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Cuvânt înainte 

A trecut și anul al 2-lea de proiect!  

Am desfășurat activități de învățare interesante și activități 
extracurricuilare inedite: Profesioniștii au cuvântul, Eu-tu-noi, 

Săptămâna părinților, Aripi pentru viitor. 

Apoi au apărut evenimente neprevăzute…Am fost nevoiți să 

trecem la activitatea on-line. Atunci ne-am dat seama ce important 

este să interacționăm între noi, să fim împreună. Dar nu ne-am dat 

bătuți, am devenit mai responsabili și mai puternici și ne-am unit 

eforturile pentru a deveni învingători! 

 

Profesori coordonatori: 

- Ing. Olteanu Elena 

- Prof. Chiru Ramona 

 

 

Colectivul de redactie: 
Mitrea Rebeca 

Oprea Mălina 

Olaru Daniela 

Ivănescu Liliana 

Mercin Luigi 

Năgîrdu Roxana 

Stroe Robert 

Șerban Georgiana 

Constantin Cătălin 

Oprea Cătălin  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. Importanţa programului remedial ROSE pentru elevi, Elev Mitrea Rebeca 

2. Proiectul de pregătire remedială ROSE, o şansă pentru viitor, Elev Oprea 

Mălina 

3. Motive să înveţi matematica!!!, Elev  Oprea Daniela 

4. Impactul implementării proiectului ROSE în învățământul secundar la 

disciplina Istorie, prof. Toma Elena 

5. Profesioniștii au cuvântul - întâlnire cu doamna Luminița Dinu-Huțupan , 

Elev Mercin Luigi 

6. Vizită de studiu şi documentare la Sibiu, Elev Năgîrdu Roxana 

7. Profesioniștii au cuvântul  - întâlnire cu domnul director Geani Man de la 

firma Prelcet S.A, Elev Stroe Robert 

8. Profesioniștii au cuvântul  - întâlnire cu administrator Angel Petrescu, Elev 

Șerban Georgiana 

9. Necesitatea implementării proiectului Rose pentru educaţia diferenţiată şi 

susţinerea practicii pedagogice în predarea matematicii, Prof. Smarandache 

Valentin 

10.  Eu – Tu – Noi, Prof. Din Mihaela Claudia, Prof. Glodeanu Mihaela 

11. Proiectul IPASS, Prof.  Popescu Andreea 

 

 

 

 

 

 
 



 

 O activitate îndrăgită a Proiectului  
IPASS este ,,PROFESIONIȘTII AU 
CUVÂNTUL”, deoarece oferă 
elevilor posibilitatea de a cunoaște și 
interacționa cu personalități care sunt 
profesioniste în domeniul în care 
activează. Elevii au oportunitatea de a 
învăța din experiența lor de viață și din 
traseul lor profesional, pot afla 
răspunsuri la întrebări de înteres 

pentru ei. 
O astfel de întâlnire a fost organizată în data de 26 noiembrie 2019, cu 

fotbalistul Florin Costea. La activitate au participat elevii grupului țintă al 
proiectului, specializarea ,,instructor-sportiv fotbal” din clasele a IX-a C și a XII-
a C. 

Obiectivele activității au fost: 
 motivarea elevilor pentru a-și regândi traseul profesional, incluzând 
o formă de învățământ post-liceu; 

 conștientizarea elevilor cu privire la beneficiile absolvirii unui nivel 
educațional superior; 

 motivarea elevilor pentru o pregătire susținută în vederea susținerii 
și promovării Examenului de Bacalaureat. 

Activitatea a început cu prezentarea omului și fotbalistului Florin Costea. 
Acesta le-a prezentat elevilor traseul său educațional, începuturile sale ca 
jucător de fotbal și evoluția sa în carieră. 
 
 
 



 
 

Elevii și profesorii 
participanți la activitate i-au 
pus domnului Florin Costea o 
serie de întrebări referitoare 
la cariera de sportiv: care au 
fost cele mai importante 
momente din activitatea sa, 
care a fost cea mai grea etapă 
din evoluția sa, cum a depășit 
etapele dificile și cum l-au 
marcat de-a lungul carierei. 

