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Violenţa dăunează grav copilăriei 

 

 

prof. înv. primar MIKLOŞ MIHAELA 

Şcoala Gimn. Nr. 7 Petroşani 

 

„Copiii cresc zâmbind, copiii cresc în joacă. Ei cresc folosind culorile şi dând crezare poveştilor care se 

termină cu bine. Când violenţa le şterge zâmbetul sau le opreşte joaca sau schimbă culorile în gri şi negru şi face 

poveştile de necrezut, copiii nu mai cresc pe dinlăuntrul lor.” 

(Dr. Cristian Andrei ) 

 

Violenţa este una din marile probleme ale lumii contemporane. Presa scrisă sau audio-vizuală informează în 

permanenţă cu privire la diverse manifestări ale acestui fenomen. De la formele cele mai agresive precum războaiele 

ori crimele terifiante, bătăile, violurile, furturile, distrugerile de bunuri şi până la cele mai puţin şocante, cum ar fi 

violenţele verbale, toate acestea se perindă zilnic prin faţa ochilor noştri, susţinute de o abundenţă de imagini 

violente. 

În acest context, apariţia diferitelor forme de violenţă în mediul şcolar, familial, în viaţa de zi cu zi, pare 

aproape o fatalitate şi devine adesea un lucru obişnuit, cu care oamenii coexistă fără măcar a mai sesiza pericolul. 

Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, luarea în stăpânire a fenomenului violenţei nu se poate face decât dacă îi 

sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare şi posibilitatea de prevenire. 

Definirea violenţei s-a dovedit a fi o încercare extrem de dificilă. Acest fapt se explică prin complexitatea 

fenomenului, dar şi prin marea diversitate a formelor sale de manifestare. 

Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu agresivitatea. Agresivitatea poate fi definită ca orice act ce 

are ca intenţie producerea unui prejudiciu ţintei vizate. Rădăcina latină a termenului violenţă este „vis”, care 

înseamnă “forţă” şi trimite la ideea de putere, de dominaţie, de utilizare a superiorităţii fizice împotriva altuia. 

Istoric şi cultural, violenţa este o noţiune relativă, dependentă de codurile sociale, juridice şi politice ale 

societăţii în care se manifestă. 

Majoritatea analizelor privilegiază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp ce violenţa ţine 

mai mult de cultură, de educaţie, de context. 

Violenţa se împarte în trei tipuri: 

1. Violenţa faţă de sine: sinuciderea, abuzul şi comportamentul autodistructiv. Ea poate lua anumite forme: 
fizică, psihologică sau privaţiuni şi neglijenţă faţă de sine. 



2. Violenţa interpersonală: violenţa familială/ domestică/ în cuplu; violenţa comunitară (între persoane care 
nu sunt rude şi care pot chiar să nu se cunoască). Ambele subtipuri pot lua anumite forme: fizică, verbală, 
sexuală, psihologică sau privaţiuni şi neglijenţă.  

3. Violenţa colectivă: 
 - violenţa socială; 

 - violenţa politică; 

 - violenţa economică. 

Toate aceste subtipuri iau aceleaşi forme ca şi violenţa interpersonală. 

 

 Violenţa poate fi considerată ca un continuum, de la forme minore – împingere, bruscare, gesturi fizice, 

expresii verbale denigratoare, jigniri etc. – la forme majore sau chiar extreme, mergând până la forme letale. 

 În contextul şcolar, tipul cel mai răspândit de violenţă este cea interpersonală şi cea intrapersonală, cu 

următoarele forme: 

• fizică,  
• verbală,  
• sexuală,  
• psihologică,  
• privaţiuni şi neglijenţă. 

