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Cuminecarea învăţăturii este împărtăşania culturii. 

 
 

„Rugămu-ne-ndurărilor 

Luceafărului mărilor 

Din valul ce ne bântuie 

Coboară şi ne mântuie 

O, Dulce şi Preacurată 

Fecioară Maria...” 

(Mihai Eminescu) 

  

 Simpozionul, adunarea, continuă tradiţia Domnului nostru Iisus 

Christos – deoarece primul simpozion al lumii a fost „Cina cea de taină”. 

 Aici la dumneavoastră, în Cetatea de Scaun trebuie să păstrăm şi 

să continuăm tradiţia românească, unde lumea a rămas mai curată, să-

i lăsăm pe aceşti tineri să colinde, să vină cu „Irozii”, cu „capra”, cu 

„Steaua sus răsare”, cu „Pluguşorul” şi cu „Sorcova”, fiindcă nici-o liftă 

păgână nu poate distruge asta, fiindcă „DORUL – s-a născut la sat” 

(spune Blaga) – cuvânt intraductibil în alte limbi, ca şi „Pasărea 

Măiastră” (a lui Brâncuşi) care este tradusă „the bird” fiindcă – măiastră 

– este intraductibil. 

 Ne mândrim cu strămoşii noştri, cu ce-au făcut ei pentru noi, dar 

ce facem noi pentru ei? 

 Să ne deschidem sufletul ca atunci când trebuie să ne rugăm 

pentru Pacea lumească şi Liniştea sufletească, împotriva răului, 

urăciunii, bârfei şi a strâmbătăţii şi să comunicăm cu noua generaţie. 

 Sigur există mai multe forme de comunicare ce apar prin cărţi de 

specialitate (există şi o materie universitară, înscrisă în programă) – 

comunicarea prin gestică, verbal, chiar prin atitudinea corporală (sunt 

regizor de film şi ştiu să dirijez şi să înţeleg prin atitudinea unui actor 

ce stare ar vrea să exprime), dar ochii,comunicarea prin priviri, chiar 

ocheade, „ochii sunt ferestrele sufletului” spune Shakespeare prin 

replica lui Hamlet. 

 Nu prin computer se comunică, nu poţi simţi sufletul printr-o 

maşină, chiar dacă este manipulată de om. Astfel se poate pierde 

mistica cărţii, bucuria de-a atinge o pagină, de-a deschide o copertă; 

computerul îţi dă – INFORMAŢII – nu cultură, aceasta se face în timp 
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prin acumulare şi citire; asta le spun şi studenţilor mei de la „Academia 

Româno-Americană de Film şi T.V.” în ideea de-aş înfrumuseţa sufletul. 

 Un popor care-şi pierde cultura, îşi pierde identitatea, îşi pierde 

demnitatea! 

 Suntem numai trei sute de mii de profesori, haideţi să spunem 

acestor copii despre Sânziene, Dragobete (o sărbătoare numai 

românească) Harap-Alb- personaj care-l include pe Spân, ce reprezintă 

partea rea, negativă din noi, împotriva căreia trebuie să luptăm. Partea 

aceea urâtă prin care devenim orgolioşi, urâcioşi, invidioşi, bârfitori. De 

altfel, Sf. Pavel pedepseşte bârfa în scrisorile sale către corinteni. 

 Stimaţi dascăli, profesori, învăţătoare, educatoare – să ne 

deschidem sufletul ca o carte spre lumea celor care vin la şcoală şi vor 

să înveţe; să-i îndemnăm să joace anumite scenete (nu cele din 

programă) aşa vor înţelege şi conţinutul nuvelei sau schiţei, să-i 

trimitem la un azil de bătrâni, ca să le citească din bibliografia şcolară, 

să meargă la cei nevăzători. 

 Prin actul citirii elevii tălmăcesc scrierea poveştii şi ceilalţi ascultă 

ceva nou. 

 Lui Eminescu, Blaga, Enescu, Brâncuşi, Eliade nimic nu a lipsit 

gloriei lor, să nu-i lipsim de gloria noastră! 

 

 

SORIN  STRATILAT 

regizor de film 

redactor audio vizual la  

Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu” Bucureşti 
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Înalt Prea Sfinţia Voastră, 

Domnilor inspectori, profesori, 

Stimate colege şi colegi, 

 

Este o mare bucurie ca astăzi, acum şi aici, în acest loc încărcat de 

istorie şi semnificaţie culturală, să ne întâlnim pentru a dezbate şi a pune 

la cale o serie de acţiuni, într-un parteneriat pe care relatia noastră de 

peste douăzeci de ani l-a probat ca fiind viabil şi extrem de util.  

Făcând un scurt apel la memoria relaţiilor noastre fac precizarea că 

prima noastră întâlnire a avut loc în anul 1985, la un curs de 

perfecţionare continuă unde gazdă a fost distinsa mea colegă şi prietenă 

Rodica Ţimpău, de atunci şi de azi, ca şi cea care i-a urmat, sensibila, 

pasionata şi devotata noastră colegă Daniela Argatu, au ţinut la 

realizarea unei continuităţi şi recuiprocităţi care s-au dovedit extrem de 

benefice pentru profesia şi tagma noastră, a lucrătorilor cu cartea. Aş 

spune că relaţia noastră şi numeroasele schimburi pe care le-am avut, pot 

constitui un exemplu de colaborare, într-un domeniu care pare să intre 

astăzi într-un con de umbră. 

Dincolo de ofensiva informaticii; calculator şi internet noi avem 

convingerea că ceea ce a reprezentat şi reprezintă cartea rămane un bun 

cultural de neînlocuit, pentru că oricât de mult ar avansa tehnica în 

domeniul informaticii, intelectualul, omul de cultură, specialistul, se va 

întoarce mereu la cuvântul scris, cuprins în paginile unei cărţi, mai vechi 

sau mai noi, dar care întruneşte atributul de carte, ce reprezintă emblema 

şi blazonul oricărui intelectual şi nu numai. 

Această convingere mi se întăreşte şi mai mult, ori de câte ori am 

prilejul să fac referire la ceea ce numim noi astăzi ca fiind CARTEA 

CĂRŢILOR adică BIBLIA. Acest tezaur de înţelepciune şi morală a stat şi 

stă la baza celei mai înalte civilizaţii pe care omenirea a putut-o atinge în 

existenţa ei – civilizaţia creştină. 

Contestată, interzisă, comentată în toate modurile, siluită în litera 

ei, BIBLIA a renăscut de fiecare dată ca un far călăuzitor pe drumul 

cunoaşterii şi convieţuirii umane. 

Aşa şi cartea pe care o slujim noi astăzi nu va putea fi scoasă din 

viaţa omului pentru bunul motiv că face parte din viaţa lui. 

De aici şi întâlnirile noastre, care dincolo de aspectul profesional, 

trebuie să menţină vie flacăra dragostei de carte. 
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În calitatea mea de preşedinte ABR, doresc să mulţumesc Înalt 

Prea Sfinţiei Voastre pentru că ne-aţi oferit prilejul prilejul de a ne întalni 

în această minunată incintă, ca o dovadă vie că Biserica rămâne aşa cum 

o ştim noi dintotdeauna, creatoare şi păstrătoare de valori culturale 

deosebite prin carte. 

Mulţumesc autorităţilor locale, conducerii Inspectoratului Judeţean, 

conducerii CCD Suceava, pentru că au facilitat realizarea acestei întâlniri, 

iar participanţilor succes în nobila lor misiune de tălmăcitori şi păstrători 

de carte. 

Vă mulţumesc! 

 

 

Prof. VALENTINA  LUPU 

Bibliotecar CCD Vaslui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preşedinte diviziunea Biblioteci scolare - ABR    
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Comunicare şi cuminecare în bibliotecile şcolare 

sucevene 
 

Stimaţi colegi, 

 

Mă numesc Adrian Gheţiu şi mă bucur tare mult că mă aflu 

prezent aici în aceste minunate locuri alături de dumneavoastră. 

Doresc să vă transmit de la bun început gândurile frumoase ale 

tuturor colegilor mei de la Biblioteca Pegdagogica Naţională “ I.C. 

Petrescu”. 

Ca membru al serviciului “Relaţii cu publicul” pot spune despre 

comunicare că este o adevărată artă, fiind cheia de boltă a tuturor 

bibliotecilor. Comunicarea în esenţă putem spune că este piatra de 

temelie a tot ceea ce are viaţă şi interacţionează. Însuşi bunul 

Dumnezeu a fost primul care şi-a exprimat dorinţa şi a zis “Să fie..!” 

Astfel a început creaţia prin voinţa şi Cuvântul lui Dumnezeu. 

Despre aceasta s-a vorbit încă din Vechiul Testament “Cu Cuvântul 

Domnului cerurile s-au întărit şi cu duhul gurii Lui toata puterea lor“ 

(Ps: 32,6) 

Înainte de Hristos oamenii înţelegeau prin Cuvântul Lui 

Dumnezeu doar manifestarea voinţei şi lucrării lui Dumnezeu aşa cum 

frumos scrie în Psalmul 106: “Trimis-a Cuvântul sau şi I-a vindecat pe 

ei”. 

Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre au binevestit despre Cuvântul 

lui Dumnezeu că este însuşi Fiul lui Dumnezeu cel Unul – Născut, a 

doua persoană a Sfintei Treimi deoarece prin el Tatal îşi exprimă voinţa. 

Prin cuvânt omul işi exprima gândurile şi dorinţele pe care le are, 

Cuvântul lui Dumnezeu este lumina prin care Dumnezeu – Tatăl se 

dezvăluie nouă înşine. 

Pentru a ne putea cumineca potrivit rânduielii plăcute lui 

Dumnezeu şi a ne împărtaşi întru totul Cuvântului Lui trebuie să ne 

curăţăm mai întâi conştiinţa de tot ceea ce este mărunt urmând ca 

aceasta să ne transforme întregul mod de comportament. 

Omul a fost înzestrat de Dumnezeu cu două instincte 

fundamentale, acela al conservării individuale şi al conservării speciei 

umane. Coexistenţa oamenilor este posibilă prin comunicare. Aceasta 
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este realizată în principal prin cuvinte şi gesturi dar şi prin mijloacele 

de comunicare în masă cu persoanele aflate la distanţă. 

Comunicarea umană este foarte importantă deoarece datorită ei 

ne apropiem sau ne îndepărtăm de cel cu care interacţionăm. 

În afară de cuvinte sau gesturi comunicarea se mai face prin 

sunete, mirosuri, înfăţişare sau poziţia corpului. 

Deşi ne putem controla cuvintele şi anumite mişcări până la 

urmă o sa fim trădaţi de gesturi daca nu suntem sinceri. 

Bibliotecarul reprezintă oglinda instituţiei astfel încât el trebuie 

să strălucească din toate punctele de vedere. Bibliotecarul trebuie să fie 

un bun negociator, deoarece el există datorită cititorului, iar în relaţia 

cu acesta el trebuie să ştie să negocieze, adică să îşi vândă produsul 

pentru a-l face pe acesta să revină la bibliotecă. Un bun negociator 

trebuie să îşi cunoască interesul să acţioneze numai în conformitate cu 

acesta să fie simpatic şi expert în problema respectivă. 

Astfel în relaţiile sale cu cititorul, bibliotecarul va trebui să 

dispună de următoarele lucruri: 

• amabilitate; 

• retorică, adică o vorbire elegantă, cursivă şi expresivă lipsită de 

gângăveală sau repetare excesivă a cuvintelor; 

• prezenţă naturală neobositoare, care nu lasă problemele personale 

să intervină în activitatea profesională; 

• capacitatea de adaptare a discursului în funcţie de reacţiile 

cititorului; 

În ceea ce priveşte arta negocierii, adică a convingerii cititorilor că 

se află în cea mai frumoasă şi dotată bibliotecă, bibliotecarul va trebui 

obişnuit să dispună de următoarele lucruri: 

• credibilitate, adică să ofere încredere celui cu care stă de vorbă prin 

atitudine şi prezenţă; 

• respectarea cititorului şi determinarea lui să cunoască biblioteca cel 

puţin din politeţe daca nu din convingere absolută; 

• încurajarea dialogului cu cititorii pe absolut orice temă culturală; 

• implicarea colegilor în contactul cu cititorul, prin aceasta creându-i 

impresia că oricum o să se găsească cineva care să îi rezolve nevoile. 

Conflictele cu cititorii sunt inerente şi acestea provin fie din 

desconsiderarea unora faţă de bibliotecari pe care îi consideră nişte 

slugi cu liceul abia terminat, fie datorită labilităţii psihice a altora. Şi 

aici bibliotecarul va trebui obişnuit să abordeze diferite atitudini în 
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funcţie de situaţie, cum ar fi: 

• stilul ocolitor prin reducerea la minim a conversaţiei şi aplanarea 

oricărui conflict; 

• stilul competitiv prin câştigarea conversaţiei datorită argumentelor 

logice şi culturale; 

• stilul concesiv prin realizarea compromisului şi despărţirea în cei 

mai buni termeni. 

În oricare din situaţii, bibliotecarul trebuie sa rămână demn şi 

ferm. 

Un alt mijloc prin care se vor putea atrage cititorii ar fi acela de a 

explica cititorilor cât de dăunător poate fi internetul. Acest lucru va 

putea fi realizat prin susţinerea de conferinţe în şcoli şi licee sau la 

sediul bibliotecii precum şi prin editarea de broşuri. Se va pune 

accentul pe următoarele lucruri: 

• utilizarea lui excesivă poate provoca boli fizice sau psihice; 

• limitarea gândirii prin regăsirea prea facilă a informaţiei ceea ce duce 

la involuarea din punct de vedere al dezvoltării intelectuale; 

• accesul prea uşor al tinerilor la lucruri imorale; 

• monitorizarea de către autorităţi pentru simpla accesare a unui site 

istoric sau cultural, fapt care poate aduce necazuri pe viitor. 

Astăzi, cunoscutul termen de terorism care se bazează pe 

violenţă a căpătat nuanţe mai subtile, ajungându-se a se vorbi de 

terorism intelectual, adică pe manipularea informaţiei de către cel mai 

puternic şi utilizarea ei în folosul propriu pentru dezinformarea 

celorlalţi. 

Astfel, fiecare din noi suntem terorizaţi de asaltul informaţional 

care vine asupra noastră din toate părţile. Prin urmare, datorită 

tehnicilor inteligente folosite ajungem să acceptăm modele culturale, 

tipuri de comportament care nu sunt deloc conforme firii noastre şi pe 

care nu le-am fi acceptat în ruptul capului înainte să se exercite asaltul 

împotriva noastră. Încă din antichitate Sun Tzu preciza că toată arta 

războiului se bazează pe înşelătorie iar Mucchielli preciza că important 

este ceea ce cred oamenii şi nu ceea ce se întâmplă cu adevărat. Prin 

urmare, în ziua de astăzi războiul clasic este doar un accesoriu al 

războiului psihologic. Cu ajutorul televizorului, radioului, al afişelor 

publicitare şi al sloganelor bine alese, opinia publică este orientată în 

direcţia dorită. Acestea combinate cu elemente care emoţionează cum ar 

fi cântecele şi imaginile, dar mai ales lansarea zvonurilor, garantează 



 13 

succesul.  

Având în vedere toate aceste lucruri, consider că una din datoriile 

bibliotecarului este aceea de a lupta împotriva terorismului intelectual 

pe aceleaşi căi ca şi impotriva efectelor nocive ale internetului. Printre 

lucrurile care ar putea fi făcute în aceste sens mai sunt: 

• încurajarea cititorilor de a consulta şi alte cărţi care contrazic 

subiectele considerate tabu; 

• recomandarea pe cât este cu putinţă a autorilor şi scriitorilor români 

recunoscuţi pe plan universal pentru meritele lor; 

• realizarea unor expoziţii cu cărţile care prezintă tehnicile de 

manipulare şi dezinformare; 

• încurajarea în condiţiile globalizării, unde România va deveni doar o 

regiune geografică a cunoaşterii cât mai bine a istoriei şi culturii 

poporului român. 

Ca bibliotecari ne revine datoria de a împărtăşi hrană spirituală, 

aşa că avem o responsabilitate foarte mare în ceea ce priveşte 

generaţiile următoare. Ca salariat al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I. 

C. Petrescu” percep o şi mai mare responsabilitate deoarece suntem 

singura bibliotecă pedagogică din ţară care ajută la formarea şi 

perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar, coordonează activitatea bibliotecarilor din toate Casele 

Corpului Didactic din ţară. 

Totodată sunt mândru să afirm că sunt bibliotecar într-o 

instituţie cu o vechime de 129 de ani care deţine un fond important de 

carte, aproximativ 500 000 de volume, 114 titluri de seriale româneşti şi 

77 titluri de seriale străine, lucrări de patrimoniu şi manuale şcolare 

(cca. 5000). Numărul de utilizatori care au beneficiat de serviciile noaste 

anul trecut s+au situat în jurul cifrei de 4000 de cititori înscrişi. 

Totodată întreţinem legături cu 110 instituţii de profil din întreaga lume 

cu care avem relaţii de schimb internaţional. 

Aşa cum spunea Gustave le Bon, un celebru psiholog ateu, 

sufletul unui popor este alcătuit din tradiţii şi credinţă, iar pentru 

distrugerea acestui suflet soluţia o oferă Sun Tzu un general chinez 

care a trăit cu mai bine de 500 de ani înainte de Hristos. Aceasta este 

transpusă astăzi în viaţa noastră cotidiană. Copii sunt învăţaţi că Mihai 

Viteazul a fost un aventurier, adolescentele au ca ideal găsirea unui 

bărbat bogat care eventual să şi moară repede pentru a deveni 

moştenitoare, iar Iisus e cool. Trăim într-o ţară manelizată din toate 
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punctele de vedere, iar ridiculizarea tradiţiilor şi obiceiurilor noastre ca 

soluţie propusă de Sun Tzu acum câteva mii de ani şi-a atins scopul. 

Sufletul nostru este aproape distrus. 

Biblia ne învaţă ca Dumnezeu a creat neamurile iar atunci când 

după potop au dorit să se unească şi să vorbească o singură limbă, tot 

El le-a împrăştiat. Aşa cum vom fi judecaţi pentru păcatele noastre 

individuale, aşa vom fi judecaţi şi ca neamuri. Vom da socoteală pentru 

ceea ce am facut pentru semenii noştri. 

Mântuitorul ne spune că nu trebuie să ne fie frica că ne pierdem viaţa 

ci sufletul, iar noi prin meseria noastra avem datoria să hrănim mintea 

şi spiritul. 

Un popor dăinuieşte în memoria umanităţii prin realizările în 

domeniul culturii şi civilizaţiei. 

Haideţi să asigurăm împreună viitorul generaţiilor următoare! 

 

 

ADRIAN  GHEŢIU 

Biblioteca Naţională Pedagogică I. C. Petrescu  Bucureşti 
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Pentru comunicare şi cuminecare 
 

La început a fost cuvântul … de aceea adevărata faţetă a 

umanităţii se bazează pe omul dialogal, omul care se află în relaţie cu 

ceilalţi, relaţie care întemeiază nu numai o esenţă colectivă ci şi 

realizarea individului ca atare. Etimologic, termenul provine din 

latinescul comunis, care înseamnă a face ca un lucru să devină comun 

şi din latinescul cuminecare…: 

Toată viaţa şi toată societatea laolaltă cu toată cultura, sunt o 

chestiune de comunicare,  dar sunt totodată şi una de cuminecare (…). 

Comunicarea e de date, de semnale sau chiar de semnificaţii şi înţelesuri; 

cuminecarea e de subînţelesuri.(C. Noica - Alina Pamfil, 2004) 

Privit din punct de vedere ştiinţific, actul de comunicare este 

procesul de transmitere a informaţiilor si sentimentelor (idei, păreri, 

atitudini, opinii) de la un individ către un alt individ sau de la un grup 

social către un alt grup social. Fascinanta şi omniprezentă, 

comunicarea este însa, prin excelenţă, o dimensiune fundamentală a 

existenţei si dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri.  

Cuvântul comunicare a circulat în vocabularul limbii latine cu 

sensul de a împărtăşi ceva celorlalţ“. Astăzi, a comunica, a informa şi a 

fi informaţi reprezintă trăsătura definitorie a existenţei fiecăruia dintre 

noi, devenită într-atât de pregnantă încât nici măcar nu mai este 

percepută in mod conştient ca fiind o activitate distincta. Împărtăşind 

în permanenţă ceva celorlalţi sau noua înşine, trăim într-o continuă 

stare de comunicare. Comunicăm prin o multitudine de forme si 

modalităţi: comunicăm direct, prin cuvânt, gest, mimică si comunicăm 

indirect, atunci când folosim aşa-numitele tehnici secundare – scriere, 

tipăritură, cabluri, sisteme grafice sau unde hertziene. Avem la 

îndemână ziare, reviste, cărţi, afişe, filme, telefon, fibre optice, radio sau 

televiziune. Mesajul ni se livrează verbal, non-verbal sau paraverbal. 

Comunicăm prin tot ceea exprimăm ca produs, intenţionat sau nu, al 

civilizaţiei comunicaţionale din care fiecare dintre noi este parte 

integrantă. Comunicarea este un proces continuu, presupunând o 

interacţiune neîncetată între fiinţele umane, desfăşurată simultan prin 

multiple canale si prin mijloace variate. 

Comunicarea a devenit, de asemenea, şi unul dintre cuvintele la 

modă, ale vremurilor noastre, ce multiplică activităţile sau evenimentele 
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pe care le reprezintă şi care tinde să-şi lărgească aria de semnificaţii 

tocmai datorită interesului de care se bucură. Comunicarea modernă 

pare a se adresa, din această perspectivă, tuturor in special şi nimănui 

îngeneral.  

Comunicarea este esenţa existenţei frumoase, iar lipsa 

comunicării este pentru om definiţia urâtului. Comunicarea 

interpersonală este de fapt împărtăşire: a ideilor, a sentimentelor, a 

durerilor, a bucuriilor, este o trăire împreună. Prin cuminecare omul 

intră în comuniune cu Dumnezeu: omul de lut primeşte în el Sfântul 

Duh şi astfel se îndumnezeieşte. Existenţa lui  devine frumoasă pentru 

că este o expresie a comuniunii dintre om şi Dumnezeu, de fapt un 

model al armoniei lumii. Această spiritualizare îi modelează 

comportamentul, el devine bun deoarece trebuie ca Dumnezeu să nu se 

simtă în om un rob în temniţă - încătuşat, cum spune Lucian Blaga, iar 

principala calitate a omului bun este capacitatea de a comunica, de a 

împărtăşi cu fratele său bucuria de a trăi în Lumină. 

Dar lumea este o continuă sursă de jubilaţie datorită capacităţii 

de a comunica, datorită unui adevărat cult al prieteniei, al iubirii, al 

admiraţiei ca foarte comprehensivă contemplaţie, fără condiţionări 

logice, fără analiza. 

Dialogul inter-uman, care departe de a fi doar o transmitere de 

cuvinte, este din perspectiva creştină, de fapt, o comuniune şi o 

„cuminecare” din logositatea celuilalt, a devenit fără nici o consistenţă 

pentru relaţia dintre oameni. Suntem in era comunicării, în care toata 

lumea vorbeşte cu toata lumea, însa nimeni nu mai „cumineca” prin 

comunicare. Dacă ne gândim totuşi la biblioteci, aici lucrurile par a sta 

altfel. Se stabilesc în acest spaţiu cultural contacte directe, complexe şi 

sistematice cu diverse categorii de utilizatori, împărtăşindu-le la fiecare 

vizita câte o părticică din  infinitele taine ale cărţilor.   

Biblioteca pune la dispoziţie informaţii şi idei care sunt 

fundamentale pentru funcţionarea cu succes a informaţiei actuale, 

înzestrând elevii cu deprinderi de învăţare pe termen lung şi îi ajută pe 

elevi să îşi dezvolte imaginaţia. Biblioteca şcolară susţine şi intensifică 

obiectivele educaţionale aşa cum sunt subliniate în misiunea bibliotecii 

şi a curricumului; dezvoltarea şi susţinerea copiilor în obiceiul de a citi 

şi de a învăţa şi în utilizarea bibliotecii în viaţa cotidiană; oferirea de 

oportunităţi pentru acumularea experienţei în crearea şi utilizarea 

informaţiei pentru cunoaştere, înţelegere, imaginaţie şi amuzament; 
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oferă suport pentru toţi elevii în învăţarea şi punerea în practică a 

abilităţilor de evaluare şi utilizare a informaţiei, indiferent de formă, 

format sau mediu; oferă acces la resurse locale, regionale, naţionale şi 

globale şi oportunităţi care permit celor implicaţi în procesul de învăţare 

să răspândească idei, experienţe şi opinii; organizarea activităţilor care 

încurajează sensibilitatea şi formarea atitudinii responsabile; 

promovarea lecturii, cât şi a resurselor şi serviciilor bibliotecilor şcolare 

întregii comunităţi şcolare, şi nu numai. 

Din particularităţile comunicării: 

• comunicarea are rolul de a pune in legătura oamenii, in mediul in 

care aceştia evoluează; 

• orice proces de comunicare este contextualizat, el având loc într-un 

anumit spaţiu psihologic, fizic, temporal, social şi cultural; 

• în procesul de comunicare, prin conţinutul mesajului se urmăreşte 

realizarea scopurilor şi transmiterea semnificaţiilor; 

• procesul de comunicare are un caracter dinamic, orice comunicare 

are, după momentul iniţierii, o anumită evoluţie, se schimbă şi 

schimbă persoanele implicate în proces; 

• orice mesaj are un conţinut manifest şi unul latent, uneori acesta 

din urmă fiind mult mai semnificativ; 

• procesul de comunicare are o dimensiune multiplă: comunicarea 

exteriorizată (acţiunile verbale şi non-verbale ce pot fi observate de 

către interlocutori), metacomunicarea (ceea ce se poate înţelege 

dincolo de cuvinte), intracomunicarea (realizată la nivelul sinelui, de 

către fiecare individ in forul sau interior); 

• semnificaţia data unui mesaj poate fi diferita atât intre partenerii 

actului de comunicare, cat si intre receptorii aceluiaşi mesaj; 

• în situaţii de criza procesul de comunicare are un ritm mai rapid şi o 

sfera mai mare de cuprindere. 

„Cuvântul comunicare are un sens foarte larg, el cuprinzând toate 

procedeele prin care un spirit poate afecta un alt spirit. Evident, aceasta 

include nu numai limbajul scris sau vorbit, ci şi muzica, artele vizuale, 

teatrul, baletul şi, în fapt, toate comportamentele umane. În anumite 

cazuri, este poate de dorit a lărgi şi mai mult definiţia comunicării 

pentru a include toate procedeele prin care un mecanism (spre 

exemplu, echipamentul automat de reperaj al unui avion si de calcul al 

traiectoriei acestuia) afectează un alt mecanism (spre exemplu, o 

racheta teleghidată în urmărirea acestui avion)“ (Shannon şi Weaver). 
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Implicarea în viaţa comunităţii permite crearea de relaţii utile în 

folosul grupurilor comunitare (elevi, tineri, femei, persoane cu 

handicap) sau profesionale (specialişti) şi sporirea credibilităţii 

bibliotecii din punct de vedere al utilităţii, actualităţii şi 

profesionalismului serviciilor oferite. Metodele de comunicare folosite 

sunt individualizate în funcţie de obiectivele urmărite şi de 

adresabilitatea mesajelor. 

Instrumentele clasice de comunicare care pot fi folosite de o 

bibliotecă pentru a pune în valoare patrimoniul cultural, pentru a 

stimula interesul pentru documentele existente şi pentru serviciile 

oferite, sunt: 

• relaţia cu mass-media: contacte directe, comunicarea de informaţii 

prin studii şi alte materiale publicistice;  

• tehnicile de primire prilejuite de organizarea sau participarea la 

conferinţe, colocvii, simpozioane, seminarii, pe diverse teme ce 

prezintă interes atât pentru bibliotecă, cât şi pentru comunitate;  

• tehnicile legate de evenimentele speciale (de exemplu: aniversări, 

inaugurări, lansări de carte etc.), cu rolul de a cultiva şi promova 

contactele umane;  

• participarea unor personalităţi la sesiunile de comunicări şi 

simpozioanele organizate de bibliotecă pentru a atrage atenţia 

publicului asupra fondului de documente şi asupra gamei de servicii 

puse la dispoziţia utilizatorilor; 

• promovarea patrimoniului bibliotecii prin organizarea de sesiuni de 

comunicări, simpozioane sau participarea directa la conferinţe 

naţionale şi internaţionale; 

• organizarea sau colaborarea, împreună cu diverse asociaţii sau 

organizaţii, la realizarea unor expoziţii sau manifestări culturale în 

localurile bibliotecii. Expoziţia este o activitate tradiţională de 

publicitate a bibliotecii; 

• tipărirea unor broşuri, pliante, diverse materiale informative, care 

conţin oferta de servicii şi produse a bibliotecii, puse la dispoziţia 

tuturor utilizatorilor (indiferent de frecvenţa utilizării serviciilor 

bibliotecii). 

Oricare ar fi modalitatea şi mijlocul de transmitere, prin 

intermediul bibliotecii se realizează comunicarea de la autor la cititor, 

ea reprezentând, simultan şi succesiv, toate elementele comunicării. 
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Este comunicatul, comunicantul, comunicarea şi bineînţeles 

cuminecarea, ceea ce dă naştere  unui informat: cititorul. 

 

 

Prof. VALENTINA  LUPU 

Bibliotecar Casa Corpului Didactic Vaslui  

Bibl. IULIA  ROTARU 

Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza” Bârlad  
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Există fericire în afara spiritualităţii?* 
 

Gânduri pe marginea unei conferinţe: Basarab Nicolescu despre 

transdisciplinaritate, fericire şi spiritualitate. 

Fizician teoretician, membru de onoare al Academiei Române şi 

Preşedintele Centrului Internaţional pentru Cercetări şi Studii 

Transdisciplinare (Centre International de Recherche et d’Etudes 

Transdisciplinaires – CIRET), Basarab Eftimie Nicolescu a publicat 

numeroase lucrări, a condus numeroase apariţii colective, a coordonat 

mai multe programe de cercetare.  

Basarab Eftimie Nicolescu (n. 25 martie 1942) este un important 

fizician şi filosof franco-român, scriitor, eseist, om de cultură, stabilit 

din 1968 în Franţa, mai întâi ca bursier al atatului francez, fiind mai 

apoi fizician teoretician la Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS), Universitatea Paris VI. Actualmente este şi profesor la 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 

Importante titluri consfiinţesc recunoaşterea internă şi 

internaţională a savantului. Membru de Onoare  al Academiei Române 

(29 noiembrie 2001). Doctor Honoris Causa al Universităţilor „Al. I. 

Cuza” din Iaşi (2000), Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (2008) si 

Universitatea "George Bacovia" din Bacau. Cetăţean de Onoare al 

oraşelor Cluj-Napoca, Iaşi şi Ploieşti. Ordinul Naţional „Serviciul 

credincios” în grad de Mare Ofiţer (2002). Director al colecţiei 

„Transdisciplinarité” (Editions du Rocher, Monaco) şi al colecţiei „Les 

Roumains de Paris ” (Editions Oxus, Paris). Membru al Consiliului 

academic internaţional al Institutului Internaţional pentru Gândirea 

Complexă al Universităţii din Buenos Aires. Preşedinte de onoare al 

Fundaţiei Internaţionale „Ştefan Lupaşcu” pentru ştiinţă şi cultură din 

Iaşi. 

Alte distincţii: 

• Medalia de aur la prima olimpiadă internaţională de matematică 

(Braşov, 1959). Medalia de argint a Academiei Franceze pentru Nous, 

la particle et le monde (1986). Diploma de Onoare a Academiei 

Româno-Americane (1987). Premiul Opera Omnia la Festivalul 

Internaţional Nichita Stănescu (Ploieşti, 2006). Premiul Uniunii 

Scriitorilor din România şi Benjamin Franklin Award for the Best 

History Book (USA) pentru Ştiinţa, sensul şi evoluţia – Eseu asupra 
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lui Jakob Böhme (1993). Ordinul Naţional „Serviciul credincios” în 

grad de Mare Ofiţer (2002). 

Basarab Nicolescu a dat nobleţe conceptului de 

transdisciplinaritate, pe de o parte diferenţiindu-l în mod clar de 

pluridisciplinaritate şi de interdisciplinaritate, iar pe de altă parte 

adăugând noţiuni cheie pentru înţelegerea sa, precum terţul inclus sau 

dimensiunea ontologică a nivelurilor de realitate. Metodologia 

transdisciplinară, aşa cum a perfecţionat-o Basarab Nicolescu, are la 

bază trei piloni: pe cel al complexităţii, pe cel al diferitelor niveluri de 

Realitate şi pe cel al logicii terţului inclus. De altfel, de multă vreme, 

Basarab Nicolescu s-a numărat printre iniţiatorii unui proiect de 

anvergură împreună cu UNESCO şi a contribuit la promovarea cartei 

internaţionale a transdisciplinarităţii şi la organizarea prin parteneriat 

cu UNESCO a primului congres mondial al transdisciplinarităţii de la 

Arabida din Portugalia, în 1994.  

Recunoaşterea academică a acestei opere a românului Basarab 

Nicolescu a devenit realitate în toate marile universităţi de pe 

mapamond. 

Cele mai recente titluri semnate de Basarab Nicolescu şi care au 

intrat în Biblioteca Bucovinei sunt: 

• Nicolescu, Basarab, coord., Moartea astăzi, Ed. Curtea Veche, 

Bucureşti, 2008 

• Ilie, Emanuela, Basarab Nicolescu, Eseu monografic, Ed.Timpul, Iaşi, 

2008 

• Nicolescu, Basarab La transdisciplinarité (manifeste), Éditions du 

Rocher, Monaco, 1996 (trad. rom. Transdisciplinaritatea (manifest), 

Editura Polirom, Iaşi, 1999). 

Noi evenimente adaugă prestigiu brandului Basarab Nicolescu. La 

Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus de la Bucureşti, ediţia 

2009 din luna  noiembrie, se pregăteşte un important desant de titluri 

semnate de sau dedicate lui Basarab Nicolescu.  

Program: 

 

1. Joi 26 noiembrie 2009, ora 15 

Uniunea Scriitorilor - Sala Oglinzilor 

Lansarea cartii Basarab Nicolescu, In oglinda destinului, Eseuri 

autobiografice (Ideea Europeana) 

Prezentare de Nicolae Breban si Aura Christi 
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2. Vineri 27 noiembrie 2009, ora 17 

Standul Curtea Veche 

Lansarea cărţilor: Valeriu Anania si Aurel Sasu, Despre noi si despre 

altii, colectia "Stiinta si Religie", coordonata de Basarab Nicolescu 

si Magda Stavinschi, Cassian Maria Spiridon, Aventurile tertului, 

colectia "Stiinta si Religie", coordonata de Basarab Nicolescu si 

Magda Stavinschi, Emanuela Ilie, Basarab Nicolescu - Eseu 

monografic (editia a doua) 

Prezentare de Emanuela Ilie, Aurel Sasu, Cassian Maria Spiridon si 

Basarab Nicolescu 

3. Sambata 28 Noiembrie 2009, ora 11 

Standul Editura Niculescu 

René Daumal, Muntele analog, traducere din limba franceza, 

prefata de Basarab Nicolescu 

Prezentare de Basarab Nicolescu 

4. Sambata 28 Noiembrie 2009, ora 13:30 

Sala de la nivelul standului Junimea 

Lansarea cărţii Basarab Nicolescu, Ce este Realitatea?, traducere 

din limba franceza de Simona Modreanu 

Prezentare de Solomon Marcus si Cassian Maria Spiridon  

5. Sambata 28 Noiembrie 2009, ora 16 

Standul Ideea Europeana 

Lansarea cartii Basarab Nicolescu, In oglinda destinului - Eseuri 

autobiografice 

Prezentare de Nicolae Breban si Aura Christi 

6. Maestrul Mircia Dumitrescu pregateste o editie bilingva 

bibliofila din cartea Basarab Nicolescu, Teoreme poetice. 

Daca ea va fi gata pana la Gaudeamus 2009, lansarea va avea loc in 

sala unde vor fi prezentate operele lui Mircia Dumitrescu, la o zi si o ora 

care vor fi anuntate ulterior. 

 

OMUL  POATE  TRĂI  FERICIT  ÎN  ABSENŢA  SPIRITUALITĂŢII? 

