențial rămâne devotamentul
pentru ideile susținute. Activez de doi ani în Consiliul
elevilor şi mă pot mândri cu realizările pe care le-am
obţinut alături de echipă, realizări pe zi ce trece mai
răsunătoare. După primul an de activitate, am decis să
continui misiunea, deoarece am simţit că fac parte dintr-o
generaţie de elevi care într-adevăr pot aduce schimbări,
elevi care pot deveni treptat voci auzite în școală.
Din punctul meu de vedere, este esenţial ca orice elev
să se implice
în activităţile
desfăşurate
de
Consiliu.
Prin participare
vă descoperiţi
pe voi înşivă,
preferințele
voastre, descoperiţi lucruri noi, altfel spus, învățați.
Nu trebuie să uităm că a participa înseamnă şi a accepta
responsabilități: responsabilitatea de a duce la bun sfârşit
obiectivele propuse, dedicându-le timp, pasiune şi efort;
responsabilitatea de a respecta regulile unității școlare.
În încheiere, aş dori să-i sfătuiesc pe elevi să se implice
în activităţile Consiliului elevilor, în ciuda tuturor
impedimentelor care pot apărea pe parcurs.

Președinte CȘE,
Andrei Bîrgăuan
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Elevi și proﬁ’...

Elevi sub penelul inspirației artistice

Un nou an școlar, o
nouă provocare!

Despărțire

F

irma de exerciţiu, fiind un concept specific
liceelor cu profil economic, reprezintă
o metodă interactivă de învăţare pentru
dezvoltarea spiritului antreprenorial.
În cadrul liceului nostru sunt înscrise pe site-ul adresat
firmelor de exercițiu (ROCT) şase unități economice
virtuale, dintre care trei sunt active şi în acest an şcolar.

Zile negre, zile albe,
Ce-ai putea tu să mai faci...
Fata e acum departe
Cum s-o-aduci și cum s-o-mpaci?
Plan, la nivel local, care se va realiza între cele trei firme
de exerciţiu, iar câştigătoarea va merge la faza judeţeană,
organizată la Lic. Economic F. S. Nitti Timişoara. Aceasta
va fi urmată de competiţia Marca de calitate, care se va
desfăşura la Timişoara şi la care vor putea participa toate
cele trei firme de exercițiu.
prof. Lăcrămioara Coroban

Un pas spre voi...
Este vorba despre FE Farmax SRL, coordonată
de prof. Vasile Grui, în care sunt cooptați elevii
clasei a XII-a B, FE Mega Construct SRL, coordonată de
prof. Dana Stoica, care este destinată clasei a XI-a B și
FE Island of cakes SRL, coordonată de prof. Lăcrămioara
Coroban, care reprezintă domeniul de activitate al
elevilor clasei a XI-a A.
FE Farmax SRL are ca obiect de activitate
comercializarea produselor farmaceutice în magazine specializate; FE Mega Construct SRL – dezvoltarea imobiliară şi lucrările de construcţie a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale; FE Island of Cakes SRL –
producerea şi comercializarea produselor de patiserie și
cofetărie.
Ne-am propus ca în acest an şcolar să realizăm un
minitârg local al FE, care s-a şi desfășurat în săptămâna
„Școala altfel”, din 21-25 noiembrie 2016, cu ocazia
zilelor „Porților deschise” ale liceului nostru.
Următoarea provocare va fi Competiţia Bussines

pag.4

U

na dintre cele mai dezbătute teme de
psihologi, sociologi sau agenții educației
este legată de comunicare. Tomuri întregi
de cercetări științifice vizau relația de comunicare
interumană sau interrelaționare, identificându-se căi
multiple de conexiune cu cei din jur. Neîndoielnic,
cei responsabili cu furnizarea educației în școli și-au
însușit aceste metode de interacțiune, însă întrebări
rămân în continuare deschise: Ce înseamnă cu adevărat
să fii profesor? Dar elev? Care este raportul dintre ei?
Și, ceea ce este mai important, cum se stabilește el?
Sunt un tânăr cadru didactic care, la fel ca
majoritatea, caut cheia
comunicării eficiente cu
elevii. Ceea ce se evită
mereu să se spună este
faptul că atât elevii, cât și
profesorii au, uneori,
tendința de a stigmatiza.