 Elevii au fost impresionați de modestia și sinceritatea omului Florin 
Costea, un profesionist în domeniul sportului. 

Invitatul le-a sintetizat elevilor ce înseamnă o carieră ca fotbalist: 
foarte multă muncă, seriozitate, talent și dorință de a reuși.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Olteanu Elena 
 

 

 

 



 

 
 

 
„Săptămâna părinţilor” este 

o activitate extracurriculară care s-a desfăşurat 
în perioada 25 – 29 noiembrie 2019 în cadrul 
Subproiectul „IPASS: Inspiră pasiunea: 
împreună pentru BAC”, având ca scop realizarea 
unui parteneriat între elev şi părinte în drumul 
acestuia spre examenul de Bacalaureat.  
 Elevii şi părinţii acestora au participat la 
ore de pregătire remedială, la un seminar cu 
profesioniştii, la o activitate de coaching şi la o 
activitate de teambuilding, urmărindu-se 
sprijinul părinţilor în monitorizarea progresului 
elevilor.  

„Inspiră pasiunea pentru educaţie” este 
sloganul care a însufleţit orele de limba română, matematică, istorie şi geografie, 
impulsionându-i pe elevi să aprofundeze operele literare studiate, tainele matematicii, epoca 
marilor domnitori şi misterele geografiei. La aceste ore au asistat şi părinţii elevilor, observând 
activităţile didactice desfăşurate de domnii profesori, strategiile interactive de predare-învăţare 
şi modalitatea de evaluare a elevilor.   
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Părinţii elevilor au fost invitaţi şi la un „Program de consiliere de grup”, în care doamna 

profesor psihopedagog a oferit copiilor din clasa a XII-a B sfaturi cu privire la organizarea 
eficientă a timpului, finalizarea studiilor liceale, promovarea examenului de Bacalaureat, 
alegerea unei cariere de succes, integrarea pe piaţa muncii, formarea de competenţe 
profesionale sau întemeierea unei familii.   

Tot în această perioadă au fost desfăşurate şi activităţi de coaching în grup cu elevii 
clasei a X-a A, care au fost sprijiniţi în activitatea de învăţare prin formare, îndrumare şi oferirea 
de sfaturi de către doamna profesor psihopedagog, dintre care putem aminti:  

- schimbarea stilului de învăţare în vederea obţinerii unor performanţe şcolare şi a 
promovării examenelor; 

- stabilirea şi atingerea obiectivelor; 
- punerea în valoare la cel mai înalt nivel a potenţialului creativ al elevilor; 



- luarea unor decizii importante pentru viaţă. 
Astfel, elevii şi părinţii prezenţi la activitate au conştientizat importanţa studiului în 

vederea promovării examenului de Bacalaureat şi a integrării pe piaţa muncii.  
În cadrul activităţii „Profesioniştii au cuvântul”, elevii claselor cu profil sportiv a IX-a 

C şi a XII-a C şi părinţii acestora au avut bucuria de a se întâlni cu fotbalistul Costea Florin, 
care a ţinut un discurs despre formarea sa profesională, obiectivele pe care şi le-a propus în 
viaţă şi pe care le-a realizat de-a lungul carierei sale, performanţele sportive obţinute prin studiu 
şi muncă, satisfacţiile oferite de meseria de fotbalist, provocările la care trebuie să facă faţă etc. 
La finalul acestei activităţi, elevii au adresat întrebări domnului Costea Florin, care a 
concluzionat că numai prin studiu, muncă, dăruire şi seriozitate poţi deveni un fotbalist de 
succes.        