 

O  conferinţă  a  savantului Basarab Nicolescu.  Reflecţii* 

 

Succesiunea de itemi ai  impecabilei demonstraţii (I. LA SCIENCE 

PEUT-ELLE ETRE UNE RELIGION ?, II. LA NATURE AUJOURD’HUI, III. 

LE NEO-ATHEISME CONTEMPORAIN, IV. CONCLUSIONS) conduce 
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către o concluzie ce întăreşte teoria lui Heisenberg: Basarab Nicolescu 

spune: “am convingerea intimă că “Deschiderea către lume, care este în 

acelaşi timp “lumea lui Dumnezeu”, rămâne în cele din urmă şi fericirea 

cea mai înaltă pe care lumea ne-o poate oferi: conştiinţa de a fi acasă”. 

Dar să analizăm, în cele ce urmează, principalii paşi pe care se susţine 

teoria, traducând cu fidelitate şi prezentând bazele demonstraţiei 

maestrului:  

 

1. Poate fi ştiinţa o religie? Câteva consideraţii 

Atât instinctul, cât şi cultura noastră sau pur şi simplu bunul simţ ne 

spun că un răspuns pozitiv la această întrebare este pur şi simplu o 

absurditate. Înseamnă că această întrebare este o falsă întrebare. 

 

Şi totuşi, cine ar putea să nege faptul că ştiinţa modernă a 

zdruncinat şi a izgonit miturile şi credinţele ce au guvernat până astăzi 

viaţa oamenilor, timp de secole? 

Pe de altă parte, cine ar putea să nege faptul că ştiinţa, prin 

consecinţa sa cea mai vizibilă – tehnologia – este pe cale să răstoarne 

viaţa noastră şi să ne lase dezarmaţi în faţa dilemei unui aşa zis bine 

exterior – extern, ce este însoţit de o sărăcire, până la anihilare, a vieţii 

noastre interioare, spirituale? 

Suntem cu toţii, la ora actuală, martorii apariţiei unui neo-ateism, 

care nu are nimic de a face cu vechiul ateism, pozitivist sau materialist – 

dialectic. Acest neo – ateism provine din comunitatea ştiinţelor exacte. În 

fapt, el propune ştiinţa ca pe o nouă religie. Ştiinţa fundamentală îşi 

caută rădăcinile în pământul hrănitor al întrebărilor comune tuturor 

domeniilor cunoaşterii umane: care este sensul vieţii? Care este rolul 

omului în procesul cosmic? Care este rolul naturii în cunoaştere?   

Ştiinţa fundamentală are, deci, aceleaşi rădăcini şi origini cu religia, arta 

sau mitologia. Însă, treptat, întrebările ei au ajuns să fie considerate 

puţin câte puţin tot mai neştiinţifice, ajungând să fie împinse în infernul 

iraţionalităţii, domeniu rezervat poeţilor, misticilor sau filosofilor.  

Cauza esenţială a acestei schimbări de paradigmă este, în opinia 

mea, triumful indiscutabil înregistrat în planul materialităţii directe de 

către gândirea analitică reducţionistă şi mecanicistă. Ar ajunge să 

postulăm legi venite de cine ştie unde.  În virtutea acestor legi, a acestor 

ecuaţii ale mişcării, totul pare să fie predictibil cu precizie, odată ce 

condiţiile esenţiale au fost fixate. Totul a fost, aşadar, determinat, chiar 
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predestinat. Ipoteza Dumnezeu părea că nici nu mai este necesară. 

Distanţa dintre Dumnezeu, tolerat ca un punct de plecare, şi treburile 

lumeşti, devenea incomensurabilă. În acest Univers al falsei libertăţi 

(pentru că, totuşi, totul e predeterminat), părea uimitor faptul că ar putea 

să se mai petreacă şi lucruri noi. Martor al unei ordini absolute, statice şi 

imuabile, omul de ştiinţă, savantul, nu ar mai putea să fie, precum altă 

dată, un filosof al naturii – deoarece obligat să devină un tehnician al 

cantitativului. 

Dezvoltarea fizicii cuantice, încă de la începutul secolului al XX-lea, a 

demonstrat fragilitatea unei atari paradigme. Fizica cuantică a 

demonstrat lipsa de fundament a credinţei oarbe în continuitate, în 

cauzalitate locală, în determinism mecanicist. Dimpotrivă, 

discontinuitatea şi-a făcut intrarea prin poarta regală – aceea a 

experienţei ştiinţifice. Cauzalitatea locală făcea loc unui concept mai fin, 

al cauzalităţii globale, spre groaza tuturor reducţioniştilor, ce trăiau 

coşmarul resuscitării vechiului concept al finalităţii. Obiectul a fost înlocuit 

prin relaţie, prin interacţiune, prin interconexiunea fenomenelor naturale. 

În final, conceptul clasic de materie a fost înlocuit prin conceptul infinit 

mai subtil de substanţă – energie – spaţiu – timp – informaţie. Atotputerea 

substanţei, concept nodal al reducţioniştilor din toate timpurile, a fost 

aneantizată. Or, substanţa este, pur şi simplu, una din faţetele posibile 

ale materiei. 

Prin Planck şi Einstein începuse mai demult o adevărată revoluţie 

conceptuală fără precedent care, pe cale logică, ar fi trebuit  să conducă 

la un nou sistem de valori care să regleze viaţa noastră cea de toate 

zilele, viaţa noastră în Cetate. Totuşi, la un secol după apariţia imaginii 

cuantice a lumii, nimic nu s-a schimbat cu adevărat. Noi continuăm să 

acţionăm, conştienţi sau nu, după vechile concepte ale secolelor 

precedente. De unde vine această schizofrenie nefastă între un univers 

cuantic şi un om care suferă de captivitatea într-o imagine depăşită a 

lumii? De unde vine acest blocaj faţă de întrebările fundamentale, 

abandonate în vestiarul unui lux derizoriu? De ce asistăm neputincioşi la 

spectacolul neliniştitor al unei fragmentări din ce în ce mai accelerate, al 

unei autodistrugeri care nu îndrăzneşte a-I pronunţa numele? De ce 

înţelepciunea sistemelor naturale este ignorată şi ocultată? 

Am devenit noi, oare, clovnii imposibilului, manipulaţi de o forţă 

iraţională, pe care tot noi înşine am declanşat-o?   
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Ştiinţa doreşte astfel să imite religia, iar religia doreşte să imite 

ştiinţa. Confruntarea dintre imperialismul ştiinţei şi imperialismul mistic 

nu face decât să accelereze fragmentarea propriilor noastre vieţi.  

Apropierea actuală dintre ştiinţă şi religie este un semn de 

slăbiciune sau unul de forţă? 

Nu se pune problema, bineînţeles, de a nega valoarea intrinsecă 

indiscutabilă a tehnoştiinţei, care ar putea avea locul ei binemeritat în 

dezvoltarea armonioasă a omului. Ceea ce punem în cauză aici este  

proliferarea sa anarhică, ce-şi află apogeul în faptul că mijloacele de 

distrugere existente pe planeta noastră sunt suficiente pentru a o 

aneantiza de câteva ori, în întregime. De asemenea, mai vorbim şi despre 

o confuzie atât de banalizată azi  între tehnologie şi ştiinţa fundamentală. 

Semnele noii barbarii, după cum scrie Michel Henry (1987), sunt 

perceptibile peste tot în lume. Sursa noii barbarii ni se pare că rezidă în 

amestecul exploziv dintre gândirea binară, aceea a terţului exclus – ce 

este doar un pur produs mintal-teoretic - , aflată în opoziţie cu datele 

ştiinţei fundamentale contemporane şi cu o tehnologie lipsită de orice 

perspectivă umanistă. 

 

2. Unele consideraţiuni despre neo-ateismul contemporan 

 

Existenţa neo-ateismului contemporan se relevă marelui public prin 

celebra afacere “Sokal”. Afacerea Sokal a demarat printr-un hoax, o 

înşelăciune, o cacealma. Un fizician matematician de la Universitatea din 

New York, necunoscut înafara unui grup restrâns de fizicieni, trimite în 

1994 către revista Social Text, ce cocheta cu pledoariile 

postmodernismului, un articol al cărui titlu surprinzător transgresa 

frontierele acceptate: către o hermeneutică transformativă a gravitaţiei 

cuantice (Sokal, 1996, p. 336-361). Textul era împănat cu citate corecte 

din fizicieni de renume, ca Niels Bohr, Heisenberg sau din filosofi şi 

sociologi, istorici ai ştiinţelor sau psihanalişti cunoscuţi,  precum Kuhn, 

Feyerbend, Latour, Lacan, Deleuze, Guattari, Derrida, Lyotard, Serres 

sau Virilio. Comentând citate, şi astfel conducând subtil  afirmaţii cumva 

delirante, Sokal dădea impresia unei adeziuni totale la postmodernism şi 

în particular la curentul relativist asociat la mişcarea “Cultural Studies”. 

Editorii revistei fuseseră  încântaţi de adeziunea visată a unui fizician la 

cauza lor şi au publicat imediat textul lui Sokal, fără nicio verificare. La 
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puţină vreme după aceea, însă, şmecheria este revelată de însuşi Sokal, 

care, astfel, şi cu ajutorul Internetului, devine brusc o celebritate. 

Sokal şi-a explicat astfel motivele intelectuale şi politice: 

În special pe plan politic, Sokal a arătat că a vrut să demonstreze 

amicilor săi de stânga americani că o revoluţie sau o transformare socială 

nu se poate înfăptui bazându-se pe noţiunea de Realitate a filosofiei 

relativiste. Numai fizica, aşa cum o concepea Sokal, ar putea juca acest 

rol de fundament filosofic. O mare publicitate pe Internet, un mare număr 

de cărţi şi numeroase articole publicate în reviste au scos ulterior în 

evidenţă o adevărată problemă. Pentru unii, Sokal era un apostol al 

Luminilor contra obscurantiştilor postmoderni, pentru alţii era un poliţist 

al gândirii sau, pur şi simplu, un impostor incult.  

Afacerea Sokal a avut cu certitudine acel merit de a face lumină 

asupra unui fenomen din ce în ce mai prezent în cultura contemporană, 

acela al absolutizării relativului, absolutizarea relativităţii. 

Extremismul relativist se agaţă de onorabilitatea limbajului 

ştiinţelor exacte printr-o deturnare abuzivă şi mutilantă. Detaşat de 

contextual său, limbajul este manipulat să spună orice şi să 

“demonstreze” astfel că totul este posibil, totul merge şi aşa. Prima 

victimă a acestei deconstrucţii este chiar ştiinţa exactă, care se află 

reinvestită cu statutul unei construcţii sociale,  printre altele:  

constrângerea verificării experimentale este pusă între paranteze. În atari 

condiţii nu mai miră faptul că un Alan Sokal a devenit erou al unei 

comunităţi ce resimte o contradicţie flagrantă între practica sa de toate 

zilele şi reprezentarea sa socială şi culturală. 

Dar, în mod paradoxal, afacerea Sokal a servit ca revelator pentru 

un al doilea tip de extremism: 

- extremismul scientist, imagine în oglindă a extremismului religios. Cu 

adevărat, poziţia lui Sokal a câştigat o anume greutate –astfel,  fizicianul 

Steven Weinberg, laureat al Premiului Nobel, a publicat un lung articol în 

New York Reviews of Books. Weinberg vorbeşte de “o prăpastie a 

neînţelegerii” dintre intelectuali şi oamenii de ştiinţă. După Weinberg, una 

din condiţiile esenţiale ale naşterii şi dezvoltării ştiinţei moderne a fost 

ruptura dintre lumea fizicii şi lumea culturii. 

Weinberg invocă bunul simţ pentru clamarea realităţii legilor fizicii, 

descoperirea de către fizică a lumii “aşa cum e ea”, corespondenţa 

biunivoă dintre legile fizicii şi “realitatea obiectivă”, hegemonia pe planul 

intelectual a ştiinţelor naturii.  
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Dar eroarea epistemologică a lui Sokal este evidentă: el ia ca singur 

judecător adevărul şi realitatea ştiinţei moderne. Nicio clipă el nu se 

gândeşte la o pluralitate de niveluri ale Realităţii, ştiinţa modernă fiind 

asociată câtorva astfel de niveluri, în timp ce religia este asociată unor 

alte niveluri ale Realităţii. Pentru Sokal, nu există decât un singur nivel al 

Realităţii, iar aceasta este o ipoteză ştiinţifică de nesusţinut la ora 

actuală, în virtutea a tot ceea ce evoluţia ştiinţei moderne ne-a învăţat. 

 Atitudinea lui Sokal, după care a urmat încă un discipol şi 

teoretician, Jean Bricmont, ne reaminteşte foarte mult de poziţia lui Lenin 

care, în 1908, în cartea sa Materialism şi empiriocriticism, ataca teoriile 

fizice care implicau un spaţiu-timp tridimensional, proclamând că nu se 

poate face revoluţie în patru dimensiuni. Lenin, ca şi Sokal, credea în 

existenţa unui singur nivel al realităţii. Sau mai degrabă îşi asuma 

această credinţă pentru a-şi justifica revoluţia. Ca şi excesele ce au 

urmat (n.m.). 

Afacerea Sokal se prelungeşte într-o manieră spectaculoasă prin 

cartea lui Richard Dawkins, God Delusion – La chimère de la croyance en 

Dieu, în care există unele aserţiuni ale lui Dawkins ce definesc părerile 

sale privind finalitatea neo-ateismului contemporan: “ Imaginaţi-vă  o 

lume fărăr religie. Fără atentatele sinucigaşe, fără 11 Septembrie, fără 

Cruciade, fără vânători de vrăjitoare, fără comploturi, războaie şi 

separatişti(…) Fără talibani, care îşi dinamitează statuile antice, fără 

execuţii publice, fără femei ucise pentru crima de a-şi fi devoalat chipul 

(…) O lume tolerantă care poate considera posibilitatea că Dumnezeu nu 

există, sub nicio formă şi pentru toate religiile”. 

Oricare ar fi precauţiile oratorice şi acrobaţiile dialectice ale neo-

ateiştilor contemporani, argumentele lor conduc la concluzia că universal 

este absurd, ceea ce nu este decât o prejudecată ideologică, iară nu 

ştiinţifică. 

Practica ştiinţifică, însă, ne învaţă valoarea interogaţiei 

permanente, a punerii permanente sub semnul dubitaţiei a propriilor 

răspunsuri. 

A putea să alegi între capitalizarea lui a şti şi sărăcia interogaţiei 

continue a înţelegerii.  

A avansa în lume precum un fir de foc, refuzând mereu teoriile 

definitive, construcţiile utopice, orice sistem exclusiv, arestarea gândirii. 

A deveni tu însuţi întrebare, astfel simţindu-te mai legat de tine 

însuţi şi de ceilalţi.  
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Exerciţiu spiritual care, deşi periculos, deschide un spaţiu de 

libertate şi de toleranţă. 

Raţional şi iraţional, materie şi conştiinţă, materie şi spirit, 

finalitate şi nonfinalitate, ordine şi dezordine, hazard şi necesitate, toate 

acestea sunt cuvinte uzate, învechite. Antonimele lor produc mereu 

polemici, induc tone de cărţi şi de tratate.  

Oare câţi gânditori, prea grăbiţi sau prea interesaţi, doresc să 

proclame că noua raţionalitate incumbă substituirea religiei prin 

transreligie, printr-o confuzie între transcendenţă şi ceea ce este accesibil 

reprezentărilor omeneşti? Aceştia se vor grăbi să susţină că Dumnezeu 

este Unul iar realitatea este Una. 

Unitatea şi Diversitatea pot coexista în noua raţionalitate. Dar ele 

se distrug reciproc în vechea raţionalitate, care domină încă planeta 

noastră. 

Singura modalitate de a evita aceste deformări şi aceste recuperări mi se 

pare că ar fi o cercetare veritabil transdisciplinară, răbdătoare, deschisă, 

tolerantă, de largă respiraţie, deschisă miilor de competenţe şi bazată pe 

rigoarea ştiinţifică şi spirituală. Ca şi Heisenberg, am convingerea intimă 

că “Deschiderea către lume, care este în acelaşi timp “lumea lui 

Dumnezeu”, rămâne în cele din urmă şi fericirea cea mai înaltă pe care 

lumea ne-o poate oferi: conştiinţa de a fi acasă”. 

Noua raţionalitate şi noua spiritualitate, în dialog cu Misterul ireductibil al 

lumii, vor avea cu siguranţă o naştere dificilă. 

 

Iată o strălucită demonstraţie şi o inegalabilă pledoarie pentru 

rolul spiritualităţii!  

Basarab Nicolescu, acest savant din galeria excelenţei româneşti 

şi a culturii majore universale, este transdisciplinar în domeniul 

cunoaşterii şi transnaţional sub raportul apartenenţei deopotrivă la 

valorile româneşti, franceze, europene şi universale. 

 

(traducere, adaptare şi prezentare: ANGELA  FURTUNĂ) 
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Comunicare prin cuminecare 
Chestionar pentru beneficiarii bibliotecii 

Centralizarea şi interpretarea răspunsurilor 
 

 „Cărţile ne ajută să ne dezvoltăm gândirea şi felul de 

comunicare.” Punând în valoare această maximă, am încercat, în afară 

de comunicările zilnice verbale pe care le avem cu cititorii, în trei zile, în 

această săptămână, să aflu părerile şi nevoile de informare ale cititorilor 

activi, printr-un chestionar.  

 

Scopul sondajului: 

Cunoaşterea nevoilor şi a opţiunilor de documentare şi informare a 

beneficiarilor bibliotecii 

Grupul ţintă: Cadre didactice, studenţi, elevi, cercetători, alte categorii, 

în total sunt 34 persoane din mediul urbal şi rural; 

• Întrebările adresate sunt mixte: deschise cu posibilităţi multiple de 

răspuns şi întrebări cu răşpunsuri prestabilite ori cu posibilitate de 

apreciere graduală, ceea ce oferă o perspectivă nuanţată de răspuns 

şi o marjă mare de libertate în exprimarea atitudinilor beneficiarilor. 

• Generalizarea răspunsurilor nu se poate realiza între alte tipuri de 

cititori întocmit. În grupul chestionat de noi predomină cadre 

didactice care aplică răspunsurile unui specific al activităţii 

profesionale ceea ce ne obligă să ne referim la grupul nostru ţintă. 

 

Aşadar, în grupul nostru ţintă preferinţa pentru utilizarea 

frecventă a tipurilor de documente şi resurse de informare se prezintă 

astfel: 

1. Preferaţi să utilizaţi mai frecvent tipuri de documente şi resurse de 

informare? 

� 13 R – informaţii tipizate pentru că sunt mai sigure, se pot 

împrumuta acasă; - informaţii electronice pentru că sunt 

rapide şi sunt mai actualizate; 

� 8 R – Mijloace tipărite pentru că se poate reveni asupra lor; 

� 13 R – resurse electronice pentru că sunt rapide şi eficiente; 

2. Căt de des frecventaţi biblioteca? 

Frecventarea bibliotecii reprezentată în ordinea răspunsurilor:  

� zilnic – 3 R 
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� săptămânal – 22 R 

� ocazional – 9 R 

3. Consideraţi utilă utilizarea documentelor electronice în bibliotecă? 

Utilizarea documentelor electronice este apreciată astfel: 

� foarte necesar - 25 R 

� suficient necesară -2 R 

� în mare masură necesară – 7 R 

4. .Ce dificultăţi aveţi în accesarea documentelor informatizate? 

� 21 R – nu întâmpină dificultăţi 

� 3 R – nu stăpânesc limba engleza 

� 3 R – nu stăpânesc bine tehnicile informatizate 

� 2 R – accesează calculatorul acasă 

� 2 R – lipsa de timp 

� 3 R - nu răspund 

5. Cele mai frecvente resurse de documentare electronică pe care le 

consultaţi la bibliotecă sunt: 

� 21 R - internetul 

� 20 R – CD 

� 11 R - baze de date cu perfecţionarea lecţiei 

� 12 R – fişiere cu documente de proiectare şi teste 

6. Apreciaţi gama resurselor electronice de documentare pe care le oferă 

biblioteca? 

� 5 R - nonrăspunsuri  

� 17 R - bine apreciată  

� 3 R – foarte bine apreciată 

� 5 R – baza în dezvoltare si completare 

� 4 R – aprecierea CD, fisiere, baze de date 

7. Cum vă informează biblioteca asupra resurselor documentare 

electronice pe care le pune la dispoziţia beneficiarilor? 

� 12 R – verbal 

� 7 R – mediatizate 

� 8 R – promovare afişe, oferte, diseminarii 

� 4 R – email 

� 3 R – cursuri şi instruiri 

� 3 R – nu răspund 

8. Apreciaţi dacă sunteţi mulţumit de posibilităţile de documentare oferite 

de bibliotecă 

� 21 R – foarte mult 
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� 11 R – mult 

� 2 R – puţin 

9. Ce alte resurse ar trebui să îmbogăţească fondul documentar al 

bibliotecii? 

� 3 R – mai multe calculatoare 

� 16 R – resurse financiare 

� 3 R – noutăţi electronice 

� 9 R – nu răspund 

10. Specificaţi cum aţi învăţat să utilizaţi resursele electronice ale 

bibliotecii. 

Modul de utilizare a resurselor electronice de documentare a 

beneficiarilor este interesant şi din punctul de vedere al instruirii 

practice achizitionate astfel: 

� 27 R – prin cursuri de formare 

� 14 R – prin instruire in biblioteca 

� 8 R – singuri acasă 

11. Apreciaţi care sunt nemulţumirile (insatisfacţiile) în legătură cu 

posibilităţile de documentare oferite în bibliotecă. 

Nemulţumirile sunt cauzate de: 

- lipsa materialelor de specialitate psihopedagogică 

 - lipsa materialelor tehnice 

 - viteza de încarcare a datelor 

 - insuficienţa calculatoarelor 

12. Documentarea şi informarea în bibliotecă vă sunt utile pentru: 

� 26 R – pregatirea lectiilor 

� 14 R – dezvoltare profesională 

� 21 R – dezvoltare personală 

13. Vă rugăm să specificaţi: 

� 26R – beneficiari din urban 

� 8 R – beneficiari din rural 

� 10 R - persoane – bărbaţi 

� 24 R - persoane- femei 

 

Vechimea în învăţământ 

• peste 30 ani – 9 

• 20 - 30 ani - 9 

• 10 – 20 ani – 9 

• 1 – 10 ani – 6 
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Concluzii: 

 Rezultă din acest scurt chestionar că pentru cadrele didactice 

sunt deosebit de importante resursele de documentare electronică, atât 

pentru dezvoltarea personală cât şi pentru dezvoltarea şi perfecţionarea 

profesională, încât cadrele didactice au dobândit competenţele de 

utilizare a calculatorului atât în învăţarea elevilor la lecţii cât şi pentru 

propria instruire şi formare continuă.  

Prin programele de dotare a bibliotecii ar fi utilă achiziţionarea de 

documente electronice, CD, DVD, pe domenii de interes în didactica şi 

în ştiiţele educaţiei. Datele reprezintă desigur un eşantion relativ limitat 

dar rămâne interesantă practica chestionării şi a cunoaşterii nevoilor 

utilizatorilor şi a beneficiarilor bibliotecilor noastre. 

 

Prof. VALENTINA  LUPU 

Bibl. Casa Corpului Didactic Vaslui  

Bibl. CECILIA  VASILESCU 

Bibl. ELENA ALEXA 
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Chestionar 

pentru beneficiarii bibliotecii 
 

Protocol de aplicare: Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări  

în raport cu preferinţele de documentare şi informare la bibliotecă. 

 

Scopul sondajului: Cunoşterea nevoilor şi a opţiunilor de documentare 

şi informare ale beneficiarilor bibliotecii. 

 

1.Specificaţi dacă acceptaţi să răspundeţi la acest chestionar: 

- Da  

Pentru că……………………………………………………………………. 

- Nu 

Pentru că……………………………………………………………………. 

 

2.Statutul dumneavoastră ca beneficiar al bibliotecii 

a) cadru didactic   d)student 

b) cercetător   e)părinţi de elvi 

c) elev    f)alte categorii 

 

3.Preferaţi să utilizaţi mai frecvent tipuri de documente şi resurse 

de informare: 

a)tipărite 

- pentru că………………………………………………………… 

b)electronice 

- pentru că………………………………………………………… 

 

4.Căt de des frecventaţi biblioteca: 

a)zilnic  b)săptămânal  c)anual 

 d)ocazional 

5.Consideraţi utilă utilizarea documentelor electronice în 

bibliotecă? 

a)f.mult  b)mult   c)suficient  

 d)deloc 

6.Ce dificultăţi aveţi în accesarea documentelor informatizate? 

…………………………………………………………………………………………….

. 
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7.Cele mai frecvente resurse de documentare electronică pe care le 

consultaţi la bibliotecă sunt:………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

8.Apreciaţi gama resurselor electronice de documentare pe care le 

oferă biblioteca 

…………………………………………………………………………………………… 

 

9.Cum vă informează biblioteca asupra resurselor documentare 

electronice pe care le pune la dispoziţia beneficiarilor? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

10.Apreciaţi dacă sunteţi mulţumit de posibilităţile de 

documentare oferite de bibliotecă 

a)f.mult b)mult c)puţin d)deloc 

 

11.Ce alte resurse ar trebui să îmbogăţească fondul documentar al 

bibliotecii 

……………………………………………………………………………………………. 

 

12.Specificaţi cum aţi învăţat să utilizaţi resursele electronice ale 

bibliotecii 

a) prin cursuri de formare 

b)prin instruire în bibliotecă 

c)singur, acasă 

d)nu ştiu să utiulizez aceste resurse 

 

13.Apreciaţi care sunt nemulţumirile (insatisfacţiile) în legătură cu 

posibilităţile de documentare oferite în bibliotecă 

………………………………………………………………………………………… 

 

14.Documentarea şi informarea în bibliotecă vă sunt utile pentru: 

a)studio pentru lecţii 

b)dezvoltare profesională 

c)perfecţionare profesională 

15.Vă rugăm să specificaţi: 

a)vechimea în învăţământ 

……………………………………………… 
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b)mediul de muncă: 

- rural 

- urban 

c)sexul: 

- feminine 

- masculin 

 

 

Prof. dr. VERONICA ANTON – metodist, 

Prof. VALENTINA  LUPU – bibliotecar 

Casa Corpului Didactic Vaslui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

Împărtăşirea unei experienţe unice 
 

Oare câţi oameni de pe pământul acesta nu ar face lucruri 

minunate împreună, dacă s-ar întâlni? Există probabil în fiecare 

colectiv format un punct pulsatoriu care adună în jurul lui un 

mănunchi care corespunde altor mănunchiuri risipite undeva prin 

diferite colţuri ale lumii şi a căror manifestare măreşte şansa acestora 

de a se găsi şi de a întregi frânturi aparent neînsemnate în 

nemaipomenite împliniri cu profunde rezonanţe în timp. 

Grupul Şcolar „Liviu Rebreanu” din Bălan, judeţul Harghita are o 

vastă experienţă în domeniul parteneriatelor cu alte şcoli, în care rolul 

comunicării a fost primordial, mai ales în condiţiile în care partenerii nu 

cunoşteau limba română sau nu o cunoşteau suficient de bine. Aşa  

s-a întâmplat în parteneriatul şi proiectul comun cu Liceul „Bánki 

Donát” din Tatabanya- Ungaria şi proiectul „De la floare de colţ la 

nufăr” cu elevii Liceului Teologic „Lorantffy Zsuzsanna” din Oradea, 

unde, deşi comunicarea verbală a fost greoaie, comunicarea non-

verbală a avut rolul esenţial, cel puţin în prima jumătate a desfăşurării 

proiectului. 

Nu la fel au stat lucrurile cu elevii Liceului „ Mihai Eminescu” din 

Carapciu, raionul Hliboca din Ucraina, nu departe de Cernăuţi. Aici 

comunicarea în limba română a avut un rol foarte important în 

dezvoltarea şi schimbul de idei, în organizarea tuturor activităţilor, în 

prezentarea tradiţiilor româneşti din Bucovina de Nord şi românii din 

secuime. Rolul şi importanţa şcolii la Carapciu se vede de la intrare, 

unde o foarte frumoasă poartă ţărănească, rod al tradiţiilor bucovinene, 

poartă o scriere de suflet „Altoiul face pomul pom iar şcoala face 

omul om” . 

Şcoala, în toată complexitatea ei organizatorică, gestionează, 

printre alte activităţi, şi parteneriatele cu diferite instituţii, fie ele de 

învăţământ sau de altă natură, prin anumite colective de cadre 

didactice şi elevi, care întocmesc proiecte de finanţare şi, de cele mai 

multe ori, fac aceste activităţi din plăcere, în afara orelor de program, 

aceste fiind de cele mai multe ori rodul unor întâmplări sau rezultatul 

unor informaţii sosite întâmplător. Pe de altă parte, rolul bibliotecilor 

şcolare a devenit din ce în ce mai important în derularea unor proiecte 

de finanţare şi dezvoltarea parteneriatelor. Un rol deosebit de important 
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îl are Asociaţia Bibliotecarilor din România, care prin acţiunile sale 

adună la aceeaşi „masă” bibliotecile din toată ţara. 

Filiala Harghita a A.B.R. a luat 

fiinţă în data de 18.05.2009, din 

dorinţa de a uni toţi bibliotecarii din 

judeţ, făcându-se abstracţie de 

naţionalitate, cu atât mai mult cu cât 

o parte din bibliotecarii de 

naţionalitate maghiară şi-au constituit 

o organizaţie proprie, paralelă A.B.R-

ului, astfel încât bibliotecarii de 

naţionalitate română au rămas pe dinafară. Constituirea acestei filiale 

nu a fost o replică la cea a naţionalităţii maghiare, ci o celulă veritabilă 

a A.B.R. unde nu mai puţin de două treimi din membri sunt de 

naţionalitate maghiară dar care acum activează în cadrul filialei în cu 

totul alte scopuri şi sunt mulţumiţi de orientarea activităţilor 

desfăşurate. Componenţa şi activităţile organizaţiei se pot vedea pe site-

ul www.abrharghita.asoc.ro.Un rol deosebit la această realizare l-a avut 

doamna inspector Dorina Moraru Drăghici, care a fost trup şi suflet de 

la înfiriparea ideii până la împlinirea ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În parteneriatul pe care îl prezentăm dumneavoastră, un rol 

important l-a avut Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din 

România, care a avut loc în zilele de 10-12 septembrie 2009, la 

Constanţa. Cu această ocazie am reîntâlnit o colegă de la Cursul post – 

universitar pentru profesori documentarişti, organizat de Facultatea de 
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litere a Universităţii Bucureşti, Negoiţă Ibolya. Aşa ne-am hotărât să 

încheiem un parteneriat. 

După încheierea Conferinţei, am făcut o vizită la Colegiul 

Economic din Mangalia, unde conducerile celor două licee s-au 

cunoscut, s-a vizitat liceul şi s-au pus bazele unei viitoare colaborări. 

Discuţiile au continuat mai relaxat pe una din falezele Mării Negre, la o 

căbănuţă modestă, unde valurile mării se comportau ca în versurile lui 

Marin Sorescu, „ca o barbă nepieptănată de crai”. 

Protocolul de parteneriat întocmit la exigenţe de nivel european, a 

implicat pe lângă cele două şcoli , Primăriile celor două oraşe, cât şi 

Inspectoratele şcolare ale celor două judeţe. 

Primul pas l-au făcut dobrogenii, care, la insistenţele dnei 

director, prof. ec. Teodorescu Anişoara au obţinut din partea Primăriei 

din Mangalia un microbuz care să transporte un colectiv de 12 elevi şi 5 

profesori la Bălan, unde gazdele au asigurat în internatul şcolii, 

reabilitat la parter, cazarea gratuit. Despre această acţiune aveam să 

aflu că pentru colegii din Mangalia a fost „o experienţă unică”, iar 

derularea ei a fost trecută discret într-un jurnal al, cărui file le 

dezvăluim în continuare: 

 

„Înainte de a ajunge la Bălan delegaţia 

dobrogeană a fost aşteptată la Miercurea Ciuc, 

unde a participat la lansarea celui  

de-al doisprezecelea volum de versuri al poetului 

Ionel Simota, membru al Uniunii Scriitorilor din 

România, Filiala Braşov. La această manifestare 

s-au întâlnit cu mari personalităţi din lumea 

scrisului din Harghita, Covasna şi Braşov, au 

ascultat din creaţiile literare ale poetului şi părerile specialiştilor. 

Ajunşi la Bălan, elevii din Grupul Şcolar „Liviu Rebreanu” i-au aşteptat cu 

kürtös kalács  secuiesc, două perechi de tineri îmbrăcaţi în costum naţional 

românesc şi secuiesc. Momentul a fost cu atât mai înălţător cu cât a ieşit în 

evidenţă faptul că nu s-au uitat tradiţiile strămoşeşti şi că în şcoala de la Bălan 

nu se pun probleme de naţionalitate şi şovinism. 

Prima zi de activitate comună a cuprins o excursie la Miercurea 

Ciuc. În drum ne-am oprit la atelierele meşteşugăreşti de la Dăneşti, unde 

am văzut cum se fac obiecte din ceramică şi cum se ţes covoarele tradiţionale. 

Nu vor uita niciodată căldura cu care au fost primiţi şi s-au ales cu nişte 
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suveniruri pentru cei dragi la nişte preţuri accesibile. În drum spre Miercurea 

Ciuc ne-am oprit la Monumentul de la Siculeni. 

Acesta, executat pe baza planului elaborat de arhitectul Tamás József  din 

Miercurea-Ciuc, a fost inaugurat în ziua de 8 octombrie 1905. Pasărea de pe 

stâlpul central al  monumentului este opera renumitului sculptor originar din 

Ciumani, Köllő Miklós, având o anvergură a aripilor de 2,6 m. Monumentul 

comemorează masacrul din 7 ianuarie 1764, când trupele imperiale austriece au 

căsăpit peste 200 de secui martiri. 

Următorul obiectiv a fost Muzeul 

Secuiesc din Miercurea Ciuc, unde pe 

lângă expoziţiile legate de portul şi 

obiceiurile localnicilor de-a lungul 

timpurilor, s-a vizitat şi o expoziţie  

destinată Egiptului Antic, venită temporar 

de la Budapesta şi care a contribuit la 

lărgirea cunoştinţelor de istorie antică şi 

de egiptologie. 

La Centrul Cultural Miron Cristea 

din Miercurea Ciuc, s-a vizitat, pe lângă atelierele de pictură a icoanelor pe 

sticlă, încondeiere a ouălor , confecţionarea costumelor populare, ţesături la 

război unde 8o de elevi vin în timpul liber şi Muzeul Oltului şi Mureşului 

Superior, filială a Muzeului Naţional al Carpaţilor Orientali. Tot aici ne-am 

întâlnit cu domnul Inspector Constantin Costea , Preşedintele Depărţământului 

Covasna-Harghita al ASTREI, care a avut amabilitatea să ne vorbească despre 

istoricul Astrei de la Andrei Şaguna până astăzi, care a fost rolul ei în 

Transilvania şi care este rolul şi importanţa Despărţământului pentru românii de 

pe aceste meleaguri. 

 

Următorul obiectiv important a fost 

Catedrala franciscană de la Şumuleu 

Ciuc, loc de pelerinaj al maghiarilor din 

întreaga lume în ziua de Rusalii în 

calendarul romano-catolic. În această 

impunătoare construcţie se află o statuie a 

Feciorei Maria care se consideră făcătoare 

de minuni. De altfel, un spaţiu foarte mare 

din peretele din dreapta, cum se urcă 

treptele, este acoperit cu plăci din marmură cu numele celor cărora li s-au 

îndeplinit rugile făcute acolo. Asemenea frumuseţe merită văzută, indiferent de 

confesiunea din care faci parte. 
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Ne-am întors la Bălan unde dansatorii de la Clubul Elevilor ne-au 

aşteptat cu un spectacol pe cinste în sala proaspăt  renovată a Clubului 

orăşenesc. 

După spectacol a avut loc o 

activitate a Cercului ASTRA, unde a 

participat şi poetul Ionel Simota, a cărui 

lansare de carte a avut loc înainte cu o zi. 