Paşi prin şcoalã

Sper să vină Moș
Crăciun

Ochii ei și părul negru
În amintire le păstrezi
Cerul este tot albastru...
Dar tu tot la ea visezi.
Voi ați vrut întotdeauna
Împreună mereu să fiți,
Era o idee bună
Vis frumos din tinereți...
Dar ai voștri dragi părinți
Fost-au împotriva voastră.
Astăzi sunteți despărțiți,
Crezând că e vina voastră.
Iubirii i-ați rămas fideli,
Chiar de nu vă mai zăriți.
Voi păreți deja mai veseli
Chiar de sunteți despărțiți.
Wiliam Aron
cls. a XI-a A

Azi, când m-am trezit…afară
Ce să vezi? Nici pomeneală
Nu-i nici ploaie, nu-i nici soare,
E cod roșu de ninsoare.
Dar azi e ziua de Ajun,
Deci la noapte Moș Crăciun
O să vină negreșit
De cadouri copleșit.
Acum stau și mă gândesc:
Parcă văd cum vine Moșu,
Tot e îmbrăcat în roșu.
Are-un sac de-abia îl ține
Și el vine, vine, vine...
Sper s-ajungă și la mine.
Deși râd în sinea mea,
Căci tot anul ce-a trecut
Numai boacăne-am făcut.
Însă, dacă Moșul vine
Anul acesta și la mine,
Promit c-o să fiu cuminte
Mulți ani de-acum înainte.
Florentina Petrovai
cls. a X-a B
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... împreună o echipă

Printre cei mici

Rolul școlii în viața
copilului

Î

n societatea de astăzi, școala este cea care pune
bazele educației, cea care contribuie la dezvoltarea
personalității copilului, într-un mediu creat
pentru a oferi condiții optime. Copilul trebuie stimulat
de la o vârstă cât mai fragedă să-și consolideze relațiile
cu cei din jur şi să încerce să contureze astfel o lume mai
bună.
Pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune la
învăţătură şi disciplină este necesară și o colaborare
armonioasă între părinţi, cadrele didactice şi echipa
managerială.
Cum tuturor ne place să ne bucurăm de
rezultatele muncii noastre, și elevii noștri premianți au
fost recompensați de către Asociația pentru Mediu și
Educație cu o excursie la Arieșeni.

Pe traseu am vizitat Peștera Urșilor, ne-am jucat cu
zăpadă, am vizitat Casa memorială „Ioan Slavici”.
Și pentru că sărbătorile de iarnă se apropie cu pași
repezi, am încheiat programul „Școala altfel” cu o
vizită la Atelierul lui Moș Crăciun – fabrica de globuri
Moranduzzo din localitatea Gottlob.
Rămânând în spiritul sărbătorilor de iarnă,
elevii claselor pregătitoare și cei ai claselor I vor pregăti
momente artistice. Ne vom bucura cu toții de vacanța
de iarnă, iar apoi, din semestrul al II-lea, ne vom
concentra asupra studiului, vom munci din greu la ore,
dar și acasă, pentru a obține rezultate foarte bune la
Evaluarea Națională.
Până atunci, mult succes tuturor!

prof. înv. primar,
Ileana Huțan
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Schimb de experiență
la grădiniță

