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PROIECTUL MENTORAT PENTRU DEZVOLTARE COMPLEXĂ:  

CURRICULUMUL PROGRAMULUI DE MENTORAT 

 
 
 

Curriculumul programului de mentorat este un document care prezintă: 
- competențele și abilitățile generale și specifice urmărite în cadrul programului de mentorat,  
- descriptori pentru trei niveluri de performanță diferite (nivel modest, nivel mediu, nivel avansat) la 

fiecare competență sau abilitate specifică urmărită, 
- conținuturile enumerând temele majore care se vor aborda în cadrul programului, însoțite de o 

scurtă justificare a fiecărei teme, precum și oferind exemple de subteme, 
- exemple de tipuri de materiale suport care se vor utiliza în abordarea temelor/ subtemelor, 
- modalitatea dezirabilă de abordare a învățării. 
 
 

Ce scopuri generale urmărește programul de mentorat? 
 
Programul de mentorat livrat în cadrul proiectului Mentorat pentru dezvoltare complexă 
urmăreşte să contribuie la dezvoltarea personală complexă a tinerilor beneficiari ai 
programului pentru a-i capacita să participe pe deplin, eficient şi responsabil la viaţa 
societăţii.  

Pentru aceasta, tinerii beneficiari ai programului: 
 vor învăţa despre ei înşişi analizându-și propriul trecut şi prezent, stabilind conexiuni 

între trecut, prezent şi viitor pentru a-şi conştientiza propriile ţeluri şi pentru a-şi 
proiecta viitorul; 

 vor identifica şi realiza conexiuni între mediul social în care trăiesc şi propria 
existenţă; 

 îşi vor dezvolta competențele de învățare, abilitățile de a gândi critic, de a lua decizii 
şi de a-și gestiona sentimentele în mod constructiv. 
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Competențele și abilitățile generale și specifice urmărite în cadrul 
programului de mentorat 

 

În cadrul programului de mentorat se va urmări cu precădere formarea și dezvoltarea unei 
competențe cheie: compentența de a învăța, precum și trei seturi de abilități transversale care 
sprijină dezvoltarea competenței cheie vizate, precum și a altor competențe cheie care nu 
constituie o prioritate pentru programul de mentorat. 

 
I. Competența de a învăța 

1. proiectarea şi organizarea propriului proces de învăţare, inclusiv gestionarea 

resurselor; 

2. monitorizarea şi evaluarea propriul proces de învăţare şi a progresului în învăţare; 

3. utilizarea conştientă a metodelor şi strategiilor de învăţare, inclusiv a 

mnemotehnicilor; 

4. utilizarea autoreflecţiei ; 

5. exploatarea oportunităţilor de învăţare; 

 

II. Abilități de gândire critică 

1. căutarea activă a răspunsurilor la întrebări complexe; 

2. analiza şi sinteza informaţiilor şi opiniilor; 

3. activarea cunoştinţelor şi abilităţilor existente şi aplicarea acestora în acţiuni 

cotidiene; 

4. evaluarea alternativelor şi adoptarea unei poziţii argumentate; 

 

III. Abilități de luare a deciziilor 

1. identificarea criteriilor de definire a succesului; 

2. cântărirea / analiza alternativelor; 

3. anticiparea consecinţelor posibile; 

 

IV. Abilități de gestionare constructivă a sentimentelor 

1. recunoaşterea biasului şi analiza surselor de bias/ părtinire; 
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2. recunoaşterea cauzelor generatoare ale sentimentelor/ emoţiilor; 

3. utilizarea strategiilor potrivite de gestionare a situaţiilor care implică manifestarea 

unor emoţii. 

 
*** 
Inevitabil, în cursul implementării curriculumului de față se vor dezvolta și alte competențe cheie 

și abilități, care însă nu vor face obiectul evaluării în cadrul programului de mentorat. Astfel de 

competențe cheie vor fi, exemplu, competența de comunicare în limba maternă/ limba de 

predare la școala frecventată de licean (mai precis, competența de a exprima şi interpreta 

concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii, în formă orală şi scrisă şi de a interacţiona într-un 

mod adecvat şi creativ în diferite contexte sociale şi culturale); competențele sociale și civice (mai 

precis, competențe intra- și interpersonale, comportamente care ajută la participarea eficientă şi 

constructivă la viața comunității din care elevul face parte). De asemenea, ne așteptăm la 

dezvoltarea implicită a abilităților de evaluare a riscurilor și de rezolvare de probleme, mai ales 

pentru că acestea sunt strâns legate de dezvoltarea subseturilor de abilități specifice ale celor trei 

abilități transversale care fac obiectul eforturilor noastre.  
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Descriptorii de performanță  
 

I. Competenţa de  a învăţa 

Competenţe specifice 
Nivel de performanţă 
modest 

Nivel de performanţă  
mediu 

Nivel de performanţă  
superior 

1. proiectarea şi 
organizarea propriului 
proces de învăţare, 
inclusiv gestionarea 
resurselor 

Este conştient de termenul 
limită până la care trebuie 
să realizeze sarcinile de 
învăţare alocate şi de 
resursele pe care le-ar putea 
utiliza. 

Ţine cont de termenul 
limită  
de realizare a sarcinii de 
învăţare alocate şi 
utilizează  resursele 
materiale disponibile. 

Proiectează realist 
procesul de învăţare şi 
îşi organizează 
activităţile de învăţare,  
asigurându-se că are la 
dispoziţie resursele  
materiale necesare, 
estimând corect 
timpul necesar 
realizării cu succes a 
sarcinilor. 

2. monitorizarea şi 
evaluarea propriul 
proces de învăţare şi a 
progresului în învăţare 

Conştientizează într-o 
măsură  
limitată progresul înregistrat 
în învăţare şi procesele pe 
care le parcurge pentru 
realizarea sarcinii. 

Foloseşte indicatori cu 
precădere cantitativi (ex. 
nr de pagini citite, nr de 
pagini scrise etc.) pentru 
monitorizarea şi 
evaluarea proceselor de 
învăţare şi a progresului 
înregistrat în învăţare. 

Foloseşte consecvent 
atât indicatori 
cantitativi,  cât şi 
calitativi (ex. 
profunzimea 
înţelegerii, acurateţea 
în rezumarea/ 
interpretarea 
informaţiilor esenţiale 
etc.) pentru 
monitorizarea 
propriului proces de 
învăţare şi evaluarea 
progresului înregistrat 
în învăţare. 

3. utilizarea conştientă 
a metodelor şi 
strategiilor de 
învăţare, inclusiv a 
mnemotehnicilor 

Cunoaşte metode şi strategii 
de învăţare şi le utilizează la 
insistenţele unui facilitator 
al învăţării. 

Cunoaşte şi foloseşte 
câteodată şi independent 
metode şi strategii de 
învăţare. 

Cunoaşte şi foloseşte 
independent metode 
şi 
 strategii de învăţare 
care s-au dovedit 
eficiente la aplicări 
(ghidate) anterioare; 
conştientizează  
avantajele şi limitările 
acestora şi estimează 
corect eficienţa 
utilizării acestor 
demersuri. 
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4. utilizarea 
autoreflecţiei  

Când este solicitat, 
reflectează  
asupra celor învăţate şi a  
modalităţii proprii de 
învăţare. 

Reflectează câteodată şi 
independent asupra 
relevanţei 
celor învăţate şi a 
modalităţii proprii de 
învăţare.   

Reflectează 
consecvent şi 
independent şi îşi 
formulează concluzii 
referitor la relevanţa 
celor învăţate şi la 
modalităţile proprii de 
învăţare. 

5. exploatarea 
oportunităţilor de 
învăţare 

Acceptă invitaţia altora de a 
exploata unele oportunităţi 
de învăţare. 

Câteodată caută   
oportunităţi de învăţare 
care se potrivesc cu 
interesele proprii. 

Caută activ şi 
sistematic oportunităţi 
 de învăţare relevante 
pentru interesele 
proprii. 

 
 

 II. Abilităţi de gândire critică 

Competenţe specifice 
Nivel de performanţă 
modest 

Nivel de performanţă  
mediu 

Nivelde performanţă  
superior 

1. căutarea activă a 
răspunsurilor la întrebări 
complexe 

Caută răspunsuri la 
întrebări complexe. 

Se angajează în căutarea 
sistematică de  
răspunsuri la întrebări 
complexe provocatoare. 

Caută activ, sistematic 
şi susţinut răspunsuri 
la întrebări complexe 
provocatoare şi 
formulează astfel de 
întrebări la care invită 
şi pe alţii să caute 
răspunsuri. 

2. analiza şi sinteza 
informaţiilor şi opiniilor 

Realizează o analiză a 
informaţiilor şi opiniilor la 
nivel superficial şi le 
sintetizează neconcludent 
în majoritatea cazurilor. 

Realizează o analiză 
destul de amănunţită a 
informaţiilor şi opiniilor şi 
le sintetizează parţial 
concludent. 

Realizează o analiză 
profundă şi 
comprehensivă a 
informaţiilor şi 
opiniilor relevante şi 
le sintetizează 
concludent. 

3. activarea cunoştinţelor 
şi abilităţilor existente şi 
aplicarea acestora în 
acţiuni cotidiene 

Recurge la activarea 
(superficială) a unor 
cunoştinţe şi abilităţi 
atunci când este solicitat. 

Recurge deseori la 
activarea complexă a 
cunoştinţelor şi 
abilităţilor relevante 
pentru noua învăţare. 

Recurge conştient, 
independent şi 
sistematic la activarea 
complexă a 
cunoştinţelor şi 
abilităţilor relevante 
pentru noua învăţare. 

4. evaluarea 
alternativelor şi 
adoptarea unei poziţii 
argumentate 

Evaluează o minoritate de 
alternative de considerat 
şi adoptă o poziţie. 

Evaluează majoritatea 
alternativelor relevante 
de considerat şi adoptă o 
poziţie parţial 
argumentată. 

Evaluează toate 
alternativele 
relevante de 
considerat şi adoptă o 
poziţie solid 
argumentată. 
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 III. Abilităţi de luare a deciziilor 

Competenţe 
specifice 

Nivel de performanţă 
modest 

Nivel de performanţă  
mediu 

Nivel de performanţă  
superior 

1. identificarea 
criteriilor de definire 
a succesului 

Identifică cel puţin un 
criteriu de definire a 
succesului 

Identifică două-trei 
criterii preponderent 
relevante de definire a 
succesului 

Identifică un număr optim de 
criterii de relevanţă majoră 
pentru definirea succesului 

2. cântărirea / 
analiza alternativelor 

Cântăreşte analizează cel 
mult două alternative, nu 
ambele valide 

Cântăreşte / analizează 
atent suficiente 
alternative, majoritatea 
fiind valide 

Cântăreşte / analizează atent şi 
responsabil toate alternativele 
valide  

3. anticiparea 
consecinţelor 
posibile 

Anticipează un număr 
limitat de consecinţe ale 
deciziei 

Anticipează în principal 
corect un număr 
semnificativ de 
consecinţe ale deciziei 

Anticipează corect toate 
consecinţele logice şi implicaţiile 
acestora, conştientizând factorii 
de risc şi probabilitatea 
ocurenţei acestora 

 
 
 
 
 
 
 

 IV. Abilităţi de gestionare constructivă a sentimentelor 

Competenţe 
specifice 

Nivel de performanţă 
modest 

Nivel de performanţă 
mediu 

Competenţe specifice 

1. recunoaşterea 
biasului şi analiza 
surselor de bias/ 
părtinire 

Recunoaşte atitudini şi 
manifestări afectate de 
bias 

Recunoaşte atitudini şi 
manifestări afectate de 
bias precum şi unele 
surse de bias pe care le 
analizează 

Recunoaşte atitudini şi 
manifestări afectate de bias, 
precum şi majoritatea surselor 
de bias, pe care le analizează 
detaliat stabilindu-le relevanţa 

2. recunoaşterea 
cauzelor 
generatoare ale 
sentimentelor/ 
emoţiilor 

Emite speculaţii 
referitoare la unele cauze 
posibile generatoare de 
sentimente / emoţii  

Recunoaşte şi explică 
posibilele cauze 
generatoare ale unor 
sentimente / emoţii  

Recunoaşte şi explică posibilele 
cauze generatoare ale unor 
sentimente / emoţii şi stabileşte 
cauza cea mai probabilă 

3. utilizarea 
strategiilor potrivite 
de gestionare a 
situaţiilor care 
implică manifestarea 
unor emoţii 

Utilizează o strategie de 
gestionare a unor situaţii 
care implică manifestarea 
unor emoţii 

Utilizează strategii 
potrivite de gestionare a 
situaţiilor care implică 
manifestarea unor emoţii 

Utilizează strategiile cele mai 
eficiente de gestionare 
responsabilă a situaţiilor care 
implică manifestarea unor 
emoţii  
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Conținuturi: teme majore și subteme propuse 
 

A. Identitatea mea 
 

Semnificația majoră a acestei teme este de necontestat: pentru a funcționa optim ca individ și ca membru 
responsabil al oricărui grup, tinerii trebuie să se cunoască în primul rând pe sine. Maxima oracolului de la 
Delphi, ”Cunoaște-te pe tine însuți”, are o serie de interpretări, toate convergând spre a comunica 
prioritatea ce trebuie acordată acestui tip de cunoaștere. Identitatea individuală și de grup, laturile 
identității și modul în care le construim solicită atenție sporită în cadrul acestei teme. Felul în care se 
constituie grupurile, felul în care devenim membri ai unor grupuri sunt de asemenea aspecte semnificative 
de abordat.  

 
1. Dimensiuni / fețe ale identităţii; percepţia despre sine (individ) și despre grupurile de care 

aparținem; cum ne autodefinim şi cum ne definesc alţii; unicitatea și valoarea fiecărui individ. 
2. Origine: Familia de origine – arborele genealogic; locul natal; 
3. Membrii familiei mele; roluri în familie; imagini specifice de gen;  
4. Comunitatea mea/ comunitățile mele; 
5. Tradiţii, valori; Selectarea valorilor – ce vreau să menţin/ de ce vreau să mă debarasez? 

 
 
B. Resursele mele  

Parțial, conștientizarea și gestionarea resurselor de care dispunem se poate subsuma temei precedente, 
mai ales atunci când ne gândim la resursele interne. Am ales să specificăm separat această temă deoarece 
deseori succesul în viață depinde de cum anume folosim ceea ce avem la dispoziție sau ceea ce putem 
obține cu efort relativ mic.  

 
1. Persoane resursă din jurul meu (persoane care m-au sprijinit şi încurajat în viață); 
2. Modele de rol; 
3. Conștientizarea succesului şi gestionarea dificultăţilor; viața mea ca sursă de învățare; 
4. Resurse personale interne: conştientizarea surselor de energie personală, conștientizarea și 

dezvoltarea/ cultivarea resurselor mele (inclusiv cognitive); 
5. Curaj şi stimă de sine (depăşirea barierei obişnuiţei). 

 
 
C. Viaţa mea ca o călătorie  

Semnificația acestei teme este conferită de focalizarea pe viitor. Recomandăm abordarea acestei teme 
spre încheierea programului de mentorat, atunci când elevii au conștientizat mai bine cine sunt și ce 
resurse dețin. Prima subtemă propusă face legătura cu tema precedentă (resursele) și se dorește a fi o bază 
consolidată de proiectare a viitorului. 

 
1. Preţuirea experienţelor; învățarea din experiențele proprii; 
2. Înţelegerea cărării vieţii, a răscrucilor din viaţă;  
3. Viziune, scopuri în viaţă (gestionarea planurilor „mari”)  
4. Harta paşilor următori: Încotro mă îndrept? Ce pietre de hotar / jaloane am de-a lungul drumului? 

De ce am nevoie pentru a putea merge în „această” direcţie?  
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Exemple de tipuri de materiale suport pentru învățare 
 

 

Materialele suport pe care le recomandăm spre folosire în cadrul programului de mentorat sunt 
de următoarele tipuri: 

a. Texte propuse spre lectură (povestiri, poezii, versurile unor cântece, articole de ziar, 
chestionare autoaplicate) (pentru exemplificare, a se vedea textele incluse în ghidul de 
față); 

b. Texte care descriu strategii de învățare 
c. Înregistrări video și audio (de tipul celor accesibile pe youtube) (pentru exemplificare, a se 

vedea lista înregistrărilor propuse descrise în ghidul metorului); 
d. Seturi de cărți de joc (tip OH), imagini decupate din reviste care reprezintă persoane, 

grupuri, animale, plante, peisaje, obiecte etc. care pot fi folosite ca „ancore” în descrierea 
unor experiențe, a unor întâmplări etc. (pentru exemplificare, a se vedea setul de cărți 
prezentat la adresa web http://www.oh-cards.ro/carduri/). 

 
Când se ia decizia utilizării unor (seturi de) materiale suport pentru învățare, se va ține cont de 
următoarele aspecte: 

1. Materialele selectate trebuie să răspundă interesului elevilor și scopurilor urmărite în 
activitatea tematică; 

2. Povestirile utilizate nu trebuie să fie moralizatoare: scopul principal pe care aceste 
materiale îl servesc este acela de a sprijini elevii în exprimarea gândurilor și sentimentelor 
proprii; 

3. Lungimea textelor trebuie să fie un criteriu de selecție: textele prea lungi pot fi solicitante 
și s-ar putea să nu permită timp suficient pentru discuții. Recomandăm texte de circa 
două pagini tipărite la un rând, font de mărime 12. 

4. Limbajul textelor trebuie să corespundă nivelului de comprehensiune al elevilor. De 
preferință, se va evita limbajul greoi, cu arhaisme și formulări sofisticate, mai ales la 
textele de întindere relativ mare. 

http://www.oh-cards.ro/carduri/
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Modalitatea de abordare a învățării – aspecte generale 
 

Nota predominantă a învățării în cadrul programului de mentorat este reflecție ghidată și 
aplicația. De aceea, se va evita teoretizarea conținuturilor și majoritatea timpului din cadrul 
activităților tematice se va aloca reflecției pornind de la întrebări formulate cu multă grijă. Pentru 
formularea întrebărilor, a se vedea secțiunea Strategii și tehnici generale de învățare din 
prezentul ghid.  
 
La adresarea întrebărilor se va gestiona cu atenție timpul de așteptare a răspunsului elevilor. 
Sarcina mentorului este să formuleze întrebările cât mai atent și într-un limbaj clar pentru a ghida 
gândirea, reflecția elevilor și să aștepte cu răbdare ca elevii să fie pregătiți să răspundă la 
întrebări.  
 
Prin definiție, mentorul este model pentru elevul mentorat. De aceea, se vor modela cu multă 
grijă comportamentele și atitudinile vizate de program, cu precădere cele de „căutare” și de 
(auto)reflecție, comportamente specifice unui gânditor critic, precum și cele care denotă 
gestionarea constructivă a sentimentelor și  luarea cumpătată a deciziilor. 
 
Conținuturile tematice se vor aborda astfel încât elevii beneficiari să-și îmbogățească arsenalul 
strategiilor de învățare în timp ce învață despre ei înșiși și construiesc sensuri despre sine. A se 
vedea în acest sens capitolul  Resurse procedurale pentru realizarea activităților tematice din 
cadrul programului de mentorat. 
 
Fiecare ședință tematică va avea următoarea structură: 

1. O introducere a temei realizată prin adresarea unei întrebări atent formulate (cca 10-15 
min) care să stârnească interesul elevilor și care să îi determine să evoce cunoștințe și 
abilități pe care le dețin deja, respectiv să îi pregătească pentru explorarea domeniului 
tematic propus de mentor. 

2. O activitate care solicită ascultare / lectură scurtă / povestire / vizionare de film scurt, 
urmată de gândire și discuții structurate (cca 45-50 min) 

3. Reflecție (cca 25-30 min); exercițiu de metacogniție (conștientizarea strategiilor utilizate) 
însoțit de discutarea posibilităților de utilizare a celor învățate. Înainte de încheierea 
sesiunii, elevii trebuie să decidă individual care va fi activitatea / acțiunea pe care o vor 
exersa în cursul celor două săptămâni până la următoarea activitate tematică, respectiv 
despre care vor discuta cu mentorul la activitatea de follow-up în săptămâna următoare 
activității tematice. 

 
Se va respecta cu strictețe dreptul elevului de a decide ce anume și cât doreşte să împărtăşescă 
despre viaţa să personală. Mentorul nu are voie să preseze elevul sau să insiste asupra unor 
destăinuiri şi nici să încerce să ghicească ceea ce elevul nu doreşte să îi spună. 
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CORELAREA COMPETENȚELOR, CONȚINUTURILOR ȘI STRATEGIILOR 

 

CONȚINUTUL 
 
COMPETENȚA 

IDENTITATEA MEA RESURSELE MELE VIAȚA MEA CA O 
CĂLĂTORIE 

A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI 

Proiectarea și organizarea 
propriului proces de 
învățare 

Știu – Vreau să știu – Am 
învățat 

Știu – Vreau să știu – Am 
învățat  
 

Știu – Vreau să știu – Am 
învățat  
Harta conceptelor 

Monitorizarea și evaluarea 
propriului proces de 
învățare și a progresului 

Întrebări de autoreflecție 
despre cărțile lecturate  
Ghid de editare / corectură 
a lucrărilor scrise 
 

Jurnalele personale de 
învățare 
Ghid de reflecție despre 
învățare  
SINELG 

Știu – Vreau să știu – Am 
învățat  
Inventarul cărților citite 

Utilizarea conștientă a 
metodelor și strategiilor de 
învățare 

Toate strategiile și 
metodele de învățare 

Toate strategiile și 
metodele de învățare 

Toate strategiile și 
metodele de învățare 

Utilizarea autoreflecției Jurnalele personale de 
învățare 
Ghid de reflecție despre 
învățare 
 

Jurnalul dublu 
Jurnalul în trei părți 
Alte strategii de gândire 
despre text după 
încheierea lecturii 

Eu cercetez  
Întrebări de reflecție 
despre referate/ eseuri / 
lucrări scrise 
 

Exploatarea oportunităților 
de învățare 

Ce face un bun cititor? Abilități de bază pentru 
participarea la discuții 

Inventarul cărților citite 
 

GÂNDIREA CRITICĂ 

Căutarea activă a 
răspunsurilor la întrebări 
complexe 

Interogarea 
multiprocesuală 
Cubul 
Eu cercetez  

Scrierea referatelor din mai 
multe surse 
Citire și interogare 
Alte strategii de gândire 
despre text după 
încheierea lecturii 

Jurnalul în trei părți 
Alte strategii de gândire 
despre text după 
încheierea lecturii 

Analiza și sinteza 
informațiilor și opiniilor 

Harta conceptelor 
SINELG 

Tabelul de analiză cu trei 
coloane 

Harta conceptelor 
Matricea conceptului 

Activarea cunoștințelor și 
abilităților existente și 
aplicarea lor 

Interogarea autorului Gândirea cu voce tare Scrierea publică 
Harta parcursului meu 

Evaluarea alternativelor și 
adoptarea unei poziții 
argumentate 

Tabelul T 
Diagrama Venn 

Abilități de bază pentru 
participarea la discuții 

Citirea „împotriva 
curentului” 

LUAREA DECIZIILOR 

Identificarea criteriilor de 
definire a succesului 

Interogarea 
multiprocesuală 
Tabelul de analiză cu trei 
coloane 

Ciorchinele  
Modelul Frayer 

Inventarul cărților citite 

Cântărirea/ analiza 
alternativelor 

Tabelul T 
Tabelul de analiză cu trei 
coloane 

Scrierea referatelor din mai 
multe surse 

Tabelul conceptelor 



Mentorat pentru dezvoltare complexă                                                                        
Proiect implementat de ALSDGC România cu sprijinul financiar al Foundation Open Society 
Institute, cu contribuţia Education Support Program Budapesta 

 
 

Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România 

14 
 

Anticiparea consecințelor 
posibile 

Lectura cu predicții 
Eu cercetez 

Lectura cu predicții 
Ciorchinele 

Scrierea publică 
Harta parcursului meu 

GESTIONAREA CONSTRUCTIVĂ A SENTIMENTELOR 

Recunoașterea biasului și 
analiza surselor de bias 

Citire și interogare Cubul Demascarea cititorului 
implicit 

Recunoașterea cauzelor 
generatoare ale 
sentimentelor 

Interogarea autorului 
Interogarea 
multiprocesuală 

Lectura cu predicții 
Gândirea cu voce tare 

Tabelul de analiză cu trei 
coloane 
Alte strategii de gândire 
despre text după 
încheierea lecturii 

Utlizarea strategiilor de 
gestionare a manifestării 
emoțiilor  

Jurnalele personale de 
învățare 

Abilități de bază pentru 
participarea la discuții 

Tabelul T 
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RESURSE PROCEDURALE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR 

TEMATICE DIN CADRUL PROGRAMULUI DE MENTORAT 

 

INTRODUCERE : MODELUL CONSTRUCTIVIST DE ÎNVĂȚARE BAZAT PE CADRUL EVOCARE – REALIZAREA 
SENSULUI – REFLECŢIE (ERR)  

 

Modelul de învăţare pe care îl recomandăm pentru activitățile tematice are la bază următoarele principii: 

 Învăţarea înseamnă căutarea înţelesului. Prin urmare, învăţarea trebuie să pornească de la lucrurile în 
jurul cărora elevii încearcă să construiască semnificaţii.  

 Semnificaţia necesită înţelegerea întregului, ca şi a părţilor care intră în componenţa întregului. Astfel, 
procesul de învăţare se focalizează pe conceptele primare, nu pe date izolate.  

 Pentru a preda bine, trebuie să înţelegem modelele mentale pe care elevii le folosesc pentru a percepe 
lumea şi premisele de la care pornesc pentru a spijini aceste modele.  