De această dată poetul a adus două mari 

pachete de cărţi, inclusiv din volumul 

precedent şi le-a dăruit cu autograf 

participanţilor, atât de la Mangalia cât şi 

de la Bălan. Trebuie menţionat că Cercul 

ASTRA din Bălan are în componenţă 

membri de marcă cum ar fi: Mihai Mereş-

primarul oraşului Bălan, preot Dimitrie 

Panaite-consilier eparhial, Preşedinte de 

onoare al Cercului, Gheorghe Filip-

purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene, 

vicepreşedintele Cercului, Mihai Păr- 

ofiţer superior în Poliţia Judeţeană, un mare epigramist, Rodica Roman – director 

Gr. Şc „Liviu Rebreanu” Bălan, Aurora Panaite- director adj. la aceeaşi instituţie, 

profesori de la şcolile generale şi alţi intelectuali. Cercul ASTRA este singurul din 

ţară care patronează şi o organizaţie a elevilor, cu program, conducere şi acţiuni 

proprii.  

Într-o atmosferă caldă s-au schimbat impresii, ale celor prezenţi,  din cele 

două localităţi, s-a primit mesajul primarului din Mangalia, iar primarul din 

Bălan a oferit simbolul oraşul, rugând să se transmită primarului din Mangalia, 

bucuria de a exista o colaborare între elevii celor două judeţe, unul de la mare şi 

celălalt de la munte, oraşe cu potenţial turistic imens.   

Şi, cum asemenea seară nu se încheie oricum, elevii de la cele două licee au 

mers la „Balul bobocilor” unde s-au distrat minunat. 
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Un pic somnoroşi după o distracţie pe cinste, a doua zi am pornit în 

excursie prin judeţ. Primul obiectiv a fost salina de la Praid. Nu mică le-a fost 

surpriza vizitatorilor să coboare în subteran şi să găsească o ocnă de sare 

amenajată cu locuri de joacă pentru copii , locuri de recreere pentru adulţi, 

sculpturi în sare, chiar şi o capelă unde slujesc, pe rând, preoţi de diferite 

confesiuni. Nu se putea să nu se viziteze standurile cu exponate meşteşugăreşti, 

unele confecţionate din sare, fiecare cumpărând câte un mic suvenir pentru cei 

dragi de acasă. 

Am trecut apoi îndărăt munţii prin pasul Bucin şi ne-am îndreptat spre 

Lacul Roşu şi Cheile Bicazului, locuri de o deosebită frumuseţe în Carpaţii 

Orientali. Lacul s-a format relativ recent, în vara anului 1837. Atunci s-a 

întâmplat ca în urma ploilor abundente, marea cantitate de moloz stâncos de pe 

versantul nordic al Stâncii Ucigaşului a alunecat, blocând drumul Pârâului 

Bicăjel. Apa s-a acumulat formând un lac de baraj natural. Vraja deosebită este 

amplificată de mulţimea trunchiurilor goale ale brazilor de odinioară, care ies 

din apă străpungând imaginea Micului Suhard reflectat în oglinda lacului. 

De la tunel microbuzele au coborât 

singure lăsând elevii şi profesorii de la cele 

două şcoli să savureze frumuseţile munţilor, 

sălbăticia stâncilor, susurul minunat al 

Bicăjelului şi glasul muntelui în adierea de 

vânt. 

 

 

 

Cheile Bicazului reprezintă o zonă 

geografică deosebit de pitorească din 

România,  situată în partea centrală a 

Munţilor Hăşmaş, în nord-estul ţării în 

judeţele Neamţ şi Harghita. Cheile 

au fost formate de râul Bicaz şi fac 

legătura între Transilvania şi Moldova. Zona Cheile Bicazului, cu o lungime de 

peste 6 km de la Lacul Roşu în amonte până la localitatea Bicazul Ardelean în 

aval, este străbătută de drumul transcarpatic DN12C, care leagă oraşele 
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Gheorgheni şi Bicaz. Cheile Bicazului fac parte din Parcul Naţional Cheile 

Bicazului - Hăşmaş. 

Am făcut o fotografie de grup cu cei ce ne-am mai regăsit, adunându-ne 

din minunăţiile ce ne înconjurau. Elevii din Bălan erau buni cunoscători ai zonei 

şi cu o deosebită plăcere au explicat colegilor de la Mangalia tot ce au ştiut ei 

despre zonă, despre traseele turistice, au povestit despre multele excursii şi 

drumeţii, fiecare cu peripeţiile lor, încât ziua trecea pe nesimţite. 

La întoarcere ne-am oprit pe la Mănăstirea Izvorul Mureş, unde o măicuţă 

cu o deosebită tragere de inimă ne-a arătat îndeletnicirile măicuţelor, atelierul de 

pictură a icoanelor pe sticlă, istoria mănăstirii şi viaţa de obşte din acest 

minunat Lăcaş de cult. - Ctitorită de Preasfinţitul Ioan Selejan, episcopul 

Harghitei şi al Covasnei, Mănăstirea de maici de la Izvorul Mureşului e 

unul din rarele semne că ţinuturile străbătute de Olt şi de Mureş ar mai 

fi româneşti Haina călugărească e adesea un simbol al martiriului 

moral. 

Seara s-a încheiat cu un minunat foc de tabără unde ne-au încântat unele 

jocuri de cabană, s-au recitat poezii , s-au spus glume şi s-a cântat în timp ce 

unii prăjeau slănină şi cârnaţi în flăcările jucăuşe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A trecut noaptea, iar dimineaţa ne-am luat rămas bun de la cei cu care 

am petrecut două zile şi jumătate atât de frumos, cu care ne-am împrietenit şi cu 
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care abia aşteptăm să ne revedem la vară pe malul mării. Nu au lipsit nici 

lacrimile discrete la despărţire şi greutatea din suflet că asemenea momente 

fericite vor fi înlocuite de cotidianul de care oricum nu avem cum să scăpăm. 

În acele clipe nu aveam de unde să ştim că ne vom reîntâlni la aşa scurt 

timp pe meleaguri sucevene, unde am venit cu drag să vă povestim cum am 

reuşit prin comunicare să ne împrietenim şi să ne împărtăşim unii altora 

părticica din sufletul nostru pe care cu drag vi-l dăruim şi dumneavoastră, 

participanţilor la această minunată întâlnire.” 

,,Ca şi bulgărele de zăpadă, copilul poartă cu sine şi ceva din 

pulberea drumului pe care îl străbate. De aceea, este necesar să veghem 

asupra influenţelor ce se exercită asupra lui, dar şi să-l învăţăm curajul 

şi responsabilitatea de a zbura într-o zi. Pentru aceasta este nevoie de 

ştiinţă, răbdare şi optimism. Dar, mai presus de toate, este nevoie de 

iubire, de foarte multă iubire. Căci, indiferent de calităţile şi defectele 

sale, un copil este întotdeauna un cer, adică o perspectivă pe care nu 

avem voie să o ratăm” 

Munteanu Anca 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ospitalitatea, curtoazia şi prietenia sunt întâlniri ale omului în om. 

(Antoine de Saint Exupery) 

Au contribuit la reuşită: 

De la Bălan 

Prof. RODICA  ROMAN, 

Prof. IOAN  ROMAN, 

Prof. AURORA  PANAITE, 

Bibl. MARIANA  CRĂCIUN, 

Prof. ZITA  KISS 

Prof. LUCICA  PÂRLEA 

De la Mangalia 

Prof. ec. ANIŞOARA  

TEODORESCU 

Prof. IBOLYA  NEGOIŢĂ 
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Comunicare, comunicare, comunicare… 
 
 

Arta de a comunica nu este un proces natural sau o abilitate cu 

care ne naştem. Noi învăţăm să comunicăm. Orice comunicare implică 

creaţie şi schimb de înţelesuri. Oamenii au o adevarată nevoie să 

citească înţelesul tuturor acţiunilor umane. Observarea şi întelegerea 

acestui proces poate să ne facă să fim mai conştienţi referitor la ce se 

întâmplă când comunicăm. 

Abilitatea de a comunica presupune şi abilitatea de a rezolva 

conflictele de comunicare. Conflictul nu presupune în mod obligatoriu 

aspecte negative (ex:certă, tensiune), deci comunicare eficientă nu 

înseamă camuflarea coflictului. Acesta trebuie acceptat ca o parte 

firească a procesului de comunicare. 

Comunicarea este un proces de transmitere-receptare, schimb de 

informaţii, mesaje între oameni. Ea funcţionează pe sistemul 

Emiţător mesaje Receptor .  

Din punct de vedere etimologic, „comunicare” vine de la 

„communis” (latină) = a pune în comun, a împărtăşi (sec al XIV-lea). În 

sec al XVI-lea, datorită dezvoltării poştei , drumurilor , termenul capată 

un nou înţeles: „a transmite”. Datorită dezvoltării tehnicilor moderne de 

comunicare (telefon, telegraf, tren, autoturism etc) în sec al XIX-lea noul 

sens trece pe primul plan. În sec al XX-lea, comunicarea dobândeşte 

încă un înţeles, cel de difuzare (prin radio , TV , cinema etc). 

Verbul „a comunica” se referă de obicei la acţiunea de a transmite 

un mesaj despre ceva, cuiva, care este receptorul. Comunicarea are ca 

scop înţelegerea mesajului şi un răspuns care poate fi alt mesaj sau o 

acţiune.  

Există mai multe tipuri de comunicare : 

• Verbală (prin cuvinte); 

• Nonverbală (prin expresia facială, pozitia, mişcarea,îmbrăcămintea); 

• Paraverbală (ton, volum, viteza de vorbire); 

• Comunicare intrapersonală (comunicare în şi către sine); 

• Comunicare interpersonală (comunicarea între oameni); 

• Comunicarea de grup (comunicarea între membrii grupului şi 

comunicarea dintre oameni din grupuri şi alţi oameni); 

• Comunicarea de masă (comunicarea primită sau folosită de un 

număr mare de oameni), 



 47 

• intraculturală (în interiorul aceleiaşi culturi) şi interculturală (între 

culturi diferite). 

Din ceea ce s-a discutat se desprinde prima lege din Decalogul 

Comunicării: Nu poţi să nu comunici. 

Dacă dorim ca între noi , adulţii şi copiii , să aibă loc o 

comunicare eficientă va trebui să învăţăm cum să ascultăm şi să luăm 

în considerare părerea copilului chiar şi atunci când nu suntem de 

acord cu el. Formularea mesajelor la persoana I comunică copiilor 

modul în care comportamentul lor a fost deranjant . 

Limbajul responsabilităţii se foloseşte atât pentru a comunica 

sentimentele pozitive, cât şi pentru comunicarea lucrurilor sau 

situaţiilor care ne deranjează . 

Pasivitatea este un comportament care poate fi descris ca 

răspunsul unei persoane ce încearcă să evite confruntările, conflictele, 

îşi doreşte ca toată lumea să fie mulţumită , însă fără a ţine seama de 

drepturile sau dorinţele sale personale, nu solicită ceva anume, nu se 

implică în câştigarea unor drepturi personale sau în apărarea unor 

opinii. Aceste persoane se simt rănite, frustate, iritate fără însă a 

încerca să-şi exprime nemulţumirile faţă de ceilalţi. 

Agresivitatea este o reacţie comportamentală prin care îl blamezi 

pe celălalt şi îl acuzi, încalci regulile impuse de autorităţi, eşti insensibil 

la sentimentele celorlalţi, rezolvi problemele prin violenţă, eşti sarcastic 

şi utilizezi adesea critică în comunicare . 

Mesajele pe care le transmitem copiilor în diferite situaţii pot fi: 

• ”Sunt supărată că nu ai restituit cartea la timp.”; 

• ”Mă doare când văd că nu asculţi şi în continuare comportamentul 

tău faţă de colegi lasă de dorit”;  

• “Sunt dezamagită deoarce ai scris pe carte.”;  

• ”Mi-ar plăcea ca de acum înainte să citeşti mai multe lecturi.”;  

• “Sunt mândră că te straduieşti să-ţi faci fişe de lectură.” etc. 

O dată ce noi, dascălii, vom folosi limbajul reponsabilităţii sunt 

mari şanse ca şi elevii la rândul lor, prin imitaţie, să îl folosească. 

Fiecare copil , adolescent sau adult trebuie să conştientizeze 

drepturile asertive şi să facă apel la ele ori de câte ori este necesar. 

Adultul - părintele sau dascălul- trebuie să accepte că şi copiii şi tinerii 

au aceleaşi drepturi asertive ca şi adulţii şi că apelarea la această formă 

de comunicare nu lezează drepturile niciuneia dintre părţile implicate în 

conflict. 
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În general , dar mai ales într-un conflict , copiii au nevoie să fie 

ascultaţi, au nevoie de cineva ca să înţeleagă situaţia lor şi să fie lângă 

ei. Această nevoie poate fi împlinită prin ascultarea activă care aduce, în 

plus, posibilitatea de a-i ajuta să-şi descopere singuri resursele 

personale. 

Nerezolvarea conflictelor prin comunicare şi eforturi comune de a 

ţine cont de interesele tuturor celor implicate, duce la o falsă rezolvare 

prin sancţionarea unuia dintre adversari (blam, pedeapsă, ignorare, 

excomunicare) devenit “ţap ispăşitor“ şi regruparea în jurul 

“învingătorilor”. 

Societatea în care trăim este o societate a comunicării deoarece se 

insistă tot mai mult pe rafinarea şi multiplicarea mijloacelor de 

comunicare; nu peste mult timp vom putea afirma că trăim în era 

comunicării tehnologice. 

Canale ale comunicării didactice 

Semnificaţia rezultată este o finalizare a jocului realizat între mai 

multe subsisteme de semeni: verbale, paraverbale, nonverbale. Cele trei 

subsisteme pot funcţiona simultan, iar prin omologia funcţională 

invocată se va produce o convergenţă în realizarea sensului, ca urmare 

a suprapunerii parţiale sau a continuităţii temporale. Totodată, cele 3 

instanţe se pot autonomiza datorită faptului că sunt capabile de mesaje 

diferite, chiar divergente, prin angajarea de mijloace expresive specifice. 

Este de dorit ca în comunicarea didactică să se realizeze o convergenţă 

funcţională şi o angajare a tuturor canalelor de transmisie. Posibilităţile 

degajării şi remanierii semnificaţilor sunt mai mari iar elevii vor fi 

obligaţi să-şi perfecţioneze mai multe “antene” receptive. 

Cadrele didactice ar trebui să acorde o atenţie sporită configurării 

etosului comunicativ , date fiind influenţele acestui subsistem asupra 

tuturor componentelor activităţii educative.  Totodată, trebuie să se 

asigure o instrumentalizare şi o iniţiere a elevilor în strategiile de 

discurs, astfel încât aceştia să fie în stare să sesizeze, să înţeleagă, să 

ierarhizeze, să sancţioneze şi  să amendeze informaţiile parvenite pe 

diferite căi şi, în ultimă instanţă, să-şi formeze o competenţă 

informaţională - premisă a învăţării eficiente. Cu atât mai mult cu cât 

câmpul informaţional contemporan cere noi prestaţii şi prestanţe 

educatorilor şi educaţilor, deopotrivă. 
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Comunicarea este vitală fiinţei umane. Fie că e verbală, 

nonverbală sau paraverbală fără ea nu se poate trăi. Toate formele 

comunicării au rolul şi rostul lor. 

 
Bibl. CECILIA  VASILESCU 

Bibl. MIHAELA  URSU 
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Comunicare şi cuminecare 
 

 

„Toată viaţa şi toată societatea laolaltă cu toată cultura, sunt o 

chestiune de comunicare, dar sunt totodată şi una de cuminecare (…)”. 

Comunicarea e de date, de semnale sau chiar de semnificaţii şi 

înţelesuri; Cuminecarea e de subînţelesuri şi taine. 

Sensul „cuminecare” este mai aproape de menirea lăuntrică a 

procesului. Cumineca nu se petrece decât dacă există un rest şi cu atât 

mai bine cu cât zona de rest e mai mare. Viaţa şi societatea nu ar fi 

nimic fără înţelegeri şi sensuri, dar ar fi totodată prea puţin fără 

subînţelegeri şi subînţelesuri. Arta cât ar fi de abstractă, înţelege să fie 

cumi-necare. Limbajul de azi al literaturii post-moderne se încadrează 

în aceleaşi sfere. „Căci lumea omului nu e una dezbinată de hotarele 

aparent rigide ale indivizilor, ci una ce se cuminecă prin hotarele 

mişcătoare ale inşilor”. (C. Noica) 

Comunicarea reprezintă un sistem de transmitere a unor mesaje 

care pot fi procese mentale (confuzii, gânduri, decizii) sau expresii fizice 

(sunete şi gesturi) . ea constituie o necesitate şi o activitate socială. 

Cauza care a dus la apariţia comunicării a fost necesitatea de a 

comunica între oameni ca persoane sau grupuri sociale, când se aflau 

la depărtare unii de alţii. Cauza care a determinat dezvoltarea 

comunicării, a fost necesitatea de a comunica între oameni şi 

organizaţiile lor, în condiţiile dezvoltării relaţiilor sociale. 

Formele de comunicare se dezvoltă o dată cu mijlocul principal de 

comunicare între oameni, care este limba sau limbajul în care 

predomină două forme de întrebuinţare: orală şi scrisă. 

 Comunicarea verbală are un rol primordial atât din punct de 

vedere al segmentului de negociere pe care îl ocupă cât şi din punct de 

vedere al conţinutului. Ea permite un joc logic al întrebărilor şi al 

răspunsurilor într-o derulare flexibilă, spontană, lucru care nu este 

posibil atunci când negocierile au loc în scris sau prin alte tehnici. Prin 

comunicarea verbală au fost realizate o serie de activităţi: obţinerea şi 

transmiterea de informaţii, elaborarea unor propuneri, exprimarea unor 

opinii. 

Limbajul în tratative sau negociere presupune în primul rând o 

bună comunicare între partenerii de tranziţie. Arta de a vorbi se 
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dobândeşte prin acumularea de cunoştinţe şi o continuitate care 

elimină nesiguranţa, vorbirea dezordonată, lipsa de expresivitate, 

echilibrul în vorbire. 

Cunoaşterea şi folosirea justă a mijloacelor de exprimare a ideilor 

pe care dorim să le comunicăm constituie o condiţie primordială în 

comunicare. Comunicarea în negociere trebuie să folosească un stil 

sobru şi concis potrivit cu obiectul şi rolul ei. În fiecare act de 

comunicare se tratează o singură problemă concretă. Pentru ca aceasta 

să-şi atingă scopul trebuie să se utilizeze acele mijloace şi procedee de 

exprimare care să asigure o calitate superioară a actului de comunicare, 

rezolvând în felul acesta scopul pentru care a fost iniţiat. 

Principiile stilului comunicării verbale sunt:  

1. Claritatea – cuvintele trebuie să fie alese, exacte şi potrivite cu ideile 

pe care le exprimă, să fie logic înlănţuite pentru a fi înţelese, se va 

avea grijă să fie evitate cuvintele sau expresiile cu mai multe 

înţelesuri, neologismele, regionalismele. Claritatea stilului este 

asigurată când se folosesc propoziţii şi fraze scurte. 

2. Simplitatea şi naturaleţea – acest principiu constă într-o exprimare 

directă, firească şi lipsită de exagerări. 

3. Corectitudinea – o exprimare corectă constă în respectarea regulilor 

gramaticale. 

4. Politeţea şi demnitatea – stilul comunicării trebuie să aibă în vedere 

un ton şi mod deosebit de exprimare, respectuos şi demn. 

Pentru exprimarea corectă a ideilor, alături de vocabular, 

structura gramaticală este al doilea element de bază al limbii române. 

Ea constă în aplicarea strictă a regulilor gramaticale în aşezarea şi 

îmbinarea judicioasă  a cuvântului în propoziţie şi fraze prin: 

construirea propoziţiei în ordinea directă, folosirea părţilor de 

prepoziţie. 

Un exemplu de comunicare interumană – folosită cu succes este 

organizarea în învăţământului actual a claselor de elevi Step by Step. 

Programul Step by Step pentru învăţământul primar pune în valoare 

comunicarea reciprocă şi responsabilitatea faţă de cei din jur, 

onestitatea, civismul şi seriozitatea. Modelul acestui program include 

comunicarea prin:  

• participarea familiei; 
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• didactici adecvate ce ţin cont de personalitatea copilului; 

• poziţia centrală a copilului în abordarea comunicării, bazată pe 

relaţia între centre de activitate; 

• comunicare continuă între elevii din cadrul centrului de activitate. 

Dezvoltarea la elevi a unui limbaj corect prin lecturarea lucrărilor 

la alegere, pe centre. În cadrul sălii de curs este organizat un raft literar 

(actualizat săptămână de săptămână prin biblioteca şcolii), de unde 

elevii centrului de activitate se servesc de textele (cerute de programa 

şcolară), pe baza cărora se face comunicare orală cât şi cea scrisă.  

Această alternativă educaţională încurajează copiii să devină 

cetăţeni activi, comunicativi şi să aprecieze valorile inerente a unui mod 

de viaţă democratic. 

Educaţia individualizată îl ajută pe copil să meargă spre 

cunoaşterea lumii înconjurătoare şi identificarea comportamentelor 

utile, pe căi personale. 

Copilul descoperă efectele şi mijloacele colaborării şi comunicării 

cu semenii, în locul unei competiţii pe criterii standard, impuse de 

adulţi. Aceste clase oferă un mediu familial ce dă copilului o stare de 

bine, de confort, dă ocazia învăţătorului de a crea o atmosferă de lucru 

plăcută, care să înlăture orice bariere psihologice, sociale, emoţionale, 

dându-i copilului posibilitatea de a gândi liber, de a comunica deschis, 

sincer, critic şi autocritic. Elevii îşi dezvoltă astfel autonomia, iniţiativa, 

autocontrolul, fac alegeri, ba chiar mai mult contribuie la stabilirea 

regulilor clasei şi la luarea deciziilor privind folosirea timpului în 

anumite perioade ale unei zile de şcoală. 

Toate formele de activitate şcolară ce se desfăşoară în programul 

Step by Step de-a lungul unei zile: întâlnirea de dimineaţă, activitatea 

pe centre, evaluarea, activităţi recreative, individualizarea, pregătirea de 

după amiază se desfăşoară într-o atmosferă bazată pe încredere, 

comunicare, cooperare, toleranţă, atmosferă creată şi dirijată de 

învăţător. 

 

Bibl. VALERIA  ROGOJANU 

Prof. VALENTINA  LUPU 
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Prima Carte 
 

 

Dintr-o data m-am ridicat si am inceput sa scriu Prima carte din 

lume, Prima carte citita, Prima carte a unui autor, Prima carte ce te 

impresioneaza si in sfarsit, intelesesem semnele dictate de catre Univers 

pe parcursul zilei si anume ca nu  exista un raspuns standard, in ceea 

ce priveste Prima Carte. Pentru fiecare dintre noi Prima Carte are o 

semnificatie aparte. Intrebarile care imi vin in minte si pentru care inca 

nu am gasit raspuns sunt: Cine este prima carte?  si Ce este prima 

Carte.  

Cand am inceput sa scriu despre acest subiect, stiam exact ca 

Prima Carte insemna sa vorbesc depre Biblie. Ma si vedeam cautand 

informatii pe internet depre Biblie, urmand ca apoi sa  fac un scurt 

copy paste si sa impresionez cu cunostintele mele legate de Prima Carte. 

Biblia este  prima carte aparuta fizic  in lume si totodata este cea mai 

citita carte din istoria lumii, iar educatia oricarui om nu este completa 

daca nu a citit si aceasta carte.  

Stand in biblioteca si incercand sa compun acest eseu despre 

prima carte, vad un baietel cu ochii mari ce vine spre mine si zice: 

Doamna am terminat Prima mea Carte de citit!!! 

In acel moment nu intelegeam ce spune  si ce importanta are, eu 

trebuia sa ma documentez pentru Prima Carte. Baitelul insista  sa-mi 

explice ce insemna de fapt ca si cand  el a r fi fost bibliotecarul iar   eu 

un copil pierdut  ce incerca cu tot dinadinsul  sa scape  dintr-o situatie 

cel sufoca. 

Pentru el, Prima Carte era de fapt Prima Carte pe care o citise 

singur  fara ajutorul nimanui. El nu se documentase atat si nici nu citise 

ore intregi pe internet  sa afle raspunsul la  intrebarea care este Prima 

Carte? 

Din senin simteam ca sunt invadata de sentimente de  invidie  

vizavi de un  copil de 8 ani ce-mi furase siguranta raspunsului meu. Nu 

rationasem cum trebuie la acest subiect? Nu ma documentasem 

sufiecient, inainte de a putea da ascest raspuns? 

Subiectul Prima Carte incepuse sa ma framante mai mult decat 

imi imaginasem cand am inceput sa scriu despre el. Repetam intr-una 

aceasta fraza si ma gandeam in acelasi timp la spusele copilului dorind  

din rasputeri sa am o revelatie precum un om de geniu ce cauta 
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raspunsul ani in de-a randul  si dintr- o data descopera  mai mult decat 

si-a propus. 

Nu am avut o revelatie asa cum mi-as fi dorit, ci vedeam  la 

televizor o dezbatere ce avea ca subiect Prima Carte a lui Thomas 

Hardy. 

Prima carte ... era a doua oara in ziua respectiva cand cand 

expresia Prima Carte avea un cu tot alt inteles fata de ceea ce imi 

propusesem eu sa scriu. Niciodata nu am crezut in semne si nici nu le-

am luat in seama, insa de aceasta data Prima Carte imi asedia  

existenta. Parca toata lumea isi propusese sa-mi tina o lectie in legatura 

cu acest subiect si numai eu nu intelegeam sau nu voiam sa inteleg. 

Eram prea obosita pentru a mai medita la toate informatiile aflate 

in ziua respectiva. Gandindu-ma sa ma relaxez m-am apucat sa citesc 

cartea ce ma fascina de doua zile. Aproape de finalul ei mi-am zis in 

gand ca este Prima Carte din care aflam cu adevarat finalul epocii 

comunismului. Prima carte din nou .... 

 

Bibl. MARIANA  VILCIU 

Bibl. EMILIA  DASCALU 
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 Există paradisuri interioare, care sfârşesc în noi, prin noi, o dată 

cu noi. Există spaţiul-cuvânt din care, odată intrat, nu mai poţi ieşi. Îl 

duci mereu şi pretutindeni cu tine. E un act de bună-credinţă şi 

neaşteptată sfială, de o delicateţe pe care numai o lectură atentă a 

cuvântului poate să îl dezvăluie într-o profundă şi tulburătoare 

cuminecare, deoarece pentru noi bibliotecarii, el înseamnă o anumită 

relaţie, bună, calmă, înţeleaptă cu logositatea, o relaţie personală, o 

căutare iubitoare, nu o izbândă neapărat făptuitoare. 

 Omenirea a încheiat un ciclu existenţial cu succese şi eşecuri 

care au epuizat calităţile şi au amplificat defectele instrumentelor 

culturale folosite, provocând infinit mai multe probleme decât au 

rezolvat. Acum e necesar un nou val de demersuri civilizatoare 

profunde, consistente şi holistice, un val decodat din universul tainic al 

cunoaşterii pentru a reda coeziunea, echilibrul şi speranţa generaţiilor 

viitoare.  

 Cuvântul era la începuturi o revelaţie a fiinţei, iar limbajul era 

acea exteriorizare a sinelui, o descoperire a sufletului omului prin 

cuvinte, o comunicare/comuniune şi o „cuminecare” din logositatea 

celuilalt. Astăzi, după cum spune Heideger, cuvântul prin înţelesurile 

lui pierdute dar subînţelese, e susceptibil de a fi regăsit în sensul lui 

originar, întemeietor, şi revalorificat până la redresarea fluxului 

spiritual dintre oameni. In extenso, limbajul este expresia sufletului 

unui popor, iar una din reformele de asanare spirituală a poporului 

nostru constă tocmai în resacralizarea cuvintelor şi readucerea lui în 

umbra Logosului divin. Din păcate, acum a devenit fără nici o 

consistenţă pentru relaţia dintre oameni. Suntem în era comunicării, în 

care toată lumea vorbeşte cu toată lumea, însă nimeni nu mai 

„cuminecă” prin comunicare. Tragic pentru cultura şi spiritualitatea 

unui popor.  

 Fără revalorizarea cuvântului am rămâne închistaţi, neştiutori de 

reverberaţiile care ne amplifică şi ne îmbogăţesc fiinţa. Spiritul omului 

poate fi liber numai în libertatea creaţiei, scrisului, gândirii şi lecturilor 

asidui, în stihia muncii făcute cu tragere de inimă, ceea ce presupune 

Contratimpi şi virtuţi în comunicare 
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prelucrarea complexă a fiinţei omeneşti, cu unicitatea sa şi 

originalitatea sa comportamentală 

 Fluxul cultural poate începe şi sfârşi oriunde se deschide cartea, 

iar cuvântul din ea cuminecă. Cărţile cu adevărat mari sînt acelea care 

te transformă radical, iar proba de foc a lecturii trebuie să presupună 

exersarea, implicarea directă a cititorului, cot la cot, minte la minte, cu 

autorii. Comunicarea pentru comuniune ar fi ca o terapie 

culturală.necesară înscrierii noastre în fluxul devenirii culturale. 

 Observăm tendinţa oamenilor moderni pentru specializarea 

cuvintelor numai într-un singur sens. Cuvintele cu sens dublu 

provoacă neînţelegere, confuzie sau ilaritate. Şi totuşi, în mod normal ar 

trebui ca termenii limbii noastre să aibă dublu sens, pentru că şi 

realitatea în care trăim are două faţete şi oamenii au o personalitate 

care poate să încline balanţa spre bine sau spre rău. Aşa încât 

dualitatea semantică a cuvintelor nu ar trebui să fie motiv de schismă 

interioară. Nu cuvintele în sine s-ar diviza semantic, ci oamenii percep 

schimbarea sensului în funcţie de realitate. 

 Oamenii simplificaţi ai lejerităţii moderniste, care nu vor să 

gândească reflecţia lumii în vocabular ci vor doar să salveze aparenţele 

însuşirii unui limbaj culturalist-elitist, zâmbesc atunci când nu înţeleg 

adâncimile gândirii şi ale vorbirii care pare simplă pentru că este 

abisală. Ei sunt promotorii unei dialectici elementare, după calapodul 

minţii lor, care poate, la nevoie, să uzeze de termeni neologici şi 

unilateralizaţi semantic şi care plafonează înţelesurile şi desfiinţează 

profunzimile. 

 Neologismele, folosite inteligent şi cu măsură, au rolul de a 

reflecta şi mai bine sensurile vechi ale limbii, de a le pune în valoare, de 

a nuanţa şi a adînci reflxiile limbii. Atunci când doar se face paradă de 

termeni ştiinţifici şi neologici, în loc să capete adâncime, dimpotrivă, 

limbajul este superficializat la maximum, se exprimă idei ieftine în 

cuvinte goale de semnificaţii. 

 Ca să exprimi această latură negativă, nu e nevoie să specializezi 

semantic cuvintele şi să păstrezi numai accepţiunea peiorativă. Pentru 

că un asemenea demers lingvistic are drept consecinţă nefastă crearea 

unui reflex exclusiv negativ în conştiinţă. Limba pe care o vorbim 

exprimă lumea. Felul în care se reflectă lumea în limbajul nostru ne 

formează interiorul spiritual şi reflexele religioase în conştiinţă, pentru 
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că lexicul, cuvintele, sunt materialul principal al exprimării 

spiritualităţii noastre. 

 Dacă limba pe care o instrumentăm ne imprimă în subconştient 

preeminenţa unei realităţi negative, e greu să schimbi în mod teoretic o 

percepţie profundă însuşită prin vehicularea cotidiană a limbii.  

 Am văzut mai multe reclame care spuneau ceva de genul: să 

comunicăm dincolo de cuvinte! Însă noi nu comunicăm pe cât ar trebui, 

în cuvinte adevărate, sincere, reale, ca să simţim nevoia unei 

împărtăşiri de sine pe care cuvintele n-o pot epuiza. Noi chiar vorbim, 

cel mai adesea, nu în cuvinte ci dincolo de cuvinte. Nu suntem darnici 

ca să ne punem sufletul în cuvinte ca pe palme, în faţa aproapelui. Ne 

înţelegem mai mult din necuvinte, din sentimente, fapte, presimţiri, 

intuiţii. Ne simţim unii pe alţii şi ne pipăim cu inima cuvintele, pentru 

că majoritatea covârşitoare a oamenilor nu crede în cuvinte.  

 Aproape că nu ascultăm cuvintele, ci le privim în ochi, să vedem 

dacă ne mint sau dacă e vreo umbră de adevăr în ele. Vorbim şi 

înţelegem ceea ce nu spunem sau ceea ce spunem altfel decât în 

cuvinte. Aşa încât poţi să te întrebi dacă suntem cu adevărat 

cuvântători sau dacă folosim vreodată limbajul la maxima lui potenţă de 

a ne exprima în afară, de a ne comunica din noi înşine spre ceilalţi. 

 Oamenii adevăraţi se simt în cuvinte…, din cuvinte. Cuvintele lor 

nu sunt doar literatură. Există o literatură care e doar… literatură şi o 

literatură care e arta de a fi viu în cuvinte, unde cuvintele sunt 

magnetice, te catapultează direct în întâlnirea cu cel care te ia martor al 

fiinţei sale. Nu te poţi fofila printre coperţi, în spatele mesei de lectură, 

pentru că eşti sau devii şi tu gol în faţa celui care scrie, care se 

dezbracă de orice faţadă înaintea ta şi te surprinde cu uimirea. 

 Cuvintele care sunt adânci şi ies din izvoare adânci ale sufletului 

au un mod de a izbi conştiinţa care le face să semene cu altceva, şi care 

n-are nicio legătură cu estetica. Cuvintele au greutate. Un cuvânt greu 

te loveşte. Un cuvânt bun, cu adevărat bun, te poate scoate din letargie. 

Ele, cuvintele nu există fără noi, dar ele respiră fiinţa noastră acolo 

unde le împlântăm. 

 Toate învăţăturile lumii se păstrează în cuvinte şi se cântăresc în 

fapte. Pentru că, spuse tainic în inima noastră, ele nasc oameni. 

Cuvintele se actualizează în oameni, ştampilează caractere, şi prin ei 

nasc alte cuvinte. Acolo unde cuvintele sunt false, ipocrite, poate că ar 

trebui să le numim altfel.  
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 Cultura trebuie să fie, după o expresie a lui Noica, un fel de 

„închidere care se deschide”, în sensul că prin ea se realizează 

comunicarea cu semenii noştri, prin ea ne deschidem, primim şi dăruim 

la rîndul nostru, adică ne deschidem şi pătrundem în orizontul mintal 

şi spiritual al celuilalt. Aşa au văzut-o şi marii noştri lirici Lucian Blaga, 

Ion Barbu, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic. De fapt în toate 

capodoperele literaturii şi culturii europene (de la Homer şi până la 

piesele lui Eugène Ionesco, de la pictura lui Leonardo pînă la simfoniile 

sau concertele lui Mozart comunicarea transcende viziunea strâmtă a 

specialistului şi intră într-o viziune mult mai amplă şi mai rodnică 

spiritual, ca prilej de întâlnire, comuniune, cuminecare şi sărbătoare 

pentru toţi. 

Efuziunile mai mult sau mai putin sentimentale ale acestor 

nemuritori, ca expresii ale emoţiei creatoare, nu pot fi decât proiecţii ale 

nevoii de empatizare cu semenii, ca modalitate fundamentală de 

comunicare/comuniune/cuminecare. 

Prof. DANIELA  ARGATU 

Bibliotecar CCD George Tofan Suceava 
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Biblioteca - poartă spre comunicare 
 

 

Drumeţule, nu există drum, drumul se face mergând 

(Antonio Machodo) 

 

Comunicarea umană este din punct de vedere evolutiv, cea mai 

importantă formă de manifestare a naturii umane, putând-o încadra ca 

începutul civilizaţiei. Ea nu este o abilitate naturală, cu care ne naştem, 

fiind dobândită pe parcursul creşterii şi dezvoltării noastre ca persoane, 

făcând parte indisolubilă din personalitatea noastră şi etichetând 

întreaga noastră existenţă ulterioară.Dificultăţile formulării unei 

definiţii a comunicării se datorează şi vechimii termenului, care are 

conotaţii şi trăsături care îi îngreunează explicarea conţinutului.  