E

ste un lucru bine cunoscut că vârsta
preșcolarilor impune o abordare mai atentă
și mai delicată a tuturor aspectelor specifice
acestei perioade de adaptare socială, când copiii se
descoperă pe ei înșiși, dar și pe cei din jurul lor, încercând
să interacționeze cu mediul din ce în ce mai mult.
Pedagogul elvețian J.H. Pestalozzi, considerat a fi
un reformator al educației, ne sfătuia, în urmă cu mai
bine de două secole: „Lăsați copilul să vadă, să audă, să
descopere, să cadă, să se ridice și să se înșele. Nu folosiți
cuvinte când acțiunea, faptul însuși sunt posibile”.
În spiritul acestor recomandări, în data de 22.11.2016,
la Grădinița PP Lovrin a avut loc un schimb de
experiență, desfășurat la grupa mică, de către doamnele
educatoare Alina Codrin și Daniela Simedrea.
Tema schimbului de experiență, la care au
participat douăzeci de educatoare din zona Sânnicolau
Mare, domnul director adjunct Miroliub Vuicin precum
și doamna Daniela Bobu, metodistă în cadrul ISJ Timiș la
grupa mică, a fost: Cunoașterea de sine, precondiție, cale
și scop în educație.
Doamnele educatoare Alina Codrin și Daniela
Simedrea au desfășurat în cadrul temei amintite, un joc
didactic numit: Băiețelul și fetița și au prezentat și un
referat cu tema schimbului de experiență.
Activitatea a fost apreciată de către toți membrii cercului pedagogic, cu atât mai mult cu cât toate
educatoarele din unitate și-au adus contribuția la reușita
acțiunii.
În finalul întâlnirii s-a hotărât ca, și în viitor, să se mai
organizeze astfel de întâlniri metodice care contribuie,
într-o mare măsură, la perfecționarea cadrelor didactice
participante.

Prima impresie este cea care pune pecetea pentru
următorii ani ce vor fi petrecuți împreună. Toate acestea
fiind cunoscute, cum se poate institui o relație temeinică
cu elevii?
În primul rând, trebuie să fie înțeleasă și
acceptată ideea unei generații care pune accentul pe
liberul arbitru și pe manifestarea oricărei trăiri.
În al doilea rând, statutul profesorului necesită și el
o atenție sporită: după ani de studiu temeinic, muncă și
sacrificiu, este dificil de acceptat un elev care persiflează
disciplina predată sau îi acordă o postură ingrată.
Consider că răspunsul la întrebările legate de
consolidarea relației profesor-elev constă în oferirea
respectului reciproc și fermitate. Din discuțiile cu elevii,
am înțeles că nu este suficient să deții achizițiile științifice
necesare predării unei discipline pentru a fi apreciat sau
respectat.
Din scurta mea experiență ca dascăl, am constatat
că elevilor le este greu să accepte faptul că un profesor
ar putea exercita această meserie din plăcere. Pentru ei,
profesorul este dator să le facă accesibile informațiile,
iar acest lucru face parte din meseria lor – un lucru total
eronat! Aceste stigmate pe care obișnuim să le plasăm
înainte de a cunoaște omul în sine duce la o relație
defectuoasă.
Psihologul Augusto Cury, în lucrarea Părinți străluciți,
profesori fascinanți, identifica cheia unei comunicări
fiabile „Un educator excelent nu este o ființă umană
perfectă, ci o persoană care dispune de suficientă
pace lăuntrică pentru a se goli, ca și de
sensibilitate pentru a învăța”.
Poate că acesta este răspunsul și
pentru noua generație de adolescenți:
o deschidere către celălalt, o încercare
de a construi o punte spre interesele și
sensibilitatea lor.

prof. Florentina Vlăduț

P

entru al patrulea an consecutiv, în cadrul
Liceului Tehnologic „Romulus Paraschivoiu”,
se derulează programul „Școala după școală”.
Pentru a veni în sprijinul părinților, s-a conceput
acest proiect instructiv-educativ de după-amiază
dedicat elevilor din ciclul primar. Astfel, între orele
12-16, elevii beneficiază de o masă caldă și îndrumarea
cadrelor didactice calificate, în vederea efectuării temelor,
a activităților extracurriculare și a celor recreative.
În ceea ce privește efectuarea temelor, pentru o eficență sporită, elevii au fost împărțiți în două
grupe de vârstă, reușind astfel să se acorde atenție și
sprijin fiecărui copil în parte.

