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ARGUMENT 

               Lumea interioară a copiilor este una plină de mister şi complexitate. Deşi sunt mici, au 

şi ei temeri, nevoi, emoţii, frustrări…Ne întrebăm de multe ori de ce oamenii mari nu  reuşesc să-

i înţeleagă pe copii. Poate pentru că nu au găsit un limbaj comun. Uneori un simplu desen îţi 

poate dezvălui multe lucruri pe care nu le ştiai. Dacă pătrunzi în sufletul copilului poţi apoi, prin 

intermediul poveştilor bine alese, să-i  elimini temerile, să-i redai încrederea în sine, poţi corecta 

ceea ce pare a fi greşit în comportamentul lui, sau poţi să-i readuci zâmbetul pe buze. 

                Poveştile au mare efect asupra  lumii copiilor, dar şi asupra dezvoltării acestora. 

Influenţele  poveştilor nu sunt valabile doar în rândul celor mici, ci şi asupra celor mari. Cine  nu 

îşi aduce  aminte de o poveste anume pe care o îndrăgea când era mic? Oricare  din noi ne 

amintim acele basme care ne-au marcat într-un fel anume conştiinţa şi care puteau face referire 

cumva într-un mod inconştient cu viaţa noastră de atunci, cu relaţiile pe care le aveam cu 

societatea sau familia, şi fiecare din noi ne identificam undeva într-o poveste. Ne regăsim într-un 

personaj, iar faptul că toate poveştile se termină frumos ne induce subtil puterea realizării de 

sine. 

               Într-o  poveste este uşor ca micuţul să se identifice şi să-şi mărturisească trăirile sau să 

şi le descarce prin intermediul personajelor. El nu deţine metodele comunicării atât de bine ca un 

adult, lui îi este greu să se exprime, recurgând adesea la limbajul trupului: gesturi, mimică, ton 

vocal, plâns etc. El nu poate şti ce anume simte cu adevărat, nu conştientizează, dar puteţi afla 

punându-l pe el să continue o povestioară, să o creeze. 

Astfel, prin poveste, copilul învaţă că fiecare poate ajunge la cunoaşterea de sine, culminând cu 

atingerea scopurilor personale. Poveştile urmează teme din realitate şi este important ca ele să fie 

identificate de părinţi sau cadre didactice pentru a se urmări dezvoltarea copilului sau chiar 

remedierea unor probleme ale acestuia. Se pot trata diferite disfuncţii sau probleme psihologice 

ca: timiditatea, dependenţa prea mare de părinţi, frica de întuneric, etc. De aceea alegerea 

poveştilor trebuie făcută cu atenţie, fiindcă ele influenţează copiii. Există cărţi special destinate 

terapiei prin poveşti. Nu este neapărat vorba despre o terapie, poate este mult spus, însă sunt 

poveşti care au un sens ascuns şi care influenţează pozitiv gândirea umană. 

                Povestea terapeutică este un mijloc excelent de a ne adresa copilului fie pentru a 

transmite anumite modele comportamentale şi valori morale, fie pentru a înlătura anumite 

comportamente indezirabile. Povestea terapeutică nu îl critică, etichetează, somează pe copil spre 

schimbare, ci favorizează identificarea copilului cu anumite personaje şi implicit transpunerea 

soluţiei din poveste şi în situaţia sa. Povestea este un altfel de limbaj. 

               Dar oare toate poveştile sunt terapeutice? Trăsătura definitorie care face ca o poveste să 

fie terapeutică (tămăduitoare) constă în faptul că aceasta reprezintă un model al împlinirii de 

sine, al atingerii scopului (chiar al fericirii). Scopul poveştii terapeutice este să-i evidenţieze 

copilului anumite aspecte ale situaţiei problematice în care se află şi pe care îi este greu să le 

perceapă, şi să ofere posibilităţi de rezolvare, creative. De aceea povestea, atent aleasă, îl poate 
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ajuta să găsească şi să recunoască formularea exactă a stării, experienţei lui şi să adopte soluţiile 

personajelor din povestea respectivă. Acest lucru îl ajută să capete încredere în sine şi chiar să se 

vindece de efectul anumitor experienţe neplăcute din prima copilărie.  

 

SCOP: 

Simpozionul îşi propune să  reunească în paginile unei cărţi electronice cele mai 

valoroase ” altfel de poveşti”, în scopul  utilizării lor de către toţi doritorii de remediere 

emoţională în rândul copiilor cu probleme de acest fel.  

 

OBIECTIVE:  

 

✓ Prezentarea unor poveşti terapeutice şi a mesajelor poveştilor vizând stări şi sentimente, 

de către cadrele didactice din învăţământul preşcolar sau primar din ţară şi  psihologi; 

✓ Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice care se confruntă cu 

probleme emoţionale în rândul copiilor; 

✓ Crearea unei ”baze de date” cu posibilele tulburări emoţionale ale copiilor şi  multiple 

modalităţi de remediere a lor; 

✓ Realizarea unei cărţi în format electronic cu poveştile terapeutice create de participanţi 

având ISBN; 

✓ Realizarea unei expoziţii - concurs cu desene ce reprezintă personaje cu care se identifică 

copiii. 

 

RESPONSABIL: 

Director , prof. Deleanu Mariana - Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului 

 

ORGANIZATOR: Școala Gimnazială ”Iustin Pîrvu” 

director, profesor Mariana Deleanu – Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului 

 profesor înv. primar Valeria Doboş - Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului  

profesor înv. preşcolar Eugenia Rusu - Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului 

profesor înv. primar Florenţa Baltag– Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului 
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ECHIPA DE PROIECT: 

consilier Școlar  Mirela Loghin – Grup Şcolar „Mihail Sadoveanu, Borca, Neamţ. 

director, profesor înv. primar Mariana Deleanu – Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana 

Teiului 

profesor înv. primar Valeria Doboş - Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului  

profesor înv. preşcolar Rusu Eugenia - Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului 

profesor înv. primar Baltag Florenţa – Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului 

secretar –șef  Juncănariu Anișoara 

 

GRUP ŢINTĂ: 

preşcolari, şcolari mici, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din ţară, 

psihologi; 

 

DURATA PROIECTULUI: 1 februarie 2017 – 31 iunie 2017 

 

INVITAŢI: cadre didactice din comuna Poiana Teiului, psihologi, reprezentanţi ai Consiliului 

Local și ai Primăriei Poiana Teiului 

PARTENER: preot Dorneanu Emanuel 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI: 

9,00 - 9,30 Sosirea participanţilor şi a invitaţilor 

9,30 - 10,00 Deschiderea simpozionului  

10,00 - 12,00 Desfăşurarea programului (prezentarea lucrărilor de către elevi și cadre 

didactice) 

12,00 - 12,30 Pauză pentru cafea 

12,30 - 13,00 Înmânarea diplomelor de participare 

13,00 - 14,00 Dialoguri interactive, feed-back, bilanţ 



5 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar 

din ţară, psihologilor, copiilor din toate nivelurile de învăţământ. 

a. Secţiuni: 

✓ A) pentru copii ( direct/ indirect)  

1. desen/pictură realizat(ă) în concordanţă cu tematica simpozionului pe format A4; 

Aceştia vor reda, prin desenul/pictura lor un personaj de poveste  care i-a 

impresionat cel mai mult) sau un personaj imaginar( care îl  reprezintă, cu care se 

aseamănă). Pentru elevii mai mari de 8 ani  desenele trebuie sa fie însoţite de o 

scurtă descriere a personajului.  Lucrările  vor avea eticheta în dreapta-jos cu 

numele şi prenumele, şcoala, localitatea, clasa, cadrul didactic îndrumător, vârsta 

şi titlul. Fiecare cadru didactic are dreptul să înscrie în concurs maxim 3 elevi. 

2. eseu/ compunere care să respecte tamatica propusă și care să arate cum a 

contribuit o poveste la schimbarea comportamentului unui copil ( ce, cum, cât, de 

ce l-a determinat să se schimbe); 

✓ B)pentru  cadre didactice şi psihologi (direct/ indirect) 

1. o poveste creată în scop terapeutic însoţită de  mesajul pe care îl transmite, 

precum şi o scurtă descriere a  comportamentelor care s-au dorit a fi  corectate cu 

ajutorul acesteia; 

2.  o poveste terapeutică preluată de la specialişti şi folosită cu succes în cazuri 

concrete (se specifică şi sursa de informaţie/ autorul , dar se face și o prezentare a 

studiului de caz); 

3.  o pildă religioasă ,  contextul în care s-a folosit și  beneficiile acesteia; 

Este obligatoriu să fie descrisă problema/ persoana asupra căreia s-a intervenit, dar și 

rezultatele observate ! 

b. Înscrierea participanţilor și trimiterea lucrărilor : 

până la data de 18.02.2017 

pe baza fişei de înscriere din anexă , pe adresa de email sciustinpirvu@yahoo.com,  

 prin trimiterea poveştii terapeutice create, descrierea cazului și rezultatele obținute ,  în 

format electronic , la adresa de e-mail sciustinpirvu@yahoo.com 

Înscrierea participanților se face numai prin fișa de înscriere , pe mail.  

Atenție! Fișa de înscriere se va trimite odată cu lucrarea cadrului didactic. Dacă nu primiți 

confirmare , mai trimiteți încă o dată emailul cu documentele . 

mailto:sciustinpirvu@yahoo.com
mailto:concursuriscpoianatei@yahoo.com
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Dacă participați și cu elevi (desene) , în plic trimiteți doar lucrările copiilor, fișa fiind transmisă 

pe mail. Creațiile literare ale copiilor se vor trimite numai în format electronic, în document 

Word, însoțite de fișa de înscriere și lucrarea cadrului didactic. 

Participarea elevilor este condiționată de participarea cadrului didactic la secțiunea B.  

 prin trimiterea lucrărilor copiilor în plic pe adresa ( numai pentru desene):  

Școala Gimnazială ”Iustin Pîrvu” 

Localitatea Poiana Teiului, 

 Str. Principală, jud. Neamț, cod 617340 

 c. Redactarea lucrărilor (poveştilor terapeutice): 

se va face în format A4, caractere 12 Times New Roman, la 1 rând, cu margini egale de 2 

cm, cu caractere româneşti; 

titlul va fi scris cu majuscule (caractere Times New Roman 14 bold, centrat); 

la 2 rânduri sub titlu se vor scrie: numele şi prenumele autorului şi instituţia  

(caractere Times New Roman 12 bold); 

documentul va fi salvat în Word  și denumit cu numele/ prenumele cadrului didactic 

participant , urmat de cuvântul ”simpozion ” ( Ex. popescu.maria.simpozion ) 

lucrările trebuie să respecte și normele de scriere ortografică 

fiecare autor îşi asumă responsabilitatea pentru lucrarea creată şi răspunde de originalitatea 

lucrării sale; 

lucrările care nu respectă regulile, mai sus menționate, vor fi respinse  

coordonatorii  nu își asumă rolul de corectori  

poveștile create / preluate care sunt neînsoțite de descrierea cazului  vor fi considerate 

incomplete și nu vor fi acceptate 

✓ Lucrările elevilor(desene/ pictură) se vor realiza pe foaie A4 în tehnică la alegere. 

✓ Creațiile literare ale elevului se vor încadra între o jumătate de pagină și două pagini, 

după regula de redactare precizată mai sus 

Adeverințele de participare, diploma și cartea în format electronic vor fi trimise participanților 

până la data de 31 iunie 2017. 
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OBSERVAŢII: 

✓ Povestea terapeutică creată trebuie să abordeze o temă care  poate fi legată de dezvoltarea 

emoţională şi socială: dificultăţi în legătură cu controlul furiei, nemulţumiri legate de 

respectarea regulilor, dorinţe nerealiste la copii, diverse frici, nelinişti,învăţarea bunelor 

maniere, perseverenţa, încrederea sau neîncrederea în forţele proprii, perfecţionismul şi 

teama exagerată de a nu greşi, depăşirea situaţiilor care ne întristează, mofturi la mâncare, 

somn, îmbrăcat, obiceiuri nesănătoase cu privire la alimentaţie, relaţionarea cu adulţii, 

dependenţa de TV, calculator etc. 

✓ Atât poveştile create cât şi cele preluate trebuie să fie însoţite de exemplificarea pe un caz 

real         (detalierea problemei, identificarea / crearea poveştii tămăduitoare, rezolvarea/ 

eliminarea problemei). 

✓ Nu se  vor preciza numele  copiilor pe care s-au efectuat studiile  de caz, ci doar iniţialele. 

✓ Lucrarea trebuie să se încadreze între 1 şi 4 pagini. 

✓ Fiecare autor va primi cartea in format electronic cu ISBN și  diplomă de participare. 

Acestea vor fi trimise în format electronic, pe adresele de email specificate în fișele de 

înscriere. 

✓ Participarea poate fi directă, prin prezenţa autorului la simpozion sau indirectă prin 

trimiterea lucrărilor. 

✓ Nu se percepe  taxă de participare! 

✓ Pentru materialele trimise la simpozion veţi primi confirmarea din partea organizatorilor 

pe e-mail şi acordul de parteneriat . 

✓ Rezultatele participării vor fi transmise până la sfârșitul anului școlar ( acorduri de 

parteneriat, diplome, cartea în format electronic) iar diseminarea va avea loc pe pagina de 

Facebook a școlii / în presa scrisă.  

 

             Vă așteptăm cu  mult drag să ne fiți alături ! 

 

 

Organizatori: 

 

Director, Prof. Mariana Deleanu 

Prof. înv. primar Valeria Doboş 

Prof. înv. preşcolar Eugenia Rusu 

Prof. înv. primar Florenţa Baltag 
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ANEXA 1 

SIMPOZIONUL JUDEŢEAN 

„ALTFEL DE POVEŞTI” 

(FEBRUARIE 2017) 

- FORMULAR DE ÎNSCRIERE – 

NUMELE___________________________________________ 

PRENUMELE_______________________________________ 

SPECIALITATEA____________________________________ 

INSTITUŢIA________________________________________ 

LOCALITATEA_____________________________________ 

JUDEŢUL__________________________________________ 

TELEFON FIX/ MOBIL: ____________________________ 

E-MAIL: __________________________________________ 

TITLUL LUCRĂRII:_________________________________________ 

PARTICIPARE: Directă Indirectă (doar prin trimiterea lucrării) 

MIJLOACE NECESARE  PENTRU PREZENTARE: 

Videoproiector 

Laptop 

Flip-chart 

Altele 

ELEVI ÎNSCRIŞI: 

1.NUMELE___________________________________________ 

PRENUMELE_______________________________________ 

2. NUMELE___________________________________________ 

PRENUMELE_______________________________________ 

3. NUMELE___________________________________________ 

PRENUMELE______________________________________ 
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ANEXA 2 

 
Şcoala Gimnazială”Iustin Pîrvu”                         Şcoala………………………........ 

 Poiana Teiului                                                       ……………………………........                                             

Jud. Neamţ .....................                                       Jud: ……………………….......                                                                                                                 

Nr…………din ……………….                            Nr…………din …………… 

 

ACORD  DE  PARTENERIAT 

 

Încheiat astăzi...................  între Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului, jud. Neamţ, 

reprezentată de director, prof. Deleanu Mariana și  prof. înv. primar. Doboş Valeria, prof. înv. preşcolar 

Rusu Eugenia, prof. înv. primar Baltag Florenţa în calitate de coordonatori ai Simpozionului „ALTFEL 

DE POVEŞTI ”, ediţia a V-a, 2017, şi Şcoala ___________________________  din 

_____________________, judeţul ____________________, reprezentată de prof. 

______________________________, în calitate de director şi _______________________________,  în 

calitate de parteneri la Simpozionul „ALTFEL DE POVEŞTI”. 

 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant, in cadrul Simpozionului  

Județean  „ALTFEL DE POVEŞTI”. 

Şcoala coordonatoare se obligă : 

 să distribuie regulamentul simpozionului şcolilor partenere; 

 să primească lucrările realizate de către elevi şi cadre didactice; 

 să organizeze expoziţia lucrărilor; 

 să realizeze jurizarea concursului; 

 să prezinte toate lucrările cadrelor didactice pe videoproiector, în faţa comisiei de specialitate ; 

 să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute; 

 să mediatizeze rezultatele concursului. 

     Şcoala participantă se obligă: 

 să înscrie cadrele, preşcolarii şi elevii la simpozion; 

 să îndrume preşcolarii şi elevii în realizarea lucrărilor; 

 să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare; 

 să distribuie preşcolarilor şi elevilor participanţi diplomele ; 

 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze 

conform scopului stabilit. 

 

Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu” Poiana Teiului             Şcoala ………………………… 

Director, prof. Deleanu Mariana                                           Director,………………………... 
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PARTICIPANȚI LA SIMPOZION 

 

1. „O Poveste cu o Păpușă- Prințesă- cu- Rochie- Roz”, înv. Vlad Daniela, Școala Gimnazială 

”Avram Iancu” Unirea, județul Alba 

Elevi : 

 Csizi Romina 

 Frîncu Diana 

 Nistor Giulia 

2. „ A bate furia în cuie”, prof. Lupu Roxana, Liceul Tehnologic Special „Sf. Stelian”, loc. 

Botoșani, jud. Botoșani. 

Elevi : 

 Rot Eduard 

 Tican Roman 

 Chitic Gențiana 

 

3. „Cocorii”, prof. înv. primar Ianculescu Costică, Școala Gimnazială Ziduri, loc. Ziduri, jud. 

Buzău 

Elevi : 

 Calcan Dragoș 

 Buzoi Raluca 

 Feraru Marian 

 

4. „Kenzo și lecția de viață”, prof. înv. primar Hoboi Virginia, Școala Gimnazială „Ioan Luca”, 

loc. Farcașa, jud. Neamț 

Elevi : 

 Anton Lukas 

 Todirel Amalia 

 Mihai Irina 

 

5. „Pățania lui Rilă-Iepurilă”, prof. înv. preșcolar  Luca Elena, Școala Gimnazială „Ioan Luca”, 

loc. Farcașa, jud. Neamț 
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Elevi : 

 Drugă Daria 

 Apalaghiței Melisa 

 

6. „Muntele de cleștar”, prof. consilier școlar Prisăcaru Dora- Luciana, Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Sibiu, Școala Gimnazială Cireșarii, loc. Mediaș, jud.Sibiu 

 

7.”Povestea furnicuței Maria”, prof. înv. primar Stegaru Ana-Maria, Școala Gimnazială nr. 1, 

loc. Independența, jud. Galați 

 

Elevi : 

 Costin Raluca 

 Chiriță Daria- Cosmina 

 Sârbu Alexandra 

 

8. „Puterea vorbelor”, prof. înv. primar Costin Elena, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, 

loc. Independența, jud. Galați 

 

 

Elevi : 

 Monu Ioana- Anca 

 Iancu Daria- Anca 

 Negrii Mihaela- Sara 

 

9. „Înmormântarea lui NU POT”, prof. înv. primar Perjeru Vasilica, Școala Gimnazială nr. 1, loc. 

Independența, loc. Independența, jud. Galați 

Elevi : 

 Bute Selena 

 Stan Andreea 

 Croitoru Oana- Nicoleta 

 

10. „Rolly și lumea virtuală”, prof. înv. primar Arsene Grațiela, Școala Gimnazială „Mihai 

Viteazul”, loc. Târgoviște, jud. Dâmbovița 
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11.” Toate poveștile încep cu A fost odată...”, prof. înv. primar Marc Nicoleta, Școala 

Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, loc. Arad, jud. Arad 

 

Elevi : 

 Roman Raisa 

 Pataky Andrei 

 Badiu Andrei 

12. „Povestea gândăcelului cu bulina”, prof. înv. primar Săndulache Daniela- Maria, Școala 

Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, loc. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 

Elevi : 

 Budău Daria-Rebeca 

 Budău Leonard 

 Arva Marta 

 

13.”Iepurașul Țup-Țup”, prof. înv. primar Pop Aurelia, Școala Gimnazială Căianu,Structura 

Vaida-Cămăraș, loc. Vaida-Cămăraș, jud. Cluj 

 

14.”Poveste terapeutică”, educat. Filote Teodora, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Fîrțănești, jud. 

Galați 

Elevi : 

 Dimofte Alexandra 

 Cocu Luis 

15. „Jocul fericit”, prof. înv. primar Rusu Lilioara- Mariana, Școala Gimnazială Stroiești, loc. 

Stroiești, jud. Suceava 

16. „Povestea lui Suflețel”, prof. înv. primar Rusu Toader, Școala Gimnazială Stroiești, loc. 

Stroiești, jud. Suceava 

17. „Să-l ajutăm pe B!”, înv. Simon Liliana, Școala Gimnazială Traian, loc. Târnăveni, jud. 

Mureș 

Elevi : 

 Denes Bianca 

 Cucui Irina 
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18. „Cum să domolim mânia”, prof. înv. primar Munteanu Carmen, Școala Gimnazială Hangu, 

loc. Hangu, jud. Neamț 

 

 19.”Relu s-a jucat cu focul”, prof. Cîmpean Simona, CJRAE Sibiu, loc. Sibiu, jud. Sibiu 

 

20. „Singur e greu să vedem și să auzim”, prof. înv. primar Jaszay Laura-Andrea, Școala 

Gimnazială „Tompa Laszlo”, Loc. Odorheiu- Secuiesc, jud. Harghita 

 

21.”Despre sinceritate-Pildă religioasă”, înv. Bratu Teodora, Școala Gimnazială „George 

Călinescu”, loc. Onești, jud. Bacău 

 

22. „ Rilă-Iepurilă”, prof. înv. preșcolar Cozma Lorena, G.P.P. nr. 13, loc. Satu –Mare, jud. Satu-

Mare 

Elevi : 

 Pop Ayanna 

 Berinde Rareș 

 Marchiș Marian 

 

23.”Zbîrlici”, prof. înv. preșcolar Onica Francisca, G.P.N Predeal Sarari, loc. Predeal Sarari, jud. 

Prahova 

Elevi : 

 Mirica Ingrid 

 Tudose Sorin 

 

24. „Puterea poveștilor”, educatoare Vatamanu Marinela, Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”, 

G.P.N nr. 6, loc. Pașcani, jud. Iași 

 

25. „Povestea lui Lapinot”, prof. înv. primar Capșa Andreea, Școala Gimnazială nr.1 Blăgești, 

loc. Blăgești, jud. Bacău 

 

26. „Băiatul și steluța prietenoasă”, prof. înv. Preșcolar Banu Elena-Cristina, Școala Gimnazială 

Gura Barbuletului, loc. Barbuletu, jud. Dâmbovița 

 

27. „Băiatul și furtuna vijelioasă”, prof. Nițulescu Gheorghița- Alina, Școala Gimnazială Gura- 

Barbulețului, loc. Gura-Bărbulețului, jud. Dâmbovița 
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28. „Martinel și Zâna Pădurii”, prof. înv. primar Calcea Nadia, Școala Gimnazială Barcani, loc. 

Barcani, jud. Covasna 

 

29. „Răducu și furnicuța înțeleaptă” și „Sfatul bunicului”, prof. Purcia Valeria-Ecaterina, Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională, loc. Sibiu, jud. Sibiu 

 

30. „Povestea Mămăruța Luța”, prof. înv. primar Andreescu Camelia, Școala Gimnazială nr. 81, 

loc. București, Sector 3 

Elevi : 

 Durlă Ingrid 

 Ilie Kalina 

 Hurjui Andreea 

 

31. „Povestea melcului campion”, educatoare Zaharia Elena, Grădinița cu P.P. nr.2, loc. Bârlad, 

jud. Vaslui 

Elevi : 

 Noaca Ioana 

 Brașoveanu Ștefan 

 Rusu Nectarie 

 

32.”Ursuleții din pădurea fermecată”, educatoare Ungureanu Nicoleta- Alexandra, 

G.P.N.Panatău, loc. Panatău, jud. Buzău 

Elevi : 

 Vîlcu Icana Ștefania 

 Marin Andrei 

 Cucu Alexandru 

 

33. „Rățușca Lina cea năzdrăvană”, prof. înv. primar Gheorghiu Mariana, Școala Gimnazială 

„Ioan Luca”, loc. Farcașa, jud. Neamț 

Elevi : 

 Coșulă Gabriela 

 Ioniță Iustina  
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34. „ Povestea șoricelului”, prof. înv. primar Lalău Elena, Școala Gimnazială Hangu, loc. Hangu, 

jud. Neamț 

Elevi : 

 Țifui Diana 

 Pădurariu Vlad 

 Manolescu Denisa 

 

35. „O poveste cu furnici”, prof. înv. primar Bordaș Maria-Magdalena, Școala Gimnazială nr.9 

„Nicolae Orghidan”, loc. Brașov, jud. Brașov 

 

36. „O poveste minunată”, prof. înv. primar Palfi Tunde- Rozalia, Școala Gimnazială „Tomp 

Laszlo”, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita 

 

37. „Și noi putem deveni salvatori”, prof. Daneș Daniela, Centrul Județean de Asistență 

Psihopedagogică, șoc. Sibiu, jud. Sibiu 

 

38.” Scaunul vorbăreț”, prof. înv. primar Petrișor Paula, Școala Gimnazială Recea, loc. Recea, 

jud. Brașov 

 

Elevi : 

 Achim Ioana- Adriana 

 Oancea Georgiana 

 Stoica Sabrina 

 

39.  „Veverițele jucăușe”, prof. înv. primar Lazarciuc Marta- Valeria, Școala Gimnazială 

„George Coșbuc”, loc. Sighetu-Marmației, jud. Maramureș 

Elevi : 

 Negrea Răzvan 

 Damarcsek Lorena-Nicoleta 

 Brenner Cristian-Mihai 

 David Larisa-Valentina 

 

40. „O poveste terapeutică de succes”, prof. înv. primar Avanu Roxana, Școala Gimnazială nr.4 

„Elena Donici Cantacuzino”, loc. Pucioasa, jud. Dâmbovița 
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41. „Cel mai mic Dragon”, prof. Popovici Elena-Daniela, Școla Gimnaazială „Avram Iancu”, 

loc. Unirea, jud. Alba 

 

Elevi : 

 Petridean Cristina 

 

42.”Transformarea”, prof. înv. primar Rușconi Mihaela, Școala Primară „Gheorghe Asachi”, loc. 

Iași, jud. Iași 

Elevi : 

 Vieru Miruna 

 Mercus Alexandru-Mihail 

 Țugui Pralea Maria 

 

43. „Lupișor, copil al pădurii”, prof. înv. primar Nicolae Ruxandra-Ioana, Școala Gimnazială nr. 

27, Sector 2, loc. București 

Elevi : 

 Jun Long Li 

 Plămădeală Mara 

 Diaconu Răzvan 

 

44. „Timiditatea”- Prof. Bontă Iuliana-Crinuța, Colegiul „Grigore Antipa”, loc. Bacău. Jud. 

Bacău 

Elevi : 

 Ciuraru Paulina 

 Roca Daniela 

 Formagiu Mihaela 

 

45. „Căpșuna salvatoare”, prof. înv. preșcolar Szali Elena, Școala Gimnazială „Victor Jinga”, 

Grădinița P.P. nr. 1, loc. Sighișoara, jud. Mureș 

 

46. „Copilul adoptat”, prof. înv. primar Matasă Elena, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. 

Bacău, jud. Bacău 

Elevi : 
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 Croitoru Gesica- Rapunzel 

 Orbu Constantin- Prâslea cel voinic și merele de aur 

 Roșu Cătălin- Făt- Frumos și balaurul 

 

47. „ Iepurașii prieteni”, prof. înv. primar Oniga Claudia și Serdenciuc Lucia, Școala Gimnazială 

„George Coșbuc”, loc. Sigetu Marmației, jud. Maramureș 

Elevi : 

 Oros Daria 

 Danci Petruța 

 Cordoș Daria 

 Mocian Ardelean Cornel 

 Damarcsek Lorena 

 

48. prof. înv. primar Oniga Claudia și Serdenciuc Lucia ,Școala Gimnazială „George Coșbuc”, 

loc. Sigetu Marmației, jud. Maramureș 

 

Elevi : 

 Rednic Cristina- Eu și Albă- ca-Zăpada 

 Malearciuc Florin- Albă-ca-Zăpada 

 

49. „Povestea măgărușului încăpățânat”, prof. înv. preșcolar Munteanu Anișoara, Școala 

Gimnazială Hangu, Grădinița Buhalnița, jud. Neamț 

Elevi : 

 Ungureanu Alexia-Elena 

 Drăgușanu Andreea-Alesia 

 Amarinei Maria-Magdalena 

 

50. „Studiu de caz”, prof. înv. primar Pleșoianu Ana-Maria, Școala Gimnazială „Pia Brătianu”, 

Sector 1, loc. București 

Elevi : 

 Marinescu Ana-Bianca 

 Constantin Bianca-Alexandra 

 Sălcieanu Ioana 
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51. „Raul și robotul viu”, prof. înv. preșcolar Ințe Dorina, Grădinișa P.P. nr. 56, loc. Oradea, jud. 

Bihor 

 

52. „Frica de necunoscut”, prof. înv. primar Patrichi Ana-Raluca, Școala Gimnazială „Miron 

Costin”, loc. Bacău, jud. Bacău 

Elevi : 

 Andreescu Maria 

 Chicuș Ana Maria 

 Florescu Daniela 

 

53. „Piatra din drum”, prof. Moldovan Florina, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. Unirea, 

jud. Alba 

Elevi : 

 Țâboc Denisa- Povestea sărmanului premiant 

 Părduț Ioana- Andrei și cartea 

 

54. „Apreciază frumosul din viața ta!”, prof. înv. primar Doboș Maria, Școala Gimnazială 

Răchiteni, loc. Răchiteni, jud. Iași 

 

55. „ Fără violență”, prof. înv. primar Porumb Maria, Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu”, 

loc. Bârlad, jud. Vaslui 

Elevi : 

 Onoferi Gabriela 

 Darie Cristina 

 Topală Daniela 

 

56. „Milostenia”, prof. înv. primar Costache Elena-Păpușa, Școala Gimnazială Coresi, loc. 

Târgoviște, jud. Dâmbovița 

Elevi : 

 Alexandrescu Alessia 

 Rusu Alexandra 

 Neguț Sofia 
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57. „Prinsă la mijloc”, învățător Mocanu-Savu Marinela-Doina, Școala Gimnazială „Nicolae 

Bălcescu”, loc. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 

Elevi : 

 Stanciu Nicoleta 

 Varea Adelina 

 Ghiurcă Denisa- Valentina 

 

58. „Învăț să mă accept”, prof. Ozsvath Adriana-Elisabeta, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, 

loc. Unirea, jud. Alba 

Elevi : 

 Metea Felician- Povestea care m-a schimbat 

 David Paul-Prietenia 

 

59. „A bate furia în cuie”, prof. Fediuc Claudia-Andreea, Școala Gimnazială „Elena Rareș”, loc. 

Botoșani, jud. Botoșani 

Elevi : 

 Sava Ioana 

 Munteanu Medeea-Ioana 

 

60.” Povestea furnicuței Maria”, prof. Ancuța Vasilica, Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, Structura 

Dreptu, jud. Neamț 

 

61. „Povestea stupului de albine”, educatoare Diaconu Luminița, Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, 

Structura Dreptu, jud. Neamț 

 

62. „Vrăbiuța cea mofturoasă”, prof. înv. preșcolar Bogdan Ianki Monica, G.P.P. „Trei ursuleți”, 

loc. Oradea, jud. Bihor 

 

63. „Mașinuțele foarte triste”, psiholog școlar Pârâială Carmen, Liceul Tehnologic „Ion Podaru”, 

loc. Ovidiu, jud. Constanța 

 

64. „Povestea celor 3 uși”, educatoare Ghelasă Liliana, Grădinița Ceahlău, loc. Ceahlău, jud. 

Neamț 

 

65. „Povestea lui Retman”, prof. Apostu Mihaela, Liceul Tehnologic Special „Sf. Stelian”, loc. 

Botoșani, jud. Botoșani 
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Elevi : 

 Ajudelui Anamaria 

 Decu Larisa 

 Țurcanu Florin 

 

66. „De-a v-ați ascundelea”, prof. înv. preșcolar Brăinaș Daniela, G.P.P. „Trei Ursuleți”, loc. 

Oradea,jud. Bihor 

 

67. „Povestea creionului”, prof. înv. preșcolar Hotga Florina, G.P.P. „Trei Ursuleți”, loc. 

Oradea,jud. Bihor 

 

68. „Băiețelul Tobias a învățat cum să nu mai fie furios”, prof. înv. preșcolar Popovici Nicoleta, 

G.P.P. „Trei Ursuleți”, loc. Oradea,jud. Bihor 

 

69. „Spiridușul Alb”, prof. înv. preșcolar Popa Alicia, G.P.P. „Trei Ursuleți”, loc. Oradea,jud. 

Bihor 

 

70. „Prietenul la nevoie se cunoaște”, „Angelica și prietenii ei”, prof. bibliotec. Cotoarbă Ioana, 

Liceul Tehnologic Mîrșa, loc. Mîrșa, jud. Sibiu 

 

71. „Doi frați”, prof. înv. primar Stanciu Sanda, Liceul Tehnologic Mîrșa, loc. Mîrșa, jud. Sibiu 

 

72. „Darul Eleonorei”, prof. înv. primar Urea Marcela, Liceul Tehnologic Mîrșa, loc. Mîrșa, jud. 

Sibiu 

 

73. „Prietenia adevărată”,prof. înv. primar Tudor Vasilica-Veronica, Liceul Teoretic Horia 

Hulubei Măgurele, jud. Ilfov 

Elevi : 

 Chiriță Sofia-Maria 

 Ioniță Ctistina- Denisa 

 Castravete Bianca 

 

74. „Augusto Boal-Teatrul celor asupriți”, prof. înv. primar Pușcă Claudia, Școala Gimnazială  

nr. 7, loc. Mediaș, jud. Sibiu 

Elevi : 

 Sabina Rotariu 
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 Hudea Alexandra-Maria 

 

75.  „Perla fermecată”, înv. Degeratu Roxana, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, loc. 

Bacău, jud. Bacău             

 

76. „Pilda semănătorului”, prof. Cristea Camelie-Geanina, Școala Gimnazială „Garabet 

Ibrăileanu”, loc. Târgu Frumos, jud. Iași 

Elevi : 

 Stroescu Cleopatra-Andreea 

 Oblincescu Vlad- Ionuț 

 Muraru Ioan 

 

77. „ Educația ca pregătire pentru veșnicie”, înv. Pagu Valentina, Școala Gimnazială Timișești-

Structura Plăieșu, jud. Neamț   

     Elevi : 

 Filimon Amalia 

 Boboc Andreea  

78.  „Povestea creionului”, prof.înv. primar  Scarlat Mihaela Carmen, Școala Gimnazială 

„C.Ivănescu”, loc.  Poșta Cîlnău, jud. Buzău                                        

 

79. „Povestea celor doi frați”(Leon Magdan), prof. Țuțuianu Monica, Școala Gimnazială „Vasile 

Militaru”, loc. Tașca, jud. Neamț  

 

80. „ Iepurașul Țup-Țup”, prof. înv. preșcolar Negrău Elena, G.P.P.”Trei ursuleți”, loc. Oradea, 

jud. Bihor 

 

81. „Cățelușul șchiop”, prof. Bogdan Ionela, Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru”, loc. Baia, 

jud. Suceava 

 

82. „Împreună putem învinge”, prof. înv. primar Gîrbea Tatiana, Școala Gimnazială „Carmen 

Sylva”, loc. Horia, jud. Neamț 

    Elevi : 

 Baciu Mario-Ionuț 

 Sîrghie Ioana –Maria 
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 Voica Maia-Elena 

 

83.”Zâna Barza”, prof. înv. primar Vlasa Maria, Liceul Tehnologic „Vasile Netea”, loc. Deda, 

jud. Mureș 

    Elevi : 

 Bendriș Lorena 

 

84.” Egoism, altruism”, prof. înv. primar Crișan Maria, Liceul Tehnologic, loc. Jidvei, jud. Alba 

    Elevi : 

 Barta Izabella 

 Spătar Denisa 

 

85. „Constantin”, prof. înv. primar Cioloca Emilia- Elena, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Bicaz-

Chei, jud. Neamț 

 

86. „Steluța lui Dănuț”, prof. înv. preșcolar Brînzucă Marcelica, Școala Gimnazială Hangu, loc. 

Hangu, jud. Neamț 

 

87. „Povestea lui Chiț-Chiț”, prof. înv. primar Arcip Lucica, Școala Gimnazială Râșca, Structura 

Buda, loc. Rîșca, jud. Suceava 

    Elevi : 

 Bîrgăoanu Nicoleta-Mădălina 

 Nistor laura-Dumitrița 

 Pîslaru Florina 

 

88. „Furnicuța Olguța și hărnicia”, educatoare Ardelean Florica, Școala primară nr. 1 Pocola, 

Structura G.P.N nr. 1, loc. Petrani, jud. Bihor 

 

89. „Povestea Iepurașului Albert”, prof. înv. preșcolar Ardelean Delia-Angela, G.P.P. nr. 56, loc. 

Oradea, jud. Bihor 

 

90. „Toleranța”, prof. înv. primar Oprișan Oana-Mirela, Școala Primară Fruntești, loc. Filipeni, 

jud. Bacău 

    Elevi : 



23 

 

 Vasilaș Ioana 

 Verman Miruna 

 Perju Iustin 

 

91. „Veverițele Mașa, Dașa și Sașa”, prof. înv. preșcolar Gherman Gabriela, G.P.P.nr. 56 

„Lotus”, loc. Oradea, jud. Bihor 

 

92.”Ursulețul Martin și prietenii săi”, prof. înv. preșcolar Roșca Ioana, G.P.P.nr. 56 „Lotus”, loc. 

Oradea, jud. Bihor 

 

93.” Bobocelul de rață Mac și Zâna Steluța”, prof. înv. preșcolar Lukacs Maria-Daniela... 

 

94. „Teama de a vorbi în public”, prof. înv. primar Nistor Ioana-Iuliana, Școala Gimnazială 

Stănița, Structura Todireni, loc. Stănița, jud. Neamț 

    Elevi : 

 Zahariea Alexandra 

 Stafie Oana 

 Macsim Elena 

 

95. „Iepurele care îl imită pe tăticul său”, prof. înv. primar Pagu Gabriela, Școala Gimnazială nr. 

10, loc. Galați, jud. Galați 

 

96. „Literele buclucașe”, înv. Coropceanu Nela- Lia, Școala Gimnazială nr. 1 Bălteni, loc. 

Bălteni-Deal, jud. Vaslui 

 

    Elevi : 

 Vasilică Andreea-Raluca 

 Vasilică Ștefania 

 

97. „ Povestea cărții plictisite”, înv. Timar Elisabeta, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. 

Unirea, jud. Alba 

    Elevi : 

 Pop Emanuel 

 Boldor Ana 

 Rostaș Miluț 
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98. „Nu contează doar  ce faci, ci și cum o faci”, prof. înv. preșcolar Rusu Eugenia, Școala 

Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana Teiului, jud. Neamț 

    Elevi : 

 Scripcaru Sebastian 

 Sturzu Nicolae 

 Dorneanu Iustina 

 Dumitriu Luca 

 Diaconu Ilinca 

 

99. Prof. înv. primar Cristea Camelia-Geanina, Școala Gimnazială „G. Ibrăileanu”, loc. Târgu 

Frumos, jud. Iași 

    Elevi : 

 Stroescu Cleopatra –Andreea 

 Oblîncescu Vlad-Ionuț 

 Murau Ioan-Casian 

 

100. „Festivalul primăverii”, prof. Voicu Gabriela-elev Visa Leah, Școala Gimnazială „Pia 

Brătianu”, sector 1, loc. București 

 

101. „Dor de prieteni”, prof. Ștefănescu Carolina, G.P.P., nr. 9....... 

 

102. „Șoricelul încăpățânat”, prof. înv. preșcolar Buium Claudia, Școala Gimnazială „Iustin 

Pîrvu”, loc. Poiana Teiului, jud. Neamț 

    Elevi : 

 Tanasă Luiza 

 Arghir Narcisa 

 

 

103. „Fluturele”, educatoare Crețu Marinela, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț 

 

104. „Povestea albinuței Maia”, înv. Diaconu Niculina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. 

Poiana Teiului, jud. Neamț 

Elevi : 
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 Pîntea Dumitrela 

 Carază Diana 

 Chibea Maria 

 Gheorghiu Iasmina 

 Gîrbea Petru 

 Bonteanu Paula 

 Chirilă Amalia 

 

105. „Inima perfectă”, prof. Răileanu Marina, Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț 

Elevi : 

 Chirilă Alexandra 

 Diaconu Delia 

 Sava Valentina 

 

 

106. „Călătoria norului Pată Albă”, prof. înv. primar Simionescu Ioana-Lucia, Școala Gimnazială 

„Iustin Pîrvu”, loc. Poiana Teiului, jud. Neamț 

Elevi : 

 Erhan Ioana 

 Chiorbeja Daria 

 Chiruță Maria 

 

107. „Povestea lui Martinel”, prof. înv. primar Mocanu Elena, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, 

loc. Poiana Teiului, jud. Neamț 

Elevi : 

 Florea Denisa- Maria 

 Doboș Daria 

 Simota Isidora- Irina 

 Crăciun Andreea 

 

108. „Povestea Stridiei”, prof. Erhan Dumitrina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț 

 

109.”Girafa și prietenia”, prof. înv. primar Chiorbeja Alina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, 

loc. Poiana Teiului, jud. Neamț 
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    Elevi : 

 Chiruță Lorena 

 Gălbează Ștefan 

 Ioniță Ana –Maria 

 Samachișă Octavian 

 Chiorbeja Sergiu 

 Lazăr Iustina 

 

110. „Povestea cățelușui Pufuleț”, prof. înv. primar Doboș Valeria, Școala Gimnazială „Iustin 

Pîrvu”, loc. Poiana Teiului, jud. Neamț 

    Elevi : 

 Deleanu Ana-Maria 

 Țifui Sofia- Maria 

 Aioanei Matei 

 Onofrei Teodor 

 Todosia Rareș 

 

111. „Făgăduială”, prof. Verdetu Rica, Școala Gimnazială „Petrache Blîndu” Ciușlea, loc. 

Garoafa, jud. Vrancea 

 

112. „Buburuza și licuriciul”, prof. înv. primar Baltag Florența, Școala Gimnazială „Iustin 

Pîrvu”, loc. Poiana Teiului, jud. Neamț 

    Elevi : 

 Chirilă Alexandru 

 Dorneanu Bianca 

 Bistriceanu Rebeca 

 Panaite Mihai 

 

113. Prof. înv. primar Gîrbea Tatiana, Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, loc. Horia, jud. 

Neamț 

    Elevi : 

 Baciu Maria 

 Sîrghie Ioana 
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 Voica Maria 

 

114. Mocanu –Savu Marinela-Doina, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, loc. Bacău, jud. 

Bacău 

Elevi : 

 Stanciu Nicoleta 

 Varea Adelina 

 Ghiurca Denisa 

 

115.Prof. Porumb Maria, Școala Gimnazială Stroe S Delloescu, loc. Bârlad, jud. Vaslui 

Elevi : 

 Darie Cristina 

 Topală Daniela 

 Onofrei Gabriela 

 

116.Prof. înv. primar Andreescu Camelia, Școala Gimnazială nr. 81, loc. București 

Elevi : 

 Hursui Andreea 

 Ilie Kalina 

 Durlă Ingria 

 

117. Prof. înv. primar Băluță Anișoara –Iuliana, Școala Gimnazială „Alexei Mateevici”, loc. 

Movileni, jud. Galați 

Elevi : 

 Gavrilă Andreea 

 Șerban Andreea 

 Marcu Roberto 

 

 

118. Înv. Degeratu Roxana, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, loc. Bacău, jud. Bacău 

Elevi : 

 Mihăilă Ana-Maria 

 Vrabie Melisa 
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 Budău Roberto 

119. Prof. înv. primar Săndulache Daniela, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, loc. Bacău, 

jud. Bacău 

Elevi : 

 Budău Daria-Rebeca 

 Arva Marta 

 Budău Leonard 

 

 

120. Prof. înv. preșcolar Onica Francisca, Școala Gimnazială „Mănăstireanu Mihai”, loc. Predeal 

Sărari, jud. Prahova 

Elevi : 

 Mirică Ingrid 

 Tudose Sorin 

 

121. Prof. înv. primar Costin Elena, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, jud. Galați 

Elevi : 

 Iancu Daria-Anca 

 Monu Ioana –Anca 

 Negru Mihaela-Sara 

 

122. Prof. înv. primar Perjeru Vasilica, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, jud. Galați 

Elevi : 

 Bute Selena 

 Croitoru Oana 

 Stan Andreea 

 Costin raluca 

 

123. Prof. Stegaru Ana-Maria, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, jud. Galați 

Elevi : 

 Sârbu Alexandra 

 Chirița Daria 
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124. Prof. Stanciu Ana-Maria, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București 

Elevi : 

 Buruiană Bianca 

 Zmarandache Maria 

 Stoica Valentin 

 

125.  Prof. Lupu Roxana, Școala Gimnazială „Elena Rareș”, loc. Botoșani, jud. Botoșani 

Elevi : 

 Rot Eduard 

 Tican Ana-Maria 

 Chitic Gențiana Engy 

 

126. Prof. Fediuc Claudia-Andreea, Școala Gimnazială „Elena Rareș”, loc. Botoșani, jud. 

Botoșani 

Elevi : 

 Munteanu Medeea 

 Sava Ioana 

 

127. Prof. Apostu Mihaela, Școala Gimnazială nr. 2, loc. Botoșani, jud. Botoșani 

Elevi : 

 Țurcanu Florin 

 Ajudelui Ana Maria 

 Decu Larisa 

 

128. Prof. înv. primar Oprișanu Oana-Mirela, Școla Primară Fruntești, loc. Filipeni, jud. Bacău 

Elevi : 

 Vasilaș Ioana 

 Perju Iustin 

 Verneau Miruna 

 

129. Prof. înv. primar Patrichi Ana-Raluca, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. Bacău, jud. 

Bacău 

Elevi : 
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 Andreescu Maria 

 Florescu Daniela 

 Chircuș Ana-Maria 

 

130. Prof. înv. primar Constantinescu Mariana, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. Bacău, 

jud. Bacău 

Elevi : 

 Merlușcă Ionuț 

 Chiriac Briana 

 Rogoz Andrei 

 

131. Prof. înv. primar Simionescu Simona, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Roma, jud. Botoșani 

Elevi : 

 Lupu Rebeca 

 Găitan Mihai 

 Adochiței Marcel 

 

132. Prof. înv. preșcolar Cozma Lorena, Școala Gimnazială, loc. Satu-Mare, jud. Satu-Mare 

Elevi : 

 Brinde Rareș 

 Marchiș Marian 

 Pop Ayanna 

 

133. Înv. Filip Victorița, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București 

Elevi : 

 Udrea Alexandra 

 Pițigoi Larisa 

 Burloi Andreea 

 

134. Prof. înv. primar Stoica Mihaela-Elena, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București 

Elevi : 

 Ivan David-Andrei 

 Ivan Luca-Ionuț 
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 Mehedințu Alexandra 

 

135. .Înv. Vlaicu Ionela, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București 

Elevi : 

 Sotir Robert 

 Stuparu Yanis 

 Oltean Darius 

 

136. Prof. înv. primar Timar Elisabeta, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. Unirea, jud. Alba 

Elevi : 

 Pop Emanuel 

 Rostaș Miluț 

 Boldor Ana 

 

137. Prof. Popescu Ștefania, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, loc. Roșiorii de Vede, jud. 

Teleorman 

Elevi : 

 Călin Mihai-Felix 

 Badea Vlad 

 Pitică Iulia-Maria 

 

138. P rof. Înv. primar Bucșă Lina, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Vicovu de sus, jud. Suceava 

 

Elevi : 

 Răileanu Denisa 

 Chelba Catmiel-Onisim 

 

139. Prof. înv. primar Parga Silvia, Școala Gimnazială nr. 31, loc. București, Sector 2 

Elevi : 

 Brezae Iulian 

 Dragu Sofia 

 Tudora Ana 
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140. Prof. înv. primar Nicolae Ruxandra-Ioana, Școala Gimnazială nr. 27, loc. București, Sector 

2 

Elevi : 

 Diaconu Răzvan 

 Plămădeală Mara 

 Li Jun Long 

 

141.Prof. înv. primar Filote Teodora, Școala Gimnazială nr. 1 Fîrtănești, jud. Galați 

Elevi : 

 Iamandi George 

 Dimofte Alexandra 

 

 

142. Înv. Petrișor Paula , Școala Gimnazială Recea, jud. Brașov 

Elevi : 

 Achim Ioana Adriana 

 Oancea Georgiana 

 Stoica Sabrina 

 

143. Înv. Coropceanu Nela- Lia, Școala Primară Bălteni-Deal, jud. Vaslui 

Elevi : 

 Vasilică Raluca- Andreea 

 Vasilică Ștefania 

 

144. Prof. Bontă Iuliana –Crinuța, Colegiul „Grigore Antipa”, loc. Bacău, jud. Bacău 

Elevi : 

 Ciuraru Paulina 

 Formagiu Mihaela 

 Roca Daniela 

 

145. Prof. înv. preșcolar Ungureanu Nicoleta – Alexandra, Grădinița cu P.N Pănătău, jud. Buzău 

Elevi : 
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 Marin Andrei  

 Cucu Alexandru 

 Vîlcu Ioana-Ștefania 

 

146. Prof. Bădăluță Anișoara-Iulian, Școala Gimnazială „Alexei Mateevici”, loc. Mioveni, jud. 

Galați 

 

Elevi : 

 Marcu Roberto 

 Șerban Andreea 

 Gavrilă Andreea 

 

147 . Prof. Ștefănescu Carolina, G.P.P.nr. 9, loc. Satu-Mare, jud. Satu Mare 

 

Elevi : 

 Hengheli David 

 Nica Ruxandra 

 Pop Dariana 

 

148. Înv. Păvăleanu Grigore, Școala Gimnazială Iustin Pîrvu/structura Petru Vodă, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț 

 

Elevi : 

 Ursache Mihaela- Miruna 

 

149. Prof. înv. primar Matasă Elena, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. Bacău, jud. Bacău 

Elevi : 

 Roșu Cătălin 

 Croitoru Jessica 

 Orbu Constantin 

 

150. Prof. înv. primar Boldan Raluca, Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, loc. Satu 

Mare, jud. Satu Mare 

Elevi : 
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 Maxemniuc Aris 

 Katy Johanna 

 Fecser Eduard 

 

151. Prof. înv. primar Racea Loredana, Școala  Gimnazială Pia Brătianu, loc. București 

 

Elevi : 

 Neagu Maria 

 Rogoz Andrea 

 

152.  Prof. Voicu Gabriela- Alina, Școala Gimnazială „Pia Brătianu”, loc. București 

Elevi : 

 Visa Leah 

 

153. Prof. Pleșoianu Ana-Maria, Școala Gimnazială „Pia Brătianu”, loc. București 

Elevi : 

 Marinescu Ana – Bianca 

 Constantin Bianca-Alexandra 

 Gamarț Ilinca- Maria 

 

154. Prof. înv. primar Lazarciuc Marta, Școala Gimnazială „George Coșbuc”, loc. Sighetu 

Marmației, jud. Maramureș 

Elevi : 

 David Larisa 

 Negrea Răzvan 

 BrennervCristian- Mihai 

 

 

155. “Fluturașul cel urât”, prof. înv. primar Macsim Ioan, Liceul Tehnologic  Oglinzi, jud. 

Neamț 

 

156. ”Suflet mic” , prof. înv. primar Deleanu Mariana, Școala Gimnazială ”Iustin Pîrvu”. Poiana 

Teiului, Neamț 
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O Poveste cu o Păpușă- Prințesă- cu- Rochie- Roz 

                                               Vlad Daniela 

                                          Școala Gimnazială ”Avram Iancu” 

                                                                 Unirea, județul Alba 

 

ună ziua copii! Eu sunt Amina și am 6 ani. Voi în ce clasă sunteți? Vă place la 

școală? Ce fericiți sunteți! Eu sunt tristă...Ar trebui să fiu la școală ca și voi, dar nu sunt. De 3 

zile stau în camera mea și-mi caut prietena cea mai bună: Păpușa- Prințesă- cu- Rochie- Roz. N-

ați auzit de ea??!! 

Să vă povestesc ce am pățit... Mie îmi plac păpușile. Le ador. La 2 ani am primit de la 

nașa Păpușa- Prințesă- cu- Rochie- Roz. Din clipa aceea am devenit prietene de nedespărțit. Voi, 

copii, aveți prieteni? Noi două făceam tot felul de activități împreună: mâncam, dormeam, ne 

jucam, desenam, ne plimbam. 