 Scopul învăţării este ca individul să-şi construiască propriile semnificaţii, nu să memoreze răspunsurile 
„corecte” şi să îngurgiteze semnificaţiile altuia.  
Pentru că elevii vor folosi cunoştinţele pe care deja le deţin (chiar dacă unele concepte pot fi incomplete 
sau idei preconcepute), mentorii trebuie să înceapă fiecare activitate scoţând la suprafaţă conceptele deja 
dobândite ale elevilor şi pregătindu-i să înveţe, punându-le întrebări şi pregătind terenul pentru progresul 
lor în competențele și abilitățile vizate.  
Ştiind că elevii învaţă prin construirea sensului, de exemplu, explorând, întrebând, reflectând, mentorii 
trebuie să încurajeze acest tip de activitate de învățare. Şi pentru că explorarea este o activitate care poate 
fi însuşită şi perfecţionată, mentorii ar trebui să le arate elevilor cum să investigheze, să pună întrebări, să 
caute şi să examineze informaţia. De asemenea, din moment ce procesul de învăţare ne schimbă vechile 
idei şi lărgeşte capacitatea de a reţine noi lucruri, elevii trebuie încurajaţi să reflecteze asupra celor 
învăţate, să examineze implicaţiile, să le aplice într-o manieră folositoare şi să-şi modifice înţelegerea 
despre un anumit subiect.  
Cele de mai sus constituie baza teoretică pentru modelul pe care-l veţi observa în activitățile demonstrative 
la care participaţi în timpul formării și pe care vă încurajăm să îl adoptați pentru activitățile tematice. 
Fiecare activitate a fost construită plecând de la un model trifazic, împrumutat din programul Lectura şi 
scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice. Recurgem în acest proiect la termenii Evocare – Realizarea 
sensului – Reflecţie (Steele, Meredith şi Temple, 1998), termeni deja cunoscuţi în România, mulţumită 
programelor de formare continuă adresate cadrelor didactice furnizate de Asociaţia Lectura şi Scrierea 
pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România, cât și de alte organizații și instituții de învățământ.   
Fiecare activitate demonstrativă pe care am susţinut-o începe cu evocarea. În această fază, elevii fiind 
direcţionaţi să se gândească şi să pună întrebări despre subiectul pe care urmează să-l exploreze. Această 
fază urmăreşte scopurile de mai jos: 

 să aducă la suprafaţă cunoştinţele deja dobândite ale elevilor 

 să stabilească scopurile învăţării 

 să focalizeze atenţia elevilor pe subiect 

 să furnizeze un context pentru noile idei 

 să se evalueze informal ceea ce elevii ştiu deja, inclusiv concepţiile greşite 
 
Apoi, mentorul îndrumă elevul să pună întrebări, să descopere, să înţeleagă materialul studiat, tema 
explorată, să găsească răspuns unor întrebări mai vechi şi să formuleze noi întrebări şi răspunsuri. Numim 
această fază a învățării realizarea sensului. Scopurile acesteia sunt prezentate mai jos. Elevii sunt sprijiniți:  
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 să compare aşteptările cu ceea ce se afirmă în informația nouă 

 să revizuiască aşteptările şi să creeze unele noi 

 să identifice zonele cheie 

 să monitorizeze modul individual de gândire 

 să tragă concluzii asupra materialului 

 să creeze conexiuni personale cu cele învățate 

 să pună noile conţinuturi sub semnul întrebării 
 
La sfârşitul lecţiei, odată ce elevii ajung să înţeleagă ideile prezentate, mentorul îi va încuraja să 
reflecteze asupra conţinutului învăţării, îi întreabă ce înseamnă cele învăţate pentru ei, cum şi-au 
schimbat perspectiva şi cum pot folosi noile cunoştinţe, abilităţi în viaţa de zi cu zi.  A treia fază este 
deci reflecţia. Scopurile ei sunt ca elevii: 

 să rezume ideile principale 

 să desluşească ideile 

 să facă opiniile cunoscute 

 să aducă în prim plan răspunsurile personale  

 să testeze ideile 

 să evalueze învăţarea 

 să pună întrebări suplimentare 

 să identifice aplicaţii 
 
Strategiile, metodele şi tehnicile prezentate în acest ghid servesc pentru a direcţiona învăţarea activă a 
elevilor prin fazele învățării menţionate mai sus.  
Este esențial să reținem că pentru a se angaja în învăţarea activă, discuţii semnificative şi în construirea 
sensurilor noi, elevii trebuie să  
a) să aibă încredere în propriile forţe şi să conştientizeze valoarea ideilor şi opiniilor lor;  
b) să respecte diversitatea opiniilor şi 
c) să fie în măsură să formuleze şi să anuleze judecăţi de valoare.  
Vom discuta mai jos, pe scurt, câteva aspecte transversale legate de derularea activităților de mentorat 
pentru învăţarea activă și responsabilă și dezvoltarea complexă a tinerilor beneficiari. Unele dintre aceste 
aspecte sunt prezentate și în Metodologia de organizare și desfășurare a activităților de mentorat, sub 
forma principiilor de care mentorii vor ține cont. 
Timpul 
Învăţarea activă cere timp din mai multe motive. Înainte ca un individ să evalueze un concept cu totul nou, 
îi trebuie timp pentru a descoperi ce gândeşte şi ce crede despre un anumit subiect. Aducerea la lumină a 
propriilor gânduri implică explorarea vechilor, întâmplări şi experienţe, idei și convingeri. Este nevoie de 
timp şi pentru  a exprima aceste gânduri cu propriile cuvinte şi pentru a le cântări forma. Fără a le 
împărtăşi, nu se poate primi feed-back-ul celorlalţi, feed-back ce permite redefinirea gândurilor şi 
reflectarea ulterioară. Pentru a încuraja învăţarea activă, în activitățile de mentorat trebuie să se acorde 
timp suficient  tuturor pentru a-şi exprima ideile şi pentru a primi un feed-back constructiv. Datorită 
timpului petrecut cu verbalizarea gândurilor, totul într-o atmosferă prietenoasă, ideile sunt exprimate mult 
mai clar şi mai amplu. 
Permisiunea 
Elevii nu vorbesc întotdeauna liber în legătură cu ideile importante. Ei aşteaptă  deseori ca mentorul sau un 
coleg despre care se spune că este mai inteligent să dea răspunsul așteptat. Totuşi, elevii mentorați trebuie 
implicaţi în procesul de învăţare activă şi de construire a propriilor cunoştinţe,  de dezvoltare a capacității 
de a avansa ipoteze şi de a prezenta idei şi concepte în diverse maniere. Unele dintre aceste combinaţii pot 
fi mai productive decât altele; unele pot părea rezonabile iniţial, dar, la o a doua privire, pierd din 
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semnificaţie. Alte conceptualizări apar ca fiind uşor stupide la început, dar câştigă în valoare prin rafinare 
sau prin schimbarea perspectivei. Pentru că toate acestea au loc fără a putea fi controlate, elevii trebuie să 
aibă permisiunea să speculeze, să creeze şi să declare ceea ce este evident sau discordant. Când elevii 
înţeleg ce este acceptabil, se vor angaja activ în gândire și reflecție critică. 
Diversitatea 
În momentul în care elevii sunt liberi să speculeze, va ieşi la suprafaţă divesitatea ideilor şi opiniilor. 
Diversitatea opiniilor se poate naşte şi din diversitatea culturală a elevilor şi experienţa lor de viaţă. Când se 
abandonează credinţa că există doar un singur răspuns corect, elevii se vor simți mai în siguranță să se 
exprime. Să le limitezi dreptul la opinie înseamnă să le îngrădeşti gândirea. Pentru ca angajarea în procesul 
de dezvoltare complexă să prindă aripi, atmosfera activităților de mentorat trebuie să le confirme repetat 
elevilor credința că orice opinie este bine-venită şi aşteptată. Sunt şi situaţii în care există doar un singur 
răspuns şi atunci trebuie să fim oneşti faţă de elevii noştri. În aceste cazuri, modalităţile sau procesele prin 
care indivizii ajung la răspuns pot fi diferite. De cele mai multe ori, aceste lucruri sunt cu mult mai 
importante decât răspunsul în sine.  
Implicarea 
Mulţi elevi vin la şcoală şi rămân o audienţă pasivă, crezând că profesorul deţine toate informaţiile şi este 
responsabil de învăţarea fiecărui elev. Cunoaşterea este pentru ei ceva static, ce le poate intra în minte şi 
care poate fi redată la comandă. Aceşti elevi nu se angajează în învăţarea activă responsabilă până nu sunt 
îndrumaţi să facă acest lucru. Doar dacă sunt îndrumați  se implică în procesul educaţional şi se pregătesc 
să-şi asume responsabilitatea pentru ceea ce învaţă. Activitățile care prezintă abordări didactice care 
implică elevii în procese de speculare cognitivă şi de împărtăşire a ideilor, vor avea ca rezultat angajarea şi 
activarea lor. 
Asumarea riscului 
Gândirea liberă poate fi riscantă. Ideile se pot aduna într-o manieră ciudată, amuzantă sau uneori 
contradictorie. Ideile prosteşti, combinaţiile nefirești sau noţiunile stânjenitoare sunt o componentă a 
procesului de conceptualizare. mentorii trebuie să-i încurajeze pe elevi, spunându-le că nu este vorba decât 
despre o etapă normală a procesului de învăţare. Cel mai bine se poate gândi într-un mediu lipsit de risc, în 
care ideile sunt respectate şi în care elevii sunt motivaţi să se implice activ. 
Respectul 
Deseori ne este teamă sau suntem nesiguri de ce vor gândi elevii noştri sau de cum vor interpreta 
informaţia. Se dau lupte grele pentru a controla şi direcţiona gândirea lor, de parcă, în lipsa acestui control, 
minţile lor ar lua-o razna. De fapt, se întâmplă exact contrariul: când elevii conştientizează că opiniile lor 
sunt valorizate, când sunt convinşi că adulții le respectă ideile şi credinţele, ei devin mult mai responsabili şi 
atenţi. Încep să-şi respecte mai mult modul de gândire şi se implică mult mai serios când adulții le arată 
respect. 
Valoarea 
Este esenţial să le spunem elevilor că opiniile, rezultatul propriilor analize şi evaluări, sunt valoroase. Şcolile, 
prin răpunsurile pe care le așteaptă de la elevi, comunică foarte mult despre ceea ce este considerat 
important de către societate. Când elevilor li se solicită să redea pur și simplu ce li s-a spus de către adulți, 
prin dialogare sau testare, ei înţeleg imediat că e important a memora ideile altuia. Dacă în programul de 
mentorat noi nu urmărim ca elevii să redea ce li s-a spus de către adulți, atunci trebuie să demonstrăm că 
apreciem un alt tip de interacţiune, prin apelul la alte tipuri de răspunsuri din partea lor. 
 



Mentorat pentru dezvoltare complexă                                                                        
Proiect implementat de ALSDGC România cu sprijinul financiar al Foundation Open Society 
Institute, cu contribuţia Education Support Program Budapesta 

 
 

Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România 

18 
 

STRATEGII ȘI TEHNICI GENERALE DE ÎNVĂȚARE 

 

Ştiu - Vreau să ştiu - Am învăţat 

 

Împarte foaia în trei coloane mari, notate „ŞTIU”, VREAU SĂ ŞTIU” şi „AM ÎNVĂŢAT” (vezi tabelul mai jos). 
În coloana „ŞTIU” consemnează ce ştii sau crezi că ştii despre subiectul pe care urmează să îl studiezi. 
Gândește-te atent și completează în coloana a doua întrebările tale referitoare la acele aspecte care au 
legătură cu subiectul și pe care ai fi curios să le afli. Citește acum textul / urmărește prezentarea care 
abordează subiectul pe care îl studiezi. După ce termini de citit/ urmărit, completează coloana „AM 
ÎNVĂŢAT”. Notează lucrurile cele mai importante pe care le-ai aflat, aliniind răspunsurile cu întrebările din 
coloana a doua şi notând celelalte informaţii (informații la care nu se aşteptai) în partea de jos a coloanei. 
Vor rămâne probabil și întrebări fără răspuns. Decide ce vei face pentru a găsi răspuns la acestea.  

 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
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Citire şi interogare 

 

o Citiţi textul pe secţiuni. Citiţi întreg paragraful sau de la un subtitlu la următorul subtitlu. În timp ce 
citiţi, notaţi termenii cheie pe marginea textului.  

o Folosind termenii cheie ca ajutor, recapitulaţi materialul formulând întrebări ca cele care ar putea 
apărea la un examen sau test. Scrieţi întrebările pe câte o foaie de hârtie. 

o Acum gândiţi-vă la răspuns şi scrieţi răspunsul pe cealaltă faţă a hârtiei.  

o După ce ați terminat de citit, revedeți termenii pe care i-ați notat, întrebările pe care le-ați formulat şi 
răspunsurile pe care le-ați găsit. Aceste întrebări vor fi potrivite şi ca ghid pentru recapitularea materiei, ca 
de exemplu înainte de un test.  

 

Interogarea multiprocesuală 

 

Întrebările literale sunt cele care cer informaţii exacte. De obicei, ele necesită doar memorarea 
răspunsurilor, iar elevul nu trebuie decât să ştie informaţiile care au fost prezentate pentru a răspunde bine 
la aceste întrebări. Se crede, adesea, că elevii care învaţă cel mai bine sunt cei cărora le plac cel mai mult 
întrebările literale. Unii cercetători au constatat însă că, deoarece răspunsurile la aceste întrebări sunt fie 
corecte, fie incorecte, mulţi elevi foarte buni le consideră cele mai solicitante şi mai ameninţătoare.  
Întrebările de transpunere/translatare cer elevilor să „traducă” informaţiile. O astfel de întrebare le va 
cere, de exemplu, să îşi imagineze situaţia, scena sau evenimentul despre care învaţă şi să descrie ce văd. 
Întrebările de transpunere îi îndeamnă pe elevi să restructureze sau să transforme informaţiile în imagini 
diferite. Ca răspuns la astfel de întrebări, elevii vor descrie imaginea pe care o văd sau sunetele pe care le 
aud în timpul lecturii. 
Întrebările interpretative le cer elevilor să descopere conexiunile dintre idei, fapte, definiţii sau valori. 
Elevul trebuie să se gândească în ce fel se leagă ideile sau conceptele pentru a avea sens. El trebuie să 
înţeleagă conexiunile dintre idei şi să construiască diverse contexte pentru aceste idei. O întrebare de 
interpretare este, de exemplu : "De ce credeţi că eroina a aşteptat până s-a întors acasă tatăl ei?"  sau 
"Care credeţi că este motivul pentru care evenimentul tragic s-a întâmplat în acest moment?" Astfel de 
întrebări stimulează speculaţii interesante. Sanders consideră că întrebările de interpretare sunt esenţiale 
pentru dezvoltarea gândirii la nivel superior şi mulţi alţi cercetători (Vaughn şi Estes, 1985) cred că 
înţelegerea este, în fond, interpretare. 
Întrebările aplicative le oferă elevilor ocazia de a rezolva probleme sau de a duce mai departe diverse 
probleme de logică sau raţionamente întâlnite în lectură sau în experienţele lor de învăţare.  
Întrebările analitice sunt cele care ridică probleme de genul: "Este acest eveniment explicat în mod 
adecvat?" sau "Există alte reacţii sau împrejurări care explică lucrurile mai bine sau mai raţional?" Elevul 
poate să-şi pună întrebări despre motivele unui personaj sau despre planul de cercetare al unui 
experimentator sau poate să pună sub semnul întrebării validitatea raţionamentului pe care se bazează 
încheierea povestirii. 
Întrebările sintetice implică rezolvarea de probleme în mod creativ, pe baza unei gândiri originale. Dacă 
întrebările aplicative îi pun pe elevi să rezolve probleme bazate pe informaţii pe care ei le deţin deja, 
întrebările sintetice le permit să facă uz de toate cunoştinţele şi experienţele lor pentru a rezolva o 
problemă în mod creativ. Întrebările sintetice le cer elevilor să creeze scenarii alternative. Iată câteva 
exemple de astfel de întrebări: "Ce credeţi că ar fi putut face aceste două personaje pentru a evita 
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suspiciunile?" sau "Cum am fi putut acţiona în împrejurările date în aşa fel încât să evităm problemele pe 
care le avem acum?" 
Întrebările de evaluare le cer elevilor să facă judecăţi de tipul „bun/rău”, „corect/greşit”, în funcţie de 
standardele definite de ei înşişi. Aceste întrebări presupun că elevul înţelege faptele cu care s-a întâlnit şi le 
integrează într-un sistem personal de convingeri, pe baza căruia poate face judecăţi. Este o integrare şi o 
înţelegere complexă, care personalizează procesul de învăţare şi îi dă elevului posibilitatea de a-şi însuşi cu 
adevărat noile idei şi concepte. Întrebările de evaluare îi pun pe elevi să judece calitatea informaţiilor sau 
propriile lor comportamente (cum ar fi nespălarea dinţilor seara după cele învăţate despre formarea 
cariilor dentare). Li se poate cere să judece comportamentul unui personaj dintr-o povestire, să spună dacă 
a procedat bine sau rău sau dacă a fost cinstit sau nu cu alte personaje.  
Cel mai important lucru este să recunoaştem ce se întâmplă pe măsură ce întrebările evoluează dincolo de 
nivelul celor literale, şi anume faptul că elevii încep să se implice activ în construirea sensurilor. Ei dezvoltă 
aceste sensuri folosindu-şi propriile cuvinte şi expresii bazate pe experienţele lor de învăţare, care sunt 
unice. Dialogul care se naşte în urma acestor întrebări îi expune în continuare pe elevi unei game largi de 
idei şi unor exprimări diferite, care lărgesc vocabularul întregii clase, dezvoltându-le cadrul conceptual şi 
capacitatea de a articula idei noi şi creative. 
Depăşind nivelul de interogare literal, profesorii și mentorii demonstrează că pun preţ pe gândirea elevilor. 
Aceştia, la rândul lor, devin conştienţi că acumularea de informaţii este doar un fel de învăţare şi că, pentru 
ca aceste informaţii să capete valoare, ele trebuie integrate, analizate şi folosite pentru un anumit scop.  
De asemenea, elevii ajung să înţeleagă că ceea ce contează nu sunt cunoştinţele de pe pagina tipărită şi nici 
cele formulate în cuvinte de profesor, ci acelea din mintea persoanei care învaţă. Cunoştinţele sunt 
sensurile pe care le-am construit integrând ideile şi conceptele noi între cele pe care le aveam dinainte.  
Este important să observăm câteva principii de predare-învățare în acest proces. Întâi, că unul din tipurile 
de gândire încurajate este anticiparea. Fenomenul anticipării este un factor important care afectează 
gândirea critică şi înţelegerea. Anticiparea sporeşte interesul şi îl obligă pe cititor să examineze ceea ce deja 
ştie şi ceea ce nu ştie, ridicând astfel nivelul de conştientizare a cunoştinţelor. Procesul de anticipare îl ajută 
pe cititor să-şi stabilească un scop pentru lectură şi gândire. Stabilirea scopului este direct legată de 
înţelegere. După unii autori, stabilirea scopului şi aflarea răspunsului la întrebările puse reprezintă însăşi 
definiţia înţelegerii (Steele & Steele, 1991). Astfel anticiparea, formularea de ipoteze sunt factori esenţiali 
pentru înţelegere. Este important să observăm că nu contează dacă anticipările sunt corecte. Ceea ce 
contează este ca cititorul să le facă, începând astfel procesul de căutare a răspunsurilor, de validare sau 
invalidare a ipotezelor. 
Al doilea principiu pentru îndrumarea experienţelor de învăţare către operaţiile de gândire de nivel 
superior în maniera descrisă aici este că trebuie să existe un plan coerent după care să fie direcţionată 
gândirea elevilor. Este important ca mentorii să realizeze un plan pentru lectura unui text astfel încât să le 
permită elevilor să se implice în diverse procese de gândire. Planul, însă, trebuie folosit doar ca ghid, căci 
mentorii trebuie, de asemenea, să urmeze cursul impus discuţiei de către elevi, modificând la nevoie 
întrebările în funcţie de răspunsurile elevilor. Când citim o povestire cu elevii, urmăm în linii mari planul 
activității, dar lăsăm ideile elevilor să ne călăuzească înspre discutarea lucrurilor care prezintă interes 
deosebit pentru ei. În general, discuţia îl va face pe profesor să pună mai multe întrebări decât şi-a 
planificat. Nu trebuie să uităm, însă, de întrebări de tipul: "Ce credeţi că se va întâmpla în continuare?", "Ce 
credeţi despre...?", "Ce părere aveţi despre personajul acesta/acţiunea aceasta?", "Voi ce aţi face în 
continuare?" Nu uitaţi să puneţi întrebări care au mai multe răspunsuri posibile şi nu doar un răspuns 
corect.  
Când planificăm o activitate prin care ne propunem să dezvoltăm capacitatea elevilor de a formula 
întrebări și de a căuta activ răspunsuri la întrebări complexe, este de asemenea important să stabilim 
momentele când adresăm întrebări. Punctele de oprire trebuie selectate cu grijă pentru a le permite 
elevilor să reflecteze asupra textului şi să anticipeze ce se va întâmpla în continuare. 
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Gândirea cu voce tare 

 

Puteţi folosi gândirea cu voce tare pentru a interacţiona cu textul în timpul cititului. Urmăriți ce se întâmplă 
cu gândurile voastre când citiţi un text. Creați-vă imagini mintale prin care să vă reprezentați ceea ce 
descrie textul. Recurgeți la analogii și comparații. Pe măsură ce deveniți mai conştienţi de procesele proprii 
de gândire, veți fi mai pricepuți la utilizarea strategiilor cognitive pentru a înţelege mai bine conţinutul. 
Metacogniţia înseamnă că eşti conştient de modul propriu de gândire; ea reprezintă baza dezvoltării 
abilităţilor de învăţare şi gândire. 

 

Cubul – abordarea comprehensivă a unui concept / obiect 

Pentru a obține o privire de ansamblu detaliată asupra unui concept/ obiect, îl putem aborda din 
următoarele perspective: 

 Descrieţi. Priviţi obiectul cu atenţie (poate doar în imaginaţie) şi descrieţi cu atenţie ceea ce vedeţi, 
inclusiv culori, forme, mărimi. 

 Comparaţi. Cu ce este similar? De ce diferă? 

 Asociaţi. La ce vă face să vă gândiţi? Ce vă inspiră? Pot fi lucruri similare, sau lucruri diferite, locuri sau 
oameni. Eliberaţi-vă mintea şi căutaţi asociaţii pentru acest obiect. 

 Analizaţi. Spuneţi cum este făcut, din ce, ce părţi conţine. 

 Aplicaţi. Cm poate fi utilizat? La ce anume folosește? 

 Argumentaţi pro sau contra. Luaţi o poziţie. Folosiţi orice fel de argumente logice pentru a pleda în 
favoarea sau împotriva unei idei legate de concept/ obiect. 

 

Jurnalul dublu 

 Trasați o linie verticală pe mijlocul unei foi goale de hârtie. 

 Notați în partea stângă un pasaj din text care v-a impresionat puternic. 

 Notați în partea dreaptă un comentariu sau o idee referitoare la pasajului din stânga. După ce ați 
terminat de citit şi de notat, gândiți-vă: de ce unele idei vi s-au părut suficient de importante pentru a fi 
notate? Ce sentimente v-au trezit? În ce mod a reuşit autorul să transmită propriile sale impresii? Ce 
informaţii suplimentare ați dori despre aceste subiecte? De ce? 

 Păstrați jurnalul pentru a vă putea reîmprospăta memoria când e nevoie să vă amintiți de reacția pe 
care ați avut-o imedia după lectura textului respectiv. 

 
 
Abilități de bază pentru participarea la discuții 

Înainte de a demara o discuţie, distribuiţi elevilor lista de verificare (a se vedea mai jos) şi cereţi-le să o 
citească atent. Spuneţi-le că vor putea folosi această listă în timpul discuţiilor şi că doriţi să vă asiguraţi că 
înţeleg ce scrie în listă. Clarificaţi ce înseamnă fiecare competenţă întrebând participanţii ce înţeleg precis 
din coloana Cum se manifestă. Dacă nu sunteţi mulţumit de explicaţiile pe care le primiţi, exemplificaţi şi/ 
sau modelaţi comportamentul, cu ajutorul întrebărilor de mai jos.  
Întrebări recomandate: 
- Cum ne dăm seama dacă cineva ascultă activ? Cum arată aceste persoane? Ce se aude din partea lor? 

Ce faci precis când asculţi cu atenţie? 
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- Ce poţi spune când n-ai înţeles ce s-a spus şi vrei ca vorbitorul să reformuleze ideea? De unde ştii când 
ai înţeles precis ce a vrut să spună vorbitorul? Ce spui când vrei ca vorbitorul să confirme că înţelegerea 
ta este corectă? 

- Câteodată participanţii la discuţie sunt de acord şi altă dată sunt în dezacord. Câteodată dezacordul 
este total; câteodată nu sunt de acord cu parte din lucrurile care s-au spus de co-vorbitori. În oricare 
dintre aceste situaţii, este util ca toţi să ştie ce cred ceilalţi participanţi la discuţie despre ideile şi / sau 
opiniile lor. La „ reacţii constructive” sunt incluse idei despre cum să menţinem o conversaţie şi cum să 
contribuim şi noi. Ce aţi răspunde dacă cineva ar spune „Oamenii care trăiesc în oraşe sunt mai puţin 
sănătoşi decât oamenii care trăiesc la ţară”. Aţi exprima acord sau dezacord? Dar dacă ar spune: „Toţi 
cei care caută un loc de muncă pierd o grămadă de vreme pe care ar putea-o investi în meditaţie.”? etc. 

- Atunci când dezbatem un subiect, de obicei există o încheere, o formulare de concluzii înainte de a trece 
la alt subiect. După ce am auzit mai multe idei şi opinii, este deseori dificil să ne dăm seama în ce 
măsură vorbitorii sunt de aceeaşi părere ca la începutul discuţiei sau dacă s-au răzgândit. Pentru a 
clarifica acest aspect, este bine ca toţi să aibă ocazia să îşi exprime părerea construită pe parcursul 
discuţiei şi ca un membru al grupului să rezume ideile şi să tragă concluziile relevante, mai ales dacă 
rezultatele discuţiei trebuie raportate. Limbajul acestui tip de discurs include expresii, fraze care încep 
aşa cum se arată în dreptul liniei „adoptarea unei poziţii”. Ce altceva aţi putea spune pentru a începe să 
vă exprimaţi gândirea finală referitor la un subiect? 

Spuneţi-le elevilor că doriţi să folosească lista de verificare în timpul discuţiilor sau dezbaterii care urmează 
şi că de fiecare dată când aud că cineva foloseşte o expresie / propoziţie din listă sau una similară, să bifeze 
în dreptul acelei expresii/ propoziţii în ultima coloană. De asemenea, amintiţi-le să se automonitorizeze şi 
după ce au avut o intervenţie în discuţie şi au folosit vreo expresie / propoziţie din listă, să bifeze în 
penultima coloană în dreptul acelei expresii / propoziţii. 
La încheierea discuţiei sau a sesiunii de formare, daţi-le timp elevilor să revadă lista şi să bifeze acolo unde 
este relevant dacă au uitat să o facă în timpul dezbaterii. Apoi timp de 5 -10 minute conduceţi o reflecţie de 
grup: discutaţi cu elevii cum s-au simţit folosind lista, dacă aceasta i-a ajutat să participe la discuţie şi dacă 
se gândesc să folosească lista de verificare şi pe viitor atunci când participă la discuţii/ dezbateri similare.  
Explicaţia şi exemplificarea din partea de început poate dura până la 30 de minute dacă participanţii 
întâmpină dificultăţi în înţelegerea expresiilor sau comportamentelor recomandate. În acest caz, puteţi să 
introduceţi acele competenţe pe rând, mai ales dacă vă întâniţi cu grupul de mai multe ori de-a lungul unei 
perioade extinse (1-2 luni). La încheierea primelor sesiuni sau întâlniri în care aţi folosit lista de verificare, 
solicitaţi participanţii să reflecteze asupra uzului listei pentru a contribui la dezvoltarea abilităţilor 
metacognitive. Pentru a demonstra comportamentul aşteptat, ar putea fi necesar să găsiţi imagini sau 
scurte filme care arată persoane angajate în dezbateri pe care să le analizaţi împreună cu participanţii.  
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FORMULAR DE AUTO- ŞI INTER-MONITORIZARE A ABILITĂȚILOR DE PARTICIPARE LA DISCUȚII / DEZBATERI 
 

 
Competența  

 
Cum se manifestă 

Am exersat asta 
/ am folosit asta 
sau o expresie 
asemănătoare 

Am observat că 
alții au exersat 
asta / au folosit 
asta sau o 
expresie 
asemănătoare 

ASCULTARE ACTIVĂ Urmăresc atent vorbitorul, filtrez ceea ce se spune prin propria 
gândire (reacționând în principal non-verbal) 

  

Rezum în gând ideile principale   

Notez aspectele esențiale, ideile valoroase, întrebări la care voi 
căuta răspunsuri; mă pregătesc să intervin 

  

VERIFICAREA 
ÎNȚELEGERII 

În caz de nevoie, solicit clarificare 

- Ați putea să clarificați (ce înțelegeți prin...)? 

  

În caz de nevoie, solicit exemplificare sau confirmare a 
corectitudinii exemplului propriu 

- Ați putea să dați un exemplu...? 

- Un exemplu de ... ar putea fi...? 

  

(mai ales în grup restrâns, în caz de nevoie)  Reformulez ca să 
verific că am înțeles corect 

- Cu alte cuvinte... / din câte am înțeles ... 

- Am înțeles din ceea ce ați spus ... 

- Asta vroiați să spuneți...? 

  

REACȚIE 
CONSTRUCTIVĂ LA 
CELE SPUSE DE 
ANTEVORBITORI 

Exprim acord (parțial) sau dezacord 

- (Nu) Sunt de acord (parţial) cu ideile ...  

- (Nu) Înţeleg / accept argumentul / punctul de vedere al 
... 

  

Subliniez, întăresc cele spuse deja 

- Aş dori să subliniez / întăresc cele exprimate ... 

  

Adaug la cele spuse de către antevorbitori 

- Aş adăuga la cele spuse de ... 

  

Exprim opinii, păreri, judecăți 

- (Nu) Cred că (este potrivit să) ... 

  

ADOPTAREA UNEI 
POZIȚII 
ARGUMENTATE 

Îmi exprim sprijinul (sau opoziţia) faţă de o idee 

- (Nu) Sprijin ideea ... / (Nu) Sunt pentru ...  
Concluzionez reluând ideile / argumentele principale sintetic 

- În concluzie, pe baza ... 

- Cântărind cele spuse/ cele de mai sus, ... 
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STRATEGII DE LECTURĂ ACTIVĂ 

 

Ce face un bun cititor? 

 

Etapa  Activitatea  Mai precis 

Înainte de a citi Privire de ansamblu Priviţi cu atenţie titlul, capitolele, desenele, tabelele 

Predicţii  Întrebare: Ce va comunica autorul? 