Acest tip de violenţă (cea şcolară) se manifestă prin comportamente precum: 

• exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire; 
• bruscare, împingere, lovire, rănire; 
• comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism – 

provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă –, furt); 
• ofensa adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită necuviincioasă faţă de cadrul 

didactic); 
• comportament şcolar neadecvat: absenteism, întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în 

şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare 
Actori ai violenţei în şcoală 

• Violenţa între elevi 
• Manifestări violente ale elevilor faţă de profesori 
• Manifestări violente ale profesorilor faţă de elevi 
• Părinţii – actori ai violenţei în şcoală 
• Violenţa în proximitatea şcolii 
 

Comportamentul elevului mic reprezintă oglinda dezvoltării lui psihice, este reacţia personalităţii lui în 

formare faţă de tot ceea ce-l înconjoară, dar şi faţă de propria persoană. 

 Aceşti elevi impulsivi, care devin apoi elevi cu abateri disciplinare, provin de obicei din familii cu dezacorduri 

evidente între libertatea exagerată şi educaţia prea autoritară ce creează, de cele mai multe ori, confuzie şi dificultăţi 

de relaţionare. 

 Întâlnim, aşadar, stiluri parentale de educaţie prea permisivă, cu părinţi centraţi pe propria persoană, 

inconstanţi în aplicarea şi utilizarea normelor disciplinare sau opusul acestora, părinţi prea dictatoriali, cu pedepse şi 

restricţii severe, chiar agresivi cu propriii copii. Ambele stiluri parentale pot conduce spre manifestări 

comportamentale neadecvate, chiar violente ale copiilor, atât în cadrul familiei, cât şi în alte medii, cum ar fi cel 

şcolar.  



Copiii învaţă prin imitaţie, uneori chiar de la părinţi, că violenţa este o modalitate adecvată de exprimare a 

puterii asupra altora şi de a obţine ce-şi doresc. Aceste comportamente învăţate în familie sunt aduse în şcoală, 

comunitate, în relaţiile cu prietenii, extinzând astfel raza lor de acţiune, cooptând alţi membri, rezultând astfel gaşca 

lui. 

 Nu doar părinţii sunt vinovaţi de manifestările violente ale copiilor ci, uneori, chiar şi cadrele didactice. 

Aceste manifestări pot cuprinde agresiune verbală - ţipete, injurii, jigniri, dar şi nonverbală, prin ignorarea mesajelor 

elevilor şi neacordarea de atenţie acestora, ceea ce conduce la instalarea barierelor în comunicarea didactică sau 

marginalizarea unor elevi. Aceste manifestări nepotrivite ale cadrelor didactice influenţează negativ stima de sine a 

elevilor, reduc motivaţia, transformă şcoala   într-un spaţiu de insecuritate pentru aceştia, încurajându-le 

manifestările violente. 

 Cea mai bună metodă de a face faţă comportamentului negativ al elevului este de a utiliza, ori de câte ori 

este necesar, întărirea pozitivă. Atât părintele, cât şi cadrul didactic, să nu piardă nicio ocazie de a recompensa 

printr-o apreciere verbală, o îmbrăţişare, printr-un zâmbet, orice comportare bună a elevului. Toate acestea îl 

determină pe elev să se simtă mai bine, să-şi recâştige încrederea în sine, să repete un astfel de comportament.   

 Şcoala are cea mai mare influenţă în ceea ce priveşte însuşirea unor valori civice şi socio-profesionale ca: 

libertatea de expresie, creativitatea, competenţa, comportamentul activ, cultura civică, spiritul de competiţie, 

formarea culturală, succesul, patriotismul.  

 Pentru a putea combate cultura dominată de violenţă, trebuie să conştientizăm, în primul rând, dimensiunile 

fenomenului şi efectele sale negative asupra comportamentului copiilor (evident, alături de alte cauze). 

 Rezolvarea acestei probleme nu se poate realiza decât prin efortul comun al tuturor factorilor implicaţi în 

educaţie, cei mai importanţi fiind şcoala şi familia. Parteneriatul familie-şcoală are, în acest context, un rol foarte 

important. 

 

 

Cum se poate elimina violenţa? 