Ei, apoi am primit o păpușă cu poșetă. Ce frumoasă era! ”Tati, mai vreau una!” Pentru că 

am fost cuminte tata mi-a luat o Păpușa- Prințesă- cu- Rochie- Roșie, mama una cu rochie 

galbenă. Mătușa Mia, sora mamei, mi-a adus o Păpușa- Prințesă- cu- Rochie- Mov, mătușa Lia, 

sora tatei, o Păpușa- Prințesă- cu- Rochie- Verde- Deschis. Eram cea mai fericită fetiță! Nu mă 

mai săturam să mă joc cu păpușile! ”Mai vreau!” În fiecare zi se adunau tot mai multe păpuși: pe 

pat, pe birou, pe covor. Și doream să am tot mai multe! S-a umplut dulapul, am pus și pe dulap, 

pe scaun, sub scaun, pe fotoliu, chiar și pe pervazul ferestrei erau păpuși! 

Acum 3 zile am auzit o voce cunoscută: ”Amina, joacă-te și cu mine!” Era Păpușa- 

Prințesă- cu- Rochie- Roz, prietena mea cea mai bună. Era aruncată într-un colț, ascunsă sub alte 

20 de păpuși. ”Nu am timp acum!” i-am spus grăbită. ”Amina, hai să învățăm împreună!””Nu am 

timp, mă joc cu celelalte păpuși!”. ”Amina, vrei să ne plimbăm amândouă, ca anii trecuți?”m-a 

rugat cu un glas delicat.”Nu am timp, lasă-mă, pleacă!” În clipa aceea, prietena mea cea mai 

bună, păpușa mea favorită a dipărut, parcă luată de un vânt. Degeaba am strigat-o, degeaba i-am 

cerut iertare, Păpușa- Prințesă- cu- Rochie- Roz nu a mai apărut. De atunci o caut încontinuu. 

Nici o păpușă nu e atât de frumoasă, cuminte, gingașă, prietenoasă, răbdătoare, cum a fost ea. 
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Știu că am greșit, știu că mi-am pierdut cea mai bună prietenă... Am pierdut o comoară... N-am 

știut să spun: am destule jucării.  

Copii, vreau să mă ajutați! Unde s-o găsesc? Ce să-i spun  ca să vină înapoi? Voi ce-ați 

face în locul meu? 

Povestea terapeutică este creată de mine și am citit-o elevilor mei de la clasa pregătitoare. 

La ”Dezvoltare personală” am discutat despre obiectele personale, despre dorințe, despre 

cuvântul tot mai des folosit ”VREAU!”. Apoi le-am prezentat această poveste despre o fetiță 

care n-a știut să spună „Destul!”, doar ”VREAU!”. Prin discuțiile de la sfârșit am abordat 

problema prieteniei, dar și dorințele nerealiste pe care le au. Copiii au ajutat-o pe Amina, i-au dat 

sfaturi pentru a-și găsi prietena cea mai bună. Un băiețel, care e singur la părinți a spus că el nu-

și părăsește niciodată prietenii, ”îi ține bine”. M. C., provenit dintr-o familie săracă, cu 6 frați, a 

zis că lui i-ar place să aibă o jucărie, ar îngriji-o și n-ar lăsa-o niciodată ”să se supere”. O fetiță 

le-a explicat colegilor că jucăriile cu care nu s-a mai jucat le-a pus într-un coș și le-a dăruit de 

sărbători copiilor care nu au. 

În timpul povestirii am folosit lectura predictivă; făcând pauze i-am întrebat ce cred ei că 

se întâmplă. Mulți au participat activ, au găsit soluții la ”problema” Aminei, i-au dat sfaturi, au 

devenit prietenii ei. ”Prietenii trebuie să se ajute”. Elevii din clasa pregătitoare au spus cum își 

îngrijesc jucăriile, cum le aranjează și încearcă să nu ceară prea multe lucruri părinților. 
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                                                                                            Lupu Roxana  

                                                             Liceul Tehnologic Special „Sf. Stelian”  

Botoșani 

 

 bate furia în cuie – poveste terapeutică preluată din cartea „101 povești 

vindecătoare pentru copii și adolescenți” – George W. Burns 

 

„Matt era un băiat destul de bun. Îi plăceau prietenii și familia lui și, în general, și ei îl 

plăceau pe el. Spun „în general”, pentru că uneori Matt se înfuria foarte tare. Dacă lucrurile nu 

mergeau cum voia el, începea să țipe la oameni. Trântea ușile, îi împingea pe ceilalți copii sau 

arunca toate lucrurile pe care punea mâna. Mama și tatăl lui îi spuseseră de multe ori că : „Ar fi 

bine să înveți să-ți controlezi nervii, tinere, sau într-o zi ai să dai de bucluc.” Matt observa că 

unii dintre prietenii lui de la școală tindeau să îl evite din ce în ce mai mult. Cu cât se înfuria mai 

mult, cu atât mai puțin voiau ei să stea cu el. 

Asta îl îngrijora pe Mat. Îi plăceau prietenii lui. Nu voia să-i piardă, dar nu știa ce să facă 

în privința asta. El dintotdeauna fusese așa. Oricât s-ar fi străduit, uneori lucrurile se acumulau ca 

într-un vulcan și în cele din urmă erupeau. Matt simțea că nu era în stare să controleze asta. Ce 

putea să facă? 

Într-o sâmbătă dimineață, tatăl lui s-a întors acasă de la magazinul de materiale de 

construcții și a spus: „Matt, am un cadou pentru tine.” A scos dintr-una din sacoșele de 

cumpărături un ciocan nou-nouț și o pungă cu niște cuie strălucitoare. A luat o cratiță veche și a 

vărsat cuiele în ea. Întinzându-i lui Matt ciocanul nou-nouț și cratița cu cuie, a spus: „De fiecare 

dată când te înfurii, du-te afară și bate un cui în gardul de lemn de lângă casă.” 

La început Matt a crezut că bătrânul înnebunise sau ceva de genul asta. Poate că era prea 

presat la locul de muncă, dar Matt a răspuns la asta cu o ridicare din umeri. Încercase orice 

altceva, de ce să nu facă și ce zisese tatăl său?  

De fiecare dată când se înfuria acasă, se ducea și bătea un cui în gard. Dacă se înfuria la 

școală, își amintea de câte ori își pierduse cumpătul și, imediat ce ajungea acasă, de ducea și 

bătea numărul de cuie în gard. 

Curând lui Matt i s-a părut plictisitor să bată cuie. Nu-i plăcea să contabilizeze de câte ori 

se supăra și apoi să meargă în magazie, să ia ciocanul și cuiele, să meargă până la gard și să bată 

câteva cuie în plus, în special dacă era frig și ploua. Surprinzător, Matt a descoperit că se înfuria 

din ce în ce mai puțin. De fapt, era mai ușor să-și controleze temperamentul decât să-și 

amintească de câte ori nu o făcuse și să meargă să bată cuie în gard. După o săptămână în care nu 
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fusese nevoit să se confrunte cu gardul, nici măcar o dată, s-a dus mândru să-i spună asta tatălui 

său. 

„Bine” a spus tatăl său. „Sunt mulțumit să aud asta. Acum pentru fiecare zi pe care o 

petreci fără să te enervezi, vreau să te duci și să scoți unul din  cuiele pe care le-ai bătut în 

gard.” 

Zilele treceau și cuiele dispăreau unul câte unul, dar, undeva în timpul sarcinii de a le 

scoate, Matt a descoperit că rămâneau găuri în locul lor. Lemnul se umfla în jurul unora, 

astupându-le puțin, în timp ce unele rămâneau cât grosimea cuiului. Matt a început să fie 

preocupat de găurile care se păstrau, chiar și după ce scosese cuiele. 

Când i-a spus tatălui său, acesta a spus: „Asta seamănă un pic cu ce se întâmplă când ne 

enervăm. Mânia poate răni și uneori lasă o rană sau o cicatrice pe care oamenii o pot ține minte 

mult timp după ce mânia a trecut.” 

În următoarele zile, Matt s-a gândit la cuvintele tatălui său. Nu-i plăcea faptul că făcuse 

găuri în gard. De fiecare dată când trecea pe acolo, vedea rănile provocate de acțiunile lui. În 

weekendul următor i-a cerut tatălui său niște clei și a umplut găurile din gard, dar el încă vedea 

unde fuseseră. Matt voia să repare ceea ce provocase, așa că l-a întrebat pe tatăl său dacă putea 

vopsi gardul în weekendul viitor. 

„Ce culoare ai vrea să folosești?” l-a întrebat tatăl său. Matt avea câteva idei. Putea 

vopsi gardul într-o singură culoare, putea vopsi fiecare scândură într-o culoare diferită sau putea 

crea o pictură „murală” pe întreg gardul. Ar fi putut să organizeze o petrecere de vopsire a 

gardului, invitându-și prietenii să facă niște grafitti. În timp ce se gândea la asta, a descoperit că 

erau multe lucruri pe care le putea face pentru a schimba ceea ce-i pricinuise. Asta, se gândea 

Matt, e mult mai distractiv decât să tot bați cuie.” 

 

Descrierea problemei: Am folosit această poveste terapeutică în sedințele de consiliere 

cu elevul I.A.  

Băiatul este înscris în clasa a III-a și se confrunta adesea, atât la școală cât și acasă, cu 

crize de nervi, sentimente de furie și uneori comportamente necontrolate cum ar fi aruncarea 

obiectelor din jur sau împingerea colegilor de clasă. Știa că ceea ce face nu e bine și că nu ar 

trebui să adopte un asemenea comportament dar nu se putea controla. După ce îi treceau crizele 

de nervi și furie era conștient că a reacționat greșit însă spunea că cineva l-a enervat la culme și 

de asta a reacționat așa. 

 După mai multe ședințe de consiliere în care am identificat problema, i-am citit povestea 

terapeutică și l-am rugat pe elev să deseneze furia care tot nu-i dă pace pentru ca ulterior să o 

aruncăm la coșul de gunoi, am observat o îmbunătățire în comportamentul lui. I.A nu mai 

împingea colegii (știa de dinainte că aceștia se puteau lovi rău) și rare erau cazurile când arunca 

lucrurile din jur. Părinții și dna învățătoare erau mulțumiți de evoluția sa și îl ofereau ca exemplu 

pozitiv. 
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 prof. înv. primar Ianculescu Costică 

Școala Gimnazială Ziduri, jud. Buzău 

 

 
 

     i-ai dori să fii o pasăre? Ți-ai dori să traversezi în zbor orașe, mări și țări? 

După o vară secetoasă și înnăbușitoare, ușor, ușor, frunzele copacilor au început să se 

îngălbenească.  

      Câteva zeci de cocori dădeau roată mlaștinii din jurul casei lui Moș Timp. Nimic nu părea să 

îi oprească din joaca și din freamătul lor. Nimeni nu mai era responsabil de ce se întâmpla cu ei.  

      Se spune căci cocorii simbolizează norocul. Dar ar mai fi ceva. Prin eleganța și conformația 

corpului lor, ei întruchipează și măreția. Măreți or fi cocorii despre care îți povestesc, dar 

norocoși, ba.  

      Fără să își dea seama, vremea se strica pe zi ce trecea. Brusc, Moș Timp și-a pus cojocul pe 

spate și a început să împrăștie din înaltul cerului steluțe mari și pufoase de apă. Erau primii fulgi 

de nea. Deodată, câmpul din jurul mlaștinii s-a albit. 

       Speriați, cocorii au început să se agite. Nu mai era nicio îndoială. Trebuiau să plece de acolo 

neapărat, spre un tărâm mai cald și mai prietenos cu ei. Într-o clipită s-au înșirat unul după altul 

și s-au ridicat spre nori.  De jos, abia se mai zăreau ca niște V-uri înregimentați. Fiecare cocor 

care zboară, formează un curent de aer care ridică pasărea din urma lui. De aceea ei zboară într-o 

formație sub formă de V, formația respectivă creând 71% mai multă portanță decât dacă păsările 

ar zbura singure. 

        În față se afla Cocoricel, cel mai tânăr dintre ei. Obosit și neatent, Cocoricel  a luat o 

direcție greșită, dar Cocorel, decanul de vârstă, a observat la timp. A trecut iute pe lângă el și i-a 

zis: 

- Frate dragă, regula de bază a cârdului nostru este aceea ca atunci când cocorul 

din fațăobosește, trece în formație, iar alt cocor  preia conducerea.                        

   Cocoricel și-a dat seama că a greșit, că nu a făcut schimbul de tură  și a trecut în spate,fără să 

se supere. În creierașul lui mic era conștient de faptul că interesul lor comun era să se sprijine și 

să se ajute reciproc. 

          Și uite-așa, schimbându-se la conducere rând pe rând, au ajuns cu bine la destinație.  
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          Acum, când văd cocorii, știu că ei au legile lor nescrise, vin și pleacă, pleacă și vin, chiar 

dacă se află în față, chiar dacă ajung la sfârșitul cârdului. Există mereu un sfârșit, există mereu un 

început.  

           Păcat că nu ne ridicăm mereu privirea să urmărim cocorii. Păcat că nu ascultăm și 

instinctele lor….. 

           Mi-ar plăcea să fiu un cocor! Mi-ar plăcea să străbat mări și țări, să respect legile 

cocorilor!Mi-ar plăcea…. 

 

1. Indicații terapeutice 

✓ dificultăți în respectarea regulilor de grup; 

✓ munca în echipă. 

 

2. Efecte dorite: 

✓ ameliorarea relațiilor într-o clasă, într-un grup; 

✓ favorizarea disciplinei în interiorul colectivității; 

✓ stimularea asumării responsabilităților; 

✓ stimularea muncii în echipă. 

 

3. Aplicabilitate: 

            Elevul F.M. din clasa a IV este un elev de etnie rromă, mai izolat, cu o situație 

materială precară. Este luat în evidență cu CES. La fiecare activitate el refuza să respecte 

regula grupului și să participe efectiv la realizarea unei sarcini în grup.  

            Am încercat să îl încurajez să participe, să capete încredere în el și în acțiunile lui. 

Mai mult, a fost numit responsabilul grupului la anumite sarcini de lucru. După ce i-am 

spus această poveste, creată special pentru el, deși în anumite privințe se mai potrivește și 

altor colegi, l-am alintat cu numele Cocoricel.  

            De fiecare dată când nu respectă regulile și nu își asumă o responsabilitate, îl strig 

cu numele de Cocoricel. Atunci el își amintește povestea și își intră în rolul de participant 

activ la toate activitățile. În ceea ce privește munca în echipă, povestea a avut un efect 

deosebit asupra întregului colectiv. La fiecare sarcină pe care le-o dau, nu uit să îi 

încurajez: “Succes, cocorii mei!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 
                                                                                                    

 Prof. înv. primar Hoboi Virginia 

  ScoalaGimnaziala “Ioan-Luca” Farcasa, 

   Neamt 

 

 

                      ogdan era un baietel in clasa intai. Iubea nespus de mult animalele.Pentru ca 

era un copil cuminte si un elev silitor, de ziua lui parintii i-au facut cadou un catelus mic si 

pufos. 

Tare s-a mai bucurat Bogdan! 

I-a pus numele Kenzosi din aceea erau nedespartiti.Ii facea toate poftele si-l ingrijea cu mare 

atentie. 

Kenzo, pezicetrecea se facea tot mai mare simaidragalas. Insaaveauncusur: rodea tot cegasea in 

cale. 

Ceiaicasei au incercatsaildezvete de acestobiceidarnumai nu reuseau. 

O saptamana a primit o lectieputinmaidura (nu a maifostlasat liber princurte)si tare s-a 

maisuparatKenzo! 

A planuitceva! 

CandBogdan i-a datdrumul din nou, crezandcasi-ainvatatlectia, Kenzodus a fost. 

A ratacitcatevazilepestrazi, panacandintr-o dimineata o haita de cainimaidanezi l-au 

atacat,facandu-I o multime de rani. 

Kenzo a rupt-o la fuga, dar nu maistiapeundesaajungainapoi la casa lui. 

Cand s-aoprit din fuga, sa-sitragasufletulsi-a zis: “Ma voiintoarceacasa la prieteniimeidragi, care 

suntnespus de buni cu mine, doarcaeu am gresit!” 

Dupaaltecatevazile de hoinarealasi de foamecumplita, Kenzoaajunsinapoi la casa celor care-l 

iubeau cum numaieistiau. 

 

Morala: 
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Cei care tin la tine cu adevarattrebuiesatecorectezaatuncicandgresesti! 

 

Copilul AV a intelessa se multumeasca cu ceeace au ei in familie, satina la oricelucru din casa 

lor. 

                                                                                                                                    
 

Prof. Inv. Prescolar Luca Elena 

ScoalaGimnaziala “Ioan-Luca” Farcasa, Neamt 

 

  

                        epuroaica Rica avea sapte iepurasi.Toti erau ascultatori, numaiRila-Iepurila 

era cam sugubat din fire. 

Cand mama sa avea treaba mai multa el isicautafel de fel de lucrurinumaisa nu o ajute. 

Intr-o zicandtotiaicaseifaceaucuratenieluiRila ii treceprin cap o ideenastrusnicasi-I spunemamei 

sale ca a vazutintr-o gradina multi morcovisi se duce saculeagasi el. 

In zadarincearca mama luisa-l opreascaca nu reusi. 

   A insfacatuncosulet, a saltatintr-un piciorsidus a fost. 

Iepurasul a inceputsaculeagaveselmorcovisi in scurttimpcosul era plin. 

Bucurosnevoie mare se pregateasa se intoarcaacasa. Deodata in fata ii aparuunvanator. S-a 

speriatfoarte tare sifarasasteapreamultpeganduri a luat-o la fuga. In fata era o prapastie.Aalunecat 

in ea. 

Cosuletul cu morcovi s-a rasturnatiar el si-a rupt o labuta.Foarte mare 

dureresisupararepecapulbietuluiiepuras. 

Vanatorulsi-a continuatdrumul, iar el cu greureusisaiasa de acolo. 

Foarte lung i s-a parutdrumulpana la casutalor.Spresearaaajunssifaramorcovisi cu labutarupta. 
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Rila-Iepurila i-a povestitmamei sale pataniaprin care a trecut. Mama l-aimbratisat, i-a 

pansatlabutasi l-a dojenit cu dragosteparinteasca. 

 

Morala: 

Sfaturileparintestiintotdeaunasa le asculti! 

 

Fetita MN a intelessa nu mairiposteze la sfaturileprimite de la parintisi a 

devenitmultmaiintelegatoare. 

 

 

 

                                                                           Prisăcaru Dora-Luciana – profesor consilier școlar 

                                                                                Centrul Județean de Resurse și Asistență          

Educațională Sibiu/Școala Gimnazială ”Cireșarii” Mediaș 

Problemele vizate: părinți temători/anxioși care împiedică diferite situații de viață ce 

permit evoluția/dezvoltarea copilului; neîncrederea în sine proiectată pe propriul copil; sistem de 

convingeri/probleme din trecut nerezolvate atribuite propriilor copii sau altor copii. 

Potrivită pentru: copii, adolescenți și adulți/părinți. 

Mesajul transmis: Evenimentele traumatizante, anxietățile, fricile noastre fac parte 

integrantă din peisajul vieții. Este nevoie să învățăm din toate acestea și să le folosim, în sens 

constructiv, pentru a câștiga în înțelepciune, a ne dezvolta propria personalitate, pentru a ne 

permite să greșim și, să învățăm că merităm să fim apreciați (iubiți) chiar și în astfel de condiții. 

Simboluri și metafore: 

- Muntele de cleștar – viața însăși; 

- Strălucirea muntelui de cleștar – încercările vieții, frici, traume; 

- Cei doi cățeluși – personaje care ne pot ajuta în momentele dificile ale vieții, forme de 

atașamentsecurizant; 

- Instrumentele necesare – resursele și capacitățile noastre care ne ”cresc” încrederea în 

noi, ne ajută să depășim, în sens constructiv, dificultățile și să ne dezvoltăm armonios. 

Elemente ale poveștii care pot fi modificate: sexul personajului principal, numele cățelușilor 

sau înlocuirea acestora cu alte personaje de referință. 
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 fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti, undeva într-o țară 

îndepărtată, un loc deosebit de frumos. Un câmp cu iarbă verde se întindea pe lângă un râu cu 

apă limpede. Pietrele presărate de-a lungul râului, făceau ca susurul apei să sune ca un cântec. 

Flori multicolore se împleteau cu iarba verde a acestuia. Undeva, în depărtare, se zărea un munte 

ce strălucea năucitor în lumina soarelui. Pe acest câmp se afla o casă frumos meșteșugită, în care 

locuia o fetiță, împreună cu părinții ei. Casa era din lemn și piatră, cu ferestre pline cu flori roșii. 

Cât era ziua de lungă, se juca cu animăluțele ei preferate, doi cățeluși drăgălași. Pe unul îl chema 

Willi, iar pe celălalt, Pufi. Curioasă din fire, aceasta tot privea spre muntele din depărtare și se tot 

întreba ce anume îl face să fie atât de strălucitor. 

Într-una din zile, fetița din povestea noastră se hotărî să meargă acolo, să afle mai multe, 

să cerceteze acea ”strălucire” a muntelui. Până să prindă curajul de a face această călătorie, mai 

făcuse niște încercări de a afla taina muntelui: îi întrebă pe părinți de ce acesta strălucește așa de 

tare. Aceștia i-au răspuns: 

- Pentru că este un munte de cleștar! 

- Cum vine asta? – întrebă fetița.  

- Nimeni nu știe. Nici măcar nu știm dacă a încercat cineva să afle. 

- Vreau să aflu eu! – a spus fetița.  

Părinții au răspuns: 

- Acest lucru nu se poate. Este prea periculos pentru tine! 

Fetița, însă, se hotărî să meargă la acel munte pentru a dezlega misterul lui.  

Zis și făcut! A doua zi, dis de dimineață, și-a luat cei doi prieteni fideli, Willi și Pufi și a 

plecat spre munte. Drumul a fost plin de încercări: ba trecea prin apă, ba era presărat cu bolovani 

care, fie trebuiau ocoliți fiind prea mari, fie îndepărtați pentru că erau prea colțuroși, fie se 

îngusta încât abia te puteai strecura. Dar... fetița noastră nu s-a lăsat bătută trecând peste toate 

greutățile traseului. 

În cel din urmă, a ajuns acolo și a constatat că este doar un munte de gheață și că nu era 

nevoie decât de curaj și de instrumente necesare pentru a putea urca pe el și a cerceta măreția 

lumii și a cunoașterii.    

Și cum era o fetiță destoinică și prevăzătoare avea în rucsăcelul ei toate cele necesare să-

și poate atinge scopul. Se gândea cu încredere la tot ceea ce pusese în rucsac și cum, rând pe 

rând, fiecare ustensilă pe care o avea, a ajutat-o la un moment dat: cănița cu care își ostoia setea 

ea și prietenii ei, ciocănelul cu care a putut sparge gheața pentru a ajunge în ținutul cunoașterii, 

pioleții cu care se putea fixa de gheață pentru a înainta, frânghia cu care se agăța de stânci, 

bocancii care-i apărau picioarele, haina groasă care a protejat-o de frig, lanterna care-i lumina 

calea, hrana care-i dădea energia necesară pentru a-și continua drumul. Prietenii ei de nădejde au 
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însoțit-o pe tot parcursul călătoriei, iar bucuria și mirajul descoperirilor au fost împărtășite cu 

aceștia.  

Ajunsă pe vârful muntelui, privea fascinată până în depărtări. A început să împărtășească 

celor doi cățeluși experiența ei, cât de minunat era ceea ce a descoperit despre ea, ce trăiri și 

simțăminte au încercat-o, de momentele de cumpănă în care voia să renunțe, dar și despre 

frumusețea și tăria Cunoașterii! 

 

 
                                                                          Numele şi prenumele beneficiarului: A. A., cls. I 

Simptomatologia cazului: eleva a fost adusă de către mama sa ca urmare a faptului că, în urma 

înscrierii copilului în clasa I, aceasta plânge când este lăsată la şcoală şi nu este o persoană adultă 

în preajmă (învăţătoarea), manifestare care apare şi când aceasta iese din clasă (în pauză). 

 

Diagnostic psihopedagogic: dezvoltare emoţională sub nivelul vârstei 

Anamneza: subiectul este copil unic la părinţi, hiperprotejată, îngrijită şi de bunici (atunci când 

părinţii sunt la servici), dezvoltare cognitivă bună şi cu preocupări peste nivelul mediu al 

populaţiei şcolare de aceeaşi vârstă. În jurul vârstei de 4 ani, subiectul merge împreună cu 

părinţii la cumpărături. În faţa magazinului, părinţii o întreabă dacă vrea să rămână în maşină sau 

merge cu ei. Aceasta alege să rămână în maşină. Părinţii blochează uşile maşinii, intrând apoi în 

magazin. După aprox. zece minute, când aceştia au ieşit din magazin, copilul urla şi era tot 

transfigurat de cât plânsese. Subiectul a încercat să coboare din maşină şi, neputând realiza acest 

lucru (uşile maşinii fiind blocate), s-a speriat şi a început să urle. Acest eveniment a condus la 

următoarele reacţii comportamentale: nu mai voia să rămână singură în cameră, era tot timpul 

după mama sa sau după bunică (atunci când mama era plecată la muncă), noaptea nu mai voia să 

rămână singură în cameră şi să doarmă singură, nu mai mergea singură la magazinul din 

apropiere (lucru pe care înainte îl făcea), la şcoală plângea dacă rămânea singură până venea 

învăţătoarea sau când aceasta pleca afară din clasă, în timpul pauzei. 

Obiectivele consilierii: 

- diminuarea manifestărilor de anxietate; 

- informarea părinţilor asupra modului de relaţionare cu copilul; 

- creşterea gradului de independenţă al copilului faţă de adulţi.. 
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Desfăşurarea consilierii (etape şi metodologie): 

 

Stadiul iniţial (2 sedinţe): 

- stabilirea raportului de ascultare atentă, activă a consilierului; 

- stabilirea raportuluide ascultare atentă, activă al părinţilor; 

- stabilirea contactului cu copilul prin ascultare atentă, activă; 

- stabilirea relaţiei terapeutice prin acceptare necondiţionată; 

- fixarea scopurilor terapeutice prin culegerea de informaţii; 

- alegerea unui limbaj comun; 

- centrare pe autenticitate, încurajare sinceră. 

 

Metodologie: aplicarea metodei convorbirii şi a observaţiei. 

 

Etapa I (2 sedinţe): 

- investigarea personalităţii copilului; 

- identificarea posibililor factori de formare şi dezvoltare a problemei; 

- identificarea factorilor de menţinere a problemei. 

 

Metodologie: aplicarea metodei psihometrice, a metodei interviului, metodei observaţiei. 

 

Etapa a II-a (se desfăşoară pe două direcţii): 

a) identificarea cauzelor care au dus la apariţia comportamentului anxios şi formarea pattern-ului 

pozitiv; 

b) diminuarea manifestărilor anxioase în diferite situaţii (la şcoală, acasă); 

c) creşterea gradului de independenţă faţă de adulţi şi a încrederii în sine. 

Metodologie: intervenţie suportivă; utilizarea tehnicii desenului serial; aplicarea metodei 

conversaţiei dirijate pentru a realiza insight-ul cu privire la mesajul conţinut în basmul terapeutic 

citit la fiecare sedinţă de consiliere; joc de rol cu marionete.  

Rezultate obţinute: 

- diminuarea manifestărilor anxioase până la dispariţia acestora în diverse situaţii (la şcoală, 

acasă); 

- diminuarea manifestărilor anxioase în locuri mai puţin familiare pentru ea (cabinet psihologic, 

la profesorul de chitară); 

- subiectul a acceptat să doarmă singur în camera lui; 

- subiectul a acceptat să mergă singur la magazinul din apropierea locuinţei.  

Propunător proiect de intervenţie: 

Profesor consilier școlar Prisăcaru Dora-Luciana 
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Prof.Stegaru Ana-Maria 

Şcoala Gimnazială nr. 1 

                                                                     loc. Independența, jud. Galați 

 

  
 

 Motto: 

  „Doamne, acordă-mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curaj 

să pot schimba lucrurile pe care le pot schimba şi înţelepriunea de a vedea diferenţa”. 

(Rugăciunea Seninătăţii) 

 

a) indicații terapeutice׃ 

- lipsa motivației de a învăța și a munci. 

b) efecte dorite׃ 

- valorizarea sarcinilor cotidiene; 

- prevenirea abandonului școlar; 

- încurajarea efortului de dezvoltare personală. 

 

“  fost odată o furnicuță care nu voia să muncească. Furnicuța Maria prefera să stea 

toată ziua lungită, să se joace sau să alerge. În toate momentele zilei, toate scuzele erau bune 

pentru a nu munci. Din această cauză, ea se juca mai mult singură, deoarece colegele sale erau 

ocupate să muncească. 
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Într-o zi, în timp ce Maria era plecată în pădure să se joace, o zână veni la furnicar. Ea 

explică tuturor furnicilor că lansează un concurs pentru desemnarea celei mai bune furnici din 

lume. Fiecare furnică va putea acumula puncte dacă muncește atunci când trebuie, se joacă în cel 

mai potrivit moment si, bineînțeles, are o mulțime de prieteni. Astfel, micuțele furnici se puseră 

pe treabă pentru ca fiecare voia să câștige. Când Maria se întoarse acasă, văzu că nimeni nu o 

bagă în seamă. Toate furnicile cântau, zâmbeau și transportau provizii. Maria se simți puțin dată 

la o parte. Până să se culce, reuși totuși să afle care era pricina acestei schimbări și de ce toată 

lumea era așa de grăbită. Atunci, Maria își zise că trebuie să câștige concursul, că este capabilă 

să fie prima. Dis de dimineață, furnicuța noastră se alătură suratelor sale. Lăbuțele sale erau 

foarte obosite pentru că Maria, nu era obișnuită cu munca, dar ea nu se descuraja pentru ca voia 

să câștige concursul și să devină cea mai bună furnică din lume. Ea se juca acum cu celelalte 

furnicuțe și acest lucru era deosebit de plăcut. 

La sfârșitul concursului a constatat că avea o mulțime de prieteni. În așteptarea 

rezultatului concursului,  toate furnicuțele erau anxioase. Zâna anunțat în sfârșit marea 

câștigătoare׃ ˮPentru că a făcut multe eforturi, o declar câștigătoare pe furnicușa Maria. ˮ 

Toată lumea a aplaudat, iar Maria era foarte mândră de ea. Zâna i-a dat și o diplomă, 

precum și următoarele sfaturi׃ˮ Rămâi întotdeauna o furnicuță conștiincioasă și muncitoare. 

Când îți vei simți lăbuțele obosite sau când curajul te va părăsi, respiră adânc de trei ori și vei 

vedea cum o lumină albastră te va înconjura și îți va da forța și curajul de a continua. Această 

lumină va fi invizibilă pentru ceilalți, doar TU o vei putea vedea.ˮ 

 

Copiilor le plac poveștile, chiar dacă nu sunt numai cu feți-frumoși și zâne, ci și cu băieți 

și fete de vârsta lor. De fapt, copilul nu caută altceva în înțelesul poveștii decât pe sine, încercând 

să-și întărească EU-L.  

Povestea terapeutică trebuie să fie un izvor de energie pozitivă și de bucurie în care 

evenimentele vieții sa fie o cascadă de culori benefice celui în cauză. 

Nu de puține ori, m-am confruntat cu lipsa motivației la elevi. Sigur că și societatea nu 

mai oferă modele educaționale demne de urmat. Încercăm însă, cu toată puterea noastră de 

dascăli și de oameni, mai ales, să insuflam copiilor dorința de mai bine, mai sus, mai evoluat.  

Un astfel de caz, este elevul meu din clasa a II-a, Z.D. care, neintegrat fiind foarte bine în 

colectivul clasei, și motivând tot timpul că nu poate sa rezolve nimic pentru că nu știe, nu 

prezintă niciun interes pentru invățătură și respectarea de reguli. Așa ca, am hotărât într-o zi, 

luminata fiind de nana fetiței mele care este psiholog școlar și care mi-a recomandat aceste 

povești, să citim din ele săptămânal în orele de lectură și să vedem în care dintre ele ne regăsim. 

Z.D. s-a regasit în mai multe povești, însă schimbarea cea mai vizibilă a facut-o povestea 

furnicuței Maria, scoțând la iveala un copil bun, muncitor si talentat chiar la materiile practice, 

care a dorit să fie și el în rand cu ceilalți elevi. În fiecare zi ridică mâna să răspundă la lecții, să 

citească, să iasă la tablă și chiar dacă greșește uneori, e bucuros ca a adus și el o contribuție la 

tema în lucru. Iar la noi în clasă greșeala nu se pedepsește ci se discută și se încearcă găsirea 

celor mai bune soluții de rezolvare. 
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    Prof. Costin Elena- Şcoala Gimnazială nr. 1, 

 loc. Independența, jud. Galați 

 

 Motto: 

  „ oamne, acordă-mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, 

curaj să pot schimba lucrurile pe care le pot schimba şi înţelepriunea de a vedea diferenţa”. 

(Rugăciunea Seninătăţii) 

 

“Deoarece mi-a plăcut foarte mult Povestea Broscuţei Campion, m-am gândit să mă 

“interesez” de protagonista acestei povestiri şi iată că, nu demult, am aflat că această broscuţă a 

mai avut parte de o altă încercare grea şi mă gândeam să v-o împărtăşesc şi vouă.  

Iată cum sună: 

Într-o zi de vară, un grup de broscuţe se plimbau vesele printr-o pădure şi la un moment 

dat, două dintre ele au căzut într-o groapă foarte adâncă. Toate celelalte broscuţe s-au strâns în 

jurul gropii şi priveau cu mirare la adâncimea acesteia. Erau convinse că cele două broscuţe nu 

aveau nici cea mai mică şansă să iasă de acolo. 

Sunteţi ca şi moarte, nici nu are rost să vă chinuiţi, este prea adâncă groapa, opriţi-vă că 

săriţi deageaba…erau comentariile ce veneau din partea grupului. Cele două broscuţe încercau să 

sară din răsputeri până când, în cele din urmă, una dintre broscuţe a dat crezare vorbelor şi a 

renunţat, căzând jos de oboseală şi murind. 

Cealaltă broscuţă însă, a continuat să sară cât de tare o ţineau picioruşele. Cele de pe 

margine strigau la ea să se oprească, să-şi curme suferinţa, mai bine să moară. Ea, dimpotrivă, 

sărea tot mai sus şi tot mai tare şi… iată-o că a reuşit! 

Broscuţele de pe marginea gropii se uitau la ea cu mirare şi au întrebat-o fără nici o 

ezitare: “Nu ne-ai auzit? Noi tot ţi-am spus să renunţi dar tu în schimb ai tot continuat! Cum ai 

reuşi să ieşi din groapa aceasta atât de mare?” 

Bineînţeles, precum ştiţi şi voi deja, broscuţa era surdă. În tot acest timp ea a crezut că 

prietenele ei o încurajau. 

Acesta povestire ne poate învăţa două lecţii: 

- o vorbă de încurajare pentru cineva care este la pământ poate să îl ajute să se ridice şi să o 

scoată la capăt, să răzbească în cele din urmă chiar dacă pare că nu mai are nici o şansă 

- o vorbă distructivă pentru cineva care este la pământ poate fi doar acel lucru de care mai are 

nevoie pentru a “muri”, o lovitura de graţie care i-ar grăbi sfârşitul. 
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Puterea vorbelor… câteodată este atât de greu de înţeles cum o vorbă încurajătoare poate 

să meargă chiar aşa de departe. Oricine poate spune vorbe ce tind să “jefuiască” pe altcineva de 

spiritul de a continua în momente dificile. Fii atent la ceea ce vorbeşti!” 

 

Copiii mei, din clasa a IV-a, erau destul de maturi ȋncât să priceapă orice discutam cu ei, 

asta pentru că petrecusem patru ani ȋmpreună, pentru că am avut o sumedenie de activități extra 

care ne-au apropiat şi ȋn alte contexte decât cele legate de şcoală, urmărindu-le evoluția şi 

comportamentul ȋn diferite momente ale vieții şi a relaționării cu ceilalți, pentru că, pur şi simplu,   

i-am iubit ca şi pe copiii mei şi mi-am dorit ca atunci când nu vom mai fi ȋmpreună să se poată 

descurca ȋn orice situație, cu onoare, fără a răni pe cei din jur, să fie OAMENI. Am observat la ei 

gradul diferit de comunicare, relaționare, impulsivitate, indulgență, acceptare ȋn grupurile de 

joacă, nemulțumire, neȋncredere, influență, nelinişte şi ȋn special am remarcat faptul că o fetiță, 

M.A.M., foarte bună la ȋnvățătură, frumoasă, harnică, ȋndemânatică, deşi ȋşi dorea, nu reuşea să 

danseze foarte bine la spectacolele pe care le pregăteam cu ocazii diverse ȋn şcoală pentru că, 

spunea ea, o altă colegă, T.O.B., care făcea dansuri la un club, ȋi tot repeta că ea e cea mai bună 

şi niciunul dintre colegi nu vor  reuşi să fie la ȋnălțimea ei. 

 Ȋntr-o zi, am găsit, poveştile din “Colecțiile O zi bună” şi, ținând cont şi de sfatul care 

ȋnsoțeşte cartea, “ Ori de câte ori ai nevoie de un cadou de suflet pentru tine sau cei dragi ție”, am 

hotărât ca ȋn fiecare săptămână să le citesc din aceste poveşti, sperând să ajungă la sufletul lor, 

dar, totodată, să căutăm aplicabilitatea şi ȋn viața de zi cu zi.  

 Astfel, ȋn ziua ȋn care am citit “Povestea Broscuței Campion” şi, ulterior, “Puterea 

vorbelor”, la dezbaterea poveştii, am căutat “corespondența” ȋn viețile noastre, aşa cum făceam 

la fiecare poveste, să vedem dacă ne regăsim sau dacă ni s-a ȋntamplat şi nouă vreodată, iar fetița 

care se simțea “inferioară” celeilalte, M.A.M., s-a identificat şi a recunoscut că, uneori, simte că 

nu poate reuşi să danseze pentru că ȋşi aude colega, repetându-i că nu poate fi ca ea. T.O.B. care 

dansează la un club şi-a dat seama câtă suferință i-a provocat colegei, doar pentru că “ a aruncat” 

nişte vorbe şi, deşi i-a cerut iertare, a ştiut că altfel trebuie “să ȋndrepte “ răul făcut. Ȋn pauze a 

ȋncercat să o ajute să ȋşi perfecționeze paşii şi mişcările la dans, şi, deşi mai greşea, acum vorbele 

erau de ȋncurajare, repetițiile continuând până ce pasul era executat corect. 

 M.A.M.  a căpătat ȋncredere, a continuat repetițiile şi acasă, a văzut că poate, iar la 

spectacol a fost strălucitoare dansând şi dans modern şi dans popular.  

 Astfel, nu doar cele două fete care s-au regăsit ȋn această poveste, ci şi noi ceilalți, am 

realizat ce impact pot avea cuvintele asupra celor din jur şi am ȋncercat să fim mai atenți la ce 

sau cum spunem, iar ȋn momentul ȋn care simțim că ceva ne face rău să găsim o cale de a ne 

exprima suferința fără a lăsa să treacă atât de mult timp până să avem curajul să ne exprimăm. 

 Povestea ilustrată mai sus prefigurează terapia sub forma de poveste, oferind noi moduri 

de comunicare şi relaționare cu lumea ȋnconjurătoare pentru copiii care se exteriorizează cu 

dificultate, se ȋncadrează sau sunt acceptați mai greu ȋn colectivitate din cauza defectelor fizice, 

iluzia că nu pot dansa la un nivel competitiv. 

 Suportul ilustrativ, extrem de sugestiv, pe care-l oferă transpunerea poveştii ȋn realitate, 

are un impact deosebit, deoarece copilul M.A.M. călătoreşte cu ochii minții ȋn poveste, iar prin 

vizual reuşeşte mai bine să facă parte din poveste, din colectivitate.  

 Prin expresivitatea şi claritatea rezultatului final, prin felul cum sunt redate emoțiile trăite 

de fiecare personaj ȋn parte, se fixează rezultatul final al punctelor cheie a poveştii si facilitează 

transmiterea ideilor principale ȋn planul mental, unde se produce modificarea comportamentală. 
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 Povestea se concentrează pe aspectele negative ale vieții cum ar fi furia, agresivitatea, 

separarea, tristețea, care la final se transformă ȋn aspecte pozitive care produc  iubire, veselie, 

ȋncadrare ȋn colectivitate, relaționare cu mediul social etc.  

 Obstacolele pe care personajele se luptă să le depăşească devin ocazii favorabile ȋn 

găsirea unor modalități creative de a se ajuta reciproc, de a găsi strategii de adaptare potrivite. 

Prin identificarea cu personaje sau aspecte asemănătoare celor din viața sa, copiii conştientizează 

problemele cu care se confruntă şi găsesc răspunsuri şi soluții favorabile ȋn scopul ameliorării 

problemei şi a alinării sufleteşti. 

 M.A.M. se simte ȋnteleasă si nu mai este criticată de colegi, totul ȋmbracă haine de 

poveste, iar ajutorul primit din partea colegei T.O.B. modifică gândirea mentală şi emoțională. 

 Utilizate corespunzator, poveştile devin instrumente valoroase, asigurând o comunicare 

flexibilă ȋntre copii, colegi, care au ca finalitate ȋnlocuirea gândurilor iraționale cu trăiri 

emoționale pozitive, sănătoase. 

 

 

 

                                                                                                                   Pip. Perjeru Vasilica, 

Şcoala Gimnazială nr 1, Independenţa 

 

 ala de clasă în care preda Donna arata la fel ca multe altele pe care le văzusem în 

trecut. Elevii stăteau în pupitre aranjate în cinci rânduri a câte şase. Catedra învăţătoarei era în 

faţă. Pe un panou alăturat erau notate temele pe care le aveau de făcut elevii. Din multe punte de 

vedere era o sală de clasă tipică şi tradiţională. Şi totuşi, ceva era duferit: elevii păreau cuprinşi 

de o stare de frenezie. 

 Donna era o învăţătoare veteran din Michigan, aflată la doar doi ani de pensionare. În 

plus, participa la un proiect de dezvoltare a învaţământului pe care îl organizasem eu. Programul 

de pregătire avea ca temă limbajul artistic care le-ar permite elevilor să se simtă bine in pielea lor 

şi să preia controlul asupra propriei vieţi. Sarcina Donnei era să implementeze la orele ei ideile 

de la cursurile de pregătire. Sarcina mea era sa-I inspectez orele şi să încurajez cât mai mult 

procesul de implementare. 

 Am ocupat un loc liber din spatele clasei şi am asistat la oră. Toţi elevii lucrau la o temă, 

notând în caietele lor ideile şi gândurile care le treceau prin minte. Eleva în vârstă de zece ani de 

lângă mine scria numai fraze care începeau cu “ nu pot”: 

“ Nu pot să lovesc mingea de baseball astfel încât să treacă de a doua bază.” 

“ Nu pot face împărţiri cu mai mult de trei numere.” 

 Pagina ei era pe jumătate plină dar fata nu dădea semen că ar duce lipsă de idei.  
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M-am plimbat printre rânduri. Toata lumea trebuia să descrie lucruri pe care nu putea să le facă. 

Chiar şi învăţătoarea era ocupată cu scrisul. 

 - Terminaţi fraza pe care ati început-o şi nu mai începeţi alta, le-a spus Donna elevilor, 

semnalând astfel sfârşitul activităţii. 

 Ea le-a spus apoi elevilor să îşî împăturească foile şi să le introduce într-o cutie goală de 

pantofi. La final ea a pus capacul pe cutie, a luat-o şi a ieşit din clasă urmată de elevi. Eu eram în 

urma elevilor mai curios ca oricând. Din magazie Donna a luat o lopată şi a ieşit în curtea şcolii. 

Acolo au început să sape o groapă. 

 Mi-am dat seama imediat ce făceau: urmau să îngroape cutia cu toate neputinţele lor. 

Când groapa a ajuns la o adâncime de un metru au încetat. Au aşezat cutia pe fundul gropiii şi au 

acoperit-o cu pământ. Apoi cu toţii au format un cerc în jurul  “mormântului”, s-au prins de 

mâini şi au aşteptat. Donna a început neclogul: 

 - Prieteni, ne-am strâns aici pentru a onora amintirea lui “ Nu pot” Cât timp a fost cu noi 

pe pământ ne-a influenţat tuturor vieţile, unora mai mult decât altora. Din păcate, numele sau a 

fost rostit în fiecare clădire. I-am pregătit lui “Nu pot” un loc minunat de odihnă. Din fericire i-

au supravieţuit fraţii şi surorile sale: “Pot”, “Vreau”, “Am să fac acest lucru imediat”. Ei nu sunt 

la fel de cunoscuţi precum celebrul lor frate şi nici la fel de puternici. Poate, într-o bună zi, cu 

ajutorul vostru, ei vor lăsa o impresie puternică asupra acestei lumi. Fi ca “ Nu pot” să se 

odihnească în pace şi fie ca toţi cei prezenţi să îşi continue viaţa în lipsa lui. 

 Ascultând acel necrolog mi-am dat seama că elevii nu vor uita niciodată această zi. 

Activitatea realizată de ei era simbolică, fiind o metaforă a vieţii. Era specific emisferei cerebrale 

drepte, aşa că avea să rămână întiparită în subconştientul lor. 

 La întoarcerea în clasă Donna a dezvelit o piatră funerară create din carton. A scris pee a 

cuvintele “ Nu pot” în mijlic RIP. Piatra funerară a rămas în clasă pentru restul anului. In rarele 

ocazii cznd vreaun ele uita şi spunea “ nu pot”, Donna nu făcea alceva decât sa arate piatra. 

Elevul îşi aducea aminte că “ Nu pot “ era mort şi ingropat şi îşi reformula afirmaţia 

 

            ( Chic Moorman- Înmormântarea lui “ Nu pot”, apărută în cartea :Supă de pui pentru 

suflet” de Jack Canfield şi Mark Victor Hansen, ed Adevăr divin, Braşov 2012) 

 În anul şcolar 2012-2013 aveam clasa a doua. Un colectiv de elevi frumos, cu copii 

talentaţi şi sufletişti. În septembrie a venit un elev nou: L.C. Un elev cu probleme în 

familie:fusese plecat cu părinţii în Franţa. Cand avea patru ani părinţii au divorţat iar el a fost 

trimis în ţară la bunicii din partea tatălui care l-au traumatizat. La cinci ani a venit la bunicii 

materni care l-au dat la grădiniţă. Vorbind cu educatoarea am aflat că în prima parte anului a 

muncit să-l convingă să iasă de sub masă, iar în restul anului nu putea ieşi nicăieri din clasă fără 

el căci făcea adevărate crize de isterie. Când se pregătea să intre în clasa întâi mama l-a luat în 

Franţa. La întoarcerea în ţară a venit în clasa a doua. Dar nu ştia să scrie şi să citească, în nicio 

limbă, iar la matematică ştia cifrele 0-10.Am facut program special pentru el, am muncit pe 

Abecedar şi la şcoală şi acasă. Încet-încet apareau mici progrese dar bunicul mi se plângea ca 

acasă nu vrea să facă nimic. Spunea “ Nu pot” iar dacă îl obligau apăreau crizele de isterie.  

 La un curs de formare, doamna formator ne-a povestit despre cartea “ Supă de pui pentru 

suflet”. Mi-a stârnit curiozitatea şi am cumpărat-o. Am citit povestea scrisă mai sus şi am zis ca e 

perfectă pentru elevul meu. În zilele urmatoare am pus-o în practică: cu ajutorul colegilor L.C. a 

scris tot ce nu poate să facă. Unele afirmaţii le-a scris el, altele le-au scris colegii după dictarea 

lui. Le-am “îngropat”, alături de afirmaţiile celorlalţi colegi. Din acel moment n-a mai folosit      



53 

 

“ Nu pot” nici acasă nici la şcoală. S-a ambiţionat iar până la sfârşitul anului ştia să scrie şi să 

citească texte scurte. Încet-încet recupera dar, din păcate, la sfârşitul clasei a treia mama l-a luat 

definitiv în Franţa. 

 

 

 
                                                         

 

Prof. Arsene Grațiela 

 Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul                      

Târgoviște, Dâmbovița 

 

a marginea unui sătuc de munte, izolată de celelalte case, într-o poieniță, era o 

casa unui pădurar. Acesta locuia împreună cu soția și fiul lor, Rolly. La împlinirea vârstei de 7 

ani, Rolly i-a rugat pe părinții lui să îi cumpere o tabletă. Deși nu erau încântați de idee, aceștia i-

au îndeplinit dorința, pentru că fericirea fiului lor era cea mai mare mulțumire. 

Din ziua aceea, încetul cu încetul, Rolly acorda din ce în ce mai mult timp jocurilor 

pe tabletă decât prietenilor, școlii sau părinților. 

Când copiii îl chemau la joacă, el le spunea că preferă să se joace pe tabletă că e mai 

interesant și nu se ceartă niciodată. Când, la școală, doamna învățătoare le spunea să scrie sau să 

deseneze ceva, el spunea că le va face acasă, pe tabletă că e mai ușor. Atunci când mama sa îl 

chema să o ajute să facă o prăjitură împreună, sau curățenie în cameră, el îi spunea că nu trebuie 

să știe toate aceste lucruri, că nu-i sunt de folos. Tatăl său, cu care în trecut petrecea timp  în 

pădure, de la care învăța despre viețuitoare, despre cum să nu se rătăcească, îl ruga acum în zadar 

să iasă din casă. 

Au trecut 3 ani, timp în care Rolly devenise un singuratic în lumea reală, dar își 

crease o lume, ”în oglindă”, cu prieteni, locuri, lucruri virtuale din jocurile și aplicațiile de pe 

tabletă. Nu citea cărți, ci vedea filme și desene animate despre cărți. Nu scria, nu desena, nu 

colora decât pe tabletă. Acolo mergea mai repede, corecta ușor greșelile, nu îl durea mâna. Nu 

participa la excursii sau plimbări. Spunea că poate să călătorească în toată lumea de pe tabletă, că 

orice are nevoie să știe sau să facă poate căuta pe internet. 

Într-o zi de iarnă, părinții lui Rolly au plecat cu treburi în localitatea învecinată. L-au 

rugat pe Rolly să îi însoțească, dar acesta a refuzat. Abia aștepta să treacă un nivel la jocul lui 

preferat. 

La scurt timp după plecarea părinților, o ninsoare puternică cu viscol a blocat 

drumurile și a izolat casa lui Rolly. Furtuna a rupt cablurile de curent, internetul nu mai 

funcționa. Rolly era singur în întuneric. I s-a făcut frică și frig. 
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A vrut să facă focul, dar nu știa cum. Pe tabletă, în joc, doar apăsa un buton. Acum 

…. A vrut să mănânce, dar, pe întuneric, nu găsea nimic în bucătărie. Oare unde ținea mama 

pâinea? Nu-și amintea. A vrut să sune pe cineva, dar pe cine? Nu avea niciun prieten. Mare 

încurcătură! Tata îi arătase odată, de mult, o scurtătură către un adăpost unde erau mereu 

alimente de rezervă, dar nu mai ținea minte. Tot ce-și amintea erau vocile părinților lui care îi 

repetau ” Lasă tableta, fă ceva de-adevăratelea! Ieși din lumea virtuală!...” 

În cele din urmă a adormit, trist, în camera lui, gândindu-se cât de mult a greșit. 

În dimineața următoare, l-au trezit sunetele sirenelor și zgomotul buldozerelor. 

Părinții lui ajunseseră la el! Ce bucurie! 

˗˗ Tată, mamă, vreau să stau cu voi! Vreau să mă învățați tot ce trebuie să știu! 

Din ziua aceea, Rolly n-a mai fost indiferent la ceea ce se întâmpla în jurul lui, , a 

fost mereu atent, harnic și isteț la școală, a ascultat de părinți, i-a ajutat la treburile gospodărești, 

a petrecut timp în mijlocul naturii cu prietenii, jucându-se fără să se certe, iar tableta o folosea 

numai uneori, când era singur. 

Cea mai importantă realizare a fost atunci când a participat la un concurs de desene și 

a fost răsplătit cu o diplomă, apreciat pentru creativitate și pricepere. 

 

Obiective: diminuarea dependenței de lumea virtuală; restabilirea echilibrului cu realitatea; 

     conștientizarea importanței participării active la activitățile practice; 

 

Povestea prezentată, alături de altele similare, a fost aplicată în particular, cu un 

membru al familiei, dar și cu copii de clasă pregătitoare pentru care părinții au considerat că este 

oportună intervenția, în urma consultării consilierului școlar 

 

• A.M. a acceptat mai ușor limitarea timpului de joacă pe tabletă, telefon, playstation. A 

fost mai interesat de activitățile practice desfășurate în familie, împreună cu membrii 

acesteia, de activitățile gospodărești, de organizarea spațiului familial 

▪ Elevii D. A, Ș. C au acceptat fără împotrivire activități școlare ca: desenat, pictat, colorat, 

modelat, decupat, străduindu-se să progreseze, au acordat mai mult timp jocurilor 

colective, activităților în aer liber, au devenit mai responsabili. 
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                                                                                       Marc Nicoleta Georgiana Candice, 

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Arad 

 

 

“Copiii sunt mâinile cu ajutorul cărora atingem cerurile.” ( Henry Ward Beecher ) 

     um copilăria se trăiește simplu, prin dragoste, prin joc, povești și multă culoare, e 

necesar ca noi, educatorii, părinți și profesori, să învățăm să creștem copii fericiți, veseli și 

autonomi. 