Întrebări  Întrebare: La ce întrebări aş putea găsi răspunsul? 

Răspunsuri  Întrebare: Ce ştiu deja? 

Reflecţie  Întrebare: De ce citesc aceasta? 

În timpul lecturii Vizualizare Construiţi imagini vizuale 

Predicţii  Întrebare: Ce va urma? 

Rezumat  Întrebare: Ce a spus autorul? 

Întrebări  Formulaţi întrebări despre cele citite 

Clarificări  Întrebare: Ce nu a fost clar? Ce aş putea face pentru a 
clarifica aceste aspecte? 

 Citiţi mai departe încercând să înţelegeţi 

 Întoarceţi-vă şi recitiţi 

 Citiţi mai rar şi vizualizaţi 

După 
încheierea 
lecturii 

Rezumat  Întrebare: Ce am citit? 

Recitit  Întrebare: Ce nu am înţeles? 

Verificat  Întrebare: Au fost predicţiile mele corecte? 

Analizat  Întrebare: Cum se potriveşte aceasta cu ceea ce ştiam 
înainte de a citi? Ce am învăţat? 

Aplicaţii şi schimb de 
informaţii 

Întrebare: Cum pot folosi aceste cunoştinţe? Cine altcineva 
le mai poate folosi? Cine ar fi interesat? Ce voi putea face 
mai bine sau altfel după ce am citit? 

 

Lectura cu predicții  

 

Lectura cu predicții ajută la dezvoltarea unor cititori reflexivi. Strategia include investigație activă, cu scop 
bine definit și se caracterizează prin următoarele: 

- Permite cititorilor să își formuleze propriile obiective când citesc; 
- Încurajează cititorii să formuleze întrebările proprii; 
- Menține cititorii adânciți în procesul lecturii; 
- Crește motivația pentru lectură; 
- Conduce la discuții interesante; 
- Încurajează cititorii să exprime opinii individuale; 
- Creează un mediu de discuții respectuos, unde se dă glas diferitelor opinii; 
- Ajută cititorii să devină conștienți de sentimentele lor și să înțeleagă textul mai profund; 
- Permite cititorilor să conștientizeze valorile pe care le au și să reconsidere unele valori. 

Pentru a pregăti activitatea, gândiți-vă la elevi și, în funcție de preferințele lor, identificați un text 
(povestire, poveste) care este despre tema pe care doriți să o abordați cu ei. Textul nu trebuie să fie 
prea lung (1-2 pagini, în funcție de nivelul de lectură al elevilor) și trebuie să se preteze la interpretări 
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multiple. În mod ideal, textul ar trebui să introducă o idee surprinzătoare, ceva ce elevii nu vor putea 
anticipa cu ușurință. Decideți care vor fi cele 3-4 puncte de oprire în text. Acestea ar trebui să fie în 
locuri unde povestea ia o turnură neașteptată, sau unde e un moment de suspans.  
Pregătiți întrebări bune, deschise pe care să le adresați elevilor pentru a realiza trei lucruri: a) să îi 
ajutați să își construiască propria înțelegere a textului și să o prezinte; b) să încurajați elevii să 
anticipeze ce se va întâmpla în continuare în povestire; c) să ajutați elevii să realizeze legături 
personale cu povestirea. Întrebările trebuie să se lege de tema principală a activității.  
Când formulați întrebările, gândiți-vă la nivelul de implicare cognitivă pe care întrebările le necesită. 
Evitați întrebările simple de rememorare sau pregătiți-vă să le adresați doar dacă considerați că elevii 
ar putea înțelege greșit /omite ceva esențial în cursul lecturii. Pregătiți întrebări care pot primi 
numeroase răspunsuri bune, care invită elevii să realizeze conexiuni personale și care fac apel la 
experiența lor de viață. Astfel, și elevii vor învăța să formuleze întrebări bune și să se adâncească în 
temă/ text pentru a găsi răspunsuri semnificative.  
Decideți dacă dumneavoastră veți citi textul pentru elevi sau dacă ei îl vor citi. În al doilea caz, va 
trebui să pregătiți exemplare pentru fiecare, cu punctele de oprire marcate clar pentru ca în timpul 
citirii să nu fie tentați să citească mai departe de punctul de oprire înainte de discuții și înainte să le 
solicitați acest lucru. 
Pentru a crea cadrul pentru activitatea de grup, începeți prin a invita elevii la o discuție prin care să 
lege experiențele lor personale de tema sesiunii. Apoi introduceți activitatea de lectură spunându-le: 
„Urmează să citim împreună un text despre tema de azi. Din când în când mă voi opri din citit /vă voi 
ruga să vă opriți din citit și vom discuta despre cele citite.” Solicitați predicții legate de text pe baza 
titlului; dacă primiți răspunsuri suprizătoare, amintiți-vă să întrebați de ce elevul care a răspuns crede 
acel lucru. În general, acceptați toate răspunsurile dacă sunt bine argumentate. Când solicitați să 
anticipeze, fiți atent să nu vă dezvăluiți gândurile proprii. 
Cereți elevilor să citească până la prima oprire. Adresați apoi prima întrebare. Conduceți discuția 
astfel: oferiți timp de gândire, apoi cereți-le să discute cu colegul câteva minute. Încurajați 
răspunsurile divergente. Alocați atâta timp predicțiilor cât vă puteți permite în economia de 
ansamblu a sesiunii. Rezumați pe scurt răspunsurile înainte să treceți la următorul fragment de citit 
sau la următoarea întrebare, însă nu divulgați răspunsul „corect”. Continuați să citiți restul textului în 
aceeași manieră, ținând cont de opririle proiectate și întrebările pregătite. Când s-a parcurs tot textul 
și toate întrebările au primit răspuns, întrebați elevii ce cred despre această modalitate de citire a 
textului. Discutați cum pot folosi această strategie de lectură pentru a construi sensuri cât mai bogate 
din cele citite.  
 

Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi Gândirii (SINELG) 

 

SINELG este un instrument util pentru că ne permite să ne urmărim în mod activ înţelegerea a ceea ce 
citim. 
În timpul lecturii unui text încearcă să marchezi propoziţiile sau paragrafele cu următoarele coduri: 
 “√” Pune semnul “√” (bifă) pe margine dacă ceea ce ai citit confirmă un fapt pe care îl ştiai sau credeai 
că îl ştii 
“-” Pune semnul “-” (minus) pe margine dacă unele din informaţiile din paragraf contrazic sau sunt 
diferite de ceea ce ştiai sau credeai că ştii 
“+” Pune semnul “+” (plus) pe margine dacă informaţia este nouă pentru tine 
“?” Pune semnul “?” (semn de întrebare) pe margine dacă informaţia este neclară sau ai vrea să ştii 
mai multe despre subiect 
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Când ai terminat de citit şi marcat textul, înscrie punctele principale pentru fiecare cod într-un tabel ca cel 
de mai jos: 

 

√ 
(Ştiam) 

- 
(Ştiam altfel) 

+ 
(Aceasta este o 

informaţie nouă) 

? 
(Ce însemnă? Chiar 

aşa?) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Gândește-te la pasajele confuze şi ce ar trebui să faci pentru a le rezolva.  

 (Re)citește cu voce tare paragraful pe care îl găsești confuz. 

 Subliniază cuvintele din text care te-au ajutat să gândești.  

 Descrie imaginea mintală pe care ți-o evocă textul. 

 Leagă ceea ce citești de propria experienţă.  

 Solicită ajutorul profesorului pentru a-ți clarifica confuziile persistente.    

 

Întrebări de autoreflecție despre cărțile lecturate 

În timpul lecturii 
- De ce am ales această carte? 
- Cum merge lectura? Ce probleme am/am avut citind? 

- Care parte mi-a plăcut mai mult (până acum)? De ce? 

- Care părţi au fost neclare? Am găsit cuvinte/ concepte necunoscute? Cum m-am simţit și ce am făcut 
când s-a întâmplat asta? 

- Cum aș putea afla mai multe despre acest subiect? 

- Ce am învăţat până acum din această carte? 

- Ce întrebări aș avea pentru autor? 

- Am mai citit / aș mai citi alte cărţi de acest autor? 

- La ce întrebări sper să aflu răspunsuri după ce voi mai citi un capitol? 

După lectură 

 Ce mi-a plăcut la această carte? Ce nu mi-a plăcut? 

 Ce m-a făcut să simt şi să gândesc? 

 Cum a început? A fost începutul bun/relevant pentru continuare? 

 Cum s-a terminat? A fost finalul satisfăcător? 

 Ce cuvinte importante a folosit autorul? M-a impresionat limbajul folosit? Unde? În ce fel? 

 S-au repetat anumite imagini sau cuvinte? Cum a contribuit limbajul la construirea textului în 
ansamblu? 

 Mă pot gândi la trei cuvinte pentru a descrie stilul autorului? Pot scrie o frază sau două în stilul lui? 
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 Care a fost conflictul? Am fost nerăbdător să aflu finalul? De ce? Ce a făcut autorul ca să mă determine 
să fiu nerăbdător? 

 Ce a făcut autorul ca să-mi menţină interesul pe parcursul lecturii?  

 Ce am înţeles din această carte? 

 A fost cartea aşa cum mă aşteptam să fie? De ce?/De ce nu? 

 Ce gânduri sau idei noi am acum, după lectura cărţii? 

 Care este punctul forte al cărţii? 

 Cum s-au schimbat personajele pe parcursul lecturii? De ce? 

 Ce schimbări au survenit ca urmare a evoluţiei personajelor? 

 Ce aş face altfel dacă aş fi în locul unuia dintre personaje? 

 Aş reacţiona ca personajul principal la vreuna din probleme? 

 Mă identific cu vreun personaj? Mi-a amintit vreun personaj de o persoană cunoscută? În ce fel? 

 Au fost personajele credibile? De ce?/De ce nu? 

 Aş vrea să mai citesc o carte cu aceleaşi personaje? De ce? 

Interogarea autorului  

Interogarea autorului este o modalitate de creştere a implicării noastre ca cititori în lectura textului, pentru 
a ne ajuta să descoperim sensul / sensurile textului. Uneori sensul unui pasaj nu este suficient de clar, astfel 
încât ne vom pune întrebări de genul „Oare ce vrea să spună autorul?”. Dacă reuşim să ne gândim la astfel 
de întrebări, lectura noastră va deveni un proces activ. În loc să extragem doar informaţii din text, vom 
ajunge să înțelegem, să interpretăm efectiv textul. 
Iată întrebările cele mai frecvent folosite în ”discuția” cu autorul: 

 Ce încearcă autorul să comunice aici? De ce a introdus această idee? 

 Ce altceva ar fi putut autorul să spună? 

 Care este intenţia autorului? 

 Care este punctul său de vedere? 

 Cum ar fi putut fi exprimată această idee într-un mod mai simplu sau mai clar? 

 Ce ar trebui să înţeleg pentru a pricepe mai bine pasajul acesta? 

Alte strategii de gândire despre text după încheierea lecturii 

Întrebări despre semnificaţiile textelor citite 

 Ce este de reţinut din acest material? 

 La ce v-aţi gândit în timp ce citeaţi? 

 Care este mesajul acestui text? 

 Ce întrebări rămân fără răspuns? 
Întrebări despre text ca opera scrisă 

 Dacă l-aţi rescrie, ce aţi schimba? 

 Este acesta un text original? De ce? 
Întrebări despre stilul autorului 

 Cum v-a captat atenţia? 

 Cum au fost reliefate informaţiile importante? 

 Cum a dezvoltat autorul ideile importante? 
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Citirea "împotriva curentului" 

 

Majoritatea povestirilor iau într-un fel sau altul atitudine faţă de ce e bine şi ce e rău, faţă de oamenii care 
trebuie răsplătiţi sau nu, sau faţă de felul cum se comportă oamenii de diferite sexe, vârste sau condiţii 
sociale diferite. Unele naraţiuni susţin deschis o anumită ordine socială, altele o sprijină tacit, altele o pun 
sub semnul întrebării. Bineînţeles, cititorii nu trebuie să fie de acord neapărat cu poziţia exprimată în text, 
implicit sau explicit. Dar cel mai greu este să nu fii de acord cu poziţiile implicite.  
De exemplu, multe povestiri tradiţionale descriu femeile prin aspectul lor fizic şi prin stările lor de spirit, în 
timp ce bărbaţii sunt descrişi prin fapte şi realizări. Deşi foarte rar se afirmă acest lucru, un tânăr poate uşor 
rămâne cu impresia că femeile trebuie să fie drăguţe şi plăcute, dar că ele nu se ocupă în general de lucruri 
importante sau la fel de importante ca bărbații. 
În asemenea cazuri trebuie să-i provocăm pe elevi să citească "împotriva curentului", să pună întrebări care 
să probeze validitatea presupunerilor tacite făcute în povestire. Asemenea întrebări pot fi: "Să presupunem 
că sexul personajelor ar fi inversat. În ce fel ar modifica acest lucru povestea? Ce pare să ne spună această 
povestire despre rolurile celor doua sexe? Suntem de acord?" 
"Ce a făcut eroul în această povestire pentru a fi răsplătit? Sugerează oare autorul că ar trebui şi noi să 
facem la fel? Credeţi că ar trebui?" 
 

Demascarea cititorului implicit 

 
Pentru ca o povestire să "meargă" la citit, cititorul trebuie (măcar provizoriu) să accepte un set de reacţii 
afective sau chiar de convingeri pe care autorul i le-a atribuit în mod implicit. El trebuie să considere că un 
lucru are haz, că alt lucru este eroic, că acest scop este nobil, că această acţiune este demnă de dispreţ - 
toate, mai mult sau mai puţin aşa cum a intenţionat autorul. Când acceptăm rolul cititorului implicit care ne 
este pregătit, suntem aproape invariabil scoşi din convingerile şi alianţele noastre obişnuite, ca să putem 
citi povestirea. Altminteri o vom respinge ca fiind prea simplistă, prea meschină sau prea trivială. Adesea 
putem ajunge la concluzia că efectul adoptării poziţiei cititorului implicit este pozitiv, în măsura în care ne 
scoate din făgaşul nostru obişnuit de a vedea lucrurile. Dar acest efect poate fi şi negativ, dacă 
sensibilitatea noastră este manipulată în aşa fel încât să ajungem să acceptam fapte violente sau rele, pe 
care altfel nu le-am accepta.  
Deoarece cititorii sunt rareori conştienţi de atracţia poziţiei cititorului implicit, aceasta merită discutată 
pentru a-i face să-şi dea seama de felurile în care le pot fi manipulate sensibilităţile. Putem pune întrebări 
despre dinamica cititorului implicit într-o discuţie în felul următor: "Pe cine simţiţi voi că a vrut autorul să 
simpatizaţi?...să nu simpatizaţi? Ce anume în această povestire v-a făcut să treceţi de o parte sau alta? A 
existat vreun moment în povestire când aţi simţit că vă e greu să împărtăşiţi punctul de vedere al 
autorului? De ce v-a fost greu?" 
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Inventarul cărților citite 

 
 

Titlu/Autor Uşoară 
Potrivită 
Grea 

Data la care 
am început-o 

Data la care 
am terminat-o 
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ORGANIZATORI GRAFICI PENTRU STRUCTURAREA ȘI REPREZENTAREA GRAFICĂ A IDEILOR ȘI 
CONCEPTELOR ÎNVĂȚATE 

 

Tabelul conceptelor 

 

Un model de organizare a informaţiei înainte de redactarea unei lucrări este tabelul conceptelor. Acesta 
este foarte util când se compară trei sau mai multe lucruri. În partea de sus se trec trăsăturile pe baza 
cărora se face comparaţia, iar în stânga, aspectele care sunt comparate. Un astfel de tabel poate compara 
mai multe meserii: 

 Pregătire necesară Stabilitatea locului de 
muncă  

Nivelul de 
salarizare 

Satisfacţia 
profesională 

Medic Vastă: universitate, 
stagiu, rezidenţiat 

Mare Ridicat Moderată 

Artist Mai puţin vastă Scăzută: sunt de 
aşteptat perioade lungi 
de foamete! 

Incert Cea mai mare 

Muncitor Mai redusă Moderată: locurile de 
muncă pot fi schimbate 
sau implică schimbarea 
domiciliului 

Moderat Poate fi scăzută 

 

Ciorchinele 

Ciorchinele este o metodă de brainstorming nelineară. Este utilizat pentru a stimula gândirea înainte de a 
studia mai temeinic un anumit subiect. Mai poate fi folosit ca mijloc de a rezuma ceea ce s-a studiat, ca 
modalitate de a construi asociaţii noi sau de a reprezenta noi sensuri. Este o activitate de scriere care poate 
servi drept instrument eficient în dezvoltarea deprinderilor de scriere, mai ales la cei care sunt recalcitranţi 
la scris. Este, însă, înainte de toate, o strategie de găsire a căii de acces la propriile cunoştinţe, înţelegeri sau 
convingeri legate de o anume temă. Fiind o activitate de scriere, mai serveşte şi la a-l informa pe scriitor 
despre anumite cunoştinţe sau conexiuni pe care acesta nu era conştient că le are în minte. Etapele 
realizării unui ciorchine sunt simple şi uşor de reţinut: 

 Scrieţi un cuvânt sau o propoziţie-nucleu în mijlocul unei pagini sau table. 

 Începeţi să scrieţi cuvinte sau sintagme care vă vin în minte legate de tema respectivă. 

 Pe măsură ce scrieţi aceste cuvinte, începeţi să trageţi linii între ideile care se leagă în vreun fel. 

 Scrieţi atâtea idei câte vă vin în minte până expiră timpul sau nu mai aveţi nici o altă idee.  
Există câteva reguli de bază care trebuie respectate: 
1. Scrieţi tot ce vă trece prin minte. Nu faceţi judecăţi în legătura cu gândurile care vă vin, notaţi-le doar pe 
hârtie. 
2. Nu vă preocupaţi de ortografie, punctuaţie sau alte reguli ale textului scris. 
3. Nu vă opriţi din scris până n-a trecut destul timp, astfel încât să poată ieşi la lumină toate ideile. Dacă 
ideile refuză să vină, zăboviţi asupra hârtiei şi până la urmă vor apărea. 
4. Lăsaţi să apară cât mai multe conexiuni. Nu limitaţi nici numărul ideilor, nici fluxul conexiunilor.  

 



Mentorat pentru dezvoltare complexă                                                                        
Proiect implementat de ALSDGC România cu sprijinul financiar al Foundation Open Society 
Institute, cu contribuţia Education Support Program Budapesta 

 
 

Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România 

31 
 

Tabelul T 

 

Acest tabel este o modalitate de organizare grafică a reacţiilor binare (da/nu, pro/contra). După lectura a 
două editoriale despre argumentele pro şi contra păstrării culturilor minoritare, putem construi un "tabel 
T" ca cel de mai jos, în care să enumerăm în cinci minute, în partea din stânga, câte argumente găsim 
pentru păstrarea culturilor minoritare. În următoarele cinci minute vom căuta și consemna în partea 
dreaptă argumente împotriva acestei idei. După aceea, în alte cinci minute, putem compara cele două 
seturi de argumente și să decidem de care parte înclinăm să ne situăm.  

TABEL T 

Argumente pentru păstrarea 

culturilor minoritare 

Argumente împotriva păstrării 

culturilor minoritare 

 Încurajează diversitatea; 

 Indivizii o doresc; 

 Încurajează valorile tradiţionale 

 “fărâmiţează” societatea; 

 contravine intereselor comunităţii; 

 unele valori tradiţionale nu trebuie păstrate 

 

 

Diagrama Venn 

 
O diagramă Venn este formată din două cercuri mari care se suprapun parţial. Ea poate fi folosită pentru a 
arăta asemănările şi diferenţele între două idei sau concepte. În partea de suprapunere se vor nota 
aspectele pe care cele două idei de comparat le au în comun, iar în secțiunile separate cele care 
caracterizează doar una dintre idei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doar 
ideea 1  Ambele 

idei 

Doar  
ideea 2  
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Tabelul de analiză cu trei coloane  

 

Acest grafic, la fel ca şi ceilalți organizatori grafici, poate fi folosit atât în cadrul învățării la ştiinţe, cât şi la 

literatură.  Exemplul de mai jos invită la analiza uraganului. 

Uraganul  

Ce se vede? Ce se aude? Cum ne face să ne 
simţim? 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
 

Matricea conceptului 

 

 

 

Conceptul (denumirea)  

 

 

 

 

Definiţia mea 

 

O propoziţie sau frază care include noul concept şi 

care reflectă înţelegerea noului concept  

 

 

O reprezentare grafică a conceptului 
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Harta conceptelor 

 
O hartă a conceptelor este un instrument grafic care utilizează linii şi cercuri pentru a organiza informaţiile 
pe categorii, precum şi cuvinte şi expresii care denumesc conceptele.    

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

muşchii 

Mişcă corpul  
Moves body 

Se pot 
contracta  

Ţesuturile 

corpului  

epitelial 
 

conjunctiv 

nervos 

a

d
i
p
o
s 

osos 

cartilaginos 

În afara 
corpului  

Cavităţile 
corpului  
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Modelul Frayer 

 

Acest model de reprezentare a conceptelor nou învățate pune în contrast caracteristici esențiale, definitorii 

ale conceptelor (de tipul celor la care am recurge pentru a defini un concept) cu cele ne-esențiale (care deși 

sunt caracteristici ale conceptului, ele caracterizează și alte concepte înrudite). Tabelul solicită de 

asemenea exemple ale conceptului și non-exemple sau contraexemple (exemple care ilustrează alt 

concept înrudit). 

 

CARACTERISTICI ESENȚIALE DEFINITORII 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICI NON-ESENȚIALE 

  

DENUMIREA 

CONCEPTULUI 

 

  

 

 

 

 

EXEMPLU 

 

 

 

 

 

NON-EXEMPLU / CONTRA-EXEMPLU 
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STRATEGII DE SCRIERE/ REDACTARE 

 

Scrierea referatelor din mai multe surse  

 

Activitatea descrisă mai jos îi îndrumă pe elevi cum să scrie referate astfel încât cercetarea să decurgă din 
întrebările lor personale şi să ia în considerare informaţii din mai multe surse. 
Elevii identifică un subiect despre care doresc să scrie, de exemplu gheţarii. Desenează pe o foaie de hârtie, 
un tabel simplu (o matrice) . În partea de sus a celor cinci coloane se înscriu diferitele surse de informaţie: 
manuale, articole din reviste, lucrarea altcuiva privind acelaşi subiect, conferinţe sau interviuri cu experţi 
locali. În rândurile din stânga, elevul înscrie în prima căsuţă în fiecare rând un enunţ despre subiect sau o 
întrebare la care caută să răspundă:     

 

ÎNTREBĂRI TEXTUL I TEXTUL II NOTIŢELE DE LA 
CLASĂ  

INTERVIU 

Unde sunt localizaţi gheţarii?     

Cum s-au format gheţarii?      

Cum se topesc gheţarii?     

Câtă apă dulce cuprind gheţarii 
din lume ? 

    

Care au fost efectele mişcării 
glaciale în era glaciară?   

    

De ce gheţarii au o tentă 
albastră atunci când soarele  
străluceşte deasupra lor?  

    

Cât de vechi sunt gheţarii?     

 
După ce au răspuns la toate întrebările din tabel adunând informaţii din toate sursele proiectate, începe 
redactarea propriu-zisă a referatului.  
Când se utilizează mai multe surse, adesea ies la suprafaţă neconcordanţe sau controverse, iar elevul autor 
va trebui să le analizeze şi să ia o poziţie sau să prezinte cititorilor informaţiile divergente. În orice caz, 
tabelul reprezintă un stimulent pentru a scrie şi pune la dispoziţie informaţii organizate.      
 
 
“Eu cercetez” (I-Search)  
 
Ken Macrorie a propus personalizarea cercetării prin elaborarea de către elevi a unor lucrări de cercetare 
urmărind procedeul care trece de la stilul personal la cel “distant”, formal. Elevii sunt solicitați să 
consemneze un fel de “istorie” a cercetării lor (”raport de cercetare”), răspunzând la următoarele întrebări: 

 Despre ce scriu? 

 De ce mă interesează acest lucru? 

 Ce vreau să aflu exact despre acest lucru? 

 Ce spun alţi oameni despre acest lucru? (Elevii intervievează oameni şi află ce cred ei despre acel 
lucru). 
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 Ce spun cărţile sau revistele despre acest lucru? 

 Care este cel mai important lucru pe care l-am învăţat în legătură cu această problemă? 
 

 
Scrierea publică 
 
Când elevii scriu texte formale destinate unui public este bine să scrie până la versiunea completă sub 
formă de schiţă iar pe parcurs să se folosească de observaţiile unor colegi pentru a-şi finaliza textul. De 
exemplu, după ce elevii își adună ideile legate de un subiect prin completarea unei reţele de discuţie (vezi 
tabelul T dat ca exemplu: ce argumente pot fi invocate în favoarea afirmației și ce argumente pot fi 
invocate pentru a combate afirmația), vor adopta o poziţie proprie. Astfel vor fi pregătiți să scrie un eseu 
exprimându-și poziția pro sau contra unei idei. Eseul poate îmbrăca următoarea formă/ structură:  
1. Poziţia mea. 
2. Motivele (pe scurt). 
3. Obiecţii pe care alţii le-ar putea avea. 
4. Motive pentru care poziţia pe care mă situez este validă. 
5. Concluzie. 
Notă: Paşii trei şi patru pot fi repetaţi de mai multe ori. 
 
 
Ghid de editare/ corectură a lucrărilor scrise 
 
Înainte de a preda o lucrare scrisă, este util să ne gândim la următoarele: 
 

 Am ortografiat corect fiecare cuvânt? (Subliniază cuvintele de care nu eşti sigur. Încearcă să cauţi 
câteva în dicţionar.) 

 Fiecare propoziţie este o idee completă? (Iată o idee incompletă: “Pe stradă.” Iată o idee completă: 
“Căţelul stătea singur pe stradă.”  Notă: Scriitorii folosesc câteodată propoziţii incomplete intenţionat, 
pentru a ceea un anumit efect. De exemplu: “Eu nu!”). 

 Am propoziţii care sunt incorect delimitate? (Iată o propoziţie incorect delimitată: “Căţelul stătea 
singur pe stradă şi nu îşi putea găsi mama şi era atât de tare speriat încât credea ca o să moară şi s-a 
uitat în jur să găsească un prieten şi nu a găsit nici unul aşa că a continuat să se plimbe.”  Şi aceasta este 
o propoziţie incorect delimitată. “Eu nu am nici un hobby, dar tu?”) 

 Am folosit semne de punctuaţie corecte în fiecare propoziţie?   

 Am început fiecare propoziţie cu majusculă? 

 Am folosit corect majusculele? (Nume proprii etc.) 

 Am început fiecare paragraf nou cu aliniat? (Când începi o idee nouă, ai nevoie de un paragraf nou. 
Dialogul cere aliniat pentru fiecare replică.) 
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Întrebări de reflecție despre referate/ eseuri / lucrări scrise 
 

- Mi-e clar despre ce scriu? 
- De ce am ales acest subiect/ această temă? 
- Ce mă surprinde cel mai mult la acest subiect/ această temă? 
- Ce fel de schimbări am făcut față de prima versiune? 
- Ce fel de probleme am cu acest text/ cu redactarea sa? 
- Ce comunică lucrarea mea? Ce vreau să comunice? Ce aș mai avea de spus despre acest subiect/ 

această temă? 
- Ce întrebări mi-ar pune cineva care citește lucrarea mea? 
- Este potrivit titlul lucrării? Sunt mulţumit/ă cu începutul şi cu sfârşitul? Cum se leagă încheierea de 

introducere? 
- Cum sună lucrarea când e citită cu voce tare?  
- Ar trebui să-mi exprim sentimentele sau gândurile interioare mai clar în unele locuri? Unde? Oare 

mă îndepărtez de subiect pe undeva? 
- Care este partea cea mai interesantă? De care parte sunt cel mai mândru/ă? 
- Oare am destule informații ca să finalizez lucrarea? 
- Oare am reuşit să captez atenţia cititorului prin introducere? 
- Oare propoziţiile şi paragrafele sunt în ordine corectă? Dacă nu, pe care le-aș pune în alt loc? 
- Ce aș putea face pentru a îmbunătăţi această versiune? 
- Ce am învăţat din această lucrare, din redactarea ei? 
- Este ceva ce am folosit pentru prima oară în aceasta lucrare (un concept, o metaforă, analogie etc? 
- Cum se compară această lucrare cu altele pe care le-am scris? 
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REFLECȚIA ASUPRA ÎNVĂȚĂRII. CONSOLIDAREA COMPETENȚELOR DE ÎNVĂȚARE 

Jurnalele personale de învățare 

Jurnalele de învăţare sunt caiete de notiţe în care elevii îşi notează obiectivele lor de învăţare, 
consemnează lucruri referitoare la stilul lor de învăţare, descriu problemele cu care se confruntă şi 
înregistrează succesele. Scrierea în jurnalele de învăţare are cel puţin următoarele avantaje:     

 Elevii îşi asumă responsabilitatea personală de a învăţa pe măsură ce devin conştienţi de modul 
cum studiază şi de eficienţa învăţării.     