Printr-o disciplinare pozitivă, în conformitate cu dreptul copilului de a se bucura de o dezvoltare sănătoasă şi 

de a nu suferi de pe urma niciunei forme de violenţă. 

  

 În calitate de părinte:  

1.Oferă un exemplu bun! 

2. Foloseşte metode de disciplinare non-violente! 

3. Limitează expunerea la violenţă! 

4. Impune reguli clare şi limite potrivite vârstei! 

5. Oferă-i copilului multă afecţiune şi atenţie! 

 

În calitate de cadru didactic: 

1. Asumarea responsabilităţii în clasă şi în afara ei; 



2. Nu toleraţi prejudecăţi şi stereotipii în clasă! 
3. Ascultaţi-vă propria conştiinţă! 
4. Implicaţi-vă în activităţi ale instituţiilor care combat violenţa între elevi! 
5. Ţineţi cont de „semnalele de alarmă”! 
6. Discutaţi cu elevii pe tema prevenirii violenţei şcolare! 
7. Încurajaţi elevii să vorbească liber despre violenţă! 
8. Învăţaţi elevii despre managementul şi rezolvarea conflictelor! 
9. Implicaţi părinţii! 
 

În practica şcolară există mai multe modalităţi de colaborare a învăţătorilor cu familiile elevilor: 

•  şedinţe cu părinţii – cadrul organizat al unor analize riguroase asupra influenţei exercitate de diferiţi factori, 
printre care şi mass – media asupra copiilor; 

•  lecţiile şi serbările ţinute în faţa părinţilor permit familiei să vadă manifestările elevilor, rezultatele muncii 
lor, trăirile şi comportamentul acestora; aceste activităţi vor fi urmate de analize bazate pe discuţii sincere, 
stimă, cointeresare în obţinerea eficienţei maxime în educarea copilului; 

•  vizitele la domiciliul elevilor sunt momente în care se realizează o cunoaştere amănunţită a împrejurărilor 
de viaţă pe care le trăieşte copilul. Acum pot fi discutate şi probleme legate de prezenţa televizorului în viaţa 
sa şi efectele pe care acesta le are asupra comportamentului copilului. 

 

Încă de la cele mai fragede vârste, elevii trebuie să conştientizeze faptul că libertatea reprezintă atributul cel 

mai de preţ al omului. Copilul trebuie să înţeleagă că nu-şi poate alege singur conduita, deoarece libertatea sa de 

acţiune ar putea restrânge libertatea aproapelui său. El va fi invitat să acţioneze doar după ce cere sfatul părintelui 

sau al cadrelor didactice. Va respecta regulile grupului în care a intrat - clasa.  

 Copiilor li se vor oferi modele pozitive de comportament, vor fi orientaţi în alegerea prietenilor. În acest sens 

se pot folosi textele din manuale, jocurile de rol, dramatizările. De asemenea, activităţile desfăşurate în perechi, în 

grup au eficienţă sporită, deoarece conduc la relaţii de colaborare, cooperare, bună înţelegere, toleranţă. 

 De-a lungul şcolarităţii, copiii vor fi învăţaţi că, trăind într-o colectivitate, au anumite îndatoriri faţă de alţii, 

că problemele lor devin probleme ale grupului. De asemenea, vor înţelege că îndeplinirea unor îndatoriri nu este un 

lucru greu  dacă, de mici, încearcă să respecte, să ajute, să fie politicoşi cu cei din jur. 

 Părinţii vor fi permanent implicaţi în viaţa şcolii, participând alături de copii la diverse activităţi (spectacole, 

serbări, întâlniri cu elevi de la alte şcoli, concursuri, excursii), oferind elevilor modele comportamentale pozitive. 