În vederea consolidării cunoștințelor dobândite la
clasă, se susțin activități în completare, minibiblioteca de
care dispunem fiind de un real folos.
Și, pentru că jocul reprezintă cea mai mare bucurie a
copiilor, încheiem fiecare zi într-o notă recreativă. Dintre
activitățile de relaxare, amintim: Mânuțe pricepute
(activitate din sfera artelor vizuale și a lucrului manual),
Incursiune în lumea poveștilor (lectură, vizionare de filme
educative), Joc și mișcare.
Echipa SDS mulțumește conducerii școlii pentru
sprijinul acordat de-a lungul celor patru ani de activitate
și dorește tuturor „Sărbători cu pace în suflet!”.

prof. înv. primar,
Cătălina Săvucă,
Mihaela Antal

prof. înv. preșcolar,
Maria Moisa

Paşi prin şcoalã

Școala după școală
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În spiritul credinţei...

... şi al tradiţiei

Originea cuvântului Crăciun

C

uvântul Crăciun, atât de des rostit în aceste
zile, are parte și astăzi de controverse,
atunci când se pune în discuție originea
sa. Dintre etimologiile propuse, niciuna nu este sigură.

Al. Rosetti, Al. Graur, Ovid Densușianu au ajuns
la concluzia că termenul creatio explică etimologia
cuvântului Crăciun. Potrivit autorilor menționați,
cuvântul creațio se referă la ziua creării lui Hristos.
Din punct de vedere teologic, acest termen nu
poate fi acceptat, având în vedere că în simbolul de
credință mărturisim că Hristos este „născut, nu făcut”.
Pericolul de a cădea în arianism a făcut ca termenul
Crăciun să fie înlocuit cu Sărbătoarea Născutului,
pentru a arăta că Fiul lui Dumnezeu, Cel veșnic
născut din Tatăl, S-a născut ca om din Fecioara Maria.
Alți cercetători, precum Vasile Pârvan, Sextil
Pușcariu,
Nicolae
Drăganu,
consideră
că
termenul Crăciun provine din latinescul calatio.
La romani, prin calatio se înțelegea convocarea
poporului de către preoții păgâni în prima zi a lunii,
pentru anunțarea sărbătorilor din luna respectivă și,
prin extindere, sărbătoarea în general, căci cea mai
importantă calatio era aceea de la 1 ianuarie.
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Știm că Nașterea Domnului în Biserica din
Răsărit se sărbătorea împreună cu Botezul
Domnului la 6 ianuarie. Această sărbătoare era numită
Epifania sau Arătarea lui Dumnezeu, pentru că la
Botezul Domnului s-a descoperit lumii Sfânta
Treime: Fiul botezându-se în Iordan, Sfântul Duh S-a
coborât peste El în chip de porumbel, iar Tatăl a grăit
din cer: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am
binevoit” (Matei 3, 16-17; Marcu 1, 9-1; Luca 3, 21-22).
Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Dar de ce
această descoperire a Lui se numește Arătare?
Pentru că El nu s-a făcut cunoscut tuturor la naștere, ci la
botezul Său, deoarece El, până în această zi, nu era
cunoscut mulțimii”. Persoanelor de curând creștinate
li se părea această anunțare apropiată de sărbătoarea
păgână calatio și, astfel, au denumit sărbătoarea
Nașterii lui Hristos folosind acest termen. O altă
explicație privind originea acestui termen a fost
propusă de profesorul Gheorghe Musu (1913-1987).
El susține ca termenul Crăciun numea butucul care
era aprins în seara și noaptea dinaintea solstițiului
de iarnă. Conform adepților religiilor naturiste,
focul rezultat din arderea butucului avea
menirea să întărească soarele amorțit, să-i
dea acestuia putere să-și continue călătoria sa.
Când Hristos, numit Soarele dreptății, a luat
locul
vechiului
soare
cinstit
în
religiile
naturiste, a fost preluată și denumirea de Crăciun.
În concluzie, ceea ce putem spune cu certitudine
este că termenul folosit de Biserică este Nașterea
Domnului, așa cum o exprimă și troparul: „Nașterea Ta,
Hristoase, Dumnezeul nostru...”. Este bine să nu uităm că în
Cazania de la Govora, din 1642, și în Cazania lui
Varlaam, din 1643, întâlnim Sărbătoarea Născutului.
Deci, putem afirma fără rețineri, că termenul Crăciun în
limba română este un cuvânt de origine populară și nu
un termen oficial al Bisericii.