 Elevii se gândesc la ceea ce învaţă şi la felul cum învaţă.  

 Jurnalele de învăţare arată modele de progres, puncte tari şi nevoi în deprinderile lor de studiu.     
Deşi elevii trebuie să se simtă liberi să reflecteze asupra oricărui aspect al modului lor de învăţare, 
sunt câteva întrebări standard pe carele pot folosi până când devin familiari cu activitatea. Câteva 
exemple de astfel de întrebări sunt:    

 Ce am învăţat astăzi ? 

 Cum am învăţat ? 

 Cum se potriveşte cu ceea ce ştiam deja?  

 Ce idei greșite/ false, dacă este cazul, am avut despre subiect înainte de lecţie?   

 Cum aş putea utiliza aceste cunoştinţe noi acum sau în viitor?   

 Ce întrebări am despre subiect?  

 Ce altceva mi-ar plăcea să învăţ despre subiect?  

 Unde aş putea găsi informaţii? 
Îndrumările care promovează reflecţia, procesarea informaţiilor, evaluarea şi  stabilirea de legături 
între informaţii şi viaţa personală duc la o înţelegere mai profundă şi la o retenţie mai îndelungată a 
informaţiilor. Jurnalele de învăţare pot fi completate la sfârşitul lecţiei sau activității de mentorat sau 
acasă. De asemenea ele reprezintă un instrument puternic de auto-evaluare.    
 

 

Jurnalul în trei părţi 
 
Dacă se urmăreşte ca explorarea și progresul în învățare al elevilor să fie motivate de curiozitate personală, 
elevii au nevoie să stabilească o interacţiune strânsă cu mentorul; în acelaşi timp elevii trebuie să se şi 
bucure de avantajele unei ghidări înţelepte. Din acest motiv se recomandă utilizarea jurnalului în trei părţi. 
Acest jurnal se poate folosi de-a lungul programului de mentorat şi are trei secţiuni. 
Prima secţiune este creată pentru ca elevul să-şi poată consemna reacţiile la ceea ce a citit sau ceea ce s-a 
discutat la activitatea de mentorat. Pentru aceasta secţiune se foloseşte, adeseori, un jurnal cu dublă 
intrare; elevul împarte fiecare pagina în două secţiuni printr-o linie verticală şi, pe o parte, scrie notițe, iar 
pe cealaltă, comentarii. 
A doua parte este destinată gândurilor şi asociaţiilor de idei referitoare la fiecare subiect. Aici elevul este 
încurajat să noteze orice gând care îi trece prin cap, notiţe rezultate din ceea ce a citit sau din conversaţii; 
pe scurt, orice informaţie sau gând care ajută la înţelegerea şi aprecierea subiectului.  
A treia parte a jurnalului este rezervat corespondenţei cu mentorul. Cel puţin o dată la două luni, elevilor li 
se poate cere să scrie o scrisoare adresată mentorului, în care să analizeze și să comenteze activitățile de 
mentorat şi munca pe care o depune, să pună întrebări care îi frământă, să-şi exprime speranţa în legătură 
cu învăţătură, să descrie experienţa lor de învăţare în cadrul mentoratului: Care le erau gândurile la 
început?, Ce scopuri şi-au propus?, Cum au perceput avansarea lor în învăţare?, Ce obstacole întâmpină?, 
Ce i-ar ajuta?. Mentorul răspunde, în scris, la scrisorile elevilor. 
 



Mentorat pentru dezvoltare complexă                                                                        
Proiect implementat de ALSDGC România cu sprijinul financiar al Foundation Open Society 
Institute, cu contribuţia Education Support Program Budapesta 

 
 

Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România 

39 
 

  
Ghid de reflecție despre învățare 
 
Elevii pot completa următoarele fraze pentru a reflecta asupra lucrurilor învăţate la o lecție sau la o 
activitate tematică din cadrul programului de mentorat: 
- Cel mai important lucru pe care l-am învăţat la această lecție este 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................... 
- Lucrul care nu-mi este în continuare clar este: 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................... 
- Pentru a mă lămuri va trebui să fac următoarele: 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.............................................................................. 
(Dacă e cazul) - Am nevoie de următoarele materiale: 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.............................................................................. 
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TEXTE RESURSĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE TEMATICE DIN CADRUL 

PROGRAMULUI DE MENTORAT 

 

RESURSE RECOMANDATE PENTRU REALIZAREA TEMEI IDENTITATEA MEA 
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Model de plan de activitate tematică 1 

 
Tema: Identitatea mea 
Subteme: Cine sunt eu? Cum mă autodefinesc și cum mă definesc alții? 

 
Competențe și abilități vizate: 

 căutarea activă a răspunsurilor la întrebări complexe 

 recunoaşterea cauzelor generatoare ale sentimentelor/ emoţiilor  

 utilizarea autoreflecţiei 

 analiza şi sinteza informaţiilor şi opiniilor  
 

Scenariu de activitate 
 

Durată Activitate Materiale 
necesare 

5 min Prezentarea competențelor și abilităților vizate activitate  Descriptorii de 
performanță 

15 min Elevii completează propoziția, gândindu-se la persoana lor în general: 
„Eu sunt ...” (cine? Ce? Ce fel de? Cum?) – 5 min 
Discuții:  

- 5 min despre completări 
- 5 min metacogniție: Ce fel de categorii de informații ați oferit 

despre voi? Oare de ce ați ales să scrieți aceste lucruri? 

Hârtie și unealtă 
de scris 

20 min Citire individuală a povestirii ”Tatăl, fiul și măgarul” 
Ce ai învățat despre tată, fiu și oamenii din jurul lor?  
Ce ai recomanda tatălui și fiului?  
Cine crezi că ar beneficia mult dacă ar auzi această poveste?  

Povestirea  

35-40 min Individual, elevii gândesc și notează pe o coală de flipchart 
următoarele: se plasează pe sine în mijlocul cercului, împart cercul în 
6 felii; în 3 felii plasează câte o persoană despre care cred că îi judecă 
preponderent pozitiv; în 2 felii de cerc plasează câte o persoană 
despre care cred că îi judecă neutru (nu îi judecă nicicum) și într-o 
felie plasează o persoană despre care cred că îi judecă preponderent 
negativ. În fiecare felie de cerc scriu 2-3 lucrurile pe care cred că 
persoana din felia de cerc respectivă ar spune-o despre ei. 
Prezentare, discuții (se încurajează dialogul între elevi) 
Individual, elevii adaugă 2-3 completări noi la propoziția „Eu sunt ...”  
Alternativ, dacă timpul permite, elevii pot scris un paragraf despre ei 
sub formă de anunț matrimonial sau un paragraf de prezentare pe 
facebook. 

Hârtie și unealtă 
de scris 

10-15 min Reflecție:  
- Ce fel de lucruri am învățat despre mine?  
- La ce mi-a plăcut să mă găndesc cel mai mult? 
- La ce mi-a fost greu / neplăcut să mă gândesc? 
- Ce abilități de lucru/ gândire etc. pot transfera în învățarea mea 

pe viitor? 
De exemplu: 

Structură de 
consemnare în 
jurnal sau alt 
model de jurnal de 
învățare 
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-notarea rapidă a ideilor pentru sine / scrisul pentru capturarea 
ideilor 
-împărtășirea / discutarea ideilor cu altcineva (învățarea nu e o 
activitate singulară, pot învăța din cărți sau de la persoane sau de la 
mine interpretând și reinterpretându-mi propriile percepții, 
înțelegeri)  
-speculația: ce ar spune altcineva despre mine?  (Cum ar percepe 
altcineva ceea ce spun?) 
 
Fiecare elev își va proiecta / propune să utilizeze un lucru învățat în 
activitatea tematică, lucru despre care vor discuta cu mentorul la 
activitatea de follow-up. 
Se face recomandarea ca elevii să țină jurnal în care după fiecare 
activitate să noteze pe scurt.  
Un exemplu simplu de structurare a consemnărilor: cel mai 
important lucru învățat; o întrebare la care mai au de căutat răspuns; 
o impresie generală despre activitatea tematică. 
Notă: în capitolul Reflecția asupra învățării. Consolidarea 
competențelor de învățare din prezentul ghid sunt oferite și alte 
exemple de jurnale de învățare.  
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De poți...  

de Rudyard Kipling  

 
"De poți să nu-ți pierzi capul, când toți în jurul tău  
Și l-au pierdut pe-al lor, găsindu-ți ție vină;  
De poți, atunci când toți te cred nedemn și rău,  
Să nu-ți pierzi nici o clipă încrederea în tine;  
De poți s-aștepți oricât, fără să-ți pierzi răbdarea,  
De rabzi să fii mințit, fără ca tu să minți,  
Sau când, hulit de oameni, tu nu cu răzbunarea  
Să vrei a le răspunde, dar nici cu rugăminți;  
 
De poți visa, dar fără să te robeşti visării,  
De poți gândi, dar fără să-ţi faci din asta un ţel,  
De poți să nu cazi pradă nicicând disperării,  
Succesul și dezastrul primindu-le la fel;  
De rabzi s-auzi cuvântul rostit cândva de tine,  
Răstălmăcit de oameni, ciuntit și prefăcut;  
De poți să-ți vezi idealul distrus, și din ruine  
Să-l reclădești cu-ardoarea fierbinte din trecut;  
 
De poți risca pe-o carte întreaga ta avere,  
Și tot ce-ai strâns o viață să pierzi într-un minut,  
Și-atunci, fără a scoate vorba de durere,  
Să-ncepi agoniseala cu calm de la-nceput;  
Și dacă corpul tău, uzat și obosit,  
îl vei putea forta sa-ti mai slujeasca inca,  
Numai cu strasnicia vointii tale, si-astfel  
Să steie peste vreme aşa cum stă o stîncă;  
 
De poți vorbi mulţimii,fără să minţi, şi dacă  
Te poți plimba cu regii, fără a te-ngînfa,  
De, nici amici, nici duşmani, nu pot vreun rău să-ţi facă,  
Pentru că doar dreptatea e călăuza ta;  
Si dacă poți să umpli minuta trecătoare,  
Să nu pierzi nici o fila din al vieţii tom,  
Al tău va fi pământul, cu bunurile-i toate  
Si, ceea ce-i mai mult chiar, să stii, vei fi un OM!" 
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Tatăl, fiul și măgarul 

 
Un bărbat împreună cu fiul lui duceau un măgar la târg. Tatăl mergea călare pe măgar, iar fiul mergea 
pe jos pe lângă ei. Un trecător l-a criticat pe bărbat: „Cum poţi să îţi laşi băiatul să meargă pe jos în timp 
ce tu şezi comod pe măgar?” Tatăl s-a dat jos şi l-a lăsat pe băiat să se suie pe măgar. În curând, un alt 
trecător i-a spus băiatului: „Eşti tânăr şi puternic, cum poţi şedea călare pe măgar în timp ce tatăl tău 
trebuie să meargă pe jos?” Aşa că fiul s-a dat jos şi au continuat drumul pe jos pe lângă măgar amândoi. 
Un alt trecător le-a spus curând: „Ce prostie să mergeţi pe jos când aţi putea să mergeţi călare pe 
măgar! " Aşa că au urcat amândoi pe spinarea măgarului. Nu peste multă vreme cineva a exclamat 
văzându-i: „Sărmanul animal, trebuie să care doi bărbaţi în toată puterea! Aşa că tatăl şi fiul au coborât 
şi au cărat  măgarul la piaţă. 
 
 
Despre viață și timp 
 
de Anton Tauf 
Există multe definiţii ale vieţii. De tipul: "Viaţa este...". Pentru mine, cea mai bună definiţie a vieţii este 
următoarea: "Viaţa este o luptă". Partea cea mai rea e că această luptă nu se sfârşeşte decât cu moartea. 
Până la bătrâneţe, şi pe tot parcursul, nu este altceva decât o luptă pe care o pierdem lamentabil şi de cele 
mai multe ori. Mă întreb dacă pierdem lupta din cauză că suntem slabi, sau din cauză că suntem doar 
oameni? Probabil fiindcă nu avem o voinţă puternică, de fier. Pe lângă această definiţie, mai există una, 
care e la fel, cât se poate de reală: "Viaţa este scurtă". Da, foarte scurtă. La cei 34 de ani ai mei, mi-am dat 
seama că deja s-a epuizat jumătate din viaţă fără să-mi fi dat măcar seama. Fiindcă timpul este foarte 
înşelător. Ai impresia că trăieşti mereu în prezent, dar acesta macină secundele, minutele, şi le transformă 
în trecut. Dacă tot am vorbit de trecut, cred că el este cel cu care se merită cel mai puţin a ne ocupa. Nimic 
nu mai putem schimba în trecutul nostru. De asemenea, nici viitorul nu este altceva decât o incertitudine. 
Nici cu acesta nu merită să ne ocupăm. Dar atunci ce? Probabil că ar trebui ca în acest mereu prezent al 
nostru, un prezent continuu, să continuăm a ne lupta. Lupta cea bună. Iar dacă vom cădea, să ne ridicăm şi 
să continuăm a merge mai departe. Altă cale, altă soluţie nu văd. 
 
 
Ivan şi pielea de focă 
 
Pe toată coasta de nord a Scoţiei, crivăţul şuieră în nopţile întunecoase şi în zilele cenuşii, iar valurile se 
izbesc de stâncile negre. Dar vara, marea se linişteşte şi zilele se lungesc, aşa că la vremea solstiţiului de 
vară nu se mai face deloc noapte cu adevărat. Povestea începe în cea mai lunga zi a anului. Era ziua de 
Sânziene, aproape de miezul nopţii. Ivan Ivanson, un copil de nici şapte ani, umbla printre stâncile de pe 
ţărm, căutând scoici şi ce mai aduceau valurile pe plajă. Deodată auzi un cântec ciudat şi, când se uita în 
faţă, i se păru că vede o dâră de fum ieşind dintr-o crăpătura a unei stânci care adăpostea o peşteră aflată 
nu departe de acel loc. Dar picioarele lui erau prea slabe ca să-l poarte peste bolovani, iar când mama lui îl 
strigă, se întoarse la căsuţa lor. 
 Şapte ani trecură până când Ivan ajunse din nou în acel loc, chiar la miezul nopţii, în noaptea de 
Sânziene. Din nou i se păru că aude un cântec ciudat şi din nou văzu fumul ieşind din peşteră. Nu ştiu de ce 
nu s-a dus să vadă de unde vine de data aceasta. Mai mult ca sigur că ceva îl chema, de îndată, înapoi la 
căsuţa părintească. 
 Mai trecură şapte ani. Tatăl lui îmbătrânise acum pescuind în apa rece şi sărată a mării şi părinţii se 
mutaseră la oraş, lăsându-i căsuţa lui Ivan. Ivan trăia acolo singur-singurel, având doar ţipetele păsărilor de 
pe ţărm să-i ţină de urât. 
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 Când veni din nou noaptea de Sânziene, Ivan îşi aminti de cântec şi de fum. La miezul nopţii, se 
apropie de peşteră. Auzi acelaşi cântec ciudat, cu armonii nepământean de frumoase. Venind mai aproape, 
auzi sfârâitul focului şi-i văzu flăcările, reflectându-se în stânci. Şi acolo, la gura peşterii, găsi o grămadă de 
piei frumoase de focă. 
 Ivan alese cea mai frumoasă piele. Încet, cu grijă, o scoase din grămadă şi plecă acasă cu ea. O 
încuie într-un cufăr de lemn pe care-l împinse sub pat, iar cheia o puse pe o cureluşă de piele pe care o 
avea legată la gât. Apoi se culcă.  
 Dimineaţa luă pătura de pe pat şi se întoarse la peşteră. Acolo găsi o femeie tânără, tristă şi 
frumoasă, care dârdâia şi încerca să-şi acopere goliciunea cu braţele şi cu părul ei cel lung. O înveli cu 
pătura şi o conduse la căsuţa lui. 
 Se purtă frumos cu femeia şi cu timpul se îndrăgostiră unul de celalalt. Avură un fiu. Trei ani mai 
târziu, mai avură unul. Ivan era fericit dar, pe soţia lui, o vedea adesea privind lung câtre mare, cu ochi mari 
şi trişti. Nu-i spuse niciodată ce era în cufărul cel mare de lemn şi îi interzise să-l deschidă. 
 În Ajunul Crăciunului, Ivan îşi pregăti familia de mers la biserică. Nevasta, însă, spuse că se simte 
rău, aşa că Ivan merse doar cu băieţii.  
 După miezul nopţii, când se întorceau de la biserică, văzură uşa casei deschisă. Înăuntru găsiră 
cufărul de lemn, deschis şi el, cu cheia încă în încuietoare - cheia pe care Ivan uitase să o ia cu el în graba 
pregătirilor pentru biserică. Nevasta nu era nicăieri. 
 Se spune că uneori, când băieţii mergeau pe ţărmul mării, o focă frumoasă, cu ochi mari şi trişti 
înota în dreptul lor, în larg. Şi se mai spune că, uneori, când Ivan pescuia, aceeaşi focă frumoasă şi tristă 
mâna peştii în plasele lui. Poate că era soţia lui. Nu ştiu. Ce ştiu este că Ivan n-a mai văzut-o niciodată pe 
lumea aceasta. 
 

 
Urechi de elefant 
de Miloš Macourek 
 
Urechile mici nu sunt de mare folos: cineva care are urechi mici abia dacă poate auzi ceva și nici măcar nu 
își dă seama dacă îi mai ticăie ceasul sau nu. Pe de altă parte, urechile prea mari sunt o pacoste. Elefanții au 
urechi uriașe și nici nu vă dați seama cât de mult suferă.  
Când elefanții sunt încă mici, urechile lor sunt cam de mărimea urechilor voastre. Aud fluieratul trenului în 
depărtare și bâzâitul bondarului. Aud cântecul păsărilor și zgomotul picăturilor de ploaie; aud totul și nu 
consideră că acest lucru este special. De fapt, ce e special în legătură cu asta? 
Pe măsură ce elefanții cresc însă, urechile le cresc din ce în ce mai mult și aud din ce în ce mai multe. Le 
place la început și se conversează între ei spunând: ai auzit cum se decojește tencuiala pe peretele acela? 
Oare unde o fi peretele acela, că doar nu prea sunt ziduri pe aici?  
Urechile cresc în continuare. Încep să semene cu piațetele din orășele, iar elefanții aud atât de multe lucruri 
încât le pierd socoteala.  
Doi elefanți adulți se plimbă prin iarba înaltă; Nu se mișcă nimic prin jurul lor, pe tot orizontul pe care ochii 
lor îl pot cuprinde. Un elefant mic ar spune că e liniște totală, dar cei doi elefanți adulți aud zgomotul unui 
lift, strigăte pe coridor, un radio care zbiară, farfurii care se sparg, plânsetel și reproșuri, o ușă trântindu-se, 
un bebeluș care plânge, înjurături, împușcături, sirena unei ambulanțe; aud totul în timp ce se plimbă prin 
iarba înaltă, unde nimic nu se mișcă cât vezi cu ochiul.  
Elefanții ar vrea să poarte o discuție, dar nu pot; nu se aud unul pe celălalt și nu mai suportă, așa că aleargă 
să-și astupe urechile cu niște vată; dar unde să găsești atâta vată pentru urechile acelea mari? Sunt prea 
mulți elefanți și  e prea puținnă vată în lume – ar trebui să producem cu toții doar vată ca să ajungă pentru 
toți elefanții – și elefanții, pe măsură ce cresc, devin tot mai furioși; nu ți-aș dori să te întâlnești cu un 
elefant bătrân furios. Îl poți recunoaște de la depărtare, alergând prin iarba înaltă, deoarece crede că scapă 
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de sunet; apoi își dă seama că nu e cale să scape și se pune pe suflat din trompă, făcând zgomot mare ca să 
întrerupă măcar pentru o vreme zgomotul pe care nu-l mai poate asculta.  
În asemenea momente elefanții adulți și-ar dori să fie mici, ceea ce elefanții mici nu vor înțelege niciodată.  
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RESURSE RECOMANDATE PENTRU REALIZAREA TEMEI RESURSELE MELE 
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Model de plan de activitate tematică 2 
 

Tema: Resursele mele 
Subteme: Conștientizarea succesului şi gestionarea dificultăţilor. Viața mea ca sursă de învățare  

 
Competențe și abilități vizate: 

 proiectarea şi organizarea propriului proces de învăţare, inclusiv gestionarea resurselor; 

 activarea cunoştinţelor şi abilităţilor existente şi aplicarea acestora în acţiuni cotidiene; 

 utilizarea autoreflecţiei; 

 analiza şi sinteza informaţiilor şi opiniilor. 
 

Scenariu de activitate 
 

Durată Activitate Materiale 
necesare 

5 min Prezentarea competențelor și abilităților vizate activitate  Descriptorii de 
performanță 

15 min Elevii completează propoziția, gândindu-se la persoana lor în general: 
„Eu am ...” (Ce? Ce fel de?) – 5 min 
Discuții:  
- 5 min despre completări 
- 5 min metacogniție: Ce fel de categorii de informații ați oferit despre 

voi? Oare de ce ați ales să scrieți aceste lucruri? 

Hârtie și unealtă 
de scris 

30-35 
min 

Spuneți-le elevilor că va fi nevoie să se asculte cu atenție, activ în activitatea 
care urmează. Deiscutați despre ce înseamnă ascultarea activă (a sevedea 
capitolul Resurse procedurale pentur realizarea activităților tematice, 
strategia Abilități de bază pentru participarea la discuții) 
Folosiți Tabelul de analiză cu trei coloane pentru a discuta despre ascultarea 
activă. 
Apoi cereți-le elevilor ca timp de cca 3-4 min (să închidă ochii dacă doresc) 
să își amintesc despre o situație dificilă din viața lor pe care se simt destul 
de comfortabil să o povestească aici și despre modul în care au depășit 
acea situație. Ce resurse (lucruri, persoane, resurse interne) au folosit 
pentru a depăși această situație? 
După ce s-au gândit la acea situație, își aleg 3-4 cărți OH cu ajutorul cărora 
pot povesti despre acea situație. Pe rând povestesc. 
Dacă e timp, inițiați o discuție despre categoriile de resurse pe care le-au 
folosit.  
O posibilă concluzie: poate că e bine să fim mai atenți la / conștienți de 
resursele interne pe care le putem îmbogăți mai ușor decât pe celelalte 

Tabelul de 
automonitorizare 
Abilități de bază 
pentru 
participarea la 
discuții 

 
Tabelul de 
analiză cu trei 
coloane 

 
15-20 cărți OH  

 
Unealtă de scris 

20-25 
min 

Individual, elevii completează tabelul Analiza resurselor mele (a se vedea 
mai jos).  
Discuție despre resursele incluse  

Tabelul Analiza 
resurselor mele 

cca 10-
15 min 

Reflecție:  
- Ce fel de lucruri am învățat despre mine?  
- Ce mi-a plăcut să fac cel mai mult? 
- Ce mi-a fost greu / neplăcut să fac? 

Structură de 
consemnare în 
jurnal sau alt 
model de jurnal 
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- Ce abilități de lucru/ gândire etc. pot transfera în învățarea mea pe 
viitor? 

De exemplu: 
-să-mi organizez resursele;  
- să îmi analizez episoade din viață și să trag concluzii 
-să folosesc scrisul pentru capturarea ideilor 
-împărtășirea / discutarea ideilor cu altcineva  

 
Fiecare elev își va proiecta / propune să utilizeze un lucru învățat în 
activitatea tematică, lucru despre care vor discuta cu mentorul la activitatea 
de follow-up. 
Se face recomandarea ca elevii să țină jurnal în care după fiecare activitate 
să noteze pe scurt.  
Un exemplu simplu de structurare a consemnărilor: cel mai important lucru 
învățat; o întrebare la care mai au de căutat răspuns; o impresie generală 
despre activitatea tematică. 
Notă: în capitolul Reflecția asupra învățării. Consolidarea competențelor de 
învățare din prezentul ghid sunt oferite și alte exemple de jurnale de 
învățare. 

de învățare 

 
 
 
Fișă de lucru: Analiza resurselor mele 
 

 Eu am Eu am nevoie de 

Lucruri  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Persoane  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Resurse 
interne 

 
 
 
 
 

  

 



Mentorat pentru dezvoltare complexă                                                                        
Proiect implementat de ALSDGC România cu sprijinul financiar al Foundation Open Society 
Institute, cu contribuţia Education Support Program Budapesta 

 
 

Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România 

50 
 

Despre copii 

de Kahlil Gibran 

 
Şi o femeie care ţinea un prunc la piept zise, 
- Vorbeşte-ne despre copii. 
Iar el zise: 
- Copiii voştri nu sunt copiii voştri. 
Sunt fiii şi fiicele dorului Vieţii de ea însăşi. 
Ei vin prin voi, dar nu din voi. Şi deşi sunt cu voi, nu vă aparţin vouă. 
Le puteţi da dragostea voastră dar nu şi gândurile voastre, 
Le puteţi adăposti trupurile dar nu şi sufletele, 
Căci sufletele lor locuiesc în casa zilei de mâine, pe care voi n-o puteţi vizita nici măcar în vis. 
Vă puteţi strădui să fiţi ca ei, dar nu căutaţi să-i faceţi pe ei ca voi 
Căci viaţa nu merge înapoi şi nici nu zăboveşte pentru ziua de ieri. 
Voi sunteţi arcurile din care, ca nişte săgeţi vii, zboară copiii voştri. 
Arcaşul vede urma pe poteca infinitului şi vă îndoaie cu puterea Lui pentru ca săgeţile Lui să zboare repede 
şi departe. 
 Lăsaţi-vă îndoiţi cu bucurie de mâna arcaşului, 
Căci tot aşa cum El iubeşte săgeata care zboară, iubeşte şi arcul care stă pe loc. 
 
Arta de a iubi. Obiectele iubirii  
de Erich Fromm 
 
Iubirea nu este neapărat o relaţie cu o anumită persoană, iubirea  este o atitudine, o orientare a 
caracterului, care determină modul de  corelare a unei persoane cu lumea în întregul ei, nu numai cu un 
’’obiect’’ al iubirii. Dacă cineva iubeşte numai o persoană şi nu manifestă decât indiferenţă faţă de toţi 
ceilalţi semeni ai săi, iubirea sa nu este iubire, ci un ataşament simbiotic sau un egocentrism lărgit. Totuşi, 
cei mai mulţi oameni îşi închipuie că iubirea ţine de un obiect, nu de o capacitate. Ba mai mult, ei îşi 
închipuie chiar că neiubind pe nimeni altcineva în afara persoanei iubite, îşi dovedesc necesitatea iubirii. 
Iată o altă formă a erorii despre care am vorbit mai sus. Nepricepând faptul că iubirea este un element 
activ, o putere a sufletului, mulţi îşi închipuie că trebuie  doar să găseşti un obiect potrivit, după care totul 
va merge de la sine. Această atitudine poate fi comparată cu cea a unui om care vrea să picteze, dar care, în 
loc să înveţe arta aceasta, susţine că trebuie doar să se întâlnească  obiectul potrivit şi că va picta foarte 
bine când îl va fi găsit. Dacă eu iubesc într-adevăr un om, iubesc pe toţi oamenii, iubesc lumea, iubesc viaţa. 
Dacă pot spune cuiva: ’’te iubesc’’ trebuie să pot spune ’’iubesc în tine pe toată lumea, iubesc  prin tine 
lumea întreagă, mă iubesc şi pe mine însumi prin tine”. 
 