      Poveștile, prin substratul metaforic pe care îl exprimă, pot dezvolta abilități de identificare și 

rezolvare a unor probleme emoționale și nu numai. Să nu uităm că învățătorul și propovăduitorul 

creștinismului, Iisus Hristos, a ales întotdeauna parabolele, deci povești și pilde, ca modalitate de 

exprimare, de învățare, de remediere a unor conduite morale. 

    Așadar, povestea terapeutică, cu limbajul său metaforic, poate fi premisa care conectează 

cititorul/ascultătorul cu un nivel bogat în sensuri, imagini sau senzații, facilitând descoperirea 

unor noi moduri de a percepe și de a simți o situație. 

   În studiul meu de caz, m-am oprit asupra copilului, de 7-8 ani, care nu iubește să citească, 

lectura nefiind un domeniu prioritar acestuia. În situația dată, un prim pas în rezolvarea acestei 

probleme ar fi identificarea cauzelor și situațiilor care au creat acestă stare de fapt. A fost simplu, 

ne-am așezat, cu tihnă și răbdare și am întocmit o listă cu motive clare, care generează această 

atitudine. Iată câteva motive :  

- poveștile sunt lungi, cu scris mult și multe litere mici și înghesuite; 

- cititul/lectura îl costă timp și multă oboseală; 

- nu-i place să fie corectat atunci când se străduiește să citească vreun cuvânt mai lung; 

- nu-i place când este obligat să citească și să repete textul de mai multe ori; 

- imaginile sunt puține, personajele sunt necunoscute și neinteresante; 

     Apoi, ne-am străduit, să găsim și soluții potrivite, să încercăm să facem cititul după voia și 

plăcerea copilului. Iată cheile problemei : 

- să scriem împreună cărți; 

- să fie cu text scurt, litere mari și imagini colorate; 

- personajele să fie cunoscute; 

- povestea să vorbească despre lucruri care se pot întâmpla. 

      Toate detaliile fiind deja expuse, ne-am pus serios pe treabă, am dat frâu liber imaginației și 

am scris o cărticică, respectând toate dorințele micului nostru cititor : 

- am scris-o împreună; 

- a putut fi personalizată; 

- personajul principal a fost dintr-un desen animat îndrăgit; 

- personajul principal i-a purtat numele; 
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- textul a fost scurt și cuprinzător, iar literele mari. 

         Cu mai mult sau mai puțin talent, oricine poate compune o carte pentru copilul său. Cel mai 

important este ca gândurile tale să devină mesaj grăitor pentru învățăcelul necunoscător. 

Povestea trebuie să fie simplă, scurtă, cu trăiri pozitive. Dacă personajul principal îi poartă 

numele, școlarul mic se arată deosebit de încântat, se identifică în scurt timp cu acesta, acest 

lucru ajutându-l să înțeleagă și să pătrundă în minunata lume a întâmplărilor din poveste. 

        De asemenea, e necesar ca poveștile imaginate să exprime nuanțe și metafore fine în 

legătură cu o anume problemă, pe care dorim s-o evidențiem pe această cale. Nu sunt 

recomandate poveștile cu intrigi și mesaje clare. De exemplu, dacă avem de-a face cu un copil cu 

un comportament mai agresiv și-i compunem o carte în care inserăm propoziții explicite despre 

acest lucru, cu siguranță problema nu se va rezolva. Copilul se va recunoaște și va riposta.  

        În urma studiul de caz realizat, am înregistrat următoarele : 

- copilul s-a simțit motivat și încântat; 

- a citit cu plăcere și entuziasm; 

- a imaginat și a împodobit desenele în culori și detalii interesante; 

- nu a mai considerat că textul e lung, iar povestea neinteresantă; 

 

Mai jos, am adăugat un model de cărticică astfel compusă. 

 

        Așadar, povestea să înceapă cu A fost odată....., să fie veselă și colorată !

 

 

 

 

 

A fost odată un mielușel pe nume.................... . Era prietenos și îi plăcea să aibă blana mereu 

curată. 

1 
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Într-o zi, pe când se plimba prin grădină, s-a întâlnit cu iepurașul pofticios. Acesta ronțăia un 

....................  . 

2 

 

 

 

 

 

Mai târziu, mielușelul s-a dus să se joace cu căluțul, care locuia în ............. . Căluțul avea o coadă 

lungă, cu care se apăra de............ . 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Cum codița lui scurtă nu-l ajuta să alunge prea multe muște, ................. plecă repede la ferma de 

pui. 

4 
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Puișorii erau poznași și nu stăteau o clipă locului. Mielușelul se hotărăște să le citească o poveste. 

Ei îl ascultau fermecați. 

5 

 

 

 

 

Când povestea se sfârșește, puii îl întreabă : 

- Vii și mâine să ne citești din carte? 

- Vin ! Mai încape vorbă ? 

6 

 

 

Mielușelul era tare fericit. Îi plăcea să fie prietenul tuturor animalelor din ogradă. 
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PROF. ÎNV. PRIMAR SĂNDULACHE DANIELA- MARIA 

ṢCOALA GIMNAZIALĂ „N. BĂLCESCU”, 

 COM. NICOLAE BĂLCESCU, JUD. BACĂU 

 

PERSONAJE: Săndel, Gândǎcelul cu Buline 

                          Albina Alina 

                          Pǎianjenul Matei 

                          Broscuța Oac 

                          Cioara Croncǎnilǎ 

                          Furnica –Smǎrǎndica 

                          Furnica – Mititica 

                          Greierașul Adrian 

                          Ciocǎnitoarea Cioc – Cioc 

                          Veverița Ronțy 

                          Mama 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline : Doamne, mă simt mai rău decât atunci când am avut pojar. Mă 

simt chiar mai rău decât atunci când aproape că am fost mâncat de uliul cel ciudat! Mă simt mai 

oribil decât atunci când am cǎzut de-a bușilea, când mi-am încercat primul zbor! 

Albina Alina: De ce se simte oare Săndel aşa de abătut, groaznic şi oribil? Am putea sǎ-l ajutǎm 

cu ceva? 

Pǎianjenul Matei: Tocmai a aflat că a rămas repetent în clasa a patra la Şcoala din Pǎdure  a 

Doamnei Vulpița... Eu niciodatǎ n-am rǎmas repetent! O meritǎ! Cred cǎ e un leneș! 

( spre gândǎcel): Hei, îmbulinatule, ți-ai gǎsit nǎnașul? 

Albina Alina: De ce ești rǎu? Eu l-aș putea ajuta! Poate, dacǎ l-aș medita la matematicǎ, numǎrând 

borcanele cu miere din cǎmarǎ, va fi un pas înainte! 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Ce prost sunt! 

Broscuța Oac: Sǎracul de el! N-aș vrea sǎ fiu în pielea lui! Mai bunǎ e pielea mea rece de brotac! 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline( aproape că plânge): Nu sunt în stare să fac nimic ca lumea. Nu-s 

în stare de nimic şi nu-s bun de nimic ca  şi probabil că niciodată nu o să fiu mai bun de atât. 

Ah...Sunt atât de prost încât am uitat că noi, gâzele, nici nu putem  să plângem. Asta chiar că-i 

groaznic! Mă simt aşa de vinovat că am rămas repetent! Nu cred că sunt în stare să le spun mamei 

şi tatălui meu că fiul lor e un ratat... Cred că cel mai bine ar fi să plec în largul zǎrii şi să dispar. 

Aşa nu vor afla niciodată ce s-a întâmplat cu mine şi ce dezamăgire le-am produs... 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline(se mai uită o dată în urmă, suspinǎ): Adio, cǎsuțǎ! Adio, pǎrinți! 

Mǎ voi duce unde razele soarelui nu ajung niciodată...  

Broscuța Oac: Dar chiar cred cǎ e prostǎnac. Sigur astronomia și geografia sunt unele dintre 

materiile la care a rămas repetent. (Sǎndel „ zboarǎ” în cerc de 2-3 ori și se așazǎ, obosit, a poi se 

așazǎ) 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Aripioarele au început sǎ mǎ doarǎ, piciorușele au obosit, iar eu 

drumul nu am isprǎvit...  

Cioara Croncǎnilǎ: Ce te crezi, mǎi, papǎ- lapte, vreun  zmeu- paraleu, care vrea sǎ zboare pânǎ 

la regatul meu? Este sus, departe-n hǎu...Dar, oare ție ți-o fi rǎu?! ( prefǎcutǎ, îl ține sub aripa sa 

pe gândǎcel)Vreau sǎ te ajut!... 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Of,  bine c-am învǎțat  cǎ cioara s-a adaptat, pe cǎldurǎ și pe frig, 

și-acum vrea sǎ-i intru-n cioc!... 
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Furnica -Smǎrǎndica: Bine cǎ nu-i corigent la științe și mai cunoaște câte ceva despre ființe! 

Meritǎ sǎ-l sprijinim, fǎrǎ sǎ ne mai codim...!Hei, surate, dați-i zor, sǎ-i venim în ajutor! 

Gândǎcelul ieri mi-a dat buline din haina sa, ca sǎ-mpodobesc costumul de carnaval pentru bal! 

Furnica - Mititica: Chem acum pe greieruș, ca sǎ cânte din arcuș! Greieruș, Greieruș!... 

Furnica -Smǎrǎndica: Dar, Furnicǎ- Smǎrǎndicǎ... eu știam cǎ greierușul nu muncește nici pentru 

el, dar ca sǎ mai și ajute, vreun confrate în nevoi, asta-i prea de tot, zic eu! 

Furnica - Mititica: Ce a fost, azi nu mai este! Asta este doar poveste! Greieruș, Greieruș!... 

Greierașul Adrian: Am sosit! Sunt Adrian, Greierușul Nǎzdrǎvan, care cânta cu vioara ...toatǎ 

vara, însǎ acum cânt cu folos, fiindcǎ sunt mai omenos! Când încep cântarea mea, nimeni nu mai 

poate sta! 

Furnica – Mititica și Furnica –Smǎrǎndica: Zi-i cu foc, sǎ-ncepem hora, ca sǎ cadǎ ciora-n laț! 

(Furnicile încep a juca, dupǎ cântecul greierașului, apoi li se alǎturǎ și cioara, care obosește.) 

Cioara Croncǎnilǎ : Ah, cina… s-a isprǎvit…! Nu pot sǎ cred cǎ m-am lǎsat pǎcǎlit!( ies din 

scenǎ pe melodie) 

Ciocǎnitoarea Cioc - Cioc: Gândǎcel frumos și dulce, tare-mi place a te duce peste creștetul 

pǎdurii...sǎ gǎsim de ale gurii!( duce mâna la gurǎ si zice prefǎcut): Ce gustare prețioasǎ îmi ieși 

acum în cale, numai de l-aș ademeni spre scorbura cea din vale!... 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Lasǎ-mǎ și dumneata! Și așa sunt necǎjit, cǎci la minte...m-am 

prǎjit și am rǎmas repetent! Dacǎ eram mai atent, poate mai puțin absent, luam cu brio corijarea, 

mǎrind la pǎrinți mirarea...Dar așa...( plânge)...dar așa nu-mi mai rǎmâne decât sǎ dispar din 

peisaj! 

Ciocǎnitoarea Cioc – Cioc: Ei, aș! N-ai curaj! Hai cu mine spre zǎvoi și vom deveni eroi! 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Mǎ-nvoiesc! Dar, oare dacǎ ești ciocǎnitoare, nu capeți întâietate! 

Ciocǎnitoarea Cioc – Cioc: Ba da, frate! Neamul ciocǎnitoresc este mândru cu Cioc-Cioc, roșu-n 

gusǎ, tare-n cioc!( mândru, își ia zborul și nimerește într-un copac) 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Cioc- Cioc, poc! Viteza n-ai calculat, ciocul ți l-ai spintecat! 

 ( Se înveselește) Chiar că nu vreau să-mi sfârşesc viaţa în pliscul  unei gaițe flǎmânde.Trebuie să 

găsesc rapid o cale de scăpare! ( Se frǎmântǎ, se frǎmântǎ, aleargǎ și se izbește de ceva) 

 Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Aoleu, oare sunt ameţit, confuz şi speriat? Tremur?! ( Pipǎie cu 

mâinile zidul). Poate cǎ sunt la picioarele unui cocoș de munte? Sau...poate sunt la Poarta Raiului... 

( Se pișcǎ.) Mai bine dispar de aici cât pot de repede...( încearcǎ sǎ se ridice) 

Veverița Ronțy: Scuză-mă, pot să te ajut cu ceva? 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Vai de mine! Cine sunteţi? Nu am mai văzut niciodată o vietate  

aşa de mare ca dumneavoastră! 

Veverița Ronțy: Ei bine, numele meu este Ronțy, patroana de la Ronțalimentara din colțul zidului. 

În particular, mai am un job, așa, de plǎcere. Îmi place sǎ mai îndrept câte ceva din greșelile unora, 

sǎ mai ameliorez câte puțin din comportamentul altora... Iar eu nu am văzut niciodată o creatură 

aşa de micuţă ca tine. De fapt, nici nu te văd deloc. Zboarǎ, te rog, până în dreptul ochilor mei ca 

să te pot vedea... 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Pare a fi destul de inofensivă... Eu sunt Săndel, Gândǎcelul cu 

Buline. 

Veverița Ronțy: Şi ce faci aici? Eşti destul de departe de casă. 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Mi-e ruşine să vă spun... Am zburat departe de casă pentru că am 

rămas repetent în clasa a patra la Şcoala din Pǎdure  a Doamnei Vulpița... Nu sunt bun de nimic ca 

și gândǎcel, toate bulinele  care mi-au mai s-au zbârlit de rușine... Da,  sunt o ruşine pentru părinţii 

mei, aşa că am decis să plec de capul meu în larg, spre orizont, să nu mai fiu de ocară părinţilor 
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mei...dar nu știu ce-i acela orizont, pentru cǎ am chiulit la ora de geografie...era cât pe ce sǎ fiu 

mâncat de o cioarǎ, însǎ am scǎpat, fiind ajutat de douǎ furnicuțe și un greieruș... Apoi abia am 

reușit sǎ pǎcǎlesc o ciocǎnitoare, căci altfel eram cǎutat la rubrica „Dispǎruți” în Ziarul „ Buburuze 

vesele”.... Nu sunt în stare să fac nimic ca lumea!” 

Veverița Ronțy : Stai o clipă! Spui că era cât pe ce să fii mâncat de o cioarǎ? 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Da, noroc cǎ am fost ajutor, cǎci singur nu știu sǎ mǎ apǎr! Nu 

sunt ca ceilalți frǎțiori ai mei! Nici mǎcar nu mai am bulinuțe ca ale lor!  

Veverița Ronțy: Adicǎ? Ce vrei sǎ spui? 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Nu știu! Eu nu prea știu sǎ mǎ exprim prea bine. De aceea am 

rǎmas corigent la limba românǎ! Îmi vin în minte ideile, dar când ajung în gurǎ, nu vor sǎ iasǎ 

afarǎ! Toatǎ lumea a râs când am luat primul Insuficient. Eu m-am fǎcut mic, mic și una dintre 

bulinuțe mi s-a înroșit...de rușine, evident...Nu vedeam în minte decât chipul mamei care mǎ 

apostrofeazǎ blând, mișcând capul în stânga și în dreapta și figura tǎioasǎ a lui tǎticu, care zilnic 

îmi arǎta cât de mândru este el cu bulinele lui mari și negre ca ciocolata, încât toți prietenii din 

înalta societate îl apreciazǎ...Știi, la noi, în neamul gândǎceilor cu buline, culoarea neagrǎ a 

bulinelor mǎsoarǎ coeficientul de inteligențǎ! 

Veverița Ronțy: Dragul meu, te subestimezi degeaba! Nu cred că te-ai împotmolit fiindcă eşti 

prost sau incapabil să faci ceva bun. 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Dar atunci?... 

Pǎianjenul Matei: Vǎ spun eu cum e! Bulinuțǎ acesta nu e chiar așa de înapoiat, pe cât pare. Deja 

vestea cǎ a pǎcǎlit o ciocǎnitoare pentru a-și salva viața s-a rǎspândit în toatǎ pǎdurea! Am alergat 

pânǎ aici ca sǎ-l felicit! Noroc cǎ am mai multe picioare. 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Opt! Și mai știu cǎ viața unui pǎianjen este în general foarte 

liniștitǎ, principala sa ocupație fiind aceea de a sta nemișcat cât e ziua de lungǎ, pentru a-și 

economisi energia. Nu vom vedea niciodata un paianjen plimbându-se sau umblând fǎrǎ rost, ci 

doar cu un scop precis: de a se hrǎni, de a se ascunde atunci când este amenințat sau de a-și țese 

pânza. 

Pǎianjenul Matei: Mǎi, țâcǎ, dar capul acela nu e degeaba așa mare! Mǎ simt onorat cǎ faci 

dezvǎluiri copleșitoare despre rasa mea pǎinjeneascǎ! Știam eu cǎ m-am înșelat! M-am luat dupǎ 

gura lumii și ți-am pus etichetǎ de om leneș. Am venit sǎ îmi cer iertare pentru gândul disprețuitor 

și vorbele jignitoare la adresa sa. Și n-am venit singur! Furnica –Smǎrǎndica a ținut sǎ mǎ urmeze, 

lǎsând puțin treaba. 

Furnica- Smǎrǎndica: Pentru cǎ m-ai ajutat, vreau sǎ-ți mulțumesc îndat’! Eu concursul am 

câștigat cu bulina ce mi-ai dat, iar de-atunci nu-s Smǎrǎndica, ci-s strigatǎ Miss Furnica. 

Furnica- Mititica: Meritǎ ca sǎ-l aplaudǎm și bulina sǎ i-o înapoiem! 

Broscuța Oac: Oac, oac, oac! Știu cǎ nu este pe plac și-i greu a cere iertare...Mǎ gândesc cu 

îngrijorare cǎ l-am judecat degeaba pe Bulinǎ - Gândǎcel, pentru cǎ nu-i rǎu defel! Tocmai am  

aflat pe lac, asearǎ pe înserat cǎ bulinele și-a dat ca sǎ scape pe-alt fârtat ce era ca sǎ repete clasa 

III-a...Știți de ce? Tocmai pentru cǎ, vezi bine, greu e sǎ știi înmulțire...Insǎ el l-a ajutat: 

bulinuțele-a grupat, înmulțirea a învǎțat, corigența a luat! 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Nu ți-am dat bulina mea, ca sǎ-mi dai în schimb ceva! Nu știu 

multe sǎ vorbesc, dar îmi place sǎ dǎruiec! 

Furnica – Smǎrǎndica: Ai ales să te învinovăţeşti pentru greşelile tale, în loc să accepţi faptul că 

eşti ca toţi ceilalţi, un gândǎcel  supus grşelii, care face atât lucruri bune, cât şi rele. 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Nu m-am gândit la asta, dar cred că aşa e. Dar mie mi se pare că 

fac mai ales lucruri rele şi că cele mai multe lucruri le fac pe dos.  Asta nu înseamnă că sunt un 
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gândǎcel prost!? 

Greierașul Adrian: Nu există gândǎcei  buni şi gândǎcei  răi. Sunt doar gândǎcei  care fac lucruri 

bune şi lucruri rele. Toţi  sunt formaţi din toate însuşirile şi purtările lor, dintre care unele sunt 

bune, iar altele sunt rele.  

Broscuța Oac: Este imposibil să fii în întregime bun sau în întregime rău. Chiar dacă eşti pe de-a 

întregul rău azi, mai mult ca sigur că ai făcut ceva bun în trecut sau că vei face ceva bun în viitor – 

şi dacă e aşa, înseamnă că nu eşti rău în întregime. 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Asta aşa e, dar mie tot nu-mi place cǎ  fac greşeli şi cǎ dau greş tot 

timpul sau aproape tot timpul. Cum să mă descurc atunci?  

Pǎianjenul Matei :Primul pas este să te accepţi pe tine însuţi în întregime, cu greşeli şi cu tot 

restul. Încearcă să nu te învinovăţeşti, indiferent de ceea ce faci. 

Greierașul Adrian: Al doilea pas este să accepţi responsabilitatea pentru că ai făcut o greşeală sau 

pentru că ai făcut un lucru greşit. Eu m-am lecuit dupǎ lecția datǎ de Furnica-Mititica, iar acum 

sunt cu totul altul! Furnica- Mititica: Ba mai mult de atât, te-a înzestrat și Domnul cu darul 

minunat de a-i face pe toți din jur sǎ danseze. 

Greierașul Adrian: Din pǎcate, cei rǎi vǎd asta ca pe o pedeapsǎ! Cei buni se distreazǎ și se simt 

bine din prima clipǎ când îmi acordez vioara. Dar eu nu mǎ supǎr, iau partea bunǎ a lucrurilor. 

Pǎianjenul Matei : Al treilea pas este să încerci să-ţi corectezi greşelile.  

Broscuța Oac: Iar cel de-al patrulea pas este este să vezi ce poţi să faci ca să nu mai repeţi 

aceleaşi greşeli în viitor. 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Staţi să văd dacă am înţeles. Voi folosi ca exemplu faptul că am 

rămas repetent în clasa a patra. În primul rând, mă accept pe mine însumi şi nu-mi mai spun să sunt 

prost sau că nu sunt în stare de nimic bun. În al doilea rând, accept că sunt responsabil că am rămas 

repetent. În al treilea rând, voi învăţa mai mult, ca să trec clasa anul viitor. Şi în al patrulea rând, 

voi continua să învăţ mai mult, să nu rămân repetent din nou. Uaaau!Dacă încep să gândesc astfel 

despre mine însumi, dacă mă accept pe mine însumi indiferent de ce se întâmplă şi dacă învăţ mult 

de tot, atunci poate că pot să devin într-adevăr un gândǎcel  mai bun! 

Pǎianjenul Matei: Fii atent! A te considera complet bun este la fel de nepotrivit ca a te considera 

în întregime rău. Tu continui să îţi măsori valoarea ca și gândǎcel,  pornind de la felul în care te 

comporţi şi felul în care reuşeşti în ceea ce faci. Ţi-ar fi mai bine dacă ţi-ai judeca faptele şi 

însuşirile separat de felul în care te judeci pe tine ca viețuitoare mai puțin...cuvântǎtoare, în loc să 

te condamni pe tine însuţi ca întreg, deoarece asta e deja  un lucru prea greu pentru un gândǎcel 

micuţ ca tine. 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Cred că am înţeles acum! E mai bine să mă accept pe mine însumi 

întotdeauna şi să îmi judec doar faptele. În acest fel, pot să învăţ din greşelile mele şi să nu mă mai 

fac să mă simt aşa de nefericit tot timpul. 

Broscuța Oac: Exact! Oac, Oac! Și eu tot așa fac! Zilnic mǎ uit în oglinda lacului și îmi spun: „Ce 

sǎ fac? Asta-i pielea de brotac, schimb cu altul n-o sǎ fac!” 

Veverița Ronțy: Vezi – poţi să gândeşti bine atunci când eşti atent. Acum nu crezi că e timpul să 

te întorci acasă la famila ta? 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Cred că da. Acum că îmi dau seama că nu sunt chiar aşa de prost 

şi nepriceput, chiar dacă am rămas repetent în clasa a patra, nu îmi mai este  aşa greu să dau ochii 

cu ai mei. Mulţumesc pentru ajutor! Mi-ar fi de mare folos dacă mi-aţi arăta direcţia cea bună! 

Veverița Ronțy: Cred că este în direcţia aceea! Îţi dorim o călătorie plǎcutǎ până acasă! Nu uita 

sǎ-ți ceri iertare întâi, pentru cǎ ai plecat de acasǎ fǎrǎ voia pǎrinților!  

Furnica- Mititica: Sǎ nu încurci pașii care trebuie respectați! 
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 Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Mulțumesc tuturor! Mi-ați arătat calea cea bună în mai multe 

privinţe. Sunt aşa de bucuros că mi-am dat seama că nu există gândǎcei  buni sau răi – ci doar 

gândǎcei pur şi simplu. Iar eu sunt mândru să fiu unul dintre ei! 

 Veverița Ronțy: La revedere, prietene!Te iubim! 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: M-ai numit prieten! Nimeni nu mi-a spus așa  pânǎ acum...Doar 

privirea caldǎ a mamei care nu sunǎ tot timpul a dojanǎ îmi mai rǎmǎsese...Acum am prieteni!? 

Viața e minunatǎ! Zbor îndatǎ! La revedere! 

Veverița Ronțy: Vǎ felicit pe toți pentru sprijin! Am vorbit deja și cu Vulpița și mi-a promis cǎ îl 

va supraveghea mai mult pe Gândǎcelul cu Buline. Și mai ales, îl va asculta și-l va mângâia mai 

mult. Oare ce s-ar fi putut întâmpla dacǎ nu interveneam? 

Pǎianjenul Matei: Sǎ nu gândim negativ! Ia uitați-vǎ în zare! Mai observați vreo bulinǎ roșie pe 

aripioarele viteazului? 

Furnica – Mititica: Acum haideți repede sǎ pornim și noi la drum, ca vântul și ca gândul, sǎ-i  

pregǎtim surpriza de Crǎciun! 

Cioara Croncǎnilǎ: Eu știu cǎ am greșit și-mi cer iertare! Aș vrea sǎ merg și eu cu voi...Și ca sǎ 

vedeți cǎ nu mint, am adus cu mine trenuletul prieteniei, ca sǎ ajungem mai repede! 

Veverița Ronțy: Hai, îmbarcarea! Ce mai stați pe gânduri? Greșeala recunoscutǎ e pe jumǎtate 

iertatǎ! 

(Toți se așazǎ în șir, ținându-se de mijlocul celui din fatǎ, fǎcând „trenulețul”.  Mecanicul 

ocomotivei este Croncǎnilǎ.) 

ACTUL II 

 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Cât de nesǎbuit am fost când am plecat de acasǎ, mai ales acum, 

în Ajun de Crǎciun! Sper ca pǎrinții mei sǎ îmi ierte fapta! Noroc cǎ m-am întâlnit cu prietenii din 

pǎdure care  

mi-au arǎtat calea...  

Mama: Dragul meu! Bine cǎ te-ai întors sǎnǎtos acasǎ! Vom încerca împreunǎ sǎ recuperǎm 

timpul pierdut. O corigențǎ la limba românǎ nu înseamnǎ și repetenție. Acum, haide sǎ pregǎtim 

cadourile pentru bunici. Poate Moș Crǎciun  ne va aduce un brǎduț anul acesta! 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: 

Eu, de Crăciun, nu vreau  brăduţi 

S-aducă Moşul în desagă, 

Ci, o pădure vreau întreagă 

Să lase acolo sus în munţi! 

Ca pom de iarnă să ne fie, 

Are nevoie de ani buni. 

Creşte cu greu fiinţa vie 

Şi moare-n două săptămâni. 

Eu vreau brăduţ cu rădăcină 

Într-un ghiveci, să îl gătesc 

Cu globuri, nuci  şi cu lumină, 

Şi-apoi în curte să-l sădesc. 

Salvând brăduţul de Crăciun, 

Pe mine însumi mă salvez: 

Voi fi mai fericit, mai bun, 
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Şi visele îmi colorez.  

Lăsaţi braduţii să trăiască, 

Sădiţi şi voi unul ca mine! 

Toporul să nu-i mai lovească 

Şi tuturor ne va fi bine. 

Salvând brăduţii, împreună 

Ne dăruim o faptă bună!  

Mama:  

Dragul mamei, te-ai schimbat, 

Purtarea ta mǎ înfioarǎ, 

Din inimǎ eu te-am iertat 

C-ai pǎrǎsit a ta cǎscioarǎ 

Și pe pǎrinți tu ne-ai lǎsat 

Cu sufletul îndurerat! 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: 

Domnul azi mi-a scos în cale   

Prin pǎdure, pe cǎrare, 

Ființe blânde și-nțelepte 

Ce mi-au arǎtat cǎ atunci când suntem în nevoi 

Trebuie s-avem încredere în noi, 

Dar în același timp sǎ nu nesocotim  

Un sfat care ne poate ajuta 

Decizia bunǎ a o lua. 

(Se aun bǎtǎi în ușǎ.  Intrǎ toate personajele în scenǎ, împreunǎ cu restul de copii din clasǎ.) 

Broscuța Oac: Oac, Oac!Primiți colinda de brotac? 

Mama (îi întâmpinǎ): 

Bine ați venit, acum, în preajma de Crǎciun, 

Urând înprag românului sǎ fie bun! 

Săndel, Gândǎcelul cu Buline: Mi-ați fǎcut mare surprizǎ! Eu credeam cǎ sunt un...gândǎcel 

pierdut, care a rǎmas fǎrǎ  niciun sprijin pe lume... 

Greierașul Adrian: Asta seamǎnǎ a deznǎdejde! 

Oare nu spuneai  tu cǎ vei urma cei patru pași?  

Furnica-Mititica:Am adus cu trenul prieteniei pe toți colegii tǎi de la Școala Vulpiței din Pǎdure. 

Vrem sǎ te facem sǎ înțelegi cǎ și tu ești ca oricare dintre noi, cǎ nu te-am lǎsat singur atunci când 

ai dat de necaz. 

Pǎianjenul Matei: Pǎianjenul Matei nu minte niciodatǎ! Dupǎ Crǎciun, eu te invit pe pânza de 

mǎtase ce mi-o țes, sǎ-nvǎțǎm rime și metafore, din mers! 

Greierașul Adrian: Iar eu îmi las vioara în cutie....Știi motivul? Ca sǎ-ți arǎt ce denumește 

substantivul! 

Broscuța Oac: Iar eu, la mine în regatul de pe lac, te-aștept oricând sǎ facem temele...Oac, oac! 

Mama: Acum, dacǎ aici cu toții v-ați adunat, fiindcǎ toți ați complotat sǎ-i facei o surprizǎ lui 

Sǎndel, Cred cǎ destul voi l-ați încurajat și cred cǎ-i timpul sǎ v-apucați de colindat! 

Cioara Croncǎnilǎ: Cra!Cra! Colinda noastrǎ-cepe-așa!( Dǎ tonul la douǎ  colinde) 

Furnica –Smǎrǎndica: Doamna Vulpița, mâine, la serbare va fi surprinsǎ de așa cântare! 
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Am constatat cǎ unii dintre elevii clasei a IV-a  la care predau sunt foarte delǎsǎtori, 

abandoneazǎ cu ușurințǎ sarcini, sunt pesimiști și nu au încredere în forțele proprii. De asemenea, 

nu se implicǎ în problemele clasei, spun adeseori cǎ „nu pot” și „nu știu”.  Sper cǎ  aceștia vor 

reuși să depǎșeascǎ aceastǎ barierǎ, conștientizând cǎ succesul ori eşecul depind de modul în care 

ştim /putem să înfruntăm riscuri inerente fără a ne supune pericolului, de modul în care luăm 

decizii adecvate în situţiile apărute. 

 Am creat sceneta „Povestea gândăcelului cu buline” cu gândul de a schimba ceva în 

comportamentul acestora, propunându-mi să ating următoarele obiective: 

O.1. Înţelegerea  rolul pǎrinților în crearea imaginii de sine a copilului, pornind de la ideea cǎ el se 

orientează după reacţiile celor din jur şi se adaptează,  vrea să fie “bun” şi să fie recunoscut ca 

atare;  

O.2. Identificarea caracteristicilor  unui copil cu stimă de sine scăzută sau ridicată; 

O.3. Exemplificarea unor comportamente ale persoanelor(copiilor) cu stimǎ de sine crescutǎ; 

O.4. Identificarea unor modalităţi prin care pǎrinții pot contribui la  dezvoltaree a stimei de sine la 

copii; 

O.5. Dezvoltarea unor abilitǎți de viațǎ necesare succesului în viațǎ. 

O.6. Dezvoltarea asertivităţii şi a capacităţii de relaţionare adaptată prin exersarea unor deprinderi 

de ascultare/ interpretare. 

Elevii și-au exersat abilitǎți de comunicare, de interpretare aunui rol, iar pǎrinții i-au 

rǎsplǎtit cu aplauze. Invǎțǎtorul Am subliniat faptul cǎ imaginea de sine se dezvoltă pe parcursul 

vieţii prin experienţele pe care le are copilul cu celelalte persoane şi prin acţiunile pe care le 

realizează şi la care participă. Experienţele din timpul copilăriei au un rol esenţial în dezvoltarea 

imaginii de sine. Astfel, succesele şi eşecurile din copilărie, precum şi modalităţile de reacţie a 

copilului la acestea, definesc imaginea pe care o are copilul despre el. Atitudinile părinţilor, ale 

profesorilor, colegilor, fraţilor/surorilor, prietenilor, rudelor, contribuie la crearea imaginii de sine 

a copilului, la luarea unei decizii care poate scimba viitorul acestuia.  

Activitatea a continuat, implicând ṣi pe  părinţi, care au încercat  să dea o definiţie a stimei 

de sine. Împreună cu elevii, „miciiactori”, au fost analizate caracteristici ale stimei de sine, fǎcând 

analogii cu comportamentul unor personaje din sceneta prezentatǎ.: 

*Care dintre caracteristicile menționate mai sus le avea gândǎcelul la început? 

*De ce au ales sǎ interpreteze rolul respectiv? 

*Ce au simțit atunci când gândǎcelul era sǎ ia cea mai proastǎ decizie( sǎ plece de acasa)? 

*Care dintre personaje avea stima de sine scǎzutǎ/ ridicatǎ și care dintre acestea dǎdeau doar 

dovadǎ de îngâmfare? 

*Care dintre personaje a fost cel mai convingǎtor în schimbarea deciziei gândǎcelului? 

*Cum s-au simțit când, aproape  la finalul scenetei au plecat cu “trenulețul prieteniei” sǎ-l salveze 

pe gândǎcel? 

*Le-a fǎcut plǎcere sǎ- i facǎ o surprizǎ gândǎcelului?  

*Dar gândǎcelul, oare ce a simțit când a fost valorizat și încurajat de celelalte viețuitoare,  

tocmai în momentul când simțea cǎ nu mai are niciun prieten? 

* Întotdeauna trebuie sǎ ne lǎsǎm influențati în totalitate de pǎrerea celor din jur atunci când 

 avem de luat o decizie? Existǎ limite în acest sens? 

*Existǎ cazuri concrete în viața voastrǎ de zi cu zi în nu avut încredere în forțele proprii? Cum 

v-au ajutat pǎrinții/ învǎțǎtoarea sau alte personae din jur?  

 Ca și adulții, copiii viseazǎ la lucruri mǎrețe, poate uneori greu de înfǎptuit. Putem sǎ-i 

ajutǎm ca visul sǎ creascǎ…Nu e ușor sǎ “crești” un vis: trebuie sǎ ai voințǎ, trebuie sǎ urmezi 
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niște pași, care apoi devin ca de plumb, începi sǎ crezi cǎ ai nevoie de o forțǎ inimaginabilǎ sǎ 

reușești ce ți-ai propus. Dar, sǎ nu uitǎm cǎ pe lângǎ  forțǎ, voințǎ, încredere sǎlǎșluiesc în fiecare 

dintre noi și neîncrederea, lașitatea și slǎbiciunea. Sǎ-i ajutǎm pe cei mici sǎ înțeleagǎ cǎ 

perseverența și gândirea pozitivǎ trebuie sǎ devinǎ  abiliǎți de viațǎ, care îi ajutǎ sǎ-și urmǎreascǎ 

visul plǎmǎdit în mintea fragedǎ. 

 Consider că derularea unei astfel de activităṭi a fost benefică, la finalul elevii fiind 

capabili: 

- Sǎ înțeleagǎ cǎ pe parcursul vieții lor vor întâmpina diferite obstacole în atingerea 

unui scop și vor fi nevoiți sǎ ia decizii care le pot schimba viața; 

- Sǎ conștientizeze necesitatea luǎrii unei decizii corecte; 

- Sǎ identifice personaje/ persoane  care influențezǎ  pozitiv/ negativ luarea unei decizii; 

- Sǎ evaluaze anumite situații, observând și consecințele reacției lor în acea situație; 
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Prof. Pop Aurelia,  

Școala Gimnazială Căianu 

 Structura Vaida-Cămăraș 

 

            Vreau să-ţi spun o poveste despre un iepuraş. Mă asculţi? 

 răia odată, într-un luminiş al unei păduri de la marginea satului, o familie de iepuraşi. 

Tatăl, Iepurilă, umbla toată ziua prin pădure după treburile lui. Mama, Iepurica, stătea acasă şi 

avea grijă de cei trei ieuraşi pe care îi aveau. Erau tare drăgălaşi cei trei copii numai că, unul dintre 

ei, mezinul, un iepuraş cu blana pufoasă, cu nişte ochişori tot timpul iscoditori, cu urechiuşele 

mereu ciulite pentru a auzi cel mai mic zgomot, era tare neastâmpărat. Nu stătea locului o clipă. 

Alerga, sărea, zburda tot timpul. Îi necăjea pe fraţii lui, se lega de toate animăluţele din poiană. Din 

această cauză Ţup – Ţup, că aşa îl chema, era tare singuratic, nimeni nu voia să se joace cu el, să-i 

fie prieten. 

 Când îl vedea pe Spiriduş, un pui de cerb cu blana pătată şi cu un căpşor pe care se citea 

mereu zâmbetul şi pe Scofăilă, puiul de raton, blând şi mereu vesel, jucându-se împreună, le striga 

din fugă „Salut!”, sărea la ei, îi ciupea, le punea piedică şi apoi se distra de năzdrăvănia lui. Acest 

lucru enerva tare celelalte animăluţe aşa că toate fugeu numai când îl vedeau apărând pe Ţup – 

Ţup. 

Ţup – Ţup era foarte trist că nimeni nu voia să se joace cu el şi nu voiau să-i fie prieteni şi 

se întreba mereu de ce oare toată lume îl ocoleşte. Aşa că, de la un timp încoace se tot gândea ce să 

facă, cum să facă să nu-l mai ocolească ceilalţi. 

 Într-o zi, în timp ce stătea la umbra unei frunze de brustur să se adăpostească de razele 

soarelui şi se gândea la ce să facă, cum să facă, îi apăru pe neaşteptate în faţă Săltăreaţa, o broscuţă 

verde şi mereu umedă. Aceasta îi zâmbi cu un zâmbet uriaş (ştii doar cât de mari sunt buzele 

broscuţelor) şi îi spuse veselă: „ Salut! Mă bucur să te văd azi!”. Surprins, Ţup – Ţup îi zâmbi şi el 

şi îi răspunse: „Salut! Şi mie îmi pare bine că te văd!”, apoi avură o scurtă conversaţie despre 

căldura de afară şi despre noul eleşteu în care locuia Săltăreaţa. 

 După ce plecă broscuţa, Ţup –Ţup rămase iar pe gânduri.  
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Tocmai atunci trecea pe acolo Mălăieţul, un pui de castor şi văzându-l pe Ţup –Ţup îl 

salută şi îl întrebă dacă nu vrea să-l ajute să tragă din apă o crenguţă pe care tocmai o scăpase din 

lăbuţe. „Sigur, cum să nu te ajut!” răspunse iepuraşul şi traseră împreună crenguţa până la 

stăvilarul castorului. După ce Mălăieţul îi mulţumi, se despărţiră şi Ţup –Ţup se întoarse acasă. 

Toată noaptea i-a visat pe Saltăreaţa şi pe Mălăieţul.  

 Ziua următoare, Ţup – Ţup, ţopăind prin luminiş, se apropie de Scofăilă, ratonul, îi zâmbi 

cu un zâmbet cât putu el de mare şi îi zise: „Slaut! Mă bucur să te văd astăzi!” Scofăilă se uită la 

el, parcă surprins, dar îi zâmbi şi el şi-l întrebă ce mai face, apoi avură o convorbire plăcută despre 

vara asta călduroasă 

 Mai târziu, în aceeaşi zi, se apropie de casa Spriduşului, puiul de cerb şi îl întrebă dacă nu 

vrea să-l ajute să caute nişte frunze fragede pentru cină. Spiriduşul ştia exact unde să găsească acel 

locşor aşa că au plecat împreună într-acolo. Au luat cina împreună şi pentru că ziua era pe sfârşite, 

s-au despărţit prieteneşte şi s-au îndrepatat spre casele lor. Pe dum, Ţup – Ţup se gândea mereu la 

cât de bine i-a fost astăzi.  

 La câteva zile după aceasta era ziua de naştere a lui Spiriduş. A fot invitat şi Ţup – Ţup. Au 

venit şi Scofăilă, ratonul şi castorul, Mălăieţul şi Săltăreaţa, broscuţa şi mulţi alţii. S-au jucat şi au 

petrecut împreună până seara târziu. Nimeni nu s-a supărat şi nu s-au şicanat unii pe alţii. Lui Ţup 

– Ţup îi venea din când în când să împingă, să ciupească, să şicaneze pe unul sau pe altul, dar 

mereu se oprea şi se gândea că nu vrea să mai fie singur şi trist. 

 De atunci Ţup – Ţup şi-a făcut mulţi prieteni. Nu mai este singur şi nici trist. Se stăduieşte 

să se poarte frumos ca să fie acceptat de ceilalţi.  

 

Sursa poveştii: internet (www.didactic.ro) 

Scopul poveştii: 

      - prevenirea apariției sau înlăturarea nestâpărării, agitației la copii cu ADHD prin promovarea 

gândurilor raționale sănătoase 

     - dezvoltarea stimei de sine și încrederii în propriile forțe 

Cui se adresează povestea: 

-  unor copii agitați, neastâmpăraţi, gata mereu pentru a şicana pe alţii şi care au probleme 

emoţionale din această cauză, se culpabilizează, fiind  introvertiţi, găsind  greu prieteni. 

Studiu de caz: 

R.I. este un copil de 8 ani, provenind dintr-o familie organizată, dar cu un nivel socio-

cultural scăzut. Relaţiile intrafamiliale şi climatul afectiv este satisfăcător. Nu este un copil 

bolnăvicios, încă din primii ani de viaţă fiind foarte activ. La grădiniță nu a avut răbdare să 

coloreze aproape absolut nici o fișă de lucru. 
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Chiar și în momentul de față prezintă dificultăţi de răbdare, fiind neatent pe tot parcursul 

activităților. Fiind într-o clasă simultană el este întotdeauna preocupat de tot ce fac cei mici, iar 

munca sa este întotdeauna neterminată.. Are dificultăţi în exprimarea orală şi scrisă, tulburări 

socio-afective.  

Este imatur din punct de vedere afectiv. Emoțiile îi perturbă activitatea, în fiecare zi plânge. 

Nu ține cont de regulile jocurilor. Din această cauză este agresiv, nu este iubit de colegii de clasă.  

  Dacă nu câștigă în diferite jocuri, plânge câte 10 minute. Nu are încredere în propriile forțe. 

Nu este sigur în timpul orelor, dacă a rezolvat corect exercițiul sau nu. Îi e frică să greșească. Vrea 

întotdeauna să copieze de la colegul de bancă. 

 Rezultatele așteptate în comportamentul elvului: 

După ce am citit povestea, am discutat despre comportamentul tuturor animalelor, în special a 

iepurașului Țup-Țup. Am rugat copiii să jucăm un joc de rol în care copilul a primit chiar rolul 

iepuraşului iar ceilalţi au fost celelalte animale prezente în poveste, iar la sfârşitul activităţii ei au 

primit câte o coală de hârtie pe care a trebuit să-l deseneze pe iepuraşul Țup-Țup. Copiii au înţeles 

perfect jocul , iepuraşul şi-a dat seama că are un comportament greşit şi s-a bucurat foarte mult 

când copiii l-au acceptat din nou în rândul lor și a putut să se joace liniștit controlând propriul 

comportament.  

I-am soloicitat pe elevi să clasifice emoțiilor pozitive și negative după care să asocieze emoțiile 

pozitive, apoi pe cele negative cu comportamente, acțiuni. 

Pe parcursul activității , copiii, mai ales R.I. au dobândit capacitatea de : 

• Exprimare a propriilor sentimente în relație cu sine și cu ceilalți. 

• Controlarea și înfrânarea agresivității. 

• Creșterea încrederii în propria persoană, precum și creșterea încrederii în ceilalți. 

• Înțelegerea propriilor gânduri, trăiri. 

Dacă analizăm cele menţionate mai sus, vom observa, în cazul nostru,că R.I., pentru a avea cât 

mai mult timp o stare de bine fizică şi psihică, e absolut necesar să fie apreciat, înţeles, acceptat  nu 

numai la școală, dar și în sânul familiei. 
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FILOTE TEODORA,GR. NR. 1 FÎRȚĂNEȘTI 

 

     u fost odată ca niciodată două ţări care împărţeau aceeaşi graniţă. Una dintre ţări, condusă 

de o regină, era acoperită de pietre şi stânci. Cealaltă, condusă de un rege, nu avea deloc. Totul ar fi 

fost în regulă, doar că regina se uita peste graniţă şi dorea ce avea regele. "Dacă am avea pământ 

fără pietre", spunea ea, "am putea cultiva recolte şi mi-aş putea hrăni supuşii". Şi regele se uita 

peste graniţă şi dorea ceea ce avea regina. "Cu pietre" spuse el "am putea construi case, şcoli şi 

spitale". Regina spuse oamenilor ei "Avem nevoie de pământ dacă e să ne hrănim. Aruncaţi toate 

pietrele peste graniţă". Oamenii care locuiau în ţare fără pietre au mers la regele lor şi s-au plâns 

"Oamenii din ţara reginei aruncă pietre la noi" au spus ei. "Nu avem noi nevoie de pietre pentru a 

construi case, şcoli sau spitale?" a spus regele. "Să declarăm război. Oamenii reginei sunt săraci şi 

nu au altă avere decât pietrele lor. Dacă aruncă în continuare pietre vom avea tot materialul de care 

avem nevoie pentru a ne construi clădirile". Aşa că războiul a continuat până când pămânul pietros 

nu mai avea stânci deloc şi pământul fără stânci era plin de pietre. Atât supuşii regelui cât şi cei ai 

reginei au fost fericiţi pentru o vreme. Supuşii reginei au cultivat pământul pentru o vreme. Supuşii 

regelui au construit case, şcoli şi spitale ... pentru o vreme. În curând supuşii reginei şi-au dat 

seama că aveau o grămadă de mâncare dar nu mai aveau pietre pentru a construi case, şcoli, 

spitale. Nu mai aveau pietre nici măcar pentru a repara vechile clădiri. De cealaltă parte a graniţei, 

supuşii regelui aveau acum foarte multe clădiri dar mâncarea se termina şi începea sa le fie foame. 

Avem nevoie de un alt război pentru a ne căpăta pietrele înapoi, a spus regina, aşa ca un nou război 

a fost declarat. Încă o dată pietrele au fost aruncate peste graniţă. Oamenii regelui şi ai reginei se 

tot luptau, dorind ce aveau ceilalţi, dar nimeni nu era fericit. Apoi, într-un an un bufon de curte s-a 

întâmplat să treacă prin zonă şi să stea o vreme pe un deal. Văzând ce se întâmpla, a izbucnit în 

râs. "Este ridicol" şi-a spus în sinea lui şi a cerut să se întâlnească cu regele şi regina, în acelaşi 

timp. Când s-au aşezat să stea faţă în faţă nu erau deloc prietenoşi la început. "Tot ce se întâmplă 

este vina ta", a spus regele. "Voi aţi început să aruncaţi pietre la noi." "Nu, este vina voastră" zise 

regina. ''Voi aţi declarat război ca să obţineţi pietrele noastre". "Staţi puţin, staţi puţin" zise 

bufonul. "Faptul că sunteţi nervoşi şi vă învinovăţiţi www.sapovestim.ro unii pe ceilalţi nu vă va 

rezolva problema. Unul dintre voi are pietrele. Unul dintre voi are recoltele. Mereu doriţi ceea ce 

are celălalt, până obtineţi ..., după care nu mai vreţi. Cum putem să facem în aşa fel încât să nu vă 

mai războiţi?" Bufonul vedea cum atât regele cât şi regina se gândeau la întrebarea sa. Regele a 

vorbit întâi. "Pietrele sunt tale tale" a spus reginei. "Câmpiile sunt ale noastre" şi totuşi bufonul are 

dreptate. Amândoi dorim ceea ce are celălalt. Poate putem împărţi. Cum ar fi dacă noi am cultiva 

mâncare pentru voi şi am primi în schimb pietrele de care avem nevoie. Poate oamenii mei i-ar 

putea învăţa pe oamenii tăi cum se cultivă pământul iar supuşii mei ar învăţa de la ai tăi despre 
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construcţii. În acest fel am putea colabora şi nu ne-am mai bate." Regina s-a declarat de acord şi 

bufonul a râs fericit. Apoi cele două ţări au început să împartă ceea ce aveau şi trăiau liniştite şi în 

pace,iar bufonul se aşeza deseori pe deal, privind cum oamenii din cele două ţări treceau graniţa, 

împărţind ceea ce aveau. 

  După 101 Healing Stories for Kids and Teens de George W. Burns 

Studiu de caz 

B.G,F.M,C.L în vârstă de 5 ani ,care frecventează grupa mijlocie au manifestat stări de neliniște și 

nervozitate ori de câte ori trebuiau să împartă cuburile cu care se jucau.De fiecare dată considerau 

că celălalt are mai multe decât el șă le dorea pentru el.B.G ,luândui-se cuburile a încercat sa-l 

lovească pe cel în cauză ,dar a fost oprit la timp.F.M pentru a nu i se lua cuburile le-a ascuns sub 

catedră sperând ca nimeni să nu le găsească.Pentru ca lucrurile să nu degenereze ,am citit copiilor 

această poveste.Cei trei copii s-au identificat chiar cu regele și regina din poveste,dar la sfârșit și-

au dat seama că nu a fost bine ce au făcut.Ca regele și regina din poveste își împart cuburile 

,nedorind să pățească ca aceștia. 

Măsurile luate ulterior au fost: 

-întărirea sfatului să împartă jucăriile; 

-discuții cu părinții copiilor; 

Pe parcursul aplicării măsurilor, am observat o îmbunătățire a comportamentului celor 3 copii,chiar 

dacă unul devine mai egoist,ceilalți îi amintesc să nu se transforme în regele din 

poveste.Deasemenea acasă ,părinții au luat și ei atitudine și încearcă să-i facă pe copii să împartă 

jucăriile. 

 

Poveștile terapeutice pot fi aplicate la preșcolari cu mari șanse de reușită și datorită caracterului 

maleabil al acestora .Copilul crede ce îi spui,are încredere în tine și este dornic să se schimbe .Ca 

adulți rolul nostru în modelararea copilului e cu atât mai mare cu cât aceștia văd în noi modele de 

urmat. 
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Rusu Lilioara Mariana 

Școala Gimnazială Stroiești 

Motivaţie 

 

„Atunci când imaginea de sine a copilului se va îmbunătăți, performanțele sale în toate domeniile  

vor deveni remarcabile, dar mai presus de toate, copilul va începe să se bucure mai  

mult de viață.” 

 

n calitate de profesori îi învățăm pe copii diverse materii, îi învățăm matematică, îi 

învățăm cum să comunice în limba română, îi învățăm care este capitala României sau cât este doi 

plus doi dar nu îi învățăm prea multe despre ei. Elevii au nevoie să-și cultive și alte capacități decât 

cele promovate de sistemul educațional formal. Au nevoie să-și dezvolte prețuirea de sine, să aibă 

o bună capacitate de a comunica și de a gestiona conflicte.  

Consider că este important să-i învățăm pe copii cum să devină oameni buni, să le arătăm 

cum să-și atingă potențialul maxim și să îmbrățișeze cu bucurie lumea din jurul său.  

Ideea proiectului vine din lecturarea romanului „Pollyanna, domnișoară” în care personajul 

principal, este „cel mai bun tonic și medicament, pentru că are darul să găsească ceva bun în tot ce 

se întâmplă, molipsindu-i și pe cei din jur cu atitudinea sa”. Ceva bun ar trebui să găsim fiecare 

dintre noi în mai toate experiențele de viață, numai că cineva trebuie să ne învețe cum să facem 

acest lucru. Și dacă nimeni nu ne-a explicat până acum, putem încerca măcar noi să facem asta cu 

elevii noștri. Ei au nevoie să creadă în puterea lor pentru ca să facă față provocărilor zilnice. 

Copiii au nevoie să înveţe despre mintea lor și despre posibilităţile pe care le au.  Proiectul se 

vrea a fi un program terapeutic pentru copii care să contribuie la dezvoltarea unei personalități 

armonioase prin intermediul unor activități care să pună accentul pe trăiri pozitive. 