 MAHATMA GANDHI afirma foarte plastic, referindu-se la  necesitatea educaţiei nonviolenţei: „Resping ideea 

de violenţă, pentru că binele obţinut prin mijlocirea acesteia nu este de durată, în schimb, răul provocat de violenţă 

este de durată. A învăţa că în viaţă, mai uşor se învinge ura cu dragostea, minciuna cu adevărul şi violenţa cu 

blândeţea, ar trebui să fie un element fundamental în educaţia oricărui copil.” 

  

 

Să exmatriculăm violenţa! 

Studiu realizat pe baza rezultatelor  chestionarelor aplicate în cadrul proiectului naţional „DINCOLO DE 

CURRICULUM” 

 

 



La studiu au participat 1317 elevi şi 657 părinţi din toată ţara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observi în jurul tău acte de violenţă?             

Consideraţi că în şcoala copilului 

dumneavoastră există acte de violenţă? 

Consideri că tu provoci  acte de violenţă?  

Consideraţi că ar putea copilul 

dumneavoastră provoca acte de violenţă? 



 

 

 

 

În încercarea de a clasifica cele mai întâlnite forme ale violenţei şi motivele care stau la baza 

comportamentelor violente, s-au obţinut rezultate identice la elevi şi la părinţi. 

 

 

 

 

Motivele care stau la baza comportamentelor violente 

 

Consideri că eşti victima 

unor acte de violenţă? 

Consideraţi că  este victima unor acte de 

violenţă copilului dumneavoastră? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activitatea copiilor la cercul de Electromecanică de la 

Clubul Copiilor Petroșani 



 

 

Textul literar versus textul nonliterar 
 

Prof. Haiduc Laura 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 
Literaturaeste o ramură a artei, care ca şi celelalte părţi componente ale acesteia (muzică, pictură, 

dans etc.) prezintă realitatea. Recrearea realităţii se realizează cu ajutorul cuvintelor, care îmbinate în 
structuri logice se adresează gândirii şi imaginaţiei cititorului, solicitând văzul, auzul, mirosul şi/sau simţul 
tactil. 

Literatura, în sens larg, cuprinde totalitatea operelor scrise sau orale care intră în patrimoniul 
cultural al unui popor. În sensul restrâns al cuvântului prin literatură se înţelege totalitatea operelor orale 
şi scrise care  înfăţişează în mod artistic realitatea.  

Textele literare sunt ficţiuni, chiar dacă pleacă de la realitatea pe care o reflectă mai mult sau mai 
puţin.  Înastfel de lucrări se emit de fapt ipoteze despre realitate. 

Pentru ca un text să fie literar trebuie să respecte unele condiţii : 
-să transmită o impresie individuală, subiectivă asupra realităţii; 
-să  producă idei general umane; 
-să emoţioneze receptorul; 
-săaibă o construcţie specifică (limbaj conotativ, bogăţie lexicală, polisemantism, unicitate, expresivitate)  

În opoziţie cu textul literar se află textul non literar. Acesta se raportează la anumite aspecte din 
realitate cuprinzând: instrucţiuni de folosire a unor aparate, afişe, adeverinţe, legi, articole de ziar, reclame 
etc. Informaţiile din textele nonliterare au uncaracter obiectiv şi nu urmăresc să emoţioneze receptorul, ci 
doar transmit informaţii  desprea  specte din realitate 

În majoritatea cazurilor perspectiva abordată a fost centrată asupra elevului, asupra metodelor și 
chiar mijloacelor didactice utilizate am considerat că o privire autoreflexivă asupra documenetelor care 
conturează strategia didactică, ar putea să însemne un pas nesemnificativ din perspectiva originalității, dar, 
poate, un pas util pentru praxisul didactic. 

Eficiența unei lecții este dată, nu numai de vehicularea corectă și rapidă a unor informații de la 
profesor la elev și invers, ci și de modalitățile de însușire a unor cunoștințe, priceperi și deprinderi de către 
unii dintre ei, astfel încât acestea să le fie utile și să le asigure eficiența în viața personală și profesională. 

Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 
metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu 
activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. 