Etimologia cuvântului comunicare are rădăcini în limba latină, 

provenind de la verbul latin communico care la rândul său este format 

din prefixul com la care s-a adăugat adjectivul munis ce însemna 

serviabil, îndatoritor şi care a dat naştere unei familii de derivate 

precum, adjectivul immundis (scutit de sarcini) sau adjectivul 

communis (care îşi împarte sarcinile cu altcineva). Transformarea 

adjectivului communis în communicus şi ulterior în communicare 

(punerea în comun a unor lucruri, de orice natură) nu are o bază 

ştiinţifică reală atestată în texte, fiind reconstituit conform părerii lui 

Franz Bopp care a studiat familia limbilor indo-europene. După 

răspândirea creştinismului s-a conturat sensul sacramental, 

însemnând împărtăşirea credincioşilor în cadrul agapelor, slujbe 

care stau la baza serviciului liturgic; din această ultimă accepţie s-a 

dezvoltat antonimul excommunicare = interdicţie de a primi 

împărtăşania, echivalentă cu excluderea din comunitate şi punerea în 

afara legii. 

În limba română, lat. communicare a dat naştere unui dublet 

etimologic – 2 cuvinte cu sensuri diferite, dar cu acelaşi etimon. 

• lat. communicare ⇒ cuminecare - împărtăşanie 

            ⇒ comunicare – neologism, împrumutat pe cale 

savantă. 

Astfel, cuvântul comunicare are 2 componente: 
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• componenta verticală – cuminecarea – care reprezintă încercarea 

omului de a aspira la un nivel superior, transcendental;  

• componenta orizontală – comunicarea – comunicarea ca liant social, 

care stă la baza organizării sociale, controlând şi coagulând 

raporturile dintre oameni. 

Analizând literatura de specialitate în încercarea de a da o 

definiţie comunicării, am remarcat puncte de vedere diferite, în unele 

cazuri divergente, care, departe de a fi exhaustive, desluşesc doar 

parţial acest concept important, general, care îmbracă viul de orice 

formă.  

În opinia mea, comunicarea este acţiunea de relaţionare 

fizică şi psihică între indivizii aceleiaşi specii sau din specii 

diferite, în scopul finalizării unei necesităţi. 

Putem afirma că, particularizând speciei noastre, comunicarea 

umană, este o sumă de gesturi motrice şi procese nervoase 

dirijate conştient sau involuntar, în scopul atingerii unui 

deziderat.  

Plecând de la finalitate, putem încadra comunicarea în două mari 

categorii: 

• comunicarea bazată pe adevăr sau comunicarea etică (care are ca 

fundament o situaţie reală, ce exprimă un fapt adevărat); 

• comunicare bazată pe neadevăr (premeditat sau întâmplător), 

minciuna sau omiterea fiind o formă superioară, în sens negativ, 

a comunicării. 

- Ambele tipuri sunt frecvent utilizate sub toate cele trei forme: 

• verbală; 

• nonverbală; 

• paraverbală. 

Dezvoltarea comunicării interpersonale şi intrapersonale implică 

cumularea mai multor factori, care luaţi individual pot produce mutaţii 

la nivel cognitiv, transformând personalitatea individului şi modul de 

exprimare. Unul dintre aceşti factori, care pe lângă familie, anturaj, 

proces instructiv educativ, poate să dezvolte vocabularul şi să împingă 

graniţele cunoaşterii în scopul îmbunătăţirii comunicării îl reprezintă 

biblioteca. Atragerea copiilor spre leagănul civilizaţiei, cuvântul scris, 

nu este întotdeauna facilă, piedicile ridicate în calea atingerii acestui 

deziderat fiind de cele mai multe ori generate chiar de rezultatele 

progresului societăţii (televizor, calculator etc.). Dezvoltarea comunicării 
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pe baza unor reprezentări media, prezintă carenţe, în sensul că 

acţiunea respectivă îmbracă o formă unilaterală (o viziune a 

regizorului), împiedicând procese cognitive precum imaginaţia şi 

problematizarea, cu grave repercusiuni asupra dezvoltării intelectuale a 

copilului. Pe de altă parte descoperirea continuă a acţiunii în viziune 

proprie ca urmare a parcurgerii prin lectură a unei cărţi, generează 

legături stabile la nivel cortical, care se păstrează mult mai mult timp şi 

care pot fi utilizate, chiar şi ca şablon, atunci când este necesar, lectura 

fiind pe deplin „o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi” (Mihail 

Sadoveanu).  

Importanţa bibliotecii în devenirea intelectuală şi spirituală, 

trebuie redescoperită, căutând a face o fuziune între tradiţional şi nou, 

prin cultivarea răbdării în căutarea materialului dorit, coroborat cu 

înţelegerea mijloacelor şi metodelor de căutare. Această atitudine 

trebuie cultivată, pe lângă bibliotecar şi de familie şi cadrele didactice, 

rezultatul fiind pe termen mediu şi lung unul extrem de pozitiv în ceea 

ce priveşte calităţile morale şi afectiv-volitive. Consider că atragerea 

copiilor spre bibliotecă nu se poate realiza în absenţa unui cadru 

propice, cultivat de familie, dar mai ales de profesori şi bibliotecari prin 

acţiuni specifice, adaptate nivelului de înţelegere şi necesitate a 

copilului. Astfel, proiecţia unor filme documentar, concursurile 

specifice, lansări de carte, întâlniri cu autori, lecţii tematice etc. nu 

trebuie să lipsească din arsenalul nostru, biblioteca devenind practic 

sufletul spiritual al şcolii. 

 Atragerea copiilor spre lectură poate să depăşească bariera 

conservatoare, implicând activ elevii în gestionarea şi buna funcţionare 

a bibliotecii. Astfel ajutorul primit la recondiţionarea unor cărţi, 

pregătirea lecţiilor tematice etc. trebuie să-l aibă ca pion principal pe 

elev, stimulându-l să participe activ şi responsabil la propria instruire. 

Considerăm că unul din cele mai importante aspecte ale 

gestionării bibliotecii, este reprezentat de atitudinea bibliotecarului faţă 

de cititori, atitudine care trebuie să reflecte pe lângă răbdare şi 

înţelegere şi acea charisma desprinsă din comunicarea non-verbală şi 

determinată de zâmbet, privire, empatie, mimică, precum şi para-

verbală exprimată prin politeţe, calm, răbdare.  

Afară de acestea trebuie să iubim biblioteca, [2, p. 124] acest dar 

preţios al zeilor, unde sclipesc nestemate ale spiritului, mereu creator, 

singura aptă să vindece incurabilele boli ale nestatorniciei şi 
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relativităţii. Biblioteca trebuie conservată printr-o continuă renovare a 

conceptului ei, astfel încât să înfrunte schimbările şi devenirea, fără ca 

perenitatea sa să sufere deteriorări. 

 

 

Bibl. ELENA  MOROŞAN  LARIONESCU 

Şcoala cu clasele I–VIII Acad H. Mihăiescu Udeşti, jud. Suceava 
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Rolul bibliotecii şcolare în dezvoltarea 

competenţelor de comunicare 
 

 

 Fără comunicare n-ar fi existat uriaşa evoluţie a omenirii. 

Conform dicţionarelor limbii române, cuvântul comunicare înseamnă 1. 

Anunţare, vestire; 2. Anunţ, aviz, înştiinţare, mesaj; 3. Informaţie, ştire, 

veste; 4. Transmitere, trimitere; 5. Declaraţie, iar paronimul său 

cuminecare (bisericesc): cuminecătură, împărtăşenie, împărtăşire, 

grijanie, precestanie. 

 Actul comunicării devine şi unul al cuminecării (a se comunica pe 

sine). Rostul lecturii este unul al stabilirii relaţiei autor-cititor şi nu 

întâmplător se spune Un autor mare e ca o bibliotecă. 

 Biblioteca şcolară este cea care vine în întâmpinarea nevoii de 

lectură a tinerilor cititori prin personal specializat deseori profesori de 

limbă şi literatură română care îl ajută pe cititor să se descurce în 

meandrele lecturilor, într-o epocă dominată de tot mai sofisticate 

instrumente de comunicare. Biblioteca, instituţie de cultură, prin 

specificul organizării sale (lb. greacă biblio + theca > cărţi aşezate pe 

rafturi) oferă o ordonare a cărţilor după criterii ştiinţifice pe cote, genuri 

şi clase, iar mai nou mai conţine colecţii de ziare, reviste, video-payere, 

CD-uri, uneori de preferat un calculator, totul ambientat cu citate 

despre rolul cărţii în viaţa spirituală. Aici tânărul cititor deprinde 

rigoarea: e întâmpinat de un orar, un program de activitate, cărţi 

aşezate ordonat. Oricât de fascinantă ar fi imaginea bibliotecii cu cărţile 

marilor scriitori, Mircea Cărtărescu, Gustave Flaubert, Umberto Eco, 

lumea minunată a poveştilor lui Creangă şi Fraţii Grimm, acest spaţiu 

este puţin seducător dacă este păzit cu stricteţe şi bibliotecarul este 

sobru. Comunicarea bibliotecar-cititor are un mare rol în atragerea 

către lectură de către bibliotecar care ştie să-i întâmpine să le îndrume 

lectura, să-i determine să comunice, să-şi împărtăşească din experienţa 

lor de lectori astfel încât comunicarea să devină şi act de cuminecare. 

Un experiment francez CDI – Centru de documentare şi informare 

apărut acum o jumătate de veac a funcţionat paralel cu cel clasic, 

eliminându-se bariera neprietenoasă dintre cărţi şi cititor în spaţiul sălii 

de bibliotecă. S-au înlocuit literele din celuloză cu cele electronice, 

scurtând drumul dintre carte, lectură, documentare şi cititor. Astăzi, 
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toate unităţile de învăţământ preuniversitar francez au un asemenea 

spaţiu unde se concentrează diverse surse de informare, de la cele 

clasice, la cele pe suport multimedia, cu acces la internet unde peisajul 

seamănă cu o bibliotecă deschisă cu rafturi mobile, cu spaţii pentru 

lectura de plăcere, de activităţi pe echipe sau proiecţii. Aici regulile de 

cotare şi aranjare a cărţilor nu sunt formate criptic cunoscute doar de 

bibliotecari. Cărţilor le corespund culori, în funcţie de domeniu şi 

conţinut, culori explicate în margareta documentaristului. 

Totul oferă oportunitatea unei independenţe, a unui studiu 

consiliat şi neimpus. Şi noi, acest sistem s-a experimentat doar în 

câteva judeţe şi şcoli-pilot. Cunoscând noutăţile din domeniu, ca 

profesori şi bibliotecari nu disperăm, ci căutăm resurse de optimizare a 

lecturii: proiecţii de filme artistice de referinţă, ecranizări după romane, 

poveşti, nuvele, schiţe, povestiri. În redacţia revistei şcolii noastre 

Muguri de poezie se discută despre cărţi, lectura presei, navigarea pe 

internet, rebusuri.  

Conform unui orar şi unui program de activităţi pentru anul în 

curs, deja am desfăşurat activitatea Prima zi la bibliotecă a elevilor de 

clasa I unde am stabilit un nivel de comunicare bibliotecar- elevi- 

învăţătoare, având în vedere cele patru cuvinte cheie necesare oricărei 

comunicări atenţie, interes, dorinţă, acţiune. Am putut citi mesajul 

transmis de cititori atât prin actele verbale, cât şi prin cele nonverbale 

(gest, mimică, poziţie). Am realizat în acest sens un CD urmând ca la 

sfârşitul clasei a VI-a să vizualizăm momentul respectiv împreună elev- 

părinţi- învăţători- profesori. 

Urmează o provocare a Cercului de lectură Dialogul vârstelor 

(clasele V-VIII), când aceste întâlniri de luni să devină o rutină plăcută. 

Anual afişez lectura actualizând-o. Recomand elevilor lectura 

suplimentară,dar şi romane istorice, sociale, de aventuri, de spionaj, de 

război, de dragoste, descrieri de natură, scrieri umoristice, albume, 

colecţii, reviste, cărţi de artă şi de religie. Salutăm apariţia Revistei 

Cercurilor de lectură editată de Asociaţia AMPRO având ca ca fondator 

pe prof.dr. Alina Pamfil, revistă care vine în sprijinul selectării lecturii. 

Elizabeth Freund redă o tipologie de lectură: cititorul implicat, cititorul 

model, cititorul ideal, cititorul actual şi cititorul informal. Personificarea 

cititorului prin text nu înseamnă numai o încercare de a suprapune 

interesele intelectuale şi afective dintre cititor şi autor, ci şi emiterea 

unor ipoteze de lectură prin care autorul este obiectivat. Practica 
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lecturii învăţată în şcoală este subordonată lecturii din societate, şcoala 

fiind implicată direct în pregătirea cititorului pentru o lectură 

continuă1.  

 Oferta de carte în cadrul bibliotecii şcolare o realizez prin mai 

multe modalităţi: a)prin chestionar de lectură afişat la vedere pe care 

cititorii îl parcurg cu privirea: 1. Ce cărţi preferaţi să citiţi în afara 

lecturii obligatorii? 2. Care sunt textele preferate din manualele şcolare 

actuale? 3. Care sunt personajele preferate din lecturile parcurse? 4. 

Cine cumpără cărţi în familia voastră? 5. Ce cărţi aţi dori să găsiţi? a) în 

librării; b) în biblioteci; 6. Care sunt ziarele şi revistele pe care le citiţi? 

7. Ce rubrici preferaţi? 8. De ce(nu) vă place să citiţi? 9. Când citiţi? 10. 

Câte ore acordaţi lecturii? a) literare; b) religioase; c) ştiinţifice; d) 

programelor radio-tv. Cititorii de vărstă şcolară medie cu atitudine 

socială în formare caută în biblioteci lumea adiacentă lumii lor 

interioară a visului, a devenirii, literatură S.F. cu caracter ludic, 

publicaţii de sport şi literatură religioasă despre viaţa sfinţilor, 

semnificaţia sărbătorilor, calendare, datini şi obiceiuri la români. 

Cititorii de vârstă şcolară mare, absolvenţi de gimnaziu solicită 

literatură funcţională de informare, critică literară, filozofie, istorie, 

geografie, atlase, dicţionare şi culegeri. Un cititor corect motivat pentru 

carte este şi un cumpărător de carte. Acest procent de cititori este 

modest având în vedere mediul de viaţă în care trăiesc. Setea de epic e o 

dominantă a vârstei şcolare mijlocii. Unii elevi mai mari s-au oprit 

asupra cărţii Popasuri omiletice la duminici şi sărbători, carte cu 

lecturi scurte cu impact moral etic şi civic puternic asupra lor, scrisă 

sub imperativul permanentei întrupări a cuvântului în realitatea vieţii 

prezente a creştinului. Exemplu, Calomnia lectură de douăsprezece 

rânduri, pagina 201. Istoria a reuşit de multe ori să reabiliteze pe 

calomniat, dar niciodată pe calomniator. Concluzia povestirii este că 

oriunde a trăit, trăieşte sau va trăi, calomnitorul cade sub sentinţa 

neînduplecată din Evanghelie. Alte Popasuri omiletice la duminici şi 

sărbători scrise de Pr. Zosim Oancea urmăresc prin dimensiunile lor 

strânse, să dea prilej de meditaţie pentru orice credincios care le va citi 

şi să ofere schiţe predicatorului căruia îi revine sarcina să le adapteze 

momentului. În bibliotecă, în avalanşa de cărţi sosite în ultimul timp se 

                                                 
1 Costea, Octavia- Didacctica lecturii, Editura Institutul European, Iaşi, 2006, pag.11 
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găsesc o serie de cărţi religioase cu scrieri din Evanghelie, cărţi de ritual 

sau întâmplări istorice.  

 Teologia vie în ortodoxie scrisă de Î.P.S. Lazăr Puhalo apărută 

cu binecuvântarea mitropolitului Banatului ne învaţă că teologia 

ortodoxă este o putere vie şi fără sfârşit a cărei natură nu se schimbă 

niciodată. Se remarcă aici discuţia despre asceză, sensul credinţei, 

ierarhia cerescă, rolul monahismului ortodox cu lecturi despre 

rugăciunea bisericii, despre anateme ca acte ale iubirii, puterea 

rugăciunii obşteşti, pastorala de Crăciun, despre posturi, sfinţi. 

Remarcabilă este lectura Puterea rugăciunii obşteşti, Rugăciunea 

rânduită de Biserică nu este doar o experienţă personală isihastică. Mult 

mai puternică este rugăciunea într-un singur glas, al întregii comunităţi 

slujitoare, atunci când ne adunăm în cadrul Sfintei Liturghii pentru a ne 

ruga împreună. O astfel de rugăciune este ca o armată care defilează la 

unison. Teme de morală creştin- ortodoxă se pot dezbate la orele de 

dirigenţie, la cercuri literare, la activităţi de bibliotecă atunci când se 

pot prezenta cărţi din colecţia Biblioteca ortodoxă a editurii Eikon: 

Abecedar duhovnicesc de Protos. Justin Pârvu, Mari duhovnici 

români despre Maica Domnului- antologie, Mari duhovnici români 

despre Post- antologie, Reţete de Post şi rugăciuni pentru toate 

zilele de Ana Huţanu, Rugăciunile tămăduitoare ale Ortodoxiei, 

Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei de Theodor Damian. 

 Astfel, profesorul bibliotecar realizează o educare a comunicării- 

cuminecării, iar societatea informatizată către care ne îndeptăm aduce 

sensibile modificări în programele de educaţie. Învăţământul gimnazial 

acţionează sistemic pregătind elevii să se integreze într-un nivel de 

comunicare performant de talie europeană în scopul calităţii şi în 

virtutea inteligenţelor multiple. 

 

Prof. NICOLAE  TIHONIUC, 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Dărmăneşti, jud. Suceava 
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Lectura – un eveniment al cunoaşterii 
 

Bibl. MARIANA  TODIREANU 

Şcoala de Arte şi Meserii „Nicolae Labiş” Mălini, jud. Suceava 

 

 În societatea postindustrială de tip informaţional , dilema veche 

potrivit căreia cititorul e văzut în două ipostaze esenţiale , şi anume 

pasionat şi cel blazat, se confruntă cu noi nuanţe. 

 Astăzi lumea se schimbă peste noapte. Când are la dispoziţie 

mijloace rapide de comunicare şi informare, de ce s-ar mai obosi cineva, 

care e şi-aşa destul de stresat de vremea întoarsă pe dos şi de 

problemele din lume şi de acasă, să mai citească stând comod într-un 

fotoliu de lângă geam? În şcoli se mai citesc arareori romane, tinerii 

caută febril cronici sau rezumate pe internet. Şi astfel generaţia în blugi 

devine generaţia apăsării pe buton. Simplu. Apeşi, nu e obositor deloc, 

devine rutină, nu e obligatoriu să ştii engleză, unii chiar nici nu ştiu să 

citească bine, şi informaţia curge liniştit pe un ecran la care te uiţi ore 

întregi fără să te gândeşti la efectul tehnologiei asupra sănătăţii sau la 

viziunea celor care au creat programul. La puterea lor de selecţie. La 

intenţia lor. La frustrarea generată de necunoaşterea directă a lumii re-

create de un artist al cuvântului, prin lectura unei cărţi. La absenţa 

bucuriei de a descoperi ce au gândit alţii când deschidem o carte şi de a 

gândi noi înşine când o închidem. 

 Evoluţia rapidă a tehnologiei informatice e normală, lumea merge 

înainte, dar clădită pe temelii vechi. Din nimic, nimic răsare. O lume în 

care clasicii sunt rezumaţi şi comprimaţi şi unde locul cărţilor este luat 

de imagini şi reprezentări adresate simţurilor şi nu cugetului, este o 

lume în derivă. 

 Cărţile sunt memoria lumii peste veacuri şi reînnoite mereu prin 

efort creator, ele configurează existenţa umană, aşezând-o sub semnul 

protector al divinului şi trimiţând mereu la începutul din Cartea 

cărţilor: La început a fost Cuvântul… 

 Pornind de la aceste considerente, biblioteca SAM Mălini are ca 

obiectiv esenţial formarea de competenţe în domeniul receptării 

cuvântului scris, al cultivării gustului estetic şi al respectului faţă de 

valorile culturale. Premiza de la care considerăm că e bine să se plece se 

bazează pe ideea că fiecare cititor reface viaţa cărţilor, acceptă sau 
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respinge valori şi realităţi spirituale, deschizându-şi astfel, un drum 

propriu spre cunoaşterea lumii. 

 E firesc aşadar ca, mai ales în şcoli, să luăm în calcul trei 

aspecte: CINE este cititorul, CE citeşte şi, mai ales, CUM citeşte – 

pentru că, cercetarea acestui ultim aspect evidenţiază prin ce căi ajunge 

cititorul la evenimentul cunoaşterii, cum trăieşte el prin lectură, cum 

participă şi cum analizează. Bibliotecarul nu poate răspunde la cele trei 

întrebări fără o conlucrare reală şi eficientă cu personalul didactic , în 

principal cu profesorii de limba şi literatura română, cu învăţătorii şi 

profesorii-diriginţi. Centrul nostru de documentare şi informare (CDI) 

încearcă de aceea să participe efectiv la organizarea şi desfăşurarea 

unor acţiuni aferente temei în discuţie. 

Abordăm periodic, la nivel didactic, cu diverse prilejuri, aspectul 

cunoaşterii elevilor şi a gustului lor pentru lectură. Chiar şi aspecte 

exterioare, cum ar fi ambientul bibliotecii sau grafica gazetelor literare 

de pe holuri, pot constitui mijloace de atragere a elevilor, discuţiile pe 

marginea lecturilor şi personajelor preferate, concursurile pe teme 

literare, audiţii ale unor înregistrări din fonoteca de aur a literaturii, 

întâlniri cu scriitorii, proiecte literare, sunt modalităţi abordate la 

nivelul şcolii şi bibliotecii în ultimii ani. 

 Cunoscut fiind faptul că preferinţele elevilor, şi de fapt şi ale 

majorităţii maturilor, se îndreaptă preponderent spre genul epic în 

detrimentul celui liric, încercăm să valorificăm cât mai bine 

oportunitatea existenţei la câţiva paşi a Casei Memoriale „Nicolae Labiş” 

şi a renumelui comunei, datorat poetului. În Casa Memorială au loc 

lecţii de limba română, întâlniri cu elevi şi profesori de la şcoli din zonă 

şi din ţară. În bibliotec şcolii, elevii beneficiază în fiecare toamnă de 

întălniri cu sora poetului , doamna Margareta Labiş, care vorbeşte 

despre viaţa şi opera poetului şi despre destinul poeziei în general. La 

întâlnirile cu cadrele didactice, doamna Labiş şi domnul Florin Diac 

sprijină demersul didactic în sensul formării unor cititori avizaţi şi 

receptivi. Ultima lansare de carte în biblioteca şcolii, petrecută la 

sfârşitul anului 2008, a fost „Istoria învăţământului românesc modern” 

a lui Florin Diac. Sprijinim anual organizarea şi desfăşurarea 

Concursului Naţional de Poezie „Nicolae Labiş”, drept pentru care 

şcoala a primit în 2005 diploma şi medalia „Nicolae Labiş- 70 de ani de 

la naştere”. Festivalul oferă cadrelor didactice şi elevilor prilejul de a 

întâlni scriitori români cunoscuţi şi apreciaţi, elevii descoperind uneori 
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cu uimire că printre laureaţi se află tineri de vârsta lor. Practica ne 

arată că nimic nu-i stimulează pe tineri decât implicarea lor reală în 

procesul propriei formări. Prin urmare, în ultimii ani au participat la 

derularea unor proiecte liteare în care a fost implicat un număr destul 

de mare de elevi. În mod firesc, majoritatea acestor proiecte se leagă de 

numele poetului de la Mălini: 

• „Labiş în perioada bucureşteană” – în parteneriat cu Colegiul „Iulia 

Haşdeu” şi Primăria Sectorului 2 Bucureşti; 

• „Eminescu şi Labiş” – cu şcolile Ipoteşti şi „Ştefan cel Mare” Botoşani; 

• „De dragul limbii române” – cu Şcoala „George Călinescu” Oneşti; 

• „Poezie şi scultură” – cu Şcoala „Ion Irimescu” Fălticeni ; 

• „Din adâncul cuvântului spre lumină”- cu Şcoala „Petre Ghelmez” 

Bucureşti – proiect cu termen de derulare până în 2011. 

Elevii au avut astfel de prilejul de a cunoaşte îndeaproape şi 

opera altor mari scriitori, iar prin schimburile de carte şi diverse 

materiale informative fondul documentar al bibliotecii s-a îmbogăţit. În 

cadrul acestor proiecte s-au iniţiat concursuri de creaţie, unii elevi 

obţinând premii stimulatoare. 

Împreună cu cadrele didactice am avut grijă ca diseminarea 

acestor activităţi să asigure o cât mai bună stimulare în sensul 

receptării literaturii în şcoală şi încurajării lecturii şi creativităţii. 

Încercăm de asemenea să implicăm elevii în activităţi de cercetare 

a istoriei locale , în ideea acumulării de informaţii pentru o viitoare 

lucrare monografică , demers în care personalităţi locale ca doamna 

Mrgareta Labiş şi părinzele cărturar Gheorghe Brădăţanu s-au oferit 

deja să se alăture şcolii. 

În cadrul unui protocol de colaborare încheiat cu biserica „Sfinţii 

Apostoli Petru şi Pavel”din Mălini, protocol având ca temă „Învăţăm 

dăruirea de sine”, biblioteca noastră a organizat mai multe dezbateri pe 

marginea unor articole din revista suceaveană „Biserica din inima 

copilului” – revista la care ne propunem să colaborăm şi noi.  

Tradiţiile populare locale sunt un alt aspect care ne preocupă în 

mod constant. Ca urmare a efortului depus în acest sens, biblioteca 

şcolii deţine un impresionant album cu modele de cusături populare 

locale, urmând ca în curând în patrimoniul ei să intre şi o culegere de 

folclor local la întocmirea căreia elevii au o contribuţie importantă. 

În ciuda oricăror eforturi, avem totuşi o problemă în privinţa 

apetitului pentru lectură. Se constată că aceasta scade pe măsură ce 
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elevii înaintează în vârstă. Apar preocupări colaterale şi influenţe 

negativ-moderniste care deturnează tinerii de la drumul drept pe care 

şcoala şi partenerii săi educaţionali îşi dau silinţa să-i îndrume. 

Considerăm că acesta este sensul în care trebuie să căutăm în principal 

soluţii. 

E nevoie să dezvăluim tinerilor, prin apelul la concret şi prin 

implicarea lor directă la dialogul cu lumea, lucruri în care să creadă cu 

adevărat, să le insuflăm încredere şi credinţă. Două afirmaţii pot fi luate 

în considerare în acest sens: aceea că secolul în care ne aflăm se 

doreşte a fi „secolul comunicării” şi aceea în care André Maurois 

prevede că „secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”. 

Foarte actuală pare să fie şi o afirmaţie a lui La Rochefoucauld: 

„Sunt trei feluri de ignoranţă: A NU ŞTI ce ar trebui să ştii, A ŞTI RĂU 

ce ştii şi A ŞTI ce n-ar trebui să ştii.” 

În încheiere, să adăugăm pe lângă alte atâtea soluţii ale drumului 

drept în viaţă şi pe aceea că LECTURA este cu adevărat un eveniment al 

cunoaşterii! 
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Lectura – itinerar spiritual 
 

 

"Ceea ce face succesul unei cărţi , este să o citeşti din curiozitate. Ceea ce îi face glorie, 

este să o reciteşti pentru a-ţi hrăni sufletul". 

(Alfred de Vigny) 

 

Dispoziţia sufletească pe care ţi-o dă lectura nu poate fi 

întreţinută decît, aşa, repetând-o în chip regulat transformându-se într-

un ritual. Fără repetiţie nu există plăcere, cum fără repetiţie nu există 

nici dependenţa pe care o capeţi de la un moment dat încolo. Nu poţi 

pleca undeva fără să iei cu tine o carte, sau nu poţi să te aşezi seara în 

pat fără să răsfoieşti măcar câteva pagini din ea. În schimb, reversul 

dependenţei este rutina, cu saţietatea pe care o resimţi uneori şi cu 

pierderea treptată a candorii lecturii: cititul încetează să mai fie un act 

inocent, de lăsare completă în voia ficţiunii pe care ţi-o propune cartea, 

devenind în schimb un act lucid şi dureros de apreciere a ceea ce 

citeşti: bucuria lecturii a dispărut, în locul ei apărînd tristeţea 

discernământului critic. Nu mai trăieşti cartea, ci o evaluezi, nu o mai 

citeşti pătimind-o la propriu, ci o judeci analizînd-o la rece. Urmarea e 

că patima se preschimbă în chin, iar desfătarea lasă loc plictisului. 

Lectura şi-a pierdut astăzi prestigiul de odinioară. A încetat să 

mai fie un ritual, un act solemn a cărui gravitate să te ducă cu gândul 

la echivalentul ceremoniilor religioase din trecut. Şi, din ceea ce fusese 

odată lectura, şi anume act de iniţiere în misterul unei alte lumi, ea a 

ajuns să fie un mijloc laic de evaziune din realitatea cotidiană. Din act 

liturgic, a devenit leac psihologic. Şi cum a citi o carte este prin 

excelenţă un act al singurătăţii, şi cum orice lucru pe care ajungi să-l 

faci mereu de unul singur are ceva din natura solitară a unui viciu, 

lectura este forma perfectă pe care o poate lua un viciu atunci cînd este 

practicat de fiinţa unui intelectual. Şi, ca orice viciu, lectura are cîteva 

trăsături distincte: repetiţia, dependenţa şi rafinamentul. 

Arta de a citi e la antipozii extremismului fanaticilor cărţii, ca şi ai 

plictisului grav al celor ce au epuizat plăcerea lecturii. Niciodată, poate, 

ca în zilele noastre, n-a fost mai multă nevoie de o asemenea artă - 

dobândita prin exerciţiu pasionat - de o artă a lecturii. 

Suntem într-un secol care a înmulţit posibilitatile de comunicare 

între oameni, de exprimare şi de transmitere a informaţiilor. Mijloacele 
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audio-vizuale au pătruns în casele fiecăruia dintre noi. Pasiunea 

imaginii, a sunetului îşi dispută întâietatea, în viaţa omului modern, cu 

aceea a cărţii. Dar după cum cinematografia nu a ucis teatrul, după 

cum televiziunea n-a eliminat cinematografia, tot astfel, tehnicile audio-

vizuale de comunicare sau computerele nu vor elimina lectura. Lectura - 

pasionaţii ei o ştiu atât de bine - nu este pur informaţională. Nu citim 

doar pentru a dobândi anumite cunoştinţe. Citim - chiar şi unele 

tratate ştiinţifice şi, cu atât mai mult, operele literare, filosofice - tot 

astfel după cum trăim: cu participarea întregii noastre fapturi, cu 

gândurile, cu sensibilitatea, cu sensualitatea, cu temperamentul, cu 

caracterul nostru. 

Un inventator fantast din seolul al XVI-lea, Athanasius Kircher, a 

proiectat o utopică "masina de citit". Cititul însă nu este o operaţie 

mecanică lipsită de participarea cititorului. Privind, într-o veche 

gravură, aparatul bizar al lui Kircher, cu roţile şi lanţurile lui, zâmbeşti. 

Cât de inutil complicatăe toată această tehnică pe care un simplu gest 

al scoaterii unei cărţi de pe raft o suplineşte. Nu ne rămâne - decat sa 

deschidem cartea. Şi cartea vorbeşte. 

 

Cărţile dau glas răspunsurilor la întrebările care ne frământă dacă 

le căutăm, ne transmit forţă, speranţă, ne învaţă să ne lăsăm purtaţi pe 

aripile imaginaţiei, ne oferă ca refugiu din viaţa cotidiană un loc magic. 

Plăcerea de a citi nu poate fi tratată ca o "măsurabilă competenţă 

instrument de creştere personală, de cunoaştere”.  

Lectura este pentru omul modern, un viciu sau o osândă. Citim ca 

să trecem examenele, să ne înfiorăm sau citim din profesiune. Lectura, 

însă, ar putea implica şi funcţii mai nobile, adică mai fireşti. Ar putea, de 

pildă să ne introducă în anotimpuri, să ne reveleze ritmurile din afara 

noastră din care am ieşit prin ignoranţă. .. 

Biblioterapia 

Dacă anumite texte pe unii îi pot şoca, pot deschide breşe, 

declanşa o conştientizare, la alţii nu vor avea nici un efect. In oceanul 

cărţilor în care suntem cufundaţi în prezent se pot distinge totuşi 3 

mari curente biblioterapeutice: cărţile cu sfaturi directe (tip “ajută-te 

singur”), cărţile pentru cunoaşterea de sine şi cărţile de ficţiune care 

provoacă declicuri interioare.  

Biblioterapia este o formă complementară a psihoterapiei care 

include cărţi, broşuri sau alte materiale care sunt citite de către pacient 
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în afara sesiunilor de psihoterapie. In cele mai multe cazuri 

biblioterapia este folosită ca un adjuvant la formele tradiţionale de 

psihoterapie. Scopul biblioterapiei este acela de a lărgi şi adânci 

înţelegerea pacientului pentru o problemă particulară care necesită 

psihoterapie. 

In biblioterapie materialele scrise pot informa pacientul despre 

tulburarea propriu-zisă sau pot fi folosite pentru a creşte acceptarea de 

către pacient a tratamentului propus. Mulţi dintre aceştia apreciază 

ocazia de a citi despre problema lor în afara cabinetului de psihoterapie 

şi că aceste lecturi facilitează participarea activă la tratamentul lor şi 

accentuează sentimentul de responsabilitate personală în ceea ce 

priveşte recuperarea.   

Una dintre calităţile majore ale cărţilor “care fac bine” este 

favorizarea identificării: cititorul află că nu (mai) este singur, îl 

deculpabilizează şi astfel situaţia lui nu-i mai apare ca fiind dramatică. 

Este necesar ca aceste texte să suscite speranţa în normalizare şi să 

incite cititorul la o schimbare interioară. In măsura în care textele trimit 

la istorii/cazuri individuale, ele nu devin încurajatoare decât dacă invită 

cititorul la căutarea propriului său adevăr, dacă provoacă la interogaţii 

folositoare fără ca, totuşi, să impună răspunsuri! 

Bernard Werber, cu a sa “Livre du voyage”, a dus la extrem 

acest efect terapeutic. Textul se adresează cititorului şi îl însoţeşte într-

o călătorie în lumea sa interioară. La apariţia ei, s-a vorbit despre o 

“carte-relaxare” pentru că lectura ei acţionează direct asupra stărilor de 

conştiinţă ale cititorului. 

Virtuţile terapeutice ale unor cărţi au tot fost descifrate cu mai 

mult sau mai puţin succes. Merită de menţionat faptul că ele nu pot 

înlocui puternicele efecte ale contactelor interumane, pe care 

psihanaliştii le numesc trasferuri. Mai mult, lectura sfaturilor de auto-

vindecare nu înlocuieşte şi aplicarea lor. Cu toate acestea, în acest 

univers cvasi-haotic, unele cărţi sunt adevăraţi tovarăşi de drum 

(spiritual). Pentru Christophe Andre, “cartea-terapeut” prin excelenţă, 

cea care nu a încetat să ne uimească de două milenii încoace este 

Biblia. 

 

 

Prof. IULIA  BALDAZAR, 

Documentarist CCD G. Tofan Suceava 
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Urme în oglinda vremii 
 

 

Care este rolul biliotecii şcolare? 

Iată unul din răspunsurile Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Bibliotecilor şcolare: ,,să contribuie la înţelegerea de 

către elevi a rolului şi importanţei informaţiei în lumea 

contemporană…”. 

Tot în regulamentul mai sus amintit, bibliotecarul şcolar are şi 

una din următoarele sarcini: ,,desfăşoară, atât singur, cât şi în 

colaborare cu cadrele didactice, expoziţii şi prezentări de carte.….” 

Pornind de la cele menţionate mai sus, putem adaugă că o 

comunicare eficientă nu se efectuează numai cu şi prin cuvinte, ci şi 

prin intermediul tonului vocii, al atitutudinii noastre, a amplitudinii sau 

localizării vocii, a variaţiei coloritului epidermei etc. 

Fiind menţionate toate acestea (în exemplul pe care doresc să-l 

prezint în cazul de faţă) considerăm că o comunicare eficientă se face şi 

atunci când mesajul vine din partea unei persoane cu carismă, şi mai 

ales, cunoscută de aproape întregul Liceu cu Program Sportiv Suceava – 

prof  Emil Simion. 

Noi am comunicat iar profesorul Emil Simion a cuminecat întreaga 

sală. Este exemplul lansării cărţii ,,URME ÎN OGLINDA VREMII“. 