Durata derulării programului: 5 săptămâni 
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Scopul programului: Dezvoltarea unei personalități armonioase, întărirea sentimentului de 

autoapreciere și încredere în forțele proprii 

Compoziţia grupului: 17 elevi-  9 (din clasa a III-a, 5 fete și 4 băieți) 

-  7 ( din clasa pregătitoare, 2 fete și 5 băieți) 

Timpul acordat fiecărei şedinţe: 50 de minute 

Număr şedinţe: 5 

Premise ale dezvoltării programului: 

- dezvoltarea unei imagini de sine pozitive; 

- dezvoltarea valorii personale; 

- dezvoltarea abilităților de autocunoaștere și autoafirmare; 

- dezvoltarea capacității de exprimare emoțională;   

- dezvoltarea capacității de cooperare, colaborare, toleranță; 

STRUCTURA PROGRAMULUI 

Prima ședință 

Tema: Copacul capacităților- activitate de autocunoaștere 

Scop: Dezvoltarea capacității de autocunoaștere 

Obiective: 

- exersarea capacității de identificare a unor calități pozitive; 

- dezvoltarea competențelor de comunicare verbală. 

Resurse: planșă cu imaginea unui copac, flori pentru fiecare copil 

Desfășurare 

 

Introducere 

 

Se prezintă tema, scopul și obiectivele proiectului. Se stabilesc regulile de lucru în 

grup. 
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Munca în grup 

Experiența Reflecția Conceptualizarea Acțiunea  

 

Copiii sunt asezați 

în cerc. 

Conducătorul începe 

prima parte a 

propoziției, iar 

copiii o termină pe 

rând. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prezintă planșa 

cu imaginea 

copacului. Elevii 

primesc frunze cu 

numele lor și sunt 

solicitați să se 

gândească la 10 

lucruri pozitive 

despre propria 

persoană pe care să 

le noteze acolo.  

 

Fiecare copil se 

gândește la 

modul în care 

poate completa 

propoziția 

începută. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au loc discuții 

și se dau 

exemple de 

capacități și 

lucruri la care 

se pricep cel 

mai bine (ex. 

eu știu să înot, 

pot să citesc 15 

pagini într-o zi, 

cunosc lb. 

 

Se prezintă 

exemple de 

propoziții:  

Cel mai fericit 

am fost atunci 

când... 

Cred că toți 

copiii ar trebui 

să... 

Aș fi foarte 

mulțumit, dacă... 

Mă înfurii 

când... 

Am fost foarte 

speriat atunci 

când... 

 

Discuții între 

asemănări și 

deosebirile pe 

care le găsesc 

între ei. 

 

Participanții la joc 

își prezintă modul 

de finalizare al 

propoziției 

începute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare copil își 

prezintă cele 10 

lucruri pozitive pe 

care le-a scris pe 

frunză apoi o 

așază în copac. 
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 engleză etc.) 

Încheiere Se recomandă citirea și completarea zilnică a listei cu lucruri pozitive ca să-și 

reamintească valoarea pe care o au. 

Fiecare elev va formula o concluzie personală referitoare la lucrurile cu care s-

a îmbogățit în urma activității. 

 

 

 

A doua ședință 

Tema: Ce-mi place la tine 

Scop: Recunoașterea valorii pe care o au persoanele de lângă noi 

Obiective: 

-identificarea calităților pe care le au colegii din grup; 

- recunoașterea și expunerea deschisă a acestor calități. 

Resurse: liste „Big like”, instrumente de scris 

Desfășurare 

 

Introducere 

 

Se reactualizează regulile de desfășurare a activităților în grup și se anunță tematica 

zilei. 

 

Munca în grup Experiența Reflecția Conceptualizarea Acțiunea  

 

Elevii primesc 

primesc 

jetoane „Big 

like” cu 

numele 

fiecărui copil 

 

Sunt îndrumați 

să se gândească 

la cele mai 

drăguțe lucruri 

pe care le pot 

spune despre 

colegii lor și să 

 

Se prezintă aceste 

calități în fața clasei. 

 

 

Se notează calități 

pe jetonul cu 

numele fiecăruia și 

se centralizează 

jetoanele cu tot ce 

au avut de spus 
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din clasă. 

 

îl noteze sub 

numele 

fiecăruia. 

ceilalți despre el. 

 

 

Încheiere În urma ascultării impresiilor pe care le au ceilalți colegi despre ei, elevii se vor 

simți mai bine în pielea lor și vor învăța să-i aprecieze mai mult și pe ceilalți. 

 

Se recomandă păstrarea acestor liste și recitirea lor atunci când vor apărea 

diverse conflicte între ei. 

 

 

 

A treia ședință 

Tema: Albumul dorințelor 

Scop: Dezvoltarea abilităților de autocunoaștere și autoafirmare 

Obiective: 

- identificarea realizărilor; 

- descoperirea țelurilor; 

- vizualizarea dorințelor; 

Resurse: albume cu foi albe; imagini cu dorințe. 

Desfășurare 

 

Introducere 

 

Se reiau regulile activităților în grup. Se anunță tematica zilei. Se introduce jocul 

„Mă mândresc cu...”. Copiii trebuie să se gândească la acele aptitudini, 

capacități, trăsături cu care se mândresc. Se pot gândi la domenii ca: favoruri 

făcute prietenilor, activități școlare, credință, obiceiuri, pasiuni. ( ex. Sunt 

mândru, pentru că pot să desenez frumos.) 

 

 Experiența Reflecția Conceptualizarea Acțiunea  
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Munca în grup  

Se adună în 

albumul cu 

dorințe 

imagini care 

să reflecte 

dorințele pe 

care le au. 

 

Se poartă 

discuții despre 

dorințele pe 

care le are 

fiecare copil ( 

ex. să merg la 

mare, să iau 

calificative 

mari, să citesc 

povești cu 

familia) 

 

Au loc conversații 

despre faptul că 

mintea umană 

gândește în imagini 

și nu în cuvinte iar 

realizarea unui 

astfel de album 

înseamnă că suntem 

cu un pas mai 

aproape de 

îndeplinirea viselor 

pe care le avem. 

 

 

Se decupează 

imagini, se 

realizează desene 

și se lipesc în 

albumul cu 

dorințe. 

 

Încheiere 

 

Se recomandă vizualizarea zilnică și completarea acestor albume cu 

imagini pe măsura viselor pe care le au. 

 

 

 

 

 

A patra ședință 

Tema: Rolul îmbrățișărilor 

Scop: Dezvoltarea capacității de relaționare și colaborare cu ceilalți 

Obiective: 

- identificarea beneficiilor pe care le au apropierea de ceilalți; 

Resurse:  

Desfășurare 

Introducere Se reiau regulile activităților care se desfășoară în grup. Se introduce activitatea „Să 

ghicim persoana”. Participanții stau în cerc. Un copil se duce în mijlocul cercului, 
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stă cu ochii închiși, iar un alt copil se duce în fața lui. Copilul cu ochii închiși 

trebuie să-l recunoască pe celălalt mângâind, pipăind fața acestuia.  

 

Munca în grup Experiența Reflecția Conceptualizarea Acțiunea  

 

Se prezintă 

povestea 

despre 

beneficiile 

îmbrățișărilor. 

 

 

Se adresează 

întrebări de 

genul: Cum te 

simți atunci 

când te 

îmbrățișează 

cineva? Cine te 

îmbrățișează cel 

mai des? Tu pe 

cine 

îmbrățișezi?  

 

Se discută 

sentimentele și 

senzațiile apărute în 

momentul 

îmbrățișărilor.  

 

Se introduce 

jocul 

„Chemarea 

puilor”. (vezi 

anexa) 

Încheiere Se scoate în evidență faptul că „ Noi avem nevoie de 4 îmbrățișări pe zi 

pentru a supraviețui, de 8 îmbrățișări pe zi pentru a ne menține și de 12 

îmbrățișări pe zi pentru a ne continua creșterea.”- Virginia Satir 

 

 

 

A cincea ședință 

Tema: Înmormântarea lui „Nu pot” 

Scop: Conștientizarea neputințelor și depășirea obstacolelor 

Obiective: 

- identificarea neputințelor pe care le au; 

- găsirea unor modalități de depășire a ostacolelor. 

Resurse: listă pentru scrierea neputințelor; cutia cu neputințe 

Desfășurare 
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Introducere  Se reamintesc regulile de desfășurare a activităților în grup. Se prezintă tematica 

zilei. 

 

Munca în grup Experiența Reflecția Conceptualizarea Acțiunea  

 

Fiecare copil scrie 

pe o listă cu 

lucrurile pe care 

nu le poate face. 

 

 

Se poartă 

discuții despre 

dificultățile pe 

care le 

întâmpină în 

experiențele 

lor zilnice. 

 

 

Se identifică 

modalități de a 

transformat 

fiecare „Nu pot” 

în „Voi încerca” 

și „Voi reuși” 

 

 

Se adună listele cu 

neputințe într-o 

cutie care se 

îngroapă în curtea 

școlii.  

Elevii împreună cu 

învățătorul se vor 

prinde de mână 

într-un cerc și își 

vor apleca capetele. 

Învățătorul va rosti 

cuvântul de final. 

(vezi anexa) 

Încheiere Se vor servi prăjituri, floricele de porumb, sucuri de fructe. Piatra funerară cu 

numele lui „Nu pot” se va afișa în clasă pentru ca ori de câte ori cineva se va 

plânge că nu poate să facă ceva, va vedea că de fapt „Nu pot” nu există. 
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” Fericit  este cel care nu se așteaptă la nimic,căci nu va fi niciodată dezamăgit.”  

Alexander Pope 

Motivație 

 ezamagirea este cel mai profund mod în care este 

experimentată tristețea. Tristețea este una din cele șase emoții fundamentale 

alături de bucurie, uimire, furie, dezgust, frică. În același timp, toate aceste 

emoții sunt universale, deoarece pot fi recunoscute la orice persoană. 

Tristețea și bucuria ne însoțesc încă de la începutul vieții. Chiar dacă putem 

afirma că un copil nu poate experimenta tristețea la cotele cele mai 

profunde, felul în care este încurajat să depășească această emoție poate 

influența întreaga sa dezvoltare socio-emoțională. Putem spune despre copii 

că relaționează tristețea cu sentimentul de frică, de nesiguranță. Conchizând 

putem afirma că dezamăgirea, decepția sau deziluzia sunt emoții cu care se pot confrunta și copiii. 

 De ce și cum apare dezamăgirea la copiii? Starea de dezamăgire poate apare în situații 

diverse: faptul că un copil nu poate participa la un eveniment important pentru că a răcit, ratarea 

unei zile de naștere, întârzierea la un film preferat, cadourile primite de Crăciun sau la ziua de 

naștere, notele sau calificativele primite la evaluări, etc. Dezamăgirea apare în urma unor așteptări 

foarte mari. De altfel, William James, oferă calea inversă a dezamăgirii prin raportarea realizărilor 

la așteptări, rezultând starea de fericire.  

 Părinții contribuie în mod direct la conturarea unui handicap emoțional al copiilor. Prin 

grija excesivă, prin dorința de a le oferi totul ( pe principiul ”dacă eu nu am avut, copilul meu să 

aibă”), prin evitarea efectivă a tristeții din viața copiilor și eliminarea oricăror tente de dezamăgire, 

părinții retează profilul emoțional al copilului, lipsindu-i de un mecanism de apărare extrem de 

puternic: reflecția personală care promovează resemnarea și acceptarea. Dezamăgirea provoacă 

realitatea și în același timp o acceptă. Pune în față finalitatea: recunoașterea faptului că nu ai putut 
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să realizezi tot ce ai vrut. Ascunderea sub clișee ca ”ghinionul, bată-l vina!”, ”atât am putut” 

deschide calea spre alte sentimente și trăiri: frustrare, orgoliu, neîncredere, etc.  

 Cum putem transforma dezamăgirea într-un dar?  Utilizarea asertivității, afecțiunii și 

afectivității,  stabilirea unor canale de încredere, concentrarea pe scopuri în perspectivă și 

antrenarea înspre obținerea acestor scopuri, pilda eșecurilor și acceptarea greșelilor, ancorarea în 

așteptări realiste, evitarea laudelor excesive sunt doar câteva atu-uri ce pot transforma dezamăgirea 

într-un dar. 

 Pornind de la aceste idei, considerând că este important să oferim elevilor noștri reliziența 

împotriva dezamăgirilor (care, în decursul vieții vor fi destul de multe) și utilizând unul dintre 

modelele oferite de literatura clasică, Remi din ”Singur pe lume” de Hector Malot, propunem spre 

desfășurare Proiectul de Educație Emoțională ”Povestea lui Suflețel”. Numele proiectului nu este 

ales întâmplător, Suflețel este o maimuțică drăgălașă, prietenă a lui Remi, care în urma unui viscol 

puternic moare degerată, cauzând băiețelului o tristețe cumplită dar și o dezamăgire deosebită că 

nu a putut să o ajute. Fiind mascotă a proiectului, Suflețel ne va ajuta să intrăm mai ușor în lumea 

copiilor, prin activități de cunoaștere,  jocuri și cântece. 

Durata derulării programului : 5 săptămâni, ( semestrul al II-lea, an școlar 2016-2017) 

Scopul programului : stimularea capacității de adaptare în fața emoțiilor negative a elevilor din 

clasa a IV-a 

Compoziția grupului : 

Nr. de 

persoane 

Băieți Fete Elevi CES Romi Vârsta 

19 15 4 1 2 10-11 ani 

 

Timpul acordat fiecărei ședințe :  45 de minute 

Structura programului:  

ȘEDINȚA 1 

Tema: ”Povestea lui Suflețel” - activitate de cunoaștere 

Scop: dezvoltarea abilităților de cunoaștere  

Obiective: 

- exersarea capacității de prezentare în fața publicului 

- dezvoltarea competențelor de inițiere și menținere a unui schimb verbal 
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- menținerea unui cadru optim de interacțiune pozitivă  

Resurse: planșă cu imaginea lui Suflețel, jetoane în formă de pălării, pixuri, creioane, opera 

”Singur pe lume”, ”explozia solară”, barometru emoțional 

Desfășurare ședinței: 

Intro-

ducere 

1. Prezentarea proiectului în ansamblu și a scopului  urmărit 

Consilierul prezintă oportunitatea desfășurării acestui proiect și a scopului urmărit. 

2. Stabilirea unor reguli pentru desfășurarea eficientă a activităților 

Se urmărește introducerea unor reguli privind confidențialitatea sau dreptul a nu 

răspunde. 

Munca 

în grup 

Experiența Reflecția Conceptualizarea Acțiunea  

Este prezentată 

planșa cu mascota 

proiectului. Ea iși 

caută o pălărie. Li se 

împart elevilor 

decupaje în două 

culori în formă de 

pălărie, 

propunându-li-se să 

completeze pe jeton 

următoarea 

propoziție: ”Mă 

numesc...., am .... 

ani și îmi place să 

....”. Suflețel va 

alege cea mai 

frumoasă pălărie. 

Elevii se vor 

grupa câte 

doi, având 

pălării de 

culori 

diferite, vor 

discuta 

despre 

plăcerile lor 

și apoi se 

prezintă 

reciproc (unul 

pe celălalt) și 

își vor măsura 

dispoziția cu 

ajutorul 

barometrului 

emoțional. 

Au loc discuții 

despre ce îi 

aseamănă și îi 

deosebesc. 

Se grupează 

doi câte doi, 

în funcție de 

hobby-urile 

enunțate 

anterior. 

Se împart fișele 

”Povestea lui 

Suflețel”, cu 

capitolul din opera 

”Singur pe lume” în 

care este redată 

povestea lui 

Suflețel. 

Câte 4, elevii 

discută 

despre 

sentimentele 

pe care le-au 

avut în timpul 

lecturii. 

Elevii fac o 

paralelă între ei și 

Remi, băiețel care 

îl iubea pe 

Suflețel. 

Cu ajutorul 

”exploziei 

stelare” elevii 

vor completa, 

pe echipe, 

elemente 

definitorii ale 

textului citit, 
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conturând 

imaginea lui 

Suflețel. 

Înche-

iere 

Se va evalua activitatea cu ajutorul mingii ”Eu pot!”, fiecare elev 

enunțând un lucru pe care l-a putut realiza. Se  va completa ”Jurnalul 

zilei.” 

 

 

ȘEDINȚA 2 

Tema: ”Lumânările”  

Scop: dezvoltarea cunoștințelor despre microexpresii 

Obiective: 

- familiarizarea elevilor cu microexpresiile 

- identificarea traseului emoțional și efectele acestuia 

- asigurarea unui cadru propice desfășurării activității 

Resurse: lumânări, chibrit, foi de hârtie, creioane, jetoane cu emoții trăite persoane din diverse 

colțuri ale lumii 

Desfășurare ședinței: 

Intro-

ducere 

1. Reactualizarea  regulilor de  desfășurare a  activităților 

2. Spargerea gheții cu ajutorul  ”Lumânărilor”și anunțarea temei/ obiectivelor 

Mascota va prezenta șase  lumânări de dimensiuni și culori diferite și împreună cu 

moderatorul va cere elevilor să găsească nume pentru fiecare lumânare, folosind 

titulatura uneia din cele șase emoții fundamentale. 

Munca 

în grup 

Experiența Reflecția Conceptualizarea Acțiunea  

Pe grupe de câte 

patru elevii vor 

primi jetoane cu 

emoții trăite de 

persoane din colțuri 

diverse ale lumii, le 

vor analiza și le vor 

grupa pe stări 

emoționale. 

În aceleași 

grupe, elevii 

vor analiza ce 

au simțit în 

momentul 

manipulării 

jetoanelor. 

Au loc dicuții 

despre schimbarea 

mușchilor feței 

atunci când este 

trăită o emoție, 

schimbări numite 

microexpresii. 

Se identifică 

pentru fiecare 

emoție 

microexpre- 

siile, iar cu 

ajutorul unui 

marker se vor 

aplica aceste 

microexpresii 
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pe lumânări. 

Se propune o 

activitate 

experiențială prin 

care elevii vor 

descoperi cât de 

mult se pot apropia 

de flacăra unei 

lumânări. Se aprind 

lumânările, iar 

fiecare elev, la 

alegere, se poate 

apropia de flacără 

(consilierul va 

supraveghea 

permanent 

activitatea pentru a 

evita actele de 

bravadă și va 

elimina situațiile de 

risc). 

Frontal, elevii 

vor expune în 

fața colegilor 

ce au simțit  

în momentul 

experimen-

tului. 

Prin discuții și 

prin realizarea 

unor analogii cu 

activitatea 

experiment se 

identifică traseul 

emoțiilor: creier –

gând – emoții – 

acțiune, se 

notează acest  

traseu la tablă 

(gândul determină 

emoțiile) 

În grupuri de 

câte doi elevii 

exersează 

acest traseu: 

unul dinte ei 

se gândește la 

a anumită 

emoție, iar 

celălalt o va 

identifica 

după 

microexpre-

sii. 

Înche-

iere 

Se va evalua activitatea cu jocul ”Ce lumânare vrei să stingi? De ce?” Se  

va completa ”Jurnalul zilei.” 

 

 

ȘEDINȚA 3 

Tema: ”O maimuță fericită”  

Scop: încurajarea manifestării  emoțiilor pozitive 

Obiective: 

- realizarea unui decalog al fericirii 

- utilizarea jocului de rol în manifestarea emoțiilor pozitive 

- asigurarea unui cadru psiho-social favorabil desfășurării activității 

Resurse: planșă flipchart, jetoane cu emoticoane 

Desfășurare ședinței: 

Intro- 1. Reamintirea regulilor pentru desfășurarea eficientă a activităților 
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ducere 2. Spargerea gheții cu ajutorul jocului ”Sunt fericit, când....”oferit de mascota 

proiectului și anunțarea temei/obiectivelor 

Fiecare elev completează propoziția. Pentru a-i asigura starea de fericire, pe cât posibil îi 

oferim posibilitatea de a executa ceea ce îi motivează fericirea ( Ex. ”Sunt fericit, când 

dansez”, oferim posibilitatea elevului de a dansa) 

Munca 

în grup 

Experiența Reflecția Conceptualizarea Acțiunea  

Folosind verticala 

F 

E 

R 

I 

C 

I 

R 

E 

 Elevii trebuie să 

găsească cuvinte 

care arată stări sau 

emoții opuse 

fericirii, cuvinte ce 

conțin una din 

literele de pe 

verticală. 

Elevii se vor 

împărți în 

două grupe  și 

vor reflecta 

asupra stările, 

ierahizându-

le. 

Elevii, pe două 

grupe, vor enunța 

un decalog al 

fericirii, incluzând 

și emoțiile 

negative. 

Grupele vor 

prezenta 

decalogul 

întocmit, 

solicitând 

părerea 

celorlați. 

Se propune jocul 

”Rat cage” prin care 

elevii pot exersa 

”prinderea” 

emoțiilor în cursă. 

Se prezintă 

jetoanele cu 

emoticoane, se 

identifică emoțiile 

În grupuri de 

câte doi se 

prezintă o 

amintire în 

care au fost 

experimentate 

două emoții 

diferite. 

În aceleași grupuri 

începe cursa 

pentru prins 

emoții: 

Unul din membrii 

echipei va primi 

un jeton , îl va 

exprima mimico-

gestual , celălalt 

O activitate 

frontală, în 

care fiecare 

elev va alege 

o emoție 

negativă, o va 

exprima 

verbal, dar 

pentru a 
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reprezentate de 

acestea. 

mebru îl va 

recunoaște și 

astfel emoția a 

fost prinsă în 

capcană. 

soluționa 

starea, cere 

ajutorul cuiva 

din public. 

(Ex. Știu că 

sunt furios, 

dar îmi va 

trece dacă ...) 

Înche-

iere 

Se va evalua activitatea cu ajutorul jetoanelor. ( M-am simțit ....) Se  va 

completa ”Jurnalul zilei.” 

 

 

ȘEDINȚA 4 

Tema: ”A fi sau a nu fi...”  

Scop: gestionarea emoțiilor negative 

Obiective: 

- exersarea tehnicilor de gestionare a deamăgirii în raport cu ceilalți 

- exersarea tehnicilor de autogestionare a emoțiilor negative, în special dezamăgirea  

- asigurarea unui climat favorabil desfășurării activității 

Resurse: fișe cu textul ”Singur pe lume”, fișe cu diagrama Venn, fișe ”scrie și desenează” 

Desfășurare ședinței: 

Intro-

ducere 

1. Reamintirea regulilor pentru desfășurarea eficientă a activităților 

2. ”Ce îți place la mine?”- joc 

Așezați față în față, câte doi, elevii își vor spune reciproc, timp de 1 minut, tot ceea ce le 

place la celălalt. 

Munca 

în grup 

Experiența Reflecția Conceptualizarea Acțiunea  

Se împart fișele ”A 

fi sau a nu fi” în 

care este redată 

povestea morții lui 

Suflețel. 

În grupurile 

de câte doi se 

discută 

despre ce a 

simțit fiecare 

în momentul 

lecturii. 

Se completează  

diagrama VENN 

cu emoțiile simțite 

de fiecare dintre 

elevi și emoțiile 

trăite de Remi, 

personajul din 

”Singur pe lume”. 

Fiecare grup 

va prezenta 

diagrama 

echipei, 

expunând 

păreri cu 

privire la cum 

ar putea să-l 
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Se identifică 

elemente comune 

și de diferență. 

ajute pe 

Remi. 

Se lucrează fișele 

”Scrie și desenează” 

completându-se 

pentru următoarele 

situații: ”De ce sunt 

dezamăgit?/Ce mi-

ar aduce fericirea?” 

 

În grupe de 

câte doi, 

elevii discută 

despre 

exercițiu și 

cum li s-a 

părut 

rezolvarea 

lui. 

Fiecare dintre 

elevi alege numele 

unei emoții, se vor 

împrăștia prin 

sală, iar emoțiile 

negative își vor 

striga pe rând 

numele. Emoția 

pozitivă cea mai 

apropiată  va 

îmbrățișa emoția 

negativă ce și-a 

strigat numele. 

Se lucrează 

pe fișele ”A fi 

sau a nu fi”, 

exercițiul 

OPUS prin 

care elevii 

vor găsi 

diverse soluții 

de salvare 

pentru o 

persoană e 

trăiește 

emoții 

negative. 

Înche-

iere 

Se va evalua activitatea cu ajutorul unui cuvânt reprezentativ pentru 

activitate. Se  va completa ”Jurnalul zilei.” 

 

 

ȘEDINȚA 5 

Tema: ”Evaluare finală”  

Scop: dezvoltarea abilităților de autoevaluare și evaluare a activităților  

Obiective: 

- exersarea planificării acțiunilor pe baza  jurnalului complet  al activității  

- stabilirea oportunității de a participa la proiecte asemănătoare 

- asigurarea unui climat favorabil desfășurării activității 

Resurse: flipchart, markere, diplome 

Desfășurare ședinței: 

 

Intro-

ducere 

1. Reamintirea regulilor pentru desfășurarea eficientă a activităților 

2. Spargerea gheții cu ajutorul jocului ”Desenează cu ambele mâini” 

Pe foaia de flipchart, elevii vor desena cu ambele mâini o imagine la libera alegere. 
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Munca 

în grup 

Experiența Reflecția Conceptualizarea Acțiunea  

Se recitesc jurnalele 

activităților trecute. 

Se identifică 

elementele forte ale 

fiecărei activități. 

Se verifică 

starea 

emoțională a 

elevilor cu 

ajutorul  

barometrului. 

În grupuri mici se 

fac comparații 

între starea finală 

și starea inițială 

descrisă de 

barometru.  

Pornind de la 

stările 

descrise 

(asemănătoar

e sau opuse) 

în aceleași 

grupuri, elevii 

stabilesc un 

plan de 

acțiune 

pentru o 

perioadă 

scurtă de timp 

în care să 

evolueze ca 

stare 

emoțională și 

le prezintă în 

fața colegilor. 

Se revine la foaia de 

flipchart cu desenele 

realizate de elevi. 

În grupe de 

câte 2 se 

discută 

despre ce au 

simțit în 

momentul în 

care au 

desenat. 

Frontal, se discută 

despre 

asemănările și 

deosebirile dintre 

desene. 

Se stabilește că 

creierul este o 

mare enigmă și de 

aceea necesită 

foarte mult timp 

pentru a fi studiat. 

În grupe de 

câte doi, 

elevii 

stabilesc ce 

alte enigme 

ale creierului 

ar dori să 

descopere. 

Înche-

iere 

Se va evalua activitatea cu ajutorul diplomelor de participare, pe care 

elevii le vor împărți reciproc, folosind expresia : ”Meriți această diplomă 

pentru că la acest proiect ai .......” 

 

Bibliografie: 

http://www.consultanta-psihologica.com/esecul-si-dezamagirea/ 
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http://www.psihologaniela.ro/dezamagirea/ 

http://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Dezamagirea-la-copii-cum-il-ajuti-sa-

treaca-peste-a7877.html 

https://books.google.ro/books 

https://ro.scribd.com/doc/25417306/Hector-Malot-Singur-Pe-Lume  

http://www.informatii-pretioase.ro/6-pasi-pentru-gestionarea-emotiilor-negative/  

 

 

Înv.Simon Liliana, 

 Şcoala Gimnazială Traian Târnăveni 

 

ra pauza mare, pauza mult așteptată de sutele de copii ai școlii. 

B. se târa pe mâini și genunchi, răscolind frunzele căzute sub nucul din parcul școlii. 

Trecând printre mulțimea de copii veseli și grăbiți, l-am zărit și m-am oprit lângă el. Deși 

era conștient de prezența mea, B. m-a ignorat și, aproape ca un purcel care umbla după trufe, își 

continuă căutarea în cercul de lumină de sub nuc. 

După ce l-am urmărit un timp pe B., l-am întrebat cu naivitate: 

- Ai pierdut ceva? 

- Ciupăilă! L-am pierdut pe Ciupăilă! 

“Bietulcopil! Trebuiesă fie mort de foame, dacă caută nuci necoapte!” m-am gândit eu. 

Dar, după ce l-am privit încă un minut, am înţeles: 

- Ţupăilă! L-ai pierdut pe Ţupăilă! 

- Asta am spus şi eu. L-am pierdut pe Ciupăilă! 

Pentru prima oară de la sosirea mea, B. s-a oprit din căutări şi s-a uitat fix la mine cu o 

privire nesigură. Începuse să-l enerveze prezenţa mea în apropierea lui. Spunând asta, B. ridică o 

mânuţă nesigură şi, balansându-se pe genunchi şi pe cealaltă mânuţă, arătă către cealaltă parte a 

curţiişcolii, acolo unde era umbră şi nori negri încărcaţi cu ploaie au întunecat cerul. 

B. şi-a continuat căutarea şi se uita către mine, vădit enervat. Apoi, cu un ton autoritar, dar 

clar a adăugat: 
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- Caut aici pentru că e lumina mai bună! Nimeni n-ar găsi nimic acolo, în întuneric. E prea 

întunecat ca să găseşti ceva acolo! 

Acum a fost rândul lui să se simtă triumfător. 

- Trebuie să-l găsesc! 

Apoi, după ce se aruncă cu capul înainte în grămada luminată de frunze moarte B. a 

mormăit, ca pentru el: 

- Şi după aia, trebuie să îmi găsesc cornul! 

 

Această întâmplare spune multe despre comportamentul copiilor diagnosticaţi cu ADHD. 

Majoritatea dintre noi ştim exact cum ne simţim când suntem implicaţi într-o căutare 

complet iraţionalăşi când refuzăm amestecul celorlaţi, oricât de bine intenţionaţişi de utili ar fi. 

Atunci când îşi caută jucăria (în cazul lui B., un iepuraş de pluş, jumulit şi murdar, cu 

urechile rupte) acolo unde e lumină, în loc să le caute acolo unde l-a pierdut, o face fiindcă, la acel 

moment, avea un motiv care i se părea întemeiat. Astfel, depune şi mai mult efort în căutarea lui 

fără logică. 

În centrul acestei situaţii se află problema reacţiei la schimbare. Cineva deviază de la 

modelul comportamental aşteptat, iar altcineva decide că acest fapt este inacceptabil şi că trebuie 

oprit. Schimbarea faţă de modelul normal al stării de fapt, trebuie inversată, iar situaţia trebuie să 

redevină aşa cum era înainte de apariţia schimbării. 

Această situaţie apare în fiecare zi în clasă: copilul începe să facă un zgomot puternic şi 

enervant, iar învăţătoarea îi spune: “Nu mai face asta!”Şicopilul se opreşte. Înaltecazuri, copilulnu 

se opreşteşiatuncicândîiceremaicategoricsăfacălinişte, cu atâtzgomotdevinemaiputernicşienervant. 

Ştim să facem ceva intr-un anumit mod şi nu mai vrem să încercăm nimic nou. La urma 

urmei acolo e lumina. Oare  aşa o fi? 
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           PROF.ÎNV.PRIMAR 

MUNTEANU ȘTEFANIA CARMEN,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HANGU, NEAMȚ 

 

atei era un băiat destul de simpatic. Se bucura de familia şi prietenii săi şi, în 

general, și aceştia se bucurau de el. Am spus "în general" pentru că uneori Matei se enerva foarte 

tare. Dacă lucrurile nu ieşeau aşa cum vroia el, putea să strige şi să ţipe la ce din jur. Trântea uşi, 

împingea alţi copii, sau arunca cu lucrurile care se întâmplau să fie lângă el. Tatăl şi mama sa îi 

spuneau de mult timp cam aşa: "Ar fi bine să înveţi să te controlezi, tinere, altfel vei avea mari 

probleme"!  

Matei a observat ca unii dintre prietenii săi de la şcoală îl evitau din ce în ce mai mult. Cu 

cât se enerva mai tare, cu atât vroiau să petreacă mai puţin timp cu el. Asta l-a îngrijorat pe Matei. 

Îi plăceau prietenii săi. Nu vroia să îi piardă dar nu ştia ce să facă în legătură cu asta. Fusese 

întotdeauna aşa. Oricât ar fi încercat problemele se adunau ca într-un vulcan care până la urmă 

erupea. Matei simţea ca nu are nici un control. Ce putea face?  Într-o sâmbătă dimineaţa tatăl său a 

venit de la magazinul de unelte şi a zis: "Matei, am un cadou pentru tine"! Din punga de 

cumpărături a scos un ciocan nou - nouţ şi o pungă de cuie strălucitoare. A luat o cutie veche de 

conserve şi a pus cuiele acolo. Dând lui Matei ciocanul şi cuiele, i-a spus: "De fiecare dată când te 

enervezi du-te afară şi bate un cui în gardul din spatele casei".  

La început Matei s-a gândit că tatăl său a luat-o razna sau ceva. Poate că fusese foarte 

stresat la serviciu însă Matei s-a gândit să încerce totuşi. Încercase orice altceva, de ce să nu 

încerce şi ceea ce zisese tatăl său? De fiecare când se enerva şi era acasă mergea şi bătea un cui în 

gard. Dacă se enerva la şcoală ținea socoteala şi mergea şi bătea numărul corespunzător de cuie în 

gard când ajungea acasă. 

 Curând lui Matei a început să i se pară plictisitor să bată cuie în gard. Nu-i plăcea să ţină 

socoteala tuturor dăţilor când se enerva şi apoi să meargă în magazie să ia ciocanul, să meargă la 

gard şi sa bată câteva cuie mai ales dacă ploua şi era frig afară. Surprinzător, Matei şi-a dat seama 

că se enerva din ce în ce mai puţin. Era mai uşor să se controleze decât să ţină socoteala şi apoi să 

meargă şi să bată cuie în gard. După ce a trecut o săptămână şi nu a trebuit să bată nici un cui s-a 

dus cu mândrie şi a spus tatălui său. "Bine" a spus acesta. "Mă bucur să aud asta. Acum, în fiecare 

zi în care nu trebuie să baţi nici un cui poţi să mergi şi să scoţi unul din gard". 

 Zilele au trecut, şi cuiele eu ieşit unul câte unul, dar scoţându-le Matei a văzut că lasă 

urme. Lemnul se strângea lângă unele găuri, închizându-le un pic, în vreme ce altele rămâneau la 

mărimea iniţială chiar după ce scotea cuiele. Când i-a spus tatălui său, acesta a zis: "Seamănă un 

pic cu ceea ce se întâmplă când ne enervăm.  Mânia poate răni şi lăsa urme care se păstrează mult 

timp după ce mânia a trecut." 



92 

 

 Matei s-a gândit la cele spuse de tatăl său următoarele câteva zile. Nu-i plăcea că lăsase 

găuri în gard. De fiecare dată când trecea pe acolo îşi amintea de rănile lăsate de acţiunile sale. 

Săptămâna următoare  a cerut tatălui său nişte chit şi a acoperit găurile, dar tot se vedeau unde 

fuseseră.  

Matei vroia să îndrepte ceea ce făcuse și şi-a întrebat tatăl dacă putea să vopsească gardul. 

"Ce culoare ţi-ar plăcea sa foloseşti?" a întrebat tatăl său. Matei avea mai multe idei. Putea să 

vopsească tot gardul într-o culoare, putea să vopsească fiecare scândură într-o culoare diferită, sau 

sa facă o pictura murală peste tot gardul. Putea organiza o petrecere de vopsire a gardului, putea 

să-şi invite prietenii să deseneze gardul. 

 Pe măsură ce se gândea, a descoperit că erau foarte multe lucruri pe care le putea face 

pentru a schimba ceea ce făcuse gardului. Asta, s-a gândit Matei, este mult mai distractiv decât sa 

baţi cuie în gard.  

   Adaptat după 101 Healing Stories for Kids and Teens de G. W. Burns 

 

DESCRIEREA CAZULUI 

 

 M.C este un băiețel din clasa a II-a. Este un copil inteligent, are rezultate bune la 

învățătură. 

 Familia sa are un venit modest, tata lucrează în construcții, iar mama este casnică. Este 

singur la părinți.  De educația lui se ocupă în general mama. Părinții doresc ca el să învețe, să-și 

facă o carieră. M.C ascultă de sfaturile părinților, și el are un țel în viață, este ambițios.  

 Acasă nu are copiii cu cine să se joace. La școală are prieteni, dar are și colegi pe care nu-i 

poate suferi. Așa s-a întâmplat când la începutul anului școlar a venit o colegă din altă clasă. 

Toți copiii au primit-o pe fetiță cu bunăvoință, dar M.C se pare că nu a agreat-o. 

 Intr-o zi, în pauză toți copiii se jucau cu mingea. Eleva cea nouă nu a prins mingea când i-a 

fost trimisă și echipa ei a pierdut. In echipă era și M.C. Acesta a început să țipe la ea, să o 

învinuiască că nu e buna la nimic, a solicitat să fie scoasă din joc. Am încercat să aplanez situația 

și jocul a continuat normal. 

În altă zi, a cerut colegilor să nu o primească la joc, i-a vorbit urât și chiar a împins-o. Fetița 

a început să plângă. Copiii au încercat să le explice celor doi că nu se comportă frumos. 

Am chemat mama la școală, am purtat discuții la care a participat și M.C. Elevul a înțeles 

că fiecare avem drepturi, și a promis că își va cere scuze, se va comporta adecvat. O perioadă nu au 

mai fost incidente. 

După un timp au început iar discuții între cei doi, M.C continua să o agreseze verbal. 

Am hotărât ca la ora de Dezvoltare personală să le citesc povestea terapeutică Cum să 

domolim mânia. Am discutat pe marginea întâmplărilor din poveste, am analizat faptele 

personajelor. Elevii au comentat atitudinea băiețelului, au înțeles mesajul. Pe toată durata 

discuțiilor M.C nu a ridicat privirea din pământ, nu a participat la discuții. De regulă este un elev 

care își exprimă părerile. 

În zilele următoare M.C a fost surprins când își cerea scuze de la colega sa. La joacă cei doi 

făceau parte din aceeași echipă, nu au mai existat conflicte. De fiecare dată când observam că cei 

doi se înțeleg, îi dădeam ca exemplu în clasă, îi felicitam pentru felul cum se comportă. 

Povestea  tămăduitoare abordează problematica: Nemulțumiri legate de respectarea regulilor 

Mesajul pe care-l transmite povestea: Regulile trebuie respectate altfel vei suporta consecințe 

neplăcute. 
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Comportamentul care trebuie corectat: Nerespectarea unor reguli. 

Problema  pentru care s-a intervenit este: Copilul încearcă să eludeze regulile stabilite de 

părinți. 

Persoana asupra căruia s-a intervenit este: un copil de la gradiniță din grupa mijlocie. 

Rezultate: Copilul înțelege că nerespectarea unor reguli poate avea consecințe grave. 

Exemplificarea pe un caz real: 

Copilul P.V din grupa mijlocie, este un copil plin de energie,  nerăbdător, dornic să-i  

antreneze  mereu  pe colegii de grupă și de grădiniță în anumite  jocuri. Joaca începe  întotdeauna 

printr-o provocare. Asta însemnând a-i lovi, a-i jigni, a-i îmbrânci pe ceilalți copii. De multe  ori, 

în această joacă,  P.V  și ceilalți copii se accidentează.  Are  numerose abateri de la regulile grupei,  

motiv pentru care doamna educatoare  este nevoită, uneori, să aplice pedepse.  In așa-numita ,, 

joacă” copiii, de multe ori, ajung să plângă și de aceea îl cam evită. 

 Părinții au un alt copil în grădiniță, cu un an mai mic, fără probleme legate de 

comportament.  Pentru soluționarea acestei probleme, aceștia au stabilit un set de reguli ale casei, 

pe care toți membrii familiei trebuie să le respecte. Sunt perseverenți.  Aceștia consideră că odată 

interiorizată o anumită regulă, sau un set de reguli, va urma o îmbunătățire semnificativă a 

comportamentului fiului lor.  

Povestea ,,Relu s-a jucat  cu focul” vine să sprijine efortul părinților, de a-l ajuta pe copil să 

înțeleagă că, nerespectarea unei reguli simple, poate avea consecințe grave asupra propriei 

persoane.  Efortul  de a motiva  și mobiliza copilul să respecte reguli și norme, a inspirat crearea 

acestei povești tămăduitoare care are la bază o regulă simplă. P.V a  renunțat la așa-numita ,, 

joacă” înțelegând că se poate accidenta și-i poate accidenta și pe ceilalți.  Acum vorbește 

convingător despre reguli, deși uneori le mai încalcă. 
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Prof. Cîmpean Simona 

CJAPP/CJRAE Sibiu 

elu,  copil vesel  și zglobiu  nu se plictisea niciodată.  Alți copii se plictisesc  repede de 

jocurile și de jucăriile pe care le primesc. Unii dintre ei cer mereu lucruri noi. Nici la grădiniță, dar 

nici la  atunci când era acasă  Relu, nu se plictisea. Dimpotrivă  găsea  tot timpul cu ce să se joace.  

Își făcea singur trasee pentru mașinuțe, așeza frumos soldățeii ca pe un teren de luptă, construia tot 

felul de lucruri din piese de lego, desfăcea roboțeii primiți în dar, și-apoi îi monta la loc  piesă cu 

piesă. Mama lui era, în general,  atentă la ceea ce făcea copilul și-l îngrijea  cu mare drag. 

De dragul jocului, Relu refuza să meargă la masă sau la culcare etc. De aceea, mama a  

trebuit să  facă niște reguli pe care Relu să le înțeleagă și să le respecte. Se întâmpla des să apară 

neînțelegeri legate de nerespectarea regulilor. 

Dar, într-o zi, Relu a aflat singur ce înseamnă să nu respecți o regulă simplă, cu un preț 

destul de mare. Regula era: Copiii să nu umble cu focul!  

Vesel  și  plin de energie, Relu, profitând de neatenția mamei, care aranja niște haine într-

un dulap,  s-a dus în bucătărie să-și caute sticla de suc. Pe colțul mesei văzu cutia cu chibrituri. Și 

ce se gândi:,,Cum să aprind și eu un foc. Unul mic. Ia să văd dacă pot!”. Știa regula mamei, dar 

acum s-a gândit că poate s-o încalce. Doar nu-l vedea nimeni. 

Repede  luă cutia, frecă un băț de marginea ei, și-l aruncă jos. Degeaba, că focul nu s-a 

aprins. Văzuse el totuși, că așa se procedează.   Insistă. Aprinse , la cea de-a doua încercare   bățul  

și se uită atent la flacără. Repede, repede focul a ajuns la degețelele lui și l-a ars. Relu nu știa că  

arsura focul doare așa de tare. Dar, a simțit pe pielea lui! Aruncă bățul pe jos și începu să plângă 

cât în ținea gura. 

-Mama, mama! țipa copilul cu putere.  Dar mama nu l-a auzit imediat, că în cameră mergea 

televizorul. Când  în sfârșit l-a auzit, a venit într-un suflet în bucătărie. Ce să vezi!  În bucătărie era 

fum, deoarece bățul de chibrit scăpat jos, a aprins covorașul. Micuțul Relu plângea în hohote. 

         - Ce-ai făcut, Relu! Ce-am spus eu, și ce-ai făcut tu!  Relu  plângea și nu spunea nimic. 

Repede mama deschise fereastra să iasă fumul și aduse repede o găleată cu apă pe care o aruncă pe 

jos. Luă copilul în brațe și văzu că se arsesese la degețele. Din dulapiorul cu medicamente luă un 

medicament care se pulverizează pe arsuri și în scurt timp durerea dispăru. Atât mama cât și       

Relu știau că toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă micuțul ar fi respectat o regula simplă. Să nu 

umbli cu focul!  

Curând veni și tatăl lui  Relu de la muncă. Simțind mirosul de fum, imediat a întrebat ce s-a 

întâmplat. Mama i-a povestit emoționată toată întâmplarea. Relu stătea tăcut în brațele mamei. Se 

temea de pedeapsa pe care urma să o primească, pentru ceea ce făcuse. După ce a ascultat toată 

povestea, tatăl s-a hotărât să-l ia pe Relu la o plimbare. Și așa a făcut. 

Plimbându-se amândoi pe străzile din cartier tatăl lui Relu zise: 
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-Știi și tu că ai greșit! 

-Știu!, spuse copilul rușinat. Dar, am vrut….. 

-N-ai vrut să-asculți și uite ce-ai pățit! Te-ai ars. Să știi că copiii, în general, nu umblă cu 

focul. Oamenii mari știu să folosească și chibritul și bricheta, copiii, nu.  Dar,  să știi că și lor li se 

poate întâmpla să provoace un incediu., dacă nu sunt atenți. Unii oameni lucrează la serviciu cu 

focul: brutarii, adică oamenii care fac pâine în cuptoare mari, muncitorii care toarnă asfalt, sticlarii, 

adică cei care fac vaze și pahare, lucrează tot cu focul. Și eu, și mama și bunica și bunicul folosim 

aragazul, în fiecare zi ca să încălzim lapte, ceai sau să facem mâncare. Și centrala ne încălzește 

iarna locuința,având acolo în ea un foc Dar, noi suntem întotdeauna atenți să nu facem un incendiu. 

Când se produce un incendiu trebuie să vină pompierii. 

            -Azi, trebuia să vină pompierii la noi? întrebă  copilul mirat. 

      - Nu, nu trebuia să vină, fiindcă a fost mama în casă cu tine, iar focul n-a fost mare și n-a  

treb uit stins de pompieri. Dar dacă erai singur acasă… 

  - Copiii trebuie să se joace cu jucariile lor! E important să  știi că…..  

    -Știu că n-am respectat regula! 

Această plimbare i-a prins bine micuțului Relu . Tatăl i-a explicat copilului că și oamenii mari 

trebuie să respecte anumite reguli care sunt diferite de regulile pentru copii. El și-a dat seama că 

pedeapsa nu-l ajuta pe Relu. Arsura de  la mână, cu siguranță îl va ține, o bună perioadă de timp 

departe de foc și-I va fi ea însăși o pedeapsă. 

        Întorcându-se acasă, tatăl îi spuse lui Relu: 

        -Mă bucur c-am facut acestă plimbare amândoi. 

         -Și eu mă bucur, tati,  fiindcă am aflat de la tine lucruri noi. Astăzi am înțeles mai bine 

regula Să nu umbli cu focul, fiindcă m-am ars! 

      -Lasă, vei vedea că în câteva zile te vei vindeca la mânuță. 

Probabil și copiii de la grădiniță au aflat  de la Relu ce a pățit atunci când s-a jucat cu focul. 
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Prof.Jászay Laura Andrea, profesor în învăţământul primar, licenţiată în psihologie  

Şcoala Gimnazială “Tompa László” Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita. 

 

 

         Am citit cu atenţieargumenteleacestuisimpozionşi m-am gânditsăîmpărtăşesc din activitatea 

mea profesionalăcâtevaaspecte din aceastătematică,referitoare la rezolvareauneiproblemeprintr-o 

tehnicăinovativă de educaţie. Înaceastălucraredorescsăprezintcazulunuibăieţel din clasa mea. 

 

Vă redactez fişa cu structura planului de intervenție 

1.Date despre subiect:   

S.B.Ö. este elev în clasa 1, are vârsta de 7 ani și 9 luni şi provine dintr-o familie unde părinţii au 

divorţat. Locuieşte împreună cu mama, bunica şi bunicul. Este vorba de o familie disfuncţională în 

care sunt prezente conflictele deschise. 

2.Date despre problema identificată ( operaționalizat):   

S.B.Ö. prezintă simptomele fobiei școlare prin somatizări acute. Acestea apar și în afara 

contextului școlar, în familie, atunci când adulții vorbesc despre rezultatele care trebuiesc obţinute 

pe toate planurile. 

3.Date despre cauze:   

Nu prezintă un diagnostic dat de clinician. Refuză constant interacțiunea cu cadrul didactic și cea 

colegială. De ex. dacă nu primeşte punct roşu/ notă bună se adresează cu vorbe dure 

învăţătoarei:”Totul s-a terminat. Mi-ai distrus visele!”  

4. Stabilirea obiectivelor:   

• pe termen lung:  Reducerea simptomelor legate de fobia școlară, de teama eşecului şi prin 

urmare de pierderea suportului afectiv al mamei şi bunicilor. 

• pe termen scurt:Identificarea și formularea problemei de către copil; Externalizarea 

problemei; Restructurarea cognitivă a situației.   

5. Alegerea unei tehnici inspirate din teoriile narative   

 Externalizarea   

6. Adaptarea tehnicii la specificul cazului  

S.B.Ö. Se teme de şcoală și afirmă constant că nu poate fi cel mai bun şi din această cauză nu-l 

iubesc acasă. 
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 Externalizarea problemei: dorul de afecţiunea mamei, precum şi față de anii din grădiniţă când 

doar se juca şi nu trebuia să ducă acasă note bune îl împiedică să se simte bine la şcoală. 

 Restructurarea cognitivă: Lui S.B.Ö. i-a plăcut poezia lui Weöres Sándor ( “Sehallselát Dömötör”, 

în traducere liberă “Dömötör, care nu vede şi nu aude”) în care este vorba despre un băiat care la 

fel ca el, nu are rezultate bune. Se temea de şcoală fiindcă a considerat că nu poate face faţă 

cerinţelor. A făcut tot felul de năzbâtii: a mâncat foile cărţii, apoi a băut cerneala. Îi era teamă de 

eşec de aceea nici n-a încercat să rezolve temele. Ba mai mult, şi-a lipit ochii şi urechile astfel 

chiar nu a văzut şi nu a auzit nimic. A crezut că astfel se poate îndepărta de sarcini. Nu s-a putut 

face isteţ. 

 Elevul S.B.Ö. a acceptat sarcina primită de învăţătoare de a-l ajuta pe Dömötör, de a-l încuraja, de 

a-i arăta că poate reuşi dacă vrea cu adevărat. Păpuşa Dömötör a devenit prietenul lui, l-a ţinut în 

apropiere, i-a prezentat cum trebuie să procedeze dacă vrea să obţină rezultate bune. S.B.Ö. “i-a 

prescris” reţeta reuşitei la şcoală. După această etapă, S.B.Ö. a fost rugat să formuleze observaţiile 

sale în acest caz. Apoi a fost ajutat să “lupte” şi el la fel ca Dömötör pentru a putea avea şi el la fel 

rezultate bune. Deci a fost ajutat să ia decizia corectă. 

7. Modalități de evaluare a reușitei intervenției ( raportare la obiective)   

S.B.Ö. resimte o anxietate mai scăzută în discuțiile purtate despre eşecul şcolar? Reușește să 

compare exercițiul în care a reușit să definească problema cu situația personală? Și-a format 

mecanisme de gestionare a situaţiei şcolare?   

 

 

 

În fotografie se vede că S.B.Ö. a reuşit să dezlipească ochii şi urechile lui Dömötör. La  rândul lui, 

şi băieţelul a fost ajutat şi a reuşit să-şi elimine temerile, astfel i s-a  readus zâmbetul pe buze. 
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Această poezie a ajutat la remedierea problemei. L-a ajutat pe copil să găsească formularea exactă 

a stării. Astfel şi-a căpătat încrederea în sine. A învăţat că “singur e greu să vedem şi să auzim” dar 

cu ajutor totul este mai uşor şi se poate rezolva. La fel ca în poveşti. 

 

Odorheiu Secuiesc, 

La 14. Februarie 2017 

 

 

 
 

Înv. Bratu Teodora, 

 Şcoala Gimnazială George Călinescu, Oneşti 

             n timpul războiului, viaţa era tare grea şi oamenii sufereau de foame. Dar un om bogat 

s-a hotărât să-i ajute pe cei sărmani şi a trimis vorbă în tot târgul că, din ziua următoare, el va oferi 

pâine oricărui copil şi asta fără niciun ban. A doua zi, încă din zori, mulţi prichindei se strânseseră 

în faţa casei care locuia omul atât de bun la suflet. Când acesta a apărut cu nişte coşuri mari, pline 

cu pâine, copiii s-au repezit, îmbrâncindu-se, lovindu-se, căutând fiecare să apuce pâine cât mai 

mare. Fiecare, cum punea mâna pe câte o pâine, o lua la goană, bucuros că prinsese o bucată mai 

mare. Era acolo o hărmălaie … 

Dar omul a observat că undeva, la marginea curţii, aştepta cuminte o fetiţă. După ce toţi ceilalţi 

copii şi-au ales ce pâini au vrut şi au plecat cu ele, fetiţa s-a apropiat şi ea de primul coş şi s-a uitat 

în el. Dar acolo nu mai rămăsese nimic. A căutat şi în cel de-al doilea coş, dar şi acesta era gol. 

Spre bucuria ei, pe fundul celui de-al treilea coş a găsit o pâinică mică, mică, pe care niciun copil 

nu o băgase în seamă. Fetiţa a luat-o, a mulţumit frumos pentru pâine şi a plecat spre casă. 