 
O activitate extracurriculară la care au participat părinţii poartă denumirea „Eu, tu, noi”, 

desfăşurată cu elevii clasei a IX-a C profil sportiv, activitate care a avut ca obiective: 
deprinderea elevilor de a lucra în echipă, colaborarea şi comunicarea eficientă, îmbunătăţirea 
performanţelor şcolare şi sportive, stimularea spiritului competitiv, luarea unor decizii în situaţii 
limită, atingerea obiectivelor stabilite şi asumarea unor responsabilităţi.  

        

 

     

 

 

 

 

 

 

Prof. Negrea Roxana 

 

 



 

ARIPI 

PENTRU               

VIITOR 
Activitatea ARIPI PENTRU VIITOR s-a desfășurat în data de 24 februarie 

2020, sub forma unei expoziții care a promovat activitățile Proiectului IPASS de-
a lungul anului I de derulare. 

Activitatea a fost pregătită de-a lungul anului, realizându-se un roll-up de 
promovare al proiectului și un benner pentru promovarea activităților proiectului, 
benner care a fost amplasat la intrarea în școală. 

S-au realizat colaje cu poze din timpul activităților pedagogice și de sprijin, 
de la activitatea PROFESIONIȘTII AU CUVÂNTUL, din tabăra de dezvoltare 
personală de la Alba Iulia, de la activitatea EU-TU-NOI și din vizita de studiu și 
documentare de la Sibiu. 

Împreună cu un colectiv format din 10 elevi s-a realizat revista proiectului: 
ÎMPREUNĂ PENTRU BAC!, revistă ce conține articole realizate de elevi și cadre 
didactice, cu aspecte elocvente din timpul activităților proiectului și care a fost 
lansată la activitatea ARIPI PENTRU VIITOR.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
S-au realizat două prezentări ppt. pentru 

promovarea activităților proiectului: una care 
prezintă imagini din cadrul tuturor activităților 
proiectului și alta care promovează activitatea 
PROFESIONIȘTII AU CUVÂNTUL. 

S-a realizat un filmuleț cu o secvență de lecție 
de la ora de limba și literatura română, oră susținută 
de doamna profesoară Lințoiu Georgiana la clasa a 
IX-a C, în cadrul activităților pedagogice și de sprijin.  

Toate materialele publicitare realizate au fost 
postate și pe site-ul proiectului: magherurose.ro. 

În cadrul activității ARIPI PENTRU VIITOR,, 

toate materialele mai sus menționate au fost 
prezentate participanților, realizând promovarea activităților proiectului și 
prezentarea rezultatelor obținute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Olteanu Elena 
 

 

 
 
 
 



 

 

Daca te uiți suficient de atent, vei vedea că matematica apare în mai toate lucrurile care ne 

înconjoară – de la clădiri, drumuri sau transport și până la tehnologia atât de îndrăgită de copii. 

Cert este că toți folosim matematica în diverse aplicații practice de zi cu zi, fie ca ne dăm seama, 

fie ca nu. 

 Matematica este limbajul universal al mediului nostru, ce a ajutat omenirea să explice 

fenomene și să creeze obiecte timp de mii de ani.  De la jocuri simple, la gestionarea timpului, 

matematica este vitală pentru a ajuta elevii să își dezvolte creativitatea și să își transforme 

dorințele în realitate. 

Întrebarea întâlnită cel mai adesea în rândul elevilor este: „La ce o să-mi folosească atâta 

matematică?”. Bineînțeles, cel mai important beneficiu al matematicii este dezvoltarea gândirii 

și capacității de a procesa informații și a extrage concluzii.  

 Ei bine, iată alte cinci aplicații practice ale matematicii în viața de zi cu zi, care răspund 

acestei întrebări:  

 1. Matematica te ajută să construiești obiecte 

Daca întrebi orice constructor sau proiectant, 

îți va spune cât de importantă este matematica în 

construirea oricărui lucru. Pentru a crea ceva ce va 

rezista în timp și va adăuga valoare casei tale ai 

nevoie de creativitate, uneltele potrivite, dar, cel 

mai important, de o gamă largă de cunoștințe 

matematice.  