Neajutorarea învățată 
 
Odată un psiholog a pus nişte şobolani într-o cuşcă, care avea podeaua din metal şi a pus o altă cuşcă 
lângă prima care însă nu avea podea de metal. Apoi a trecut curent electric prin podeaua de metal, 
ceea ce a cauzat şobolanilor durere. Şobolanii au căutat să părăsească cuşca şi găsind uşa spre cealaltă 
cuşcă au trecut acolo scăpând de durere.   
Apoi a pus un alt grup de şobolani în cuşcă cu podeaua de metal, dar a închis uşa de trecere spre cuşca 
fără curent. Când i-a curentat, şobolanii au început să caute o cale de ieşire, dar negăsind nici una, au 
zăcut neajutorate pe podea, suferind de pe urma curentării.  
Până acum nu este nimic remarcabil în rezultatele obţinute, însă experimentul a continuat. Când a pus 
şobolanii care la început fuseseră în cuşca cu ieşire într-o cuşcă fără ieşire şi le-a administrat şocul 
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electric, aceştia au început să caute calea de ieşire şi au tot continuat să o caute, astfel încât atunci când 
uşa de ieşire le-a fost deschisă, ei şi-au dat seama şi au reuşit să iasă. Însă acei şobolani care cu prima 
ocazie nu au găsit uşa de ieşire nu au mai căutat-o deloc, chiar dacă între timp uşa respectivă a fost 
deschisă şi şobolanii ar fi putut să scape! Au stat pe podeaua prin care trecea curent electric şi au 
suferit durerea. 
Voltaire a spus: „Libertatea se mistuie dacă nu este folosită.” Persoanele care au suferit de pe urma 
reprimărilor încă din copilărie deseori nu îşi exersează libertăţile care sunt disponibile chiar dacă 
acestea li se oferă, însă cele care au cunoscut libertatea o vor căuta din nou.    
 
 
Pățania măgarului bătrân 
Într-o bună zi, măgarul unui ţăran căzu într-o fântână. Nefericitul animal se puse pe zbierat, ore întregi, în 
timp ce ţăranul căuta să vadă ce e de făcut. Până la urmă, ţâranul hotărî că măgarul şi- aşa era bătrân, iar 
fântâna, oricum secată, tot trebuia să fie acoperită odată şi-odată. El a ajuns la concluzia că nu mai merită 
osteneala de a-l scoate pe măgar din adâncul fântânei. Aşa că tăranul işi chemă vecinii, ca să-i dea o mână 
de ajutor. Fiecare dintre ei apucă câte o lopată şi începu să arunce de zor pământ înăuntrul fântânei.  
Măgarul pricepu de indată ce i se pregătea şi se puse şi mai abitir pe zbierat. Dar, spre mirarea tuturor, 
după câteva lopeţi bune de pământ, măgarul se potoli şi tăcu.  
Ţăranul privi în adâncul fântânei şi rămase uluit de ce văzu. Cu fiecare lopată de pământ, măgarul cel 
bătrân făcea ceva neasteptat: se scutura de pământ şi păşea deasupra lui. în curând, toata lumea fu martor 
cu surprindere cum măgarul, ajuns până la gura fântânei, sâri peste ghizduri şi iesi fremătând... 

Viaţa va arunca poate şi peste tine cu pământ şi cu tot felul de greutăţi. Însă, secretul pentru a iesi din 
fântână este să te scuturi de acest pământ şi să-l foloseşti pentru a urca un pas mai sus. Fiecare din 
greutaţile noastre este o ocazie pentru un pas înainte. Putem iesi din adăncurile cele mai profunde dacă nu 
ne dăm bătuţi. Foloseşte pământul pe care îl aruncă peste tine ca să mergi înainte. În viaţa asta, tu trebuie 
să fii soluţia.... nu problema. 
 
Acum există un argument mai blând în favoarea presei libere 
de R. J. Rummel, The Bulletin of the American Society of Newspaper Editors, februarie 1989 
 
Redactorii de ziare ştiu foarte bine cât de importantă este liberatatea presei. Nu e nevoie nici să li se ţină 
prelegeri despre virtuţile păcii. Dar foarte puţini redactori par să fie conştienţi de legătura strânsă dintre 
cele două. Pe lângă nevoia ziarelor de a avea o presă liberă, precum şi nevoia cetăţenilor de a se exprima 
liber, cercetarea pe care am întreprins-o a dovedit că presa liberă promovează pacea. Puntea care leagă 
cele două este democraţia. 
 
Pentru majoritatea oamenilor, democraţia se defineşte simplu prin anumite drepturi: cel de a vota şi votul 
secret, cel de a putea candida pentru orice funcţie politică, inclusiv cea mai înaltă şi dreptul la libertatea 
cuvântului. Cel din urmă, bineînţeles, înseamnă nu doar dreptul de a publica critici la adresa guvernului, ci 
şi dreptul de a încuraja o revoluţie. Cu excepţia timpului de război, cenzura şi democraţia sunt nu doar 
privite ca fiind incompatibile - ele chiar sunt incompatibile. 
Studiul anual despre  libertate întreprins de Freedom House, "Libertatea în discuţie, ianuarie/februarie", 
arată că cele mai democratice ţări au cele mai libere prese, iar ţările cele mai puţin democratice au cea mai 
restrictivă mass-media. 
 
Ancheta mea asupra războiului şi păcii a arătat următoarele: în primul rând, ţările democratice nu duc 
război una împotriva celeilalte. Niciodată nu a fost război între două ţări democratice şi ţările democratice 
aproape niciodată nu s-au ameninţat reciproc cu acte de violenţă. Majoritatea războaielor apar între ţările 
cel mai puţin libere. Din cele 167 de naţiuni suverane care există astăzi în lume, 60 sunt democraţii. Nu s-a 
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dus niciodată război între acestea. Nu există nici acum război între ele. Nu recurg nici la ameninţarea cu 
război; nici una din aceste democraţii nu se înarmează una împotriva celeilalte. După o istorie lungă şi 
însângerată, în Europa Occidentală, de exemplu, domneşte pacea. Nu se prefigurează nici un război între 
ţările de acolo. Şi nu este doar o coincidenţă faptul că Europa Occidentală este democratică în totalitate. 
În al doilea rând, democraţiile tind să aibă cele mai puţine manifestări violente în interior (rebeliuni, 
revoluţii, lupte de gherilă, război civil etc); ţările cele mai puţin democratice tind să aibă cele mai multe. 
În final, guvernele democratice pur şi simplu nu îşi ucid cetăţenii decât pentru cele mai îngrozitoare acte 
criminale, cum ar fi omuciderea; cele mai puţin libere tind să îşi ucidă cetăţenii cu milioanele din motive 
politice, religioase sau rasiale. Într-o mare parte a lumii, genocidul şi totalitarianismul sunt aproape 
sinonime. 
 
Să ne amintim că doar în acest secol, în afară de războaiele cu alte ţări sau cele civile, guvernele totalitare 
au ucis cu sânge rece peste 115 milioane de oameni, de peste trei ori numărul celor ucişi pe câmpul de 
luptă în toate războaiele din acest secol, inclusiv primul şi al doilea război mondial. 
 
Actorii principali sunt binecunoscuţi; părerile sunt împărţite doar în ceea ce priveşte cifrele exacte: este 
posibil ca Hitler să fi ucis 14 milioane de oameni, inclusiv cei 5 milioane evrei; Stalin l-a întrecut cu 
siguranţă, ucigând cu mult peste 20 milioane, Mao Tse-tung probabil că a lichidat chiar mai mulţi; Pol Pot în 
Cambodgia a exterminat cam 2 milioane de persoane; Turcii Tineri au ucis peste 1 milion de armeni în 
timpul primului război mondial. Urmează apoi măcelurile asortate din Etiopia, Vietnam, Siria, Uganda, 
Rwanda, Burundi, Indonezia, Pakistanul de Est şi alte ţări. 
 
Baia de sânge globală a secolului XX rezultată din violenţe politice acoperă peste 100 milioane de victime, 
iar dacă includem şi victimele războaielor duse cu ţări străine sau cele ale războaielor civile, numărul 
morţilor depăşeşte 140 milioane. Dar nici măcar una din aceste milioane de victime nu a fost ucisă în război 
sau acte de violenţă între democraţii. Puţini cetăţeni au fost ucişi de propriul lor guvern pentru infracţiuni 
altele decât omuciderea (numărul infractorilor executaţi în întreaga istorie a Statelor Unite de autorităţile 
federale şi locale a fost de 13.630 până în 1982). 
 
Ar trebui să fie evident că democraţiile sunt o cale spre non-violenţă. De fapt, a promova democraţia 
înseamnă a promova pacea mondială. Dacă s-ar universaliza democraţia, lecţia de istorie şi cea a 
evenimentelor contemporane ne arată că războaiele internaţionale ar fi eliminate, violenţa din interiorul 
ţării s-ar reduce la minimum, iar genocidului şi uciderii în masă a cetăţenilor i s-ar pune capăt. 
 
Din moment ce a promova presa liberă înseamnă democraţie, răspândirea libertăţii presei înseamnă pace 
mondială. Şi logica inversă este adevărată. Fără democraţie, va fi război. Fără libertatea presei, democraţiile 
nu pot exista. Jurnaliştii şi reporterii de peste tot ar trebui să reţină această ecuaţie simplă. Pentru a 
încuraja pacea, încurajaţi libertatea presei. 
 
Despre responsabilitate 
 
Din ce în ce mai multe lucruri ne spun că trăim într-o ţară a lipsei de responsabilitate. Nimeni nu pare să-şi 
asume răspunderea pentru dezastrul în care ne aflăm.  
Celebrul caz al lui Adrian Severin care, deşi prins cu mîţa-n sac, refuză să-şi dea demisia e doar cel mai 
recent şi cel mai vizibil. Asta cu atît mai mult cu cît el este pus în context european, unde politicienii 
demisionează pentru lucruri mult mai puţin grave. Şi, oricum, gestul celorlalţi doi parlamentari europeni 
aflaţi în aceeaşi situaţie e semnificativ. Politicianul român nu-şi dă demisia, pentru că la noi această meserie 
nu este asociată cu ideea de onoare, ci cu cea de căpătuială. Aţi auzit de vreun şmecher să recunoască de 
bunăvoie că e escroc sau hoţ?  



Mentorat pentru dezvoltare complexă                                                                        
Proiect implementat de ALSDGC România cu sprijinul financiar al Foundation Open Society 
Institute, cu contribuţia Education Support Program Budapesta 

 
 

Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România 

53 
 

Într-o astfel de atmosferă a lipsei de responsabilitate, presa însăşi a devenit iresponsabilă. Poate că, văzînd 
absenţa oricărui efect în cazurile de încălcare flagrantă a legii pe care le-a semnalat, a depus armele, s-a 
resemnat cu ideea că e inutil să te zbaţi în interesul Cetăţii şi s-a refugiat în zona facilă, a tabloidului şi a 
divertismentului. Aceasta ar fi explicaţia, dacă i-am acorda presei circumstanţe atenuante. Mie însă îmi vine 
greu să i le acord, pentru că ştiu că armele care chipurile acum sînt depuse au fost folosite mult timp pentru 
şantaj sau pentru jocuri de culise nu tocmai curate. Şi apoi, cine zice că presa a depus armele? Le are în 
continuare asupra ei, numai că le foloseşte de cele mai multe ori în interes propriu, nu în cel public.  
Nu, nu am o părere prea bună despre mass-media din România – şi asta pentru că am neşansa să cunosc 
situaţia din interior. Pe de altă parte, tocmai pentru că ştiu foarte bine cum se face presă la noi, am o mare 
admiraţie pentru puţinii care înţeleg să-şi facă meseria cu responsabilitate. Ştiu că par un idealist jalnic, dar 
eu continui să cred că adevăratul jurnalism e cel care se pune în slujba cetăţeanului. Sună groaznic, e-
adevărat, e un clişeu, dar să ne gîndim puţin şi la ce ar trebui să fie dincolo de acest clişeu...  
Am lăudat de mai multe ori, în cadrul acestei rubrici, emisiunea România, te iubesc de la PRO TV, dar nu am 
scris încă nimic despre o producţie TV similară: În premieră, realizată de Carmen Avram şi difuzată la 
Antena 3. Cînd spun „similară“, mă refer la faptul că e o emisiune de reportaje, dar şi că e un produs 
jurnalistic adevărat şi foarte bine făcut.  
Duminica trecută, unul dintre materialele de la În premieră a fost despre situaţia dezastruoasă a CFR-ului şi 
cum s-a ajuns la ea. Despre cum s-a refuzat un parteneriat în care s-ar fi construit o linie de mare viteză pe 
ruta Bucureşti-Budapesta-Viena sau despre cum Ministerul Transporturilor emite pe bandă rulantă licenţe 
pentru firme de microbuze care fac concurenţă trenurilor.  
Tot duminica trecută, la România, te iubesc am putut vedea un reportaj despre defrişările ilegale. 
Bineînţeles că nimeni nu se sinchiseşte de semnalele de alarmă trase de jurnaliştii de la cele două emisiuni 
– că doar sîntem în România!...  
Tema defrişărilor nu e nouă la România, te iubesc, dar autorităţile nu fac nimic pentru a remedia situaţia. În 
reportajul de duminica trecută, Alex Dima prezenta tot felul de cazuri flagrante, iar cei cărora li se adresa 
ridicau din umeri indiferenţi. În emisiunea realizată de Carmen Avram, întrebat dacă nu-i o pierdere că 
România a aruncat la gunoi contractul pentru trenul de mare viteză, Emanoil Culda, director la CFR, 
răspundea candid: „Nu cred că străinii vor să ne ocolească, că sînt foarte multe de vizitat în ţara noastră“.  
E adevărat, lucrurile în ţara asta merg după principiul cîinii latră, caravana trece. Cei care fură sistematic 
România ştiu că nu au de ce să-şi facă probleme dacă sînt daţi în vileag. Dar, dacă vor fi mai mulţi cei care-i 
arată cu degetul, vor avea măcar o tresărire. Chiar şi pentru a le provoca această simplă tresărire – şi tot 
merită efortul! 
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RESURSE RECOMANDATE PENTRU REALIZAREA TEMEI VIAȚA MEA CA O CĂLĂTORIE 
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Model de plan de activitate tematică 3 

 
Tema: Viața mea ca o călătorie:  
Subteme: înțelegerea cărărilor vieții, a răscrucilor din viață  

 
Competențe și abilități vizate: 

1. căutarea activă a răspunsurilor la întrebări complexe; 
2. anticiparea consecințelor posibile; 
3. activarea cunoştinţelor şi abilităţilor existente şi aplicarea acestora în acţiuni cotidiene; 
4. utilizarea autoreflecţiei; 
5. recunoaşterea cauzelor generatoare ale sentimentelor/ emoţiilor. 

 
Scenariu de activitate 
 

Durată Activitate Materiale necesare 

5 min Prezentarea competențelor și abilităților vizate activitate  Descriptorii de 
performanță 

20-25 min Elevii sunt invitați să aleagă una dintre cele două citate despre călătorie 
și să o interpreteze. Cerețile: descrieți / desenați imaginea mintală care 
vi se conturează atunci când citiți citatul și vă gândiți atent la ce 
înseamnă cele citite pentru voi. 
Adevărata călătorie a cunoașterii nu constă în căutarea de noi ținuturi, 
ci în a avea ochii noi. (Marcel Proust) 
Suntem cu toții pelerini aflați în aceeași călătorie, doar că unii dintre 
pelerini au hărți mai bune (Nelson Richard DeMille) 
Prezentare, urmată de discuție. 
Discuție metacognitivă: cum vi s-a creat imaginea mintală? Ce gânduri 
vă treceau prin minte? Ce persoane, peisaje, anotimp, mijloc de 
transport? etc 

Hârtie și unealtă de 
scris 
Citatele scrise 

25-30 min Spuneți-le elevilor că va fi nevoie să citească atent în activitatea care 
urmează.  
Spuneți-le: În timp ce citiți ce spune zodiacul despre voi, după fiecare 
paragraf, răspundeți-vă la întrebarea: 
- Ce imagini îmi trezește textul? 
- Cum mă simt citindu-l? Ce anume îmi cauzează aceste 

sentimente? 
- La ce mă face să mă gândesc acest text? Ce legături se realizează în 

mintea mea? 
Lecturarea și răspunsurile (cca 15 min); apoi discuție frontală despre 
cele trei categorii de întrebări (cca 15 min)  
O posibilă concluzie: este important să conștientizăm cum ne 
funcționează mintea, ce sinapse se realizează, cât suntem de afectați 
de sentimentele pe care ni le trezește un text, o discuție. 

Textele despre 
zodiac și horoscop 
2012 (semnele 
corespunzătoare 
celor doi elevi) 

 
Hârtie și unealtă de 
scris 

20-25 min Individual, elevii aleg un aspect pe care horoscopul din 2012 îi 
atenționează că le va cauza dificultăți și proiectează cum să gestioneze 
acea dificultate posibilă. 
Vizualizare tip Harta parcursului meu (a se vedea mai jos) 
Elevii completează căsuțele în ordinea numerotării , gândindu-se la 

Tabelul Harta 
parcursului meu 
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întrebările: 
- Ce voi face prima dată, apoi și apoi?  
- De ce fel de resurse am nevoie pt asta? 
- Cum mă aștept să îmi meargă de fapt? 
- Cum mă pot asigura că nu voi uita să fac aceste lucruri? 
10-12 min individual, după care discuție. 

cca 10-15 
min 

Reflecție:  
- Ce fel de lucruri am învățat despre mine?  
- Ce mi-a plăcut să fac cel mai mult? 
- Ce mi-a fost greu / neplăcut să fac? 
- Ce abilități de lucru/ gândire etc. pot transfera în învățarea mea pe 

viitor? 
De exemplu: 
-să-mi conștientizez gândurile, reprezentările mintale despre lucruri, 
situații;  
- să îmi formulez planuri/ reprezentări chiar grafice de tipul Harta 
parcursului meu 
- să gestionez realizarea acțiunilor la care m-am gândit  
- împărtășirea / discutarea ideilor cu altcineva  
Fiecare elev își va proiecta / propune să utilizeze un lucru învățat în 
activitatea tematică, lucru despre care vor discuta cu mentorul la 
activitatea de follow-up. 
Se face recomandarea ca elevii să țină jurnal în care după fiecare 
activitate să noteze pe scurt.  
Un exemplu simplu de structurare a consemnărilor: cel mai important 
lucru învățat; o întrebare la care mai au de căutat răspuns; o impresie 
generală despre activitatea tematică. 
Notă: în capitolul Reflecția asupra învățării. Consolidarea 
competențelor de învățare din prezentul ghid sunt oferite și alte 
exemple de jurnale de învățare. 

Structură de 
consemnare în 
jurnal sau alt model 
de jurnal de învățare 

 
 
Fișă de lucru: Harta parcursului meu (se va reda pe hârtie de format A4 sau mai mare) 

2. Așa arată situația acum 
 
 
Desenează, descrie 
 
 
 
 

3. Pasul 1 pe care îl am de făcut 
 
 
Desenează, descrie 

4. Pasul 2 pe care îl am de făcut 
 
 

Desenează, descrie 

5. Pasul 3 pe care îl am de făcut 
 
 
Desenează, descrie 
 
 
 

 

6. Pasul 4 pe care îl am de făcut 
înainte să ajung la destinație 

 
Desenează, descrie 
 

1. Așa arată unde vreau să ajung 
 
 
Desenează, descrie 



Mentorat pentru dezvoltare complexă                                                                        
Proiect implementat de ALSDGC România cu sprijinul financiar al Foundation Open Society 
Institute, cu contribuţia Education Support Program Budapesta 

 
 

Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România 

57 
 

 
Capricornul (21 decembrie - 19 ianuarie) 
 
Nativul Capricorn este disciplinat, loial, serios, practic, se orientează către succes. Capătă cu greu încredere 
în ceilalţi. Are un puternic simţ al realitaţii. El se concentrează asupra esenţialului, este sârguincios, 
perseverent, econom, corect.  
 
Nativul din zodia Capricorn este un om pe care te poţi baza. Îşi cheltuie energia metodic și "se catără" încet 
spre ţelurile lui ambiţioase. Un Capricorn merge la sigur și evită experimentele. Are aptitudini pentru 
profesiuni ca inginer, administrator, constructor sau meşteşugar (în general în profesiuni legate de 
pământ).  
 
Dacă Soarele este prost aspectat, nativul din Capricorn poate gândi şi actiona în mod egoist, înclină spre 
supraevaluare, este încăpăţânat, ipocrit şi, din cauza neîncrederii în ceilalţi, îşi deschide cu greu inima.  
 
Horoscop 2012 Capricorn 
GENERAL 
Independenţa e numele jocului pe care îl joacă toţi capricornii anul acesta. Eforturile depuse până acum îşi 
vor arăta roadele: capricornii se pot relaxa în sfârşit, pentru a se bucura de multe lucruri bune. Cu toate 
acestea, tendinţa lor de a se izola va stârni nemulţumirea celor dragi.  
 
BANI 
Încrederea va aduce câştiguri în 2012. Toţi cei din jur vă vor invidia pentru siguranţa de care daţi dovadă. 
Din fericire, capricornii sunt dispuşi să îşi împartă cunoştinţele cu cei din jur. Aşa că recunoştinţa va lua locul 
invidiei în ochii colegilor.  
 
IUBIRE 
Sunteţi mai antisociali decât şi mai prost dispuşi decât în mod normal. Nu simţiţi nevoia să sărbătoriţi nimic, 
nici măcar cele mai mari succese. Cei dragi nu reuşesc să se conecteze la starea voastră rece. 2012 este un 
an de restabilire a priorităţilor pentru capricorni, aşa că relaţiile lor vor fi reevaluate. Toamna aduce mai 
mult echilibru acestor nativi, odată cu rezolvarea unor nelinişti interne.  
 
 
CĂLĂTORII 
Tot stresul din jurul carierei merită recompensat cu o vacanţă, luată la timpul potrivit. Capricornii vor avea 
nevoie de o evadare, undeva la sfârşitul verii.  
 
SĂNĂTATE 
Fiţi mai atenţi la semnalele pe care vi le transmite corpul. Nu ignoraţi semnele acestea, pentru ca veţi avea 
probleme pe care nu le veţi mai putea rezolva dacă le amânaţi. 
 
 
Vărsătorul (20 ianuarie - 18 februarie) 
 
Nativul Vărsător este imprevizibil, imaginativ, dornic să își dezvolte ideile. Poate fi o fire rebelă și rece. Este 
un om neobişnuit. Planeta Uranus, care îl patroneză, îi conferă vioiciune și originalitate. Nativul Vărsător 
este activ, deloc plicticos. Are multe idei bune. Este atras de tot ceea ce este vechi, tainic și indescifrabil.  
 
Nativul Vărsător este un progresist. Pentru el, viitorul a început deja. Deși este individualist, îi place 
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societatea, în care străluceşte. Apreciază modul modern de viaţă şi progresul înseamnă totul pentru el.  
 
Soarele prost aspectat indică încordare şi instabilitate. Ciudăţeniile lui îl fac pe nativul din Vărsător să pară 
excentric. Din cauza modului lui contradictoriu de a gândi şi simţi, ia uneori decizii incorecte și este deseori 
nedrept în aprecieri. 
 
Horoscop 2012 Vărsător 
 
GENERAL 
Sinceritatea e trăsătura care defineşte anul 2012 al vărsătorilor. Aveţi darul de a spune lucrurilor pe nume, 
intr-un fel blând. Vărsătorii vor simţi nevoia să fie independenţi, în ciuda atracţiei pe care o simt cei din jur 
faţă de firea lor debordantă. Interesul lor rămâne descoperirea misterelor vieţii, aşa că se vor cufunda 
adesea în reverii din care nimeni și nimic nu îi va putea scoate. Va fi un an bun și calm pentru aerienii 
vărsători.  
 
BANI 
Munca vărsătorilor va fi rasplătită anul acesta. Nimic nu le va pica însă din cer. Numai dacă depun eforturi, 
vor culege și roade. Cei mai leneşi vor avea mai multe probleme în plan profesional. Orice uşă închisă va 
însemna noi oportunitaţi pentru nativii acestei zodii. Ar fi bine să nu incepeţi anul cu datorii!  
 
IUBIRE 
Adesea, vărsătorii evită implicarea emoţională prea profundă. Anul acesta insă, vărsătorii îşi vor scoate la 
iveală şi latura mai sensibilă. Toate relaţiile lor vor deveni mai profunde, mulţumită acestei schimbări de 
atitudine. Nu e cazul să aveţi temeri legate de siguranţa emoţiilor voastre. Astrele vă protejează şi vă feresc 
de suferinţe.  
 
CĂLĂTORII 
În aventura lor, vărsătorii vor fi avizi de cunoaştere. Nimic nu îi va impiedica să descopere lumea în esenţa 
ei, nici măcar distanţele mari. Călătoriile lor nu vor avea ca scop relaxarea, ci înţelegerea mai profundă a 
universului în care se învârt.  
 
SĂNĂTATE 
Aura liniştită a vărsătorilor e benefică şi pentru organismul lor. Nu au parte de multe probleme în planul 
sănătaţii nici anul acesta. 2012 e un an energic pentru vărsători, numai bun pentru atitudinea lor 
exploratoare. 
 
Peștii (19 februarie - 20 martie) 
 
Complex, înţelegător, prietenos, nativul din zodia Peşti este un visător. Întâmpină greutaţi în a fi practic. 
Nativul din zodia Peşti este sensibil, impresionabil, comod, bonom şi sociabil, modest şi dispus să se 
sacrifice pentru alţii. Are mult umor.  
 
Fantezia bogată a nativului Peşti îl face să fie visător. El îi înţelege foarte bine pe ceilalţi şi astfel poate ieşi 
din situaţii critice. Este foarte curajos şi îşi îndeplineşte obligaţiile cu conştiinciozitate şi la timp. Pe plan 
profesional, este un colaborator excepţional, care îi lasă cu placere pe alţii să comande.  
 
Nativul din Peşti îşi întuieşte slăbiciunile. Uneori este prea secretos şi are tendinţa să se retragă în lumea lui. 
Poate fi atras de droguri, de speculaţii care pot duce la pagube.  
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Horoscop 2012 Pesti 
GENERAL 
Toate le vor merge bine peştilor în 2012, cu excepţia relaţiilor interpersonale. Cariera şi veniturile vor fi în 
centrul atenţiei în prima parte a anului. În a doua parte, locul în care ajung pe plan profesional le va solicita 
mai multă energie decât de obicei. În plan relaţional insă, peştii vor avea de înfruntat provocări, mai ales în 
ce priveşte rezolvarea unor probleme destul de delicate.  
 
BANI 
Prima jumatate a lui 2012 va umple contul peştilor cu răsplata muncii din 2011. Norocul e de partea 
tuturor, chiar şi în cazul celor care nu sunt atât de întreprinzători. În rarele momente în care lucrurile ar 
putea părea grele, rezolvarea va veni de la sine. Aşa că peştii se vor bucura de răsplată şi relaxare în plan 
profesional. în a doua jumătate a anului se va schimba foaia şi peştii vor trebui să depuna ceva eforturi 
pentru a se menţine pe poziţii.  
 
IUBIRE 
În iulie, relaţiile peştilor vor cam scarţâi. E cazul să prioritizaţi relaţiile şi să renunţaţi la cele care vă fac rău. 
Din păcate, deciziile nu vor fi uşoare şi îi vor pune în mare incurcătură pe nehotarâţii peşti.  
 
CĂLĂTORII 
La jumătatea anului, peştii vor fi nevoiţi să întreprindă ceva călătorii în scopul unor documentări. Cu toate 
acestea, le va fi uşor să îmbine utilul cu plăcutul. Veţi avea ocazia să vă bucuraţi şi de noutatea unui alt oraş 
decât cel în care vă desfaşuraţi rutina.  
 
SĂNĂTATE 
Moderaţia şi calmul vă vor ţine departe de orice probleme de sănătate. Păstraţi un echilibru în viaţa 
voastră şi veţi fi în formă maximă! 
 
 
Berbecul (21 martie - 20 aprilie) 
 
Încăpăţânat şi întreprinzător, nativul Berbec îsi urmează propriul drum; poate fi chiar îndărătnic. Un Berbec 
autentic este vioi, întreprinzător şi plin de entuziasm pentru tot ce e nou. Cutezător, deseori naiv, e plin de 
idei, are iniţiativă şi trece imediat la acţiune, pentru că vrea totul cât mai repede.  
Nativul Berbec se simte în largul său în situaţii clare, nu-i plac ocolişurile şi ambiguităţile. Decide fără drept 
de apel, este foarte raţional, vrea şi poate conduce. Are aptitudini tehnice şi practice.  
 