Toată ziua a stat omul şi s-a gândit la cum se purtase acea fată şi, ca urmare, a dat poruncă la 

bucătărie să fie coaptă o pâine mică, dar în care să fie puşi 10 galbeni. Apoi, dis de dimineaţă, a 

aşezat pâinica deasupra celorlalte pâini şi a ieşit iarăşi cu toate coşurile în curte, unde copiii deja se 

strânseseră şi aşteptau nerăbdători. Din nou s-au repezit şi s-au luat la harţă. La sfârşit, fetiţa 

noastră, care aşteptase cuminte, ca şi în ziua precedentă, s-a ales tot cu pâinea cea mai mică, 

singura rămasă. Şi de această dată, i-a mulţumit frumos omului şi s-a grăbit spre casă, unde mama 

ei o aştepta. Când s-au aşezat la masă şi femeia a rupt pâinea, ce să vezi?!, galbenii s-au răsturnat 

pe masă din aluatul proaspăt. 
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- Vai, s-a speriat mama, ce să fie cu aceşti bani? Dacă banii au ajuns din greşeală în pâinea adusă 

de tine? Poate i-au căzut brutarului, în timp ce frământa aluatul. Ia-i şi du-i imediat înapoi! 

S-a întors fetiţa la casa omului şi i-a dat acestuia toţi banii; spunându-i cum mama ei i-a găsit în 

pâinica primită. Privind-o cu drag, omul i-a răspuns: 

- Banii aceia  nu au ajuns întâmplător acolo. După ce am văzut ieri cum ai avut răbdare şi cum te-ai 

mulţumit chiar şi cu mai puţin, am hotărât să te răsplătesc. Astăzi, am văzut şi cât eşti de cinstită, 

fiindcă ai fi putut păstra totul, dar tu mi-ai adus banii înapoi. Drept răsplată, în fiecare dimineaţă 

când vei veni să iei şi tu o pâinică, vei primi şi câte zece galbeni. 

Doamne, ce bucuroasă a fost fetiţa! Nu ştia cum să-i mulţumească omului pentru atâta bunătate. S-

a dus în fugă la mama ei şi i-a dat bănuţii, după care i-a povestit totul, iar mama a povăţuit-o şi de 

această dată, iar fata i-a urmat sfatul. 

Aşa se face că, de atunci, în fiecare dimineaţă, când primea galbenii, fata se ducea în mijlocul 

celorlalţi copii şi împărţea cu ei toţi bănuţii. Ştia că şi ceilalţi au nevoie de milostenie la fel de mult 

ca şi ea. 

 

“Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge DRAGOSTEA, dar DRAGOSTEA poate învinge şi sărăcia şi 

bogăţia” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 

 Persoana asupra căreia s-a intervenit: un elev din clasa pregătitoare A, singur la părinţi, părinţii 

divorţaţi, elev care atunci când găseşte câte un creion sau alte obiecte nu le înapoiază colegilor şi le 

însuşeşte, nu are răbdare să asculte ce i se spune.  

 Beneficii: Citindu-i şi discutând pilda despre sinceritatea de care dă dovadă fetiţa care aşteaptă cu 

multă răbdare să primească o pâine, elevul recunoaşte   că el nu este  mereu aşa sincer, că nu 

mereu înapoiază lucrurile pe care le găseşte, că nu are răbdare să aştepte să primească ce îşi 

doreşte. Cum este  la vârsta la care se identifică cu personajele din poveşti, el simte nevoia să 

adopte comportamentul fetiţei şi să îi urmeze exemplul. Astfel elevul care avea în penar un stilou 

foarte   frumos pe care îl găsise în clasă, îl scoate şi recunoaşte că nu este al lui, recunoaşte   că şi-

au minţit părinţii, dar promite că vor recunoaşte părinţilor că au greşit şi că nu se va mai repeta. 

Urmărind comportamentul elevului zi de zi am observat că încearcă să renunţe la vechile obiceiuri, 

dar ori de câte ori este nevoie revin cu o pildă religioasă. 
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Prof.Cozma Lorena Nicoleta 

G.p.p.Nr.13 Satu Mare 

u sunt Rilă Iepurilă,sunt foarte supărat deoarece nu am prieteni. 

 -Vă întrebaţi ,poate,câţi  prieteni am? Nu am măcar nici unul,deşi îmi doresc mult acest 

lucru!  Mi se spune că sunt cel mai fricos animal şi îmi este teamă de tot ce se mişcă în jurul meu. 

În zilele însorite auzeam cum se jucau animalele pădurii, cât de bine se simţeau iar eu stăteam 

ascuns în locuşorul meu şi plângeam. Veverita Riţa l-a auzit şi s-a indreptat catre zgomotul acestor 

suspine. 

- Eu sunt veverita Riţa! 

- Eu sunt Rilă Iepurilă! 

- De ce plangi? Vino si joacă-te cu noi! Nu iţi facem nici un rău,dorim să fim prietenii tăi! 

Dacă vei sta mereu ascuns în ascunzătoarea ta,nu vei avea niciodată prieteni! 

- Mă bucur mult să te cunosc,spuse Rilă Iepurilă! 

- Vino sa îţi prezint prietenii mei,spuse Riţa veveriţa!  

După o vreme,când mi-am scos căpşorul ,veveriţa era încă lângă mine aşteptându-mă să ies 

din ascunzătoarea mea. 

- Mulţumesc,eşti o prietenă bună!spuse Rilă Iepurilă. Cu inima cât un ghem am ieşit din 

ascunzătoarea mea dornic să mă împrietenesc şi cu celelalte animale din pădure. 

Eram tare bucuros că mi-am facut nu numai un prieten în acea zi,ci chiar mai 

mulţi.Prietenii pădurii au vrut să devină prietenii mei şi nu aveam de ce să mă tem.Azi nu mai stau 

ascuns şi retras ci am mulţi prieteni cu care mă înţeleg bine şi mă ajută la nevoie.  

Prin această poveste am urmărit transmiterea încrederii cu privire la iniţierea relaţionării cu ceilalţi 

copii din jurul său. 

 

După ce povestea a fost citită voi formula următoarele întrebări și-l voi solicita pe copilul 

T.R., care are un comportament asemănător, să-mi răspundă la următoarele întrebări: 
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Cine este personajul principal din această poveste? 

De ce stătea mereu ascuns şi retras în ascunzătoarea lui? 

De ce nu a avut prieteni Rilă Iepurilă? 

Cum a reuşit să îşi facă prieteni? Cine l-a ajutat? 

Crezi ca poţi deveni prieten cu oricine? De ce? 

Ce ai putea face pentru ca un copil timid să fie prieten cu tine? 

În urma acestei povești terapeutice  i-am lasat timp copilului T.R.pentru acomodare si am 

aşteptat  iniţiativa proprie a copilului pentru a intra în grup. 

                                                                                            

 

 

Prof.înv.preșc. Onica Francisca  

 GPN Predeal Sarari 

„ șor se găsesc oameni care să vorbească totdeauna lucruri plăcute; însă greu se 

găsește cineva care să spună un lucru neplăcut, dar folositor, sau cineva care să-l asculte.„ 

(Ramayana) 

Povestea terapeutică este o metodă prin care transmitem  copiilor modele comportamentale 

şi valori morale şi cu ajutorul careia putem înlătura anumite comportamente nedorite. Povestea 

propriu-zisă nu îi spune copilului ce să facă sau cum să se comporte, nici nu îl critica sau 

etichetează, ci îl ajută să se identifice cu personajele şi să trăiască alături de ele atât frământările 

căutate de problema ivită cât şi satisfacţia şi bucuria data de găsirea soluţiei. Acţionând oarecum 

indirect, povestea îl ajută pe copil să transpună soluţia din poveste în viaţa sa reală. În general la 

Întâlnirea de dimineață, când ne așezăm cu toții pe scăunele în semicerc, este timpul potrivit 

pentru o poveste terapeutică. Copii mei sunt dornici să asculte povești, în fiecare zi, așteaptă cu 

nerăbdare aceste momente.  

De data aceasata am ales să le împărtășesc povestea terapeutică „Zbârlici”, poveste preluată 

de pe internet, de pe blog-ul unui psiholog ( Clic Psihologic- Anglade Luminița ). 

Zbârlici 
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A fost odată un băiat, pe nume Zbârlici, ce avea un comportament 

rău, rău de tot. La orice lucru ce îl deranja câtuși de puțin, începea să țipe, 

să vorbească urât și chiar să arunce cu ce prindea în mână.  

Într-o zi, tatăl său i-a dat un sac plin de cuie și i-a spus că, de fiecare dată 

când își pierde cumpătul, să bată câte un cui în gardul din spatele casei. 

În prima zi, Zbârlici bătu 42 de cuie în gard, a două zi 35, a treia zi 15 și din ce în ce mai puține în 

zilele următoare. Băiatul a ajuns să realizeze că era mai ușor să-și controleze temperamentul 

decât să bată cuie în gard. 

În cele din urmă a venit ziua când Zbârlici nu și-a mai pierdut calmul nici o dată și i-a spus tatălui 

său că nu trebuie să mai bată nici măcar un cui în gardul din spatele casei. El a reușit să-și 

controleze în cele din urmă temperamentul. 

Tatăl său, foarte fericit și mulțumit, i-a sugerat fiului său ca pentru fiecare zi în care își va 

controla comportamentul să scoată câte un cui din gard. 

Zilele au trecut și Zbârlici a ajuns  în sfârșit la momentul în care i-a spus  tatălui său că a scos 

toate cuiele din gard. Atunci, tatăl își luă fiul de mână și, uitându-se la gardul din spatele casei îi  

spuse: 

– Uite, fiule, ai muncit din greu să bați și să scoți cuiele, dar uită-te la toate găurile rămase în 

gard. Niciodată gardul nu va mai fi la fel. 

– Ce vrei să spui tată? întrebă mirat Zbârlici. 

– Ceea ce vreau să înțelegi este că, atunci când spui sau faci lucruri cu furie, ură sau 

comportament urât, lași o cicatrice, asemănătoare  acestor găuri din gard. Și nu mai contează cât 

de mult îți ceri scuze, rana va fi mereu acolo. O  rană verbală este la fel de dureroasă precum o 

rană fizică. 

Prietenii, la fel ca și părinții și întreaga familie, sunt adevărate bijuterii ce trebuiesc prețuite. Ei îți 

zâmbesc și te încurajează  să evoluezi. Te ascultă, au un cuvânt de alinare și întotdeauna te vor 

primi cu inima deschisă. 

Cuvintele tatălui său, precum și experiența cuielor bătute în gard, l-au făcut pe Zbârlici să se 

gândească asupra consecințelor caracterului său. De atunci acordă mult mai multă atenție 

cuvintelor adresate oricărei persoane, gesturilor arătate și faptelor sale. 

 Am ales această poveste în speranța că unul din copii mei, un băiețel mai năzdrăvan, M.I., 

se va regăsi aici. Odată încheiată lectura au început discuțiile. Preșcolarii au povestit, pe rând, ce 

au înțeles ei din povestioară. Nu mică mi-a fost mirarea să constat că M.I. nu a avut nimic de 

relatat referitor la povestea noastră. M.I. este un copil cu probleme de comportament, părinții sunt 

despărțiți și, presupun, că prin comportamentul său dorește să atragă atenția asupra lui. Am 

ascultat, surprinsă, părerile unor copii care s-au regasit în persoana lui Zbârlici și au recunoscut că 

uneori au întrecut măsura și au promis că nu se va mai repeta. 

 Ziua a continuat normal, cu ativitățile propuse. Se apropia ora de plecare si îl văd pe M.I. 

că se îndreaptă spre mine și îmi face semn să mă aplec spre el, avea să îmi spună ceva la ureche. 
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M-am apropiat, am îngenunchiat în fața lui, s-a urcat pe picioarele mele...și mi-a șoptit așa: 

Doamna...știu că eu sunt Zbârlici, știu că am greșit dar promit că de astăzi înainte voi fi cuminte. 

Nu vreau să mai fiu un copil rău... În momentul acela am avut lacrimi în ochi...  Așadar povestea 

terapeutică nu l-a criticat, etichetat, somat pe copil spre schimbare, ci a  favorizat identificarea 

copilului cu anumite personaje și implicit transpunerea soluției din poveste și în situația sa. Și 

totuși, povestea terapeutică nu se poate explica, ea nu dă nici soluții și nici verdicte, ci se lasă 

înțeleasă de cel ce o înțelege. Astfel, copilul nu se simte direct implicat, nu simte nevoia sa opună 

rezistență, pentru că „nu este vorba despre el”. Totodată, copilul poate realiza că nu este singur în a 

avea trăiri sau experiențe negative, că sunt și alții care trec prin situații similare și care găsesc 

rezolvări la problemele lor. Din acea zi, M.I. s-a schimbat, nu în totalitate însă comportamentul lui 

s-a îmbunătățit vizibil. 

 Poveștile terapeutice nu sunt simple povești. Ele transmit întotdeauna un mesaj bine definit 

și au un scop precis. O poveste terapeutică trebuie bine aleasă, în funcție de problematica pe care 

terapeutul,  povestitorul sau părintele se gândește s-o atingă.  

Lumea poveștilor este magică pentru copii, iar această lume este plină de imaginație, 

culoare, întâmplări frumoase. Copilul va ști să-și ia din povestea terapeutică exact ce are nevoie 

pentru el. 
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Prof. înv.preș. Vatamanu Marinela 

Grădinița cu Program Normal nr.6 Pașcani, jud.Iași 

 

          Unul dintre bancurile mele preferate e următorul:,, Părinţii trebuie să iasă în oraş şi n-au cu 

cine să-l lase pe cel mic. Aşa că îi pun un CD cu poveşti şi pleacă. Se întorc peste vreo două ore. 

Aud urlete, zbierete şi bubuituri încă de la intrarea în scară. Urcă repede şi intră în casă. Îl găsesc 

pe copil  strigînd cât putea de tare “Daaaa, vreau! Daaa, vreau! Daaaaa, vreau!”. Şi CD-ul: “Copii, 

vreţi să vă spun o poveste? Copii, vreţi să vă spun o poveste? Copii, vreţi să vă spun o poveste? ...” 

. 

          Așadar, nu lăsați noile tehnologii să vă ia locul în viața copilului.  

          Oare ați descoperit deja ce minunat poate fi să-i spuneți copilului o poveste? Dacă nu, 

trebuie să știi că pierdeți  clipe minunate de a petrece împreuna cu copilul dumneavoastră! Dacă ați 

avut deja noroc de părinți care să vă spună povești, atunci știți deja că poveștile spuse înainte de 

culcare sunt unul dintre modurile de a crea amintiri neprețuite. Și nu trebuie să  fiți experți, tot ce 

trebuie să faceți este să dați frâu liber imaginației. 

          Oricât de ocupat ai fi ca părinte, fă-ți timp să-i citești copilului măcar o poveste, seara, 

înainte de culcare. Beneficiile sunt de neegalat atât pentru părinte cât și pentru copil. Copilul se va 

bucura de prezența părintelui alături de care va trăi momentele magice din poveste, devenind 

prieteni, parteneri, iar tu vei avea parte de un beneficiu important, relaxarea, bucuria de a fi alături 

de copilul tău. 

           Medicamentul dintre paginile unei cărți 

         S-a demonstrat de către specialiști că lecturoterapia ne poate vindecă de depresie, 

anxietate, fobii și stres. Aceasta terapie ne poate vindeca și de plictiseală, ne și relaxează când 

grijile zilnice ne inundă total viața. 

        Lecturarea cărtilor îi ajută atăt pe adulți, cât și pe copii să își îmbogățească imaginația, 

creativitatea, limbajul și memoria.  

         Prin aceasta noua terapie comunicarea cu noi înșine și autocunoașterea sunt facilitate, 

ajutând la o mai ușoară cunoaștere a valorilor proprii, a sentimentelor și emoțiilor care ne 

guverneaza gândurile.       

        Lectura vindecă acele răni sufletești care până acum nu și-au găsit leacul. Prin lecturoterapie 

ne putem bucura și de nenumăratele avantaje ale formarii personale și de îmbogățirea 

cunoștintelor. Este de altfel și un mijloc de expresie al sentimentelor, impresiilor și emoțiilor 

personale. 

        Cu atât mai mult, în perioada preșcolară poveștile au rol terapeutic. Acum, cei mici se 

confruntă cu diverse situații noi cărora nu le pot face față și datorită incapacității de a verbaliza 

apar frustrările, tensiunile, exprimarea trăirilor emoționale prin comportamente indezirabile.      

        Pentru ca povestea terapeutică să fie eficientă cea mai importantă funcție a sa este de a crea 

o ,,realitate fenomenologică împărtășită”, în care metafora spusă în poveste este experimentată de 

copil realizându-se o relație empatică cu trei conexiuni între copil, terapeut (părinte, educator) și 
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poveste. Acest lucru dă posibilitatea copilului de a dezvolta o impresie a identificării cu 

personajele și evenimentele creionate (J.Mills, 1986, pg.65). 

       Voi exemplifica modul în care o poveste terapeutică poate influiența comportamentul și stările 

emoționale ale unui preșcolar. 

  

       Băiețel de 5 ani căruia îi este frică să nu greșească la fișe, desene, iar atunci când se întâmplă 

plânge. Așadar, datorită incapacității de a-și verbaliza trăirile emoționale le exprimă prin plâns. 

Precizez că este foarte atras de materiale ce au legătura cu magia. 

 

Cele trei întrebări magice 

 

         Lui Arthur îi plăcea să meargă la Școala de Magie. Acolo avea prieteni, învața diferite 

trucuri, urmărea filme despre magie, însă, își dorea atât de mult să devină  magician încât atunci 

când greșea ochii i se umpleau de lacrimi și nu reușea să ducă la bun sfârșit magia. 

         Dimineața când ajungea la școală era primit cu căldură de către profesor, se distra grozav cu 

colegii, iar când ajungea acasă mama îl săruta iar fratele mai mic abia aștepta să se joace cu el și 

să-i povestească despre trucurile învățate la școală. 

        Însă ochișorii lui nu mai vor să fie mereu plini de lacrimi  și s-au hotărât să vorbeasă cu 

Spiridușul Puc să găsescă o soluție pentru acestă problemă. 

         Așa că după o zi în care greșise iar la o magie și era necăjit, din bagheta lui magică apăru 

Spiridușul Puc: 

-Am văzut că de ceva timp ești mereu suparat, și ca să te mai distrezi vei primi o misiune: să 

găsești răspunsurile la trei întrebări magice: 

  1.Cine nu greșește niciodată? 

  2.Ce se întâmplă când greșim? 

  3.Care e secretul lucrului bine făcut? 

        Spiridușul i-a dat trei zile să găsească răspunsurile la cele trei întrebări. 

       În prima zi a găsit răspunsul la prima întrebare: nimeni nu face lucrurile întotdeuna  bine. A 

observat că și colegul de bancă mai grșește și chiar profesorul mai uită uneori formula magică, de 

aceea are cu el tot timpul pe ucenicul Tom. În drum spre casă își spuse că mama face totul bine, 

însă când a intrat în casă tocmai atunci a răsturnat o cană de apă, spunând ,, Vai ce neatentă mai 

sunt!” 

      Arthur a simțit cum supărarea sa se împuținase. Seara Spiridușul i-a amintit cea de –a doua 

întrebare, iar a doua zi a găsit răspunsul.Când a greșit , a stat și s-a uitat ce se va întâmpla: 

profesorul nu l-a certat doar i-a explicat din nou, jocurile cu colegii erau la fel de amuzante, mama 

și tata l-au iubit ca în fiecare zi frățiorul său deasemenea.Ba chiar pentru că ochii nu i 

s-au umplut de lacrimi și a putut să se concentreze la explicațiile profesorului reușind să realizeze 

corect formula magică. A aflat astfel răspunsul la cea de-a treia întrebare: concentrarea. 

      Supărarea lui Arthur dispăruse: nu putea spune că nu îi iese nimic pentru că, afland 

răspunsurile la cele trei întrebări, își dăduse seama că acest lucru nu este adevărat. Știa că e posibil 

să se mai supere câteodată dar, până la urmă cu puțina concentrare va găsi soluția potrivită.Și chiar 

dacă va greși ceilalți îl vor iubi la fel de mult. 

     Acum și ochișorii lui erau mulțumiți că nu mai erau plini de la lacrimi ceea ce le dădea 

posibilitatea să privescă trucurile magice și să le realizeze repede și bine fiind mai tot timpul 

câștigătorul întrecerilor micilor magicieni. 
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• Reguli pentru eficiența poveștii terapeutice 

• 1.Am plasat metafora într-o poveste cu elemente de magie pentru a-i atrage atenția știind că 

este atras de trucuri. 

2.Nu am introdus prea multe elemente descriptive pentru a nu plictisi având învedere că este spusă 

unui copil de grădiniță. 

3.Am pus accent pe atitudinea celor din jur față de greșelile lui. 

Principiile izomorfismului 

 

Băiatul merge la grădiniță. 

 

Arthur merge la școala de magie. 

 

Mearge la grădiniță pentru a-și face prieteni 

și a învăța lucruri noi. 

 

Arthur merge la școala de magie pentru a-și 

face prieteni și pentru a învăța trucuri. 

 

 

Atunci când greșește începe să plângă și 

refuză să mai continue. 

 

 

Atunci când greșește la un truc ochii îi sunt 

plini de lacrimi. 

 

 

Chiar dacă nu este certat de educatoare   

el nu acceptă să greșească 

 

Nici încurajările mamei nu-l ajută prea mult. 

 

Ochii cer ajutorul Spiridușului Puc. 

 

 

 

 

Nici o rezolvare a problemei. 

 

Metafora terapeutică. 

 

 

 

Arthur rezolvă singur problema prin 

identificare răspunsurilor la cele 3 întrebari 

magice. 
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Etapele metaforei 

 

1.Conflictul metaforic Ochii s-au săturat să fie mereu plini de 

lacrimi. 

2.Procese și potențialități inconștiente Deși Arthur este mereu nemultumit de faptul 

că uneori greșește cei din jurul se comportă la 

fel ca atunci când nu greșește: profesorul nu-l 

ceartă, mama și fratele îl iubesc la fel de 

mult, jocurile cu prietenii sunt la fel de 

amuzante. 

3Situații de învățare paralele 

 

 

Găsirea răspunsurilor la cele 3 întrebari 

magice. 

 

4.Crize metaforice Observarea comporamentelor celor din jurul 

său atunci cănd a greșit.  

 

5.Noua identitate Dispariția supărării lui Arthur odată cu 

găsirea răspunsurilor la cele 3 întrebîri 

magice. 

6.Celebrare 

 

 

Odată cu aflarea răspunsurilor Arthur,  

reușește să câștige de cele mai multe ori 

întrecerea micilor magicieni. 

 

       Vă propun un mic experiment, urmăriți chipul unui copil atunci când asculta o poveste la 

calculator și comparați-o cu cea din momentul în care îi citeștiți o poveste și veți vedea diferența.  

Atunci veți realiza cât de ușor este să faci un copil fericit. 
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Prof. ȋnv. primar, Capṣa Andreea, 

 Ṣcoala GimnazialăNr. 1 Blăgeṣti 

 

a) Indicaţiiterapeutice: -nerespectarearegulilorîninteriorulunuigrup;  

b) Efectedorite: -favorizareauneimaibune discipline înclasăsauacasă 

Lapinot era uniepuraş tare distrat care întotdeaunaîşideranjacolegiiînclasă. La  

ṣcoalăse agăţa de coamaleului, îidădeaşuturişoriceluluisautrăgea de coadămaimuţa. Înclasasa, era 

un ursşi o cămilăcare îlgăseau comic şi care făceau ca el, dar, celelalteanimaleîlgăseaunesuferitşi 

nu se jucau cu el. Într-o zi, Lapinot a vrutsăse joace cu girafa, daraceastai-a zis: „Nu vreausămăjoc 

cu tine pentrucătumăloveşti tot timpulşimăderanjezicândlucrez. Măvoijuca cu tine cândveimerita.” 

Lapinoti-arăspunsgirafei: „Puţinîmipasăcănu vreisătejoci cu mine”. Însineasa, Lapinot s-a 

sinţittristşisupărat. Atuncişi-a zis: „Aşvreasăam mulţiprieteni cu care sămăjoctoatăziua. M-am 

săturat ca toatalumeasăse plângăde mine”.  

Ce credeţicăarputea face Lapinotpentru a câştigaîncredereagirafeişi a deveniprietenulei? 

(povestepreluata-autor Maria DorinaPaṣca, Povesteaterapeutică) 

 

STUDIU DE CAZ 

Prezentareacazului 

Numeşiprenume: C. A. M. 

Sex: feminin 

Varsta: 8 ani 

Clasa: I 

Structuraşicomponenţafamiliei:C. A. M. provinedintr-o familiebiparentală (tatăvitreg), cu doicopii. 

Ea are unfratemai mic, elevȋn CP.  

Evaluareadiagnostica 

- Nu prezintăun diagnostic medical. 

- Problemainvestigată: tulburare de comportament 

- Descriereacomportamentuluideranjant: nerespectarearegulilorşcolare, iese din 

clasăȋntimpulorelorfără a cerevoie, iese din curteaşcoliiȋnstradă, 

furămȃncareaşirechizitelecelorlalţielevi (de aceea nu esteacceptată de eişiesterespinsă), 

deranjeazăorelenestȃnd la loculeişiȋṣinecăjeṣtecolegii. 

- Ȋnurmaobservăriiacestorcomportamenteşi ca urmare a discuţiiloravute cu ceilalţipărinţişi cu 

cadreledidactice care predau la clasă am 

constatatnecesitateadesfăşurăriiuneianalizeamănunţite. 

Strategii de rezolvare a situaţieiproblema 

- Stabilireaunorreguliclareşiaplicarealor; 

- Antrenareaeleveicătreactivităţi care-ifacplăcere; 

- Atribuireaunorresponsabilităţiȋncadrulclasei; 

- Implicareaȋngrupuri de copii; 
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- Motivareapozitivă; 

- Lucruldiferenţiat la clasă; 

- Implicareafamilieiȋnrezolvareaproblemei (discutareaatȃt cu mama cȃtşi cu tatăleleveipentru 

a afla cum se comportaacestaȋnsȃnulfamiliei); 

- Citireapoveṣtiiterapeutice ,,PovestealuiLapinot” 

- Ȋndrumareafamilieiȋn a o duce pefetiţă la un psihologpentru un diagnostic clar; 

 

Resurseumane implicate 

- Colectivul de eleviaiclasei I, cadre didactice, familia, psiholog 

Rezultateobţinute 

- Comportamentulprivindrespectarearegulilorşcolare s-a maiameliorat; 

- Elevaesteacceptatăȋncadrulclasei de cătreceilalţielevi; 

- Familia a refuzatsămeargă cu eleva la psiholog, aceştiaconsiderȃndcă nu estenecesar; 

Monitorizareaefectelorşimăsurireglatorii 

- Elevava fi susţinutaprinaprecieriverbaleşiprinîncurajări din 

parteatuturorfactorilorumaniimplicaţi, mai ales din parteacolegilor;  

- Se valucradiferenţiat; 

- I sevaacorda o atenţiespeciala din parteacadrelordidactice. 

Feed-back-ul 

- Înurmaaplicăriiacesteipovesti s-a observat o ameliorare a comportamentuluielevei 

Diseminarearezultatelor 

- Promovarearezultatelorpozitive ale elevei; 

- Implicareaînactivităţi diverse ȋngrupuri de copii; 

- PrezentarearezultatelorobţinuteîncadrulComisieimetodice. 
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Prof.Banu Elena Cristina 

Şcoală Gimnazială Gură Barbuletului 

 

           olul poveştilor este unul ce greu poate fi măsurat şi explicat în câteva cuvinte - ele 

ajută comunicarea, relaţionarea copil-adult, sprijină exprimarea emoţiilor, oferă posibile soluţii 

problemelor, prezintă modele de comportament şi multe alte beneficii. Vorbim în ultima perioada 

tot mai mult de poveşti educative şi de poveşti terapeutice. Copilul, prin poveste, se deschide mai 

uşor, comunica ceea ce simte mai bine, recunoaşte în personajele poveştilor propriile trăsături şi în 

dificultăţie lor, propriile probleme. Măiestria creatorului de poveste constă în surprinderea 

specificului vârstei copilului pentru care este creată povestea, fineţea introducerii problemei, 

subtilitatea creării de asemănări între copii şi personajul din poveste, oferirea de alternative de 

rezolvare a dificultăţilor şi bucuria depăşirii problemelor. 

                      „  fost odată un băieţel căruia îi era tare frică de întuneric. De fiecare dată când 

se lasă seara şi mama lui îi pregătea patul de somn, copilul începea să plângă. Ştia că iar o să fie 

singur, în întuneric. Chiar dacă părinţii îi lăsau veioza de lângă pat aprinsă, chiar dacă stăteau cu el 

până când se aşeza în pat, de fiecare dată se trezea în somn cu lumina stinsă şi începea să ţipe. 

Adormea numai când ajungea iar în patul părinţilor şi dormea cu ei. Dimineaţa, trezirea copilului 

era un adevărat coşmar pentru toţi. Părinţii erau obosiţi, iar cel mic nu reuşea să-şi deschidă ochii 

şi să-l alunge pe moş Ene. Într-o noapte, când copilul iar se trezi din somn speriat că e singur, în 

întuneric, nu mică i-a fost mirarea să observe o mică steluţa pe cer, de pe geamul din camera sa. O 

steluţă care strălucea şi părea că vrea să vorbească cu el. 

-    De ce ţi-e frică de întuneric? Îl întreba steluţa pe copil. 

-    Pentru că pot să apară monştrii şi să-mi facă rău, răspunse copilul. 

-    De ce ar vrea cineva să-ţi facă ţie ceva rău? Ai greşit cu ceva? 
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-    Nu, părinţii chiar îmi spun că sunt cuminte, la fel şi ceilalţi, mă laudă, spuse copilul. 

-    Şi atunci de ce crezi că ţi-ar vrea răul cineva în noapte?  

-    Nu ştiu. 

-    Noaptea n-ar trebui să-ţi fie frică deloc, chiar dacă este întuneric. Soarele e obosit după o zi 

întreagă de muncă de aceea se duce la culcare, deodată cu tine. Însă el îşi lasă paznici vrednici pe 

cer care să-i ajute pe oameni să se descurce în noapte, spuse steluţa. În plus, fiecare dintre noi, 

steluţele de pe cer suntem noapte de noapte alături de copii, să le veghem somnul şi să avem grijă 

ca nimic rău să nu li se poată întâmpla.  

-    Tu eşti prietena mea? Întreba copilul. Ţi-a cerut Soarele să ai grijă de mine? 

-    Sigur că da, răspunse steluţa. Numai că tu, de fiecare dată eşti atât de fricos şi înspăimântat 

când rămâi singur în noapte, încât nu te-ai uitat măcar o dată pe cer să vezi că eu apar de fiecare 

dată, că să te protejez şi să-ţi fiu aproape. I-am spus Soarelui de frică ta şi astfel mi-a dat în această 

seară puterea de a vorbi. Şi vreau să-ţi spun că nu trebuie să-ţi fie frică noaptea. Eu voi fi mereu 

lângă ţine şi-ţi voi veghea somnul. Eu îţi voi fi aproape şi-ţi voi aduce numai vise frumoase şi 

liniştite. Chiar dacă în celelalte seri n-am să-ţi mai pot vorbi, spuse steluţa, să ştii că tu poţi să-mi 

spui  orice. Te voi asculta şi-ţi voi răspunde prin licăririle mele.  

-    Asta înseamnă că suntem prieteni? Întreba copilul. 

-    Cu siguranţă, da. 

-    Pentru totdeauna? 

-    Da, răspunse steluţa. 

-    Şi vei fi mereu lângă mine seara? 

-    Exact. De aceea atunci când simţi că îţi este frică în întuneric, aminteşte-ţi că eu sunt lângă tine 

şi am grijă de tot ce ţi s-ar putea întâmpla. Şi acum, fugi la somn. Mâine mergi la grădiniţă. 

-    Steluto, îţi mulţumesc că eşti lângă mine. Promit să încerc să nu-mi mai fie frică de întuneric, 

spuse copilul. 

Din acea seară, copilului nu i-a mai fost frică să meargă la culcare. A cerut chiar să i se închidă 

veioza pentru a putea vedea mai bine pe geam, steluţa. Îi spunea în fiecare seară somn uşor, înainte 

de a-i transmite câteva din gândurile lui. Îi povestea faptele bune pe care le-a făcut pe parcursul 

zilei, îşi recunoştea greşelile şi adormea apoi împăcat că are un prieten care îl poate proteja 

indiferent de ce s-ar putea întâmpla.” 

Bibliografie: 
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1. Basme terapeutice pentru copii şi părinţi,  psiholog Cătălin Luca, Fundaţia Culturală 

Forum, Cluj –Napoca, 1998. 

                                               STUDIU DE CAZ 

1.PĂRŢI 

-prescolarul D. care manifestă teamă de întuneric 

-părinţii prescolarului ,educatoarea şi colegii de grupă 

2.CAUZE 

Majoritatea copiilor dezvoltă frică faţă de anumite obiecte sau situaţii şi acest lucru este normal 

având în vedere că ei se află în etapa de descoperire a lumii din jur. Şi nouă că adulţi ni se întâmplă 

să ne fie frică de necunoscut, nu-i aşa? Ce te faci însă când copilului tău îi e frică de întuneric? 

3.MANIFESTARE 

-frica de a  fi atacat de fantome, “omul negru” şi monştri (verificarea şi reverificarea sub pat şi în 

dulapuri ) 

-refuzul de a dormi singur sau refuzul de a ieşi din casă după apusul soarelui 

-senzaţia de teamă , de a fugi când se lasă noaptea 

-refuzul de a merge singur la toaleta din grădiniţă  

4.SOLUŢII 

Cu ajutor din partea părinţilor şi a colegilor de grupă copilul poate să-şi învingă teama de întuneric 

. 

 O poveste terapeutică prin care îi prezentăm în mod diferit întunericul, într-o manieră prietenoasă, 

îl poate ajuta să depăşească această frică. Că atare am aplicat povestea de mai sus în cazul acestui 

copil .  

          O astfel de poveste îi poate prezenta copilului o înfăţişare mai plăcută a întunericului. Îi 

oferă o interpretare a lucrurilor necunoscute care se întâmplă în timpul nopţii. Dacă celui mic îi 

place povestea, putem  privi împreună pe geam pentru a cauta o stea pe cer care să îi fie „prietenă”. 

Dacă cerul nu este vizibil de la fereastra camerei lui, îi putem  lipi pe geam o stea care să îl 

protejeze în fiecare seară. Putem  lipi o steluţă  pe geam şi pentru nopţile înnorate, când copilul nu 

mai poate vedea pe cer stelele. 

5.MONITORIZARE 
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După expunerea şi dezbaterea poveştii în cadrul grupei de preşcolari ,pentru o perioadă am avut în 

vedere şi alte aspecte: 

-am discutat spunându-i că trebuie să fie curajos şi să gândească pozitiv 

-ne-am jucat pe întuneric organizând o vânătoare de comori , copiii căutând obiecte care strălucesc 

în întuneric 

-colegii de grupă i-au dăruit un animal de companie – un peştişor în acvariu pe care să îl ţină pe 

noptieră  

-părinţii i-au dăruit o veioză cu un personaj preferat din desene animate 

-am creat un sistem de recompense –D.primea  recompense de fiecare dată când reuşea să-şi 

învingă singur teama de întuneric 

6.CONCLUZII 

Copiilor le este frică de întuneric atunci când se întâmplă evenimente neplăcute în timpul nopţii 

(incendii, cutremure, furtuni etc.) sau când sunt speriaţi de adulţi. De multe ori părinţii sau cei care 

au grijă de copil, pentru a-l obliga să fie "cuminte" sau pentru a-l pedepsi, îi spun că vine "bau-

bau", "monstrul nu ştiu care", lupul" etc. Copiii îşi reprezintă aceste personaje imaginare în diverse 

feluri şi, de cele mai multe ori, acestea "acţionează" în întuneric. Cel mai bun mod de a avea un 

copil căruia să nu-i fie frică de întuneric este să nu recurgem la aceste "metode" de educaţie. 

           Poveştile au avut dintotdeauna puterea de a ne îmbogăţi vieţile, de a ne forma modul în care 

percepem şi interacţionăm cu lumea şi de a ne dezvălui minunile spiritului uman. De aceea, de-a 

lungul timpului, acestea au jucat un rol important şi puternic în educaţie, prin ajutarea tinerilor să 

îşi dezvolte abilităţile şi sistemul de valori, dezvăluindu-le resursele necesare pentru a duce o viaţă 

liniştită. Poveştile au jucat, de asemenea, un rol important şi în terapia cu copiii şi adolescenţii, 

ajutându-i să se regăsească şi să-şi dezvolte abilităţile de a face faţă şi de a supravieţui 

tumultuoasei vieţi cotidiene. În cele mai multe cazuri, poveştile sunt cele mai eficiente mijloace de 

comunicare cu copiii şi adolescenţii care refuză să discute direct despre problemele care îl macină. 
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                                                                                          Prof. Niţulescu  Gheorghiţa 

                                                                                            Şcoala Gimnazială Gura- Barbuletului 

          ntr-o vreme de demult, trăia un băiat care avea înlăuntrul lui o furtună vijelioasă.Era 

extraordinar  pentru el să o stăpânească pentru că se ştie că furtunile au multă forţă şi vânt puternic 

care se abate în valuri.Între băiat şi furtună vijelioasă era o legătură aşa de strânsă, încât furtuna 

care se dezlănţuia în interiorul lui îl făcea să fie întotdeauna mânios. 

       Băiatul se temea de această furtună cu care nu se putea înţelege şi de aceea se străduia din 

răsputeri pe dinafară să pară calm şi să arate de parcă n-ar fi fost absolut deloc mânios.Însă pe 

mulţi din jurul sau nu-i putea păcăli cu prefăcătoria sa şi ei îşi dădeau seama că ,de fapt, el este 

tulburat.Când îl întrebau dacă are nevoie să fie ajutat, băiatul se grăbea să răspundă:Nu, deloc!Nu 

dorea nicidecum ca cineva să ştie că el avea o furtună în interiorul sau.Era de-a dreptul speriat. 

 Se ştie că furtunile vijelioase nu pot sta ascunse multă vreme.Cu cât stau mai mult, cu 

atât strâng mai multă putere, vântul face vârtejuri şi se repede cu şi mai multă furie.La fel şi 

furtuna din interiorul băiatului devenea tot mai neastâmpărată  şi de nestăpânit şi îl supăra tot mai 

mult.A ajuns să-l deranjeze atât de tare, încât băiatul nu mai avea astâmpăr  şi nu mai putea sta 

cuminte deloc.Aşa că s-a hotărât să caute pe cineva care l-ar putea ajuta în legătură cu furtuna;dacă 

nu ar fi făcut aşa, simţea că furtuna îl va sfâşia. 

 Din fericire, în orăşelul lui trăia un om bătrân şi foarte înţelept, care aflase multe şi 

cunoştea destul de multe lucruri despre furtunile vijelioase, pentru că o bună parte din viaţă lui 

locuise într-un ţinut bântuit de furtuni.Băiatul s-a dus la el şi i-a spus că are să-i spună ceva între 

patru ochi.Omul l-a invitat să ia loc pe scaun.Dar băiatul nu prea avea stare,se mişca de colo-colo, 

de parcă l-ar fi urmărit un roi de albine.Bătrânul înţelept l-a întrebat pe băiat:”Ce s-a întâmplat? 

Pentru ce ai venit să vorbeşti cu mine?Pentru ce nu şezi pe un scaun?”Băiatul a răspuns:Păi, cred 

că trebuie să spun cuiva că am o furtună vijelioasă în mine şi am nevoie de ajutor că să scap de 

ea..” Bătrânul răspunse:O, sunt mulţi oameni pe care-i supără asemenea furtuni. 

      Băiatul se minuna spunând:eu nu am auzit pe cineva spunând acest lucru.Bătrânul zâmbi uşor 

şi îi răspunse: unii oameni nu-ţi spun că au o furtună vijelioasă  în interior pentru că se tem.Am eu 

un mijloc special să o alung de la ţine, în aşa fel încât să nu te mai supere vreodată. 
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     Deodată, furtuna s-a năpustit afară chiar prin gura băiatului. A făcut un zgomot îngrozitor când 

a ieşit.Acum băieţelul se simţea calm pe dinăuntru şi era foarte uşurat că a scăpat de furtună, dar se 

gândea:Oare a plecat pentru totdeauna?Cum a reuşit să o scoată? 

    Bătrânul a răspuns:ei, asta e ceva ce fac de ani de zile.Ai avut încredere că te pot ajută şi ai 

venit la mine.Este foarte important că atunci când simţi că se formează o furtună în interiorul tău 

să-ţi aminteşti cum să-i dai drumul afară. 

      Băiatul i-a mulţumit bătrânului şi a plecat în drumul sau.S-a hotărât foarte serios să verifice în 

fiecare zi dacă nu cumva a început să se formeze vreo furtună în el.În caz că găsea vreuna ,îi dădea 

drumul afară imediat de faţă cu cineva care îl înţelegea şi ştia cum să-l ajute.Pe măsură ce trecea 

timpul, se simţea tot mai bine, afla noi lucruri despre sine şi ştia cum să se comporte.Acum era în 

stare să le vorbească celorlalţi despre furtunile sale vijelioase, dar mai ales de felul cum reusea să 

le stăpânească. 

Bibliografie: 

1. Basme terapeutice pentru copii şi părinţi,  psiholog Cătălin Luca, Fundaţia Culturală 

Forum, Cluj –Napoca, 1998. 

       Studiu de caz 

       După cum se ştie, comunicarea între părinţi şi copii este, de cele mai multe ori, deficitară, fie 

din cauza presiunii timpului, din cauza concepţiilor despre viaţă ale părinţilor şi aşteptările 

acestora de la copii, fie din cauza faptului că cei mai mulţi copii au o mare personalitate, îşi impun 

dorinţele, deţin controlul lucrurilor, dar nu şi autocontrolul, prin urmare apar consecinţele de o 

parte şi de alta. 

      Pot spune că, în calitate de profesor, de-a lungul anilor am remarcat, în diverse contexte, 

atitudini şi comportamente ale copiilor  ce ţin de latura personalităţii, dar şi de viziunea lor asupra 

vieţii prin ochi de copil în ochi de copii.De exemplu, copiii care nu se exteriorizează de fiecare 

dată,  încearcă să se evidenţieze printr-o atitudine răutăcioasă, gesturi care dor:ciupituri, muşcături, 

iar copiii extrovertiţi, exagerat de răsfăţaţi, parcă se eliberează de toată energia şi consideră că totul 

li se cuvine, apelând de cele mai multe ori la ţipete, plânsete-elemente care declamă furia, 

frustrarea, lipsa afecţiunii, timp liber petrecut cu altcineva în afară de părinţi, lipsa încrederii în 

sine. 

      În calitate de mama, am experimentat suficiente stări şi sentimente favorabile sau nu, deoarece 

copilul meu, L, a reprezentat şi reprezintă cartea care se deschide zilnic la o nouă lecţie de însuşit, 

de consolidat sau recapitulare, prin episoadele care îl fac să se exprime într- o anumită manieră, de 

exemplu, să plângă atunci când nu este ascultat, este uşor ignorat, să se înfurie atunci când 

consideră că are dreptate sau ceva nu îi iese din prima etc. 
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     Acest basm terapeutic m-a ajutat şi l-a ajutat să se identifice cu personajul, să recunoască si sa 

invete  într-o anumită măsură că orice persoană se poate supără şi înfuria în anumite situaţii, dar şi 

că orice lucru mai puţin plăcut poate fi depăşit şi refulat, dacă îţi doreşti cu adevărat, dacă ceri 

ajutorul celor în care ai cel mai mult încredere, dar mai ales dacă ai încredere în ţine. 

   Pe copii, îi putem învaţă multe, însă simularea unor situaţii sau confruntarea în  mod direct cu 

situaţii din viaţa reală reprezintă modalitatea prin care ei reuşesc să se cunoască, să se descopere, 

să-şi impună limite şi să aibă încredere în sine. 

 

           

 

 

Studiu de caz 

 

1. Date de identificare: 

Numele şi prenumele: T.I. 

Vârsta: 10 ani 

Sexul: masculin 

Ocupaţia: elev 

 

2. Date familiale: 

a. Componenţa familiei 

- mama, tatăl şi doi copii (un băieţel şi o fetiţă) 

b. Ocupaţia părinţilor: 

- mama: patiser 

- tatăl: muncitor forestier 

c. Relaţii familiale: 

- armonioase, de cooperare şi înţelegere 

d. Atitudinea familiei: 

- tolerantă 

 

3. Date pedagogice semnificative 

 

rezultate slabe la şcoală 

▪ comportament agresiv( atât fizic cât şi verbal) 

 

4. Prezentarea problematicii: 

 

           T.I are un comportament agresiv în urma accidentului pe care tatăl său l-a avut în timp ce 



117 

 

se afla în pădure, la muncă.În urma acestui accident tatăl a rămas cu grave probleme de sănătate. 

Singura care muncea era mama, care făcea cu greu faţă problemelor de zi cu zi.Faptul că T.I nu 

putea face nimic în acest sens l-a determinat să devină agresiv, să se comporte urât cu cei din jur,să 

intre în conflict cu colegii din clasă. 

            

5.Strategii clinice şi psihoterapeutice 

▪ Evaluarea psihologică prin testul familiei, testul persoanei, testul arborelui, teste de 

personalitate, testul Raven 

▪ Scenarii terapeutice, poveşti şi metafore 

▪ Modelaj, desen 

 

6.Efectele psihoterapiei 

 

▪ Resemnificarea anumitor etichete şi comportamente 

▪ Petrecerea timpului de calitate cu părinţii săi 

▪ O comunicare mai eficientă cu familia si colegii 

▪ Reechilibrarea personalităţii prin restructurarea acesteia 

 

 

 

 

 
 

           Prof.Calcea Nadia 

Scoala Gimnazială Barcani, structura Sărămaș 

Covasna 

 

dată, nu demult, trăia la poalele unei păduri fermecate o familie de ursuleţi: tatăl-urs Martin, 

mama-ursoaică Martina, ursulica Martinica şi mezinul, ursuleţul Martinel. 

Viaţa lor era minunată.Trăiau într-un adevărat colţ de rai. De cum răsărea soarele parcă 

toată pădurea prindea viaţă. Păsărelele îşi începeau concertul şi nu se opreau din cântat decât seara 

la apusul soarelui. Veveriţele cu coada stufoasă săreau jucăuşe dintr-un copac într-altul fără să le 

pese de nimic. Susurul apelor cristaline acompania parcă şi el ciripitul păsărelelor. Brazii, ca nişte 

lumânări, priveau spre cer. Mirosea a linişte şi pace.  

Şi în acest minunat colţ de rai îşi ducea viaţa liniştită această familie de urşi. Martin şi 

Martina erau preocupaţi zilnic ca celor doi ursuleţi să nu le lipsească nimic.Cei doi părinţi 

munceau din greu de dimineaţa şi până seara. 
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            Într-una din zile însă, pe când  se afla la muncă ,  o stâncă ce se desprinse tocmai de sus din 

vârful muntelui îi zdrobi trupul tatălui-urs.. Deşi scăpă cu viaţă, acesta nu mai putea munci.Ambele 

picioare din spate îi fuseseră zdrobite, iar el nu  mai putea merge decât ajutat. 

            Odată cu această nefericită întâmplare ceva se întâmplă cu Martinel. 

            Într-o zi, în timp ce se afla la şcoală, Martinel îşi lovi fără nici un motiv unul dintre 

colegi.Acesta căzu ca secerat, avînd nevoie de ajutor medical pentru a-şi reveni.Altă dată, fără să 

stea prea mult pe gânduri, Martinel începu să arunce cu pietre în geamurile şcolii, spărgând vreo 

două dintre ele. 

 Nu trecea nici o zi fără ca ursuleţul să nu facă vreo năzbâtie. Lovea pe oricine îndrăznea să-

i iasă în cale. Mormăia mereu şi-i deranja pe toţi din jurul său.Fiind apostrofat de către profesori şi 

colegi Martinel începu să lipsească de la cursuri din ce în ce mai mult. 

Mama – ursoaică află de la doamna invăţătoare că fiul său devenise brusc un bătăuş şi un 

obraznic.. În zadar încerca mama- ursoaică să-l liniştească şi să-l lămurească că nu e bine ce face, 

Martinel nu dorea s-o asculte şi pace.Văzând că nu e chip s-o scoată la capăt cu Martinel, mama- 

ursoaică începu a se ruga  la Zâna Pădurii, care , intr-una din nopţi îi apăru lui Martinel în 

vis.Aceasta îi spuse: 

          -Dragul meu Martinel, eu sunt Zâna Pădurii. Am aflat că eşti tare neliniştit şi că ceva te 

supără atât de tare încât nu reuşeşti decăt să-i răneşti pe cei din jurul tău.Am aflat că mama ta , care 

te iubeşte foarte mult, aleargă toată ziua şi munceşte pentru ca vouă să vă fie bine, iar tu, în loc să-i 

mulţumeşti îi vorbeşti urât şi o răsplăteşti doar cu fapte rele. La plecare, Zâna îi şopti că dacă va 

dori, îl va aştepta în mijlocul pădurii, în palatul fermecat, unde toate dorinţele se îndeplinesc. 

 Martinel se trezi brusc din somn şi se uită de jur –împrejur, dar nu zări pe nimeni. Se gândi 

ce se mai gândi, iar apoi , dându-şi seama că a fost doar un vis , adormi din nou. 

 Dimineaţa se trezi şi fără să scoată o vorbă, îşi luă ghiozdanul şi plecă la şcoală. Pe drum 

îşi aminti de visul pe care-l avuse noaptea trecută. Nu ştia ce să facă. În minte îi răsuna glasul 

Zânei Pădurii care îi spusese că în palatul fermecat toate dorinţele se îndeplinesc. Mai făcu vreo 

câţiva paşi spre şcoală, iar apoi brusc se întorse şi o luă la fugă spre palatul fermecat. In scurt timp 

ajunse la palat, dar când să intre, la poarta palatului apăru un iepuraş care-i spuse: 

         -Dragă Martinel, mă bucur foarte mult că ai venit la palat, dar din păcate, astăzi poarta este 

închisă pentru tine. 

         -Cine eşti tu să-mi spui acest lucru? mormăi furios Martinel. Dă-te la  o parte să pot intra, 

altfel …… 

          Dar până să termine cu ameninţările, Martinel auzi glasul din vis: 

          -Martinel, poarta palatului meu e deschisă doar celor buni si cuminţi. Faptele rele nu sunt pe 

placul meu şi apoi….dorinţele li se împlinesc doar celor care sunt buni cu cei din jurul lor, celor 

care ştiu să-şi ceară iertare de la cei  pe care i-au supărat, celor care îi ajută şi îi sprijină pe cei de 

lângă ei. Acum pleacă şi întorce-te abia atunci cănd crezi că nimeni din jurul tău nu mai suferă din 

cauza ta! 

           Supărat, Martinel răspunse: 

          -Dar….. nu înţeleg……atunci de ce ai mai apărut în visul meu…şi ….cine eşti tu, ca să-mi 

spui ce să fac? 

         -Martinel, eu am apărut în visul tău pentru că ştiu că ai o dorinţă care vrei să ţi se 

îndeplinească. Eu sunt cea care poate face posibil acest lucru , dar pentru asta şi tu trebuie să faci 

ceva. 

          Şi Zâna Pădurii dispăru. 
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          Martinel rămase pe gânduri. Nu ştia ce să facă. Oare Zâna nu-i cerea prea mult? Cum să-şi 

ceară iertare de la cei pe care i-a lovit sau i-a supărat? Nu, nu….. e prea mult ,se gândi el. Şi plecă 

abătut spre casă. 

           Ajuns acasă, mai trist ca de obicei, tatăl- urs îi ieşi în întâmpinare: 

           -Dragul meu ursuleţ, de ce eşti aşa de supărat? Martinel ezită o clipă apoi  privindu-l în ochi 

pe tatăl sau zise: 

           -Tată, azi, în timp ce mă întorceam de la şcoală , am întâlnit-o pe Zâna Pădurii care mi-a 

promis că-mi îndeplineşte o dorinţă doar dacă fac  fapte bune, dacă îmi cer iertare de la cei cărora 

le-am greşit, dacă devin mai bun, adică dacă devin aşa cum am fost cândva. Crezi că daca fac toate 

aceste lucruri îmi pierd “mândria de urs”? 

            Tatăl- urs îi zâmbi fiului său şi-l  lămuri ca “mândria de urs” nu se pierde dacă eşti bun cu 

cei din jur , ba dimpotrivă. 

Auzind acestea Martinel se lumină deodată la faţă  şi plecă grăbit la prietenii săi pentru a le 

cere iertare pentru comportamentul său de până acum .Toţi erau surprinşi să-l vadă pe Martinel 

cerându-şi iertare, dar sperând că totul va fi ca înainte i-au acceptat scuzele. După fiecare faptă 

bună făcută, după fiecare vorbă bună primită Martinel devenea parcă din ce în ce mai fericit.Abia 

aştepta să se întâlnească cu Zâna Pădurii. 