Ce știm despre
coronița de Advent?

C

uvântul Advent îşi are originea în latină,
adventus însemnând, de fapt, „sosire”. Este
timpul în care cu toţii, cu mic, cu mare,
aşteptăm Naşterea Mântuitorului nostru. Povestea
coroniţei de Advent începe într-un orfelinat din
Hamburg, Germania, prin anul 1839, autorul ei fiind
pastorul şi teologul evanghelic, Johann Hinrich Wichern.
Coroniţa s-a „născut” pe atunci ca un simbol, pentru
perioada de aşteptare de până la sosirea Crăciunului.
Cea dintâi coroniţă era împodobită cu 19 lumânări
roşii mici şi 4 lumânări mari, albe. Lumânările
mici se aprindeau în zilele lucrătoare, iar cele 4
lumânări mari urmau să fie aprinse în seara fiecărei
duminici dinaintea Crăciunului. Acum, pe coronița
de Advent au mai rămas doar 4 lumânări, 3 de
culoare violet şi una de culoare roz. Fiecare lumânare
reprezintă una dintre cele 4 duminici de Advent.
Aşadar, Adventul începe cu 4 duminici înainte de
Crăciun. Cea de-a treia duminică este duminica de
,,gaudete” adică a bucuriei și atunci se aprinde, de regulă,
lumânarea roz. Povestea celor 4 lumânări este variată.
Unii spun că prima lumânare reprezintă pacea, a două
credinţa, a treia dragostea şi cea de-a patra speranţa.
Să lăsăm aceste lumânări să ne lumineze casa, gândul
şi să ne păstreze sufletul curat în aşteptarea Naşterii
Domnului. Fie ca lumina dragostei dintre oameni,
lumina credinței din sufletele noastre, lumina dorinţei
de a ajuta, lumina înţelegerii şi a iertării să nu se stingă
în sufletele noastre. Cu acest gând va doresc un Advent
cu bucurii şi sănătate.
prof.
Aneliese Wambach

preot paroh,
Paul Cosmin Iosivuț

Paşi prin şcoalã
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Crăciunul între
ieri și azi

D

intre sărbătorile care îmbogățesc viața
omului, Crăciunul reprezintă dulcea
reflexie a copilăriei. Momentul cel mai
savuros al iernii îl reprezenta derdelușul plin de copii
veseli cu obrajii aprinși, pregătiți să înceapă lupta cu
bulgări sau întrecerea cu săniile lor care s-au odihnit
până în acel moment în podul din casa bunicilor.
Împodobitul bradului constituia apogeul bucuriei,
fascinată fiind de multitudinea
de globuri și beteala colorată
cu diferite modele pe care
mama le pregătea doar pentru
a-mi fura un zâmbet larg de pe
față. Simt că s-au cam dus acele
vremuri... Voi nu simțiți la fel?
Cu un mare regret în
suflet constat că nimic nu mai este la fel. Îmi este
dor să văd strada plină de copii, să le aud țipetele
de bucurie, să le văd obrajii și nasurile înghețate.
Da! Îmi este dor... Peste tradițiile și obiceiurile
lăsate din bătrâni se așterne tot mai mult uitarea,
iar noi ne confruntăm cu senzația că ele nu au
existat, poate, niciodată, atât de îndepărtate ni se par.
Am un sentiment de mâhnire, deoarece generațiile
din prezent nu se dedică atât de mult acestei
așteptate sărbători, iar copiii nu vor ști niciodată
cum este să pierzi bătălia cu bulgări sau cât
de greu se construiește omulețul de zăpadă.
Acest articol, scris cu o ușoară apăsare sufletească,
m-a făcut să reflectez la importanța Crăciunului în viața
omului: obiceiurile și datinile, precum și sentimentul
de apropiere dintre oameni au nevoie să fie păstrate în
sufletul nostru, cu toate că suntem părtași la o epocă în
continuă schimbare.
Cristina Urbanovici
cls. a XII-a B
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