După experienţa unor lansări de carte anterioare (sau a altor 

activităţi asemănătoare), la care am avut ca invitaţi chiar şi televiziunea 

locală, am considerat că este simplu şi practic (consultându-l şi pe dl. 

Prof. dr. I. Cozmei), că dl. profesor Emil Simion să fie din nou prezent în 

şcoala noastră, prin faptul că se putea lansa cartea domniei sale în 

cadrul liceului unde a activat ca profesor de limba română mai mulţi 

ani şi s-a pensionat. 

Principalele etape ale acestei lansări de carte au fost: abordarea 

dl. Simion de către bibliotecar şi prof. dr. I.Cozmei, prezentarea datei şi 

a sălii pentru lansarea de carte, cererea către dl. director pentru a 

aproba acest proiect, momentele ce au loc şi timpul aproximativ pentru 

această acţiune, invitarea unor persoane din liceu şi din afara acestuia, 

vizita în biblioteca, deoarece spaţiul pentru lansarea aceasta nu era 

suficient în bibliotecă. 
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Introducerea în acest eveniment a fost facută de catre dl. prof. I. 

Cozmei, care a adresat câteva cuvinte împreună cu dl. director prof. D. 

Bernicu. Ropote de aplauze s-au pornit la rostirea numelui E. Simion. 

Momente importante au fost aduse şi de apropiaţi ai scriitorului, care i-

au făcut o caracterizare, i-au adus mulţumire pentru întreaga carieră, 

cât şi pentru efortul depus de-a lungul întregii sale activităţi la catedră. 

Astfel, elevii, cât şi cei prezenţi, au reuşit să asculte cum se face o 

caracterizare a unei persoane, cum se pot aduce mulţumiri, cum se 

poate face o exprimare liberă, cum trebuie să abordezi un subiect, cum 

se prezintă un eveniment. 

Cuvintele pline de simplitate, dar profunde, s-au auzit odată cu 

discursul domnului Simion. Mulţumirile sale s-au îndreptat către toţi 

cei prezenţi: prieteni, profesori, elevi. 

Comunicarea s-a transformat în cuminecare când dl. Simion a 

început să citescă din cartea sa, proaspăt ieşită de sub tipar ,,Urme în 

oglinda vremii”. Cartea este inspirată din realităţile trăite de autor în 

vremea când era director al şcolii din Udeşti. 

Atenţia a fost captată de 

interesul tuturor celor prezenţi 

pentru fapte din alte vremuri. 

Intonaţia aleasă, dicţia perfectă, 

emoţie vădită, toate acestea s-au 

auzit odată cu rostirea pasajelor din 

carte, citite chiar de dumnealui. 

Elementul de noutate, în 

timpul lansării cărţii, a fost omagiul 

adus unui prieten – Mircea Motrici 

o voce la Radio România, dispărut 

subit dintre noi. Cei prezenţi au 

aflat despre prietenia celor doi şi 

despre faptul că M. Motrici a fost şi autor de carte ,,Ferestră spre inima 

Bucovinei”, ,,7 zile pe muntele Athos” (cărţi care se regăsesc printre 

volumele bibliotecii LPS). 

D-na Rozalia Motrici, soţia lui M. Motrici, a luat cuvântul, a 

mulţumit şi pe mai departe s-a dorit o colaborare strânsă prin 

intermediul ,,Asociaţiei culturale M. Motrici”cu liceul nostru. 



 76 

Toate aceste elemente au încântat pe toţi cei prezenţi, elevii au 

putut afla multe informaţii despre oameni ai acestor meleaguri, care au 

lucrat şi încă mai lucrează pentru promovarea culturii. 

În final, după îmbrăţişări călduroase, ne-am retras în bibliotecă, 

un grup mic, pentru a se putea face câte o donaţie de carte către diferite 

persoane şi pentru biblioteca LPS Suceava cu autograful autorului. 

 

 

Astfel, biblioteca a primit un alt cadou de preţ: ,,Urme în oglinda 

vremii”, dar şi volumul de poezie ,,Strigăt tăcut” al dl. profesor E. 

Simion. 

Acesta a fost un exemplu practic de comunicare şi colaborare, 

care s-a desfăşurat prin intermediul bibliotecii în cadrul Liceului cu 

Program Sportiv Suceava, iar pe mai departe, se vor realiza alte 

activităţi asemănătoare. 

 

Bibl. MIHAIL  GABRIEL  CHIRICHEŞ 

Liceul cu Program Sportiv Suceava 
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În sfera educaţiei valorilor morale autentice 
 

 

Rămânem credincioşi adevărului potrivit căruia în constelaţia 

morală luminată şi centrală este dragostea de patrie, neam şi om – 

sentiment ales şi de mare altitudine sufletească. Astăzi avem datoria să 

vorbim şi să provocăm demersurle necesare în activitatea şcolii şi a 

Cetăţii  pentru pomovarea  patriotismului adevărat, solid şi dătător de 

speranţe tuturor. 

Doar activitatea şcolii în deplină armonie cu familia şi cooperare 

cu instituţiile de cultură poate şi trebuie să formeze  tineretul pentru 

viaţa democratică, să-i confere valorile morale şi perene specifie 

poporului român. 

Conştiiţa patriotică cupride în armonie repezentări, noţiuni, 

emoţii şi sentimente, comportamente şi convingeri despre istoia ştiinţa 

şi cultura până la limitele istorice, naturale ale ţării. Educaţia 

patriotică, care nu este deloc o noţiune perimată, poate fi desăvârşită 

prin cultivarea interesului şi a dragostei pentru patrimoniul cultural, 

ştinţific şi tehnic ce-l deţine poporul nostru. Studierea şi aprofundaea 

celor mai importante momente din viaţa, activitatea marilor oameni de 

ştiiinţă şi cultură provoacă o puternică înrâurire pozitivă în edificaea 

personalităţii oferind tineretului adevărate modele. Copiii, dar mai ales 

tinerii au avut dintotdeauna nevoie de modele pentru formarea lor 

civică şi morală. Mai întâi prin imitaţie, apoi prin transfer selectiv şi 

activ, modelele au reprezenat izvoare importante în formarea 

configuraţiei moral- civice a tineretului.Un autentic model pentru tineri 

îl constituie marile personalităţi ale trecutului din sfera religioasă, a 

ştiinţei şi culturii. Etica modelelor revine punct de plecare pentru 

cucerirea de noi poziţii şi creearea de noi valori moral-civice în 

concordanţă cu etapa social-istorică şi specificul naţional şi local. 

Mai ales prin lectură se poate valorifica rolul modelelor de muncă 

şi viaţă parcurgând pe plan formativ câteva etape: 

• cunoaşterea vieţii şi operei unor înaintaşi de seamă; 

• provocarea de trăiri, sentimente şi convingeri privind munca, faptele 

şi conduita de viaţă pilduitoare; 
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• formarea de trăsături de voinţă şi caracter apropiate sau cu tendinţa 

de suprapunere cu cele cunoscute în literatură devenite drept 

modele. 

Studierea şi cunoaşterea marilor biografii, chiar şi numai 

apropierea de anumite momente semnficative din viaţa unor sfinţi 

părinţi, personalităţi istorice, oameni de ştiinţă şi cultură reprezintă un 

autentic câştig cognitiv şi formativ. Una din marile biografii ale ştiinţei 

româneşti vrednică să slujească drept model de urmat pentru toţi 

doritorii culmilor luminoase ale vieţii, este viaţa, opera şi activitatea 

întemeietorului biospeologiei - Emil Racoviţă. Premisele care l-au 

condus pe savantul român la întemeierea biospeologiei sunt o frumoasă 

pledoarie pentru demonstrarea rolului observaţiei, măsurării şi 

experimentului ca geneză în formarea şi promovarea spiritului ştiinţific. 

Multe înţelesuri şi iradieri favorabile lunticităţii tinerilor dezvoltă 

exemplare viaţă de muncă a sa, care la Întâiul Congres al naturaliştilor 

din România, în 1928, rostea cel mai frumos discurs despre om şi 

natură, discurs încărcat de învăţăminte şi îndemnuri de mare 

actualitate şi astăzi. 

Rămânând în aceeaşi sferă, îl amintim pe Eugen Botezat, 

membru al Academiei Române care s-a ocupat îndelung de animalele 

sălbatice, ajungând la concluzia necesităţii protecţiei, conservării şi 

cultivării vânatului, una din cele mai preţioase avuţii naţionale. Din 

fiecare pagină scrisă reiese constanta sa iubire faţă de natură ceea ce-l 

va determina să scrie o frumoasă cugetare Iubirea naturii şi cultura 

naturistăsunt piatra de încercare a civilizaţiei. 

La ritmurile şi complexitatea societăţii moderne, oamenii nu mai 

au timp şi dispoziţie sufletească spre a comunica, spre a medita sau a 

contempla natura – Emil Cioran spune că noi modernii nu mai ştim să 

privim: avem cu toţii ochi de negustori, Nichita Stănescu, dragii mei, 

adevărul e cerul, dragii mei, realul e câmpul, iar Emily Dickinson, ce 

pustiu e să fii obiect, vreau să spun să nu ai suflet. Există soluţii la toate 

acestea? Metaforic vorbind, trebuie să ne întoarcem spre cer şi să-i 

învăţăm ordinea şi morala, deoarece cerul este acel sfânt abecedar de 

morală a lumii. Aşadar soluţia se află în spaţiul culturii şi educaţiei 

adevărate. Şcoala, mass-media, mai ales presa scrisă, instituţiile de 

cultură şi artă, opinia publică în nucleele ei sănătoase au datoria 

cunoaşterii realităţii, a vieţii spirituale şi mai ales în cel al exprimării 

morale.  
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Epoca modernă se însoţeşte de diminuarea unei anumite 

sensibilităţi a oamenilor, cu dese exprimări şi la tineri. Sunt tendinţe de 

coborâre a oamenilor în civilizaţia materială şi mai puţin de înălţare sau 

de menţinerea lor în cea spirituală. Desensibilizarea la care asistăm 

înseamnă uitare şi sărăcie de sens, iar omul este redus la situaţia de 

agent economic şi social. Argument, poate deveni şi numărul în scădere 

a cititorilor de carte beletristică, a spectatorilor de teatru, de film, a 

vizitatorilor în muzee, săli de expoziţii, monumente de artă etc. Credem 

că oportună devine acum cultivarea lăuntricităţii, deci formarea moral-

civică în dimensiunile specificului naţional. Educaţia moral-religioasă în 

lumea şcolii – de la grădiniţă la facultate – împreună cu biserica, 

educaţie aşezată pe principii şi norme pedagogice va conferi sănătatea 

morală necesară segmentului de viitor al populaţiei ţării cu iradieri 

favorabile asupra întregii societăţi. 

Reaşezarea corespondenţei dintre viaţa oamenilor şi diferite 

evenimente naturale devine o altă şansă de sănătate morală. Este în 

tradiţia oamenilor de a aprinde focul afară în seara Sfântului Ioan, de a 

face nunta după lăsatul secului, de a juca la solstiţii şi de a se bucura 

ori întrista odată cu mişcarea lunii etc., toate fiind armonii ale vieţii 

oamenilor cu ritmurile cosmice. Este acum în conduita multor tineri 

dezacordul: se aprinde focul oricând şi oriunde, dorind parcă a trezi 

sentimentul de tărie care urcă spre originile speciei; nunta se face fără 

calendar; jocul are prea des geneza în interese de tot felul, iar bucuriile 

şi supărările unora vin de la prea multă euforie alcoolică. Ne aflăm din 

nou în faţa problemelor complexe ale educaţiei. Cunoaşterea şi 

preţuirea armoniei din natură, prin învăţările şcolare şi nonşcolare, 

revenirea la adevăratele noastre tradiţii şi valori pot determina 

restaurarea marii armonii dintre activităţile omului şi fenomenele 

naturale. 

Orice dezvoltare trece prin educaţie. 

Să nu-l uităm pe Sfăntul Ioan Gură de Aur, să-i citim învăţăturile 

şi să să punem în ceput bun în toate de folos sufletului şi minţii. Dar 

viaţa spirituală se hrăneşte cu educaţie. Noi credem în puterea 

educaţiei. 

 

Bibl. ROXANA CHIRIAC 

Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret Suceava 
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Bibliotecarul - consilier al elevilor 
 

Motto: 

Consilierea înseamnă multe lucruri. Ea este tehnică de informare şi evaluare. Ea 

este un mijloc de a modifica comportamentul. Ea este experienţă de comunicare. 

Dar, mai mult decât atât, este o căutare în comun a sensului în viaţă a omului, 

cu dezvoltarea dragostei de esenţial, concomitent cu căutarea şi consecinţele ei. 

Pentru mine, restul este lipsit de importaţă dacă nu există acţiunea de căutare a 

sensului vieţii! Într-adevăr, această căutare este însăşi viaţa, iar consilierea este 

numai o intensificare specială a acestei căutări. (R. W. Srowig) 

 

Consilierea reprezintă o activitate prin care se urmăreşte 

sugerarea modului de comportare ce trebuie adoptat de o persoană 

consiliată într-o situaţie dată sau, în general, în viaţa şi activitatea 

cotidiană. În cadrul grupurilor şcolare, consilierea reprezintă o formă 

particulară de interacţiune şi influenţare, care contribuie la sprijinirea 

elevilor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, precum şi la 

omogenizarea şi dezvoltarea clasei de elevi ca grup educaţional. 

 Se apreciază că pentru eficienţa oricărui demers de consiliere, 

este esenţială stabilirea unei relaţii în care clientul percepe pe consilier 

ca pe o sursă de asistenţă, iar consilierul manifestă disponibilitate 

pentru furnizarea acesteia. 

 Numeroase profesiuni şi activităţi conţin componente de 

consiliere, mai mult sau mai puţin extinse. 

 Într-o primă categorie se plasează profesioniştii angajaţi în servicii 

de asistenţă, incluzând aici pe medicii psihiatri, pe consilieri, pe 

asistenţii sociali, pe specialiştii în plasarea forţei de muncă disponibilă. 

Într-o a doua categorie se plasează persoanele care desfăşoară 

voluntar activităţi de consiliere, cel mai frecvent în cadrul unor organizaţii 

non-guvenamentale. 

Într-o a treia categorie pot fi plasate persoanele care utilizează 

abilităţi de consiliere în contextul activităţii profesionale. În această 

categorie putem plasa cadrele didactice, preoţii, medicii de alte 

specialităţi decât psihiatri, asistentele medicale, Aici putem integra şi 

bibliotecarii şcolari, mulţi dintre ei, cadre didactice. 

Într-o a patra categorie pot fi plasate persoanele care îndeplinesc 

informal activităţi de consiliere, în contextul relaţiilor interpersonale 

cotidiene, uneori fără a fi conştienţi de acestea. 
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Abilităţile necesare consilierului pentru edificarea unei relaţii de 

sprijin se regăsesc şi la majoritatea bibliotecarilor şcolari:capacitatea de 

înţelegere empatică, ascultare activă, respectul pentru celălalt, 

autenticitatea. 

În ceea ce priveşte obiectivele consilierii, Secţiunea de psihologie a 

consilierii a Asociaţiei americane a psihologilor, defineşte obiectivul 

consilierii ca ”sprijinirea indivizilor în depăşirea obstacolelor legate de 

dezvoltare, în orice domeniu s-ar manifesta acestea în dezvoltarea 

optimă a resurselor personale”.(Patterson, 1986) 

Din punctul de vedere al obiectivelor vizate, putem afirma, fără 

teama de a greşi, că bibliotecarul şcolar ca şi consilierul şcolar este 

interesat de obiectivele de dezvoltare a potenţialului individual, cu alte 

cuvinte urmăreşte în primul rând valorificarea resurselor individuale 

existente. 

În mod obişnuit bibliotecarul şcolar, viitor ”manager al 

informaţiei”, oferă elevilor informaţii pentru şcoală, studiu, profesie sau 

loisir. Destul de frecvent însă, bibliotecarul şcolar se angajează în 

furnizarea de informaţii, explicaţii şi sfaturi în domeniul socio-afectiv.  

Fără a-şi propune astfel de obiective, bibliotecarul poate să 

contribuie la modificarea modului în care un copil sau un adolescent 

gândeşte, simte sau acţionează.  

În stabilirea obiectivelor specifice ale interacţiunilor cu fiecare 

client, consilierul se raportează întotdeauna la necesitatea spoririri 

responsabilităţii clientului pentru furnizarea de sens şi organizarea 

propriei vieţi. S-ar putea spune că scopul ultim al unui consilier este 

acela de a-l face pe client să devină propriul său consilier şi totodată cel 

mai bun consilier. În acelaşi fel putem spune despre bibliotecarul şcolar 

că-l ajută pe elev să treacă de la educaţie la autoeducaţie. 

Imaginea de sine este unul dintre cei mai importanţi factori ai 

motivaţiei şi, implicit, ai reuşitei şcolare. Stima de sine scăzută este cel 

mai adesea asociată cu nerealizările şcolare, iar pe de altă parte poate 

presupune timiditate, tendinţă de introvertire, singurătate, tulburări de 

învăţare sau comportament. 

Pentru încurajarea stimei de sine, conduita bibliotecarului ar 

trebui să se înscrie pe linia protejării şi dezvoltării imaginii de sine 

pozitive a fiecărui elev, pe crearea unui climat de succes, utilizând 

strategii care îi sunt la îndemână în bibliotecă (animaţii, lecturi 

personalizate, întâlniri cu autorii etc.) 
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Bibliotecarul şcolar îşi poate asuma şi o serie de responsabilităţi şi 

în ceea ce priveşte orientarea şcolară şi profesională. În acest sens, îi 

poate ajuta pe elevi să-şi adapteze lectura la nevoile personale, să-şi 

găsească motivaţia pentru  învăţare, să-şi cunoască şi să-şi aprecieze 

corect propriile capacităţi, să se informeze corect cu privire la şcoli, 

profesii şi piaţa muncii, să dezvolte valori şi atitudini pozitive, să 

selecţioneze şi să planifice activităţi de timp liber, să participe la 

activităţi şcolare şi extraşcolare adecvate. 

Activitatea de consilier al elevilor este, în esenţă, pentru 

bibliotecarul şcolar, o experienţă de comunicare”. Felul în care vorbesc 

adulţii angajaţi în educaţie, îi arată copilului părerea lor despre el. 

Afirmaţiile lor influenţează încrederea şi preţuirea pe care aceştia o 

acordă propriei persoane. Într-o mare măsură, limbajul celor mari 

determină destinul acelui copil. Ajutat să-şi exprime gândurile, 

sentimentele, comportamentul, copilul sau adolescentul dobândeşte o 

înţelegere mai clară despre sine şi despre lume. Este important pentru 

copii să se simtă înţeleşi. Dacă vrem să le lăsăm mintea liberă pentru a 

gândi şi a învăţa, trebuie să tratăm cu respect gândurile, emoţiile şi 

sentimentele lor. În concluzie, teoria şi practica consilierii în şcoală 

poate constitui, pentru bibliotecarul şcolar, o preţioasă resursă în 

formarea şi dezvoltarea profesională. 

 

Prof. MARIA  HANCEA 
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Biblioteca şi biserica 
 

 

Şcoala este locul unde tânărul începe să trăiască zilnic o parte 

din timpul său, în cadrul unei comunităţi ce depăşeşte cadrul familial. 

În şcoală, copilul trebuie să înceapă să respecte reguli de comportament 

pentru a-şi continua educaţia civică. Rolul educatorilor - învăţători şi 

profesori – în formarea ca cetăţean a elevului este foarte mare şi trebuie 

ca aceştia să-şi cunoască menirea. În şcoală se clarifică noţiunile de 

drepturi şi îndatoriri civice, de respect şi supremaţie a legii, de 

democraţie, de societate civilă, de patriotism şi sentiment naţional, de 

cult al eroilor, de prietenie etc. Calitatea educaţiei civice în şcoală 

depinde de educaţia primită de copil în familie şi de comportamentul 

grupului de învăţători sau profesori. 

Biserica este locul unde se adună creştinii pentru a-şi celebra 

cultul. Ea este casa Domnului şi în ea vin oameni de toate vârstele şi 

toate categoriile sociale. Învăţăturile religiei sunt încărcate de pilde şi de 

îndemnuri care te învaţă cum să te comporţi în relaţiile cu semenii. 

Fiecare predică este o lecţie de educaţie creştină, dar şi civică. Rolul 

Bisericii ca instituţie în formarea cetăţeanului din punct de vedere 

moral în societate este foarte important şi credem că însănătoşirea 

societăţii şi formarea conştiinţelor depind foarte mult de Sfânta Biserică 

şi de slujitorii ei. 

Biserica si Şcoala sunt doua instituţii atât de apropiate ca 

funcţie, încât este imposibil să slujeşti în Biserica şi să faci abstracţie 

de şcoală şi invers, să faci parte din instituţia şcolii şi să ignori Biserica. 

Aceasta, dacă înţelegi şi îţi însuşeşti rostul lor. Motivul fundamental 

pentru care Biserica şi şcoala se presupun reciproc este faptul că 

ambele au în vedere omul: Biserica se ocupă de mântuirea omului, iar 

şcoala, de instruirea lui. Dar nu există mântuire fără cunoaştere şi 

cunoaştere fără instruire. Mântuirea este un proces lung, care se 

desfăşoară în timpul existentei pământeşti a omului şi înseamnă 

ridicarea omului "la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei 

deplinătăţii lui Hristos" (Efes. 4, 13). De aceea, Cel ce a întemeiat 

Biserica, Mântuitorul Hristos S-a numit "Învăţătorul", una din slujirile 

Lui este cea învăţătorească, iar una din primele misiuni date apostolilor 
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arăta că una din funcţiile Bisericii va fi aceea de a învăţa: "Mergând, 

învăţaţi toate neamurile..." (Matei 28, 19). 

Din epistolele pastorale ale Sfântului Apostol Pavel se ştie că 

episcopii puşi de el, ca Timotei şi Tit, aveau puterea de a învăţa, precum 

şi obligaţia de a fi atenţi la ceea ce învăţau alţii, deci, de a supraveghea 

învăţătura în comunitate, pentru a putea "să indemne la învăţătura cea 

sănătoasa şi să mustre pe cei potrivnici" (Tit 1, 9). Împreuna cu harul şi 

credinţa, din episcop în episcop, s-a transmis dreapta învăţătură, iar cel 

care "este chemat să judece în faţa efortului de gândire şi de acţiune ale 

credincioşilor, pentru a păstra curat depozitul tradiţiei", este episcopul. 

Dar tot Sfântul Apostol Pavel precizează că în Biserica primară erau trei 

harisme principale: "Pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică: întâi 

apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători..." (I Cor. 12, 28). 

Învăţătorul era cel care instruia mai de aproape în cele ale credinţei şi 

moralei creştine, purtător al cunoştinţei şi al înţelepciunii. 

Pe pământ românesc, primele şcoli au fost cele "din tinda 

bisericilor" şi din mănăstiri, iar Biserica a slujit învăţătura şi limba 

neamului cu conştiinţa că misiunea aceasta îi aparţine. Lângă Biserica 

Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului s-a întemeiat cea mai veche 

şcoala românească din ţara noastră (1495). Şcolile pregăteau viitori 

preoţi, dar şi dascăli, dieci, copişti etc. în mănăstiri şi pe lângă centrele 

mitropolitane, pe lângă şcoli, pe lângă tipografii, erau şi ateliere de 

pictură, sculptură, broderie, argintărie etc. De aici au ieşit marii artişti - 

unii anonimi - care au dăruit poporului român şi lumii întregi 

frumuseţea fără de seamăn a Mănăstirilor Curtea de Argeş, Sfinţii Trei 

Ierarhi, Voroneţ, Suceviţa, Moldoviţa, Putna, Humor, Arbore etc. 

Astfel, studiind istoria poporului român, ajungem la convingerea 

că şcoala românească s-a nascut în Biserica neamului, a izvorat din 

aceasta şi a rămas aproape de ea. Chiar atunci când a devenit instituţie 

de sine stătătoare, şcoala românească a rămas credincioasă Bisericii, 

învăţăturii ei, a promovat valorile bisericesti şi a propovăduit credinţa 

dreaptă fiindcă în acest fel slujea nu numai Biserica, ci insuşi neamul 

românesc şi nu abdica de la esenţa misiunii ei. Biserica şi şcoala au 

aceeaşi istorie, aceleaşi monumente literare, artistice şi arhitectonice, 

aceeaşi bază culturală, fiind slujite de aceleaşi mari personalităţi care 

au crezut în acelaşi ideal: unitatea de credinţa, tradiţie şi limbă a 

neamului românesc. 
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Cărţile, valori ale Bisericii şi şcolii deopotrivă, erau tipărite pentru 

toţi românii din toate ţările. Cele din Ardeal treceau munţii în Ţara 

Româneasca şi Moldova, iar cele din Ţara Românească şi Moldova 

pătrundeau şi în Ardeal "ca să se lăţească cuvântul Sfintei Scripturi... 

în toate ţările şi ţinuturile, ce vorbesc în limba românească" şi să fie de 

folos "tuturor celor ce vorbesc în limba românească". 

Tipărite de Biserică, ele au fost preluate de şcoală ş de învăţării 

neamului şi valorificate ca mijloace de întărire a conştiinţei unităţii 

bisericeşti şi de neam a tuturor românilor. "In răstimp de două milenii, 

în care s-a plămădit romanismul, sufletul lui, - zice Octavian Goga - ca 

un vast rezervoriu a strâns în el amintiri şi speranţe, bucurii şi 

plângeri, toţi fiorii de care a tresărit în cursul vremurilor. Cine ar putea 

să despice această comoară de simţire şi să aleagă din ce anume taină 

derivă gama multiplă prin care se exprimă specificul nostru naţional?" - 

se intreba el. 

În Ţările Române, în secolele XIV-XV, se copiau manuscrise 

religioase, mai ales în mănăstirile Peri (Maramureş). Tismana şi Neamţ. 

Acestea erau împodobite cu miniaturi de o rară frumuseţe, executate 

uneori chiar de copişti, distingându-se Nicodim de la Tismana (Oltenia) 

şi Gavril Uric de la Neamţ. Activitatea a continuat în perioadele 

următoare la mânăstirile de la Dragomirna, Bistriţa (Oltenia), Hurezi, 

Râmnicu Vâlcea, distingându-se Popa Grigore din Măhaci, Anastasie 

Crimca, Ioan şi Grigore Râmniceanu şi alţii.  

Pe lângă mânăstiri, cărţile se copiau în incinta Universităţilor care 

urmăreau şi coordonau chiar această activitate. Tot Universitatea fixa şi 

preţul exemplarelor care se vindeau în librării, ce existau pe lângă 

fiecare dintre acestea. 

În secolul al XV-lea germanul Johann Genschfleisch, supranumit 

Guttenberg (? - 1468) a adus în lumea cărţii ,,minunea tiparului”. Către 

anul 1440 a început să fabrice litere mobile din metal, găsind şi aliajul 

cel mai potrivit: plumb cu antimoniu. În 1456, împreună cu asociatul 

său J. Just, a tipărit la Mainz o biblie latină, cunoscută sub numele de 

Biblia de 42 de rânduri sau Biblia lui Guttenberg. Era o carte de format 

mare, in folio, din pergament, iar caracterul literelor tipărite era la fel ca 

acela al manuscriselor. Până la 1500, litera din cartea tipărită imita 

litera din manuscris, cartea purtând numele de incunabul (lat. 

incunabula, orum = leagăn, început, obârşie, locul unde s-a născut 

cineva aici cu sensul de carte de început). Lupta dintre cartea tipărită şi 
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cea manuscrisă a fost de lungă durată şi abia în secolul al XVII-lea se 

poate vorbi de o victorie completă a tiparului în Europa Apuseană. În 

Ţările Române - chiar mai târziu. 

Din Mainz, tiparul s-a răspândit rapid în toate ţările Europei: 

Franţa, Italia, Anglia, Ţările de Jos, mai lent s-a răspăndit în teritoriile 

stăpânite de Imperiul Otoman. În Ţările Române tiparul a ajuns la 

începutul secolului al XVI-lea. Prima carte tipărită în Ţara Românească, 

prin filieră veneţiană şi cu ajutor sârb a fost Liturghierul slavonesc 

(1508). Cetatea de scaun Târgovişte s-a afirmat în mod deosebit în 

planul tipăriturilor în secolul al XVI-lea, fiind după oraşul Cracovia şi 

Cetinije (Serbia) unul dintre centrele europene deosebit de importante 

ale tiparului chirilic, cât şi de difuzare a cărţilor în Peninsula Balcanică 

şi în secolele XVII - XVIII, chiar până în Georgia şi Peninsula Sinai. 

Din acest punct de vedere un loc aparte l-a ocupat perioada 

domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688 - 1714), când şi-a 

desfăşurat activitatea Antim Ivireanu. În secolul al XVI-lea în 

Transilvania funcţionau tipografii la Sibiu (1529), Alba Iulia, Orăştie, 

Braşov, dar numărul foarte mare de centre tipografice va fi atins în 

Ţările Române în secolul al XVII-lea, când se vor deschide noi tiparniţe 

şi la Iaşi, Bucureşti, Govora, Snagov, Cluj. 

În perioada Renaşterii, cartea s-a individualizat şi a crescut din 

punct de vedere al numărului, astfel că în anul 1500 în Europa existau 

peste 40000 de exemplare. Au apărut tot mai mulţi autori laici: critica 

de text a căpătat tot mai mult teren şi atenţia s-a îndreptate spre 

cercetarea şi descoperirea manuscriselor antice. 

Biblioteca a existat, după cum s-a putut observa deja, încă din 

Antichitate. În epoca antică existau biblioteci, dar ele se confundau cu 

arhivele. Cea mai veche bibliotecă cunoscută este aceea de la Ninive, 

datând din secolul VII î.Hr., biblioteca regelui Asurbanipal, care 

cuprindea două încăperi cu numeroase lăzi în care s-au găsit peste 

22000 de tăbliţe de lut. Aceasta avea şi un bibliotecar şi chiar cataloage 

din care, fragmente, au ajuns până în epoca contemporană şi au putut 

fi studiate cu ajutorul calculatoarelor. 

În Grecia au funcţionat, de asemenea, biblioteci. La Atena existau 

în şcoli, în temple sau funcţionau biblioteci personale, cum a fost cea a 

lui Aristotel sau aceea a lui Pisistrate (600 - 527 î.Hr.). 

În epoca elenistică, la Alexandria funcţiona o bibliotecă şi un 

Museion (locul unde de adunau savanţii şi filozofii celebri şi care 



 88 

adăpostea şi biblioteca), iar la Pergam - o bibliotecă celebră. Biblioteca 

din Alexandria cuprindea aproximativ 400000 de manuscrise care au 

fost sistematizate şi catalogate de personalităţi ştiinţifice ale vremii: 

Demetrios din Phaleron, Calimach, Eratostene. 

Biblioteca din Pergam a ajuns în posesia reginei Egiptului, 

Cleopatra (51 - 30 î.Hr.), alăturându-se apoi celei din Alexandria. 

Romanii au continuat tradiţia creând şi prima bibliotecă publică în 

timpul lui Cezar (101 - 44 î.Hr.) şi o bibliotecă cu două secţii, de limbă 

greacă şi latină, în timpul împăratului Augustus (63 î.Hr. - 14 d.Hr.). 

În anul 354, Constantin cel Mare a fondat la Constantinopol o 

bibliotecă ce se va dovedi cea mai viabilă până la căderea oraşului sub 

turci (1453). Treptat, colecţia de cărţi a bibliotecii imperiale din Bizanţ a 

crescut necontenit şi a fost consultată de cărturarii vremii, dintre care 

s-a remarcat împăratul Constantin Porfirogenetul. 

S-a distins activitatea lui Photias (cca. 828 - cca. 895), profesor la 

Universitatea din Constantinopol, bibliofil pasionat, posedând o 

bibliotecă remarcabilă, unul dintre cei mai erudiţi oameni ai secolului 

IX. A lăsat numeroase scrieri, dintre care un loc deosebit îl ocupă una 

cu caracter enciclopedic: Myrabilion, cunoscută şi ca biblioteca lui 

Photias, unde au fost rezumate 279 de opere, cu adnotări, date 

bibliografice şi opere critice. 

În epoca medievală, în Europa au continuat să se creeze biblioteci 

personale ale intelectualilor vremii, precum şi biblioteci de curte ale 

împăraţilor, regilor, seniorilor. Pe de altă parte, au cunoscut o largă 

înflorire bibliotecile clericale şi cele ale universităţilor. Cele clericale (ale 

mănăstirilor, ale papilor, patriarhilor, episcopilor etc.) au lăsat un fond 

de carte deosebit de bogat. S-au remarcat, în  secolele VI-VIII: biblioteca 

Vaticanului, cea de la mănăstirile Monte-Cassino, Luxeuil, Canterbury, 

Saint Gallen, Westminster, Saint-Denis, Corbie, Fulda, Athos, Patmos, a 

Patriarhiei din Alexandria, din Ierusalim, din Antiohia şi Bizanţ. 

În secolul X, s-a fondat la Bagdad o bibliotecă cuprinzând 12.000 

volume: opere inedite, traduceri din greacă, sanscrită, chineză. La 1233 

activitatea acesteia s-a lărgit considerabil, fiind construită aici o 

bibliotecă pentru toate popoarele Orientului, cu zeci de biblioteci şi sute 

de mii de cărţi. De remarcat că în răstimpul secolelor X-XIII Orientul a 

cunoscut foarte numeroase şi bogate biblioteci particulare. Celebră era 

biblioteca din Cairo, care în secolul X poseda un fond de 1.600.000 de 

volume de matematică, filosofie etc. 
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Universităţile au fost dotate şi ele cu cărţi, dar acestea, fiind 

foarte scumpe şi destul de rare până la invenţia tiparului, erau legate 

de pupitrele din sala de lectură (libri catenatae). Menţionăm în acest 

sens câteva biblioteci ale unor universităţi celebre: Köln, Viena, 

Cracovia, Praga, Basel, Padova. 

În perioada secolelor XIV-XVI bibliotecile publice şi cele personale 

au cunoscut o dezvoltare deosebită. Merită a fi amintite Biblioteca 

Corviniană de la Buda, creată de Matei Corvin regele Ungariei (1458-

1490), care la un moment dat conţinea între 1000 şi 1500  codexuri, în 

special italiene. La Florenţa, regele Ungariei a întreţinut permanent 4 

copişti şi cumpăra manuscrise în valoare de 33.000 de galbeni. În 1540, 

biblioteca a fost jefuită de turci şi multe cărţi risipite şi distruse. În 

aceeaşi categorie de biblioteci trebuie amintită şi cea creată de 

Laurenţiu Magnificul (1447-1492), Biblioteca Laurenziana, la Florenţa, 

în încăperea construită special de Michelangelo şi cea de la Veneţia, 

Biblioteca Marciana, iniţiată de Petrarca în 1362 şi devenită o adevărată 

bibliotecă abia în 1468. Nucleul acesteia l-a constituit biblioteca 

cardinalului grec Bessarion, pe care acesta a dăruit-o în 1467 Signoriei 

veneţiene. (1900 de volume). 

În ceea ce priveşte Ţările Române, primele biblioteci au fost de 

asemenea cele mănăstireşti, care s-au format pe lângă mănăstirile 

benedictine în secolul XI în Transilvania. În cele mai multe mănăstiri se 

desfăşura o susţinută activitate culturală, copiindu-se manuscrise sau 

tipărindu-se cărţi. În secolele următoare s-au alăturat cele ale 

mănăstirilor franciscane, dominicane şi cele ale catedralelor. Oraşele 

Alba Iulia, Sibiu, Braşov, Cluj erau renumite în Europa pentru colecţiile 

acestor biblioteci în secolele XIV-XVI. La mijlocul secolului al XV-lea 

mănăstirile franciscane de la Bacău şi Baia posedau şi ele biblioteci 

însemnate. În secolul al XVI-lea avem menţiuni în izvoarele scrise 

despre existenţa unei biblioteci în Moldova, la Şcoala de la Cotnari, în 

perioada domniei lui Despot-Vodă (1561-1563).O atenţie deosebită s-a 

acordat bibliotecilor din Ţările Române în secolul al XVIII-lea, 

remarcându-se în acest sens: Constantin Brâncoveanu (1688-1714), 

Antim Ivireanu (?-1716), stolnicul Constantin Cantacuzino (1640-1716), 

Dimitrie Cantemir (1673-1723), Constantin Mavrocordat (1741-1743). 