       Plecă grăbit spre palat. Era nerăbdător să afle dacă va putea intra la Zâna Pădurii , dar mai 

mult ,era curios să afle dacă dorinţa lui se va împlini. 

Ajunse la palat . Iepuraşul îl întâmpină cu bucurie: 

-Dragă Martinel, astăzi poarta palatului este deschisă pentru tine. Zâna Pădurii te aşteaptă 

cu drag! 

-Mulţumesc, dragă iepuraşule! 

 Şi intră grăbit în palat. 

Abia făcu vreo câţiva paşi că Zâna Pădurii îl primi cu un zâmbet , zicându-i: 

-Martinel, iată că ai reuşit să intri în palat. Asta înseamnă că ai făcut tot ce ţi-am cerut. 

Acum e rândul tău să-mi ceri să-ţi îndeplinesc o dorinţă. 

-Aşa e, spuse Martinel cu emoţie în glas. Ştii…, tatăl meu….., pe când se afla la muncă, a 

fost lovit de o stâncă, iar picioarele lui au fost zdrobite. Acum abia se mişcă. De muncit,.. nici 

vorbă. Mama munceşte zi şi noapte pentru noi toţi, iar eu,….,eu nu pot face nimic. Aşa că ,dragă 

Zână, singura mea dorinţă e să-l faci bine pe tatăl meu.Aşa, viaţa noastră ar fi  înainte. 

Zâna stătu puţin pe gânduri, apoi îi spuse: 

-Pentru că te afli în palatul în care se împlinesc toate dorinţele şi pentru că şi tu ai făcut 

ceea ce ţi-am cerut dorinţa ta va fi indeplinită. Mergi acasă şi vei vedea că toate faptele tale bune 

nu au rămas nerăsplătite.  

Martinel mulţumi Zânei Pădurii şi plecă mulţumit spre casă. Acolo îl găsi pe tatăl său care 

îl aştepta cu un coşuleţ cu zmeură pe care tocmai o culesese din pădure. 

Fericit, Martinel îşi îmbrăţişă  tatăl-urs, care, nu se ştie prin ce minune, putea să meargă la 

fel ca înainte. 

Acum tatăl-urs Martin şi mama-ursoaică Martina, continuă să muncească pentru cei doi 

ursuleţi, iar ursulica Martinica şi mezinul, ursuleţul Martinel încercă să-şi facă părinţii fericiţi şi 

mândri de ei. 
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 Sibiu 

 fost odată un băieţel pe care îl chema Răducu. Era un copil tare isteţ, curios şi foarte 

interesat de tot ce se întâmplă în jurul său. Singura lui problemă era faptul că ştia prea multe, dar 

nu le putea spune pe toate dintr-odată. Când doamna învăţătoare îl intreba ceva la şcoală, se 

repezea să răspundă. Dar ce să vezi? Cuvintele i se buluceau în gură şi ieşeau neterminate, 

propoziţiile se împiedicau unele de altele iar colegii şi chiar doamna învăţătoare nu mai întelegeau 

nimic. De multe ori, în graba sa de a răspunde, nici nu mai auzea toată întrebarea doamnei 

învăţătoare. Şi nu prea putea să stea liniştit în bancă, iar în pauză, alerga prin toata curtea 

nemaiavând timp să se joace cu nimeni. Zilele treceau, iar Răducu devenea din ce în ce mai trist. 

Işi uita lucrurile acasă, temele le făcea pe jumatate iar prieteni, avea foarte puţini. Se temea mereu 

că nu este suficient de bun să termine tema pentru acasă, că are multe lucruri de pus în ghiozdan, 

dar nu îşi va aminti de toate şi că, dintre toţi colegii, el va fi cel mai nepregătit pentru a doua zi. 

Întorcându-se într-o zi de la şcoală, supărat că nu a fost atent la ce a spus doamna 

învăţătoare şi nu a notat ce avea nevoie a doua zi pentru activităţile practice, a văzut o mulţime de 

furnicuţe care se plimbau de colo colo pe asfaltul străzii. Le-a privit o clipa şi bucuros, s-a gândit:  

“Uite, şi furnicuţele sunt ca mine…aleargă de colo colo, fără un scop, se împiedică una de 

alta…cred că au uitat încotro se duc” – spuse râzănd în sinea sa. 

 Se aşeză pe marginea drumului şi le privi curios. Furnicuţele alergau grăbite în toate 

direcţiile, dar observă că din când în când se opreau, apoi îşi continuau drumul, ca şi cum ar fi 

găsit un indicator. Răducu plecă spre casă, gândindu-se la ele. Ce bine că cineva seamănă cu el! 

             Seara, baiatul adormi cu noile sale cunoştinţe în gând. Şi visă că, multe, multe furnicuţe se 

plimbau fericite pe strada din faţa casei. Dar, dintr-o dată, auzi o voce piţigăiată: 

– Hei, fii atent! Era să mă calci! Nu mai fi aşa repezit ! 

– Ha, ha, ha – râse Răducu – uite cine vorbeşte! Tu eşti mai repezită decât mine. Cred că ai uitat 

încotro trebuie să mergi şi ce să faci! 

– Nici vorbă, îi răspunse furnica, eu ştiu perfect ce am de făcut! Trebuie să merg să adun 

firmituri, să învăţ regulile furnicarului, să mă joc cu prietenele mele şi să învăţ cum să conserv 

fructele pentru iarnă; doamna învăţătoare de gospodărie mă va întreba reţetele iar eu trebuie să i le 

spun fără greşală. 

– O, ce multe ai de făcut! Cum poţi să ţii minte tot, să faci atâtea lucruri fără să uiţi ceva? Şi cum 

poţi să răspunzi doamnei învăţătoare fără să greşeşti? 

– Simplu ! Am o metodă sigură! 

– Te rog, spuse Răducu, spune-mi și mie! 
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– Bine, fii atent: când ai ceva de făcut sau ai ceva de spus, prima dată oprește-te. Apoi, gândește-te 

și abia apoi, fă activitatea sau răspunde la întrebări. În acest fel, nu vei da greș niciodată! 

Până să o mai întrebe ceva, sunetul ceasului deșteptător se făcu auzit. Începea o noua zi. Răducu se 

spălă, se îmbracă și coborî la masă. 

          În drum spre școală, mama îl întrebă: 

– Știi toate versurile poeziei pentru serbare? Spune-mi-le și mine! 

–  Știu, știu, spuse Răducu – dar gândul îl duse la furnicuță. Oare cum făcea ea? Se oprea, se 

gândea și abia apoi răspundea! Aşa a făcut și el. S-a oprit înainte sa răspundă mamei, s-a gândit 

bine la poezie, apoi a început sa o recite fără greșeală. A fost foarte uimit! Cuvintele nu s-au mai 

împleticit, au ieșit frumos, unul după altul, fără greșeală. Mama l-a privit cu drag: 

– Bravo, Răducu ! Știam că poți. Sunt foarte mândră de tine! 

            La școală, lucrurile au mers la fel de bine. Doamna învățătoare a fost foarte mulțumită de 

felul în care a recitat poezia, iar colegii l-au lăudat. 

            Ei nu știau că, de acum încolo, Răducu avea de la furnicuță o metodă care nu dădea greș 

niciodată: Oprește-te, gândește-te și abia apoi acționează ! 

 

 

 

 
 

Purcia Valeria Ecaterina  

 Centrul Județean de Resurse și  Asistență Educațională Sibiu 

 

 

lăduț era elev în clasa a III-a la Școala nr. 1, cea mai mare școală din oraș. Mergea în 

fiecare dimineață cu drag să afle lucruri noi, să se întâlnească cu colegii sau să facă sport. Colegul 

său de bancă, Mihnea, era cel mai bun prieten. Aveau multe preocupări în comun: jucau şah, se 

plimbau cu bicicleta și vorbeau despre mașini. Inventaseră chiar un joc pe această temă, și se jucau 

în drum spre casă: ”Ghicește, ce marcă este mașina?” 

Dimineața, când a ajuns la școală, și-a scos caietele, penarul și cărțile pe bancă, pregătindu-

se pentru oră. Mihnea i-a arătat în ghiozdan două mere pe care urmau să le mănânce împreună la 

pauză. Clopoțelul sună și doamna învățătoare sosi în clasă cu câteva planșe mari, pe care erau 

desenate planetele din univers, urmând ca ei să facă o scurtă compunere despre acestea. În clasă 

era liniște, toți elevii erau concentrați asupra temei. Mihnea schimbase deja două creioane pentru 

ca scrisul său să fie cât mai frumos. Uitându-se în penar, Vlăduț observă supărat că uitase să își 

ascută creioanele cu o seară înainte. Fără să se gândească prea mult, întinse mâna spre penarul lui 

Mihnea și luă un creion. A terminat de scris compunerea și a predat foaia chiar în momentul când 

clopoțelul anunţa pauza. Întors în bancă, văzu că Mihnea era supărat. 

– Mi-ai luat creionul, să mi-l dai imediat înapoi ! – strigă colegul său. 
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– Poftim ! – strigă și Vlăduț, aruncându-i nervos, creionul pe bancă ! Ce crezi, că eu nu am 

creioane? 

– Dacă ai, să nu mai pui mâna pe ale mele! Ai înțeles? 

– Bine, aşa am să fac! Dar să știi că nu mai ești prietenul meu! Să mă lași în pace! – strigă Vlăduț, 

furios. 

           Orele s-au terminat într-o liniște deplină. Vlăduț și Mihnea au plecat separat spre casă, fără 

să își mai vorbească. Vlăduț era foarte furios pe prietenul său. ,,Auzi! Să nu mai pun mâna pe 

creioanele lui! Cum se poate purta așa cu mine?,, – se întreba el, înfuriindu-se parcă, mai tare! 

Se aşeză pe o bancă din parc, gândindu-se la toată întâmplarea. Lovea încet, cu vârful pantofului 

pietricele din fața băncii. 

– Ce supărat ești ! – spuse o voce cunoscută. Am vrut să te iau de la școală, dar erai deja plecat! 

– Ce bine că ai venit, bunicule! – spuse Vlăduț. 

             Bunicul se așeză lângă el pe bancă și luându-l de după umăr, îl încurajă să-i povestească 

întâmplarea de la școală. Ascultă atent, apoi spuse: 

– Bine, am înțeles. Ești furios! Dar te-ai gândit puțin cum s-a simțit Mihnea când i-ai luat creionul 

fără să îi ceri voie sau când i l-ai aruncat pe bancă? 

          Vlăduț ridică încet ochii și spuse: 

– Nu, nu m-am gândit! Eram prea supărat pe el! Bunicule, ai dreptate! Și eu am greșit! Poate dacă 

nu mă înfuriam așa repede, acum eram încă prieteni. Ce să fac, bunicule, să nu mă înfurii aşa 

repede?! Ce să fac ?! 

– Învață și tu de la Georgică, broscuța țestoasă de-acasă. De câte ori încerci să îl deranjezi sau să îl 

prinzi, el ce face? – întreabă bunicul. 

– Se retrage în carapace și stă liniştit ! 

– La fel și tu, când simți că te înfurii retrage-te puțin și liniștește-te. Apoi respiră adânc de trei ori 

și imaginează-ți că aerul ajunge până în tălpile picioarelor, în degetele mâinilor, în tot corpul. 

Apoi, spune-ți în minte : „Sunt liniştit”. 

              Pe măsură ce bunicul vorbea, Vlăduț făcea întocmai, iar la sfârșit, se opri mirat și spuse: 

– Chiar sunt liniștit! Ce ușor este, bunicule, să poți să îți stăpânești furia! N-am să uit niciodată ce 

m-ai învățat! 

– Acum, că ești liniștit, gândește-te la ce ai putea face să te împaci cu Mihnea! 

– Știu, bunicule! Știu! – spuse Vlăduț, fericit. 

         A doua zi, la şcoală, Mihnea găsi pe bancă un măr mare și roșu. Se uită spre prietenul său 

care îi zâmbea bucuros. 

–  Îmi pare rău că ți-am luat creionul fără să îți cer voie – a spus Vlăduț. Te rog să mă ierţi ! 

– Și tu, te rog să mă ierţi că ți-am vorbit răstit. – spuse Mihnea întinzându-i mâna. 

         După ore, au plecat împreună spre casă. Pe drum, Vlăduţ i-a povestit prietenului său sfatul 

bunicului. Mihnea l-a învăţat şi el, hotărând că nu se vor mai certa niciodată. Cei doi prieteni 

mergeau împreună, umăr lângă umăr, jucându-se veseli jocul lor preferat. Din ziua aceea, furia 

nu i-a mai despărțit. 
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A.M., mama elevului  S. M., (8 ani) s-a prezentat la cabinetul psihopedagogic la începutul 

lunii martie 20016  împreună cu fiul său (diagnosticat cu ADHD), îndrumată de învăţătoarea 

elevului,  care se plânge de comportamentul lui S.M.  la şcoală dar, în acelaşi timp, mama spune că 

nu se înţelege nici cu el. A M. povesteşte că S.M. este primul născut, într-o familie unde mai există 

un băiat cu trei ani mai mic;  tatăl este inginer, lucrează la 40 de km. de localitatea de domiciliu. 

A.M. lucrează într-un serviciu stresant şi destul de acaparant de timp liber – contabil şef la o firma 

din Sibiu. A.M. povesteşte că S.M. se înfurie și bate foarte des cu fratele mai mic doar când este 

mama prezentă, când sunt singuri se ajută unul pe altul.  

La şcoală manifestă o agitaţie continuă, deranjază orele şi are rezultate scăzute la 

învăţătură. Vorbind cu S.M. despre problemele şcolare, acesta spune că are probleme cu cititul şi 

ortografia. Îl rog să citească un fragment dintr-o carte pentru elevii din ciclul primar dzvăluind o 

citire cursivă dar  fără intonaţie. Urmează un text dintr-un manual alternativ pentru clasa a II -a. De 

data aceasta se poticneşte de câteva ori.  Îşi încreţeşte fruntea, strânge ochii. Despre 

comportamentul hiperactiv, spune că ar vrea să fie mai cuminte sau mai atent, dar nu poate...şi 

gata! ,,Oricum”, - spune el – „mama îl ceartă tot timpul şi mimic din ce face nu e bine. Tatăl îl mai 

laudă din când în când, dar e toată săptămâna plecat.”  

Mama a venit la cabinet foarte neîncrezătoare în posibilitatea de a se mai putea face ceva 

pentru fiul ei. Nu a dorit să vorbească despre relaţiile din familie. Am luat legătură şi cu 

învăţătoare a lui S.M., care ne-a relatat că elevul, încă din clasa I, avea inatenţie pronunţată şi 

hiperactivitate ridicată care se legau de procesul de învăţare/socializare. Învăţătoarea  spune că 

acesta se supără foarte repede, nu are prieteni în colectivul clasei și că nu a putut să colaboreze 

cu familia.  

 Pe lângă alte tehnici și metode de abordare psihopedagogică, poveștile terapeutice au 

ocupat un loc central în cadrul consilierii acestui elev. 

 Dimensiunile vizate au fost reducerea impulsivității și managementul furiei, ca urmare a 

ierarhizării problemelor stresoare/conturbatoare a procesului de învățământ și socializare școlară. 

 Povestea „Răducu și furnicuța înțeleaptă” este construita având la bază tehnica 

„Semaforului” urmărind îmbunătățirea controlului impulsului și reducerea impulsivității.  

 

Roșu:    oprește  

Galben: așteaptă 

Verde:   acționează 

 

 

Povestea  „Sfatul bunicului” este construită având la bază tehnica ,,Broscuței țestoase” 

care vizează metode de managementul furiei. 
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Cele patru luni de consiliere psihopedagogică, cu frecvența de 1întâlnire/săptămână, 

împreună cu participarea la un program de intervenţie psihopedagogică pentru ADHD au schimbat 

semnificativ relaţiile sociale, emoţional-afective şi de comunicare a elevului. Datorită acestor 

intervenţii, S.M. a putut fi ajutat să depăşească dificultăţile create  de prezența acestei tulburări, să 

relaţioneze mai bine cu colegii de clasă, să fie mai atent şi mai liniştit, să îşi recapete siguranţa 

emoţională, afectivă și să obțină rezultate mai bune la învățătură. 

 

 

 

 

Prof. înv. primar Andreescu Camelia 

Școala Gimnazială Nr. 81 București 

  

Povestea „Mămăruța Luța“ a fost selectată din suportul de curs al disciplinei „Intervenții 

cognitiv comportamentale în școală“ , profesor universitar dr. Adrian Opre. 

 

Obiectivul propus prin utilizarea acestei povești terapeutice este:  

Dezvoltarea capacităţii de a elimina emoţiile disfuncţionale în scopul adaptării copilului la 

situaţia concretă în care se găseşte. 

 În continuare vă propun o activitate prin care poate fi utilizată povestea la școală, în scopul 

propus. 
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Materiale:  

1. „Roata emoţiilor“ – un cadran confecţionat din carton, cu un braţ indicator. Prin rotirea 

braţului, elevul va indica emoţiile care apar în povestea „Mămăruţa Luţa“; 

2. „Cutia emoţiilor“ – o cutie în care se află bileţele cu pasaje din poveste din care reies 

emoţiile personajelor. 

Procedura:  

1. Se actualizează împreună cu elevii personajele poveştii şi problemele emoţionale şi 

comportamentale ale acestora. Se accentuează pe faptul că astfel de emoţii pot apărea în 

viaţa oricui la un moment dat. 

2. Li se prezintă elevilor „Roata emoţiilor“, explicându-le că este vorba despre un joc care 

îi va ajuta să înţeleagă mai bine atât emoţiile lor, cât şi emoţiile celorlalţi. Din „Cutia cu 

emoţii“ se scot bileţele pe care sunt notate pasaje din poveste din care reies emoţiile 

funcţionale sau disfuncţionale ale personajelor. (Ex: „De fiecare dată îşi spunea 

speriată: mi-e frică, nu pot să mă întâlnesc cu ei, nu ştiu ce să aleg, dacă împărătesei nu-

i va plăcea cum am ales? Of of ce mai regină sunt şi eu. Nici nu merit să fiu regină, sunt 

neputincioasă, nu sunt bună de nimic- şi lacrimi grele o podideau de fiecare dată.“ sau 

„Mămăruţa Luţa râdea acum fericită că a descoperit un secret minunat. Se înălţă în zbor 

plină de încredere şi porni în direcţia castelului cântând.“) Copiii ies pe rând, extrag un 

bileţel din cutia emoţiilor, îl citesc clasei, identifică emoţia pe care o simte personajul, 

rotesc braţul „Roţii emoţiilor“ la emoţia corespunzătoare, apoi explică ce a simţit 

personajul. Alţi copii prezintă situaţii în care au simţit aceleaşi sentimente, precizează 

dacă sunt emoţii pozitive sau negative, indică sinonime şi antonime pentru denumirea 

acelei emoţii. 

 

Discuţii: 

Întrebări referitoare la conţinut: 

1. Cine este Mămăruţa Luţa? Ce problemă o frământă? 

2. Cine o ajută să rezolve situaţia în care se află? 

3. Care erau gândurile care o împiedicau să organizeze petrecerea? 

4. Cum a reuşit furnica să o ajute să găsească o rezolvare a situaţiei în care se afla? 

5. Cum deosebim emoţiile pozitive de cele negative? 

6. A fost greu să distingeţi emoţiile bune de cele rele? 

 

Întrebări de personalizare:    

1. Ai fost vreodată într-o situaţie asemănătoare cu a Luţei? Exemplifică! 

2. Cum te-ai simţit? 

3. Cum ai reuşit să ieşi din această stare? 

4. Cum te-ai simţit când ai trăit emoţii folositoare? 
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5. Cum poţi să eviţi trăirea unor emoţii negative? 

Pentru lider: 

 Este foarte important să ajutaţi elevii să distingă emoţiile pozitive de cele negative, să 

conştientizeze consecinţele pozitive sau negative ale acestor trăiri. 

 Studiu de caz:  

Prezentare de caz:  

C. L. este o elevă cu capaități cognitive bine dezvoltate, care se descurcă foarte bine în 

scris, dar care un poate verbaliza cu succes pe parcursul orei pentru că o paraliza teama de a un 

greși. 

Ingredientele problemei: 

 Pe parcursul clasei I, se observă cum eleva obține calificativul foarte bine la dictări, teste, 

dar nu reușește să își stăpânească emoțiile și să se concentreze să răspundă pe parcursul orei, un 

poate să preia calitatea de líder al echipei atunci când se lucrează în echipă. Familia o încurajează, 

doamna învățătoare o stimulează permanent, colegii o susțin, dar un este suficient. 

Identificarea soluţiilor: 

 În acest context, doamna învăţătoare stabilește un plan de intervenţie: 

- utilizarea poveștii terapeutice „Mămăruța Luța“ într-o oră de curs; 

- realizarea unui program zilnic de stimulare pentru C. L.; 

- realizarea unei game variate de exerciţii orale pentru stimularea răspunsurilor orale și 

eliminarea fricii; 

- formarea şi dezvoltarea imaginii de sine şi a stimei de sine; 

- schimbarea atitudinii copilului prin eliminarea fricii; 

- obținerea capacității de a se exprima oral pe parcursul orei. 

Obținerea rezultatelor: 

 S-a aplicat povestea terapeutică la clasă, C.L. a internalizat mesajul, iar prin stimularea 

permanentă de către cadrul didactic și încurajarea de către familie, s-a reușit eliminarea fricii de a 

un greși. Fetița  și-a îmbunătățit vizibil rezultatele la învățătură, și-a dezvoltat imaginea și stima de 

sine.  

 Aplicarea poveștii terapeutice la clasă a avut efect și asupra celorlalți elevi mai timizi. 

 Bibiliografie: 

- Opre, Adrian, „Intervenții cognitiv comportamentale în școală“ – suport de curs, Master 

Consiliere școlară 
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EDUCATOARE,ZAHARIA ELENA 

GRADINITA CU P.P. NR.2 BARLAD 

                 u toate că povestea e din acelea care încep cu “A fost odată ca niciodată”, 

îndrăzneşte să o citeşti. Ne priveşte pe fiecare dintre noi. 

   Dar să trecem la firul ei. Acţiunea are loc într-un mic regat de melci. Auzi ce le trecură într-o zi 

acestora prin cap. 

    Cum ar fi să organizeze o întrecere? Dar nu una obişnuită. Una a cărei obiectiv să fie aproape 

imposibil de atins. N-au stat mult pe gânduri. Ideea a răsărit rapid: să escaladeze cel mai înalt turn. 

    Ca la orice concurs, o mulţime de melci au venit să îşi încerce norocul şi o mulţime şi mai mare 

s-a strâns să  privească. Startul s-a dat. Concurenţii au luat-o la picior către turnul cel 

înalt. Privitorii erau convinşi că nici un melc nu are nici cea mai mică şansă. În timp ce aceştia îşi 

dădeau de zor cu părerea, melcii renunţau unul  câte unul. Doar câtiva mai escaladau turnul. 

  Nici o şansă, e o nebunie, e imposibil, vă irosiţi timpul, nu veţi fi în stare… spuneau într-una 

privitorii în timp ce în concurs a mai rămas doar un singur melc. Acesta îşi continua drumul către 

vârf. Şi… iată-l ajuns, a reuşit! 

     O mulţime de aplauze a întrerupt liniştea ce se aşternuse în ultimele secunde ale concursului. 

Care a fost secretul melcului, cum de a reuşit, cum de a fost posibil? Se întreba într-una toată 

lumea. 

    Probabil te întrebi şi tu. Ei bine, melcul avea ceva care paradoxal l- a ajutat să meargă până în 

vârf. El era surd şi prin urmare nu a avut cum să audă toate remarcile făcute de cei neîncrezători. 

    Oare pe noi cât de mult ne trag în jos părerile pesimiste proprii sau ale celor din jurul nostru? 

Câte din nereuşitele noastre sunt consecinţa faptului că am plecat urechea la astfel de vorbe şi ne-

am descurajat? 
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Prof. Înv. Preşc. Ungureanu Nicoleta Alexandra 

Grădiniţă cu Program Normal Pănătău 

 

n pădurea magică, acolo unde râurile, copacii, razele de soare şi multitudinea de 

animale convieţuiau cândva în armonie trăiau şi membrii neamului ursulesc. Blana lor era 

strălucitoare, bogată, colorată şi foarte călduroasă şi confortabilă, numai bună pentru zona 

geografică în care era situată pădurea fermecată din povestea noastră.  

Blana lor bogată şi strălucitoare era cea mai de preţ bogăţie a lor. Pentru că fiecare ursuleţ 

avea o anumită culoare, brună, alb, sau alb cu pete negre, ei trăiau împreună doar cu cei ce 

împărtăşeau aceeaşi culoare şi evitau să se amestece vreodată cu alţi urşi, rude ale lor, doar din 

cauza faptului că nu aveau blană de aceeaşi culoare.  

Neamul ursuleţilor vieţuia în aceeaşi pădure fermecată însă teritoriul fiecărora era clar 

delimitat şi nimeni nu incălca graniţele stabilite. Ursuleţii cu blană brună locuiau în acele zone ale 

pădurii fermecate în care se găseau râuri limpezi, cântece de păsărele , peşteri, munţi, copaci cu 

frunze căzătoare, fagi înalţi şi stejari puternici, brazi falnici şi multe, foarte multe hăţişuri ce 

ascund taine nebănuite şi delicatese foarte apreciate de urşi, mure sau cuiburi de albine bogate în 

miere. Ursuleţii cu blană albă trăiau în acele zone reci cu copaci săraci sau chiar absenţi, acolo 

unde frigul îşi face de cap în majoritatea timpului iar peştişorii sunt cea mai bună hrană pentru 

ursuleţi.  

În cea mai călduroasă zona a pădurii fermecate, se situa teritoriul ursuleţilor cu blană albă 

și pete negre - ursuleții Panda.Aceştia erau fanii bambusului, eucaliptului şi al climatului blând.  

Mult timp ursuleţii au trăit fericiţi cu prietenii lor la grămadă, neţinând cont de culoarea 

blăniţei de pe corpul lor, însă a venit o vreme în care cei mai tineri ursuleţi au dorit să străbată şi să 

cunoască şi alte ţinuturi. Când au ajuns pe meleaguri necunoscute au remarcat că acolo mai trăiesc 

şi alţi ursuleţi diferiţi de ei. Nu i-a deranjat deloc acest lucru şi chiar au decis să se amestece printre 

ei. Totul a fost bine o perioadă, însă bucuria nu a durat mult timp. În curând au început să se 

întrebe care urs are blană cea mai frumoasă şi mai strălucitoare, deci care dintre urşi e cel mai 

frumos.  
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Până atunci măritul soare strălucise mereu luminos şi fericit peste pădurea fermecată în care 

locuiau ursuleţii însă fiecare ceartă ivită între ursuleţi îi creea acum supărare şi cu cât supărarea era 

mai intensă cu atât razele soarelui erau mai palide şi mai puţin pătrunzătoare, lăsând loc câte unui 

nor să îşi facă apariţia pe cerul ce acoperea pădurea.  

La început norii erau micuţi şi puţini, mici că nişte puncte pe cerul albastru, infinit şi senin 

dar pe măsură ce urşii se amestecau între ei iar certurile, pe tema “cine e mai frumos”, erau din ce 

în ce mai dese, norii creşteau până când, într-o zi, au acoperit tot cerul, ascunzând soarele. Cearta 

urşilor parcă hrănea, acum, niște monștri: norii mari, grei şi urâţi.  

Soarele trist s-a retras, nu a mai reuşit să îşi trimită razele printer norii grei şi mari, afară a 

început să fie din ce în ce mai frig, transformând pădurea fermecată într-un ţinut rece şi întunecat 

în întregime.  

Norii se umplu de apă, iar când aceştia au ajuns la maxim cu capacitatea de stocare, au 

început să elibereze apă. Ploua neîncetat. Peisajul din pădurea, care altă dată era fermecată datorită 

armoniei în care trăiau animalele sale, devenise acum un peisaj apocaliptic. Ploua de multe zile, 

atât de multe zile încât nimeni nu îşi mai amintea cum arată soarele, râurile s-au umplut şi s-au 

revărsat peste câmpii, apoi au umplut toate văile şi au acoperit chiar şi munţii iar apa creştea 

continuu, forţând toţi urşii să urce pe cel mai înalt vârf al celui mai mare munte şi, astfel, să 

părăsească pădurea fermecată.  

În vârful muntelui era frig, vântul bătea cu putere, mâncarea urşilor, care altă dată se găsea 

din abundenţă, acum lipsea cu desăvârşire. Acum, toţi urşii indiferent de culoarea şi frumuseţea 

blănii lor, sufereau de frig şi foame, de dorul de acasă şi erau expuşi permanent pericolului de a 

muri înfometaţi. Pentru a se încălzi au decis să se apropie unii de alţii şi astfel să învingă frigul 

însă foamea rămânea în continuare o problemă. Şi pentru a căuta soluţii şi a-şi conserva energia 

rămasă, au început să se certe din ce în ce mai puţin şi mai rar. Când cearta lor a încetat complet, 

iar urşii s-au resemnat cu gândul că nu vor mai vedea soarele din cauza răutăţii lor şi nu vor mai 

avea ocazia să guste din murele aromate de altă dată sau mierea dulce din stup ori peştele hrănitor 

din râul limpede din pădure, soarele a început să alunge timid câte un nor, câte un nor până când i-

a alungat pe toţi, lăsând loc unui înger de lumina, în chip de ursuleţ, să îşi facă apariţia.  

Îngerul ursuleţilor a venit desupra lor pe o rază de soare şi le-a vorbit acestora:  

“Am venit aici special pentru voi, am fost trimis să va ajut. În frumoasa pădure, în care altă 

dată aţi vieţuit, există un urs care ar putea să vă conducă din nou pe drumul către casă, însă nu 

poate ajunge la voi pe calea obişnuită. Ar exista o soluţie pentru această problemă: să ţeseţi, din 

blana voastră, un set de aripi solide pe care să i le dăruim ursului călăuză pentru a ajunge la voi. 

Pentru acest lucru este nevoie, însă, ca fiecare dintre voi să renunţaţi la podoaba voastră colorată”  

Hotărâţi să se întoarcă în pădurea fermecată în care, altă dată, trăiseră toţi în armonie, 

fiecare urs a decis să renunţe la o parte din podoaba cu care se mândreau atât de mult şi din cauza 



130 

 

căreia se iscase atâtea certuri şi să ţeasă aripile gigantice pentru ca ursul călăuză să ajungă la ei. 

Când ultimul urs din grup a dăruit partea să din blană, îngerul ursuleţilor a plecat cu aripile către 

ursul călăuză, cel care avea menirea să îi conducă pe aceştia pe drumul către casă printr-un peisaj 

ce fusese inundat şi care în urmă inundatiei era de nerecunoscut.  

Am utilizat povestea aceasta cu copiii grupei a căror educatoare sunt. Am vrut să înţeleagă 

cât de important este ca ei să se accepte unii pe alţii cu toate diferenţele existente între ei. Am vrut 

că ei să înţeleagă că fiecare individ e unic şi că, indiferent ce culoare are sau din ce neam vine, 

merită respectat, fiecare individ fiind frumos în felul său. Cred că, în urma prezentării acestei mini 

poveşti, copiii din grupa mea au ajuns să aibă o relaţie mai bună, să lucreze mai cu spor în echipă 

şi pentru un ţel comun şi să se accepte unii pe alţii fără să facă etichetări pe baza unor criterii 

anormale şi dăunătoare. 

 

prof.înv.primar,Gheorghiu Mariana 

Şc.Gim.”Ioan Luca”Farcaşa 

               ntr-un tărâm fermecat, acolo unde găseşti pomi vorbitori, flori jucăuşe, trăia o răţuşcă 

ce nu asculta pe nimeni şi era tare năzdrăvană. Într-o zi, jucându-se cu prietenii ei răţuşca Lina luă 

o piatră şi-l lovi peste aripă pe răţoiul Dino. Dino cazu dintr-odată la pământ, plângând de durere 

dar nu îi spuse nimic Linei ci se ridică, îşi luă rămas bun de la ceilalţi răţoi şi plecă spre casă. Lina 

îşi dădu seama că a greşit şi îi păru rău.   

              Când a ajuns acasă, mama a întrebat – o pe Lina: 

   – Lina, ce-a păţit Dino la aripioară?  

   – Nu ştiu ce-a păţit, spuse ea abţinându-se să nu plângă.   

   – Ceva tot s-a întamplat. Aş vrea să-mi spui! 

   – Nu! Nu! începu să strige răţuşca Lina şi fugi în camera ei. Linei îi păru rău că a vorbit 

nepoliticos cu mama ei şi că l-a lovit pe răţoiul Dino. Se tot foşnea în pat încercând să adoarma şi 

cănd reuşi, într-un final, să adoarmă, de sub plapumă ieşi o pietricică. Care pietricică? Cea care i-a 

lovit aripioara lui Dino.  

   – Nu te aşeza pe mine! se auzi un glas subţire. 

   – Cine a vorbit? întreba Lina pivind in jur.  

   – Nu ştii cine sunt? Eee…! Eu sunt, pietricica, îi ăaspunse acelaşi glas subţire.  

Doar atunci, răţusca Lina observă că era gata să se aşeze cu spatele pe pietricică.  

   – Ce faci? Mai de dimineaţă ai vrut să-mi spargi capul, iar eu te-am iertat. Iar mă superi? o 
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întreba pietricica şi vru să sară din pat. 

   – Nu pleca, nu iţi fac nici un rău! strigă răţusca Lina. Sunt tristă, pietricică! îi spuse plângând.  

   – Cum te numeşti? întrebă pietricica. 

   – Mă numesc Lina. Tu? 

   – Eu sunt Roxi. Şi de ce eşti tristă? o întrebă mirată pietricica. 

   – Sunt tristă pentru ca l-am lovit pe Dino peste aripioară şi că am vorbit nepoliticoasă cu mama 

… . Of, nu ştiu cum să-mi repar greşeala. Mă ajuti Roxi? Mă ajuti? Promit că am să mă comport 

frumos de acum înainte! spuse Lina cu lacrimile in ochi.  

   – Bine, te voi ajuta. Daca îţi pare rău…ai putea să-ţi recunoşti greşeala şi să-i spui mamei ce s-a 

întâmplat. Spune-i ca îţi pare rău ca l-ai lovit, îi spuse pietricica Roxi.  

   – Mâine dimineaţă aşa o să fac. Eşti cea mai bună prietenă a mea, Roxi! spuse încăntată Lina şi 

apoi adormi cu pietricica în braţe.  

            Ţinând cont de sfatul pietricicai, răţusca se trezi dis de dimineaţă. Se spală pe ochişori şi pe 

dinţişori şi fugi la mama să-şi recunoască greşeala şi să spună că-i pare rău. Apoi luă ghiozdănelul 

si plecă spre şcoală. De cum îl zări pe Dino în curtea şcolii, fugi spre el şi îşi ceru iertare şi-l rugă 

să fie din nou prietenul ei.  

Dino a iertat-o pe Lina si de atunci sunt cei mai buni prieteni. 

         autor Maria Dumitrache 

Obiectiv – diminuarea agresivităţii fizice şi verbale la copii 

Furia şi agresivitatea sunt linia noastră de apărare, care ne protejează, speriindu-i pe 

atacatori. Ele sunt parte a instinctului nostru de conservare şi au fost selectate în mod natural din 

punct de vedere evolutiv pentru a ne asigura supravieţuirea sau a ne oferi un avantaj. Problemele 

însă apar atunci când impulsul agresiv devine răspunsul dominant, când el se manifestă în exces, 

este disfuncţional şi nu poate fi controlat. 

Cauzele agresivităţii la copil sunt multiple: frica, nesiguranţa, lipsa încrederii în sine, 

respingerea socială, nevoia de atenţie, suprasolicitarea, un mediu familial tensionat sau violent, 

reguli de educaţie laxe, educaţia agresivă, dificultăţi de adaptare, expunerea la filme sau jocuri cu 

conţinut violent, grupul de prieteni etc. Este esenţial să identificăm corect factorii care declanşează 

şi întreţin manifestările agresive.  

            Agresivitatea la copil poate îmbrăca forme diferite: comportament opozant, tulburări de 

conduită, agresivitate verbală şi/sau fizică 

.Comportamentul agresiv al copilului poate fi oprit din timp!  

             Fiecare copil experimentează diferite forme de comportament prin intermediul cărora 

învaţă atât despre sine cât şi despre ceilalţi. Manifestările agresive, ca muşcatul sau lovitul, încep 

ca un comportament normal de explorare. Dar ele sunt înspăimântătoare pentru copil. Acesta este 

copleşit de pierderea propriului control. Când un copil este copleşit, el trebuie să se apere, 

devenind insensibil la alţi copii sau la persoanele din jurul său.  

            Un copil pedepsit cu bătaia sau lăsat singur în asemenea momente este supus riscului de a 

crede despre el însuşi că este într-adevăr rău şi va persevera apoi în această atitudine. Este esenţial 
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să devină conştient de consecinţele acţiunilor sale, dar, dacă va fi copleşit, nu va învăţa.  

Pentru a se putea îndrepta, copilul agresiv trebuie încurajat să creadă că va învăţa să se controleze. 

El are nevoie să fie liniştit şi susţinut, pentru a avea ocazia să-i pară rău în siguranţă. De-

abia atunci va regreta cu adevărat ce a făcut, va încerca să repare răul făcut şi va observa că ajută la 

ceva. Scopul este să fie ajutat să-şi recunoască sentimentele de vinovăţie şi să dezvolte capacitatea 

de a se opri singur. Între timp, el are nevoie de ajutor pentru a-şi menţine speranţa că va reuşi.  

 

 

Poveste populară indiană 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR ELENA LALĂU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA HANGU 

  na dintre cele mai vaste emoţii negative pe care le poate trăi şi simţi fiinţa 

umană este frica. Fie că sunt copii sau adulţi, fiecare trăieşte şi simte în felul lui acest sentiment, 

dar acesta poate fi depăşit, mai ales de cei mai curajoşi, având încredere în sine , înlocuind frica cu 

speranţa, laşitatea cu încrederea, aşa cum ar trebui să facem toţi oamenii. 

  Copilului îi trebuie mult timp ca să înţeleagă că frica poate fi depăşită, chiar dacă i 

se repetă să fie mereu curajos, să aibă încredere , că se poate ciocni de acest sentiment în viaţă în 

multe împrejurări. Copilului, începând de la cea mai fragedă vârstă, îi poate fi frică de anumite 

animale, personaje din poveşti sau imaginare, de medic, dar cu cât înaintează în vârstă şi intră la 

şcoală îi apar alte temeri. Îi este frică atunci când iese la tablă, că va răspunde greşit, sau are un 

test, că va lua un calificativ mic şi că va fi umilit în ochii colegilor sau va fi certat de părinţi. 

Exemple pot fi multe, dar acestea se pot diminua având curaj şi încredere în puterile sale.  

Prin intermediul poveștilor terapeutice, el se transpune în pielea personajului necuvântător 

și-și poate modela în suflet definiția încrederii și a speranței, dominându-i la un moment dat 

rațiunea și sentimentele într-un sens pozitiv. Totul ține de măiestria cadrului didactic pentru a 

folosi poveștile terapeutice potrivite și la momentul potrivit, în funcție de nevoile fiecărui copil.  

Poveștile terapeutice aduc copiilor de toate vârstele soluții imaginare care pot fi transpuse în viața 

reală ca soluții la problemele lor reale. Una dintre poveştile cu mult succes la copii pentru 

învingerea fricii, , este Povestea şoricelului fricos, poveste care îi determină pe copii să găsească 

soluții de a-l ajuta pe șoricel, mai ales că magicianul vestit nu reușise să găsească o soluție la 

problema sa. După găsirea unor soluții de a-l ajuta pe șoricel, copiii pot fi solicitați să găsească 

situații personale în care au simțit că le-a fost frică. Nu puţine sunt exemplele oferite de aceştia, de 

care noi adulţii ar trebui să ţinem seama şi să îi încurajăm, să-i ajutăm când au nevoie, etc 
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Trăia odată, demult, un şoricel tare fricos. Aşa de fricos era, încât rareori se încumeta să-

şi părăsească micuţul său adăpost. De cine se temea? De toţi şi de toate, dar mai ales de pisică…  

Dar norocul îi scoase în cale fricosului şoricel pe un magician renumit. Magicianului i se făcu 

milă de şoricel şi îi propuse:  

    – Vrei să te transform în pisică?  

    – Desigur, răspunse bucuros şoricelul.  

Şi magicianul îl transformă în pisică. Dar bucuria şoricelului nu dură prea mult, pentru că auzi 

lătrăturile unui câine şi începu să se teamă de acesta. Atunci magicianul îi zise:  

      – Bine, am să te transform în câine. Şi chiar aşa făcu.  

Tocmai când magicianul vroia să plece, şoricelul transformat în câine începu să se vaite:  

– Mi-e frică! Mi-e frică! 

      – Acum de cine îţi mai este frică? întrebă uimit magicianul.  

     – De pantere….  

Magicianul se încruntă puţin, dar zise:  

    – Bine, te voi transforma într-o panteră. Şi cu un singur semn transformă câinele în panteră. 

Dar pantera începu să urle cât putea:  

    – Mi-e frică! Mi-e frică!  

    – Ţie de cine ţi-e frică? întrebă magicianul supărat de-a binelea.  

    – Mi-e frică de vânător!!!!  

Magicianul stătu puţin pe gânduri, apoi spuse:  

    – Nimic nu te poate ajuta, căci în orice animal te-aş transforma, tu ai aceeaşi inimă, inimă 

fricoasă de şoricel…  

– Şi îl transformă din nou în şoarece. 

 

 Această poveste şi multe altele a fost citită copiilor de clasa I, mai ales pentru o elevă, B. 

M care, atunci când trebuia să dea un test sau să iasă la tablă pentru a rezolva anumite exerciţii se 

înroşea la faţă şi nu mai putea spune nimic o perioadă, ba chiar începea a plânge, răspundea bine, 

însă trebuia permanent încurajată. Provine dintr-o familie cu pretenţii şi aşteptări din partea 

copiilor, are o soră mai îndrăzneaţă, curajoasă care nu se aseamănă deloc cu ea la temperament şi 

are rezultate foarte bune la învăţătură. Acest sentiment de frică s-a manifestat mai intens odată cu 

introducerea calificativelor , deoarece ea percepe că dacă va lua un calificativ mai mic sau nu ştie 

să răspundă/rezolve  corect anumite exerciţii, mama o va certa şi o va pedepsi. Din discuţiile cu 

mama cât şi fetiţa se înţelege că mama este mai dură cu ea, că vrea să obţină rezultate bune ca şi 

sora ei. De multe ori, din dorinţa părinţilor ca odraslele lor să fie perfecţioniste , pot crea la copii 

anumite frici sau sentimente negative care le pot afecta personalitatea cât şi comportamentul. 

Astfel, s-a discutat şi separat cu fetiţa, i s-a explicat rolul/importanţa calificativelor, că atunci când 

trebuie să răspundă poate fi ajutată, încurajată, lăudată când răspunde bine şi, că pe parcurs ce 

acumulează şi alte cunoştinţe  teama de eşec şi frica vor fi înlocuite cu bucuria propriilor realizări 

şi de curaj, că se va putea concentra mai bine la teste dacă nu se va mai gândi la ce spune mama, ci 

să fie motivată că ea ştie să rezolve testul. De asemenea şi abordarea unor probleme legate de 

unele sentimente negative şi probleme legate de frică, la Disciplina Dezvoltare personală, i-au 

determinat pe aceştia să aibă încredere în forţele proprii, teama de eşec s-a transformat în curaj şi 

teama de a răspunde în timpul activităților s-a diminuat odată cu acumularea cunoștințelor, iar 

elevii(inclusiv B.M.) au luat calificative mai bune , ca o răsplată a muncii fiecăruia.  
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Poveștile terapeutice trebuie să captiveze copiii, să aducă căldură şi vindecare sufletească,  să-l 

facă pe copil să se implice în găsirea unei soluții de rezolvare pentru situația personajului principal. 

Noi, cadrele didactice, trebuie să-l determinăm pe copil să dorească să producă o schimbare pentru 

alții și apoi pentru el, atunci când va fi într-o situație similară.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Prof. înv. primar Bordaş Maria-Magdalena 

Şcoala Gimnazială Nr. 9 “Nicolae Orghidan” Braşov 

                ntr-un furnicartrăiauînbunăînţelegerereginaîmpreună cu supuseleei, furnicile. Regina 

era foartepreocupată de curăţenia din muşuroi, calitateaalimentelor din cămară, organizareamuncii, 

păstrareaouălor, darşi de pază.Aşacărolurileerauclarstabilite, fiecarefurnicăştiafoarte bine ce are de 

făcut din zorişipână-n seară. 

Multăvremetotul a decurs bine înmuşuroi, dar de la untimplucrurile au începutsă se schimbe: 

unelefurnicileneveau la umbra frunzelor, altele au devenitsuperficialeînrolurilepe care le 

aveauînfurnicar, o parte din ele au devenitgălăgioaseşi se hârjoneautoatăziua.  

Situaţia s-a agravat de la o zi la alta.Ȋnzadarfăceareginaobservaţii, nimeni nu o auzeaşi 

n-omaiasculta. Ȋntr-una din zile, cândfurnicileleneveau, s-aîntâmplatcevaîngrozitor: muşuroiul s-a 

răsturnatşitoatefurnicile au fost aruncate afară. Din fericire, reginaşitoatefurnicile au 

scăpatnevătămate.  

Speriate, albinele s-au grupatînjurulregineilor.Ȋnajutorullor a venitregelegreierilor.Acesta a 

începutsăanalizezesituaţiaîmpreună cu consilieriiluipentru a stabilicauzacatastrofei. La 

sfârşitconcluzia a fosturmătoarea: nenorocirea s-a produs din cauzafurnicilor, deoareceacestea au 

muncitfărăsă fie atenteastfelîncât au depozitattoateproviziileîntr-o singură parte a muşuroiuluişi 

l-audezechilibrat. Marelegreiere a chemattoatealbineleşi le-a explicat cum au 

reuşitsădezechilibrezefurnicarul. Furnicileşi-au înţelesşirecunoscutgreşeala. Din acel moment, 

regina a devenitmaihotărâtă. Supuseleeiau respectattoatedeciziileacesteiaşi au refăcutmuşuroiul, iar 

la FestivalulRecoltei au câştigatmarelepremiu. 

 

Indicaţiiterapeutice: 
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 Ca indicaţiiterapeuticepovestea are scopul de a corectadificultăţileîntâmpinate cu 

uniieleviîn a respectaregulile de grup.Aşa cum copiiidiferăînpriviinţaintereselorlor ,înfelul cum 

abordează o sarcinanouăşiînfelul cum comunică, ei se deosebescşi ca mod de a se 

conformauneirutinisau de a acceptaanumitenorme de comportament. 

 Scopulregulilor stabilitepentrucomportamentele din sala de clasaeste ca, treptat, 

copiiisă-şicâştigeautocontrolul.Regulilesunt ca niştebariereinvizibile care 

orienteazăcomportamentulcopiilor. Copiiitesteazăacesteregulipentru a se 

asiguracăsuntvalabile.Uniicopiiexperimenteazămaimult, alţiimaipuţin, darîn final toţitrebuiesă-

şideaseamacăexistălimiteînlegătură cu ceeaceestepermis. Corectitudinea cu care 

copiiînvaţăacesteregulidepindefoartemult de felulîn care adulţii le-au conceputşi pus înaplicare. 

Efectedorite:ameliorarearelaţiilorîntr-ofamilie, clasăsaugrup, 

favorizareadisciplineiîninterioruluneicolectivităţi, stimulareaasumăriiresponsabilităţilor. 

 

 

 Modelarea comportamentului  dă rezultate eficiente atunci când elevilor li se dau 

exemple clare de comportament pozitiv. Prin combinarea actiunilor cu poveşti, copiii vor reusi să 

recunoască unele comportamente adecvate pe care nu le-ar fi putut observa altfel.De exemplu, cu 

elevul C.L.amîntâmpinatdificultăţiîn a respectaregulileclasei din primelezile de clasăpregătitoare. 

Deranjaîntimpullecţiilor, refuzasălucreze la anumite discipline, motivândcă nu poate, înpauză nu 

îşimâncapachetul, din dorinţa de a ieşimairepede din clasă, nu îşipăstrarechiziteleşi le 

împrăştiaprintoatăclasa. Dupărelatareapoveştii, am dezbătut cu eleviiconţinutulacesteia, am extras 

mesajulei. Clasanoastrăeste ca un furnicar. Furnicilesuntelevii.Dacă nu 

amrespectanişteregulifiecaredintrenoi, s-arcrea un haos. Am observant căelevul C.L a fostcaptat de 

povesteşiatuncicând nu respectareguli, îiaminteamcă el este o furnicăharnicăşicăpoate face 

numailucruriminunate la noiînmuşuroi.Când de pildă, ştergeam masa după o activitate de 

modelajsau de pictură, copilul C.L nu îşi  dădeaseamacăacestaeste un 

comportamentpozitivnumaiînmomentulcândîispuneam: ‘’Şterg masa pentru ca să fie curată. 

Iatăunşerveţelşipentru tine. Şitupotisă-mi dai o mână de ajutor’’. 
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prof. Pálfi Tünde-Rozália 

Școala Gimnazială ”Tompa László”, Odorheiu Secuiesc 

ovestea  tămăduitoare abordează problematica diverselor frici pe care le pot avea 

copiii. 

 

Mesajul pe care-l transmite povestea: Copiii nu trebuie să se teamă de animale chiar dacă  

au trecut printr-un incident nefericit în interacțiunea cu acestea. Ei trebuie să fie atenți la 

comportamentul lor. Ei  învăță că le pot vindeca și salva. 

 

Comportamentul care trebuie corectat: Teama de animale. 

 

Problema  pentru care s-a intervenit este teama de câini sau de alte animale. 

 

Persoana asupra căruia s-a intervenit este un copil de la gradiniță din grupa mare. 

 

Rezultate: Copilul căruia i-am povestit acestă poveste, a observat că personajului Toni i s-

a întâmplat ceva asemănător cu ceea ce i s-a întâmplat și lui.  A înțeles că nu trebuie să se teamă de 

animale, în special de câini.  Personajul principal al poveștii create, Toni, este un copil cu care, 

orice copil de acestă vârstă se poate identifica. El este vesel și prietenos, este apropiat de vârsta 

copiilor cărora li se povestește această poveste. Familia, ceilalți oameni din preajma lui Toni,  

încearcă să-l ajute să-și învingă frica. 

 

Exemplificarea pe un caz real: 

  R.V , copil în grupa mare,  a fost mușcat într-o zi de câinele vecinilor.  R.V. se afla în 

curtea acestora, împreună cu bunica lui. S-a dus să se joace cu el, dar, la un moment dat, câinele l-a 

mușcat de mâna.  Copilul s-a speriat foarte tare  și a plâns. Nu mai voia să iasă din curtea casei 

decât însoțit de un adult. Când ieșea pe stradă și vedea un câine, chiar însoțit fiind, începea să 

plângă, uneori chiar să țipe.  

Povestea tămăduitoare l-a făcut să înțeleagă că  mai sunt și alți copii mușcați de câini, că nu 

doar el a pățit asta.  Copilul observă, prin intermediul acestei povești tămăduitoare că, cei apropiați 

îi înțeleg teama și încercă să-l ajute  s-o depășească. Copilul este mult mai încrezător  că ceea ce s-

a întâmplat este de domeniul trecutului. 
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Prof. Daniela Daneş 

CJRAE Sibiu 

 

 

Toni era un băiețel vesel și prietenos, care se bucura în fiecare dimineață  că mergea la 

școala. De curând începuse clasa pregătitoare. Și-a dorit tare mult să devină școlar și el, văzând-o 

pe Alina,  sora lui făcând lecții. A înțeles că la școală copiii învață să scrie  și să socotească și că 

acolo poți să-ți faci mulți prieteni. Doamna învățătoare îi întâmpina pe copii în fiecare dimineață 

cu un zâmbet cald. Îi lasa câteodată să-și aducă câte  o jucărie de acasă, organiza concursuri, le 

spunea și câte o poveste. Toni era foarte bucuros că fiecare zi era diferită de celelalte. 

 Colegii lui erau și prietenii lui, fiindcă după-amiezile și le petreceau împreună, în fața 

blocului, fie dându-se cu bicicleta, fie povestind, fie jucându-se diferite jocuri. Mergea și la zilele 

lor aniversare. 

    -Bunico, știu să trec strada singur, dar nu vii cu cu noi până în fața școlii? 

        -Toni, n-ai de ce să te temi. Mergi împreună cu Alina și cu ceilalți copii ! spunea bunica 

atunci când voia să-i lase pe copii să meargă la școală singuri. Mai bine e să mergi împreună cu 

copiii de la școală! 

       -Știu, știu că sunt băiat mare  și că merg cu Alina, dar tare vreau să vii și tu!, insista băiatul.  

       -Ei vezi, acum ești mare, ești la școală, nu la gradiniță. Mai bine mergeti amandoi! 