Plecând de la o literatură în domeniu metodele didactice sunt împărţite din punct de vedere istoric 
în: 
-metode tradiţionale\ clasice: expunerea, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia; 
-metode moderne: algoritmizarea, problematizarea, brainstorming-ul, instruirea programată, studiul de 
caz, metode de simulare, proiectul – tema de cercetare. 
Insă nu tot ce este “vechi” este neapărat si demodat, după cum nu totceea ce este “nou” este şi modern. 
Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii şcolii, a educaţiei 
formale, alături de cea nonformală şi informală.  

În abundenţa informaţională cu care societatea  actuală se confruntă, sistemul educaţional are 
dificilul rol de a forma personalitaţi care să ştie să discearnă informaţia preţioasă de cea excedentară, de a 
extrage esenţialul din general. Astfel, în educaţie a apărut termenul de "educaţie modernă". Temenul 
de modern este folosit în educaţie, de obicei pentru a releva situaţia avansată a prezentului în relaţie cu 
trecutul care a fost depăşit prin dezvoltare. Pentru unii,modernitatea esteopusă practicilor tradiţionale şi 
se caracterizează prin schimbare, inovaţie şi dinamism. Însocietăţile moderne, cunoaşterea e echivalentă 
cu ştiinţa şi e importantă în sine. 



Oamenii caută căile optime pentru a dobândi "cunoaştere", "ştiinţa" din cât mai multe domenii, 
considerând ca astfel vor fi recunoscuţi drept persoane educate. Într-o societate modernă, cunoaşterea 
trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu doarpentru "a şti" şi a stoca o serie de informaţii din diferite 
domenii, pentru a demonstra cât de "educateşti", ci, înveţi pentru "a face", pentru "a folosi" ceea ce şti, 
pentru "a aplica" ceea ce ai acumulat, înfolosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învătat este 
dezideratul major al educaţiei moderne. 

Învăţarea este un act personal, care cere participare personală. Problema esenţială de   care 
depinde producerea învățării eficiente este problema implicării, a angajarii celui care învață.  
  Ceea ce este definitoriu pentru metodele activ-participative moderne este tocmai capacitatea 
acestora de stimulare a participării active și depline, fizice si psihice, individuale și colective a elevilor în 
procesul învăţării, de a lega elevul de ceea ce face, până la identificarea lui cu sarcina de învăţare. Sunt 
considerate activ-participative, toate acele metode care sunt capabile să mobilizeze energiile elevului, să-i 
concentreze atenția, să-l facă să urmărească cu interes şi curiozitate lecţia, să-i câştige adeziunea logică şi 
afectivă faţă de cele nou-învăţate; care-i îndeamnă să-şi pună in joc imaginaţia, înţelegerea, puterea de 
anticipare, memoria şi nu numai. 

Ca să-l poată implica, cu adevărat pe cel care învaţă, metodele activ-participative pun accentul pe 
procesele de cunoaștere (învățare) și nu pe produsele cunoaşterii. Ele sunt, deci, metode care ajută elevul 
să caute, să cerceteze, să găsească singur cunoştinţele pe care urmează să şi le însuşească, să afle singur 
soluții la probleme, să prelucreze cunoştinţele, săajungă la reconstruiri şi resistematizări de cunoştinţe; 
acestea sunt, prin urmare, metode care îl învață pe elev să învețe, să lucreze independent.  

Activ-participative sunt și metodele de interacțiune colectivă,de interacțiune între cei care învață; 
metodele care atrag elevii la discuții colective și cooperare colegială intensă, care facilitează și intensifică 
schimb spontan de informații și idei, de impresii si păreri, confruntarea de opinii și alternative în cadrul 
clasei de elevi. 
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,,Perspective  ....   Valea Jiului ” 

Fotografie realizata in cadrul cercului de ,,Fotografie digitala” de la Clubul Copiilor Petrosani 

Prof. Coord. Imre Kovacs. 