Iar în Transilvania, în această perioadă, s-au creat marile colecţii 

particulare ale căror fonduri se pot consulta şi astăzi la Biblioteca 
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Battyanaeum (Alba Iulia), Biblioteca Brukenthal (Sibiu), Biblioteca 

Teleki (Târgu Mureş). 

Bibl. RODICA  MÎŢAN 

Grupul Şcolar Cajvana, jud. Suceava 
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Institutului biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

Bucureşti 1992 

• www.scribd.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

Comunicarea cu lectura 
 

Ce este lectura ? ”act de ghicire“, ”descifrare”, “confruntare“, ”dublă 

spovedanie”? 

Cum comunicăm citind o carte? Este lectura o comunicare? 

 

Acestea sunt întrebările care au fost puse elevilor de la Grupul 

Şcolar “Ion Nistor” Vicovu de Sus într-un sondaj recent realizat de 

biblioteca şcolii în colaborare cu biblioteca publică şi Catedra de limba 

şi literatură română cu elevii claselor V-XII pentru a constata dacă 

citesc elevii şi dacă şi-au format o anumită opinie despre lectură. 

Cele trei întrebări ajutătoare puse elevilor au fost dezbătute 

împreună având punct de plecare relaţia lectură -comunicare. 

“Adevăratul cititor, la fel cu adevăratul drumeţ, e acela care citeşte de 

dragul de a citi care-şi face din satisfacţiile ce-i procură lectura 

deprinderi superioare şi care nu oboseşte niciodată.” 

Lectura în sens tradiţional etimologic este descifrarea  sistemului 

de semne scrise care constituie un text şi decodarea ansamblului de 

elemente comunicate în acest fel. Aşadar, înseamnă în primul rând un 

proces de comunicare, o etapă hotărâtoare în care odată cu cunoştinţele 

de cultură generală , elevul urmează să-şi însuşească şi un instrument. 

Toate sensurile termenului de lectură include semnificaţia de 

transmitere şi comunicare; de la autor la cititor, lectura fiind 

comunicatul şi cititorul cel care creează lectura. 

Biblioteca şcolară este însăşi un spaţiu al comunicării pe mai 

multe planuri cu funcţiile sale de informare, formare şi documentare. 

Utilizatorii deprind capacitatea de a comunica imediat, accesând 

toate tipurile de informaţii şi posibilităţi de instruire permanentă. 

Serviciile bibliotecii au fost orientate spre utilizator, presupunând 

satisfacerea cerinţelor de informare şi documentare. 

Relaţia bibliotecar–utilizator este bazată pe parteneriat şi 

colaborare reciprocă. Citind descoperim adevărul, frumosul şi 

beneficiem totodată de cunoştinţele acumulate în lume .  

Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii dându-i 

posibilitatea cititorului său să descopere câte o bucată din existenţa 

personajelor sale cu suferinţele , bucuriile, înfrângerile şi biruinţele lor. 
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Numai citind o carte, utilizatorul are posibilitatea să se oprească mai 

multă vreme asupra unui pasaj, să se întoarcă la altul şi să mediteze 

îndelung în timpul lecturii . 

Literatura dezvăluie sentimente şi gânduri ale oamenilor, reacţiile 

lor sufleteşti în cele mai variate situaţii. 

Creaţia artistică este strâns legată de experienţă de viaţă a 

artistului determinând o cunoaştere activă a realităţii, contribuind la 

formarea şi orientarea concepţiilor cititorului despre societate. 

Toate mijloacele de răspândire a cunoştinţelor rămân subordinate 

cărţii. Cititorul  cunoaşte realitatea prin intermediul operei de artă şi 

comunica citind. El îşi dezvoltă gândirea şi limbajul, fiind în măsura să 

deosebească ceea ce este bun, util, constructiv şi educativ de ceea ce 

poate fi dăunător şi în final va fi capabil să formuleze o opinie clară 

despre cartea citită. 

O carte citită te trimite la alte cărţi formându-se o înlănţuire 

logică. Prin lectură, cititorul are posibilitatea să îmbogăţească şi să 

recreeze opera literară ,desăvârşind-o în direcţia propriei personalităţi 

,implicându-se cu întreagă să fiinţa în mediul social şi psihologic al 

momentului. 

Textul literar permite transmiterea unui ansamblu de informaţii, 

prin care li se vorbeşte oamenilor despre lucruri pe care ei le cunosc dar 

nu le pot transmite prin limbajul comun. 

După cum spunea Jorge Luis Borges: ”O carte este mai mult 

decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog 

stabilit cu cititorul său este tonul pe care îl impune cititorului şi este 

imaginea schimbătoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale.” 

Cartea este văzută de unii cititori ca o comoară fără preţ, ca un 

ospăţ al gândurilor la care ,oricine este poftit să-l descopere şi să se 

folosească de el în voie. 

Interesul pentru citit se formează prin perseverenţa şi voinţa, 

cititorul deprinzând metode 

şi tehnici de muncă intelectuală dezvoltându-şi gândirea, imaginaţia şi 

capacitatea de exprimare corectă şi expresivă. 

Dacă cultul pentru carte este format din primii ani de şcoală, 

acesta rămâne pentru toată viaţa o obişnuinţa utilă. 

Modalităţi de stimulare a interesului pentru lectură: întocmirea 

unor portofolii pentru fiecare scriitor cunoscut cuprinzând portretul, 

date bibliografice şi aspecte esenţiale din opera lor, stârnind 
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curiozitatea, expoziţii de carte, expunerea prin povestire, conversaţia 

sau dezbaterea, recenzia, jocul cu versuri, medalioane literare, 

dramatizări după unele texte literare, citirea în colectiv, şezători literare, 

concursuri pe teme literare, excursii literare. 

Lectura necesită îndrumare şi control. Procedeele de efectuare a 

controlului sunt: anchetele, controlul fişelor de cititor de la biblioteca, 

convorbiri cu elevii, fişe de lectură. 

În urma  acestui sondaj de opinie am descoperit cât citesc elevii şi 

cum percep ei lecturarea unei cărţi. 

Dintre răspunsurile oferite de către elevii noştri am reţinut 

câteva: 

Comunicarea cu lectura reprezintă “puntea“ care face legătura 

între realitate şi Universul cărţii, cititorul desprinzându-se de lumea în 

care trăieşte zi de zi  şi transformându-se într-un personaj îndrăgit 

păşeşte timid în lumea oferită de scriitor şi este părtaş întâmplărilor 

derulate în conştiinţa acestuia cu ajutorul rememorarii evenimentelor 

petrecute în viaţa sa. 

Această comunicare face legătura strânsă între noi şi cartea citită 

printr-o conexiune involuntară cu lumea oferită de scriitor (Breabăn 

George, a X-a C) 

Cititorul caută să-şi formeze un statut în viaţa să precum 

personajele din  cărţile citite şi este uneori influenţat în alegerea pe care 

o are de făcut în viaţa. 

Adeseori, omul este lipsit de înţelepciune, la vârsta când ar trebui să 

aleagă drumul destinat vieţii sale şi de aceea ar trebui să citească foarte 

mult pentru a-l ajuta să deosebească binele de rău. (Schipor Stefan, a 

IX-a B) In funcţie de alegerea făcută cititorul sau personajul din lectură 

îşi croieşte propriul drum în viaţa sa, bun sau rău fără să realizeze că 

este stăpân adeseori pe propriul destin. 

Cititul te face om – O persoană care nu a citit de-a lungul vieţii 

sale este lipsită de imaginative şi cultura neputând face faţă solicitărilor 

intelectuale la care este supusă. 

Prin lectura cărţilor eu mi-am schimbat modul de a gândi, mi-am 

dezvoltat vocabularul şi am început să cunosc mai multe lucruri cum ar 

fi tradiţiile şi obiceiurile din anumite zone, gândirea unor oameni din 

anumite perioade şi chiar, cât de important este să fii om cu o cultură 

generală bogată (Bujdei Ionela, a XI-a C). 
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A comunica cu lectura înseamnă să te implici în opera pe care o 

citeşti ,punându-te în locul unui personaj care după părerea ta ţi se 

potriveşte. Odată ce intri în atmosfera lecturii, totul decurge foarte usor, 

lectura devine interesantă şi implicându-te ai tendinţa să faci totul aşa 

cum ţi se pare mai bine că ar ieşi lucrurile. (Mutescu Ana Maria). 

Noi înţelegem prin lectură poartă spre înţelepciunea de care avem 

nevoie pentru a străbate obstacolele oferite de cursul vieţii. Lectura 

trebuie să fie într-o legătură foarte strânsă cu cititorul deoarece trebuie 

să înteleagă fiecare detaliu al lecturii. (Cernat Andrei) 

Cartea este scrisă pentru a fi citită de toate generaţiile. (Carcea 

Andrei)  

Cu cât citeşti mai mult, cărţile pătrund în sufletul tău şi te răpesc 

pentru o clipă în lumea lor ajutându-te să dezlegi misterele vieţii “Cine 

are carte are parte”. 

Încâ de mic copil, omul ascultă cu plăcere  poveştile oferite de 

scriitori pătrunzând în lumea minunată a cărţii şi trăind intens fiecare 

acţiune. Citind, omul descoperă ceva nou şi interesant. (Popescu 

Adelina, a X-a A) 

Comunicarea cu lectura este acea comunicare cu personajele în 

sine datorită complexităţii cu care ele sunt caracterizate. (Ilas Ana 

Maria). 

Orice carte ascunde în paginile sale o întâmplare din viaţa 

scriitorului şi mai ales o lecţie de viaţă. 

Lectura este baza culturii generale pe care omul şi-o dobândeşte 

în timpul anilor de şcoala şi de-a lungul vieţii informându-se cu 

ajutorul cărţilor, presei, televiziunii şi internet-ului. Toate trei formează 

un tot unitar completându-se reciproc. (Calancea Maria a VIII-a B)  

Biblioteca viitorului ne introduce metode noi de difuzare a cărţilor 

şi informare a cititorilor prin informatizarea şi automatizarea diferitelor 

servicii. 

Criza de timp manifestată prin aglomerarea materiei cere o servire 

rapidă şi eficientă a utilizatorilor. 

Comunicarea a pornit de-a lungul anilor de la tradiţional, de la 

comunicarea prin semne apoi verbală şi scrisă şi în cele din urmă, 

virtual regăsindu-se noţiuni intermediare care presupun o imbogăţire şi 

modernizare a conceptului de bibliotecă. 

Informaţia tradiţională presupune găsirea acesteia într-o carte 

aflată într-un domeniu al bibliotecii iar cea electronică presupune un 
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sistem de informare şi documentare care dispune de colecţii de date 

electronice şi procedure informatice automatizate pentru construirea şi 

exploatarea acestora. Documentele electronice vin în sprijinul 

documentelor  tradiţionale.  

Bibl. MĂRIOARA BAHNEAN 

Grupul Şcolar I. Nistor Vicovu de Sus 
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Esenţa comunicării 
 

Esenţa comunicării înseamnă să ştii să vorbeşti şi să asculţi, 

astfel încât interlocutorul tău să te înţeleagă, mai mult să te accepte. 

Comunicarea interumană se realizează pe trei niveluri: logic, 

paraverbal, nonverbal. Comunicarea este eficientă atunci când între 

aceste trei niveluri nu există contradicţii. Este important să ne 

concentrăm în egală măsură asupra tuturor nivelurilor de comunicare. 

Fiind, prin excelenţă o dimensiune fundamentală a existenţei şi 

dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri, comunicarea este procesul 

de transmitere a informaţiilor şi sentimentelor (idei, păreri, atitudini, 

opinii) de la un individ către altul, de la un grup social către altul. 

În anul 1909 sociologul american Charles Cooley în cartea “Social 

organization” a propus următoarea definiţie a comunicării: “Este un 

mecanism prin care relaţiile umane există şi se dezvoltă: el include toate 

simbolurile de spirit şi mijloacele de a le transmite prin spaţiu şi de a le 

menţine în timp. Include expresia feţei, atitudinile, gesturile, tonalitatea 

vocii, cuvintele, scrisul, imprimarea ş.a.”.  

Nici nu ne dăm seama că o mare parte din procesul comunicării 

are loc la un nivel inconştient, datorită faptului că zilnic emitem şi 

receptăm o sumedenie de mesaje. 

Cu ajutorul comunicării putem clădi experienţe pe care apoi să le 

folosim în avantajul nostru. Dar e de la sine înţeles că întotdeauna e 

nevoie de o implicare totală, deoarece există momente în care „a 

comunica” presupune un risc şi sincronizarea cu receptorul poate fi sub 

aşteptări. Comunicarea se află în strânsă şi directă legătură cu sistemul 

de valori al fiecăruia dintre noi. Împărtăşirea acestui sistem unui 

partener, prin comunicare va conduce spre o relaţie demnă şi spre 

cunoaştere reciprocă. 

Prin comunicare oamenii se deschid unii faţă de ceilalţi şi 

stabilesc legături. Acestea vor conduce spre un anumit echilibru şi vei 

ajunge să înveţi cât mai multe despre cel din preajma ta, dar şi despre 

tine; astfel vei dezvălui celuilalt cum gândeşti, ce simţi, ce dorinţe, nevoi 

ai. Ca urmare, ajungi să fii angajat într-o completă deschidere de sine şi 

acceptare.  

Eliberarea barierelor reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea 

comunicării. Dacă ai anumite aşteptări, comunică-le! 
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Pentru exploatarea la maximum a beneficiilor oferite de o 

comunicare eficientă, existenţa unor bune abilităţi practice (şi nu 

teoretice) este vitală. 

Orice mesaj – intenţionat sau nu – determină o schimbare în 

atitudinea, opinia sau modul de acţiune al receptorului. 

Cunoaşterea şi folosirea justă a mijloacelor de exprimare a ideilor 

pe care dorim să le comunicăm constituie o condiţie primordială în 

comunicare. Aceste mijloace sunt: limbajul şi stilul. 

Pentru comunicarea unui mesaj corect limbajul verbal se 

împleteşte cu acela nonverbal. Există o multitudine de expresii care 

reflectă stările de spirit (spre exemplu, surâsul indică o persoană 

amicală deschisă discuţiei). 

În relaţiile interumane comunicarea verbală se situează pe locul  

cel mai important, dar în comportamentul speciei sunt folosite ca 

substitut sau în mod complementar faţă de aceasta alte coduri de 

comunicare ( comunicarea tactilă, gestuală-kinezică, prin intermediul 

obiectelor etc.) 

Esenţa comunicării presupune împărtăşirea cu final deschis şi 

implică acceptarea. O dată ce interlocutorul a reuşit să se deschidă şi 

să-ţi împărtăşească din ceea ce simte, spune-i cît de mult înseamnă 

pentru tine să poţi împărtăşi o parte din lumea lui. 

Însuşirea unor deprinderi eficiente de comunicare va permite 

dezvoltarea unor relaţii sociale plăcute, stabile, necesare. E important 

însă să nu uităm să fim pe deplin angajaţi în efortul comunicării, să fim 

motivaţi, să învăţăm, să facem schimbări şi să le punem în practică.. 

Trebuie să dedicăm îmbunătăţirii stilului nostru de comunicare timp şi 

să anulăm rezervele, punctele neclare sau orice altceva ne poate 

distrage atenţia. 

Esenţa comunicării nu este aceea de a oferi informaţii, ci de a 

stabili relaţii. Calitatea acestora va depinde în mare măsură de 

abilitatea fiecăruia dintre noi de a se exprima pe el însuşi în mod verbal. 

Prof. ALINA  ŞANDRU 

Redactor CCD G. Tofan Suceava 

Bibliografie: 

• Corti, Maria - Principiile comunicării literare, Ed. Univers, Bucureşti 1981 
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Comunicări şi cuminecări în bibliotecile şcolare 
 

 

Activitatea bibliotecilor şcolare se bazează pe două coordonate:  

• Colaborarea bibliotecar – elev 

• Colaborarea bibliotecar – personal didactic. 

Scopul final al acestor colaborări este dezvoltarea gustului elevilor 

pentru o lectură de plăcere. “Toţi oamenii au de la natură dorinţa de a 

cunoaşte,, - Aristotel. Or, această dorinţă este întreţinută mai ales de 

prezenţa, în cadrul şcolii, a unei biblioteci atractive. Bibliotecarul 

prezintă biblioteca cititorilor ca pe un spaţiu de recreere, fără 

constrângeri didactice unde fiecare elev îşi poate găsi universul visat. 

Rodul lecturii este dorinţa oamenilor de a exista o lume mai bună, fără 

violentă, droguri, sărăcie. O astfel de lume poate deveni realitate dacă 

cei implicaţi în instruire şi educaţie vor avea permanent în vedere 

cultivarea la elevi a bunului gust privind lectura. Toţi vor avea de 

câştigat dacă elevii, generaţia de mâine, vor duce aprinsă mai departe 

făclia cunoaşterii prin intermediul lecturii. 

Lectura formează progresiv un tânăr cu o cultură 

comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul 

său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, exprimându-şi 

gândurile, stările, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de 

om, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru 

rezolvarea unor probleme concrete în viaţa de zi cu zi, să poată 

continua în orice fază a existenţei sale în procesul de învaţare. Un rol 

important îl are bibliotecarul în ai-i aduce pe cititori în bibliotecă, a 

discuta cu ei, în a încerca să vadă care le sunt nevoile informaţionale pe 

care biblioteca le-ar putea satisface. 

De aceea, prin comunicare noi înţelegem “transmiterea 

informaţiilor, ideilor şi atitudinilor sau a emoţilor de la o persoană la 

alta sau de la un grup la altul prin intermediul unor mijloace’’ 

Comunicarea definită ca o relaţie între un emiţător (bibliotecarul) 

şi un receptor (elevul sau cadrul didactic) ea poate fi explicată, în 

termeni biblioteconomici, prin funcţia de transmitere a informaţiei 

dinspre bibliotecă spre utilizatori. Sistemul BIBLIOTECA relaţionat cu 

INFORMAŢIA deţinută va influienţa sistemul receptor-utilizatori care, în 



 99 

ansamblul educaţional, urmează trend-urile instrucţionale şi 

curriculare. 

Biblioteca privită ca un sistem complex de activităţi şi fluxuri 

respectă pe deplin atributele modelelor de comunicare socială: funcţia 

sa euristică conduce spre punctul de convergenţă al activităţilor, 

respectiv comunicarea informaţiilor şi a documentelor. Informaţia, 

motor al progresului, a devenit plămânul societăţii, fară de care ne-am 

cufunda în sufocare şi întuneric. Consumatorii de informaţie solicită tot 

mai mult largirea spectrului informaţional, al cărui conţinut devine tot 

mai complex şi mai condensat. Fluxul informaţional ascendent şi nevoia 

acută de sintetizare, necesită existenţa unor activităţi de organizare 

informaţională, a unei planificări a informaţiei şi prin urmare a unui 

management informaţional. S-au creat noi profesii legate de transferul 

de informaţii, iar biblioteca a devenit un spaţiu tehnologic, o importantă 

structură infodocumentară.  

De asemenea, comunicarea documentelor reprezintă activitatea 

de bibliotecă spre care converg toate celelalte activităţi. Ca act de 

comunicare se poate înscrie în tiparul modelelor fundamentale ale 

comunicării de masă. Harold D. Lasswell, cercetător american în 

domeniul comunicării, a elaborat cea mai cunoscută formulă, care se 

rezumă la faptul că actul de comunicare poate fi corect descris dacă 

răspunde la următoarele întrebari: Cine? – Ce spune? – Prin ce canal? – 

Cui ? – Cu ce efect? 

Activitatea de comunicare a documentelor comportă două laturi 

majore: circulaţia documentelor (consultarea documentelor în sălile 

de lectură) şi interfaţa cu utilizatorii (împrumutul la domiciliu). 

Comunicarea este prezentă peste tot în jurul nostru. Arta de a 

comunica nu este un proces natural ori de abilitate cu care ne naştem. 

Noi învaţăm să comunicăm. Cu certitudine, existenţa societăţii umane 

nu poate fi concepută în afara comunicării, de care este, de altfel, 

dependentă. 

Problema care se pune este aceea a existenţei comunicării ei de a 

şti ce şi cum să se comunice. Oricum am defini-o, comunicarea umană 

înseamna a fi împreună, a impărtăşi şi a te împărtăşi, a realiza o 

comunicare de gând, simţire şi acţiune. 

Aşadar, reuşita comunicării înseamnă reuşita procesului de 

învăţământ. Relaţia de comunicare conferă procesului de învăţământ 

valoarea unei intervenţii educaţionale complexe, bazată pe un limbaj 
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didactic care determină în structura personalităţii elevului modificări în 

forme şi intensităţi diferite, de natura cognitivă, afectivă, atitudinală şi 

acţională. 

Bibl. MARIANA  MIRONIUC 

Şcoala de Arte şi Meserii Bucşoaia 
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Dăruind vei dobândi 
 

Pentru a fi buni, pentru a se respecta unii pe alţii şi a-şi veni unii altora în 

ajutor, oamenii au nevoie de religie. 

(M. Eminescu) 

 

Copilăria este cea mai frumoasă parte din viaţa. Ea este un boboc 

mic şi firav, iar cu trecerea anilor, începe să îşi desfacă petalele rând pe 

rând, până la maturitate. Copilăria este roua dimineţii ce cade peste 

natură, lasând în urma ei pagini de amintire. 

Influenţa religiei asupra copilului este benefică, îi face mai buni, 

mai toleranţi cu ceilalţi, mai apropiaţi, mai dornici de a se ajuta între ei, 

îi ajută să cunoască îndatoririle pe care le au faţă de ei însuşi, faţă de 

ceilalţi şi faţă de tot ce-i înconjoară.Omul trebuie format în spiritul 

credinţei, iubirii, binelui, adevărului, dreptăţii, iar aceasta se realizează 

în şcoală şi cu ajutorul bibliotecii. 

Biblioteca trebuie să fie un for de comunicare şi cuminecare între 

cititori şi aceeia care creează sau pun în circulaţie cărţile. 

Ca urmare a expoziţiilor de carte, a filmului şi a unor acţiuni cum 

ar fi: Din vieţile sfinţilor, Sărbătorile de iarnă — cunoaşterea unor 

sărbători creştine de mare însemnătate - Crăciunul, Sfintele Paşte, Sf. 

Nicolae, Boboteaza - s-a observat interesul copiilor pentru lectura 

religioasă. 

Plăcut impresionati, ei au ascultat unele povestiri, reuşind să 

exprime păreri şi judecăţi cu privire la conţinutul moral al acestora: 

Vasul spart – mesajul acestor pagini este că ficcare dintre noi 

avem acest defect, unic dealtfel, însă sentimentul iubirii ne face viaţa 

împreună atât de interesantă şi ne răsplăteşte atât de mult. Trebuie să 

luam fiecare persoană aşa cum este ea şi să apreciem calităţile bune ale 

ei. 

Moştenirea - unde este prezentată bunatatea şi dragostea de 

frate. Copii au fost încântaţi că în povestire cei doi fraţi s-au intalnit la 

mijlocul ogorului, amândoi având braţele pline de snopi de grâu. - “... 

îşi dădură seama de cele întâmplate şi râzând, se îmbrăţişară şi şi-au 

spus că dragostea este cea mai mare moştenire lăsată de tatăl lor”' 

Fiecare copil a ţinut să ne prezinte un aspect asemănător din 

familia lui şi cum se comportă ei cu fraţii lor. 



 102 

Educaţia nu este altceva decât ceea ce cultivăm. Nu trebuie să 

uităm un lucru esenţial: “ceea ce cultivăm este exact ceea ce vom 

deveni”-roadele vor fi pe măsură. 

Insuşi Domnul, ca să le arate ucenicilor săi un exemplu de 

adevărată smerenie, le-a prezentat un copil şi le-a spus: “Deci cine se va 

smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în Împărăţia 

Cerurilor” (Matei XVIII,4) 

Şi totuşi, din nefericire, de multe ori întâlnim la copii o formă sau 

alta de egoism, dispreţuirea copiilor mai săraci şi simpli, lăudăroşenia 

în faţa celorlaţi, cu virtuţile lor reale sau închipuite, ca rezultat de 

obicei, al unei educaţii greşite. Aici noi trebuie să ne asemănăm 

grădinarului, care în perioada potrivită a anului, tunde ramurile rebele 

şi nefolositoare ale copacilor. Acelaşi lucru trebuie să-1 facem cu copii 

noştri. Inima copilului poate fi comparată cu o grădină, iar noi cu nişte 

grădinari, care sunt datori să cureţe la vreme grădina de buruienile 

păcatelor şi de neghina obişnuinţelor rele. 

Dar dacă în grădina frumoasă se poate vedea un copac sălbatec şi 

neîngrijit, nimeni nu se va gândi să condamne copacul în sine. Cu toţii 

se vor gândi că responsabilitatea aparţine grădinarului, care 1-a lăsat 

să crească şi săse dezvolte în acest fel.  

Fiecare trebuie să se gândească la această responsabili tate şi să 

facă tot ce-i stă in putinţă pentru a-i conduce pe copii pe calea 

apropierii de Dumnezeu. 

Rugă la început de carte 

 

Rogu-te, Doamne, Părinte Ceresc, 

putere să-mi dai, cu minte să cresc, 

Din cartea aceasta să-nvăţ ce e bine 

Şi adevărul să-l aflu prin Tine. 

Sporeşte-mi credinţa cu fiece zi, 

Slava Ta să o pot preamări. 

 

Bibl. AURICA  HRITCU 

C.S.E I. Sf. Andrei Gura Humorului, jud. Suceava 

 

 

 

 

 



 103 

Bibliotecă  şi  cuminecare 
 

Când Dumnezeu a născut îndeletnicirile omeneşti s-a gândit la 

toate. În afară de faptul că trebuie să mănânce şi să se îmbrace s-a 

gândit şi la alte nevoi ale omului. Nevoia de lectură. Pentru acest fapt, a 

lăsat pe lume un loc anume, “Biblioteca" - spaţiu al comunicării şi al 

cuminecării al cărui stăpân este bibliotecarul menit pentru a dărui şi a 

dobândi". 

În activitatea mea de zi cu zi la bibliotecă am întâlnit cititori cu 

diferite curiozităţi chiar şi despre lectura religioasă. întrebările au fost: 

De ce....? De ce....? De ce.. .?.Nu am făcut faţă singură la toate aceste 

întrebări şi într-o zi 1-am invitat pe Preotul Paroh la biblioteca 

propunându-i o colaborare pe tema ,,Biserica din sufletul copilului". În 

mijlocul unui grup de cititori, întrebările cu multă răbdare preotul a 

răspuns la fiecare, depănând scurte povestiri şi istorioare. Toate aveau 

un tâlc anume. 

Nota dată elevului la învăţătură sau la purtare are darul de a 

îndemna la mai mult efort de însuşire a cunoştintelor, de sporirea 

strădaniilor în morală. Nota scăzută la purtare mâhneşte şcolarul dar 

mai ales părinţii. Această îngrijorare trebuie să fie un îndemn spre o 

sporire a efortului moral întru cuminţenie. Omul care îşi trăieşte viaţa 

fără un efort moral sau intelectual este mai prejos decât un animal. 

Prin desfiinţarea notei la purtare se aduce ca motivaţie faptul că 

elevul trebuie scutit de stres şi că trebuie să îşi trăiască viaţa în totală 

libertate. 

Astăzi se spune că Uniunea Europeană ar vrea să creeze o 

societate omenească fără Dimnezeu. Însă de-alungul istoriei se ştie, 

societăţile, statele sau imperiile care s-au lepădat de Dumnezeu au 

dispărut. 

Preotul încheie apoi cu o scurtă istorioară. 

O mamă şi-a lăsat fìul să-şi trăiască viaţa în dezordine morală, 

facând ce vroia el, ajungând să facă şi crimă. Ca urmare a fost judecat şi 

condamnat la moarte. Inainte de executarea pedepsei a fost întrebat care 

este ultima dorinţă. A cerut să vină mama lui; apropiindu-se de cuşca în 

care se afla, fìul i-a smuls urechea cu dinţii zicându-i: dacă îmi rupeai 

urechea când eram mic nu mă mai aflam în această cuşcă a morţii. 
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Aşadar, ce trebuie să priceapă elevii şi părinţii lor - nu scăderea 

notei la purtare este o nenorocire ci lăsarea lui în voile sale străine, 

chiar potrivnice moralei creştine. Trăirea vieţii înseamnă un efort care 

aduce mulţumire, mai ales atunci când reuşeşti să-ţi disciplinezi 

comportarea. Varga de care pomeneşte Sfànta Scriptură nu este pentru 

pedepsire ci pentru îndreptare. Nota scăzută la purtare vine în ajutorul 

de a se realiza ca persoană călăuzită de raţiune şi conştiinţă. 

Nădăjduim că dascălii şcolilor noastre şi părinţii copiilor nu se vor 

lăsa înşelaţi de cei care vor să distrugă demnitatea omului. 

 

Bibl. LILIANA  MOROŞAN 

Şcoala de Arte şi Meserii Stulpicani 
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Comunicarea verbală şi nonverbală 

în bibliotecile şcolare 
 

Biblioteca şcolară nu este numai un depozit de idei gata formulate 

sau soluţii gata date ci ea este şi un laborator al învăţării şi comunicării 

în care resursele necesare gândirii cât şi tehnicile de comunicare se 

contopesc într-un model de utilizare conştientă, inteligentă şi 

productivă. 

 Concepută ca laborator al învăţării, biblioteca şcolară oferă o 

îndrumare activă nu numai în căutarea şi selecţia materialelor ci şi în 

folosirea cu profit a acestora. 

 În condiţiile libertăţii de expresie ale democratizării vieţii sociale, 

ale liberei circulaţii, ale dispariţiei unor linii nete de democraţie 

(interstatale, interetnice, interconfesionale etc.), bibliotecii respectiv 

bibliotecarului îi revin sarcini inedite şi dificile. Într-o Europă (sau 

lume) unită, bibliotecarul trebuie să cultive valori precum toleranţa, 

respectul reciproc, credinţa în egalitate etc., în vederea unei bune 

comunicări sau convieţuiri. 

 Astfel, într-o bibliotecă care îşi asumă funcţia de laborator al 

învăţării, elevul este îndrumat competent şi avizat în folosirea tehnicilor 

de comunicare, de lectură, audierea şi vizionarea în aşa fel încât ele să 

corespundă scopului urmărit, să fie profitabile şi să-i ofere satisfacţii; 

tot aici elevul trebuie să înveţe să pună întrebări precum şi să valideze, 

să selecţioneze, să pună în relaţie, să asocieze, să integreze şi să 

comunice ideile. 

 Copierea cuvânt cu cuvânt din carte, practică foarte comună în 

bibliotecile şcolare din trecut, nu mai poate fi admisă într-o bibliotecă 

cu funcţie de laborator al învăţării. 

 Încă din perioada învăţământului primar, în bibliotecă, prin 

acţiunile desfăşurate în grup, elevul trebuie învăţat cum să gândească, 

să se comporte, să comunice şi să-şi formeze personalitatea. 

 Un elev nu ştie de la sine cum să descopere şi să interpreteze 

ideile ascunse „ între, printre şi dincolo de cuvinte ”. El trebuie educat 

cum să înveţe, cum să conducă acest proces de gândire cu deplină 

eficienţă prin rezultatele obţinute, ceea ce implică o pregătire specială şi 

un mare volum de exerciţii. 
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 Pedagogia modernă oferă o paletă largă de metode, principii şi 

tehnici de comunicare. 

 În această lucrare voi încerca să arăt câteva idei legate de factorii 

nonverbali care influenţează comunicarea verbală. 

 

Tehnici  

Cadru relaxant: 

• scaune comode, dispuse în semicerc, lumină, aspect estetic, flori, 

postere, citate pentru a capta privirile elevilor; 

• citirea individuală; 

• citirea pe grupe; 

• antrenarea elevilor în diverse activităţi (cântec, dans, joc, teatru de 

bibliotecă ); 

• accentul se pune pe comunicarea verbală şi nonverbală. 

Schimbarea orei de lectură în bibliotecă are un rol pozitiv în 

stimularea comunicării verbale şi nonverbale. 

După cum se ştie, masa rotundă este dispunerea spaţială cea mai 

propice pentru interacţiunile şi discuţiile de grup. Poziţia faţă în faţă 

favorizează la maximum interacţiunea, ea permite captarea şi utilizarea 

optimă a indicatorilor nonverbali (mimică, gestică, priviri ). 

În opinia mea, dincolo de abordări şi teorii, apar câteva puncte de 

convergenţă esenţiale, în măsură să definească specificitatea situaţiilor 

de comunicare şi să permită degajarea unor reguli pentru o comunicare 

eficientă. 

Pentru ca o comunicare să fie efectivă şi de calitate este necesar 

ca bibliotecarul să ştie: 

• să asculte, să ia în considerare punctul de vedere al celuilalt; 

• să observe, să fie atent la toate evenimentele, de multe ori 

nonverbale (mimică, gesturi, priviri etc.), care au loc în situaţia de 

comunicare; 

• să analizeze partea observabilă de cea ascunsă, de a degaja 

elementele care constituie câmpul psihologic şi social determinant 

pentru elevi; 

• să controleze calitatea şi pertinenţa mesajului (feedback-ul) şi 

procesele susceptibile de a parazita interacţiunea; 

• să se exprime pentru celălalt în funcţie de elev şi de natura 

obiectului comunicării. 
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În concluzie, totul vorbeşte acompaniind comunicarea noastră 

verbală. 

 

Bibl. ECATERINA  RUSU 

Şcoala cu clasele I–VIII Nr. 9 Ion Creangă Suceava 

 
Bibliografie:  

• Guliciuc, Viorel – Teoria comunicării, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava 2003 
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Importanţa comunicării pentru stimularea motivaţiei în 

învăţare 
 

 Moto: 

Nu vă mândriţi cu predarea unui mare număr de cunoştinţe. Stăpâniţi 

numai curiozitatea. Mulţumiţi-vă să deschideţi minţile, nu să le supraîncărcaţi. 

Puneţi în ele scânteie. 

(Anatole France) 

  

Comunicarea este „o relaţie bazată pe co-împărtăşirea unei 

semnificaţii”, iar a comunica înseamnă a fi împreună cu, a realiza o 

comunicare de gând, simţire şi acţiune. Cuvântul comunicare face 

trimitere la un cuvânt mai vechi, de natură religioasă - cuminecare sau 

cuminecătură, care înseamnă împărtăşanie, euharistie, ceea ce 

desemnează practica religioasă care asigură comuniunea omului cu 

Dumnezeu, prin iertarea păcatelor. 

 Din punct de vedere psihologic, comunicarea este considerată 

drept comportament, din punct de vedere sociologic este abordată ca un 

factor de socializare, iar din punct de vedere antropologic este 

interpretată ca un instrument de constituire şi răspândire a culturii. De 

fapt, comunicarea formează un tot unitar (acţiune şi tranzacţie), 

implicând următorii factori: emiţătorul sau locutorul, receptorul sau 

alocutorul, mesajul, codul, situaţia şi canalul de transmitere. Sunt 

autori care aseamănă regulile comunicării cu regulile unui joc, dar care 

permit într-o măsură destul de mică perceperea diferenţei dintre 

comunicare şi noncomunicare. 

Comunicarea didactică 

 Reuşita activităţii şcolare se bazează pe comunicare. Dacă nu 

există o comunicare reală între educator şi educat, rezultatul muncii 

din şcoală este nul. Comunicarea didactică se îmbină cu cea 

educaţională. Ambele sunt predominant instrumentale şi au ca formă 

de realizare atât lecţia cât şi activitatea extracurriculară, care este un 

alt fel de lecţie. Toate tipurile de comunicare concurează la succesul 

activităţii şcolare, stau la îndemâna celui care conduce demersul 

instructiv-educativ şi depind de măiestria cu care acesta le foloseşte, 

adaptându-le fiecărei personalităţi în devenire. 

 Comunicarea didactică se distinge prin câteva particularităţi: 
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• este intenţiont acordată la realizarea obiectivelor propuse; 

• este o comunicare de conţinuturi purtătoare de instruire, 

• are un efect de învăţare, urmăreşte modificarea şi stabilirea 

comportamentelor individuale sau de grup: 

• generează învăţare, educaţie şi dezvoltare în acelaşi timp, prin 

implicarea activă a educatului în actul învăţării. 

Obiectivul principal în activitatea instructiv-educativă trebuie să 

fie construirea unui mediu educaţional care să stimuleze copilul în 

procesul de comunicare, deoarece dialogul înseamnă substanţă, 

finalitate şi metodă. 