 Băiatul se îmbrăcă, își luă și căciulița și cu ghiozdanul în spate,  porni împreună cu Alina spre 

școală. ,,Bunica asta   nu știe că mi-e frică de câini. A uitat ce-am pățit mai demult!” 

            Bunica știa că, în urmă cu câteva săptămâni Toni se speriase de un câine. Încerca, totuși, 

să-l obișnuiască să meargă la școală fără ea. I-a explicat  de nenumărate ori că, nu are niciun motiv 

să se teamă, că acel câine n-a vrut să-l muște intenționat. I-au explicat și părinții că, animalele se 

comportă diferit și că trebuie să încercăm să fim prudenți când vrem să să ne apropiem de ele. Cu 

toate acesta, teama nu-i dispăruse de tot. 

           De fapt, ce se întâmplase? Toni era în urmă cu câteva săptămâni la ceilați bunici. Aceștia 

locuiau undeva la țară. Odată, ieșind din curte a văzut un câine, s-a apropiat de el și au început  să 

se joace. La un moment dat, Toni s-a întors, și a  început să alerge, ca să-l facă pe cățel să-l 

urmeze. Cu cât fugea Toni mai tare, cu atât alerga și câinele mai tare. Când s-a oprit, câinele l-a 

mușcat de mână și de picior. Toni s-a speriat și-a plâns. Auzindu-l, bunica a venit în grabă, să-l 

ajute și  să-l liniștească. Dar, cu toate străduințele bunicii, durerea și frica au lăsat urme în sufletul 

lui Toni. 

            Săptămânile treceau și Toni învăța lucruri tot mai interesante de la școală.  Părinții și 

bunicii erau foarte mândri de el și de sora lui Alina. Cu toții credeau că Toni a depășit acel incident 

nefericit. La școală, și doamna învățătoare le-a vorbit copiilor despre comportamentul animalelor. 

În acea zi, Toni  le–a povestit  colegilor că, un cățel de la bunica de la țară, s-a jucat așa cum știu 

câinii să se joace și, fără să vrea, l-a mușcat. Acum îi mai trecuse puțin sperietura și le spusese 
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copiilor că n-a plâns deloc, atunci când l-a mușcat cățelul. Evident că a exagerat. A vrut să le arate 

colegilor că este foarte curajos.  

            Sfârșitul anului școlar l-a făcut pe Toni să se bucure că a învățat deja, să scrie cu litere de 

tipar și să facă adunări și scăderi. Pentru străduința lui a primit și o diplomă. Era tare mândru și 

bucuros. Vacanța de vară a venit cu o surpriză. Împreună cu toată familia, Toni a plecat la mare. 

Într-o noapte, un val  uriaș a adus la mal o mulțime de animale mici din mare. Și le-a lăsat pe plajă. 

Erau caracatițe mici, stele de mare viu colorate,  peștișori, căluți de mare, meduze, broscuțe 

țestoase, crabi, ace și arici de mare. 

           In dimineața acelei zile, Toni împreună cu tatăl lui au plecat într-o plimbare pe plaja cu 

multe animale. Amândoi erau foarte mirați când a văzut atâtea animale lasate în urmă de val. Toni 

nici nu știa că în mare sunt atâtea feluri de viețuitoare. Tatăl lui a înțeles ce s-a întâmplat și-i spuse: 

- Toni, să știi că noi putem salva împreună  o parte din aceste animale. 

- Cum, întrebă Toni entuziasmat, spune-mi și mie! 

Uite așa! Luăm cu grijă câte un animăluț de jos și-l ducem frumos în apă. Acolo este mediul lor de 

viață.  Pe uscat ele nu ar putea trăi. Eu îți voi spune pe care dintre ele poți pune tu mâna, fără să-ți 

facă vreun rău. Și trebuie să știi că, animalele nu vor să le facă rău oamenilor. Ele au feluri 

diferite de a supraviețui și de a se apara de prădători. Unele pot mușca, altele pot înțepa, altele 

pot curenta, iar altele pot elimina substanțe otrăvitoare care-i țin la distanță pe cei care-ar vrea să 

le atace. Câinii pot mușca crezând că așa se joacă.  Hai, să ne grăbim! Cu cât trece timpul și 

soarele va străluci mai tare, pielea acestor animale, nefiind obișnuită cu căldura directă a soarelui, 

se usucă și astfel au șanse  mici să supraviețuiască!. Hei, fii atent să nu le calci! 

     Bine, spuse Toni, eu voi lua, cu grijă, broscuțele țestoase! 

Toni se gândea la ceea ce i-a spus tatăl lui despre animalele marine și la cățelul care-l mușcase în 

urmă cu un an. 

- Toni, vezi copiii care vin spre noi? zise tatăl. O să-i rog să ne ajute. 

- Bine, răspunse Toni mulțumit. 

              Când s-au apropiat cei doi copii, tatăl lui Toni le-a explicat că o parte din animale pot fi 

salvate, dacă sunt duse din nou în mare. Băieții au înțeles că pot fi  salvatori ai acelor mici animale 

marine și s-au apucat de  îndată de treabă. Fiind băieți mari, în clasa a-VII-a, treaba a mers repede 

și o bună parte din micile animale de pe plajă au fost salvate. 

          - Bravo, copii! Sunt mândru de voi!, a zis tatăl lui Toni.    

            La sfârșit, tatăl lui Toni a povestit cu copiii și cu părinții acestora, despre  cât de  mult le-ar 

mulțumi animalele salvatorilor, dacă ar putea vorbi și că, oricând pot apărea situații în care 

animalele au nevoie de ajutorul oamenilor. Unul dintre cei doi băieți salvatori  a spus că el dorește 

să devină medic veterinar, pentru a vindeca și a salva cât mai multe animale. Au povestit  și despre 

felul cum se hrănesc și felul cum se apără sau  cum  se joacă unele  animalele.  

          Toni a fost foarte fericit în acea dimineață pentru că făcuse parte din echipa de salvatori. Cu 

ocazia asta a înțeles mai bine că animalele, și câinii desigur, au un comportament al lor, de care 

trebuie să ținem cont. Teama pe care o avea în suflet parcă  mai dispuruse. 

       Când a început clasa I, Toni a avut ocazia să le  povestească colegilor  de clasă  cum, 

împreună cu tatăl lui și doi copii mai mari, a salvat o mulține de animale marine și ce s-a gândit să 

se facă atunci când se va face mare. Desigur, le-a spus copiilor că ar vrea să îngrijescă și el 

animale. Copiii au fost foarte impresionați atunci când au ascultat  această poveste. Sper că ți-a 

placut și ție! 
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Prof.Petrișor Paula Școala Gimnazială Recea 

 

ntr-o toamnă caldă și bogată, o sală de clasă își aștepta împodobită, elevii. 

În acel an școlar au intrat în acea sală elevii clasei a doua. Băieții și fete vesele, au invadat 

sala încăpătoare. S-au așezat la întâmplare și au ascultat cu atenție pe doamna învățătoare, dar în 

banca a doua din mijloc o fetiță cu două codițe împletite, cu ochii veseli și jucăuși, îmbrăcată într-o 

bluziță verde și fustiță colorată se foia fără voie. 

În fiecare zi clasa se umplea de glasurile vesele ale copiilor, dar fetița în bluză verde era 

mai plină de viață, mai vorbăreață și mai neastâmpărată decât toți. Cu fiecare zi ce trecea doamna 

învățătoare aștepta ca fetița în bluză verde să-și consume energia și să fie mai atentă, dar nu se 

întâmplă acest lucru. 

Orele de dezvoltare personală erau cele mai plăcute ore, iar într-o zi doamna învățătoare le 

ceru copiilor să dea viață obiectelor din clasă. Astfel fiecare obiect din clasă a primit o însușire. 

Apoi a doua zi ea așeză la masa fetiței cu bluză verde un alt scaun, un scaun vorbăreț, pentru că așa 

își primise el numele. 

Fetița nu a ripostat în atribuirea scaunului pentru că învățătoarea a distribuit și alte obiecte 

elevilor, un copil a primit un ceas somnoros, altul o carte povestitoare. 

Acum fetița nu mai primea observații pentru că doamna învățătoare se adresa scaunului 

vorbăreț: ”De ce o miști pe fetiță?”, ”De ce răspunzi în locul altor elevii?”, ”De ce vorbești cu 

colegii în timpul orelor?”. Astfel în fiecare zi colegii au începutși ei să se adreseze scaunului. 

Fetița cu bluză verde a început să nu mai fie în centrul atenției și nu știa ce ștrengărie să mai facă 

pentru a atrage atenția asupra ei.  

Dar încetul cu încetul și ea începea să acuze scaunul că o mișcă atunci când scrie, că o 

gâdilă și nu se poate stăpâni din râs, că se întoarce cu ea în spate la colegi, că se ridică în două 

picioare precum un cal, că răspunde în locul colegilor. 

Iar timpul petrecut la școală se scurge cu repeziciune, au trecut două luni în care fata cu 

bluză verde a stat pe scaunul vorbăreț, a împărțit cu el povești și întâmplări, dar nu i se mai părea 

amuzant să fie responsabil pentru faptele ei. A venit momentul în care scaunul a dispărut din clasă 

iar în locul lui a apărut un scaun obișnuit. Fetița a fost uimită și aștepta ca în fiecare moment să i se 

aducă scaunul dar în același timp încerca să se stăpânească și să se concentreze asupra momentelor 

lecțiilor și sarcinilor primite.  

Și astfel cu fiecare zi fata se obișnui să fie mai responsabilă în gesturi și fapte. În sfârșit își 

dorea să arate colegilor și doamnei învățătoare că nu ea era cu adevărat cea care nu se putea 

stăpâni din a face năzdrăvănii. 

 

Prin conținutul povești terapeutice ”Scaunul vorbăreț”, am încercat să corectez comportamentul 

fetiței L. V. din clasa a II- a. Menționez că ea a venit transferată de la o școală din Italia.  
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            Fire veselă și jucăușe, plină de viață, este greu de stăpânit prin agitația pe care o provoacă 

în jurul ei chiar și în timpul orelor. Răspunde solicitărilor învățătorului și îi place să fie implicată în 

activității dar dorește să acapareze atenția tuturor doar asupra ei.  

            În situații de învățare independentă greșește datorită repeziciuni cu care rezolvă sarcina, de 

fiecare dată trebuie să îi atrag atenția să rezolve exercițiile cu atenție. 

            Se comportă nepoliticos față de colegii cu probleme de exprimare amuzându-se de aceștia.  

            Am încercat să-i corectez comportamentul față de colegi și am așezat-o în bancă cu diferiți 

elevi, astfel s-a dovedit a fi în ajutorul relației ei cu colegii. I-am acordat încredere și curaj în 

diferite momente ale lecției, acordându-i sarcini suplimentare, pentru ași consuma energia. 

 

           Mesajul povești este acela de a ne atribui faptele, chiar dacă suntem elevi. Importanța 

dezvoltării unui comportament adecvat vârstei și care nu dăunează celor din jurul nostru.  

 

 

 

Prof.înv.primar Lazarciuc Marta - Valeria 

                                                                     Școala Gimnazială ,,G. Coșbuc, Sighetu Marmației   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ntr-un tarâm fermecat, acolo unde găsești pomi vorbitori, flori colorate, traiau două veverițe 

jucăușe. Una dintre ele era tare poznașă care nu asculta pe nimeni și era tare năzdravană. Ea era 

veverița Vivi. Într-o zi, jucându-se cu prietenii ei, veverița Vivi, luaă o piatră și o lovi pe veverița 

Veve.. Veve căzu dintr-o dată la pământ, plăngând de durere, dar nu îi spuse nimic. Se ridică, își 

luă rămas bun de la ceilalți prieteni și plecă spre casă. Veverița Vivi îsi dădu seama că a greșit și îi 

păru rău.   

       Când a ajuns acasă, mama a intrebat – o pe Vivi: 

       –Vivi, ce-a pațit Veve, prietena ta?  

      – Nu știu ce-a pățit, spuse ea abținându-se să nu plangă.   

      – Ceva tot s-a întâmplat. Aș vrea să-mi spui! 

      – Nu! Nu! începu să strige veverița Vivi și fugi în camera ei. Veveriței îi păru rău că a vorbit 

nepoliticos cu mama ei și că a lovit-o pe Vivi. Se tot foșnea în pat încercând să adoarmă și când 
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reuși, într-un final, să adoarmă, de sub plapumă ieși o pietricică. Care pietricică? Cea care a lovit 

pe Veve..  

      – Nu te așeza pe mine! se auzi un glas subțire. 

      – Cine a vorbit? întrebă Vivi  pivind în jur.  

      – Nu știi cine sunt? Eee…! Eu sunt, pietricica, îi răspunse același glas subțire.  

Doar atunci, veverița Vivi observă că era gata să se așeze cu spatele pe pietricică.  

       – Ce faci? Mai de dimineată ai vrut să-mi spargi capul, iar eu te-am iertat. Iar mă superi? o 

întreba pietricica și vru să sară din pat. 

       – Nu pleca, nu îți fac nici un rău! striga veverița Vivi. Sunt tristă, pietricică! îi spuse plăngând.  

       – Cum te numești? întrebă pietricica. 

       – Ma numesc Vivi. Tu? 

       -Eu sunt pietricica Roxi. 

       –Și de ce ești tristă? o întrebă mirată pietricica. 

        – Sunt tristă pentru că am lovit-o pe prietena mea Veve și că am vorbit nepoliticos cu mama. 

Of, nu știu cum să-mi repar greșeala. Ma ajuti Roxi? Mă ajuți? Promit că am să mă comport 

frumos de acum înainte! spuse Vivi cu lacrimile în ochi.  

       – Bine, te voi ajuta. Dacă îți pare rău…ai putea să-ți recunoști greșeala și să-i spui mamei ce s-

a întâmplat. Spune-i că îti pare rău că ai lovit-o, îi spuse pietricica Roxi.  

       – Mâine dimineață așa o să fac. Ești cea mai bună prietenă a mea, Roxi! spuse încântată Vivi 

și apoi adormi cu pietricica în brațe.  

         Ținând cont de sfatul pietricicăi, Vivi se trezi dis de dimineată. Se spală pe ochișori și pe 

dințișori și fugi la mama să-și recunoască greșeala și să spună că-i pare rău. Apoi luă ghiozdănelul 

și plecă spre școală. De cum o zări pe Veve, în curtea școlii, fugi spre ea și își ceru iertare și o ruga 

să fie din nou prietena ei.  

          Veve a iertat-o pe Vivi și de atunci sunt cele mai bune prietene. 

           Prin această poveste s-a dorit a se corecta unele aspecte ce țin de comportamentul școlarilor 

mici. S-a dorit o schimbare ȋn ceea ce privește agresivitatea verbală și fizică a elevilor. S-a ȋncercat 

formarea unui colectiv prietenos, harnic, ambițios, darnic, aproape de cei din jur. 
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Şcoala Gimnazială Nr. 4 "Elena Donici Cantacuzino", Pucioasa, Dâmboviţa 

 

O poveste preluata - https://www.scribd.com/document/335795815/poveste-terapeutica 

 

 " ess era o mică broască testoasă  poreclită de cei care o cunoşteau drept Tess 

cea Teribilă. De ce? Pentru că nu îi placea şcoala şi nu avea răbdare să stea în banca şi să înveţe. 

Intotdeauna era prima care se plictisea, iar din acel moment era cea care facea probleme atât 

profesorilor, cât si colegilor de clasă. Intotdeauna se foia în bancă, îşi lovea cu creionul 

colegul cel mai apropiat, ascundea caietele şi cărţile celorlalţi pentru a se distra şi făcea multe 

alte năzdravenii. Tess nu era o broscuţă fericită. A fi plictisit şi supărat sau nervos nu te 

face foarte fericit, nu-i aşa? Intr-una din zile, dupa câteva ore la şcoala în care  s-a 

certat cu toata lumea, înotand spre casa şi pierdută în gândurile ei, Tess a încurcat 

drumul. Dezorientată, mare i-a fost spaima când a fost cuprinsă de o mână imensa. Era a unei alte 

broaste testoase însă foarte mare. Pesemne ca era o broască ţestoasă înţeleaptă şi bătrână, de câteva 

sute de ani, despre care îi povestise părinţii. 

 - Pari să fii tristă. Ce s-a întâmplat? o întreba broasca ţestoasa pe Tess.  

Ca prin minune, fără să-şi dea seama cum, Tess a început să îi spună toate problemele pe care le 

are şi faptul că nu reuşeşte să se înţeleagă cu nimeni şi mereu se bagă în probleme. 

 - OF! Şi eu am trecut prin asemenea situaţii. Şi eu am avut nenumarate probleme la viaţa 

mea şi mi-a luat, ce-i drept, destul de mult timp până să -mi dau seama care e 

răspunsul. Atunci când simţi ca nu mai poţi, când devii iritată sau suparată, ori nu ştii ce să 

faci, bagă capul în carapace pentru a fi numai tu cu tine, în linişte şi pace. In plus, atunci când eşti 

în carapace, respiră de trei ori adânc şi puternic şi lasă aerul să iasă din tine încet ca şi 

când ai şuiera. Când simţi că te-ai liniştit, întreabă-te daca felul în care te-ai simtit atunci 

când ai intrat în carapace este folositor sau nu. Dacă răspunsul este nu, gândeşte -te la ce 

poti face pentru a îmbunătaţi  situaţia atunci când vei scoate capul din carapace, i-a povestit 

broasca înţeleaptă. Sprijinindu-se de carapacea bătrânei broaşte, Tess şi-a găsit drumul spre casă.  

 In urmatoarea zi, şcoala părea la fel de plictisitoare ca şi întotdeauna, însă de 

aceasta dată s-a gândit să asculte sfatul primit cu o zi inainte şi s-a retras în carapacea sa. 

Ceva s-a intamplat. Dintr-o data parcă s-a regăsit, a devenit mai calmă şi mai relaxată.  

S-a intrebat ce poate face pentru a îmbunătăţi relaţia cu celelalte broscuţe  din clasa. 

S-a gândit că, dacă zâmbeşte şi este amabilă cu ele, s -ar  putea ca acestea să nu o mai 

tachineze. Apoi a scos capul din carapace, a zâmbit broscuţelor 

din jurul ei şi a descoperit cu bucurie ca şi ele îi zâmbesc. Peste un timp, dupa ce Tess a folosit 
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această tehnică de multe ori cu succes, şi-a făcut mulţi prieteni şi abia aştepta să înceapă 

şcoala pentru a-i revedea. Iar porecla ei a fost schimbată din Tess cea Teribila în Tess cea 

grozavă." 

 

 Povestea poate fi continuata de copii pornind de la întrebarea: Ce a facut, sau a spus Tess 

atunci când şi-a scos capul din carapace? 

 O astfel de poveste este utilă pentru copiii de orice vârstă fiindcă îi î nv a ţ ă  s ă  

r e f l e c t ez e  a su p r a  a  c eea  ce  s im t  ş i  î i  î n v a ţ ă  s ă  d ev in ă  m ai  b un i ,  ma i  

t o l e r an ţ i ,  m a i  relaxati, mai calmi. 

 Am ales această poveste pentru că elevul T.A (la începutul clasei pregătitoare) avea un 

comportament nepotrivit, nu ştia să îşi gestioneze emoţiile şi nu avea prieteni. Furia şi agresivitatea 

reprezenta linia de aparare în faţa colegilor. Problemele apăreau atunci când impulsul negativ 

devenea răspunsul dominant şi el se manifesta în exces.  

 Dupa primele doua luni de şcoală am citit şi am discutat povestea lui Tess cea Teribilă 

(povestea de mai sus) 

 Pentru a se putea îndrepta, elevul T.A a fost  încurajat să creadă că va învăţa să se 

controleze (empatizând cu broscuţa din poveste). El a avut nevoie să fie liniştit şi susţinut, pentru a 

avea ocazia să-i pară rău, în siguranţă. De-abia atunci a regretat cu adevărat ce a făcut, a încercat să 

repare răul făcut şi a observat că ajută la ceva (şi-a facut prieteni). Scopul era să fie ajutat să-şi 

recunoască sentimentele de vinovăţie şi să dezvolte capacitatea de a se opri singur. Între timp, el 

are nevoie de ajutor pentru a-şi menţine speranţa că va reuşi.  

 Am urmărit, la elevul T.A, dezvoltarea capacităţii de autocontrol; găsirea de noi modalităţi 

de a face faţă situaţiilor stresante: practicarea unor exerciţii de relaxare (ca şi broscuţa Tes, bagă 

capul în carapace), de amânare a reacţiilor de moment şi experimentarea de noi feluri de a 

reacţiona la furie, supărare şi stres.  

 La nivelul clasei se are în vedere soluţionarea paşnică a conflictelor şi fixarea 

comportamentelor non-agresive: se promovează strategii de învăţare prin cooperare şi colaborare, 

se încurajează munca în echipă şi toleranţa.  
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Prof.Popovici Elena Daniela 

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Unirea, jud. Alba 

 

    „ ala cea mare a castelului dragonilor de smarald strălucea de sutele de lumânări 

plutitoare aprinse pentru a sărbători începerea competiției anuale a dragonilor. Ecoul zecilor de 

voci zumzăitoare și entuziasmate răzbătea în toată Valea Furtunoasă. Toți dragonii așteptau cu 

nerăbdare competiția; toți visau cupa de smarald și ceea ce aducea ea: îndeplinirea unei dorințe. De 

zeci de ani nu mai câștigase nimeni cupa, opriți de obstacolul cel mai temut: Labirintul încurcat. 

Printre inimile ce tresăltau de emoție la gândul competiției, se ascundea și o inimă mică, mică, 

mult mai mică decât ar fi acceptat vreun scriitor să îi aparțină unui dragon. Doar dragonii sunt 

mari, imenși, cât un munte si…., mai ales, fioroși, nu!? Era vorba despre dragonul Scăpărici, un 

dragon mic de un metru, cu cea mai prietenoasă privire din lume și mare amator de lectură. Un 

copil din lumea noastră ar consideră că este cel mai simpatic personaj fantastic imaginat vreodată. 

Însă lucrurile stăteau altfel în lumea dragonilor de smarald. Scăpărici era singur, nici un dragon nu 

dorea să îi fie prieten, toți râdeau de el. Dacă ar fi câștigat cupă, dorință lui cea mare, aceea de a 

deveni cel mai mare dragon din Valea Furtunoasă, s-ar fi împlinit.   

   Și uite așa, Dragonul Curajos a anunțat începerea concursului și zilele au trecut aglomerate 

de curse cu obstacole, cățărări pe Muntele cu Capul în Nori, mersul pe sârma de argint, evadarea 

din Sacul fără Fund, înot prin fluviul Răsucit, cules de pietre prețioase din mina Piticilor și multe 

alte întreceri care de care mai ciudate. Cu mare hotărâre a reușit și dragonul Scăpărici să treacă 

toate probele, spre surprinderea tuturor. Termina întotdeauna ultimul și totuși ceilalți dragoni nu 

râdeau de străduința lui. Zilele au trecut și numărul concurenților a scăzut la patru, Fiorosul, 

Luptătorul, Luptătorul și Scăpărici. Se aflau în fața ultimei probe: Labirintul Încurcat. Și era o 

probă doar pentru cei mai curajoși: cine nu reușea să iasă la capăt, nu mai ieşea niciodată. Mulți se 

pierduseră pe veci în culoarele verzi ale acestuia.   

 Scăpărici intră timid pe lungul culoar verde al labirintului și merse, și merse, și merse, și 

nimic nu se zărea. Lângă el, ceilalți concurenți povesteau de zor. Scăpărici și-a făcut curaj, ca 

niciodată și a intrat în vorbă cu ei; surprinzător, ceilalți i-au răspuns. Se întrebau ce surprize la 

pregătea labirintul. Pe când se așteptau la ce era mai rău, culoarul s-a deschis într-o sală rotundă ca 

un măr verde. În mijlocul sălii, a părut o hologramă strălucitoare care le-a urat bun venit. Dragonii 

s-au pregătit. Prima întrebare, a spus o voce și imaginea a tremurat. Așadar, numele Labirintului 

Încurcat venea, nu de la căile lui încurcate, ci de la întrebările lui încurcate. Duhul a continuat: 

Care este calea cea mai ușoară către Muntele Răsturnat? Prin fluviul Roșu a răspuns Scăpărici. În 

mijlocul lui este o intrare subterană ce duce magic spre vârful muntelui. Ceilalți dragoni erau 

uimiți. Ei se așteptaseră la încercări fizice. Și întrebările au continuat iar Scăpărici a găsit răspuns 

la toate. Ceilalți dragoni îl încurajau. Îi privea uimit; nici un dragon nu îl mai încurajeze dar își 
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dădea seamă că nici nu el nu vorbise cu ei niciodată, nici nu le arătase ce știe. Fusese convins că îl 

vor respinge pentru că era prea mic. La ultima întrebare, o ușă a apărut intr-un perete al sălii și 

Scăpărici a pășit prin ea. I-a chemat și pe ceilalți dragoni dar ei nu au putut trece. Nu trecuseră 

probă. Urmau să rămână închiși pentru totdeauna. Scăpărici era trist. În fața lui a apărut cupă și știa 

că își poate pune dorința. Avea să fie cel mai mare și mai fioros dintre dragoni. Dar a rostit: „Îmi 

doresc ca toți dragonii să fie eliberați din labirintul întortocheat.” Și așa a descoperit Scăpărici că 

nu toți dragonii pot fi la fel dar că sunt toți importanți și, mai ales, a descoperit că îți poți face 

prieteni foarte ușor dacă ai un strop de încredere.” 

 Povestea terapeutică a fost aplicată la clasa a V-a, în cadrul unui colectiv heterogen cu 

scopul primar de a remedia divergențele cauzate de diferențele etnice și de vârstă, o treime din 

colectivul de elevi fiind reprezentat de elevi romi, mulți dintre ei veniți din repetenție și cu 

diferență de vârstă față de media clasei. Dintre aceștia, activitatea a fost țintita mai mult spre elevii 

P.C și C.A. Diferență de vârstă, dezvoltare fizică, interese, potențate de conștientizarea eșecului 

școlar și a dificultăților în a ține pasul la învățătura cu colegii de clasă, duceau deseori la reacții de 

violentă verbală și fizică, atitudini de respingere a încercărilor de socializare și de integrare în grup 

venite din partea colegilor.   

 În acest context, povestea terapeutică a avut că principale obiective: în primul rând, 

conștientizarea faptului că diferența este constructivă și nu trebuie să constituie un factor de 

neapartenență/ neintegrare în grup; în al doilea rând, că integrarea în grupul de elevi, și, mai târziu, 

în grupul social, presupune și implicarea personală, bazată pe încrederea în sine și pe eliminarea 

prejudecăților despre sine. Basmul terapeutic, că activitate în această situație, are că avantaj faptul 

că se adresează intuiției și fanteziei copilului, nu rațiunii și nici logicii. Intuiția permite 

descoperirea și rezolvarea unor conflicte, deoarece acesta folosește adesea modele 

comportamentale și valori morale și aduce soluții cu totul neașteptate cu efect emoțional pozitiv ( 

binele învinge întotdeauna răul). 

 Elevilor li s-a cerut să îl descrie pe personajul principal, dragonul Scăpărici, completând o 

lista de calități și defecte; la categoria defecte, elevii au identificat înălțimea, aspectul prietenos, 

interesele diferite. A urmat o dezbatere de tip brainstorming despre ce reprezintă cu adevărat 

defectele și s-a conchis că acestea sunt de fapt doar diferențe față de majoritatea din grup, și că în 

alt grup, spre exemplu în cel al piticilor sau cercetătorilor, defectele aparente ale personajului ar 

reprezenta calități. Elevilor li s-a cerut să identifice câteva lucruri care îi fac diferiți față de ceilalți; 

aceștia au numit aspecte fizice sau interese, hobbyuri. Celor doi elevi vizați li s-a cerut să își 

imagineze cum ar arăta lumea dacă toți ar fi identici, pentru a evidenția importanța diversității 

pentru bogăția relațiilor interumane dar și pentru progresul personal sau social. Ei au remarcat că 

faptul că suntem diferiți ne face mai bogați. Dezbaterea are rolul de a-i învăţa pe elevi să își asume 

responsabilitatea fată de propria părere, să devină selectivi în alegeri, să ia decizii bine 

argumentate, să emită puncte de vedere cu caracter evaluative. Prin dezbaterea unor probleme 

controversate care să implice discuții civilizate despre modul de rezolvare pe cale pașnică a unui 

conflict, prin exerciții de comunicare și negociere, elevii învață să se cunoască, să aibă încredere 

unii în alții, să comunice deschis între ei, să se accepte și să se  sprijine, să rezolve într-un mod 

constructiv conflictele care apar inevitabil, să ia decizii ținând cont de părerea tuturor membrilor 

grupului.   

 S-a continuat prin propunerea unui studiu de caz, elevii fiind împărțiți în patru grupe cât 

mai diversificate, ei trebuind să investigheze cauzele pentru care personajul principal era 

marginalizat. Această activitate le-a permis exersarea gândirii critice, folosirea constructivă a 

diferențelor de opinie pentru găsirea soluției unei situații problemă și susținerea punctului de 
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vedere. S-a concluzionat că pe lângă comportamentul lipsit de tolerantă al celorlalte personaje, 

personajul principal poartă o parte din vina, prin refuzul de a încerca să socializeze, pornit din 

prejudecăți bazate pe experiențele anterioare. Experiența din labirint i-a demonstrat, pe lângă 

faptul că așa-zisele lui defecte putea reprezenta atuuri, și că era posibil să își facă prieteni și să 

găsească persoane cu interese similare.   

    Ultima activitate s-a realizat tot pe grupe, elevii trebuind să ilustreze prinț-un poster 

expresia „Diferența înseamnă bogăţie”, majoritatea alegând să deseneze copii de diferite etnii,țări, 

și cu aspecte fizice cât mai diferite, dar cu expresii optimiste, deschise, colaborative.   

    Activitățile de muncă colaborativă, coroborate cu mesajul transmis de către poveste a 

constituit un pas înainte în reabilitarea psiho-socială a copiilor cu risc crescut  de marginalizare și 

etichetare. Aceștia, dar și colegii lor, au devenit mai receptivi la activitățile desfășurate  în echipă 

sau perechi, exprimându-se mai bine și mai ușor în raport cu ceilalți. 

 

 
 

 

Petridean Cristiana  

Profesor coordonator: Popovici Elena Daniela 

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Unirea, jud. Alba 

 

 otul a început cu simplă iscălitură pe o coală albă acoperită de zeci de cuvinte făurite 

din cerneală neagră că și pană unui corb. Acea semnătura era acordul  meu pentru a participa la un 

proiect care se desfășura la nivel național. Sub îndrumarea vigilentă a dascălilor, am intrat pentru 

prima dată pe platforma online, care găzduia sute de minți dibace de copii. Din câteva clicuri, sub 

privirea mea receptivă a apărut un text de dimensiuni mari, cu un titlu foarte sugestiv:  „ Ochiul 

mamei”. Am început să citesc cu o curiozitate nemăsurata, fiecare rând și propoziție făcându-mă 

mai interesată de povestea etalată pe ecranul monitorului.  

    Acea poveste expusă în față mea, îmi dezvăluia viața unui tânăr care trăia doar cu mama 

sa, aceasta având doar un singur ochi. Acestuia îi era rușine cu propria mamă, care lucra din 

răsputeri, strângând plante medicinale pe care le vindea doar că să îi pună băiatului ei mult iubit 

ceva pe masă. Anii trecuseră, iar băiatul învățase din greu pentru a trăi cât mai departe de prezența 

iubitoare a mamei sale, iar acum era așezat la casa lui în Seul, împreună cu soția și copii săi. Într-o 

zi oarecare, o doamnă în vârsta îi bătu la ușă, iar când deschise ușa, lumea băiatului, care cu 

trecerea anilor devenise stâlpul unei familii, se nărui. În fața lui stătea însăși mama lui, figura 

maternală care îi oferise dragostea necondiționat. Din momentul în care o privi, bărbatul strigă la 

ea spunându-i vorbe dureroase, prefăcându-se că nu o cunoaște și alungând-o de la ușa sa.  

 După o perioadă de timp, bărbatul a fost invitat la o reuniune a fostei sale clase din orașul 

sau natal. Din curiozitate, trecu și pe la casă mamei sale, care acum era o hardughie. Vecinii îl 

informaseră de decesul recent al mamei sale și îi oferiseră un plic lăsat special pentru el. În acel 
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plic, se afla o scrisoare  scrisă cu gingășia şi delicatețea unui suflet îndurerat,  care  împărtășea 

unicului  fiu, pe  patul de moarte, povestea vieții ei. Şi astfel, băiatul află cum el avusese un 

accident la o vârstă foarte fragedă şi în care își pierduse un ochi iar ea, nevrând ca fiul ei mult 

îndrăgit să crească fără un ochi, i-l oferise pe al ei. În continuare ea scrisese despre cât de mult se 

bucura că el poate privi  pentru ea lumea în întregime şi că îi înțelege comportamentul şi  îi pare 

rău că la vizitat la reședința lui, speriindu-i copii. După ce citi toate acestea , bărbatul începu să 

plângă cu lacrimi amare şi îşi regretă comportamentul superficial, dar mai presus de toate îi ceru 

iertare mamei sale, care, acum, plecată fiind din lumea pământeasca, îl priva de dragostea şi 

iertarea sa. 

    După acea istorisire, când am ajuns acasă, am fugit spre mama mea, cu lacrimi fierbinți 

ivindu-se la colturile ochilor şi am strâns-o tare în brațele mele micuțe, cerându-mi din tot sufletul 

meu de copil iertare pentru greșelile pe care le-am făcut fata de dânsa. Iar acum, in prezent, 

datorită acelei povestiri, îi ofer mamei toate mulțumirile îi iubirea cuvenite, dar mai presus de 

toate, acum, ii demonstrez respectul pe care i-l port. 

 „Temelia tuturor virtuților este iubirea .”-CICERO  

   

  

 
 

 

 Prof. Înv. Primar Rușconi Mihaela, 

 Școala Primară “Gh. Asachi”, Iași 

 

 

ma este o fetiță de 8 ani. În fiecare dimineață ea pornește nemulțumită în viață: nu-i 

place mâncarea, nu-i plac hainele, nu-i place că-i dimineață și nici școala nu-i place prea mult. Dar 

fie, pentru că toți pleacă undeva, va merge și ea la școală. 

Chiar dacă “Ce mare lucru? Tot se va plictisi!”.  

Intră pe ușa clasei cu-o față lungă și-abia dacă își salută colegii. Trântește ghiozdanul, pe 

care nu ea l-a adus, pe bancă și nu se poate decide dacă să-și dea osteneala să-și scoată caietele.Se 

uită în jur având în minte dorința de a pierde timpul, după bunul ei obicei. Toți copiii se agită 

nerăbdători să-și scoată toate cele trebuincioase pentru oră. 

- Hai, hai, Ema!, o încurajează colega ei. Știi că doamna vrea să avem totul pe bancă la 

începerea orei! 

Oftând și trântind scoate la iveală caietele și se prelinge în bancă. Daaaa, e foarte obosită ! 

Se uită cu speranță în jur după compasiunea și sprijinul copiilor, dar aceștia sunt ocupați și 

nimeni nu-i dă atenție. 

- Bună  dimineața, copiii! salută veselă Doamna. 

- Bună dimineața!, răspund energic copiii.  
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Și începe ora de matematică. Se verifică tema, ea nu ridică mâna. Se pun întrebări ajutătoare, 

ea nu participă dar comentează răspunsurile colegilor cu glas tare și folosind cuvinte 

batjocoritoare : “Ce  întrebare mai e și asta?”,  “Oricine știe răspunsul!”, “Nu, habar n-ai!”.  

Și tot așa întreaga oră.Ce e de făcut? 

Doamna se uită cu colțul ochilor spre ea. Poate fi certată, ignorată sau transformată.Să ne 

gândim cu atenție la beneficiile fiecărei alegeri, meditează Doamna: 

“Dacă o voi certa, ea va spune tuturor că este asuprită pe nedrept și va munci și mai puțin.Dacă va  

fi ignorată, va suferi pentru că comentariile ei sunt un strigăt de ajutor. Și nu dorim asemenea 

daune emoționale! Mai rămâne transformarea: lăudăm ceea ce vrem să vedem chiar dacă nu este 

încă vizibil.”                       Zis și făcut. 

Începe o nouă zi și pentru Doamna o nouă provocare:  

- Mă bucur că te văd astăzi atât de veselă! zise Doamna la intrarea fetiței în clasă.  

- Cât de rapidă ai fost! Ți-ai scos deja toate lucrurile! 

- Sunt sigură că ne vei spune și rezultatul tău la problemă (Ema pusese capul bancă, 

neinteresată de activitate).  

Orele trecură pe nesimțite, zilele de școală la fel, fetița și Doamna continuau același joc, 

încurajările își făceau efectul și pas cu pas transformarea prindea viață. 

- Văd că astăzi ești în formă! Toate răspunsurile tale sunt bune! 

Și zi de zi același tratament pozitiv. Mă uit la ea cu coada ochiului și simt că suntem pe drumul 

cel bun.  

Mesajul povestirii: puterea formatoare a cuvântului 

 

            Prezentarea cazului:  

 

- Eleva K.C. este în clasa a II-a (8 ani) 

- Principala caracteristică a cazului constă în tendința puternică de a se opune realizării 

oricărui tip de sarcină (școlară), indiferent de gradul de dificultate sau de familiarizare cu 

aceasta 

- Manifestă un comportament verbal inadecvat, de justificare permanentă a propriilor acțiuni 

indezirabile sau învinuidu-i pe ceilalți colegi și adulți de eșecurile personale (ex: rezolvarea 

greoaie a sarcinilor, rămânerea în urmă comparativ cu ceilalți colegi). 

- Când i se atrage atenția ripostează verbal violent, având o atitudine agresivă. 

- Dorește să iasă în evidență prin orice mijloace, deranjând ora cu comentarii jignitoare atât 

la adresa colegilor cât și la adresa învățătoarei. 

- În urma studierii posibilităților de a remedia situația am decis elaborarea povestirii 

terapeutice mai sus prezentate pentru a provoca schimbări atitudinale și comportamentale 

în manieră indirectă, atingând subtil problematica elevei 

 

            Efectele poveștii terapeutice: 

 

- Povestea poate fi prezentată elevilor în clasă însă am ales varianta de a evita confruntarea 

directă a elevei în cauză cu o narațiune atât de personală, al cărei impact riscă a fi negativ  

- În cazul în care această poveste ar fi narată se așteptă următoarele efecte: sensibilizarea 

copilului ce manifestă comportamentul problematic și al celor din jurul său ce trebuie să-i 

fie sprijin, declanșarea unor momente de reflectare asupra propriilor comportamente și de 

identificarea/sesizarea unor similitudini între propriul comportament și cel prezentat prin 
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intermediul poveștii, dezvoltarea sentimentului de empatie cu personajul, cu proprii colegi 

și cu învățătoarea și, nu în ultimul rând, s-ar aștepta o ușoară apropiere de ceilalți imediat 

după nararea poveștii, consecință a nevoii primare umane de apartenență la grup 

 

 

 

 

 

Prof. NICOLAE RUXANDRA –IOANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 27, BUCUREŞTI 

 

fost odată ca niciodată, într-o pădure îndepărtată, o familie de lupi foarte respectabilă. 

Mama-Lup îşi iubea familia nespus şi vâna ori de câte ori putea pentru a-şi hrăni puii. Tata-Lup era 

un animal apreciat în pădure, căci era cinstit şi corect. Niciodată nu încălca regulile pădurii şi îşi 

învăţase toată familia să facă acelaşi lucru. Puiul lor, Lupişor, era tare drăgălaş! Avea blăniţa 

pufoasă şi urechile ciulite. Era tare dornic să îşi facă prieteni, însă nu prea ştia cum.  

-Of, am atâta nevoie de puţina atenţie! Mi-ar plăcea tare mult să am şi eu prieteni.  

Si mergând el aşa, abătut, pe cărările pădurii, îl zări pe Ursuleţ. 

-Hei, Ursuleţ! Cât mă bucur să te văd! Şi sări în spatele lui extrem de bucuros. Nu vrei să 

mergem împreună la baltă, să ne scăldăm împreună?  

-Au,mă doare! spuse Ursuleţ, trist. Nu vreau să merg nicăieri cu tine! Şi plecă îmbufnat. 

-Uite-o pe drăguţa Vulpiţa! spuse Lupişor. Hei, Vulpiţo, haide la baltă, să ne scăldăm 

împreună, vrei? Şi o apucă de coadă cu colţii, trăgând-o spre baltă. 

- Lasă-mă, Lupişor, lasă-mă! Mă doare coada! Nu vreau sa merg cu tine, mă răneşti! şi o 

luă la goană. 



150 

 

Lupişor rămase singur şi trist. Mergea abătut pe cărările pădurii şi ajunse la balta unde şi-ar 

fi dorit să se scalde alături de ceilalţi puişori. Erau cu toţii acolo: Vulpiţa, Ursuleţ, Bursucel şi 

mulţi alţii. Lupişor a stat puţin pe mal, privindu-i. 

-Oare de ce nu au vrut să meargă împreună cu mine? Eu nu le-am făcut nimic. Nu mi-am 

dorit decât prietenia lor. Mă voi duce şi eu să mă distrez alături de ei! se hotărî Lupişor şi sări în 

apă! 

Buf! Fără să îşi dea seama, îl călcă pe picior pe Bursucel.  

- Au!!!! Lupişor, pleacă de aici! Ne strici toată distracţia!  

- Dar vreau să mă joc şi eu cu voi!  

- Noi nu te vrem în grupul nostru! Aşa că, dacă nu pleci tu, vom pleca noi! Haideţi, 

prieteni, să mergem!   

Şi plecară cu toţii. Lupişor rămase plângând pe malul apei, neputând înţelege de ce se 

comportă astfel copiii pădurii. La un moment dat, apăru Bufniţa cea Înţeleaptă , ce se aşeză pe o 

ramură, deasupra puiului de lup.  

-Ce-i cu tine, Lupişor? De ce eşti trist? 

-Sunt trist pentru că ceilalţi copii ai pădurii mă ignoră. Niciunul nu doreşte să fie prietenul 

meu. Şi nu înţeleg de ce. Eu nu le-am făcut nimic! 

- Lupişor, ştii că uneori putem să îi rănim  pe cei din jur, fără să avem această intenţie? Nu 

s-a întâmplat ca, din greşeala, să îl loveşti pe unul dintre ei, să îl răneşti? 

- Ba da….dar nu am vrut… 

- Poate ca tu nu ai vrut să îi răneşti, dar totusi ai făcut-o, iar ei s-au supărat pe tine. Încearcă 

să fii mai atent cu cei din jurul tău, iar ei te vor accepta. Cere-ţi scuze atunci când greşeşti sau când 

loveşti din greşeală pe cineva. Vei vedea că lucrurile se vor schimba.  

- Mulţumesc, dragă Bufniţă Înţeleaptă. Voi încerca să respect ceea ce mi-ai spus.  

Între timp, pe cărările pădurii, puişorii de animale discutau despre comportamentul lui 

Lupişor: 

-Prieteni, mă deranjează atât de tare insistenţele lui Lupişor de a petrece timp cu noi! 

-Astăzi m-a călcat pe picior! spuse Bursucel. 

-Şi mie mi-a sărit în spate! Tare m-am mai speriat! mormăi Ursuleţ.  

-Iar pe mine m-a tras de coadă. Până şi acum mă doare! adăugă Vulpiţa. 

-Ar trebui să fie mai atent. Altfel, va rămâne mereu singur…spusera cei trei. 

Deodata, dintr-un tufiş, sări Lupişor drept în faţa lor. Din saltul lui, îl împinse fără să vrea 

pe Bursucel.  

-Vai, Bursucel, îmi cer scuze, nu am vrut să te lovesc! 

-Te rog, fii mai atent! spuse deranjat Bursucel. 

-Copii ai pădurii, vă rog să mă iertaţi dacă v-am greşit cu ceva ori dacă v-am rănit. Am fost 

atât de entuziasmat, de dornic sa fiu prieten cu voi, încât se poate să fi reacţionat greşit. Vulpiţo, nu 

am vrut să te rănesc tragându-te de coadă….îmi pare rău… 

-Hm! spuse aceasta îmbufnată. 

-Şi ţie trebuie să îţi cer scuze, Ursuleţ. Nu trebuia să îţi sar în spate. Cred ca te-am cam 

speriat… 

-Ba bine că nu…mormăi acesta. 

-Şi tu, Bursucel, sper să mă ierţi pentru că te-am călcat pe picioar la baltă şi pentru că te-am 

împins mai devreme… 
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-Mda…adăugă acesta. 

-Mi-ar plăcea tare mult să îmi petrec timpul cu voi! spuse Lupişor entuziasmat. 

-Ne vom gândi la propunerea ta, răspunseră în cor copiii pădurii, şi plecară într-un suflet, 

de teama ca nu cumva Lupişor să îi mai rănească în vreun fel. 

Lupişor rămase trist, dezamăgit că ceilalţi nu îl acceptaseră, chiar dacă le ceruse scuze 

pentru comportamentul lui. 

-Prieteni, cred ca ar trebui să îi dăm o şansă lui Lupişor, spuse Ursuleţ. 

-Da, şi eu spun asta, adăugă Bursucel. Nu ne-a rănit din răutate, ci doar din neatenţie. 

-Exact! Îşi dorea  prea mult să ne aibă drept prieteni. Haideţi să îi îndeplinim dorinţa şi să 

vedem ce se întâmplă! zise Vulpiţa. 

-Hei, Lupişor! strigară toţi în cor şi se năpustiră asupra lui! 

-Au! Vă rog, daţi-vă jos de pe mine! Mă sufocaţi!  

-Scuză-ne, Lupişor, dar am vrut să îţi arătăm că uneori, din prea mult entuziasm , îi poţi 

răni pe cei din jur. 

-Vă cer încă o dată iertare, copii ai pădurii. Dar….ce-i cu voi aici? 

-Lupişor, ne-am gândit cu toţii că ar trebui să vii cu noi la baltă, să ne scăldăm împreună. 

Ce spui? Ţi-ai dori? 

-Glumiţi? Desigur că vreau! Tot ce îmi doresc este să fiu prietenul vostru! Şi vă promit că 

voi fi mult mai atent cu cei din jurul meu!  

Şi plecară fericiţi spre baltă.  

Din ziua aceea, niciun copil al pădurii nu s-a mai plâns vreodată de Lupişor: nici că l-a 

lovit,  

nici că l-a deranjat în vreun fel. Din contră, Lupişor era acum iubit, căutat de foarte mulţi 

prieteni şi apreciat pentru felul în care se purta cu ei.  

 

Această poveste a fost utilizată frontal, în cadrul unei ore de Dezvoltare personală, la clasa 

a II-a. Motivul a fost încercarea de a integra în colectivul de elevi un copil cu comportamente 

asemănătoare lui Lupişor: aparent violente, răutăcioase, însă în realitate inofensive, născute din 

dorinţa de a-şi face prieteni. Respectivul copil nu avea niciun prieten în clasă, cîci toţi îl priveau ca 

pe copil rău, care provoacă probleme celor din jur. Acesta îşi asumase aceasta etichetă şi se 

comporta în consecinţă: ciupea, lovea, călca pe picioare etc. Aceste acţiuni erau menite să atragă 

atenţia colegilor asupra sa. 

După lectura poveştii “Lupişor, copil al pădurii”, copiii au înţeles că de multe ori, actele 

celor din jur nu sunt ceea ce par a fi: din dorinţa de capta atenţia asupra ta, poti răni involuntar 

persoane din jurul tău, care nu îţi acordă atenţia de care ai tu nevoie. Ceea ce trebuie să faci în 

această situatţe, nu este să blamezi persoana, să o ignori, să o marginalizezi, ci trebuie să îi vorbeşti 

deschis, să îi explici ce te deranjează şi să gasiţi o cale de a vă înţelege. 

Precizez că povestea şi-a atins ţelul: copiii au înţeles că trebuie să vorbească şi cu colegul 

lor, chiar dacă el se comportă altfel decât sunt ei obişnuiţi. Totodată, şi acesta şi-a dat seama că 

pentru a capta atenţia celor din jur, nu este nevoie să îi răneşti sau să îi obligi să ţi-o ofere, ci o poţi 

câştiga şi cu o vorbă bună. 
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Prof.Bontă Iuliana Crinuța 

Colegiul „Grigore Antipa” Bacău 

 

Datorită faptului că predau la clase de liceu, aș dori să vă împărtășesc din experiența mea la 

clasa la care sunt dirigintă, axându-mă pe una dintre problemele cu care se confruntă adesea 

adolescenții: timiditatea. Fiind apropiați de mine, elevii îmi povestesc adesea problemele prin care 

trec, și datorită faptului că mi-a plăcut să studiez, pe lângă disciplina pe care o predau, psihologia, 

încerc să-mi ajut elevii cu sfaturi sau cu diverse povestiri inspirate din fapte reale sau din 

experiența altor adolescenți. Problemele cu care aceștia se confruntă sunt multiple: de la 

nemulţumirile legate de relaţionarea cu părinții lor pe care îi simt „departe”, perfecţionismul pe 

care aceștia îl așteaptă de la ei fiind astfel mereu nemulțumiți, la lipsa încrederii în forţele proprii, 

la agresivitate provenită adesea chiar din timiditate, dorință de teribilism sau din teama de a nu fi la 

fel de „cool”, la dependenţa de telefon, calculator, TV etc. După cum spuneam, am ales să mă 

opresc la una dintre aceste probleme delicate, căreia trebuie să-i dăm importanța cuvenită, găsind 

soluții optime pentru depășirea ei. 

Timiditatea poate fi definită experiențial ca disconfort sau inhibiție în situațiile 

interpersonale, și care interferă cu realizarea scopurilor personale sau profesionale, fiind o formă 

de centrare pe sine, o preocupare față de gândurile proprii, sentimentele proprii și reacțiile fizice. 

Timiditatea poate varia de la jena socială la inhibiție totală, respectiv fobie socială și poate fi 

cronică și dispozițională, ca trasatură de personalitate care este centrală în definirea sinelui. O 

formă de timiditate este timiditatea situațională care implică simptome ce apar în situații de 

performanță sociala, dar ele nu sunt încorporate în conceptul persoanei despre sine. Reacțiile de 

timiditate pot apare la orice nivel: cognitiv, afectiv, fiziologic și comportamental, și pot fi 

declanșate de o mare varietate de factori și situații. 

Printre factorii tipici care declanșează reacții de timiditate sunt figurile autoritare, 

interacțiunile cu persoanele de sex opus, intimitatea, străinii, necesitatea de a interacționa într-un 

grup, inițierea acțiunilor sociale în situații nestructurate, spontane. 

Tratamentul timidității se realizează prin consiliere și psihoterapie. Acesta se centrează pe 

creșterea stimei de sine, învatarea de noi modele comportamentale și modificarea cognițiilor, cu 

modificarea ulterioară la nivel de emotii.  

Aproape 40% din adolescenți se declară timizi. Aceștia au dificultăți similare în a se întâlni 

cu oamenii, în a iniția și menține conversații, în aprofundarea intimității, interacțiunea cu grupurile 

mici și în situațiile care implică autoritatea și asertivitatea. Timiditatea poate coexista cu distimia, 

anxietatea generalizată, fobiile sociale, tulburarea de personalitate de tip dependent și tulburarea de 

personalitate de tip schizoid. Persoanele cu timiditate cronică pot avea trăsături obsesive sau 

paranoide. Cercetările arată că există o diferență mare între introversiune și timiditate, deși ele pot 

fi legate una de cealaltă. Introvertiții pur și simplu preferă solitudinea în comparație cu activitățile 

sociale, dar nu se tem de întâlnirile sociale. Deși majoritatea persoanelor timide sunt introvertite, 

pot exista și extrovertiți care sunt timizi. Extrovertiții timizi sunt de obicei timizi în particular și 

par a nu avea probleme în public. Atunci când se află într-un grup structurat, în care au un rol bine 
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definit, extrovertiții timizi nu au probleme, cu condiția să nu fie necesară spontaneitatea. 

Anxietatea lor este în general legată de posibila descoperire a „cine sunt de fapt”. 

În ce situații apare timiditatea și cum o putem recunoaște? Atunci când copilul este 

ascultat la scoala și are dificultăți în a răspunde, când este în preajma unei persoane de sex opus și 

ratează șansa de a se apropia de aceasta fiindcă nu are curajul să îi spună ce simte, nu știe cum să 

procedeze pentru a o cunoaște mai bine sau nu știe cum să se faca plăcut și să intre într-o relație de 

comunicare autentică sau când adolescentul are probleme emoționale (depresie, anxietate socială) 

și acestea creează dificultăți în socializare.  