Miroase a toamnă 

Elev: Torgie Florin 
Şcoala Gim. Nr. 7 Petroşani 
Prof.coord. Haiduc Laura 

  

 

 O zi comună și plictisitoare, numai bună pentru a hoinării cu mintea prin trecut si prin prezent. 

Stau în fața ferestrei și privesc afară la pomii rmași golași.  De frunze uscate. Știindu-i astă primăvară verzi, 

nu pot să nu mă întreb de ce nu-și pot păstra culoarea frunzei și tinerețea pură. În loc de răspuns urechile-

mi percep un foșnet de frunze uscate, gândul îmi completează restul răspunsului :„e legea firii”. Unii se 

nasc, trăiesc și gustă din bucuriile vieții, iar alții în loc de bucurie au doar speranță. Aceștia din urmă își fac 

bagajele și se îndreaptă spre noi orizonturi, ascunse de ochii lumii. 

 O rază rușinoasă de soare, răsărită de după nori, mă aduce cu mintea în prezent. Îmi mângâie 

fața blândă și imediat simt admirație față de creația naturii.Un zâmbet discret îmi încolțește în colțul gurii, 

iar ochii sorb cu plăcere apariția soarelui. Îmi aduc aminte de diminețiile de vară. Mi-e dor de păsărelele 

vesele, de rândunelele ce zi de zi ciripeau la geamul deschis, vântul își făcea loc în cameră. Miroase a frig, 

miroase a toamnă. 

 Încântarea durează puțin, căci soarele obosit de arșița verii, se ascunde după un deal pe când 

măreața lună apare, ca de obicei, mândră și grațioasă. Lăsarea serii aduce cu sine și un vânt rece. Acesta 

suflă cu putere și răscolește toate frunzele. Atmosfera este sumbră, am senzația că natura se poartă 

dușmănos risipind covorul ruginiu în cele patru zări. Prin geamul deschis vântul își face loc în cameră. 

Miroase a frig, miroase a toamnă. 

 Ce bine e să fii acasă, într-un loc cald , plin de iubire și siguranță. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghetea Andreea, clasa a III -a 

 



Fotografie realizată în cadrul cercului de la 

 Clubul Copiilor Petroșani. 



TOAMNA 

Elev: Sava Maria 
Şcoala Gim. Nr. 7 Petroşani 
Prof.coord. Nagy Monica 

 

 Prima lună a anotimpului toamna este septembrie, o lună de trecere, o lună în care schimbăm 

activitatea și odihna pe muncă. 

 Sunetul primului primului clopoțel cu glasul cristalin și vesel anunță începerea unui  nou an 

școlar. Acum încep să plece păsările spre zonele mai calde a globului. Mai întâi stolurile de berze se ridică 

în bolțile cerului, iar mai apoi cârduri-cârduri de cocori. Cu aripile lor mari bat aerul și se îndepărtează de 

linia orizontului. Rândunelele mici și iuți, ca niște vârfuri de săgeți pleacă și ele. Urșii se îngrașă pentru a 

rezista frigului de peste iarnă, iar veverițele își burdușesc scorburile cu alune și ghinde. 

  Natura își schimbă hainele verzi ca cele ruginii. Iarba se usucă și piere încetul cu încetul, 

pădurea devine un tablou pictat în roșu, galben auriu și arămiu. Totul în jur pare pârjolit, copacii cu crengile 

lipsite de frunze par niștestatui lipsite de viață. 

 În lunile de toamnă, zilele sunt mai mici, iar nopțile tot mai lungi. Ploile reci cu stropi mici spală 

pământul adormit și trist. Deși toamna aduce belșug în cămările oamenilor este un anotimp trist care 

umple sufletele oamenilor cu melancolie. 

 

 

 
Desen realizat de Fertu Gabriela-Nicoleta, clasa a VI-a. 



Fotografie realizată în cadrul cercului de la 

 Clubul Copiilor Petroșani. 