Aspectul negativ al zodiei Berbec este excesul de zel, care poate deveni dăunător. Nativul Berbec poate fi 
brutal, furios, certăreţ. Este un subaltern nerăbdător, recalcitrant şi incomod, care începe multe lucrări dar 
nu le termină. Dacă nu-şi poate stăpâni impulsurile, nativul Berbec se poate lăsa târât în aventuri riscante. 
 
 
Horoscop 2012 Berbec 
GENERAL 
2012 va fi un an plin de aventură pentru nativii din berbec. în ultimii ani, viaţa voastră a fost supusă unor 
tipare nu tocmai comode. Toate eforturile isi găsesc însă răsplata în 2012. E un an bun, mai ales în plan 
profesional. Chiar dacă în unele planuri, eforturile vor fi mai mari, rezultatele vor fi pe masură.  
 
BANI 
Nu e cazul să aruncaţi bani în stânga şi în dreapta înca, dar anul 2012 promite venituri mulţumitoare pentru 
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berbeci. Planurile legate de bani şi carieră par să se plieze perfect pe posibilitaţile nativilor acestei zodii. E 
posibil să primiţi o promovare sau să vă duceţi cariera cu un pas mai departe. Chiar dacă asta inseamnă să 
vă schimbaţi locul de muncă, rezultatul acestei decizii se va dovedi a fi benefic. Prima parte a anului va fi 
cea mai bună în acest sens. Ideile bune vă vin fără nicio problemă şi impresionaţi prin iniţiativa de care daţi 
dovadă.  
 
IUBIRE 
Dacă în plan profesional, lucrurile par să vă vina ca o mănuşă, în planul sentimental va trebui să depuneţi 
ceva eforturi pentru a obţine exact ceea ce vă doriţi. În prima parte a anului, relaţiile voastre vor fi pe 
poziţia de aşteptare. Nu vă aşteaptă nimic spectaculos, chiar din contra. Trebuie să fiţi pregătiţi pentru o 
eventuală dispută destul de amplă cu un membru al familiei sau cu cel drag. Aveţi tendinţa să ignoraţi 

micile avertismente şi lucrul acesta se va intoarce impotriva voastră. Încercaţi să vă impuneţi să comunicaţi 
orice problemă aveţi în relaţii, altfel veţi ajunge intr-un punct mort. Prima parte a anului e avanpremiera 
unei posibile rupturi care va surveni în ultima parte a lui 2012. O puteţi evita, dacă nu renunţaţi prea uşor.  
 
CĂLĂTORII 
Muncă şi iar muncă. Aşa se va desfăşura 2012 pentru nativii din Berbec.Din păcate, vacanţele mai au de 
aşteptat, cel puţin până în iunie-iulie. Chiar dacă aveţi multe pe cap, incercaţi să luaţi o pauză de la ritmul 
de viaţă agitat. Veţi claca în momentele cele mai importante dacă nu acordaţi importanţă şi odihnei.  
 
SĂNĂTATE 
La capitolul sănătate, 2012 nu le dă batăi de cap berbecilor. Ar fi bine să profitaţi de această stare de bine a 
organismului vostru. Mâncaţi bine, faceti cateva exerciţii, nu vă neglijaţi somnul şi veţi fi în forma maximă. 
Având în vedere volumul de muncă pe care îl veţi avea de dus la capăt, o să aveţi nevoie de multă energie. 
 
 
Taurul (21 aprilie - 21 mai) 
 
Un Taur autentic gândeşte şi acţionează conform realităţii. El îşi cunoaşte limitele, iubeşte ordinea, este 
obiectiv, nu amestecă obligaţiile cu distracţia, este rabdător, rezistent, practic, iubeşte muzica şi arta şi mai 
ales plăcerea. Este adeptul naturalaţei, al lipsei de complicaţii. Este inimos, sociabil şi are simţul umorului. 
Schimbările nu-i stau în fire. Are nevoie de siguranţă. Gândurile şi sentimentele lui sunt ghidate de ideea de 
proprietate, chiar dacă este vorba despre cea a partenerului.  
Dacă Soarele este prost aspectat în horoscop, nativul Taur poate fi dominat de dorinţa de comoditate şi de 
plăceri, dar şi de încăpătânare, gelozie.  
 
Nativul din zodia Taur poate fi dur, unilateral şi inflexibil, de neclintit din prejudecaţile lui, imobil spiritual. 
Comportamentul Taurului depinde foarte mult de starea sa de spirit, fapt care nu face decât să-l tragă în 
jos. Stăpânirea instinctelor poate deveni o problemă. Perseverent şi ferm, iubeşte luxul şi siguranţa. Este un 
prieten credincios şi un duşman neînduplecat. 
 
Horoscop 2012 Taur 
GENERAL 
Încăpăţânaţi, dar răbdători, taurii sunt gata să lupte împotriva curentului. Aceste calităţi vă vor ajuta în 
perioadele mai grele ale anului. Prima parte a lui 2012 va aduce însă probleme în plan profesional, care vor 
culmina cu unele griji legate de sănătate. Vestea bună vine pe plan sentimental, unde dragostea şi 
intimitatea vă aduc o briză de aer proaspat.  
 
BANI 
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Taurul va fi propriul său duşman în 2012, în ce priveşte cariera sa. Chiar dacă lumea în jur nu se învârte 
tocmai după placul vostru, nu trebuie să internalizaţi trăirile pe care le resimţiţi. Aveţi tendinţa să vă faceţi 
prea multe griji,începând cu locul de muncă şi încheind cu viitorul vostru. Încercaţi să aveţi încredere în 
propriile forţe şi tineţi barbia sus. Anul acesta e bun pentru a dezvolta noi abilităţi şi pentru noi cunoştinţe. 
Luna ianuarie poate să vă aducă anumite satisfacţii, dar nu e indicat să vă lăsaţi pe o ureche, pentru că 
perioada bună nu va dura foarte mult.  
 
IUBIRE 
Toţi cei dragi vă sprijină şi vă ajută, în perioada nu tocmai usoară. Viaţa amoroasă e la cote maxime în 2012 
pentru că sunteţi mai deschis ca niciodată spre partener. Încrederea e un element cheie al acestei evoluţii 
pe plan sentimental. Dacă începi o relaţie nouă, ia lucrurile pas cu pas şi nu te grăbi în intimităţi prea mari. 
Bucură-te de prietenii tăi şi de sprijinul pe care aceştia ţi-l oferă! Nu are rost să îţî încarci calendarul cu prea 
mult în plan amoros, când ai atât de multe pe plan social.  
 
CĂLĂTORII 
In ce priveşte călătoriile, iubirea e un mare stimulent. E timpul ca voi, taurii, să porniţi intr-o aventură 
spontană şi plină de adrenalină. Nu singuri, ci cu persoana care vă face să vreţi să traiţi viaţa la maxim. Luaţi 
o vacanţă şi răsfaţaţi-vă!  
 
SĂNĂTATE 
Taurii vor avea de înfruntat câteva provocări în ce priveşte sănătatea. Anul 2012 îţî aduce câteva lupte pe 
acest plan şi ar fi momentul perfect pentru a vă pune în practică încăpăţânarea şi hotărârea. Chiar dacă 
asta inseamnă să renunţaţi la o serie de plăceri şi delicii de care pana acum vă bucurati, nu uitaăi că 
sacrificiul aduce cu sine beneficii ulterioare. 
 
 
Gemenii (22 mai - 21 iunie) 
 
Nativul Gemeni este sensibil, energic, comunicativ, iubeşte schimbările; este sociabil, dar adesea indecis.  
Un nativ Gemeni este mobil, se adaptează uşor, este curios, interesat de multe lucruri, este mediatorul 
înnascut. Este sociabil şi caută permanent latura veselă a vieţii. Bunătatea, talentul diplomatic şi 
negustoresc şi uşurinţa în exprimare îi permit să abordeze cu succes multe domenii. Nativului Gemeni i se 
poate reproşa orice în afara faptului că ar fi plicticos. Activ şi creativ, el caută fascinantul şi neobişnuitul.  
 
Dacă interesele de moment sunt prea puternice, atunci nativul Gemeni se orientează după cum bate 
vântul. Un nativ din Gemeni fuge după doi iepuri şi îsi schimbă comportamentul în funcţie de starea de 
spirit. Din acest motiv, e nehotărât şi instabil, nu e întotdeauna ordonat şi statornic în viaţă. Defectele cele 
mai frecvente ale nativului din zodia Gemeni sunt agitaţia, lipsa concentrării şi infidelitatea, motivate de 
temperamentul sanguin. 
 
Horoscop 2012 Gemeni 
GENERAL 
Anul 2012 nu aduce pentru gemeni prea multe lucruri de dezbătut, spre nefericirea lor. Lucrurile sunt clare 
pentru aceşti nativi, aşa că nu rămâne loc de discuţii. Cariera va suferi câteva atacuri, dar viaţa amoroasă va 
fi calmă şi nu va trece prin incercări. Sănătatea vă cere însă puţin mai multă atenţie ca în anul precedent, 
aşa că ingrijirea personală e în centrul atenţiei.  
 
BANI 
2012 vă aduce în prim plan la locul de muncă. Cei din jur vor ţinti spre bunurile voastre şi vor face tot 
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posibilul să vă ia ceea ce vă aparţine. Încercaţi să menţineţi o atitudine fermă. Mai ales în ce îi priveşte pe 
cei de la conducere, care trebuie să ia la cunoştinţă realizarile gemenilor. Toate acestea vor fi răsplătite în 
noiembrie şi decembrie, cu o creştere pe plan profesional.  
 
IUBIRE 
Anul 2012 aduce multă confuzie în viaţa amoroasă a gemenilor. Nu e cazul să luaţi hotărâri impulsive, chiar 
dacă aveţi tendinţa de a face schimbări majore în viaţa voastră. Aveţi relaţii excelente cu familia şi prietenii, 
aşa că bucuraţi-vă de ceea ce va oferă aceştia. Viaţa amoroasă e calmă şi paşnică.  
 
 
CĂLĂTORII 
Prima parte a anului aduce provocări în plan profesional. Încercaţi să vş pregştiţi pentru asta, prin toate 
metodele! Mergeţi la conferinţe, aprofundaţi-vă cunoştinţele în domeniul vostru de activitate. Aşa le veţi 
demonstra şefilor că sunteţi hotărâţi să rămâneţi acolo unde vă aflaţi sau să avansaţi chiar.  
 
SĂNĂTATE 
Vă aşteaptă suisuri şi coborâşuri în ce priveşte sănătatea în 2012. Nu lăsaţi lucrurile pe ultima sută de metri, 
pentru că riscaţi să nu mai găsiţi rezolvări. E bine să preveniţi orice probleme de ordin medical, aşa că un 
control amplu la inceputul anului vă poate scuti de unele neplăceri mai târziu. 
 
 
Racul (22 iunie - 22 iulie) 
 
Nativul Rac este precaut, înclinat spre meditaţie, dotat cu multă imaginaţie. Are nevoie de siguranţă, este 
interiorizat. Căminul este important.  
Nativul din zodia Rac este tandru, binevoitor, sensibil, plin de fantezie, dornic de linişte. Este dominat de 
sentimente, îsi aude vocea interioară, are presimţiri, intuiţia avertizându-l deseori. Îi place să fie lăudat şi 
este recunoscător pentru laudele primite. Creativitatea sa îl poate ajuta să se afirme în domeniul artistic. 
Nativul Rac este grijuliu şi totdeauna gata să dea o mâna de ajutor.  
 
Nativul din zodia Rac respectă convenţiile sociale şi recunoaşte necesitatea disciplinei, chiar dacă îi vine 
greu să se lase îngrădit. Este, însă, şi foarte susceptibil, uşor de jignit şi ranchiunos. Uneori poate fi prea 
sentimental. Are toane, risca să se lase dus de val şi să cadă. Imaginaţia prea puternică îl poate face pe 
nativul din zodia Rac să vadă pericole şi acolo unde nu sunt, favorizând teama. Poate fi instabil, fapt care îl 
face să fie dornic de schimbări. În relaţiile cu ceilalţi, este uneori prea închis în sine. Cu toate că nu pretinde 
că le ştie pe toate, vrea să aibă ultimul cuvânt. 
 
Horoscop 2012 Rac 
GENERAL 
Anul 2012 a plin de mister în ce priveşte viaţa racilor. Vă aşteaptă mute surprize la un nivel profund, 
sensibil şi emoţional. Chiar dacă lucrurile se mişcă un pic prea încet pentru gustul vostru, aveţi parte de 
multă creativitate şi lucruri interesante.  
 
BANI 
In mod normal faceţi totul ca la carte, aşa că nu vă explicaţi de ce succesul nu pare să vă bată la uşă. 
Inceputul anului pare foarte promiţător, dar, pe măsura ce trec săptămânile, lucrurile se complică. Cei care 
vor lupta pentru a-şi atinge scopurile nu vor resimţi insă această perioadă atât de mult. dacă aşteptaţi ca 
lucrurile să se rezolve de la sine, vă afundaţi şi mai mult în probleme. Va fi necesară o reevaluare a propiei 
activităţi, pentru a depista eventualele greşeli care vă impiedică ascensiunea. Vara pare să vă aducă totusi o 
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restabilizare financiară, aşa că lucrurile nu vor fi chiar atât de grele.  
 
IUBIRE 
Prima parte a anului nu va fi usoară pentru raci nici în plan amoros. O relaţie care e pe cale să se încheie le 
va da bătăi de cap nativilor din această zodie. Cu puţină răbdare şi prin chibzuinţă, veţi trece peste acest 
impediment. O vacanţă alături de persoana iubită vă poate crea cadrul intim de care aveţi amândoi nevoie 
pentru a salva ceea ce aveţi impreună. Nu va fi uşor, dar merită incercarea!  
 
CĂLĂTORII 
Cum cariera nu pare să avanseze, poate e timpul să incercaţi să vă aprofundaţi cunoştinţele în timpul liber. 
în felul ăsta, veţi deveni mai siguri pe propriile cunoştinţe şi veţi câştiga teren în faţa şefilor. Nu uitaţi de 
vacanţa cu cel iubit, care vă poate sustrage din agitaţia cotidiană.  
 
SĂNĂTATE 
Excesiv de emotivi, racii sunt propriii lor duşmani în ce priveşte sănătatea. Situaţia de la locul de muncă va 
face să vă consumaţi prea mult şi riscaţi să cădeţi în extreme. Odihniţi-va şi nu vă neglijaţi organismul! 
 
 
Leul (23 iulie - 22 august) 
 
Nativul din zodia Leu este încrezător în propriile forte, mândru, generos; știe să își reprezinte interesele, îi 
place să atraga atenția, poate fi condescendent.  
Nativul Leu este conștient de propria valoare şi este mereu preocupat ca meritele să-i fie recunoscute în 
mod corespunzator şi să iasa în evidență. Are o mare nevoie de respect. Este ambitios şi creativ. Știe să își 
creeze apariții de efect. Vrea să fie "vioara întâi", își organizează succesul, caută prestigiul social. Este drept 
şi mărinimos.  
 
Uneori, nativul din zodia Leu poate parea arogant. Amorul propriu şi auto-admirația îl pot costa simpatia 
celor din jur. Îi plac aparitiile teatrale, iar în familie tinde să adopte rolul de stăpân. Sentimentele sale 
puternice îl pot duce la speculatii şi aventura. Poate fi egoist.  
 
Horoscop 2012 Leu 
GENERAL 
Leii vor culege roadele muncii lor de până acum. Ușile li se deschid şi se bucura de multă admirație din 
partea celor din jur. E posibil ca, mulțumită acestor realizări, să primiți noi oferte de muncă. În orice caz, 
2012 e un an bun pentru lei.  
 
BANI 
Promovări, multă atenție şi multă admirație din partea colegilor. Cam asta ii așteaptă pe lei, în prima parte 
a anului. Succesul acesta se va pelungi şi pe parcursul anului, aşa că puteți să demarați cu incredere unele 
proiecte pe care le-ați tot amânat. Sfatul nostru este să căutați în permanență oportunități de imbunătățire 
a planului profesional. Dacă vă împiedicați de ceva, nu vă opriți din drum! Mergeți mai departe şi căutați 
noi șanse!  
 
IUBIRE 
Vă puneți singuri relația în pericol, pentru că vă place să dramatizați prea mult lucrurile. În loc să mai puneți 
atâta accent pe propria persoană, mai bine incercați să ii mai tratați şi pe cei din jur cu afecțiune. Relația 
voastră va scârțâi în prima parte a anului, aşa că, dacă aveţi probleme, rezolvați-le şi mergeți mai departe! 
Grija față de cel drag şi afecțiunea oferita în mod constant vă vor apropia.  
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CĂLĂTORII 
Aveți ocazia să faceți o călătorie în jurul lumii, dar nu e chiar anul cel mai bun pentru a face asta. Ar 
insemna să vă puneți cariera în așteptare şi s-ar putea să nu mai aveţi şi a doua oara atât de multe 
oportunități.  
 
SĂNĂTATE 
La acest capitol, leii vor fi cu adevărat “regii junglei”. 2012 va fi un an în care veți funcționa perfect, numai 
bine pentru a ține pasul cu schimbările din cariera voastră. Fiți totuși atenți la excese, ele pot pune în 
pericol şi cel mai zdravăn organism. 
 
 
Fecioara (23 august - 21 septembrie) 
 
Modest, obiectiv, meditativ, cu un simț pronunțat al datoriei, nativul Fecioară poate fi un bun savant, 
contabil sau critic, pentru că are o capacitate analitică deosebită. Este un om rațional, foarte atent la detalii. 
Acționează cu grijă şi corect, dar are o atitudine critică.  
 
Nativul din zodia Fecioara iubește natura şi studiul. Apreciază viața simplă şi nu îi plac experimentele. 
Mizează mai degrabă pe răbdare şi perseverență decât pe aventură şi speculație. Își planifică afacerile pe 
termen lung. Are talent pedagogic.  
 
Dacă Soarele este prost aspectat, nativul din Fecioară poate fi meschin şi cârcotaș. Indecizia îl poate face să 
rateze șansele. Nativul din Fecioară poate lua totul în nume de rău, poate fi zgârcit sau cu toane.  
 
Horoscop 2012 Fecioara 
 
GENERAL 
Stabilitatea e cuvântul care va guverna viața fecioarelor în 2012. Lucrurile vor fi simple şi conforme cu 
așteptările acestor nativi destul de pretențioși. Nu aveţi parte de prea multă adrenalină, dar asta nu e 
neapărat un lucru rău. E un an bun pentru a vă concentra pe carieră şi pe viața socială.  
 
BANI 
Cariera şi finanțele vor avea de suferit din cauză că nu stiti să vă temperați. Nu săriți peste detalii, dacă vreți 
să vă păstrați situația intactă! Faceți lucrurile responsabil, ca la carte chiar, pentru că orice detaliu omis 
poate să vă aducă mari prejudicii. Pentru voi, respectarea regulilor e un lucru mai mult decât bun, mai ales 
în 2012.  
 
IUBIRE 
Multe lucruri ii așteaptă pe nativii din fecioara în plan amoros. Problemele din iubire, ca şi cele 
profesionale, trebuie rezolvate cu calm şi răbdare. Lucrurile nu se rezolvă de la sine aşa că a acționa e cel 
mai bun lucru pentru voi. Cereti şi ajutor dacă e nevoie, dar nu vă lăsați relația să se ducă pe apa sâmbetei! 
Dacă treceți cu bine de prima parte a anului, luna iunie deja calmează apele în relația voastră.  
 
CĂLĂTORII 
Vă dedicați unor hobby-uri care implică deplasari, dar fiți atenți la perioada în care faceți aceste lucruri. Nu 
e chiar potrivit să mergeți la pescuit în mijlocul iernii, chiar dacă aşa vi s-a pus pata! Adaptați-vă vacanțele la 
perioada în care vă aflați!  
 



Mentorat pentru dezvoltare complexă                                                                        
Proiect implementat de ALSDGC România cu sprijinul financiar al Foundation Open Society 
Institute, cu contribuţia Education Support Program Budapesta 

 
 

Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România 

65 
 

SĂNĂTATE 
Pe planul asta, nu veți întâmpina prea multe probleme. Nu trebuie decât să o țineți tot așa, pentru a vă 
menține pe linia de plutire. 
 
Balanța (22 septembrie - 22 octombrie) 
 
Nativul Balanță este șarmant, sociabil, bun diplomat; accepta compromisurile şi poate fi indecis. Nativul din 
Balanță are nevoie de ceilalți pentru a se desfășura. Caracterul lui iubitor şi armonios este controlat de 
rațiune. Este inimos, diplomat înnăscut şi stăpânește arta de a se purta cu ceilalți.  
 
Pentru nativul din zodia Balanță, mentinerea echilibrului, ideea de "a trăi şi a-i lăsa şi pe ceilalți să trăiască" 
sunt necesități vitale. Este adaptabil, are bun gust şi talent artistic. Iubește culorile, tablourile, muzica şi 
dansul şi iese în evidență datorită infățisării plăcute.  
 
Dacă Soarele este prost aspectat, rafinamentul erotic al nativului Balanță poate duce la viciu. Ambiția, 
toanele, lingușirile, desfrâul şi vanitatea îi pot dăuna nativului din Balanță, iar dorința de lux îl poate costa 
prea mult.  
 
Horoscop 2012 Balanță 
 
GENERAL 
Pentru Balanțe, anul 2012 aduce o mare dorință de a încerca lucruri inedite. Cariera nu va scăpa de mici 
piedici, dar nimic nu le va sta cu adevărat în cale Balanțelor. Nativii acestei zodii vor atrage multe priviri şi 
nu vor trece neobservați.  
 
BANI 
Toate deciziile proaste luate în trecut par să se întoarcă împotriva voastră acum. Banii nu vă vor da afară 
din casă, pentru că nu ați știut să ii administrați eficient. De obicei, calmul şi chibzuinta vă scot din necazuri. 
E cazul să le folositi şi acum. Până la urmă, planificarea e asul vostru din mânecă. Puneți-va talentul la 
muncă!  
 
IUBIRE 
Balanțele au tendința să se panicheze când lucrurile par să scape de sub control. Trăiți o iubire foarte 
pasională care vă cam taie craca de sub picioare. Nu mai raționați atât: încetiniți puțin rimtul dacă asta vă 
mulțumește, dar nu uitați să vă şi bucurați de fluturașii din stomac! Pacea şi linistea se vor instala şi ele spre 
sfârșitul anului. 
 
CĂLĂTORII 
O să aveţi parte de ceva deplasări, dar nu pentru a vă distra. Mai degrabă va trebui să călătoriți pentru a 
rezolva acele greșeli pe care le-ați făcut în carieră. Odată rezolvate acestea, veți avea timp şi de vacanță!  
 
SĂNĂTATE 
Puține probleme vă așteaptă în acest plan, dacă vă mențineți un stil de viață echilibrat. 2012 vă oferă 
ocazia să vă încărcați bateriile cu multă energie, pentru a vă putea întrece propriile limite. 
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Scorpionul (23 octombrie - 21 noiembrie) 
 
Nativul din zodia Scorpion este hotărât, rafinat, tainic, curios. Poate fi gelos şi șmecher. Nativul Scorpion 
poate fascina datorită caracterului lui puternic, cu atât mai mult cu cât are şi ceva misterios în el. Vointa şi 
dorința de a-și impune individualitatea, instinctul lui de conservare, tenacitatea şi perseverența, un mod de 
a gândi şi acționa puternic marcat de sentimente sunt alte caracteristici foarte pronunțate ale nativului 
Scorpion, cărora li se adaugă o bună cunoaștere şi constientizare a obiectivelor, mândria şi respectul față 
de sine.  
 
Nativul Scorpion poate îmbrățișa cu succes cariera de cercetător sau de psiholog. Pentru el, moartea şi 
învierea nu sunt simple figuri de stil. Cunoaște atât culmile, cât şi abisurile existenței.  
 
Deoarece este permanent sub tensiune, nativul Scorpion poate cădea ușor în extreme. Atitudinea lui față 
de ceilalți este marcată de neîncredere. Poate fi viclean, răzbunător, agresiv, încăpățânat şi exagerat de 
gelos. 
 
Horoscop 2012 Scorpion 
GENERAL 
Scorpionii vor tuna şi vor fulgera, dacă lucrurile nu le ies pe plac în 2012. Oricum ar fi, scorpionii vor învăța 
să se bucure chiar şi de micile detalii ale vieții. Ambiția şi hotărârea îi ajută să facă lucrurile aşa cum le vor 
ei.  
 
BANI 
Totul pare echilibrat în acest sens în 2012. Momentele de sclipire de inteligență vor alterna cu cele de 
latență, dar nu veți avea de pierdut, chiar dacă nu funcționați la cote maxime chiar mereu. Aveţi ocazia să 
vă corectați eventualele greșeli, pentru ca șefii sunt răbdători în ce vă privește. Creativitatea combinată cu 
puțin risc vă va aduce multe beneficii anul acesta.  
 
IUBIRE 
Dacă până acum stăteați destul de prost la capitolul empatie, 2012 vă face mai deschiși. Vă veți înțelege 
mai bine ca niciodată partenerul şi nu veți avea probleme în a comunica eficient. Sunteți plini de energie şi 
de creativitate, lucru care vă aduce beneficii şi în plan amoros. Partenerul va aprecia noua latură pe care o 
afișați şi cultivați în anul acesta. Celor singuri li se va părea ușor să își facă noi cunoștințe, chiar dacă relațiile 
nu se vor aprofunda neapărat.  
 
CĂLĂTORII 
Orice problemă din viața scorpionilor își va găsi rezolvarea în vacanțe şi relaxare. Dacă simțiți că lucrurile 
scapă de sub control, timpul petrecut departe de agitația zilnică vă va aduce înapoi pe linia de plutire.  
 
SĂNĂTATE 
Intrați în 2012 ușor epuizați. Lucurile vor reveni la normal numai dacă vă acordați ocazia să vă refaceți 
forțele. Dacă nu luați o pauză, vă va veni tot mai greu să țineți pasul cu atribuțiile pe care le aveți. 
 
 
Săgetătorul (22 noiembrie - 20 decembrie) 
 
Nativul din zodia Săgetător este prietenos, pasionat, tolerant, îi place libertatea şi aventura. Poate fi 
extravagant şi necioplit. Nativul Săgetător este călăuzit de idealuri, până când se hotărăște să se retragă 
într-o poziție socială sigură. E amabil, deschis, optimist. Poate fi, însă, şi extrem de arogant.  
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Succesele nativului Săgetător se datorează atât intuiției, cât şi disponibilității de acțiune şi mobilității. 
Talentul său organizatoric e remarcabil. E neclintit în principiile sale fundamentale, care sunt adevrul şi 
dreptatea. Nativul Săgetător e un luptător cinstit, care iubește sportul şi natura, mărinimos față de sine şi 
față de ceilalți.  
 
Soarele prost aspectat indică sentimente divergente şi un amor propriu exagerat şi foarte usor de lezat, 
trăsături care duc la toane, la exagerare sau la autoamăgire. Nativul Săgetator mai înclină spre capriciu, 
risipă, fanfaronadă şi speculație. 
 
Horoscop 2012 Sagetator 
GENERAL 
2012 va fi un an bun pentru Săgetători. Optimismul nativilor îi va ajuta să treacă şi peste coborâșurile care îi 
așteaptă în acest an. Oricând întâmpinați probleme, nu ezitați să cereți ajutorul celor experimentați. Va fi 
un an de creștere şi dezvoltare personală.  
 
BANI 
Urcări şi coborâri. Cam aşa va fi anul Săgetătorilor. Nu mai sunteți însă dispuși să faceți planuri şi strategii, 
aşa că vă lăsați cariera la voia întâmplării. Norocul face să nu aveţi de suferit, chiar dacă nu aveţi o atitudine 
proactivă.  
 
IUBIRE 
Relațiile Săgetătorilor vor avea de suferit în 2012 din cauză că nu sunt prea dispuși să observe detaliile din 
jurul lor. Noroc cu atitudinea lor plină de energie, care îi scoate din anonimat şi îi face să strălucească în fața 
celor dragi. Dacă nu ar fi optimismul lor, probabil că Săgetătorii ar avea de înfruntat multe reproșuri. 
Partenerul va aprecia stilul vostru jucăuș de a privi viața. Atenția pe care o căpătați poate stârni însă şi 
gelozii, aşa că fiți atenți la glumele pe care le faceți!  
 