Calcularea cantității totale ale materialelor 

necesare, măsurarea cu precizie a lungimilor, 

lățimilor și a unghiurilor și estimarea costurilor 

proiectului sunt doar câteva dintre cazurile în care ai 

nevoie de matematică pentru crearea unor obiecte sau reparații în casă. 



Unii elevi pot spune ca nu plănuiesc să lucreze vreodata în domeniul construcțiilor, dar cei 

mai mulți dintre ei vor avea la un moment dat o casă. Având abilitatea de a crea obiecte și a 

repara lucruri vor economisi bani și vor fi salvați de dureri de cap și stres. Înarmați cu 

matematica, vor merge de fiecare dată la sigur, știind să estimeze toate detaliile ce țin de astfel 

de proiecte. 

2. Matematica face gătitul distractiv 

În bucătărie găsești mai multă matematică decat oriunde altundeva în casă. La urma 

urmelor, rețetele sunt doar niste algoritmi matematici sau operații de realizat pas cu pas. 

Bucătăritul necesită diverse cunoștințe matematice, precum:  

 

 Măsurarea ingredientelor pentru a urmări o rețetă; 

 Înmulțirea/ împărțirea fracțiilor pentru a determina cantitățile necesare pentru 

mai mult sau mai puțin de un anumit număr de porții; 

 Convertirea unei rețete din grade Fahrenheit în Celsius; 

 Convertirea unei rețete din unitățile standard ale statelor unite (lingurița, lingura, 

cupa) în mililitri sau grame; 

 Calcularea timpului de gătire pentru fiecare element și ajustarea acestuia; 

 Înțelegerea raporturilor și proporțiilor, în special în coacere (ex- rețeta solicită 1 

ou și 2 căni de făină, deci raportul de ouă la făină este de 1:2 

3. Matematica scoate riscul din călătorit 
Matematica devine foarte utilă atunci 

când călătorești, de la calcularea 

combustibilului pentru mașina în funcție de 

kilometri parcurși, la orientarea în spațiu, 

folosirea unei hărți și calcularea banilor în 

diverse valute.  

Pentru a folosi orice hartă, mai întâi trebuie să îți poti localiza poziția curentă. Acesta va fi 

punctul A. Cel mai simplu mod de a face asta este prin localizarea intersecțiilor din apropiere 

sau a punctelor ușor de identificat, precum podurile, clădirile mari sau intrările pe autostrada. 



Odată ce ai stabilit un punct de plecare, localizează locul în care vrei să ajungi (punctul B). 

Tot ce trebuie să faci este să găsești cea mai bună rută, în funcție de teren, lungimea drumului, 

restricțiile de viteza, etc. 

       4. Matematica te ajută să economisești bani  
Mulți experți sunt de acord că fără anumite 

abilități matematice oamenii tind să investească, 

să economisească și să cheltuie bani în funcție 

de emoții. De obicei, persoanele care nu 

stăpânesc foarte bine anumite fundamente 

matematice fac greșeli financiare mai mari. Un 

elev care înțelege concepte precum creșterea 

exponențiala, va știi să managerieze mult mai bine, spre exemplu, un credit bancar. 

Prin aplicarea lecțiilor de matematică în situații financiare și bugetare, elevii pot învăța cum 

să își cheltuie și să își economisească banii fără frica sau frustrare. 

 5. Matematica îți permite să îți gestionezi mai bine timpul 

Cea mai importantă resursă pe care o avem este timpul. În ritmul de trai din ce în ce mai 

alert te poti simți ușor depășit de atâtea lucruri ce trebuie făcute și obiective ce trebuie atinse. 

Respectarea programului cântărește în viața noastră de zi cu zi mai mult decat a cântărit 

vreodată în istorie, dar este nevoie de mai mult decât a citi un ceas sau un calendar pentru a 

putea rămâne în top.  

Una dintre cele mai simple și bune metode de a gestiona timpul este crearea unor liste cu 

sarcini de făcut.  Iată unde intră matematica în joc! Este important să stabilești prioritatea 

sarcinilor de făcut. Fiecare sarcina primește un număr. Cu cât mai mare numărul, cu atât sarcina 

are mai multă prioritate. 