 

Fotografie realizată în cadrul cercului la  
Clubul Copiilor Petroșani 

 



IARNA 

 

De Anul Nou se termina un an si incepe un nou an precum ar fi 2015. Anul Nou se mai numeste si Revelion. 

De revelion la ora 00 :00 se termina anul si pe cer sunt multe artificii. 

Eu de Anul Nou am fost la ora 19 : 00 la matusa mea care locuieste in aeroport si au venit niste prieteni care 

locuiesc in orasul Pitesti ne-am distrat neam jucat jocul 10 PHASE  pana la ora 03 :00 cand am plecat acasa vineri 

prima zi din an ne-am distrat am avut musafiri dar din pacate tatal meu a fost la lucru inaine de Anul Nou a fost 

Craciunul si a venit Mos Craciun cu multe daruri fiindca eu si sora mea am fost cuminti amandoua dar am fost si la 

colindat cu niste prieteni .In ziua de Craciun am mers la Deva la matusa mea si la unchiul meu. Am fost si la patinuar 

unde am patinuat. 

Duminica, inainte sa inceapa scoala am fost la munte la schi si am schiat cu un prieten dar mai intai l-am 

invatat sa schieze.Cu schiurile poti forma pulvar, cand mergi cu viteza si iei curba brusc se formeaza pulvarul. 

Eu i-am spus surorii mele : 

             -- Adnana,abea astept sa mergem la munte, sa vina Mos Craciun, sa vina revelionul,sa sarbatorim anul nou la   

ora 00 :00 ! 

              --Si eu astept sa mergem la schi, si vreau sa merg si la colindat pentru ca mie imi place sa cant ! 

              --Si mie imi place sa cant si eu vreau sa merg la colindat, dar tu nu ai spus ca mergi la  

 

sa ti-o spun ?  

 

Mie imi place iarna 

E foarte frumoasa 

E si friguroasa 

Noi la munte mergem 

Schiem si ne distram 

Prin zapada ne-aruncam 

Ne distram sarim,fugim 

Si cu sania noi ne dam 

In zapada nearuncam 

Si noi ne distram !!! 

                --Tia placut poezia ? 

                 --Da a fost frumoasa… 

A fost si sarbatoarea BOBOTEZEI care vine de la numele Sfantul Ioan Botezatorul. 

Craciunul pentru mine inseamna magie,si o sarbatoare in care stam cu toti cu familia,colindam vestim 

Nasterea Domnului Iisus Hristos si ne distram. 

           Revelionul a fost minunat si am petrecut-o cu familia mea si  cu cativa prieteni a fost frumos. ☺ ☺ ☺ 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
COPILUL TIMID 

                                                                             Prof.înv.primar Catrina Tamara Liliana 

                                                                              Şc.Gimn.Nr.7 Petroşani 

 

 

 Orice copil timid e un neînţeles de ceilalţi, este susceptibil şi neadaptat, iar suferinţa lui are ecou în afara 

persoanei sale, stânjenind relaţiile normale în clasa de elevi, în echipa de joacă. 

Adesea, părinţii constată doar timiditatea la copilul lor şi nu ştiu ce să facă, sunt derutaţi. Unii o ignoră, aşteptând să 

treacă de la sine, ca o boală a copilăriei sau a adolescenţei. Intervenind însă, alţii se plâng că nu reuşesc decât să 

adâncească complexul de inferioritate, umilind şi mai mult copilul. Greşelile de educaţie, şi din familie şi din şcoală, 

pot fi rezumate prin cele două atitudini opuse: severitate excesivă la un pol şi răsfăţat exagerat la celălalt. 

 Timiditatea, în majoritatea cazurilor, se instalează în copilărie, printr-o protecţie exagerată a părinţilor, 

lipsindu-l de colectivităţile de colegi, de prietenii de joacă sau, dimpotrivă, impunându-i pretenţii prea mari, abuzive, 

imposibil de satisfăcut, punându-l în stare de incapacitate, de culpabilitate, timorându-l sau făcându-l încăpăţânat, 

agresiv, răzbunător. 