CĂLĂTORII 
Aventurile în călătorii tipice piraților îi vor ocoli pe nelinistiții Săgetători anul acesta. Nu au parte de prea 
multă adrenalină, nu din călătorii, cel puțin. Puteți însă opta pentru alte forme de amuzament!  
 
SĂNĂTATE 
Dacă în anul trecut ați cam suferit la acest capitol, anul 2012 va înseamna recuperare. Va fi însă un proces 
lung şi anevoios, aşa că va necesita răbdarea şi grija Săgetătorilor. Somnul şi odihna se impun pentru a 
facilita recuperarea voastră. 
 
 
 
Esenţa iertǎrii 
 
Un soldat din armata lui Napoleon a comis o faptǎ reprobabilǎ – povestea nu precizeazǎ cu exactitate în ce 
consta fapta – şi a fost condamnat la moarte. În seara dinaintea execuţiei, mama soldatului s-a dus la 
Napoleon sǎ-i cearǎ sǎ cruţe viaţa fiului ei.  
“Doamnǎ, a spus Napoleon, fapta fiului tǎu nu meritǎ clemenţǎ.”  
“Știu, i-a rǎspuns mama soldatului, dar atunci nu ar fi iertare cu adevǎrat. A fi capabil de iertare înseamnǎ a 
fi mai presus de rǎzbunare sau justiţie.” 
Auzind aceste cuvinte, Napoleon a modificat sentinţa din condamnare la moarte în exil. 
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Roza lui Paracelsus 
 
Din atelierul său, aflat în două încăperi scobite sub pământ, Paracelsus îi ceru Dumnezeului său, vagului său 
Dumnezeu, oricărui Dumnezeu, să-i trimită un discipol. În sobă, un palid fod proiecta umbre neregulate. Să 
se ridice pentru a aprinde lampa de fier ar fi cerut un efort mult prea mare. Paracelsus, toropit de oboseală, 
uită de rugăciunea formulată. Noaptea înghiţise athanorul şi prăfuitele alambice, când cineva bătu în uşă. 
Pe jumătate adormit, Paracelsus se ridică, urcă cele câteva trepte ale scării în formă de melc şi deschise 
unul dintre canaturile uşii. Un necunoscut trecu pragul. Părea, şi el, din cale-afară de ostenit. Paracelsus îi 
arătă o laviţă; celălalt se aşeză în tăcere. La început nu rostiră nici un cuvânt, iar mai apoi magistrul curmă, 
primul, tăcerea. 
- Ţin minte chipurile dinspre Apus ca şi pe acelea dinspre Răsărit, spuse el nu fără o anume emfază. Dar nu 
ţin minte chipul tău. Cine eşti şi ce voieşti de la mine? 
- Numele meu nu are însemnătate, răspunse celălalt. Am colindat trei zile şi trei nopţi ca să ajung până aici. 
Vreau să fiu ucenicul tău. Ţi-am adus, iată, întregul meu avut. 
Scoase la iveală un săcuşor de piele şi, cu mâna dreaptă, îl răsturnă pe masă: se prelinse un şuvoi de 
galbeni. 
Paracelsus, pentru a-şi aprinde lampa, fusese nevoit să-i întoarcă spatele. Când se întoarse iar către noul 
venit, observă că acesta ţinea o roză în mâna stângă. Roza îl nelinişti.  
Se aplecă, îşi împreună vârfurile degetelor şi spuse: 
- Mă crezi în stare să făuresc piatra care să preschimbe elementele în aur. Dar eu nu aurul îl caut, şi dacă 
aurul te preocupă, nu-mi vei fi niciodată ucenic. 
- Aurul nu mă preocupă de fel, răspunse celălalt. Galbenii aceştia nu sunt altceva decât o mărturie a 
dorinţei mele de a învăţa. Aş dori să-mi arăţi Piatra Filozofală. Vreau să te însoţesc pe drumul ce duce la 
Piatră. 
Paracelsus rosti iar: 
- Drumul este piatra. Piatra este punctul de pornire. Dacă nu înţelegi acest lucru, n-ai început încă să 
înţelegi. Căci ţelul este în fiecare dintre paşii tăi. 
- Dar există oare un ţel? 
Paracelsus izbucni în râs. 
- Detractorii mei, care sunt la fel de numeroşi pe cât sunt de stupizi, susţin contrariul şi mă învinuiesc de 
impostură. Eu nu le dau dreptate, însă n-ar fi cu neputinţă ca totul să fie o iluzie. Ceea ce ştiu e că drumul 
există. 
Urmă o tăcere şi apoi celălalt spuse: 
- Sunt gata să-l străbat împerună cu tine, chiar dacă ar fi să cutreierăm vreme multă. Îngăduie-mi să trec 
deşertul. Îngăduie-mi să întrezăresc, fie şi de departe, pământul făgăduit, chiar dacă astrele mi-ar interzice 
apoi să-l ating. Dar, înainte de a începe această călătorie, voiesc o dovadă. 
- Când? întrebă Paracelsus, cu nelinişte. 
- În clipa aceasta, răspunse discipolul, arătând dintr-odată o bruscă obstinare. 
Începuseră să converseze în latină, acum vorbeau în germană. Tânărul ridică roza deasupra capului. 
- Se spune, rosti el, că tu poţi arde un trandafir în flăcări, pentru a-l face să renască apoi din propria-i 
cenuşă, cu ajutorul artei şi al priceperii tale. Îngăduie-mi, aşadar, să fiu martor al acestei minuni. Iată ce-ţi 
cer, şi îţi ofer, apoi, întreaga viaţă. 
- Eşti foarte credul, spuse magistrul. Şi n-am ce face cu credulitatea: eu am nevoie de credinţă. 
Celălalt insistă: 
- Tocmai pentru că nu sunt credul vreau să văd cu propriii mei ochi pieirea şi renaşterea acestei roze. 
Paracelsus o luase în mână şi se juca, vorbind, cu petalele ei. 
- Eşti credul, continuă. Spui că aş fi în stare s-o nimicesc? 
- Oricine ar fi în stare s-o nimicească, spuse discipolul. 
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- Te înşeli. Crezi, oare, că este cu putinţă să trimiţi ceva în neant? Crezi că întâiul Adam a izbutit în Paradis, 
să distrugă măcar un singur fir de iarbă?  
- Nu ne aflăm în Paradis, răspunse tânărul cu încăpăţânare; aici, sub razele lunei, totul e pieritor. 
Paracelsus se ridicase. 
- Şi în care alt loc ne aflăm atunci? Crezi, oare, că divinitatea ar putea să creeze un spaţiu care să nu fie 
Paradisul? Crezi, oare, că prăbuşirea constă în altceva decât în a ignora tocmai faptul că ne aflăm în 
Paradis? 
- O roză poate arde, spuse provocator discipolul. 
- Mai este foc în vatră, răspunse Paracelsus. Dacă ai azvârli această roză în jăratec, ai putea crede că 
flăcările au mistuit-o şi că cenuşa este cea care-i reală. Îţi spun că roza e eternă şi că doar aparenţa poate să 
se schimbe. Mi-ar fi de ajuns o vorbă pentru ca tu, apoi, s-o ai din nou în faţa ochilor. 
- O vorbă? spuse discipolul, surprins. Athanorul e stins, alambicele sunt acoperite de colb. Ce-ai putea face 
pentru ca ea să renască? 
Paracelsus îl privi cu tristeţe. 
- Athanorul e stins, repetă el, iar alambicele sunt acoperite de colb. De-a lungul zilei folosesc, însă, cu totul 
alte instrumente. 
- Nu îndrăznesc să te întreb care anume, spuse celălalt, cu maliţie şi umilinţă. 
- Vorbesc de acela pe care l-a folosit divinitatea pentru a crea cerul şi pământul, şi pe care păcatul originar 
ni-l ascunde. Vorbesc de Cuvântul dezvăluit de Kabbala. 
Discipolul spuse atunci pe un ton rece: 
- Te rog cu umilinţă să te învoieşti a-mi arăta pieirea şi întoarcerea rozei. Puţin îmi pasă dacă operzei cu 
Verbul ori cu athanorul. 
Paracelsus rămase pe gânduri. În cele din urmă spuse: 
- Dacă aş face-o, ai spune că e vorba despre o aparenţă impusă de magia ochilor tăi. Miracolul nu ţi-ar da 
încrederea pe care o cauţi. Aşadar, lasă roza. 
Mereu neîncrezător, bănuielnic, tânărul îl privi. Magistrul ridică vocea şi-i spuse: 
- La urma urmelor, cine eşti tu, pentru a năvăli astfel în casa unui magistru şi a cere de la el un miracol? Ce-
ai făcut tu pentru a merita un asemenea dar? 
Celălalt răspunse, tremurând: 
- Ştiu bine că n-am făcut nimic. Îţi cer, în numele tuturor anilor pe care-i voi petrece trudind în umbra ta, să-
mi îngădui să văd cenuşa, apoi roza. Nu-ţi voi cere nimic altceva. Voi crede în mărturia ochilor mei. 
Cu o mişcare bruscă, luă trandafirul roşu pe care Paracelsus îl lăsase pe pupitru şi îl azvârli în flăcări. 
Trandafirul îşi schimbă culoarea şi, după câteva clipe, din el nu mai rămase decât o mână de cenuşă. Clipe 
în şir, discipolul aşteptă cuvântul şi miracolul. 
Paracelsus rămase de gheaţă. Spuse cu o ciudată simplitate: 
- Toţi medicii şi toţi spiţerii din Basilea afirmă că aş fi un impostor. Poate că au dreptate. Aici odihneşte 
cenuşa care a fost cândva roza şi nu va mai fi niciodată. 
Tânărul se simţi cuprins de ruşine. Paracelsus era un şarlatan sau un simplu vizionar, iar el, un intrus, 
dăduse buzna în casa lui şi acum îl silea să admită că faimoasele-i puteri magice nu sunt decât formule 
găunoase. 
- Sunt de neiertat. Mi-a lipsit fervoarea pe care Atotputernicul o cere de la credincioşi. Îngăduie-mi să mai 
privesc o dată cenuşa. Mă voi întoarce când voi fi mai puternic, atunci voi fi discipolul tău, iar la capătul 
drumului voi vedea roza. 
Vorbea cu o autentică pasiune, care nu era, însă, decât mila pentru bătrânul magistru, atât de venerat, atât 
de ilustru şi, la sfârşitul vieţii, atât de gol pe dinăuntru. Cine era el, Johannes Grisebach, pentru a descoperi, 
cu sacrilega-i mână, că îndărătul măştii nu se afla nimeni? 
Să-i lase galbenii ar fi părut o umilinţă. Şi-i luă, aşadar, la plecare. Paracelsus îl însoţi până la capătul scării şi-
i spuse că va fi întotdeauna binevenit. Amândoi ştiau că nu se vor mai vedea niciodată. Paracelsus rămase 
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singur. Îninte de a stinge lampa şi de a se aşeza în fotoliul scâlciat, răsturnă grămăjoara de cenuşă în mâna 
lui concavă şi rosti un cuvânt cu glas scăzut. Roza reapăru. 
 
 
Arturo şi Clementina 
de Adela Turin şi Nella Bosnia 
 
Într-o frumoasă zi de primăvară, Arturo şi Clementina, două țestoase blonde, tinere şi frumoase se 
întalniseră pe marginea lacului. În aceeași după-masă descoperiseră că se iubeau. Clementina, fericită şi 
lipsită de griji, începu să facă planuri de viitor, în timp ce înconjurau înot lacul, pescuind ceva pentru cină. 
Clementina spuse:  
- O să vezi tu ce fericiți vom fi. Vom călători şi vom descoperi alte lacuri, ne vom întâlni cu alte țestoase şi 
vom găsi alți pești în ape şi alte plante şi flori pe mal! O să ducem o viață excelentă! Vom vizita şi țări 
străine. Știi, eu visam întotdeauna să ajung la Veneția, în Italia…  
Arturo zâmbi şi răspunse vag:  
- Bine. 
Dar zilele treceau în șir, neschimbate, pe marginea lacului. Arturo se decise ca în viitor să meargă singur la 
pescuit, astfel încât Clementina să se poată odihni. Când ajungea acasă la o cină de mormoloci şi melci, 
obișnuia să spună:  
- Ce mai faci, draga mea? Ai avut o zi bună?  
Iar Clementina oftă:  
- M-am plictisit atât de tare! Toata ziua te-am așteptat.  
– PLICTISIT! – exclamă cu indignare Arturo. - Ai spus că te-ai plictisit? Găsește ceva cu ce să te ocupi! 
Lumea-i plină de lucruri interesante de făcut. Numai proștii de plictisesc! Clementina se rușinase de prostia 
ei şi nu mai vroia să se plictisească, dar nu știa ce să facă. 
Într-o zi, când Arturo se întorcea de la pescuit, Clementina îi spuse: - Mi-ar plăcea tare mult să am un flaut. 
Aș învăța să cânt la el şi aș compune cântece şi astfel mi-aș găsi cu ce să-mi ocup timpul.  
Însă ideea asta îi părea absurdă lui Arturo:  
- TU! Să cânți la flaut. Tu? Nu știi nici să deosebești o notă muzicală de alta. Nu ești în stare nici să înveți. 
Nici măcar urechi nu ai! 
Dar chiar în seara aceea, Arturo veni acasă cu un gramofon şi îl lipi cu grija de carapacea Clementinei, 
zicând:  
- Astfel n-ai să-l pierzi… Esti aşa de distrată şi neatentă! 
Clementina îi mulțumi. Dar noaptea, înainte să adoarmă, se tot gândi de ce oare trebuie să poarte 
gramofonul acela greu, în loc să aibă un flaut ușor şi chiar e adevărat că n-ar fi niciodată în stare să învețe  şi 
să cânte, şi oare e într-adevăr distrată? Dar, rușinându-se de propria-i întrebare, decise că ea trebuie să fie 
aşa cum Arturo o descrisese, fiindcă el e atât de inteligent. Clementina oftă apoi cu resemnare şi adormi. 

Timp de câteva zile, Clementina ascultă gramofonul. Apoi se plictisi de el. Era un obiect drăguț, aşa 
că se îndeletnici curățându-l şi ștergându-l de praf. După scurtă vreme iar se plictisi. Într-o seară, când se 
uitau, în liniște, pe marginea lacului,  la stele, Clementina zise: - Știi, Arturo, câteodată zăresc flori minunate 
şi culori atât de rare, încât îmi vine să plâng… Mi-ar plăcea să am o cutie de acuarele ca să pot picta… 
- Fii serioasă, ce idee ridicolă! Te crezi artistă? Ce prostie! – şi începu să râdă, şi să râdă, şi să râdă. 
Clementina se gândi:  
- Iar am spus o prostie. Trebuie să fiu foarte atentă, altminteri Arturo se va plictisi de o soție aşa de proastă! 
şi începu să se forțeze să vorbească din ce în ce mai puțin.  
Arturo își dădu seama imediat de acest lucru și-i zise Clementinei: 
- Vezi, eu am o soție foarte plictisitoare. Abia dacă vorbește, însă şi atunci spune numai prostii. Dar trebuie 
să se fi simțit puțin vinovat, pentru că peste câteva zile apăru cu un pachet mare, pe care-l dădu 
Clementinei: 
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- Uite, m-am întâlnit cu un prieten de-al meu, artist, şi ți-am cumpărat câteva tablouri. Sper c-o să te bucuri, 
nu? Mi-ai zis că te interesează arta. Poftim, acum poți să ai parte de ea. Lipește-le bine, fiindcă știi bine ce 
distrată este şi le-ai putea pierde ușor. 
Încet-încet, încărcătura purtată de Clementina devenise din ce în ce mai grea. Într-o zi se mai adăugă un vas 
mare de flori din Murano la povara ei:  
- Mi-ai zis că-ți place Veneția, nu? Ei bine, poftim asta. Lipește-l bine, să nu cadă cumva. Ești aşa de 
neglijentă.  
Câteva zile mai târziu sosi o colecție de pipe din Austria, într-o cutie de sticlă. După  aceea sosi o 
enciclopedie, tăind răsuflarea Clementinei:  
- De-aș ști să citesc! Sosi şi clipa în care trebuia adăugat al doilea etaj casei purtate de Clementina. 
Cu o casă de două etaje pe umeri, Clementina nici că se mai putea mișca. Arturo era nevoit să-i ducă de 
mâncare şi acest lucru l-a făcut să se simtă foarte important:  
- Ce-ai face fără mine?  
– Chiar aşa – oftă Clementina, ce m-aș face fără tine? 
Pas cu pas şi casa cu două etaje se umpluse complet. Dar găsisera şi soluția: au mai adăugat încă trei etaje. 
Și astfel casa Clementinei devenise un zgârie-nori… când într-o dimineață de primăvară ea se decise că 
viața ei nu mai poate continua așa. Ieși încet din casă şi plecă într-o mică excursie! Una minunată dar foarte 
scurtă. Arturo se întorcea de fiecare dată la prânz, aşa că ea trebuia mereu să-l aștepte atunci. 
Treptat însă, aceste mici excursii deveniseră o obișnuință pentru Clementina, fiind mulțumită din ce în ce 
mai mult de noua ei viață. Arturo nu știa nimic, dar bănuia el că se întâmpla ceva:  
- La ce idioțenii tot zâmbești așa? Arățti ca o proastă! – zise Clementinei. De data asta însă nimic n-o mai 
deranja pe Clementina. Acum îndrăzni chiar să iasă afară, cu Arturo în urma ei. Iar Arturo o găsea din ce în 
ce mai străină pe Clementina şi casa mai dezordonată ca-nainte, însă Clementina începu a fi de 
adevăratelea fericită şi n-o mai interesau dojenelile lui Arturo. 
Și într-o zi, Arturo găsi casa goală. Se înfuriase rău şi nu mai reuși să înțeleagă nimic şi chiar după mai mulți 
ani continuă să povestească prietenilor săi despre Clementina astfel:   
- Serios, Clementina asta era atât de nerecunoscătoare. Nu ducea lipsă de nimic. Casa ei avea douăzeci şi 
cinci de etaje şi era plină de comori! 
Țestoasele trăiesc mulți ani şi s-ar putea ca şi Clementina să mai fie pe undeva prin lume, cutreierând 
fericită. S-ar putea ca acum să cânte la flaut şi să picteze flori şi plante minunate cu acuarelele ei. Dacă 
vedeți o țestoasă fără casă, încercați s-o strigați: 
- Clementina! Clementina!  Dacă va răspunde, atunci cu siguranță este ea. 
 
 
Cele șapte vase cu aur  
Anthony de Mello 
 
Un bărbier trecea odată pe sub un copac bântuit, când a auzit o voce: 
-Ai vrea să ai șapte vase cu aur? 
Omul a privit în jur, dar nu a văzut pe nimeni. Lăcomia lui se trezise însă, aşa că a strigat: 
-Da, aș vrea. 
-Atunci du-te imediat acasă, i-a spus vocea. Le vei gasi acolo. 
Bărbierul a fugit spre casă, unde a găsit într-adevăr șapte vase pline cu aur, cu excepția unuia, care era doar 
pe jumătate plin. Bucuria i-a fost astfel imediat spulberată. Bărbierul nostru a simțit că nu poate trăi astfel: 
trebuia neapărat să umple şi cel de-al șaptelea vas, altminteri nu va mai fi niciodată fericit. 
De aceea, a topit toate bijuteriile familiei şi le-a turnat în monede de aur, pe care le-a introdus în cel de-al 
șaptelea vas. Spre uimirea lui, acesta a rămas tot pe jumătate gol. Era exasperant! Omul s-a pus atunci pe 
economii, și-a înfometat familia, dar degeaba. Oricât aur punea în cel de-al șaptelea vas, acesta ramânea în 
continuare pe jumătate gol. 
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Într-o zi, l-a rugat chiar pe rege să-i dubleze salariul. Acesta a acceptat, astfel că lupta pentru umplerea 
vasului a fost relansată. A ajuns chiar să cerșească. Vasul înghitea fiecare monedă nouă de aur, dar refuza 
să se umple! Între timp, regele a observat cât de tras la față era bărbierul său. 
-Ce s-a întamplat cu tine? l-a întrebat el. Erai atât de fericit când aveai salariul mai mic. Acum ți l-am dublat, 
dar arăți obosit şi nefericit. Să nu-mi spui că ai primit cele șapte vase cu aur. 
Bărbierul a rămas uimit. 
-Cine v-a spus acest lucru, Maiestate? 
Regele a început să râdă: 
-Nu mi-a spus nimeni, dar manifești toate simptomele celor cărora stafia le-a dat cele șapte vase cu aur. 
Odată, mi le-a oferit şi mie. Când am întrebat-o dacă pot cheltui banii sau dacă nu pot decât să-i strâng, a 
dispărut fără urmă. Acei bani nu pot fi cheltuiți. Nu fac decât să trezească dorința de a strânge şi mai mulți. 
Du-te şi înapoiază-i stafiei şi vei fi din nou un om fericit. 
 
 
Mulţumesc, tanti 
de Langston Hughes 
 
Era o femeie mare, cu o poşetă mare, în care erau de toate, chiar numai un ciocan şi nişte cuie lipseau. 
Poşeta avea o curea lungă cu care o purta atârnată de umăr. Era cam unsprezece noaptea, era întuneric, şi 
ea mergea de una singură, când un băiat s-a repezit din spate şi a-ncercat să-i smulgă poşeta. Cureaua s-a 
rupt de cum a tras de ea, dar greutatea băiatului şi a poşetei, împreună, erau prea mari şi el şi-a pierdut 
echilibrul. În loc s-o ia la goană înapoi, cum plănuia, băiatul a căzut pe trotuar, pe spate, cu picioarele în sus. 
Femeia doar s-a întors şi i-a tras un şut în şezutul lui îmbrăcat în blue-jeans. Apoi s-a aplecat, l-a ridicat de 
guler şi l-a scuturat până au început să-i clănţăne dinţii. 
 - Ridică poşeta băiete şi dă-mi-o, spuse ea după aceea. Încă-l ţinea strâns, dar se aplecă cât să-l lase 
să ajungă la poşetă şi s-o ridice. Apoi spuse: 
 - Nu ţi-i ruşine? 
 - Ba da, tanti, răspunse băiatul din strânsoare. 
 - De ce-ai vrut s-o iei? întreba femeia. 
 - N-am vrut, răspunse băiatul. 
 - Mincinosule! spuse ea. 
 Deja trecătorii întorceau capul să privească, iar câţiva se şi opriseră.  
 - Dacă-ţi dau drumul, o iei la fugă? întrebă femeia. 
 - Da, tanti, spuse băiatul. 
 - Atunci nu-ţi dau drumul, spuse femeia. Nu-i dădu drumul. 
 - Tanti, vă rog să mă iertaţi, şopti băiatul. 
 - Îhî! Eşti murdar pe faţă. Tare mă bate gândul să te spăl eu. Nu-i nimeni la tine acasă să te pună să 
te speli? 
 - Nu, tanti, spuse băiatul. 
 - Atunci te speli azi, zise femeia cea mare, pornind pe stradă şi trăgând băiatul după ea. 
 Arăta ca unul de paişpe-cinşpe ani, slab şi deşirat, cu tenişi şi blugi. 
 - Ar trebui să fi băiatul meu, spuse femeia. Te-aş învaţă eu ce-i bine şi ce-i rău. Acum măcar atâta 
pot să fac, să te spăl pe faţă. Ţi-e foame? 
 - Nu, tanti, spuse băiatul târât de femeie. Aş vrea numai să-mi daţi drumul. 
 - Eu m-am legat de tine acolo la colţ? întrebă femeia. 
 - Nu, tanti. 
 - Da' tu te-ai legat de mine, spuse femeia. Dacă-ţi închipui că scapi repede, te-nşeli. Când oi 
termina cu tine, domnule, o s-o ţii minte pe doamna Luella Bates Washington Jones. 
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 Băiatului i se umpluse faţa de transpiraţie şi el începu să se smucească. Doamna Jones se opri, îl 
trase spre ea, îl prinse cu braţul în jurul gâtului şi continuă să-l tragă în lungul străzii. Când ajunse la uşa ei, îl 
trase înăuntru, printr-un coridor, până într-o cameră mare, mobilată ca o garsonieră. Aprinse lumina şi lasă 
uşa deschisă. Băiatul îi putea auzi pe ceilalţi locatari vorbind şi râzând în celelalte camere ale clădirii. Şi alte 
uşi erau deschise, aşa că ştiu că nu erau singuri. Femeia încă-l ţinea de gât, în mijlocul camerei. 
 - Cum te cheamă? întrebă ea. 
 - Roger, răspunse băiatul. 
 - Aşa, Roger. Du-te la chiuvetă şi spală-te pe faţă, spuse femeia; apoi îi dădu drumul - în sfârşit. 
Roger privi uşa, privi femeia, privi iar uşa, apoi se duse la chiuvetă. 
 - Lasă apa să curgă până vine caldă, spuse ea. Uite un prosop curat. 
 - Mă duci la închisoare? întrebă băiatul aplecându-se deasupra chiuvetei. 
 - Nu cu faţa aia murdară, aşa nu te duc nicăieri, zise femeia. Încerc şi eu să viu acasă, să gătesc ceva 
de mâncare şi tu te repezi să-mi iei poşeta! Poate că nici tu n-ai mâncat de cină, deşi e destul de târziu. Ai 
mâncat? 
 - La mine acasă nu-i nimeni, spuse băiatul. 
 - Atunci mâncăm. Cred că ţi-o fi foame - sau ţi-o fi fost - dacă ai încercat să-mi smulgi poşeta. 
 - Voiam nişte adidaşi albaştri, spuse băiatul. 
 - Păi bine, da' nu trebuia să-mi iei poşeta ca să-ţi iei adidaşi albaştri, spuse doamna Luella Bates 
Washington Jones. Puteai să-mi ceri. 
 - Poftim? 
 Cu apa picurându-i pe fată, băiatul o privi. Urmă o tăcere lungă. O tăcere foarte lungă. După ce se 
şterse pe faţă nu ştiu ce să mai facă. Se mai şterse o dată, întrebându-se ce-o să urmeze. Uşa era deschisă. 
Putea să-ncerce s-o steargă, să fugă pe coridor. Putea să fugă, să fugă, să fugă! 
 Femeia stătea încă pe canapea. După o vreme zise: 
 - Şi eu am fost tânără odată şi voiam lucruri pe care nu le puteam avea. 
 Urmă o altă pauză lungă. Gura băiatul se deschise. Apoi se-nfioră, fără să ştie de ce se înfioară. 
Femeia adaugă: 
 - Îhî! Ai crezut c-o să zic dar, nu-i aşa? Ai crezut c-o să zic dar eu n-am furat poşetele oamenilor. Ei 
bine, nu asta voiam să zic. Pauză. Tăcere. Am făcut şi eu nişte lucruri pe care n-aş vrea să ţi le povestesc, 
n-aş vrea să-i spun nici lui Dumnezeu, dacă n-ar şti deja. Toţi oamenii au ceva-n comun. Aşa că stai jos 
oleacă, până-ţi fac ceva să mănânci. Ai putea să te dai cu piaptănul ăla prin cap, s-arăţi mai prezentabil. 
 Într-un colţ al camerei, ascuns de un paravan se găseau un frigider şi-un aragaz. Doamna Jones se 
ridică şi se duse dincolo de paravan. Nu se uita de loc înapoi, să vadă dacă băiatul o ia la fugă, nici nu-şi 
păzea poşeta, pe care o lăsase pe canapea. Dar băiatul se trase în colţul cel mai depărtat de poşetă, unde 
se gândea el că femeia o să-l poată vedea uşor, cu coada ochiului, dacă voia. Nu-i venea să creadă că 
femeia avea încredere în el. Şi tare voia acum ca ea să aibă încredere în el. 
 - Aveţi nevoie de ceva de la magazin - întrebă el - poate nişte lapte sau ceva? 
 - Mie nu-mi trebuie - zise femeia - numai dacă-ţi trebuie ţie. Voiam să fac cacao cu laptele ăsta 
praf. 
 - E perfect, spuse băiatul. 
 Ea puse la încălzit fasole cu şuncă din frigider, făcu două ceşti de cacao şi puse masa. Femeia nu-l 
întrebă pe băiat unde locuieşte, despre familia lui sau despre alte lucruri care l-ar fi făcut să roşească. În loc 
de asta, mâncară, ea-i povesti despre slujba ei, în salonul de cosmetică al unui hotel care se-nchidea târziu, 
cum era munca acolo şi cum veneau tot felul de femei, blonde, roşcate şi spaniole. După aceea îi tăie 
jumătate din prăjitura ei, una foarte ieftină. 
 - Mai mănâncă, fiule, zise ea. 
 Când terminară de mâncat, ea se ridică şi spuse: 
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 - Poftim, ţine zece dolari şi cumpără-ţi adidaşii albaştri. Şi data viitoare nu mai face greşeala să te 
legi de geanta mea sau a oricui - pentru că încălţările dobândite pe căi necurate or să te ardă la picioare. 
Acum trebuie să mă odihnesc. Dar, de-aci încolo, fiule, sper să fii copil de treabă. 
 Îl conduse pe hol până la uşa din faţă, pe care o deschise. 
 - Noapte bună! Fii copil de treabă, băiete, zise ea, uitându-se în stradă în timp ce el cobora 
treptele. 
 Băiatul ar fi vrut să-i spună altceva decât „Mulţumesc, Tanti!“ doamnei Luella Bates Washington 
Jones dar, deşi buzele i se mişcară, nu putu să spună nici măcar atât. Când ajunse în stradă se uită înapoi la 
femeia cea mare din uşă. Apoi ea închise uşa.   
 