Elev Ivănescu Liliana 

                                                                                                          Prof. Chiru Ramona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Ziua Limbilor Europei  este o manifestare care celebrează 
diversitatea lingvistică, plurilingvismul / multilingvismul, învățarea limbilor 
străine pe durata vieții. Ziua Europeană a Limbilor are ca obiectiv să atragă 
atenția publicului asupra importanței învățării limbilor străine și să îl 
sensibilizeze cu privire la existența și valoarea tuturor limbilor vorbite în 
Europa, încurajând învățarea lor.  
Manifestarea a debutat în anul 2001, an care a fost declarat de Consiliul 

Europei Anul european al 
limbilor vorbite. De atunci, 
în fiecare an, la 26 
septembrie, în fiecare din 
cele 45 de state membre 
ale Consiliului Europei, se 

sărbătorește Ziua 
limbilor vorbite.  

  În Europa se 
vorbesc 24 de limbi 
oficiale, dar există și peste 
60 de comunități 
autohtone care vorbesc 
o limbă regională sau 
minoritară.  
 În ziua de 26 
septembrie 2019, în 
cadrul programului 
remedial de pregǎtire 
ROSE, elevii clasei a XII-a B 
au sǎrbǎtorit aceastǎ zi, cu 
scopul de a înțelege cǎ 

învățarea limbilor străine permite realizarea de noi prieteni și contacte, iar 
capacitatea de a comunica în mai multe limbi face parte din competențele 
esențiale pe piața muncii și consolidează competitivitatea. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Multilingvism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Europei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Europei
https://ro.wikipedia.org/wiki/26_septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/26_septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limb%C4%83_regional%C4%83


 

 

 În cadrul acestei acțiuni, 
elevii le-au adresat colegilor 
europeni un salut virtual în mai 
multe limbi: salut, laukiamas 
(,,Bine ai venit!” – lituanianǎ), 
Fogadtatás (maghiarǎ), 
velkommen (germanǎ), dobre 

doshul (bulgarǎ), merhba 

(turcǎ), vitejte (cehǎ), dobrodosli 

(croatǎ) , tervetuloa 

(finlandezǎ), hello (englezǎ). 
Totodatǎ, elevii au luat la cunoștințǎ obiectivele generale ale Zilei 

Europene a Limbilor, care includ conștientizarea publicului asupra importanței 
învățării limbilor străine și diversificarea gamei de limbi învățate în scopul de a 
crește plurilingvismul și înțelegerea interculturală, precum și promovarea 
diversității lingvistice și culturale a Europei, care trebuie să fie păstrată și 
încurajată. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Lințoiu Georgiana 

 

 

 



 

 

Bună, dragilor!  

Vă scriu în calitate de 
prospăt absolventă a 
Liceului Tehnologic ,, 
General Magheru”, dar mai 
ales,  în calitate de elevă, 
care a reușit să treacă 
Examenul de bacalaureat cu 
brio.  Grație muncii 
individuale și grație 
eforturilor depuse de către 
doamnele profesoare care 
m-au îndrumat, am reușit să 
trec acest examen, chiar și in 
condițiile dificile în care a 
trebuit să ne pregătim  din 

cauza pandemiei. Încă din clasa a XI a, am beneficiat de pregătire gratuită pentru 
examenul de bacalaureat. De la început, am considerat acest lucru o oportunitate, 
de care alti elevi de la alte școli nu beneficiau. Așa că m-am înscris în acest 
program, iar în prezent, realizez cât de mult m-a ajutat pregătirea făcută la școală, 
dar și ceea ce am învățat în ultimele luni, grație învățării on –line. 