 Deşi timidul are anumite predispoziţii înnăscute, e vorba de tipul de sistem nervos şi de fiziologia 

emotivităţii, totuşi timiditatea este mai mult rezultatul unei educaţii greşite. De aceea ea poate fi prevenită sau 

vindecată total sau parţial, dând dovadă de mult tact, pricepere, răbdare şi mai ales cunoaştere. Cel mai important 

fapt este ca învăţătorul să găsească acele mijloace şi acele prilejuri care să cultive încrederea în sine, curajul, 

sociabilitatea, voinţa, stăpânirea de sine.  Atât familia cât şi şcoala pot combate cu succes timiditatea, nu cu 

sfaturi şi explicaţii, ci organizând mai bine munca şcolarului, dându-i posibilitatea să izbutească în ce face, 

conducându-i eforturile către succese. Nu poţi educa fără să încurajezi şi în acest sens timizii au cea mai mare nevoie 

de încredere, de aprobare, de laude. Dar nu este deloc uşor, căci o încurajare stângace, neconvingătoare poate să 

supere sau să umilească mai rău decât o observaţie critică. 

 Un copil timid este de obicei foarte impresionabil, exagerat în emoţii şi cu o inteligenţă analitică datorită 

căreia nu-i scapă cele mai mici semne sau gesturi. 

 Este o greşeală combatarea la timizi a unor manifestări de superioritate de care ei au atâta nevoie spre a-şi 

echilibra complexele de inferioritate. 

 Preocupările noastre ale educatorilor, trebuie să fie mai insistente şi mai sistematice spre a-i ajuta pe copiii 

timizi. În familie uneori, apar forme terorizante faţă de astfel de copii, dintr-o greşit înţeleasă dragoste părintească, 

iar efectele sunt pierderea curajului, a siguranţei de sine. La extrema cealaltă se află răsfăţul, supraprotecţia într-o 



atare situaţie se află de obicei copilul unic, crescut în condiţii de seră, ferit de orice primejdii, de orice efort, de orice 

iniţiativă. Din exces de dragoste, părinţii îi satisfac toate dorinţele, înlăturând din calea lui orice piedică, orice 

ameninţare, orice risc. Astfel, el creşte dezarmat faţă de orice situaţie nouă, devine vulnerabil, expus la înfrângeri, 

nesigur pe el. Faptul că i se spune în permanenţă ce să facă şi ce să nu facă, faptul că este tutelat insistent, sufocant, 

îl conduce pe copil către un sentiment de nesiguranţă, din care apar eşecurile pe un fond de sensibilitate înnăscută, 

crează timiditatea mai mult sau mai puţin accentuată, în funcţie de alte condiţii şi împrejurări educative şi sociale. 

 O bună profilaxie asupra timidităţii este activitatea sub orice formă, dar mai ales în grup, în colectivitatea 

şcolară. Şcoala este o experienţă socială, copilul venind în contact cu alţi copii, ca şi cu adulţi. Acest sistem de relaţii 

reprezintă  „vaccinul” contra timidităţii. Prin cercurile tehnice, prin sport, prin formaţii artistice i se cultivă copilului 

deprinderi utile, încredere în sine, satisfacţii. 

 Fiecare copil poate fi comparat cu un copăcel care creşte într-o pădure: fiecare încearcă să iasă la lumină. 

Câştigul aparţine celui mai dârz luptător. 

 

 

Activitate la cercul de Electromecanică  de la Clubul Copiilor din Petroșani . 



 

Desene  realizate de :    Apetrei Alex  - Florin  

Clasa a –VI-a C.  

Coordonator profesor Imre  Kovacs 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   Autor:   Andreea Gheara 

Clubul Copiilor Petroșani. 

Coordonator prof.  IMRE KOVACS 