 
Rugăciunea broaștei 
de Anthony De Mello  
 
Într-o noapte, pe când se ruga, fratele Bruno a fost tulburat de orăcăitul unui broscoi. Încercările lui de a 
ignora sunetele dizgrațioase s-au dovedit inutile, aşa că, exasperat, a sfârșit prin a striga pe fereastră: 
- Tăcere! Îmi fac rugăciunile! 
Fratele Bruno era un sfânt, aşa că porunca lui a fost imediat ascultată. Toate creaturile vii din preajmă au 
tăcut, pentru ca sfântul să se poată ruga în pace. În mintea lui Bruno a apărut însă o îndoial, care i s-a părut 
chiar mai tulburătoare:  
- Dacă Dumnezeu ascultă cu aceeași plăcere orăcăitul broaștei ca şi psalmii tăi? 
- Ce plăcere i-ar putea face lui Dumnezeu orăcăitul unei broaște? insistă Bruno. 
Dar vocea interioară a insistat: 
- De ce crezi că a inventat Dumnezeu sunetul? 
Bruno nu știa, aşa că s-a decis să afle de ce. El a ieșit la fereastră şi a strigat: 
- Cântă! 
Orăcăitul broscoiului s-a auzit imediat, însoțit cu veselie de toate broaștele din vecinãtate. Bruno a ascultat 
cu atenție zgomotele şi si-a dat seama că dacă nu le mai opune rezistență, ele nu mai sunt supărătoare, ci 
dimpotrivă, îmbogățesc tăcerea nopții. Odată cu această descoperire, inima lui Bruno a intrat în armonie cu 
universul şi pentru prima oară în viață, el a înțeles ce înseamnă să te rogi cu adevărat." 
 
 
Schimbarea lumii prin schimbarea de sine  
de Anthony de Mello 
Sufitul Bayazid povestește următoarea istorioară despre el însuși: când eram tânăr, eram un revoluționar şi 
singura rugăciune pe care i-o adresăm lui Dumnezeu era aceasta: „Doamne, dă-mi energia de a schimba 
lumea”. 
După ce m-am maturizat şi mi-am dat seama că mi-a trecut jumătate din viață fără să fi schimbat un singur 
suflet, mi-am schimbat rugăciunea: „Doamne, dăruiește-mi grația de a-i schimba pe cei cu care intru în 
contact – familia şi prietenii mei, şi voi fi mulțumit”. 
Acum, la bătranețe, când știu că zilele îmi sunt numărate, rugăciunea mea este alta: „Doamne, dăruiește-
mi grația de a mă schimba pe mine însumi”. Dacă m-aș fi rugat de la început pentru transformarea de sine, 
nu mi-aș fi irosit inutil viața. 
 
Creionul 
 
Copilul își privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă: 
– Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine? 
Bunicul se opri din scris, zâmbi și-i spuse nepotului: 
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– E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar plăcea 
să fii ca el când vei fi mare. 
Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la el. 
– Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viața mea! 
– Totul depinde de felul cum privești lucrurile. Exista cinci calități la creion, pe care dacă reușim să le 
menținem, vei fi totdeauna un om care trăieste în bună pace cu lumea.      
Prima calitate: poți să faci lucruri mari, dar să nu uiți niciodată că există o mână care ne conduce pașii. Pe 
această mână o considerăm forță supremă. 
     A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuțitoarea. Asta înseamnă 
un pic de suferință pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuțit. Deci, să știi să suporți unele dureri, 
pentru că ele te vor face mai bun.        
A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a șterge ce era greșit. Trebuie să înțelegi că a 
corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, ceea ce este neapărat este faptul că ne menținem pe 
drumul drept.  
 A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit din interior. 
Tot așa, îngrijește-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău.      
Și, în sfârșit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot așa, să știi că tot ce faci în viața va lăsa 
urme, astfel că trebuie să încerci să fii conștient de fiecare faptă a ta. 
 
Dorind să rămân optimist 
 
La sfîrşitul anului trecut, presseurop.eu a invitat 10 autori europeni, scriitori şi analişti, semnături cunoscute, 
dar şi noi voci, să scrie despre Europa. Cei care văd dincolo de succesiunea de evenimente, cei care îşi 
imaginează un alt viitor sau cei care trăiesc actualitatea ca fiinţe umane şi ca cetăţeni. A rezultat un dosar 
intitulat „Zece viziuni ale Europei“, realizat în colaborare cu Der Spiegel, The Guardian şi Respekt. Publicăm 
aici unul dintre articole. (N. red.)    
 
Provocările se multiplică, iar Europa rămîne încrezută şi confuză. Lăsînd la o parte schimbările climatice, 
scăderea resurselor naturale, imigraţia în masă, islamul militant, o Americă în declin şi o Chină care îşi 
consolidează poziţia, este clar că actualul nostru mod de viaţă nu poate continua ca atare. Schimbări 
imense trebuie făcute. Pentru prima dată asemenea schimbări trebuie să fie ghidate şi negociate la un nivel 
global. Este greu să ne imaginăm Europa, aşa cum este ea în prezent constituită, găsind unitatea, viziunea şi 
curajul pentru a-şi aduce contribuţia. Alternativa, din păcate, este războiul. 
În anii ’80 şi ’90, în timp ce Comunitatea Europeană se dezvolta şi consolida, am fost suspicios în legătură cu 
acest proces. Trăind toată viaţa mea de adult în Italia, nu eram un englez tipic: sceptic, doritor să păstreze 
zdrenţele imperialismului britanic. Tonul fobic, defetist al discursului mi se părea descurajant. Speriaţi de 
un alt război între noi înşine, a trebuit să devenim legaţi printr-o plasă a regulilor comerciale şi a 
reglementărilor guvernate de laţurile birocraţiei; speriaţi de ameninţări din afară, a trebuit să formăm un 
bloc solid într-o apărare colectivă, împotriva produselor agricole din Africa, a manufacturilor din China şi a 
Imperiului Rusiei din Est. 
Naţiunile s-au alăturat Europei, nu pentru că s-ar fi convertit unei ideologii interesante, ci pentru că au fost 
realişti şi au negociat predarea. Convinşi că un destin ca naţiune separată este un delir depăşit, se agaţă 
totuşi de orice petice de suveranitate mai rămîn. Aspectul liniştitor era faptul că Europa nu a încercat 
niciodată să atingă loialitatea viscerală pentru a convinge oamenii să moară pentru un steag. Comunitatea 
nu se laudă cu martiri. Pe de altă parte, singurul său impuls a fost birocratic; nu a fost nici un mîndru centru 
al puterii ales să preia viitorul nostru comun. În timpul discursului retoric al egalilor ce îşi pun în comun 
destinul, deciziile au izvorît în mod evident din antagonismul şi alianţele schimbătoare dintre Franţa, 
Germania şi Marea Britanie. Nu a fost niciodată uşor să fii încrezător. 
O stare de spirit meschină şi conservatoare  
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În Italia, ipocrizia şi oportunismul procesului au fost evidente: Europa a oferit un discurs al pietăţii şi al 
progresului, care a ţinut locul oricărei dezbateri reale. Instituţiile sale ar putea fi blamate pentru deciziile 
economice dure pe care, în alte condiţii, coaliţiile de guvernămînt slabe nu le-ar fi putut lua. Fondurile sale 
ar putea fi analizate şi delapidate, regulile sale – dispreţuite cînd nu se potrivesc. În ciuda lăudatului său 
europenism, Italia – ca oricare altă ţară – se vede ca fiind o entitate separată, storcînd tot ce poate de la 
grup. Egoismul pare acum să crească pe măsură ce este cedată identitatea suverană. Singura onestitate cu 
care se poate lăuda Marea Britanie este că nu şi-a ascuns niciodată cinismul. Faptul că Blair şi Brown au stat 
departe de euro – „ne vom alătura atunci cînd va avea un sens economic pentru noi să ne alăturăm“ – 
poate părea pragmatism inteligent, dar nu prea face bine nici sufletului, nici pieţelor.  
Ambivalenţa referitoare la locul unde rezidă puterea în Europa afectează toate părţile vieţii. Nici o singură 
ţară nu se vede pe sine ca fiind decisivă pe scena lumii şi nici o instituţie nu exprimă dorinţa colectivă. 
Posibilitatea pentru o viziune îndrăzneaţă şi pentru o schimbare de cotitură nu există. Nimeni nu este 
responsabil pentru că nimeni nu poate fi. Starea de spirit copleşitoare este meschină şi conservatoare: 
lăsaţi-ne să ne păstrăm stilul de viaţă privilegiat, cu orice cost; lăsaţi-ne să luăm tot ce putem cît timp 
putem. Ascultaţi retorica şoferilor care fac lobby cînd preţul petrolului creşte cu un cent şi o să aveţi 
imaginea de ansamblu. Este o stare de spirit a negării. Realităţi precum schimbarea climatică sînt acceptate 
la nivel mental, dar ignorate în practică. Există într-o dimensiune separată unde nu avem nici o putere. 
Ceea ce putem face este să luptăm cu creşterea preţurilor. Nimic nu trebuie să ne strice standardele de 
viaţă. 
Un rezultat al tuturor acestor lucruri este că minţile cele mai luminate ale continentului, cele mai 
inteligente şi spiritualizate – fie tinere, fie bătrîne – nu se mai gîndesc să îmbrăţişeze o carieră în viaţa 
publică. Cel mult se mai implică din cînd în cînd în vreo mişcare de protest. Cel mai adesea se retrag în vieţi 
individuale, dînd repede colectivul drept pierdut. Această retragere a talentelor din serviciul public este 
amprenta decadenţei. Va produce opere de artă bune. Dar nu ne va scoate din temniţă. 
Totuşi, încercăm să rămînem optimişti. Poate chiar urgenţa problemelor ne va scoate pînă la urmă din 
dizgraţia actualei toropeli. Ce fel de Europă aş vrea să văd în viitor? Mai întîi şi mai ales, una care să fie 
construită pe o viziune comună, una care să se arate încîntată de ideea de a remodela lumea, nu una care 
să se lupte pentru a o menţine neschimbată, una care să fie curajoasă şi pozitivă, mai degrabă decît fobică 
şi negativă. O astfel de comunitate ar găsi o cale să se exprime politic, chiar şi prin labirintul de instituţii 
care estompează în prezent exercitarea puterii. 
Cu siguranţă, europenii trebuie să lase la o parte ideea că ar fi în vreun fel superiori, că au atins culmea 
civilizaţiei umane şi a împlinirii artistice. Acest orgoliu rămîne şi este foarte corosiv. Chiar mai important, 
noţiunea potrivit căreia viaţa înseamnă afirmarea voinţei cuiva pentru acumulare de bunuri şi a unui 
partener într-o casă cît un castel trebuie să dispară. În final, presupun, o schimbare adîncă a percepţiei în 
ceea ce priveşte bunăstarea şi modul în care trebuie trăită viaţa este ceea ce aş vrea să văd. Deschiderea, 
generozitatea şi toleranţa par esenţiale. Dar mai bine aş opri lista cu dorinţe aici. Doar exprimînd astfel de 
idei mă simt ingenuu şi inutil. Nu se va întîmpla. Să vorbeşti despre viitorul Europei înseamnă să rişti o 
depresie serioasă 
 
 
Etica recentă a „tupeului” 
de Horațiu Pepine  
 
Anul 2011 a marcat pentru România un recul semnificativ al relațiilor sale cu lumea europeană. După un 
marș alert care a început în anul 2000 şi s-a încheiat la finele anului 2006, România devine membră a UE la 
1 ianuarie 2007. Dar după 5 ani, ca membră a Uniunii, poziția României nu este mai puternică, ci, 
dimpotrivă, mai slabă, de la imaginea publică a romanilor până la aspecte instituționale foarte precise. 
Anul 2011 este anul în care României i se refuză accesul în spațiul de liberă circulație. În ciuda unei 
mobilizări agresive a diplomației românești, frizând chiar amenințările de șantaj, mai multe state 
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occidentale se opun admiterii unei țări care produce o „imigrație” masivă, laolaltă cu o infracționalitate 
extrem de vizibilă. 
Din nefericire, după 5 ani de zile, o perioadă egală cu aceea a pregătirilor de aderare, România nu poate fi 
considerată nici instituțional, nici ca imagine publică, o țară cu statut consolidat în Uniunea Europeană. Dar 
în ciuda a ceea ce declară cu asiduitate reprezentanții diplomației române, nu este un eșec exterior, nu este 
expresia relei voințe a unor țări occidentale, ci în primul rând, o nereușită a politicii interne. 
România a eșuat în efortul ei de reconstruire a societății după perioada regimului comunist. O societate 
carentă din multe puncte de vedere, cum ar fi, nivelul de trai, educația și, nu în ultimul rând, raporturile 
civile, a fost pusă subit în fața lumii occidentale, spunându-i-se să-și rezolve rapid toate complexele şi să se 
arunce cu dezinvoltură în apele competiției internaționale. Ani de zile, marile canale media au cultivat un 
discurs menit să tonifice o societate timorată, exaltându-i virtuțile şi căutând să-i insufle un curaj pe care 
adesea l-au numit, explicit, ”tupeu”. 
Transformarea semantică a acestui termen, de la sensul total negativ la o semnificație preponderent 
pozitivă, a marcat un moment de extremă importanță în evoluția recentă a societății românești. Astăzi se 
vorbește de abordarea concursurilor ”cu tupeu”, de înfruntarea oricărei situații dificile cu același tip de 
curaj lipsit de inhibiții şi chiar de ”învățarea limbii engleze sau germane cu tupeu”, după cum sună 
anunțurile care au invadat internetul. 
Morala publică dominantă îl învață astăzi pe un tânăr să facă totul ”cu tupeu”. ”Tupeul” a devenit 
îndrumarea morală de bază, axa noului etos al lumii post-comuniste. Trist este că destui intelectuali s-au 
raliat acestui curent dezinhibator, căutând să elaboreze o nouă ideologie, una menită să întoarcă pe dos, ca 
pe o mănușă, vechile lamentații cu privire la starea de înapoiere istorică a romanilor. Dar a întoarce pe dos 
o imagine greșită sau, dacă nu total greșită, cel puțin exagerată, nu înseamnă să exprimi adevărul. O elită 
românească oportunistă s-a întrecut în a elabora noua ideologie a dezinhibării, (de fapt a ”tupeului”), 
ignorând adevărata față a lumii autohtone. Din păcate, un autor respins în România cu atâta violență, din 
diferite motive, adesea contrare, aşa cum a fost Tony Judt, a avut destulă dreptate atunci când a anticipat 
dificultățile integrării europene a societății românești. 
Etica nouă a ”tupeului” sau, cu alte cuvinte, încurajarea sistematică şi programatică a oricăror tentative, 
doar în virtutea faptului că există, a ascuns marile eșecuri instituționale. Dintre acestea, cel mai însemnat 
dintre toate este eșecul sistemului de educație publică, care s-a degradat continuu și în ritm alert. 
Profesorii au fost deprofesionalizați prin norme oficiale şi transformați în funcționari sărăciți şi descurajați, 
iar elevii au fost îndrumați pe toate căile directe şi indirecte să abandoneze toate inhibițiile. Niciodată 
școala nu a însemnat atât de puțin ca în ultimii 20 de ani de zile. 
Or, dacă la nivelul exterior al bunăstării, al străzilor şi fațadelor, România a progresat uimitor de mult, dacă 
valorile cosumerismului occidental au pătruns odată cu marile suprafețe şi cu mall-urile, societatea 
autohtonă a regresat profund ca nivel de cultură şi civilizație a raporturilor dintre oameni. 
În acest peisaj dezolant, în care corupția generalizată nu este decât manifestarea cronică a inculturii politice 
asociate cu dezinhibarea etică, agresivitatea diplomației românești face o impresie  lamentabilă. Tonul 
revendicativ al oficialilor români care nu sunt capabili să recunoască, cu discreție şi tact, cauza profundă a 
propriului eșec, seamănă el însuși cu ”tupeul” programatic insuflat ani de zile unei societățti insuficient 
pregătite. 
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Chestionar despre învǎţare 
Rezultatul acestui chestionar nu va spune cât de bine înveţi, ci ce tip de învǎţare ai ales. Dupǎ stabirirea 
tipului de învǎţare, vei primi un set de sfaturi care sǎ te ajute sǎ devii un elev mai bun. 
Citeşte fiecare propoziţie şi gândeşte-te cât de mult ţi se potriveşte. Dacǎ ce spune propoziţia este exact 
aşa cum eşti/faci tu, acordǎ-ți 5 puncte. Dacă nu te caracterizează deloc, acordă-ți 0 puncte. Cu cât mai 
multe puncte dai, cu atât te caracterizeazǎ mai mult propoziţia. De exemplu, când citeşti propoziţia : 
« Intotdeauna îmi fac tema de îndatǎ ajung acasǎ », dacă primul lucru pe care îl faci când ajungi acasǎ este 
tema, dǎ 5 puncte. Dacǎ mai întâi mǎnânci, te odihneşti, te joci dǎ 0 puncte. Dacǎ se intâmplǎ de multe ori 
sǎ îţi faci tema de îndatǎ ce ajungi acasǎ, dar nu chiar întotdeauna, dǎ 4 puncte. Incearcǎ sǎ rǎspunzi 
repede fǎrǎ sǎ te gândeşti prea mult. Pur şi simplu decide cât de mult ţi se potriveşte propoziţia cititǎ. 
 
SECȚIUNEA 1 
1. De câte ori îmi fac tema trebuie sǎ caut un alt creion sau altceva. 
2. Dau împrumut prietenilor creioane şi pixuri întotdeauna. 
3. Am o grǎmadǎ de lucruri în ghiozdan şi trebuie sǎ cotrobǎiesc sǎ-mi gǎsesc lucrurile. 
4. Mǎ enervez pentru cǎ veşnic îmi lipsesc capacele de la stilouri şi carioci. 
5. Acasǎ de multe ori nu îmi gǎsesc lucrurile pentru şcoalǎ. 
 
SECȚIUNEA 2 
1. Cineva din familie trebuie sǎ-mi amintescǎ de multe ori cǎ am temǎ. 
2. Prefer sǎ mǎ duc la joacǎ sau sǎ mǎ uit la televizor înainte sǎ mǎ apuc de temǎ. 
3. De multe ori rog pe cineva din familie sǎ scrie un bileţel cǎ nu mi-am putut face tema. 
4. De multe ori nu îmi fac temele la timp. 
5. Intârzii la şcoalǎ des pentru cǎ îmi fac temele dimineaţa. 
 
SECȚIUNEA 3 
1. De multe ori nu ştiu ce am de fǎcut când mǎ aşez sǎ îmi fac temele. 
2. De multe ori rog un adult din familie sǎ scrie un bilet sǎ mǎ scuze cǎ nu am înţeles tema.  
3. Pot sǎ-mi fac tema doar dacǎ mǎ ajutǎ cineva. 
4. De multe ori uit ce temǎ avem şi trebuie sǎ sun pe cineva sǎ întreb. 
5. De multe ori îl rog pe profesor sǎ-mi explice tema a doua zi şi mi-o fac dupǎ aceea. 
 
SECTIUNEA 4 
1. Imi place sǎ îmi fac tema cu televizorul sau radio-ul pornit. 
2. De multe ori povestesc cu familia în timp ce îmi fac tema. 
3. Nu-mi place sǎ fiu singur în camerǎ când îmi fac temele. 
4. Dacǎ sunǎ telefonul fug sǎ rǎspund. 
5. Nu mă deranjează sǎ las tema neterminatǎ şi sǎ o termin mai târziu. 

 
 

Acum fǎ totalul punctelor la fiecare secţiune. La care secţiune ai punctajul cel mai mare? Punctajul cel mai 
mare indicǎ partea unde este posibil să ai nevoie de sfaturi le de mai jos. 
Ce poţi face? 
 
Secţiunea 1 

1. Pune toate capacele pe stilou şi carioci. Aruncǎ-le pe cele care nu mai sunt bune. 
2. Pune-ţi toate creioanele şi stilourile într-un penar. 
3. Nu pune niciodatǎ un creion tocit sau stilou fǎrǎ capac în penar. 
4. Fǎ ordine în ghiozdan şi pune lucrurile în dosare de plastic. 
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5. Alege o zi pe sǎptǎmânǎ pentru a face ordine în ghiozdan şi penar. 
6. Alege un loc acasǎ împreunǎ cu pǎrinţii unde sǎ îţi pui întotdeauna ghiozdanul şi unul unde sǎ stea 

lucrurile pentru şcoalǎ. 
7. Pune în ordine lucrurile în cutii, în dosare. Pune-le etichete. Pǎstreazǎ fişele/temele terminate într-

un dosar. 
8. Roagǎ un adult sau un prieten sǎ te ajute sǎ stabileşti reguli pentru când dai şi iei lucruri împrumut. 

Secţiunea 2 
1. Fǎ o listǎ cu orele la care iei cina, faci baie şi te culci. 
2. Fǎ un orar în care sǎ notezi activitǎțile pe care le faci de obicei, de exemplu un sport. 
3. Gândeşte-te când lucrezi cel mai bine, de exemplu înainte de a mânca, dimineaţa. 
4. Discutǎ cu un adult din familie şi stabiliţi împreunǎ care este ora cea mai potrivitǎ pentru teme. 
5. Dacǎ alegi sǎ îţi faci tema dimineaţa, pune ceasul sǎ sune mai devreme. 
6. Scrie orarul şi pune-l pe perete ca sǎ îl vadǎ şi familia. 
7. Spune-le prietenilor când este ora ta de teme şi roagǎ-i sǎ nu te deranjeze când îţi faci temele. 
8. Roagǎ pe cineva din familie sǎ lucreze alǎturi de tine în primele sǎptǎmâni. 

 
Secţiunea 3 

1. Dacǎ nu ai caiet de teme, ia-ţi unul. 
2. Când profesorul spune tema, ascultǎ-l cu atenţie. Noteazǎ-ţi tema. 
3. Dacǎ primiţi tema pe fişe, nu te apuca sǎ le studiezi sau sǎ lucrezi imediat. Ascultǎ întâi ce spune 

profesorul ca sǎ nu scapi instrucţiunile. 
4. Dupǎ ce ţi-ai notat tema, verificǎ cu un coleg ca sǎ vezi dacǎ aţi notat la fel. 
5. Explicǎ-i unui coleg ce temă aveţi. 
6. Cere unui coleg sǎ-ți explice ce temă aveţi. 
7. Dacǎ mai ai neclaritǎţi legat de temǎ, întreabǎ profesorul dupǎ orǎ. 
8. Când ajungi acasǎ spune unui adult ce ai ca temǎ. 

Secţiunea 4 
1. Vorbeşte cu adulţii din familie despre locul unde ai putea sǎ-ți faci tema. 
2. Alegeţi un loc la o masǎ unde poţi şedea ca sǎ-ţi faci tema. 
3. In timp ce îţi faci temele nu porni televizorul sau radioul. 
4. Dacǎ îţi place muzica, pune o piesǎ liniştitoare, nu una care sǎ te facǎ sǎ cânţi. 
5. Inţelege-te cu adulţii din familie ca în timpul cât îţi faci temele sǎ nu mergi tu sǎ deschizi uşa sau sǎ 

rǎspunzi la telefon. 
6. Inţelege-te cu fraţii sau surorile tale ca în timp ce tu îţi faci tema sǎ lucreze şi ei ceva sau sǎ te lase 

singur. 
7. Ia hotǎrârea sǎ nu întrerupi fǎcutul temelor şi sǎ le laşi neterminate. 
8. Cere membrilor familiei sǎ vǎ faceţi un plan comun de lucru pentru ca toţi sǎ lucraţi în acelaşi timp. 
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ALTE RESURSE RECOMANDATE PENTRU ACTIVITĂȚILE TEMATICE DIN 

CADRUL PROGRAMULUI DE MENTORAT 

 

Site-uri resursă 

http://www.oh-cards.ro/carduri/ - carduri OH pentru discuții, temele 1 și 2 

 

Filme / înregistrări resursă (on-line) 

Tema 1: Cine sunt eu? 

1. Despre îndrăzneala de a fi noi înșine http://youtu.be/b_rKs4DlADQ   

2. Despre amintiri: http://www.youtube.com/watch?v=85HDu87TGy0&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=hKGqGdR2s5A 

3. Despre identitate etnică 

http://www.apreciaza-diversitatea.ro/spoturi.html 

 

Tema 2: Resursele mele 

4. Despre dragoste (film de animație) 

http://www.youtube.com/watch?v=PTdzCAGH3lU&feature=related 

5. Despre relații  

a. Alexandrina Hristov: Tu ești cea mai frumoasă parte din mine 

Muzica la http://www.youtube.com/watch?v=ggrVvjughkI&feature=related (pentru elevi care preferă 

muzică mai sofisticată) 

 

Textul:  

”Stele s-au prins de ramura cerului 
Ursul a încins frica cu cântecul lui 
Încerc să nu fug, mai vreu să rămân,  
Hai să vorbim. 
 
Tu ești cea mai frumoasă parte din mine  
Dar ești atât de departe. 
 
Roșcata din tren cu gură de foc 
Mi-a comunicat că eu pot 
Să nu fug, pot să rămân 
Hai să vorbim. 

http://www.oh-cards.ro/carduri/
http://youtu.be/b_rKs4DlADQ
http://www.youtube.com/watch?v=85HDu87TGy0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hKGqGdR2s5A
http://www.apreciaza-diversitatea.ro/spoturi.html
http://www.youtube.com/watch?v=PTdzCAGH3lU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ggrVvjughkI&feature=related
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Tu ești cea mai frumoasă parte din mine  
Dar ești atât de departe. 
 
Sar peste foc 
Mă înalț peste fum 
Dorința o spun 
Vreau să rămân (x2) 
hai să vorbim. 
 
Tu ești cea mai frumoasă parte din lume 
Și veï ajunge departe” 
Versuri preluate de la: http://www.versuri.ro/  

 

b. Gheorghe Gheorghiu: Unde dragoste nu e, nimic nu e 

http://www.youtube.com/watch?v=_XOHpJ-UPD4&feature=related (pentru elevi care preferă muzică mai 

populară) 

Text: 

Au fost o vreme împreună 
Și-aveau atâtea zeci de gânduri 
Să-ți spun povestea lor iubito? 
Dar tu citește-o printre rânduri. 
 
Ar fi trecut neluați în seamă 
Cu traiul lor cel fără vină 
Chiar dacă eu știam ce-ascunde: 
Și fantezie, şi lumină. 
 
REFREN: 
Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, 
Nici soare nu-i, nici viață nu-i, 
Iar eu mă simt al nimănui. 
Acolo unde nu ești tu (bis) 
 
Au fost o vreme împreună 
Două străine emisfere 
Călătoreau acei doi tineri 
Prin anotimpuri efemere. 
 
De la prieteni, de la rude, 
Luau duminici cu-mprumut, 
Știau mai bine ca oricine  
Să le transforme în trecut. 
 
Versuri preluate de la: http://www.versuri.ro/  
 

http://www.youtube.com/watch?v=_XOHpJ-UPD4&feature=related
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Tema 3: Viața mea ca o călătorie 

 

a. Despre îndrăzneala de a fi noi înșine http://youtu.be/b_rKs4DlADQ   

b. Despre educație prin modelare http://www.trilulilu.ro/blueangelno1/794f934703741a  

http://youtu.be/b_rKs4DlADQ
http://www.trilulilu.ro/blueangelno1/794f934703741a
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