Având în vedere dinamica motivaţională, comunicarea se poate 

manifesta voluntar sau involuntar, prin trei modalităţi: pe cale verbală, 

paraverbală şi nonverbală. 

 Pentru a înlătura eventualele blocaje în comunicarea didactică, 

este important ca între educator şi educat să fie o relaţie pozitivă, în 

care acceptarea să fie reciprocă, deoarece numai aşa se va obţine 

cooperarea şi încrederea din partea elevului. 

Stimularea motivaţiei în învăţare 

 Intrarea elevilor în clasa întâi reprezintă un moment crucial în 

dezvoltarea lor ulterioară. O bună integrare în această nouă activitate 

va avea ecouri pe termen lung. Orice lucru este bine făcut dacă există o 

motivaţie. Stimularea motivaţiei învăţării duce la o învăţare mai rapidă 

şi eficientă, determină atractivitatea, aprofundarea şi dezvoltarea 

cunoştinţelor necesare şcolarului mic. Existenţa sau lipsa motivaţiei 

determină în mod hotărâtor succesul şcolar sau apariţia insuccesului. 

 În procesul de integrare în şcoală şi societate, elevii întâmpină o 

serie de dificultăţi pe care nu le pot depăşi singuri, având nevoie de 

sprijin. Educatorul poate interveni în acest sens, având grijă să 

folosească metode adecvate particularităţilor de vârstă şi individuale. 

 Stimularea motivaţiei printr-o comunicare eficientă va avea în 

vedere următoarele aspecte: 

• folosirea unor metode active pentru a le stimula dorinţa de a 

cunoaşte, de a şti; 

• legătura permanentă cu familia pentru  interveni la timp, când 

apar aspecte negative; 

• realizarea autocontrolului, care sporeşte stima de sine. 

Există elevi „problemă”, care din diferite cauze au o motivaţie de 

învăţare scăzută şi tocmai cu aceştia educatorul va avea o relaţie activă, 
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specială, bazată pe cooperare, empatie, confidenţialitate, afectivitate, 

onestitate. 

 Prin comunicare cu fiecare dintre aceşti elevi, omul de la catedră 

va urmări: 

• să le dezvolte încrederea în sine; 

• să-i obişnuiască să gândească pozitiv; 

• să-i determine să îndeplinească sarcinile de lucru; 

• să se mobilizeze pentru a duce la bun sfârşit ceea ce au început; 

• să evite la început antrenarea în situaţii competitive în care nu pot 

decât să piardă; 

• să le ceară să verbalizeze operaţiile pe care le execută pentru a 

putea selecta procedurile bine executate şi pentru a descoperi unde 

mai au nevoie de exerciţii. 

Problemele care apar vor fi „diagnosticate” şi rezolvate prin 

construirea unei comunicări permanente:  

• aprecierea zilnică a muncii bine făcute; 

• implicarea în activitatea de învăţare; 

• implicarea în activităţi extracurriculare; 

• eliminarea factorilor de stres şi cu ajutorul familiei. 

Elevii aceştia vor fi încurajaţi să colaboreze cu colegii, să 

folosească sursele de informaţie de care dis- 

pun, dar să caute şi altele noi. Astfel ei îşi vor forma o atitudine pozitivă 

faţă de învăţare, vor manifesta disponibilitate pentru nou şi autonomie 

în acţiune.  

 Activitatea pe grupe şi în echipe contribuie la dezvoltarea 

capacităţii de comunicare verbală şi nonverbală, iar ei vor fi încurajaţi 

să participe activ şi să considere comunicarea un drept, dar şi o datorie. 

Prin aceste demersuri îi putem determina pe şcolari să abordeze cu 

responsabilitate actul de învăţare, să-şi valorifice potenţialul creativ, să 

utilizeze algoritmii de lucru, deci să înveţe eficient. 

Tehnici şi metode de comunicare eficientă 

Pentru a acumula datele de care avem nevoie în rezolvarea 

acestor probleme, pornim de la observarea sistematică, studiem 

documentele referitoare la situaţia acestor elevi, folosim conversaţia 

(individuală şi în grup), analizăm progresul achiziţiilor şcolare 

(competenţe,, capacităţi, comportamente). 
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 Educatorul, prin comunicare, încearcă să influenţeze producerea 

unor schimbări în personalitatea elevului. Va reuşi desfăşurarea unui 

proces de generare de comportamente durabile, motivate şi integrate, 

dar şi de schimbare a unor atitudini şi comportamente, dacă va utiliza 

tehnici de comunicate eficientă: 

• folosirea unui limbaj expresiv, bogat, dar şi clar şi concis: 

• formularea unor fraze echilibrate, adresate vioi, energic pentru ca 

elevii să înţeleagă şi să se simtă încurajaţi; 

• exprimarea corectă din punct de vedere gramatical; 

• reglarea intensităţii şi a ritmului vorbirii; 

• eliminarea expresiilor stereotipe, a clişeelor. 

Strategiile didactice inovatoare permit elevilor să se exprime liber, 

dar şi în limitele unor reguli, aplicând metode variate: 

a.) Jocul de rol – comunicarea unei stări sufleteşti în limbaj nonverbal 

şi paraverbal; 

b.) Interviul- elevul se prezintă la „interviu” şi prezintă calităţile şi 

cunoştinţele care-l recomandă; 

c.) Jocul „Eu sunt...” –colectiv- elevul alege un cuvânt reprezentativ 

pentru personalitatea lui, iar clasa apreciază dacă a ales corect; 

d.) Jocul mimic „Mimul”- pe grupe- fiecare grupă primeşte desene cu o 

atitudine sau o stare pe care o va analiza apoi o va prezenta în faţa 

colegilor (aceştia vor aprecia fiecare element exprimat corect); 

e.) Reţeaua de discuţii – la anumite întrebări adresate, elevii răspund 

cu DA sau NU, apoi îşi argumenteză răspunsurile. 

Concluzii 

Comunicăm cu cei din jur prin privire, zâmbet, gest şi cuvânt. Deşi 

avem abilitatea de a vorbi, de multe ori nu spunem nimic sau nu 

transmitem nimic. Trebuie aşadar să învăţăm să comunicăm cu 

adevărat, pe limba acelora care ne sunt alături şi care aşteaptă 

cuvintele magice. 

 

Inst. ELENA - DOINA  POPESCU 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 M. Costin Suceava 

Bibliografie: 

• Creţu, Elvira – Psihopedagogia şcolară pentru învăţământul primar, 

Bucureşti, Editura „Aramis”, 1999. 

• Iacob, Luminiţa – Comunicarea didactică, în volumul Psihopedagogie, Iaşi, 

Editura „Polirom”, 1998; 
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„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!” 

- biblioteca - mijloc abil de educare - 

 
Poate că ar fi bine să încep periplul în fagurele „comunicării şi 

cuminecării” în bibliotecile şcolare sucevene cu amintirea faptului 

următor: atât biblioteca comunală cât şi Centrul de Documentare şi 

Informare (CDI) din Bosanci sunt „păstorite” de două doamne care sunt 

foarte aproape de adevărata „cuminecare”; soţie de preot şi, respectiv, 

de dirijor al faimosului „Cor religios de bărbaţi” din Bosanci. 

 Chiar, fără să anticipăm, cele două doamne au răspuns  apelului 

meu de a „alimenta” revista şcolii noastre „De la A la B”, nr. 4/2001, cu 

articole care fac miezul temei acestei sesiuni. La fel de prompţi au fost 

şi domnii preoţi: Preotul Nicolaie Mihoc cu articolul „Praznicul 

bucuriei”. „Revista de la A … la B”, nr. 3, domnul Preot Ioan Belei cu 

articolul „Hristos a înviat!” (nr. 4 al revistei). Cu acelaşi respect au dat 

curs la implicare literară şi domnii preoţi Ioan Bujorean şi Mihai 

Brahariu. 

 Cu antetul „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!” (biblioteca-

mijloc abil de educare), doamna bibliotecară Lăzăreanu Florentina, soţia 

preotului care s-a jertfit chir în altarul bisericii de pe dealul Tătăraşi 

(nimic nu e întâmplător) face un apel cu articolul „Biblioteca, altar al 

cunoaşterii” la cititorii de orice vârstă să vină la bibliotecă unde este 

spaţiul ideal care  îl sustrage timpului necruţător.  

 „Atunci când păşesc în bibliotecă, în fiecare dimineaţă mă 

încearcă acelaşi sentiment de sfială şi pioşenie la întâlnirea cu 

personajele ce întruchipează cele mai nobile dintre însuşirile omeneşti: 

înţelepciune sau umor, ironie ori nelinişte, seriozitate - ce le descopăr 

doar atunci când răsfoiesc o carte. Dacă o carte nu este deschisă, ea în 

mod literal este doar un volum şi rămâne un lucru printre alte lucruri. 

Deschiderea unei cărţi şi cufundarea în lectură până în a ne identifica 

cu personajele şi a uita de lumea înconjurătoare, permite savurarea 

unei lumi fictive ce dă viaţă unei cărţi şi ea renaşte la fiecare nouă 

lectură .  

Fiecare pagină pe care veţi lectura deschide noi ferestre spre 

cunoaştere, spre o lume necunoscută, dar poate fi adesea inutilă, o 

lume ce  poate deveni brusc inedită prin fanteziile imaginaţiei, care , în 
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cazul vostru, al copiilor, joacă un rol important în formarea şi 

dezvoltarea personalităţii. ” 

 N. Machiavelli, mare filozof italian, aminteşte doamna preoteasă, 

îşi mărturisea respectul pe care îl avea faţă de iluştrii strămoşi, astfel: 

„La căderea serii mă întorc acasă, intru în bibliotecă; îmi las la uşă 

straiele pline de praf şi de noroi, îmi îmbrac hainele cu care merg la 

curte sau costumul meu cel mai bun şi, înveşmântat în ca la o 

solemnitate, pătrund în sanctuarul marilor oameni din antichitate. 

Primit de ei cu bunătate şi bunăvoinţă, mă îndestulez cu singura hrană 

ce-mi prieşte şi pentru care sunt născut. Citesc şi, timp de patru ore, 

scap de orice plictiseală, uit de toate necazurile, nu-mi mai este frică de 

sărăcie, moartea nu mă mai înspăimântă…”. 

 În finalul crochiului doamnei bibliotecare despre menirea 

bibliotecii - cea care reprezintă memoria oprită pe loc, salvată de ruină - 

face trimitere spre cele spuse de Victor Hugo: „Cărţile sunt prieteni reci, 

dar siguri”. 

 Să nu mai amintesc de faptul că de foarte multe ori elevii mei, din 

mai multe serii, au fost invitaţi cu mult drag în bibliotecă spre a savura  

conţinuturile diferitelor cărţi sau ascultând, la pick-up, poveştile lui 

Creangă, Sadoveanu. Doar peste ani, aceşti viitori adulţi pot da răspuns 

la întrebarea: mai este utilă omului cartea, mai reprezintă lectura o 

aventură  a cunoaşterii? Desigur vor descoperi că biblioteca este şi va fi 

o comoară de leacuri pentru inimă şi suflet, iar esenţa, cartea, balsam 

pentru suflet, aşa cu era pe frontispiciul bibliotecii din Teba: ”Cartea - 

leac pentru suflet”. Tot astfel ei, sau fiii acestora, vor da la vedere 

„aurul” cărţilor de sub colbul „cronicilor bătrâne”… 

 În numărul 9 al revistei „De 

la A la … B” - 2009, pe care eu 

am redactat-o încă de la apariţie, 

doamna bibliotecară Mariana 

Barbă în articolul „COPILUL ŞI 

CARTEA” relatează atât aspectul 

folosirii corecte a cărţilor cât şi 

rolul lecturii în cultivarea limbii, 

în dezvoltarea interesului pentru 

studiu individual. 

 Ar trebui amintit aici faptul că, în urmă cu ceva timp, eu aveam o 

sală de clasă, iar fosta mea generaţie de elevi era în clasa a treia. 
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Doamna redactor de la Antena 1, Gabriela Vrânceanu Firea, era în 

vizită la şcoala noastră din Bosanci, undeva prin clase,  iar eu eram 

preocupat ca sala mea de clasă să arate bine : raşchetat, geamuri noi 

termopan, zid nou (asta acum 5 ani). N-am văzut atunci vedeta TV, dar 

acum, nu amintesc motivul, sala de clasă este noul sediu al Centrului 

de Documentare şi Informare din 

şcoala noastră. Un sentiment de 

mulţumire mă cuprinde atunci 

când mă gândesc că şi eu am 

contribuit la amenajarea acestui 

centru. Şi nu au fost puţine 

ocaziile.  

 

Răsfoind lucrarea „Învăţământul în Bosanci-ieri şi azi, întocmit de 

domnul profesor Constantin Grosu, director la Eco-şcoala cu clasele I-

VIII Bosanci, am descoperit că printre alte realizări ale comunităţii se 

află şi …” un mare pas s-a făcut în anul 1889, când s-a înfiinţat 

biblioteca pentru şcolarii şcoalei acesteia. Prima piatră la înfiinţarea 

acestui odor pentru tineret a fost pusă de dl. Victor Zurcan (George 

Zurcan - primul învăţător în „şcoala trivială” sau „şcoala naţional - 

parohială neunită” din Bosanci). 

Pe urmă s-a mărit numărul cărticelelor prin cumpărare cu banii 

pauşalelor”.  

 Tot ca piesă de „tezaor” al bibliotecii din Bosanci o constituie 

„Cronica şcoalei poporale de fetiţe din Bosanci” care a străbătut şi 

suportat rigorile dominaţiei Imperiului Austro-Ungar. 

Dintotdeauna biserica a fost alături de enoriaşii săi ca să treacă 

peste aceste grele încercări, iar dacă aceştia n-aveau acces la izvorul 

cunoaşterii, prin cuvântul lor preoţii au fost trup şi suflet la luminarea 

acestora. Iar dacă ”… Biserica îţi aduce pace şi linişte în suflet, şcoala 

te îmbie să te adapi  din izvorul cunoaşterii; Biserica te sfătuie să te 

smereşti şi să-ţi aduci aminte permanent că, pe pământ eşti o fiinţă 

trecătoare, Şcoala te învaţă că trecerea ta pe acest pământ trebuie să 

lase urme demne de luat în seamă; Biserica îţi „doftoriceşte” sufletul 

„bolnav”de relele lumii, Şcoala îţi păstrează aprinsă flacăra minţii. Şi, ca 

un corolar al muncii celor două lăcaşe de cultură, întreaga osteneală 

depusă are o ţintă extrem de precisă: „Măria Sa, Omul.” (dir. Constantin 

Grosu, „Învăţământul în Bosanci - ieri şi azi”) aş adăuga că, atât 
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Biserica, dar şi Şcoala mereu s-au inspirat din „reţetarul bucătăriei” 

bibliotecilor. 

 Dar biblioteca virtuală … 

 

Înv. VALERU  AVRĂMIA 

Eco-şcoala cu clasele I-VIII Bosanci, jud Suceava 
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Ce? Cum? Când? De ce comunicăm? 
 

 

Posibile definiţii ale comunicării ... . 

• “Comunicarea este acţiunea de a comunica şi rezultatul ei. Înştiinţare, 

ştire, veste, raport, relaţie, legătură.” ( DEX, pag. 205) 

• transmiterea unei informaţii de la emiţător la receptor  

 

Elementele componente ale comunicării 

Mesaj 

                              Canal 

Emiţător                Cod                  Receptor 

                              Context 

                              Feed-back (satisfacţie, respingere, contracarare)       

 

 

 

 

                               

 

 

DECALOGUL COMUNICARII - Nu poţi să nu comunici 

1. A comunica presupune cunoaştere de sine şi stimă de sine 

2. A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt 

3. A comunica presupune a şti să asculţi 

4. A comunica presupune a înţelege mesajele 

5. A comunica presupune a da feed-back-uri 

6. A comunica presupune a înţelege procesualitatea unei relaţii 

7. A comunica presupune a şti să îţi exprimi sentimentele 

8. A comunica presupune a accepta conflictele 

9. A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor  

 

DECALOGUL TĂCERII 
1. Taci, daca nu ai de spus ceva valoros! 

2. Taci, atunci când ai vorbit destul! 

3. Taci, pana când iţi vine rândul sa vorbeşti! 

4. Taci, atunci când eşti provocat! 

5. Taci, când eşti nervos şi iritabil! 

6. Taci, când intri in biserica, pentru ca Dumnezeu sa-ti poată vorbi! 
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7. Taci, când pleci de la biserica, pentru ca Duhul Sfânt să poată imprima in 

mintea ta lucrurile pe care le-ai auzit! 

8. Taci, când eşti ispitit să bârfeşti! 

9. Taci, când eşti ispitit să critici! 

10. Taci, cât să ai timp să gândeşti înainte de a vorbi! 

Comunicarea 

De-a lungul vieţii, chiar din momentul în care copilul ţipă pentru 

a-şi exprima foamea, omul se angajează într-o interacţiune socială. 

De fapt, de fiecare dată când întâlnim o altă fiinţă umană are loc o 

interacţiune socială. Comunicarea reprezintă trecerea informaţiei de la o 

persoană la alta. Informaţia poate fi orice, de la o strâmbătură adresată 

unui prieten până la o dizertaţie complexă, fiecare exprimând altceva 

(Nicky Hayes, Sue Orell, 1997). 

Comunicarea verbală presupune utilizarea limbajului. Acesta ne 

permite să comunicăm simbolic şi să ne referim al evenimente sau 

obiecte care nu sunt prezente. Comunicarea non-verbală (para-limbajul, 

contactul vizual, expresia facială, poziţia, gestul, atingerea, 

proximitatea, îmbrăcăminte) implică utilizarea unei varietăţi de indicii 

pentru a transmite informaţii. In interacţiunea socială comunicarea 

non-verbală inconştientă apare extrem de des. 

I. Radu (1994) consideră comunicarea în domeniul educaţional 

ca un proces prin care un individ aflat într-un anumit spaţiu şi timp îşi 

însuşeşte experienţa referitoare la datele şi evenimentele ambianţei de 

la un alt individ, folosind elementele de comunicare care le sunt 

comune (repertorii de comunicare). Comunicarea nu poate avea loc 

decât în condiţiile unei minime congruenţe a celor două repertorii. 

Sporirea progresivă a părţii comune a celor două repertorii constituie 

un proces de învăţare pe termen lung. 

Putem vorbi de relaţii de comunicare directă, personalizată, 

imediată, aici şi acum indirectp, mediată prin scris sau mijloace audio 

vizuale (C. Nedelcea, P. Dumitru, 1999). De Vito (1988) consideră cinci 

scopuri esenţiale ale comunicării: 

• descoperirea personală  

• descoperirea lumii externe  

• stabilirea relaţiilor cu sens 

• schimbarea atitudinilor şi comportamentelor 

• joc şi distracţii. 



 118 

Activitatea de comunicare îl transformă pe om dintr-un simplu subiect 

într-un actor capabil să acţioneze “asupra “şi nu numai de “a fi în”. 

Ilustrative din acest punct de vedere sunt experiementele făcute pe 

copiii care provin din clase sociale favorizate şi defavorizate (B. 

Bernstein, 1975), prin care se demonstrează că apartenenţa la o 

anumită clasă a copiilor are influenţă asupra achiziţiei limbajului. 

“Când copilul învaţă să vorbească, învaţă şi codurile specifice care 

reglează actele sale verbale, îl învaţă cerinţele structurii sociale” (E. 

Păun), dobândind un anumit cod sociolingvistic: elaborat – limbaj 

formal sau restrâns – limbaj comun, care-i asigură reuşita şcolară sau 

mai târziu reuşita socială. 

 

Comunicare eficientă 

 

O comunicare eficientă are următoarele caracteristici (C. 

Nedelcea , P. Dumitru, 1999):  

• porneşte de la datele realităţii concrete, prezenţa situaţiei,  

• congruenţa dintre mesaje verbale şi non-verbale,  

• acordarea feedback-ului reciproc,  

• efect de autoreglare asupra conduitei personale - homeostazie 

comportamentală,  

• facilitarea conştientizării de sine,  

• adaptarea creativă a persoanei care presupune : 

1. Lăsaţi-i să vorbească (nu întrerupeţi, nu  oferiţi sugestii, nu vorbiţi 

despre sentimente sau probleme similare din experienţa dvs. sau 

ajutaţi-i când se opresc). 

2. Prindeţi ideea principală şi puneţi-vă în situaţia celuilalt 

(angajaţi-vă în înţelegerea celui care vorbeşte, puneţi-vă în locul 

vorbitorului pentru a înţelege cu adevărat prin ceea ce trece). 

3.  Puneţi întrebări pentru a putea înţelege mai bine (întrebări 

clarificatoare: spui că...?, vrei să spui că...?). 

4.  Verificaţi dacă aţi înţeles (revedeţi cele mai importante gânduri şi 

sentimente ale celui cu care vorbiţi, fără a fi de acord sau a dezaproba). 

5. Provocaţi-l să se exprime (întrebaţi-l dacă mai există ceva ce ar vrea 

să spună). 

6. Fiţi “deschizători de uşă” (invitaţii simple, necoercitive la discuţii) 

7. Comportament adaptat (stabilirea contactului vizual confortabil şi 

constant, fără a încrucişa braţele;  a sta la acelaşi nivel cu vorbitorul – 
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jos sau în picioare, păstrarea distanţei optime, indicaţii ale înţelegerii: 

„aha”, „da”, „înţeleg”, mişcarea capului, formulări scurte) 

8. Citarea unor fragmente sau formule care exprimă reflecţii 

(repetarea ideii de bază care tocmai a fost enunţată. “Dacă înţeleg, 

lucrul care te enervează este...?” 

9. Sentimente care se reflectă (repetarea unui cuvânt care exprimă un 

sentiment pentru a fi auzit şi acceptat la nivel emoţional: “Te simţi 

trădat...”) 

10. Exprimarea unei dorinţe. (“Mi-aş dori să poţi pune laolaltă toate 

piesele componente ale construcţiei tale din nou”) 

11. Întrebări cu final deschis. (“Ce crezi că ţi-ar spune dacă i-ai 

vorbi?”) 

 

Formele comunicării 

Comunicarea umana foloseste stimuli şi semnale care aparţin 

următoarelor categorii de limbaj: 

Limbajul verbal (7%): respectiv CUVINTELE 

Limbajul paraverbal (38%): respectiv STIMULI SI SEMNALE transmise 

prin tonul, volumul si ritmul vocii 

Limbajul nonverbal (55%): respectiv stimuli si semnale transmise prin: 

FIZIONOMIE, MIMICĂ, GESTICĂ, POSTURĂ 

 

Stilurile de comunicare 

� Stilul cooperant (stilul prin care dezvoltăm relaţii,  

� Stilul rezolutiv (stilul prin care se încearca rezolvarea unor 

probleme) 

� Stilul bazat pe negociere (folosit în afaceri, în tranzacţii) 

� Stilul directiv 

� Stilul agresiv (folosit atunci când dorim să atacăm verbal, să 

intimidăm) 

� Stilul asertiv 

 

Barierele comunicării 

Bariera este un obstacol în calea realizării unei comunicări eficiente. 

Acestea pot produce efecte nedorite sau genera chiar blocaje în 

comunicare. 

� Bariere pot fi: intreruperile, oboseala si stresul, prejudecăţiile şi 

personalitatea. 
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� Alte bariere pot fi:  

 - a judeca – “Eşti un naiv ca ai făcut.....” 

 - a da soluţii – “Dacă aş fi în locul tău cu siguranţa l-aş refuza” 

 - a da ordine – “Fă-ţi tema imediat!” 

 - ameninţarea – “O vei face sau dacă nu....” 

 - moralizarea – “Trebuie să-ţi ceri scuze de la el” 

 - evitarea – “Mai bine să vorbim despre” 

 - folosirea excesivă a întrebărilor 

 

Exprimarea emoţiilor 

A comunica eficient presupune a şti sa iţi exprimi emoţiile 

Modalităţi de îmbunătăţire a emoţiilor: 

• Identificarea si recunoaşterea diferitelor tipuri de emoţii 

• Exprimarea emoţiei printr-un limbaj adecvat 

• Identificarea evenimentelor/situaţiilor care declanşează emoţiile 

• Identificarea modalitatilor de exprimare comportamentala a emoţiei 

Citate despre comunicare 

 

Cea mai mare problemă legată de comunicare este iluzia că a fost 

realizată. (George Bernard Shaw) 

Pentru a primi răspunsul corect, este bine să punem întrebarea 

corectă. (folclor tehnic) 

Cât de bine comunicăm este determinat nu de cât de bine vorbim ci 

de cât de bine suntem înţeleşi (Andy Grove) 

Dacă nu le dai oamenilor informaţii, ei vor caută sa umple cu ceva 

vidul astfel creat. (Carla O'Dell) 

Comunicarea fără compasiune este brutalitate  (Sharon Johnson, 

IBM) 

Prof. ŞTEFANIA  AMOS 

Eco-Şcoala cu clasele I-VIII Bosanci, jud. Suceava 

 
Resurse bibliografice: 

• www.didactic.ro 

• Dinu, M., Comunicarea – repere fundamentale, Ed. Algos 2000 

• Birkenbihl, Vera, Antrenamentul comunicării sau arta de a ne înţelege, 

Gemma Pres, 1998, 

• Abric, Jean-Claude, Psihologia comunicării, Ed. Polirom, 2002 
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Comunicarea în context şcolar 
 

 

Comunicarea pedagogicămreprezintă un principiu axiomatic al 

activităţii de educaţie care presupune un mesaj educaţional, elaborat de 

subiect (profesor), capabil să provoace reacţia formativă a obiectului 

educaţiei (preşcolarului, elevului, studentului etc.), evaluabilă în 

termeni de conexiune inversă externă şi internă (Activitatea pedagogică; 

Acţiunea educaţională). 

Acest principiu direcţionează activitatea cadrelor didactice prin 

stimularea capacităţii acestora de: 

a) a construi un proiect pedagogic viabil în sens curricular; 

b) a elabora mesajul educaţional, ţinând seamă de particularităţile: 

câmpului psiho-social care înconjura acţiunea educaţională; ambianţei 

educaţionale, rezultate din interiorul şi din exteriorul acţiunii 

educaţionale; colectivului de preşcolari, elevi, studenţi etc; 

c) a focaliza mesajul educaţional asupra fiecărui elev, ţinând seama de 

particularităţile: intelectuale (rolul obiectivelor psihologice prioritar 

cognitive); socio-afective (rolul obiectivelor psihologice prioritar afective); 

psihomotorii (rolul obiectivelor psihologice prioritar psihomotorii); 

d) a asigura repertoriul comun cu elevul prin proiectarea corelaţiei 

subiect-obiect simultan la nivel de comunicare intelectuală –afectivă –

motivaţională; 

e) perfecţionarea continuă a acţiunii didactice prin valorificarea deplină 

a ciclurilor de conexiune inversă externă concepute ca premisă a auto-

instruirii auto -educaţiei. 

Comunicarea pedagogică are un caracter bilateral care 

evidenţiază necesitatea instituirii unei corelaţii permanente între 

subiectul şi obiectul educaţiei. Caracterul bilateral, propriu unei 

comunicări prioritar-formative, este opus caracterului unilateral al 

comunicării preponderent informative, proiectată şi realizată doar la 

nivel de monolog (Dictionnaire actuel de l'éducation) 

Dimensiunea prioritar-formativă a comunicării pedagogice 

angajează următoarele operaţii, realizate şi integrate de profesor la 

nivelul acţiunii educaţionale/didactice: stăpânirea deplină a 

conţinutului mesajului educaţional; valorificarea deplină a mijloacelor 

de emisie a mesajului educaţional "într-o manieră care să-l facă pe 

destinatar (elevul) să recepţioneze, la sosire, conţinutul comunicat"; 
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perfecţionarea continuă a canalelor de comunicare a mesajului 

educaţional, controlabile din perspectiva efectelor realizate în 

conformitate cu obiectivele concrete asumate. 

Evoluţia conceptului operaţional de comunicare pedagogică 

evidenţiază existenţa a trei tendinţe: 

• Tendinţa accentuării rolului subiectului educaţiei (profesorului), de 

emiţator, care elaborează şi valorifică simultan conţinutul-

mijloacele-canalele mesajului educaţional, realizabil în functie de 

resursele psihoindividuale şi psihosociale ale obiectului educaţiei 

(elevului) - perioada interbelică; 

• Tendinţa accentuării rolului obiectului educaţiei (elevului), de 

receptor, (au-to)perfectibil la nivelul mecanismelor declanşate şi al 

structurilor psihologice angajate;  

• Tendinta dezvoltării interacţiunii formative dintre profesor/emiţător 

şi elev/receptor, angajată în plan cognitiv dar şi afectiv, 

motivaţional, caracterial, la nivel verbal dar şi nonverbal - 

Dictionnaire encyclopedique de l'education et de la formation. 

Calitatea comunicării pedagogice depinde de strategia folosită, 

care poate fi proiectată prin interacţiunea următorilor cinci factori 

(Stanton, Nicki): 

a) scopul activităţii, care vizează dimensiunea cognitivă-afectivă-

acţională (psiho-motorie) a personalităţii elevului; 

b) personalitatea elevului, abordabilă din perspectiv: capacităţilor 

minime-maxime de receptare-înţelegere-interiorizare-reacţie, 

dependente de aptitudinile generale şi speciale disponibile şi de fondul 

de informaţii logice, deprinderi, strategii şi atitudini acumulate în timp; 

c) cadrul concret al activităţii: sala de clasă, cabinetul, laboratorul, 

amfiteatrul etc; ora de desfăşurare; 

d) personalitatea cadrului didactic, abordabilă din perspectiva 

capacităţilor minime - maxime de proiectare pedagogică a comunicării 

(rigoarea obiectivelor; prelucrarea informaţiilor; extinderea 

concentrarea, corectitudinea, claritatea, concizia, complexitatea, 

amabilitatea disponibilitatea mesajului); 

e) stilul educaţional, degajat prin modul de organizare a informaţiei 

(inductiv, deductiv, analogic) şi forma de exprimare predominantă 

(scris, vorbit, imagine, programe informatizate, grafice etc.) în vederea 

obţinerii unor efecte formative maxime. 
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Planificarea comunicării pedagogice angajează parcurgerea 

următoarelor trepte de organizare (idem): 

a) precizarea obiectivelor concrete, deduse din cele specifice şi generale, 

raportate la idealul pedagogic şi la scopurile pedagogice; 

b) alegerea informaţiilor semnificative pentru proiectarea şi realizarea 

optimă a comunicării; 

c) gruparea informaţiilor în jurul unor "legături" care stimulează 

înţelegerea şi a unor mijloace didactice adecvate (exemple, ilustraţii, 

formule, scheme, taxonomii etc., care evidenţiază "ideile principale"); 

d) ordonarea informaţiilor în diferite variante: cronologică (ordinea 

istorică); spaţială (ordinea descriptivă); deductivă (ordinea general-

particular); inductivă (ordinea particular-general); crescătoare (ordinea 

complexităţii, de la simplu la complex); descrescătoare (ordinea 

complexităţii, de la cunoscut la necunoscut); cauzală (ordinea relaţiei 

cauză-efect); tematică (ordinea teoretică, "de la temă la temă, de la 

subiect la subiect"); 

e) evidenţierea informaţiilor în cadrul unui plan de "idei-ancora"; 

f) elaborarea primei variante a mesajului; 

g) corectarea/perfectarea primei variante a mesajului; h) elaborarea 

variantei finale. 

Comunicarea pedagogică este prin specificul sau o forma de 

comunicare predominant verbală, care reflectă calităţile programelor 

(pre)şcolare/universitare dar şi calităţile statutare ale 

"emiţătorului"(cadru didactic) şi ale "receptorului" (preşcolar-elev-

student). Calităţile cadrului didactic sunt concentrate la nivelul 

"uşurinţii verbale de bază", exprimată prin: claritate-acurateţe; empatie-

sinceritate; relaxare-angajare. 

În cazul comunicării verbale orale, aceste calităţi ale 

"emiţătorului" valorifică pedagogic mecanismele limbajului extern: 

înălţimea, intensitatea, volumul, timbrul vocii, dicţia şi accentul, viteza 

şi energia exprimării, tactica folosirii pauzei. Mecanismele limbajului 

intern asigură autoreglarea comunicării verbale prin perfecţionarea 

exprimării pedagogice a mesajului orientat special în funcţie de reacţia 

reală şi virtuală a "receptorului". Această reacţie reflectă capacitatea 

cadrului didactic "de a şti să asculte", exprimată prin: încurajarea 

preşcolarilor, elevilor, studenţilor; obţinerea informaţiilor complete, 

ameliorarea relaţiilor cu întreg colectivul, stimularea, cooperarea, 

crearea nevoii de noi informaţii. 
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Tehnologia comunicării pedagogice verbale valorifică 

recomandările existente în teoria informaţiei care solicită cadrului 

didactic: să fie pregătit să asculte; să fie interesat să asculte; să arate 

interesul pentru activitatea verbală a (pre)-şcolarilor, studenţilor; să 

rămână deschis - "să nu facă aprecieri pripite"; să urmărească ideile 

principale; să asculte cu atenţie; să asculte critic; să noteze problemele 

critice constatate în răspunsurile (pre)şcolarilor, studenţilor; să 

stimuleze (pre)şcolarul, studentul care vorbeşte; să nu întrerupă 

preşcolarul, elevul, studentul care vorbeşte (idem). 

Comunicarea pedagogică solicită cadrului didactic şi 

perfecţionarea formei de exprimare scrisă, necesară mai ales în 

elaborarea proiectelor de activitate, a materialelor propuse elevilor şi 

studenţilor pentru stimularea învăţării (în special, elaborarea 

cursurilor, modulelor de curs, notelor de curs etc. adresate studenţilor). 

Tehnologia comunicării scrise solicită astfel: concentrarea asupra: 

frazelor cu o lungime medie (- de cuvinte); paragrafelor centrate asupra 

unei singure idei; cuvintelor întelese cu siguranţa de "receptor"; 

evitarea: exprimării comune, tipica limbajului oral; cuvintelor inutile, 

redundante; clişeelor banale, retorice, produse ale "limbii de lemn"; 

alegerea preferenţială: a frazelor scurte, integrate în context; a 

cuvintelor încărcate de afectivitate optimă în contextul pedagogic creat: 

a expresiilor afirmative; a construcţiilor verbale în diateza activă. 

Comunicarea pedagogică depinde şi de "ansamblul elementelor 

nonverbale": expresia feţei, gesturile, poziţia corpului, orientarea, 

distanţa de "receptor", contactul cu receptorul: vizual ("îl privim în 

ochi") sau corporal ("îl batem pe umăr"); mişcarile corporale (aprobare-

dezaprobare); semnele exterioare (înfăţişarea fizică, alegerea 

vestimentaţiei) etc. – idem. 

Arta comunicrii pedagogice reflectă în cadrul procesului de 

învăţământ capacitatea cadrului didactic de valorificare deplină a 

interacţiunii "emiţător"-"receptor". Aceasta asigură realizarea 

potenţialului pedagogic al comunicării verbale şi nonverbale dar şi 

adaptarea la un context "care nu depinde numai de emiţător şi de 

receptor" ci şi de condiţiile unui câmp pedagogic deschis. 

Arta comunicării pedagogice - care asigură depăşirea obstacolelor 

interne (emotivitate, percepţie greşită, abordări globaliste, stereotipuri, 

lipsa cunoştinţelor de bază) - "constă în adaptarea permanentă a 

cadrului didactic la o situaţie sau la un context care trebuie cunoscut şi 
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controlat pentru că procesul de învăţământ "să capete şansa de a fi 

eficient" (idem). 

Relaţia de comunicare conferă procesului de învăţământ valoarea 

unei intervenţii educaţionale complexe, bazată pe un limbaj didactic 

care determină în structura personalităţii (pre)şcolarului şi studentului 

modificări în forme şi intensităţi diferite, de natură cognitivă, afectivă, 

atitudinală, acţională. Angajarea sa la nivelul activităţii de predare-

învăţare-evaluare permite realizarea obiectivelor imediate (ale orei de 

clasă, de seminar, de curs etc.) şi de durată (trimestru şcolar, semestru 

universitar; an şcolar/universitar, ciclu şcolar universitar etc.) ale 

învăţământului, relevante în plan general şi special (limbajul specific 

diferitelor discipline (pre)şcolare/universitare, incluse în planul de 

învăţământ). - Acţiunea educaţională, Procesul de învăţământ. 