Ce a însemnat pentru mine Proiectul ROSE? Cred că pot spune,cu 
siguranță, cheia către succes, cheia către reușita la examen. În afară de asta, 
consider că Proiectul ROSE a fost unul foarte complex. Prin intermediul orelor de 
pregătire, colectivul clasei noastre a petrecut mult mai mult timp împreună, iar 
acest lucru ne-a făcut să ne cunoaștem mai bine, să socializăm mai mult, să fim 
mai uniți. Pandemia și faptul că am stat acasă, departe de colegi și de profesori, 
m-au făcut apoi să realizez cât de mult însemnau toți pentru mine. Întâlnirile on – 
line ne bucurau pe toți, iar obiectivul comun, pregătirea pentru examen, ne-a unit 
și mai mult.   

 

Alături de colegi 



 
 

Tot Proiectul ROSE mi-a 
deschis și noi orizonturi. Datorită 
excursiei făcute anul acesta la 
Sibiu, mi-am putut alege și 
centrul universitar spre care să 
mă îndrept acum. În permanență, 
am fost consiliată în alegerea 
carierei, iar acum, după examen, 
am ales Facultatea de Biologie.  

Pentru voi, cei care acum 
ați trecut în clasa a XII a, va urma 
o perioadă dificilă. O perioadă pe 
care trebuie să o tratați cu 
seriozitate, fiindcă de ea depinde 
viitorul vostru. Chiar dacă școala 
nu va începe, sunt convinsă ca 
veți beneficia, ca și noi, de întreg 
suportul din partea domnilor 
profesori și veți reuși. 

                                                                                    Succes! 
 

 

 

 

 

 

                                 
 
 
 
 
 

 
Elevă,  Năgîrdu Roxana 

 
                      Profesor,  Popescu Andreea 

 

Vizită de studiu la Sibiu 

   Pregătire on-line 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

        ,,Succesul este satisfacția că ai depășit  
încă o treaptă și dorința de a o urca pe următoarea.” 

Rita Drumeș 
 
Proiectul ROSE face parte din Programul național al M.E.N. ”Sprijin la 

bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la reducerea părăsirii timpurii a școlii, 
la învățarea pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților de acces în 
învățământul terțiar, de către elevii români, în primul rând a celor proveniți din 
medii dezavantajate. 

Obiectivul general pe care ni-l propunem este ”Îmbunătățirea calității 
serviciilor educaționale și de sprijin furnizate de Liceul Tehnologic „General 
Magheru”, prin mai buna adaptare la nevoile specifice ale liceenilor și implicit, 
creșterea ratei de promovare a Examenului de Bacalaureat. 

Activitatea își propune să răspundă nevoilor exprimate de beneficiarii 
proiectului, de a transforma liceul într-un mediu primitor, unde relația dintre elevi 
și profesori să fie mai puțin formală și unde activitățile sunt mai atractive și mai 
diversificate. Activitatea va ajuta nu doar elevii și profesorii să lucreze în echipă, 
iar elevii să fie implicați în propriul proces de învățare, dar va permite și atragerea 
sprijinului părinților pentru atingerea obiectivelor stabilite. Activitatea va încuraja 
soluțiile educaționale tip peer-to-peer,  elevii fiind încurajați să colaboreze mai 
mult, știute fiind avantajele acestui tip de educație în rândul adolescenților. 

Activitatea își propune să favorizeze formarea și perfecționarea 
competențelor socilicitate de programele școlare și de programele de bacalaureat, 
pentru a reduce situațiile de eșec școlar, care favorizează absenteismul și 
promovabilitatea redusă la finalul anilor școlari și la Examenul Național de 
Bacalaureat.  

Prin activitățile de consiliere ne propunem să investigăm reprezentările 
partenerilor educaționali cu privire la finalitatea procesului instructiv-educativ din 
liceu, să dezvoltăm abilitățile socio-emoționale ale elevilor, să facilităm 
cunoașterea și conștientizarea de către elevi a situațiilor de risc și a efectelor 



acestora asupra succesului școlar, să identificăm stilurile de învățare și să 
promovăm tehnicile de învățare activă și strategii de igienă a activității 
intelectuale, să realizăm sesiuni de educație parentală și de planificare a carierei, 
să implicăm în activitățile de consiliere deopotrivă profesorii diriginți, dar și 
profesorii nediriginți și care predau discipline școlare care influențează 
semnificativ promovabilitatea și frecvența școlară. 