 

Prof. OANA  SAVIN 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 M. Costin Suceava 
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Modalităţi de îmbunătăţire a legăturii dintre elev şi 

bibliotecă 
 

 Motto: 

Cartea îţi aduce mângâiere …  

din ea culegi multă înţelepciune. 

(Ion Creangă) 

 

 Formarea interesului pentru lectură este un obiectiv important 

urmărit la clasele primare. Învăţătorului îi revine sarcina de a-l apropia 

pe micul elev de carte, de a realiza trecerea de la etapa descifrării 

semnelor curioase şi pline de mister, la pătrunderea sensului celor 

citite, la ideile frumoase şi interesante ce se ascund în spatele semnelor 

grafice. El trebuie să îl înveţe pe copil atât tehnica cititului, 

indispensabilă progresului intelectual, cât şi pe cea a conştientizării şi 

valorificării celor citite. 

 Indiferent de vârstă, lectura are o importanţă deosebită pentru 

individ. Se spune că ne este necesară ca şi „apa pe care o bem”. Pentru 

şcolarul mic, ea reprezintă un mod de cunoaştere şi un factor esenţial 

ce contribuie la formarea deprinderilor de citit-scris şi de comunicare. 

În acelaşi timp, constituie o modalitate esenţială de îmbogăţire a 

cunoştinţelor, de formare a trăsăturilor morale şi civice, de dezvoltare a 

simţului artistic şi de formare a unui vocabular bogat. 

 Scopul lecturii este acela de a-l face pe elev să îndrăgească textul 

literar, de a-i satisface interesul pentru a cunoaşte viaţa, oamenii şi 

faptele lor. Prin intermediul cărţilor acesta îşi îmbogăţeşte experienţa de 

viaţă, îşi satisface curiozităţi legate de viaţa animalelor şi a plantelor, 

evenimente istorice, civilizaţii, descoperiri geografice ori aspecte ale 

vârstei minunate a copilăriei. Totodată lectura îl înarmează cu un 

instrument valoros de învăţare, de achiziţionare cognitivă pentru 

parcursul întregii vieţi şi reprezintă un mijloc plăcut de petrecere a 

timpului liber. 

 De-a lungul timpului, oamenii au subliniat în nenumărate 

rânduri importanţa cărţii pentru omenire. Prin cuvinte deosebit de 

frumoase şi pline de adevăr au atras atenţia asupra valorii 

incontestabile a cărţii care a reprezentat mereu o componentă şi un 

mesager al culturii popoarelor, un martor al istoriei, un tezaur de 



 127 

cunoştinţe şi frumuseţi spirituale, un stindard al emancipării şi 

luminării cugetului. Marele cronicar Miron Costin afirma că „nu iaste 

alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât 

cetitul cărţilor”. Ion Creangă susţinea că o carte „îţi aduce mângâiere” şi 

„din ea culegi multă înţelepciune”. Arghezi o compară cu o „floare, 

anume înflorită” mâinilor care o deschid, aducând un elogiu celui care a 

scris-o – „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris / Încet gândită, gingaş 

cumpănită”. G. F. Morozov ne adresează îndemnul „Iubiţi cartea, 

îngrijiţi-o şi citiţi-o cât mai mult”, întrucât „cartea ne este un prieten 

credincios, de nădejde”. Dintotdeauna oamenii din popor au 

conştientizat valoarea cărţilor şi a învăţăturii, necesitatea lor practică, 

socială,  exprimată succint şi sugestiv în proverbul „Ai carte, ai parte”.  

 În zilele noastre, au început să fie folosite mai frecvent alte surse 

de informare – televizorul, calculatorul, iar cartea, acest „prieten mut a 

cărui tăcere adâncă spune mult şi complet”, se străduieşte să-şi 

păstreze locul pe care l-a avut din vremurile trecute şi până în prezent.  

 Spre deosebire de radio, presă, televiziune, internet, cartea nu 

constituie doar un mijloc de informare, ci şi un mijloc de educare a 

omului. Ea oferă răspuns problemelor, te conduce la bine, te face să te 

bucuri, să râzi ori să plângi, te învaţă cum să lupţi pentru realizarea 

unui vis, îţi arată rostul vieţii. 

 În aceste condiţii, există preocupări evidente din partea mai 

multor factori, de sensibilizare a întregii comunităţi în favoarea cărţii, a 

lecturii. Se vorbeşte despre repunerea în drepturi a bibliotecilor, care 

rămân uneori, din păcate, doar simple spaţii de depozitare a cărţilor.  

 Bibliotecile şcolare fac parte integrantă a procesului instructiv-

educativ şi reprezintă un factor important pentru dezvoltarea elevului. 

Se impune o îmbunătăţire considerabilă a legăturii acestuia cu  

biblioteca. O carte „nu vorbeşte, decât atunci când o întrebi”. O 

bibliotecă este mai valoroasă atunci când cărţile îi sunt citite.  

 Atragerea copiilor către bibliotecă şi către lectură trebuie să fie o 

preocupare permanentă a dascălilor, a bibliotecarilor, a părinţilor. Acest 

lucru este posibil de realizat prin îndrumarea lecturii particulare, prin 

desfăşurarea a diverse activităţi ori derularea de proiecte educaţionale. 

 În vederea familiarizării cu biblioteca, am  desfăşurat cu elevii în  

clasele I şi a II-a activităţi sub genericul „Prima mea zi la bibliotecă” ori 

„Să ne cunoaştem biblioteca”, în care ei au făcut cunoştinţă cu sala 

bibliotecii şi li s-au prezentat: structura organizatorică, modalităţile de 
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căutare a unui titlu şi de completare a fişelor, precum şi alte aspecte de 

utilizare, precizate în regulamentul propriu de funcţionare. Tot în 

scopul cunoaşterii specificului bibliotecilor am organizat vizite tematice 

la biblioteca din cartier şi la cea judeţeană. Deosebit de utilă s-a dovedit 

a fi şi vizita la Tipografia Lidana, prin intermediul căreia elevii au aflat 

cum iau naştere cărţile şi drumul pe care îl parcurg până să ajungă în 

mâinile cititorilor. 

 Marcarea anumitor evenimente se poate realiza prin activităţi 

specifice desfăşurate la bibliotecă.  Astfel, la activitatea Dor de 

Eminescu, elevii au recitat poezii din creaţia eminesciană şi au intonat 

cântece pe versurile poetului, au desenat postere (Eminescu, numele 

unei ţări şi-al unui neam, Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti). În alt 

an şcolar, împreună cu preşcolarii grupei „Piticot” de la Grădiniţa nr.12 

„Ţăndărică”, am marcat ziua de naştere a poetului naţional Mihai 

Eminescu, confecţionând o mapă cu date biografice şi imagini. 

Pot fi omagiaţi scriitori români reprezentativi în activităţi de 

genul: Pe urmele poetului Nicolae Labiş, Creangă – povestitorul copiilor, 

I.L.Caragiale – creatorul de tipuri umane, Mihail Sadoveanu – Dumbrava 

minunată, George Topârceanu – rapsodii ş. a., iar anumite momente 

istorice ori sărbători pot fi marcate prin prezentarea în locaţia bibliotecii 

a unor programe artistice sub titlurile: 1 Decembrie – Ziua tuturor 

românilor, 24 Ianuarie – Hora Unirii, Frumoasă eşti, măicuţă – 8 Martie, 

„Copilărie, tărâm de vis – 1 Iunie, 5 iunie – Ziua mondială a mediului, 

Lumină din lumină – Sărbătoarea de Paşti, Crăciunul copiilor. 

 Copiii apreciază şi întâlnirile cu anumite personalităţi. În cadrul 

întâlnirilor cu scriitorii, aceştia îşi prezintă propriile creaţii şi le 

împărtăşesc din experienţa lor. Totodată le oferă posibilitatea de a 

achiziţiona cărţi cu autografe pentru bibliotecile personale şi pentru 

biblioteca şcolii. 

 Tot în spaţiul bibliotecii se pot organiza şi alte activităţi cu scopul 

de a-i obişnui pe şcolari să se folosească de bibliotecă, aşa cum sunt 

următoarele: 

• Clubul de lectură, activitate în care, în timpul unei ore pe 

săptămână, elevii se întâlnesc la biblioteca şcolii şi citesc;  

• Hai să-ţi citesc o poveste! – citirea de poveşti de către invitaţi 

(părinţi, elevi din clasele mai mari, alte persoane care doresc să se 

implice în activitate);  
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• Micii scriitori – activităţi de alcătuire a unor texte pe diferite teme 

şi pe baza consultării unor materiale ajutătoare corespunzătoare, 

găsite la bibliotecă, precum şi realizarea de articole pentru revista 

clasei;  

• Cel mai bun cititor – concurs pentru stabilirea celui mai bun 

cititor al clasei;  

• Hora anotimpurilor – şezătoare literară; 

• Cartea uriaşă – confecţionarea unor cărţi „uriaşe” (de format A1) 

pentru anumite discipline şcolare; 

• Cărticica mea – antrenarea elevilor în conceperea şi realizarea 

unor cărţi proprii; 

• Pădurea şi copiii – studiu la bibliotecă în vederea căutării unor 

informaţii despre pădure şi selectării de creaţii literare pe tema 

pădurii, activitate din cadrul proiectului „Frumoasă eşti, pădurea 

mea” din Programul „Să învăţăm despre pădure”; 

• Cartea, prietena mea - activitate desfăşurată cu prilejul zilei de 23 

Aprilie – Ziua Mondială a Cărţii,  în care se  discută despre 

importanţa cărţilor şi a lecturii, se recită poezii, ghicitori şi 

proverbe despre cărţi. 

Ca şi în alte şcoli, în şcoala noastră s-a derulat proiectul educativ 

„O carte pentru şcoala mea”. Prin implicarea în acest proiect, cei mici, 

alături de elevii mai mari şi de cadrele didactice din şcoală, au 

contribuit la îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii şcolii cu donaţii 

de cărţi. De asemenea, în cadrul acţiunii „Biblioteca grădiniţei mele” 

desfăşurată în parteneriat cu GPN Nr.12 „Ţăndărică” şcolarii mici au 

donat cărţi pentru biblioteca nou înfiinţată a preşcolarilor. 

Participarea elevilor la îmbogăţirea fondului de carte se poate 

realiza nu numai prin donaţii, ci şi prin achiziţionarea de cărţi în urma 

obţinerii unor fonduri provenite din expoziţii cu vânzare a produselor 

proprii  ori  cu prilejul organizării serbărilor şcolare, iar la 

recondiţionarea fondului deja existent este bine să fie antrenaţi şi copiii. 

Prin implicarea în astfel de acţiuni, aceştia înţeleg cât de importante 

sunt cărţile şi biblioteca pentru ei şi învaţă să le preţuiască aşa cum se 

cuvine. 

Foarte utilă este biblioteca clasei. Fiecare copil aduce cărţi care 

vor fi rulate în clasă pe parcursul unui an şcolar pentru a fi citite de toţi 

elevii, iar la sfârşitul anului şcolar respectiv cărţile le vor fi returnate. 

Copiii vor fi sfătuiţi să aducă volume cât mai interesante, pe care ei le-



 130 

au citit şi le apreciază, spre a fi citite şi de alţi copiii. Se va stabili 

periodic un responsabil - un mic „bibliotecar”- care va răspunde de 

distribuirea cărţilor, notând în catalogul bibliotecii cărţile împrumutate, 

datele împrumutului şi restituirii. 

Pe lângă aceste activităţi apropierea copiilor de bibliotecă 

presupune conlucrarea dintre bibliotecar şi învăţător în îndrumarea 

permanentă a lecturii acestora. Învăţătorul trebuie să cunoască 

preferinţele individuale examinând fişele de cititor şi purtând discuţii pe 

marginea cărţilor citite. El le va recomanda texte pentru lectura 

suplimentară adecvate şi va efectua un control al lecturii, încercând 

permanent să valorifice cele citite. Accentul trebuie să se pună nu atât 

pe cantitate, ci pe calitate. Elevii vor fi câştigaţi nu numai dacă au citit 

mult, ci dacă au înţeles cele citite, ştiu să-şi exprime părerea şi să 

precizeze ce le-a plăcut, ce au învăţat.  

Atunci se poate considera că a fost atins obiectivul propus, când 

vizitele copilului la bibliotecă vor fi făcute din proprie iniţiativă, de 

plăcere şi nu doar prin constrângere. Lectura să nu fie o corvoadă sau 

un moment plictisitor şi încordat, ci un prilej de bucurie, de relaxare şi 

împlinire. 

 

Înv. MARIANA  GABRIELA  NESTERIUC 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 M. Costin Suceava 
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Contribuţia textelor literare la dezvoltarea capacităţii 

elevilor de a simţi, înţelege şi crea frumosul 
 

 Literatura posedă o mare forţă de influenţă asupra conştiinţei 

elevilor. Operele literare contribuie la dezvoltarea sensibilităţii lor şi îi 

familiarizează cu cunoaşterea realităţii prin intermediul imaginii 

artistice. Reflectând realitatea cu mijloace specifice, literatura 

sensibilizează şi convinge, emoţionează şi place, îi determină pe oameni 

să aprobe şi să dezaprobe o anumită stare de lucruri, activizându-i, 

făcându-i să iasă dintr-o anumită ,,lene spirituală’’ şi să pactizeze cu 

scriitorul în împlinirea ţelului preconizat de literatură.  

Textele literare incluse în manualele de limba şi litratura română 

pentru ciclul primar posedă, în diferite grade, resurse pentru două 

finalităţi educative: dezvoltarea capacităţii de comunicare a şcolarilor şi 

modelarea lor ca fiinţe umane. Calea cea mai sigură pentru a cultiva la 

elevi simţul frumosului este de a-i pune în contact cu frumuseţile 

autentice din domeniul artei şi culturii.  

Capacitatea de a aprecia frumosul se dezvoltă necontenit  sub 

îndrumarea învăţătorului. Acesta conduce analiza textului literar, astfel 

încât să sensibilizeze conştiinţele elevilor prin înţelegerea sensurilor 

adânci ale vieţii şi însuşirea lor sub raport spiritual. Trăind într-o lume 

asaltată de dezvoltarea tehnicii, de folosirea în exces a computerului, 

cadrul didactic care are, în afara meritului de a lucra cu uneltele 

bunului meşteşugar, capacitatea de a fi un binegrăitor, va face din 

lecţia de literatură o bucurie pentru minte, o plăcere pentru inimă , o 

scăpărare de azur stropit cu aur pentru viaţă de toate zilele. 

Pornind de la consideraţia că existenţa umană este practic 

imposibilă în afara frumosului, bucuriei şi adevărului, ca învăţători ne 

străduim să educăm elevii în spirit etic şi estetic chiar de la intrarea lor 

în şcoală, prin intermediul tuturor disciplinelor de învăţământ. 

Învăţarea, indiferent de natura şi conţinutul său, presupune înţelegere 

şi cunoaştere. Nu poţi aprecia frumosul dacă nu ajunge să facă parte 

din tine. Caragiale scria: ,,Nimic nu e mai frumos decât adevărul, nici 

mai adevărat ca frumosul’’. Relaţiile etic-estetic, bine-frumos sunt 

implicate permanent în viaţa reală a oamenilor. Binele, pe care elevii îl 

desprind din comportamentul unor personaje întâlnite în textele 

studiate, nu numai că generează frumosul, dar este el însuşi frumos cu 
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toată încărcătura de sentimente umane, bogate în satisfacţii imediate 

sau de lungă durată. Interferenţa dintre categoriile eticii şi esteticii,  

binele, dreptatea, munca, cinstea, umanismul, cu frumosul, urâtul, 

ludicul, graţiosul, duiosul şi altele, conferă textelor un spor de 

afectivitate şi implicit un spor formativ. 

Universul prezentat de scriitori în textele literare pentru copii are 

o tematică variată: trecut istoric, patrie, copilărie, şcoală, natură şi 

frumuseţile ei, vieţuitoare, muncă şi profesiuni, viaţă cotidiană. 

Prin valorificarea creatoare a mesajului artistic, etic şi estetic al 

fiecării creaţii în parte, se stimulează interesul, pasiunea copilului 

pentru literatură, setea de cunoaştere. Totodată elevii se deprind cu 

normele de comportare civilizată, îşi cultivă sentimentele moral-

patriotice: umanismul, dragostea faţă de patrie, curajul, perseverenţa, 

respectul pentru muncă şi pentru cei care făuresc bunurile materiale şi 

spirituale., încrederea în forţa colectivului. În munca cu textul literar 

am căutat, treptat, ca elevii să devină capabili să surprindă şi să 

expună logic succesiunea evenimentelor, să poată exprima într-o formă 

proprie conţinutul.  

Modalităţile prin care elevii din ciclul primar sunt conduşi spre 

înţelegerea mesajului unui text literar depind atât de conţinutul tematic 

al textului respectiv, cât şi de genul şi de specia literară în care se 

încadrează. Indiferent de specificul textului, trebuie descoperit mai întâi 

conţinutul de idei şi sentimente şi apoi modalităţile de exprimare a 

acestui conţinut. Cu alte cuvinte, investigarea unui text solicită 

răspuns la două întrebări: 

1. Ce exprimă autorul în opera respectivă? 

2. Prin ce mijloace exprimă acest conţinut? 

În creaţia lirică se are în vedere nuanţarea sau evoluţia 

sentimentului, gradarea lui, care sunt date de imaginile artistice, iar 

acestea sunt realizate prin procedee stilistice şi prin versificaţie. În 

cazul textelor care se încadrează în genul epic, ideile, sentimentele, 

gândurile sunt purtate de persoane, de faptele şi atitudinea acestora, de 

evenimente sau întâmplări. Analiza acestor texte se bazează tocmai pe 

interpretarea faptelor înfăţişate. 

Elevii sunt profund impresionaţi de isprăvile eroilor, de 

încercările, înfrângerile şi izbânzile lor, se identifică afectiv cu viaţa 

acestora. Actul educativ nu poate să să se oprească la dezvoltarea 

acestor trăiri afective, care la vârsta şcolară mică sunt încă instabile şi 
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nu pot regla singure faptele de conduită ale elevilor. Lucrul cel mai 

important care trebuie realizat este trecerea de la afectiv la raţional, 

adică conştientizarea treptată a acţiunilor personajelor respective, 

identificarea lor nu numai afectiv, ci şi conştient cu eroii ale căror fapte 

îi impresionează. Însuşirile morale care constituie trăsăturile 

personajelor sunt în fond norme morale în acţiune.  

Prin cuvinte vii, plastice, încărcare de tonalităţi emoţionale, 

dialogul purtat cu elevii în cadrul analizei textului literar, trebuie să 

provoace trăiri afective profunde faţă de faptele, acţiunile şi situaţiile 

înfăţişate în text. Numai prin raportarea la situaţiile de viaţă elevii 

dobândesc semnificaţia faptului moral sau a opusului său şi pot avea o 

atitudine emoţională faţă de acesta în sens aprobativ sau infirmativ. În 

analiza fragmentelor literare învăţătorul apelează la o mulţime de  

metode şi procedee. Prin intermediul acestora, îi determină pe elevi să-

şi pună probleme, să-şi verifice anumite cunoştinţe acumulate, 

stimulându-le curiozitatea, setea de cunoaştere, inteligenţa productivă. 

Se face mereu apel la întrebări de tipul ,,de ce’’, care favorizează o 

activitate de căutare, de descoperire. Întrebările trebuie să urmărească 

trecerea gândirii şcolarilor de la general la particular şi invers, în cadrul 

unui proces de învăţare bine organizat şi îndrumat, conducându-i pe 

elevi spre profunzimile textului. 

Pentru a trăi subtextul emoţional al operei literare, copilul trebuie 

şi poate fi pregătit pentru înţelegerea imaginii poetice. În afara 

contactului cu opera, acest lucru se poate realiza în cadrul unor 

exerciţii , unele sub formă de joc, prin care este pus să recunoască, să 

simtă sensul propriu, figurat sau metaforic al cuvintelor. Odată cu 

însuşirea unor cuvinte şi expresii noi, elevii trebuie ajutaţi să pătrundă 

sensul ideilor, al gândurilor, al sentimenteloe exprimate prin cuvinte. În 

acest sens, ei trebuie orientaţi să opereze cu diferite sensuri ale 

aceluiaşi cuvânt, să utilizeze cuvintele în contexte accesibile. Asemenea 

activităţi îi stimulează pe elevi în înţelegerea resurselor limbii, în 

vederea exprimării cât mai precise şi nuanţate a gândurilor şi 

sentimentelor, a afirmării pe această cale a posibilităţilor lor creatoare. 

În dezvoltarea gustului estetic un rol important îl are strategia 

adoptată de învăţător pentru sensensibilizarea micilor cititori, care se 

identifică cu personajele din creaţiile citite, trăind bucuriile şi durerile 

acetora. Astfel, în ,,Dumbrava minunată’’, de Mihail Sadoveanu, prin 

dialogul purtat cu elevii, învăţătorul va scoate în evidenţă, concomitent 
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cu drama fetiţei orfane, tiranizată de mama vitregă, şi ,,împărăţia 

minunilor’’ din feerica dumbravă a Buciumenilor, pe care o străbate 

Lizuca, însoţită de prietenul ei, Patrocle. Se va folosi în acest sens 

tehnica transferului dintre planul real şi cel fantastic şi se va insista 

asupra alternanţei dintre imaginile care oglindesc o natură picturală, 

văzută în dimensiuni obişnuite şi o natură transfigurată de imaginaţia 

copilului.  

Printr-o activitate spirituală intensă, prin crearea în clasă a unui 

climat emoţional, pot fi descoperite valorile autentice ale creaţiei 

literare. Astfel, elevii descoperă semnificaţiile textului literar, trăiesc 

emoţia estetică sub bagheta ,,magică’’ a învăţătorului. 

 

Înv. PAZUCA CALISTRU 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 M. Costin Suceava 
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Comunicare versus violenţă 
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Şcoala şi familia sunt pietre de rezistenţă în educaţia unui copil. 

Cât de mult contează în formarea puiului de om înţelepciunea părinţilor 

si a educatorilor! Să fie in primul rând buni psihologi, să ştie când să 

mângâie, când să pedepsească, să ştie să comunice totdeauna cu 

copilul, să-l înţeleagă şi, mai presus de toate, SĂ NU FIE VIOLENŢI! 

Violenţa naşte violenţă, iar dacă nu naşte violenţă, cu siguranţă 

creează frustare, umilinţă, teamă, stări care fac foarte mult rău unei 

personalităţi in plină formare. Puterea exemplului este covârşitoare.Cei 

care educă trebuie să plece de la premisa ca fiecare copil e unic, deci şi 

atitudinea faţă de el trebuie să fie specială, unică.Există în copii un 

temperament înnăscut, care joacă un rol important toată viata. Aceste 

creaturi complexe, micuţe, numite bebeluşi, sunt foarte departe de a fi 

“foi albe” atunci când vin pe lume. 

Unii copii se pare ca s-au născut cu o atitudine docilă şi 

favorabilă autorităţii exterioare.Tot atat de sigur alţii par a adopta o 

atitudine sfidătoare încă de la ieşirea din burtica mamei. Intră in lume 

sfidători, plângându-se de temperatura necorespunzătoare din sala de 

naşteri, de incompetenţa asistentelor... 

Părinţii şi cadrele didactice duc în prezent o luptă  acerbă cu 

izvoarele violenţei, aflate acum în unele programe de televiziune, în 

majoritatea  filmelor, în jocurile de pe calculator.Conştientizând 

gravitatea acestor influenţe, educatorii, învăţătorii şi profesorii introduc 

tot mai des în tematicile lor de consiliere si dirigenţie titluri precum: 

“Violenţa în şcoală”, “Comunicarea, piatra de hotar a societăţii’, 

“Televizorul, o problemă”, “Stop violenţei” şi enumerarea ar putea 

continua cu o listă foarte lungă din păcate. 

Comunicarea se pare că este cheia numărul unu care poate 

încuia pornirile violente ale tinerei generaţii şi poate, în acelaşi timp, să 

descuie  în inimile ei, porţile toleranţei, înţelegerii şi 

înţelepciunii.Iubirea necondiţionată, blândeţea şi dăruirea sunt 

„armele” cu care se poate lupta cu folos împotriva violenţei de orice fel. 

Orele de religie de la şcoală sunt adevărate puncte de referinţă în 

formarea copiilor. Am observat impactul pe care îl are un om cu har 

asupra micutilor. Religia este un obiect drag elevilor şi acest fapt îi face 

să primească cu plăcere învăţătura creştină. Tarele acestei societăţi pot 

fi ţinute sub control.bTrebuie doar ca toţi factorii educativi să-şi dea 

mâna pentru a dărui societăţii oameni deschişi, cu suflet, adevăraţi. 
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Familia, şcoala, biserica, toate-mpreună 

Îşi dau mâna ca să facă o lume mai bună! 

Nici una dintre ele nu poate să lipsească, 

Pentru ca pacea, blândeţea şi viaţa să-mplinească… 

Comunică azi, comunică mâine… 

Să-ţi fie comunicarea bucata de pâine... 

Să crească-nzecit, ca pâinea din vatră, 

Să stingă violenţa, s-o închidă în piatră!... 

 

Inst. PUŞA  NADIA  DASCĂLU 

Şcoala cu clasele I-VIII Salcea, jud. Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicativitatea  didactică 
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Problema aptitudinilor didactce a preocupat de multă vreme atat 

pe psihologi cât şi pe pedagogi. S-a încercat mai ales să se dezvăluie 

acei indicatori capabili să pună în evidenţă prezenţa acestor aptitudini 

şi a indicatorilor care să ilustreze contraindicaţiile pentru profesiunea 

didactică. 

Când se abordează problema aptitudinilor didactice se vizează 

două direcţii: una ţine de măiestria didactică (modalitatea de predare şi 

evaluare) şi cealaltă care se referă la măiestria educaţională (capacitatea 

de a fixa relaţii competenţe, eficiente cu elevii). 

Gala Galaction spunea despre profesorii săi din liceu: Acest 

dascăl... m-a învăţat adevărul capital, că, în anii noştri de ucenicie, 

obiectul predat este de-a pururi secundar, în marea cestiune, partea 

uriaşă este profesorul care preda. Toate sunt bune, toate sunt clare, toate 

sunt fericite şi lesnicioase şi fericite la studiu cel mai abstract, dacă 

magistrul de la catedra are puterea să îmbrace în logica şi în primăveri 

tainele ştiinţei sale. 

Este foarte simplu, educatorul ar trebui să aibă o temeinică 

pregătire de specialitate axată pe un larg orizont de cultură generală, 

capacitatea de a expune clar şi sistematic cunoştinţele predate, de a le 

demonstra şi sintetiza, obiectivitate în relaţiile cu elevii, în procesul de 

notare, de evaluare a cunoştinţelor, exigenţă şi în acelaşi timp respect al 

personalităţii elevilor, încredere în ei, sinceritate, acceptarea dialogului 

(purtat de la egal la egal cu elevii), spirit de dreptate. Acestora li se 

adaugă şi ţinuta vestimentară, vocabularul folosit ,comportamentul lor în 

general. (Ilie Popescu – Teiuşian, Insemnări despre arta educatorului, 

Craiova, Ed. AIUS; p.78, 1995). 

J. B. Rochat considera că indicatori ai aptitudinii pedagogice: un 

excelent echilibru intelectual , mintal şi nervos; pe plan intelectual: 

curiozitatea, gustul observaţiei, simtul critic, luciditatea faţă de sine 

însuşi, nevoia de înnoire; pe plan social tineretea spiritului, bunavoinţa, 

întelegerea, autoritatea firească. 

P. N. Gonobolin pune în evidenţă o serie de aptitudini specifice 

profesorului, cum ar fi: capacitatea de a cunoaşte şi de a înţelege elevul, 

de a stabili relaţia necesară cu fiecare elev sau cu toată clasa, 

observaţia pedagogică , tendinţa de a transmite în mod accesibil 

cunoştinţe, aptitudinea organizatorică, atenţia distributivă, imaginaţia 
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pedagogică ... tactul pedagogic, creativitatea, aptitudinea de 

examinator. 

Pesonalitatea profesorului poate avea o influenţă mult mai mare 

asupra elevilor decât mesajul didactic în sine. Adrian Neculau afirma că 

acest tip de aureolă pe care o poartă profesorul şi care se numeşte 

autoritate didactică, prestigiu, este "un amestec de uimire cu veneraţie 

şi puţină teamă, afecţiunea, adoraţia şi respectul în proportii diferite." 

(Adrian Neculau, A fi elev, Bucuresti, Ed. Albatros, p. 204, 1983). 

Domnul Trandafir, învăţătorul lui Mihail Sadoveanu, avea în el 

"un prisos de bunătate" şi inspiră elevilor săi "un respect nemărginit". 

Când le desfăşura lecţiile de istorie, pe sub tavanul scund al clasei, 

treceau eroii altor vremuri în cununile lor de neguri. Copilul îl urmărea 

înfiorat şi acasă visa o noapte întreagă". 

Profesorul Popescu–Neveanu (Personalitatea pedagogică II), 

vorbeşte despre o comunicativitate ce caracterizează în general 

pesonalitatea profesorului, fiind astfel focalizată şi instrumentată încăt 

sa opereze constructiv. O astfel de comunicativitate generează 

cunoştinţe şi personalităţi. Aptitudinea comunicativităţii subsumează 

capacitatea empatica de transpunere în situaţia pedagogică a elevului, 

abilităţi organizaţionale, de control psihodidactic, docimilogică, simţul 

dramatic. Comunicativitatea didactică, fiind prin excelenţă adresativă şi 

stimulativă, presupune o foarte bună cunoaştere psihologică a elevului, 

o instruire diferenţială, în funcţie de cum înţelege, gândeşte şi simte 

fiecare elev. In acest caz de mare ajutor este empatia. Numai pe baza 

unei astfel de aptitudini psihologice se poate construi adecvat şi eficient 

procesul instructiv-educativ. 

Profesorul este şi trebuie să fie bun pedagog, regizor dar şi actor 

care se poate exprima într-o maniera amplă, impresionantă, fără a 

pierde din luciditate sau a cădea în exagerări, este deci un actor cu 

valenţe cognitive şi pragmatice. Acţiunea educaţională apare în aceste 

condiţii ca un proces comunicativ pluriindividual. Nu poate fi vorba 

despre o simplă transmitere de informaţii, de date, ci de conducere a 

unui complex de generare de comportamente durabile, motivate, 

finalizate, integrate , în cadrul caruia comportamentele cognitive şi 

emoţionale au funcţie operativ instrumentală.Profesorul şi elevul se 

exprimă reciproc, în toată integralitatea fiinţei lor. 

Comunicarea la clasă - verbală şi nonverbală 
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Clasa este locul desfăşurării relaţiei comunicative profesor-elev. 

Comunicare în acest context nu trebuie să fie în legătură numai cu 

obiectul de referinţă dar şi cu cel care vorbeşte. De cele mai multe ori, 

elevii "mânaţi" de profesor se străduiesc să reproducă unele cunoştinţe 

sau în cel mai bun caz "dialogul " consta în desfăşurarea unei 

demonstraţii care se termină cu "sentinţa" profesorului, ajungându-se 

la ceea ce spunea Montaigne: C’est frotter la cervelle contre celle 

d’autrui. 

Clasa este locul unde are loc o întâlnire, o interacţiune psihosocială, în 

timpul căreia personalităţile actionează unele asupra celorlalte şi se 

stimulează reciproc. 

Dialogul dintre profesor şi elev, sau înfruntarea lor directă 

presupune o comuniune - un dialog - o comunicare.O interacţiune 

comunicaţională este autentică doar dacă fiecare personalitate se 

angajează total şi exprimă cu sinceritate emoţiile, ideile ,experienţele, 

acceptând însă şi sentimentele, ideile experienţele celorlalţi, putând 

astfel să le înţeleagă, să-i modifice atitudinile şi intenţiile, cooperând la 

nevoie cu partenerii într-o căutare comună. 

Pentru a dialoga - a comunica cu elevul, profesorul trebuie nu 

numai să cunoască şi să înţeleagă elevul, ci mai degrabă să comunice 

acestuia felul în care îl simte, şi îl înţelege. In acest caz, desigur, 

abilitatea empatică este cea care face posibilă acţiunea în sine. 

Profesorii şi elevii sunt angajaţi într-un proces constant de influenţare 

reciprocă în care fiecare afectează simultan felul de a comunica al 

celorlalţi. 

"Profesorul joacă un rol. El acţionează asupra unor oameni şi 

aceştia reacţionează în schimb. Acesta este fizicul educaţiei". O relaţie 

pedagogică eficientă favorizează înţelegerea şi acceptarea de către elevi a 

mesajului venit de la profesor. Stabilirea acestei bune comunicări 

prezintă reale dificultati , căci fiecare selectează şi interpreteaza 

elementele care îi sunt transmise în funcţie de orientarea gândirii şi de 

interesele sale; pentru interlocutor, mesajul nu are semnificaţia dată de 

comunicatorul-sursă, transmiterea informaţiilor cerând o reglementare 

repetată şi progresivă conform reacţiilor acestui interlocutor. Relaţia 

profesor-elev trebuie să fie astfel structurată în aşa fel încât elevul să 

îndrăznească să acţioneze în prezenţa profesorului, să coopereze cu el, 

să răspundă la întrebări, să pună la rândul sau întrebări, să formuleze 

opinii, ipoteze, şi interpretări personale. 
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Un vechi proverb arab spune "Cine nu ştie şi ştie că nu ştie, este 

neştiutor, învaţă-l! Cine ştie si nu ştie că ştie este adormit, trezeşte-l! 

Cine ştie şi ştie că ştie, este înţelept, ascultă-l!" . 

Aceasta este ideea interacţiunii între eu-ri cu diferite grade de 

cunoaştere a realităţii. Aceasta este ideea care trebuie să stea la baza 

relaţiei comunicative cu valenţe formativ-informative dintre profesor şi 

clasa de elevi. 

Pornind de la ideea conform căreia comportamentul verbal este 

reprezentativ pentru ansamblul comportamentelor, reprezentând 

interacţiunea dintre profesor şi elevii săi, s-a emis ipoteza că tehnica 

comunicării prin întrebări şi răspunsuri are valoare foarte mare 

deoarece stimulează activitatea intelectuală, în următoarele condiţii, 

având o eficacitate maximă: dacă lasă elevului o parte suficientă de 

iniţiativă (i se pun întrebări cuprinzătoare care determină o cercetare de 

o anumită amploare); dacă îi acordă suficient timp pentru elaborarea 

răspunsului; dacă elevul beneficiază de o acţiune care să-i permită 

alegerea căilor de expresie a gândirii; dacă favorizează dezvoltarea 

judecăţii şi a spiritului critic la elevi, dacă elevului i se lasă 

responsabilitatea şi timpul de a controla, a completa şi corija propriul 

răspuns şi dacă se cultivă spiritul de cooperare dar şi de confruntare în 

alegerea soluţiilor fără a se da însa ocazia apariţiei rivalităţii sau 

concurenţei, ci favorizându-se exprimarea unor puncte de vedere 

complementare.  

Numeroase studii au luat în discuţie relaţia de simpatie şi de 

solidaritate stabilită între profesori şi elevi, comportamentele nonverbale 

expresive şi cele de apropiere, folosirea umorului, a puterii de 

schimbare atitudinală, energia, animaţia, comportamentul stimulatoriu, 

deschis. Profesorul trebuie să convingă elevul ca învaţarea poate aduce 

bucurie şi este mai ales benefică pentru educaţia şi formarea lor. In 

această direcţie specialiştii au stabilit câteva tehnici de persuasiune a 

profesorului: coercitivă, recompensatorie, legitimă sau atributivă, 

expertă şi referenţă, demonstrând că învaţarea cognitivă şi afectivă sunt 

asociate pozitiv cu puterea referentă şi expertă, în timp ce puterea 

coercitivă şi legitimă corelează negativ realizarea elevilor. 

In integralitatea ei, comunicarea didactică este determinată de 

finalitatea proiectată. Ea trebuie considerată un "câmp de interpretări 

posibile" adecvate structurii personalităţii fiecăruia dintre cei educaţi şi 

experienţei lor anterioare. Profesorul trebuie să aibă permanent în 
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vedere neunivocitatea mesajului semnificaţiei mesajului sau, iar, la 

receptarea mesajului venit de la elevii săi, trebuie să fie atent la 

elementele non şi extralingvistice, decodificand efectul mesajului sau la 

interlocutorul elev şi în funcţie de acest lucru restructurându-şi 

demersul comunicaţional. 
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