Noi înșine aveam nevoie de atitudine și de cunoaștere, cu atât mai mult cu 
cât proiectul ROSE este dedicat acelor copii ai României care au cea mai mare 
nevoie de ajutorul școlii și al societății. Practic, toți am fost puși în situația de a 
învăța, de a dezvăța și de a reînvăța, cum definea A.Toffler alfabetizarea secolului 
XXI: 

„Analfabeții secolului XXI nu vor fi cei care nu știu să 
scrie și să citească, ci aceia care nu pot învăța, dezvăța și 
reînvăța“. 

Ec. Gavrilă Cerasela 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
În aceastǎ perioadǎ (martie 2020 – prezent), întrega umanitate și, implicit, 

învǎțǎmântul românesc se confruntǎ cu o situație nemaiîntâlnitǎ de 100 de ani: 
pandemia provocatǎ de coronavirus. Noi, profesorii, a trebuit sǎ ne adaptǎm la o 
nouǎ modalitate de transmitere a cunoștințelor, cea on-line. În cadrul programului 
remedial de pregǎtire ROSE, desfǎșurat la Liceul Tehnologic ,,General Magheru”, 
Rm. Vâlcea, am pregǎtit elevii pentru examenul de bacalaureat cum am știut mai 
bine. Am învǎțat sǎ utilizǎm platforme diverse, în așa fel încât activitǎțile de 
predare – evaluare sǎ fie cât mai eficiente. Rezultatele sunt satisfǎcǎtoare, în 
sensul cǎ, dintre 9 elevi prezenți la examenul de bacalaureat, 8 au promovat proba 
de limba și literatura românǎ. Se putea și mai bine? Probabil!, dar mai importante 
mi se par concluziile pe care le-am tras ulterior. 

Așadar, pandemia mi-a revelat câteva adevǎruri nepercepute pânǎ acum. 
Am înțeles cǎ  elevii nu trebuie sǎ știe doar particularitǎțile de construcție a lui 
Harap-Alb sau a lui Ghițǎ, ci și sǎ înțeleagǎ cǎ, dacǎ ești pregǎtit, poți ajunge 
,,împǎrat” prin forțe proprii, sǎ conștientizeze cǎ a-ți plânge de milǎ (,,ce sǎ-mi 

fac, dacǎ așa m-a lǎsat Dumnezeu?”) nu e o atitudine de învingǎtor și cǎ oamenii 
pot deveni rǎi și atunci vor fi distruși de propriile trǎiri. Oricât de importantǎ ar fi 
structura și compoziția poeziei ,,Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, mai util 
este sǎ afle cǎ existǎ o ,,corolǎ de minuni”, pe care o pot vedea cu ajutorul iubirii 
(,,cǎci eu iubesc”), iar din poeziile moderniste ale lui Arghezi și Bacovia sǎ 
înțeleagǎ cǎ omul modern este cel care se revoltǎ împotriva nedreptǎții și nu se 
lasǎ doborât de ,,aripile de plumb”.  
 Astfel am înțeles cǎ școala nu este despre ce îi învǎțǎm pe alții, ci despre ce 
învǎțǎm unii de la alții. În izolarea noastrǎ, ne-am apropiat mai mult. Nu a fost 
ușor, dar a fost o experiențǎ de (auto)cunoaștere. 
 Și am mai observant ceva: mare dreptate avea Ion Heliade – Rǎdulescu când 
afirma ,,Fǎrǎ școalǎ sǎ nu aștepte nimeni nici pǎrinți buni, nici fii buni și, prin 
urmare, nici stat bine organizat și bine cârmuit și pǎstorit”.  Concluzia? Sper sǎ o 
tragǎ fiecare lector… 

Prof. Georgiana Lințoiu 

 

 