Consecințele timidității în perioada adolescenței: 

Adolescentul timid este evitat de către grupul de prieteni,  persoanele timide pot lăsa 

impresia că sunt fie misterioase (ascund ceva), fie neinteresate de cei din jur, adolescenții timizi se 

simt inhibați în context social și trăiesc un nivel ridicat de disconfort, rezultatele școlare pot avea 

de suferit dacă adolescentul evită sa se afirme în clasă, sunt percepuți ca neprietenoși și închiși de 

către cei de aceeași vârsta, astfel că inițierea unei prietenii sau a unei relații romantice este destul 

de problematică. 

Chiar daca acestea sunt consecințele unei timidități excesive putem spune că ea este 

determinată și la nivel cultural. De exemplu, în societățile estice, timiditatea este o caracteristică 

căutată. Cu cât e mai timidă o persoană, cu atât este considerată ca fiind mai cultă, ca știind mai 

multe lucruri, ca fiind mai demnă de respect. Adolescenții timizi sunt priviți într-un mod plăcut de 

către adulți și chiar au șanse mai mari de a se angaja pe un loc de muncă. În schimb, în culturile 

vestice, timiditatea e considerată un adevărat defect care încurcă foarte mult persoana în a arata cât 

este de bună, hotarâtă și decisă să lupte pentru a-și împlini scopul în viață.  

Când devine timiditatea o problemă? Atunci când performantele școlare au de suferit de 

pe urma timidității, relațiile de prietenie sunt afectate de lipsa de cooperare și comunicare pe care o 

resimt cei din jur, relațiile romantice/de cuplu sunt greu de format ori greu de menținut. Sau când 

părinții devin îngrijorați, deoarece adolescentul își petrece tot timpul singur și nu are prieteni. 

Cum putem ajuta adolescentul timid? 

1. Este bine să avem în vedere că în perioada adolescenței, mulți copii pot trece printr-o 

perioadă de timiditate, datorită schimbărilor care apar. Brusc, pentru un adolescent apar presiuni 

noi sociale (din partea prietenilor de aceeași vârstă), noi preocupări (relațiile romantice, înfățișarea 

fizică, noi modalități de petrecere a timpului liber) și deseori, stări emoționale intense asociate 

schimbărilor hormonale. Așadar, este normal ca adolescentul să devină mai izolat și să își dorească 

să petreacă mai mult timp singur, pentru a-și pune ordine în gânduri. 

2. Să ne ajutăm copilul să înțeleagă ce gândește și ce simte atunci când trăiește timiditatea. 

Mulți adolescenți timizi au nevoie de puțin timp pentru a-și da seama în ce situație se află și pentru 

a găsi soluții la problema cu care se confrunta. Discuta cu el despre gândurile pe care le are in 

astfel de momente și imaginați-vă o serie de întâmplări care ar putea avea loc, căutând împreună 

răspunsuri și soluții. Îi va fi foarte util adolescentului pentru că atunci când va fi în fața faptului 

împlinit, își va aduce aminte câte ceva din ce a exersat alături de tine.  

3. Să-i sugerăm să caute câteva activități în care să se implice și din care să facă parte mai multe 

persoane. De exemplu, un cerc de pictură, desen, muzica, dans etc. poate fi util pentru un 

adolescent timid. Va avea șansa să își învingă timiditatea și să o exprime într-o formă mascată de 

artă. Să căutăm activități extrașcolare pentru copilul nostru care să îl atragă și să-și poată depăși 

această temere. 

4. Să-l încurajăm să încerce lucruri care îl sperie. Un psiholog spunea: „Învinge-ți anxietățile, 

dacă nu vrei să te învingă ele pe tine”. Timiditatea este, în cele din urmă, o teamă care blochează 

http://www.suntparinte.ro/dezvoltare-emotionala/54-liceal/1372-depresia-la-adolescenti
http://www.suntparinte.ro/dezvoltare-emotionala/54-liceal/5849-adolescentul-timid
http://www.suntparinte.ro/grupul-de-prieteni/74-liceal/4799-invata-l-pe-adolescent-sa-coopereze
http://www.suntparinte.ro/activitati
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comportamente. Putem să îl ajutăm pe copil să își depășească această teamă, analizând 

comportamentele pe care timiditatea le inhibă. Putem face împreună o lista de lucruri pe care 

copilul nu le face din cauza timidității (nu vorbește suficient de tare, evită contactul vizual, nu 

abordează persoane străine etc). Să-i propunem să încerce să schimbe câte două comportamente pe 

săptămână (putem stabili împreună numărul comportamentelor), făcând eforturi în fiecare zi pentru 

a nu lăsa teama să îl oprească. Astfel, cu pași mici, copilul poate să aducă o schimbare în 

comportamentul său.  

În final, este bine să facem diferența dintre timiditate și temperamentul introvertit. Mulți 

copii introvertiți sunt considerați timizi, deși este vorba doar de preferința specifică 

temperamentului introvertit de a nu socializa atât de mult ca ceilalți. Timiditatea presupune ca 

dorința sau nevoia copilului de a interacționa cu ceilalți să fie afectată de teama ca nu va face față 

situației sociale. Pe când temperamentul introvertit al unui copil, presupune nevoia lui firească de a 

nu arăta ce simte. 

 

 
                                                                                         Prof. înv. preşcolar SZALI ELENA 

                                                                                         Grădiniţa P.P. Nr. 1 – Sighişoara 

 

                  stăzi a fost o zi frumoasă de vară. Soarele îşi trimite ultimele priviri spre noi, 

pământenii, înainte de a-şi închide pleoapele, odihnindu-se. 

Tocmai mi-am terminat treaba prin casă şi am decis să mă relaxez plimbându-mă până la piaţă şi 

pe alee. Mă bucuram de mireasma castanilor înfloriţi, când din spatele unei porţi am auzit un oftat, 

care mi-a săgetat inima. Cine putea fi? Ce durere sfâşietoare putea să-l macine? Împinsă de 

curiozitate, dar şi la gândul că aş putea să-mi ofer sprijinul, am privit prin portiţa crăpată. 

          O fetiţă cu ochii ca două mure coapte, cu guriţa frăguţă şi cu părul catifelat avea feţişoara de 

înger scăldată în lacrimi. 

          Am acţionat sub primul impuls. I-am întins un şerveţel în care era o căpşună, spunându-i: 

„M-a trimis mama ta să-ţi dau asta!” 

          Chipul i s-a luminat, bâiguind printre sughiţuri: „Mama mă iubeşte? Nu m-a pedepsit? Ştie 

că m-am făcut fetiţă cuminte?”. 

          M-am cutremurat. Înveselindu-se a continuat, fără să-mi lase timp de răspuns: „Ştiam, ştiam 

că dacă nu mai strig şi vorbesc doar în gând o să mă audă!”. 

          Din spatele casei a apărut o bunicuţă surprinsă şi bucuroasă totodată. Să fii trecut o lună, 

două de când nu mai auzise glasul cristalin al nepoatei?  

          Ştiţi ceva? Uneori e nevoie de foarte puţin pentru a aduce înapoi razele de soare! Poţi şi tu? 

 

Indicaţii terapeutice: această poveste se adresează copiilor a căror părinţi sunt plecaţi la cules de 

căpşuni în străinătate, copii care trăiesc o adevărată dramă, înţelegând plecarea părinţilor ca pe o 

pedeapsă aplicată lor şi care recurg adeseori la automutilare. 

http://www.suntparinte.ro/dezvoltare-emotionala/73-primar/3844-copilul-introvertit
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Efecte dorite: povestea intenţionează să arate că, cu foarte puţină bunăvoinţă, se pot deschide 

porţi care păreau bine ferecate, se poate aduce mângâiere şi bucurie. 

Grup ţintă: copii de 3 – 5 ani. 

 

          Această poveste a constituit un punct de plecare în abordarea copilului B.A., care nu se 

simţea în stare să vorbească despre sentimentele sale. Era un copil vesel, deschis, pus pe şotii. 

Odată cu plecarea mamei în Spania, la cules de căpşuni, comportamentul copilului s-a schimbat 

total. Nu-i mai plăcea să se joace cu alţi copii, nimic nu-l mai putea înveseli, s-a închis în sine. 

Răspundea la provocări monosilabic, executa sarcinile fără plăcere. 

          Până şi copiii, colegii de grupă, au observat schimbarea lui. La început au încercat să-l 

atragă în jocurile lor, dar refuzul permanent i-a făcut să renunţe. 

          Acasă se retrăgea într-un colţ al curţii şi nu comunica cu nimeni. Dacă înainte curtea răsuna 

de strigătele şi râsetele lui, acum aici domnea o linişte totală, ca la o casă fără copii. 

          Am urmărit toate aceste manifestări o perioadă, am stat de vorbă cu familia (bunica şi tata), 

care s-au arătat foarte îngrijoraţi de starea copilului. Degeaba i-au explicat, atât cât s-au priceput, 

motivul plecării mamei! Acesta – singura dată când a acceptat o conversaţie pe acest subiect – le-a 

spus că ştie că el este vinovat de plecarea mamei, că el a supărat-o pentru că mereu striga şi nu a 

fost cuminte. El a perceput plecarea mamei drept abandon, el fiind singurul responsabil de acesta. 

          De atunci vorbea doar strictul necesar, aşa înţelegând el să se autoprotejeze; în acelaşi timp 

autosugestionându-se că mama, de acolo de departe, va percepe schimbarea lui. 

          Am făcut front comun cu familia şi colegii de grupă, încercând să-l ajutăm.  

Legat de această poveste, în prealabil am desfăşurat exerciţii - joc, exerciţii pregătitoare, care să-l 

ajute să-şi amintească, amintirea fiind: 

- auditivă; 

- gustativă; 

- olfactivă; 

- kinestezică; 

- vizuală. 

I. Grupa: Mare, 5-6 ani 

Felul amintirii: auditiv 

Titlul exerciţiului: „Of! Of!” 

Desfăşurarea 

„Trecând pe stradă, dintr-o curte, am auzit un oftat. Era…. 

1. – o fetiţă care era tare tristă 

2. -  şi care plângea 

3. -  că-i era dor de mama ei 

4. -  care era plecată departe 

5. -  şi n-o văzuse demult. 

 

II. Grupa: Mare, 5-6 ani 

Felul amintirii: gustativ 

Titlul exerciţiului: „Nu-mi mai plac căpşunii!” 

Desfăşurarea      - varianta a – 

„Coşul mamei e plin cu fructe. Gust o căpşună şi… 

1. – îmi amintesc de mama Anei 

2. -  care e plecată departe 
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3. -  să culeagă căpşuni 

4. -  şi ştiu că Ana e tristă 

5. -  şi nu-mi mai plac căpşunii. 

               - varianta b – 

      1.  -  îmi amintesc de mama Anei 

      2.  -  şi ştiu că Ana e tristă 

      3.  -  şi nu se mai joacă cu mine 

      4.  -  şi nu mai vorbeşte cu nimeni 

      5.  -  şi nu-mi mai plac căpşunii. 

 

III. Grupa: Mare, 5-6 ani 

Felul amintirii: olfactiv 

Titlul exerciţiului: „Căpşunile care aduc tristeţe” 

Desfăşurarea 

„Toată grădina bunicilor miroase a căpşuni, care îmi amintesc că… 

1. – mulţi oameni sunt plecaţi în Spania 

2. -  să culeagă căpşuni 

3. -  ca să câştige bani 

4. -  şi strada e aproape goală 

5. -  şi copiii sunt foarte trişti. 

 

IV. Grupa: Mare, 5-6 ani 

Felul amintirii: kinestezic 

Titlul exerciţiului: „Părul de catifea” 

Desfăşurarea 

„Stau pe fotoliu şi mângâi catifeaua care… 

1. – îmi aminteşte de părul Anei 

2. -  care este prietena mea cea mai bună 

3. -  cu care mă jucam frumos în fiecare zi 

4. -  cu păpuşile şi cu celelalte jucării 

5. -  şi eram foarte vesele. 

 

V. Grupa: Mare, 5-6 ani 

Felul amintirii: vizual 

Titlul exerciţiului: „Căpşuna salvatoare” 

Desfăşurarea 

„Privesc căpşunile din coşul de pe masă şi-mi amintesc… 

1. -  de căpşuna pe care i-am dat-o Anei 

2. -  de care s-a bucurat tare mult 

3. -  şi a început să râdă şi să se joace cu mine 

4. -  şi suntem iar fericite 

5. -  şi păpuşile sunt bucuroase. 

 

          De multe ori este foarte greu să intri în mintea copilului care are anumite probleme.  

Va înţelege că are o problemă? Va dori să fie ajutat? Te va lăsa să-l ajuţi? E nevoie de mult tact, de 

răbdare, de empatie. 
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           În acest caz, efectul asupra copilului B.A. nu s-a lăsat mult aşteptat. A înţeles mesajul  

poveştii şi faptul că toţi dorim să-l vedem iar vesel şi fericit. Pas cu pas, a revenit la sentimente mai 

bune, comportamentul lui a început să se schimbe, până când zâmbetul şi voioşia copilărească, 

care-l caracterizau, au învins trauma care-l stăpânise. 

          Nimic nu se compară cu bucuria simţită atunci când sprijinul acordat aduce alinare, 

fericire!!! 

 

 

 

 

Prof. Matasă Elena, Școala Gimnazială ”Miron Costin” 

 Bacău 

 

     ovestea se adresează copiilor care sunt adoptați. 

    Obiectivul poveştii este acela de a înţelege că fiecare copilare dreptul la o nouă viață, la o nouă 

familie care să-l iubescă. 

    Vârsta: 5-6 ani 

Vlăduț, în vîrsta de 6 ani,  este fiul unei prietene care în urma cu 1 ani a fost adoptat de 

către aceasta. Din cauza situației financiare și a altor factori, mama naturală l-a părăsit în 

maternitate. El a fost încredințat statului, apoi a fost dat în plasament unui asistent maternal la 

vârsta de 6 luni până la găsirea unei familii adoptive. Prietena mea l-a adoptat la vârsta de 5 ani.  

În această perioada, rolul psihologului a fost de a consilia copilul, explicându-i situația 

printr-o poveste terapeutică similară cu situația prin care trecea Mihai.  

”Undeva departe, într-un ținut veșnic verde, se întindea o pădure falnică de brazi. Treceau 

zile și nopți, iar pădurea viețuia în liniște și armonie. Uneori un vînt năvalnic tulbura liniștea 

brazilor, sau alteori o furtună zdruncina statornicia și semeția lor. Între miile de brazi înalți, puii de 

brazi se bucurau de zilele frumose. Când era frig simțeau căldura ramurilor brazilor, iar atunci 

cand era prea cald se simțeau ocrotiți de umbra acestor ramuri. În liniștea pădurii, însă se auzea din 

când în când un plâns de durere. Era un puiuț mic de brad supărat că cei din jur au uitat să-l 

îngrijească și să-l ocrotească de vitregiile vremii. Uneori nu avea apă suficientă la rădăcină, îi era 

prea cald și brazii adulți de lângă el păreau că uitaseră de el. Zilele treceau și el suferea din ce în ce 

mai mult. Într-o zi, s-a întâmplat o minune. Ca și cum cineva i-ar fi auzit plânsul și i-ar fi înțeles 

tristețea, niște oameni au venit să-l ajute. L-au udat, i-au pus pământ la rădăcină încercând să-i 

redea forța. Dar, era greu că familia sa de brazi nu-l mai iubea. Oricât au încercat oamenii să-l 

aducă cât mai aproape de brazii–părinți  nu au reușit.Rădăcinile acestora îl respingeau,crengile îl 

loveau. 
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 Și iată că, într-o bună zi, brăduțul s-a trezit într-un vas mare cu pământ. Oamenii l-au 

coborât de pe munte și l-au adus într-o încăpere mare cu plante: o seră. Puiuțul de brad tremura de 

neîncredere și frică. Se întreba mereu: ”Unde mă aflu?”, ”Ce se va întâmpla cu mine?” O iederă 

mare aflată în seră auzi vocea brăduțului și îi spuse: ”Nu te teme, Mihai, puiule de brad! Nu ești 

singur. Oamenii care te-au adus aici te iubesc și vor să-ți fie bine. Trebuie să fii curajos și să ai 

răbdare. Ei te vor ajuta.” Speriat, brăduțul a întrebat: ”Dar, de ce m-au sădit într-un vas cu pământ? 

Eu vreau să trăiesc afarăîn libertate.” Iedera: Ei nu fac altceva decât să te pregătească pentru o 

viață nouă. Cu siguranță nu vei sta în acest vas, doar până găsesc ei o pădure frumosă și primitoare 

pentru tine. Trebuie să ai răbdare.” 

 Nopțile treceau, dar, într-o dimineață senină, bradul simți deodată căldura razelor de soare 

și umbra binefăcătoare a ramurilor brazilor adulți. Se afla într-o nouă pădure, primitoare și 

iubitoare. Doi brazi adulți vegheau cu dragoste asupra lor. Aceștia vor fi mereu alături de el. Nu-l 

vor părăsi niciodată. Mihai, brăduțul din poveste, a înțeles și a închis cutia amintirilor sale 

dureroase. În noua pădure, în fața sa se întindeau acum poteci care duc departe, fiecare spre un alt 

orizont. Iar, Mihai va ști cu siguranță să aleagă drumul potrivit.  

Bibliografie: 

1. Mitrofan I., Buzducea D. ,Psihologiapierderiişiterapiadurerii, Ed. Sper, Bucureşti, 2002 

2. Waters V. ,Poveştiraţionalepentrucopii,  Ed. ASCR-Cluj-Napoca, 2003 

 

           

 

                                                                 Prof. inv. Primar: Oniga Claudia 

                                                                  Şc. Gim. “George Coșbuc” Sighetu- Marmației 

 

răiau odată la marginea pădurii trei iepurași-prieteni : Rilă, Ţup și Iepurilă. Doi dintre 

cei trei prieteni, Rilă și Ţup erat foarte, foarte harnici. Își terminau mereu treaba la timp, umblau de 

colo- colo, după mȃncare, săreau, țopăiau și se jucau toată ziua cu alți prieteni de-ai lor. Cel mai 

mare dintre iepurași, Iepurilă, stătea cȃt era ziulica de mare tolănit, ba ici, ba colo și aștepta să i se 

aducă mȃncarea la botic. Era morocănos și foarte neprietenos. 

Într-o zi Ţup și Rilă au plecat dis-de-dimineață după mȃncare prin pădure. Au ajuns ȋntr-o 

poieniță cu flori, s-au jucat, s-au distrat cu prietenii lor, au mȃncat și uite așa ziua a trecut foarte 

repede. Întorși acasă, l-au găsit pe Iepurilă trist pentru că nu mȃncase nimic. Şi-a așteptat toată ziua 

prietenii iar aceștia s-au ȋntors fără gram de mȃncare pentru el. A doua zi s-a ȋntȃmplat la fel. 
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A treia zi, Iepurilă a decis să-și caute singur hrana, deși ȋi era foarte lene. Odată ajuns ȋn 

pădure urechile lui fuseră atrase de o zarvă mare. Se apropie tiptil și observă cum se jucau ceilalți 

iepurași și prietenii lor. Salută politicos, deși nu ȋi prea venea să o facă, și ȋși ceru voie să se joace 

și el. Iepurașii l-au primit cu drag și i-au repetat regulile lor: 

1. Noi suntem harnici! Muncim mult! 

2. Ne jucăm abia după ce ne-am terminat treaba! 

3. Ne respectăm unii pe alții! 

4. Ne ajutăm la nevoie! 

5. Ne căutăm hrana, pe care o ȋmpărțim cu drag cu cei din jur! 

După ce a auzit regulile spuse cu atȃta fericire de cei din jur, a hotărȃt să se alăture 

grupului, pentru a nu sta mereu singur. Din acea zi, Iepurilă a devenit un total alt iepuraș, vesel, 

hazliu, prietenos, harnic …pe placul celor din jurul său! 

Prin această poveste s-a dorit a se corecta unele aspecte ce țin de comportamentul școlarilor 

mici. S-a dorit o schimbare ȋn ceea ce privește timpul de efectuare a sarcinilor și seriozitatea cu 

care s-au efectuat acestea. S-a ȋncercat formarea unui colectiv prietenos, harnic, ambițios, darnic, 

aproape de cei din jur. 

 

 

                    

                                                         Elevă: Rednic Cristina, prof ȋndrumător: 

                                           Oniga Claudia/ Serdenciuc Lucia 

                                         Şcoala Gim.  “George Coșbuc” 

  

m ȋntȃlnit-o pe Albă- ca- Zăpada ȋntr-o poveste. Ştiți care poveste? Albă- ca- Zăpada 

și cei șapte pitici, poveste scrisă de Frații Grimm. 

 Acesta avea obrajii roșii ca sȃngele, pielea albă ca zăpada, părul negru ca abanosul iar ochii 

de o frumusețe splendidă. Albă- ca- Zăpada a fost o prințesă bună la suflet, prietenoasă, curajoasă 

și foarte hotărȃtă. Deși a fost urmărită de mama sa vitregă, care o invidia pentru frumusețea ei, 

aceasta nu a ȋncetat să facă fapte frumoase și bune pentru pitici și animalele din jur. 

 Eu am ȋnvățat multre lucruri frumoase de la Albă –ca- Zăpada, am reușit să fiu mai harnică, 

mai sufletistă, mai respectuoasă și mai darnică. Am ȋnvățat să fiu o persoană mai iubitoare. Puteți 

să luați și voi exemplul ei! 
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                                                         Elev: Malearciuc Florin, prof ȋndrumător: 

                                             Oniga Claudia/ Serdenciuc Lucia 

                                         Şcoala Gim.  “George Coșbuc” 

 

Într-o seară, aproape de ora somnului, am făcut cunoștință cu  cea mai frumoasă prințesă, 

Albă- ca- Zăpada.  

Fiind alungată de la palat de mamam ei, aceasta locuia ȋmpreună cu piticii, ȋn căsuța din 

pădure. Albă- ca- Zăpada acorda o atenție mare piticilor, ȋi ȋngrijea, le pregătea masa și făcea 

curățenie ȋn căsuța lor. Deoarece mama ei vitregă nu a ȋnvățat-o nimic despre bunătate și 

generozitate, aceasta manifesta din plin față de animalele pădurii aceste sentimente. Să nu uităm că 

mama ei vitregă era plină de răutate și invidie. 

Mă bucur că am ȋntȃlnit-o pe această frumoasă prințesă. De la ea am ȋnvățat să ȋmi apreciez 

părinții și să ȋi iubesc, să privesc ȋn jur cu speranță că orice problem se poate rezolva. Văzȃnd prin 

cȃte probe a trecut ea, am reușit să fiu și eu mai optimist și mai curajos. 
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                                                                           Prof.înv.preş: Munteanu Anişoara 

Grădiniţa Buhalniţa 

           

    

 

 

 

 

 

            

   Povestea terapeutică e prezentă prin mesajul său specific ţinând cont de particularităţile 

de vârstă a celui căruia i se adresează, copil sau/şi adult, făcându-l a înţelege modul în care, 

receptarea durerii, bolii şi chiar a speranţei pot echilibra, Povestea terapeutică metaforic vorbind, 

acceptarea, resemnarea şi în final, starea de fapt creată. Atunci când vorbim de povestea 

terapeutică, în general, logistica sa se îndreaptă spre depăşirea suferinţei şi a durerii de către cei în 

cauză şi mai apoi, elaborarea unor naraţiuni ce decurg dintr-o logică bine structurată a gândirii 

pozitive, pornind de la elemente ca: bucurie, speranţă, şansă, atitudine, înţelegere şi adaptare. 

            Pornind de la un caz real sau fantastic, povestea terapeutică îşi îndeplineşte menirea de 

mediator a durerii şi suferinţei, aducând mult mai aproape pe cel aflat într-un impas, sincopă a 

vieţii, de lumea în care legile care guvernează pot declanşa apariţia unor resurse vitale de a 

învinge:frica, teama, neliniştea, neputinţa, nesiguranţa şi a descoperi speranţa şi şansa. 
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de Vladimir Colin 

 fost odată un măgăruş tare rău şi încăpăţânat. Vai, vai cât era de rău şi de 

încăpăţânat! Dacă mama lui îl trimitea la câmp să cumpere o mână de scaieţi, ca să facă şi ea o 

prăjitură, măgăruşul îndată spunea: 

          - Nu vreau! 

Dacă îl ruga să vină la masă: 

               -         Nu vreau! 

Dacă îl trimitea la opt seara la culcare: 

               -         Nu vreau! 

Orice l-ar fi rugat, el răspundea numai şi numai : 

               -         Nu vreau! 

Într-o zi plecă mama lui de acasă. 

               -         Măgăruşul meu – îi spuse mama – aşteaptă-mă cuminte şi... 

              -         Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! 

Dar, dacă văzu că rămăsese singur în casă, se potoli. Se uita în sus şi în jos şi se     plictisea 

de moarte. 

              -         Măgăruşule – spuse atunci un şoricel, scoţându-şi nasul din gaura lui – hai să ne jucăm! 

              -         Nu vreau! 

              -         Bine... şi şoricelul se trase îndărăt. 
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Măgăruşul avea chef de joacă şi-i păru rău că-l luase gura pe dinainte, dar ce mai putea 

face? De necaz strigă din nou cât putu de tare: 

          -         Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! 

Şi atunci – minune! Peretele se despică, şi din perete ieşi un moşneag încruntat, cu un nas 

strâmb, ochi şi gură strâmbă. Peretele se închise apoi la loc. 

           -         Pleacă de aici! Strigă măgăruşul. Urâtule, nu te iubesc...Pleacă! 

Dar moşneagul îşi strâmbă parcă şi mai tare nasul, ochii şi gura mârâind cu un glas gros şi 

dogit: 

           -         Nu vreau! 

           -         Tu? Strigă măgăruşul. Eu, eu nu vreau, nu tu! Numai eu am voie să spun Nu vreau... 

Moşneagul râse strâmb, cu hohote care făcură să tremure încăperea. 

           -         Eu sunt Moş Nu – Vreau. M-ai chemat de atâtea ori, că-n sfârşit, iată, am venit! Ei, de ce 

taci? 

De astă dată măgăruşul o cam sfeclise. 

         -         Eu...eu nu te-am chemat, bolborosi el. Da de unde? Ţi s-a părut... Pleacă, moşule, 

pleacă!... Vezi-ţi de drum!... 

         -         Nu vreau! Răspunse însă Moş Nu – Vreau. 

Speriat, măgăruşul o luă la fugă prin odaie. Se aruncă asupra uşii s-o deschidă. 

         -         Deschide-te odată! îi porunci el înciudat şi uşa răspunse liniştită: 

         -         Nu vreau! 

Şi mai speriat, măgăruşul alergă la fereastră. O zgâlţâi dar fereastra nu se deschise. 

         -         Deschide-te, fereastră. Te rog.... 

          -         Nu vreau! răspunse fereastra. 

Atunci măgăruşul se aşeză pe duşumele şi începu să plângă. 

          -         Ei, de ce taci? spuse din nou Moş Nu – Vreau, care stătuse liniştit şi-l privise cât alergase  

prin încăpere. 

Dar măgăruşul plângea mai departe şi lacrimile-i picurau pe duşumele. 
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         -         Nu vreau! Strigară în clipa aceea duşumelele şi-ncepură să se mişte, să sară, încercând să 

scape de măgăruş. 

Tremurând, acesta se urcă pe masă, dar masa rosti supărată: 

          -         Nu vreau! 

Măgăruşul nu mai ştia ce să facă. Era la capătul puterilor, şi atunci, istovitse trânti pe pat. 

          -         Nu vreau! Strigă însă şi patul, aşa că măgăruşul rămase în picioare, aruncând priviri 

înspăimântate în jur. 

           -         Ei, de ce taci? Întrebă pentru a treia oară Moş Nu – Vreau. 

Dar în clipa aceea  se auziră nişte paşi în faţa uşii. Moş Nu – Vreau se repezi spre peretele 

care se despică şi-l lăsă să treacă, lipindu-se apoi în urma lui, de parcă nu s-ar fi despicat niciodată. 

          -         Mămico! strigă fericit măgăruşul. Mămică, ce bine c-ai venit! 

Mama intră în odaie şi-l întrebă mirată: 

          -         Ce-i, dragul meu? 

          -         Ştii, răspunse el, vreau...vreau să cumpăr scaieţi, vreau să mă culc la opt, vreau să 

manânc, vreau...vreau tot...Tot, mămico! 

Din ziua aceea, măgăruşul nu-l mai văzu niciodată pe Moş Nu – Vreau, cel cu nas strâmb, 

cu ochi şi gură strâmbă... Şi, pentru ca nimeni să nu mai păţească ce-a păţit el, s-a dus măgăruşul 

într-un suflet la prietenul meu care scrie toate poveştile pentru copii, şi i-a spus păţania lui, 

întocmai. 

Urâtă păţanie, dragii mei! 

            Exemplificare caz:  

           În acest an şcolar, în grupa noastră, am primit cu drag un băieţel nou (D..A.) în vârstă de 5 

ani , băieţel care  a  frecventat puţin grădiniţa până acum în judeţul Vaslui, datorită unor probleme 

de sănătate. Copiii l-au primit cu drag şi au încercat să se împrietenească cu el, însă micuţul nostru 

nu numai că nu vroia să împartă jucăriile cu ceilalţi (ceea ce se întâmplă des în cazul preşcolarilor 

mici, mai ales ca D.A. nu socializase foarte mult), nu vroia să se joace aproape cu nimeni, nu vroia 

să respecte regulile de viaţă ale grupei, îl luase pe “Nu vreau” în braţe. 

  

           Detalierea problemei:  

            Discutând cu mama, cu bunicii, cu alte cadre didactice am ajuns la concluzia că micuţul era 

doar foarte încăpăţânat şi la fel se întâmpla şi acasă. Părinţii erau ocupaţi cu munca la animale şi 

problemele de zi cu zi dar încercau să fie prezenţi în viaţa lui ca şi în perioada dinainte de intrarea 
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în grădiniţă. Fiind singur la părinţi, este răsfăţat şi obişnuit ca mereu să primească tot ceea ce 

doreşte şi să facă numai ce vrea. Interesant era că nu opunea rezistenţă când era vorba de grădiniţă 

şi venea zi de zi. Nu vroia să ia parte la activităţi şi cu multă răbdare l-am lăsat doar să ne observe 

joaca. Încet, încet, curiozitatea a fost prea mare şi D.A a început singur să se apropie de noi şi să ia 

parte la activităţile noastre. Însă când era vorba de adunarea şi aranjarea jucăriilor, de respectarea 

regulilor, tot la “Nu vreau” ajungeam. 

Identificarea poveştii tămăduitoare:  

        Prin urmare am hotărât să apelez la curiozitatea lui şi într-o dimineaţă, când a sosit la 

grădiniţă, m-a găsit uitându-mă la nişte imagini. M-a întrebat la ce mă uit şi i-am răspuns că este o 

poveste foarte frumoasă, pe care mi-a spus-o şi mie mama când eram cam de vârsta lui.                        

M-a rugat să îi spun şi lui povestea şi astfel am încercat să rezolv problema lui “Nu vreau”.    

                  

Eliminarea problemei:  

          După ce am terminat de spus povestea, micuţul a spus că nu a fost frumos cum s-a comportat 

măgăruşul şi a cerut să mai privească imaginile. Din acel moment D.A. a luat exemplul 

măgăruşului şi a renunţat la a mai folosi “Nu vreau” în orice situaţie. Mai mult decât atât, când a 

ajuns acasă le-a spus şi părinţilor povestea măgăruşului. 
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Prof. înv. primar Pleșoianu Ana-Maria 

Șc. Gimnazială ,,Pia Brătianu” 

 

Numele şi prenumele copilului: A.G. 

Data şi locul naşterii: 10.06.2010, București 

Unitatea: Clasa pregătitoare 

Domiciliu: Rm. Vâlcea 

Tata: George, vârsta: 38 

Mama: Elena, vârsta: 32 

Echipa de lucru:  învăţătoare, logoped, consilier psihopedagogic 

Probleme cu care se confruntă copilul ( rezultatele evaluării complexe ): tulburare de 

pronunție ( dislalie ), timiditate excesivă ca urmare a dificultăților de comunicare                        

Alte persoane implicate în program: familia 

Data de elaborare a programului: 02.02.2016 

Data de desfăşurare a programului: 3 luni 

  

A.  INFORMAŢII GENERALE: 

A.G. are 6 ani. Provine dintr-o familie organizată, cu un singur copil. Încă din primul 

semestru al anului școlar 2015 – 2016, copilul s-a evidențiat prin devieri comportamentale și 

emoționale, concretizate prin: 

• nu dorește să se integreze în grupul de elevi; 

• evită să vorbească în fața clasei; 

• emotivitate crescută; 

• anxietate în situații care solicită interacțiunea cu alte persoane; 

• lipsa încrederii în sine. 

( Preluare din consemnările învățătoarei ) 
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”Situaţia financiară a familiei lui A.G. este dificilă, veniturile familiei constând doar din 

alocaţia copilului şi salariul tatălui. A.G. a fost crescut în mare parte de bunicii din partea mamei.  

Din spusele mamei, A.G. s-a născut cu o malformaţie a bolţii şi a valului palatin. Până la 

vârsta de 5 ani a avut o intervenţie chirurgicală pentru remedierea malformaţiei. Evoluţia 

limbajului şi a vorbirii a fost marcată de tulburarea organică a copilului. Gânguritul a apărut cu 

întârziere, prin sunete fără rezonanţă orală. Putea pronunţa numai vocalele, consoanele erau 

inexistente. Primele cuvinte au fost pronunţate greşit, datorită imposibilităţii articulării multor 

sunete.  

O dată  cu intrarea copilului în clasa pregătitoare, s-a observat că malformaţiile bolţii şi 

valului palatin îl împiedică pe copil în execuţia corectă a sunetelor. Se observă: omisiuni de 

sunete, înlocuieşte “M” cu “B”, în unele cuvinte se observă chiar şi lipsa unor consoane, de ex: 

”prieten”=”pieten”; “floare”= “foale”; “tablă”=”tabă”.  

Cu toate aceste deficienţe de limbaj, A.G.  prezintă o dorinţă de a comunica, de a se 

exprima, dar lipsa unei exprimari corecte îl opreşte să-şi exprime gândurile şi sentimentele. Din 

această cauză, A.G. a devenit retras, timid, cu complexe de inferioritate faţă de colegii şi prietenii 

săi.  

Părinţii au fost îndrumaţi să-l ducă pe A.G. la un logopeg, unde după examenul logopedic 

s-a dat diagnosticul de dislalie polimorfă datorată despicăturii velo-palatine.  

A.G. afirmă că: 

• nu are prieteni în clasă, de cele mai multe ori copiii râd și îl ironizează din cauza faptului 

că nu poate pronunța corect anumite sunete;  

• refuză să vorbească prea mult despre ceilalți colegi, oricum este marginalizat în cadrul 

grupului; 

• refuză să realizeze diferite sarcini în clasă și să interacționeze cu ceilalți colegi pentru 

îndeplinirea acestora de teamă ca aceștia să nu râdă de el.” 

 

ÎN CONCEPEREA PLANULUI DE INTERVENŢIE S-AU    

STABILIT URMĂTOARELE: 

1. IPOTEZE: 

- deficienţa cu care s-a născut, care a provocat tulburările de vorbire cu influențe negative 

asupra dezvoltării intelectuale şi asupra întregii personalităţi ; 

- lipsa exerciţiilor logopedice încă din preşcolaritate; 

- lipsa de susţinere afectivă din partea familiei şi lipsa de comunicare cu copii de vârsta lui.     

2. OBIECTIVE PE TERMEN SCURT: 

- identificarea cauzelor care conduc către comportamentele respective; 

- cunoaşterea nivelului de adaptare şi de evoluţie a copilului la instituţia şcolară; 

3. OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

- cunoaşterea intereselor şi a aptitudinilor lui A.G. necesare implicării în anumite 

activităţi școlare și extrașcolare; 

- îmbunătățirea capacității de pronunție; 

- creșterea încrederii în sine; 

- învățarea unor abilități de relaționare socială; 

- învăţarea copilului să-şi învingă teama şi timiditatea. 
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O parte din aceste obiective se regăsesc și în obiectivele cadru și de referință ale domeniilor 

de activitate: ,,Limbă și comunicare” și ,,Consiliere și orientare”. 

Acest fapt ne-a permis să integrăm planul de intervenție în structura celor două discipline 

care se regăsesc în programele activităților desfășurate la școală, așa încât, pe parcursul 

semestrului al II lea al anului școlar 2015-2016.  

Povestirea a vizat înțelegerea și îmbunătățirea relațiilor sociale în cadrul grupurilor în care 

își desfășoară activitățile copiii cu tulburări de limbaj (”TOMIȚĂ, CĂȚELUL CARE NU ȘTIA SĂ 

LATRE CORECT”). 

”TOMIȚĂ, CĂȚELUL CARE NU ȘTIA SĂ LATRE CORECT” 

(Bejan L., Hărdălău L., ”Vorbeşti prin poveşti”, Ed. Treira, Oradea, 2011, pp. 20-21) 

Problema: tulburare de pronunție (dislalie), timiditate excesivă ca urmare a dificultăților de 

comunicare 

Vârsta: şcolară mică 

Aplicare: cu întreaga clasă (se poate aplica și individual sau în grupuri mici de support) 

Poate fi aplicată de:  învățătoare, logopezi, psiholog 

”Bună ziua, aș dori să mă prezint: sunt cățelul Tomiță, un cățel ca toți cățeii, nici prea mare, 

nici prea mic, nici prea gras, nici prea slab, aș spune că sunt chiar drăguț cu blănița mea cârlionțată 

și cu codița mea mică de tot. Am patru frați, sunt la școală în clasa pregătitoare și sunt cam trist 

deoarece nu am niciun prieten. Tare mi-aș dori să am și eu măcar un prieten cățel, cu care să mă 

joc toată ziua. Probabil că vă întrebați cum un cățel atât de drăguț ca mine nu are prieteni? Am să 

vă povestesc. Eu nu știu să latru corect ca și alți căței, iar într-o zi am vrut să mă joc cu un cățel. 

Am mers la el și l-am atins prietenos cu codița. El m-a întrebat cum mă cheamă, dar eu neștiind să 

latru corect, pentru că asta este limba pe care o vorbesc câinii, i-am spus: eu sunt Tobiță! Atunci el 

a râs de mine și a plecat. Degeaba voiam să îi spun: hei! Vreau să mă joc cu tine, eu sunt Tomiță, 

vreau să fim prieteni, nu știam cum să o fac. M-am simțit foarte trist și de atunci când văd un cățel 

mi-e frică să mai vorbesc cu el ca să nu râdă de mine.  

Când mă duc cu mama șu cu frații mei la plimbare în parc, stau mai tot timpul ascuns. Mi-e 

teamă să nu dau nas în nas cu vreun cățel și să trebuiască să vorbesc cu el, iar când se întâmplă să 

mă întâlnesc cu vreunul sar direct în tufiș și nu mă mișc de acolo până pleacă. La grădiniță stau 

tot timpul într-un colț și mă joc singur cu jucăriile. Mama îmi tot spune că nu ar trebui să îmi fie 

frică să vorbesc cu cățeii, că ar trebui să le zâmbesc, să le spun cum mă cheamă și să mă joc 

împreună cu ei, pentru că aceștia sunt prietenoși. La fel îmi spun și frații mei, care au muți prieteni 

căței cu care se joacă jocuri foarte frumoase. 
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 Într-o zi, pe când eram în parc cu mama și cu frații mei, ne-am întâlnit cu o doamnă 

cățeluță mai în vârstă. Văzând că stau mai tot timpul ascuns în tufiș, a venit la mine și m-a întrebat 

de ce mă ascund. Eu, neștiind să vorbesc corect nu i-am răspuns, nu am scos niciun sunet. Atunci, 

mama i-a povestit că nu știu să latru corect și că mă tem să vorbesc cu ceilalți căței, ca să nu râdă 

de mine. După ce a ascultat povestea mea, ea mi-a zis că nu trebuie să-mi fie frică să mă joc cu 

cățeii, deoarece aceștia sunt prietenoși, dar dacă eu nu vorbesc deloc, ei nu mă pot înțelege și nu 

știu cum să se joace cu mine.  

− Dar un cățel a râs de mine, am spus eu încet.  

− Cățelul acela nu a procedat corect, dar nu toți cățeii sunt la fel. Vei vedea că sunt foarte 

mulți căței prietenoși care vor dori să se joace cu tine. Dacă vrei să-ți faci prieteni va trebui să te 

prezinți frumos, să dai ușor din codiță și să zâmbești. Da, să zâmbești, deoarece zâmbetul este 

magic! 

− Magic ? 

− Da, magic. Ai să vezi. Ori de câte ori vei zâmbi unui cățel, acesta îți va zâmbi și el.  

− Oauuu... zâmbetul chiar este magic! 

− Și ai să vezi că vei învăța și tu să latri corect. Ești încă un cățel mic și mulți căței mici nu 

latră corect.  

− Mai sunt și alți căței care nu latră corect ? 

− Da, mulți. 

− Și atunci eu nu sunt un cățel ciudat ? Și voi putea lătra la fel ca și frații mei? 

− Da, vei putea lătra corect și da, ești un cățel ca toți cățeii, doar că până acum ți-a fost 

teamă să latri. 

− Ce bine că mi-ați spus ! 

Tare era fericit Tomiță să știe că poate să-și facă prieteni și că va putea lătra și el ca și frații 

lui. Pe drumul spre casă i-a spus mamei: Mami, să știi că de acum voi lătra! ” 

Simboluri și metafore folosite: 

• ” nu știu să latru corect” – problema pe care o întâmpină copilul; 

• ”stau mai tot timpul ascuns”, ”sar direct în tufiș și nu mă mișc de acolo până pleacă”– 

mecanismele de apărare pentru a face față situației; 

• ”stau tot timpul într-un colț și mă joc singur cu jucăriile” – timiditatea datorată 

dificultăților de comunicare; 

• ”zâmbetul este magic” – reprezintă o abilitate de relaționare socială; 
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• ”ești un cățel ca toți cățeii” – nu este diferit de ceilalți copii. 

Întrebările puse copiilor au fost grupate astfel: 

• Pentru identificarea problemei : 

- ”Care sunt personajele din  poveste?” 

- ”De ce se temea Tomiță să vorbească cu ceilalți căței?” 

- ”Era diferit Tomiță de ceilalți căței doar pentru că nu știa să latre corect ?” 

• Pentru identificarea soluțiilor : 

- ”Ce i-a spus doamna cățelușă lui Tomiță despre ceilalți căței?” 

- ”Ce l-a învățat doamna cățelușă pe Tomiță să facă pentru a se împrieteni cu cățeii? ” 

• Pentru identificarea obstacolelor: 

- ”Crezi că ai putea să-ți învingi și tu teama de a vorbi la fel ca și Tomiță ?  

- ”Cum crezi că ar trebui să procedezi?” 

• Pentru evaluarea: 

- ”Cum s-a simțit Tomiță când a aflat că poate să-și învingă teama de a vorbi cu cățeii ?” 

- ”Cum crezi că te vei simți dacă vei reuși să-ți învingi teama de a vorbi?” 

Concluzii și recomandări: 

Acordând o atenţie aparte acestui copil, prin intermediul terapiei logopedice, consilierii 

pedagogice şi implicării familiei, am reuşit să facilităm integrarea lui A.G. în colectivul de 

elevi, participarea lui firească la activităţile instructiv-educative din clasă. 

Munca şi colaborarea dintre învățătoare, logoped, familia lui A.G. a constituit un cerc 

de susţinere afectivă, volitivă, de echilibrare şi integrare a elevului în mediul clasei, al școlii, 

ajutându-l să-şi corecteze pronunţia și să-și învingă timiditate excesivă cauzată de dificultățile 

de comunicare. 
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PROF. INŢE DORINA 

G.P.P. NR. 56 ORADEA 

 

 

 

Povestea băieţelului şi a dragonului  

a) indicaţii terapeutice:  

-abandon în faţa unei greutăţi;  

 

b) efecte dorite  

-stimularea încrederii în sine;  

-ajutarea cuiva care se crede incapabil;  

-conştientizarea potenţialului propriu;  

 

 

 Raul era un băieţel care nu avea suficientă încredere în el şi care în fiecare seară obişnuia să 

se joace cu robotul său, pe care-l botezase „Fulger”. Într-o seară, după ce băiatul pronunţă o 

formulă magică dintr-o carte, robotul prinse viaţă. Fulger îi povesti băiatului stupefiat că, dacă vrea 

să rămână un robot cu viaţă, trebuie să treacă prin mai multe încercări.  

 Imediat Raul spuse că el nu este capabil să rezolve situaţii dificile, dar după multe discuţii 

din care înţelese că nu există altă posibilitate ca să-ţi salveze iubitul robot, se hotărâ să încerce.  

 Raul porni la drum alături de robot care-i dărui un arc cu săgeţi fermecate. După o oră de 

mers, nu întâmpină nici o dificultate, ceea ce-l făcu pe Raul să aibă mai multă încredere în el. Dar, 

ceea ce Raul nu observase, era o ceată de hiene flămânde ce-i urmăreau de ceva vreme.  

 Obosit, Raul hotărâ să se oprească puţin să-şi mai tragă sufletul. Dintr-o singură săritură, 

şeful hienelor îl trânti pe băiat la pământ. Ion ţipă puternic şi după mai multe încercări reuşi să dea 

hiena la o parte. Un urs care trecea pe acolo, văzu toată scena şi puse haita pe fugă. Băieţelul îi 

mulţumi din suflet ursului care se oferi să-l însoţească în această misiune, dar Raul refuză, spunând 

că se întoarce acasă pentru că nu mai este în stare să continue. „Poftim, ţine aceste ghiare din 

labele mele şi ele te vor ajuta să-ţi îndeplineşti dorinţa, iar dacă vei fi în pericol ele te vor salva.”  

 Raul acceptă şi porni repede mai departe pentru că odată cu răsăritul soarelui, magia 

dispărea. Porni deci, tot mai decis să-şi atingă scopul. Zgomotele nopţii îl speriară teribil, dar 

strânse ghiarele ursului între degete şi-şi văzu de drum.  
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 Un râu tumultuos îi blocă drumul. Curajos, Raul se aruncă în apă, dar un rechin alb se 

apropie furios de el. Fără să stea pe gânduri, Raul scoase arcul şi trase în rechin. Săgeata magică îl 

nimeri şi rechinul se transformă într-o ţestoasă uriaşă care îl transportă pe malul celălalt.  

 După o bucată de vreme, băiatul se trezi la poalele unui munte urias. Se uită în jurul său şi 

văzu că se afla în ţara roboţilor. În jurul său se aflau o mulţime de arbori viguroşi, cu excepţia 

unuia pipernicit.  

 Instinctiv, băiatul se simţi atras de acest arbore. Deodată văzu în vârful său o frunză 

neobişnuit de strălucitoare. Se căţără şi o rupse şi instantaneu aceasta se transformă într-o pudră 

magică, iar dintr-un nor de fum coborî robotul său. Imediat robotul îl imbrăţişă şi-l felicită pentru 

curajul şi tenacitatea sa, care i-au salvat viaţa.  

Raul a învăţat de la prietenul său că, dacă vrei cu adevărat un lucru, îl vei obţine, deşi 

uneori acest lucru nu e uşor. Din acel moment, Raul nu a mai spus niciodată că nu este capabil să 

rezolve ceva şi a fost tare mândru de asta. 

 

Întrebări de conţinut: 

Cine este Raul? Unde l-a dus robotul pe Raul?  

Prin ce întâmplări a trecut acesta pentru a-şi ajuta prietenul? Ce a învăţat Raul în final? 

Întrebări personalizatoare: 

S-a întâmplat vreodată să ajuţi pe cineva? Dacă da, când? 

Cum te-ai simţit după aceea?   

Tu cum ai proceda dacă ai fi în locul lui Raul?  Ce ai crede despre tine? 

 

 

 

Detalierea problemei: 

Doamna G. (35 ani), mama baiatului C. (6 ani) vine la educatoare îngrijorată din cauza 

rezultatelor şcolare în scădere ale baiatului. Mama este bolnavă de 6 luni, boala fiind interpretată 

de către ea ca şi un lucru groaznic, deprimant, iar problemele cu Raul par sa fi debutat aproximativ 

în preajma momentului de început al bolii. 

 

Mama se plânge că C. e tot mai pasiv, apatic, nu răspunde rugăminţilor şi solicitărilor ei, şi 

că atunci când dă de un lucru mai greu, abandonează sarcinile de lucru Mama este casnică şi 

consideră că este responsabilitatea ei să -i facă un program copilului, să-i stabileasca anumite 

limite când nu ascultă ce spune. Pe de altă parte, tatăl nu are o comunicare bună cu fiul său, pentru 

că nu vede necesitatea acesteia. 

 

Crearea poveştii tămăduitoare:  Povestea tămăduitoare se referă la emoţii tendinţa de a 

abandona în faţa unei greutăţi şi comportamente specifice lui C.,care ajută la identificarea copilului 

cu pesonajul din poveste, Raul şi vizează stimularea încrederii în sine prin ajutorul care i se oferă  

pe parcursul probelor şi conştientizarea propriului potenţial, la final, după ce Raul reuşeşte să îşi 

salveze amicul robot, dând dovadă de curaj şi perseverenţă. 

 

Rezolvarea/ eliminarea problemei:  În urma consilierii părinţilor de către educatoare, 

aceştia şi-au însuşit consecvenţa, predictibilitatea, şi stabilirea unui cadru comun de relaţionare şi 

creştere a copilului, au înşeles cauzele comportamentului manifestat de către copil, a nevoilor 

copilului şi a schimbărilor adecvate ce pot fi realizate în comportamentul copilului odată cu 
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schimbarea comportamentelor adulţilor faţă de el. 

Părinţii au ajuns să agreeze de comun acord un program pentru C. atât pentru zilele de 

grădiniţă cât şi pentru weekend, iar tatăl a înţeles importanţa implicării lui în alte activităţi alături 

de copil, petrecând un timp de calitate cu acesta. Mama este mulţumită de această schimbare şi de 

faptul că acum poate împarti echitabil responsabilităţile de educare şi creştere a lui Raul cu tatăl, 

ceea ce o face să fie mult mai răbdătoare şi calmă faţă de starea ei de sănătate, dar şi în relaţia cu 

copilul. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Prof.înv.primar Patrichi Ana Raluca 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

eși frica are rolul de a ne atrage atenția asupra pericolelor din jur, ajutându-ne astfel 

să supraviețuim, poate avea de multe ori efecte nefericite asupra noastră. Din cauza fricii renunțăm 

la ceea ce ne place, nu avem curajul să spunem ceea ce simțim sau refuzăm să încercăm ceva nou. 

Copiii se confruntă frecvent cu această emoție, mai ales pentru că ea își face apariția de obicei 

atunci când ne aflăm în situații noi, necunoscute sau despre care nu cunoaștem suficiente 

informații. 

Următoarea poveste terapeutică îl poate ajuta pe copil să nu se mai teamă de situațiile sau 

persoanele pe care nu le cunoațte prea bine și să își formeze propriile păreri adunând informații pe 

cont propriu. 

A fost odata ca niciodată, o fetita pe nume Carolina. În drumul ei spre școala, Carolina 

trecea pe lânga o căsuță veche, ascunsă după copaci, în mijlocul unei grădini intinse și puțin 

ingrijite. Din când în când, copiii vedeau o bătrână mergând încet pe aleea care ducea de la ușa 

căsuței la cutia poștală. Spatele ei era încovoiat, degetele bătrâne și îndoite, iar fața îi era 

acoperită de riduri. Copiii din școala Carolinei spuneau că bătrâna este o vrăjitoare, iar dacă 

privește un copil în ochi, reușește să îl vrăjească și să îl răpească pentru totdeauna. O mulțime de 
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povești despre copii asupra cărora bătrâna și-a aruncat vrăjile circulau prin școală, dar dacă îi 

intrebai numele acestor copii, nimeni nu știa să le spună. 

Copiii o numeau „Vrăjitoarea de la numărul 97” și nu treceau niciodată singuri pe lângă 

casa ei. Carolina cânta la flaut atât de bine încât a fost chemată să facă parte din orchestra școlii. 

De aceea, în fiecare săptămână trebuia să rămână o oră în plus la școală pentru a exersa. 

Niciunul dintre colegii ei din orchestră nu mergea spre casă în aceeași direcție ca ea, așa că era 

nevoită să treacă singură prin dreptul casei „Vrăjitoarei de la numărul 97”.  

Într-o dupa-amiază, vremea era înnorată, vântul bătea rece și afară era mai întuneric 

decât de obicei la acea oră. Apropiindu-se de casa vrăjitoarei, Carolinei i se părea că aceasta 

arăta din ce în ce mai înfricoșător. Ezitând pentru câteva minute, Carolina se gândea ce ar putea 

face: să se întoarcă la școala și să o sune pe mama ei să vină dupa ea (dar dacă ceilalți colegi vor 

afla si vor râde de ea?!), să meargă pe alt drum spre casă, care ocolea foarte mult (dar deja se 

întuneca, iar ea se temea să meargă singură în intuneric) sau să continue drumul pe lângă casa 

vrăjitoarei? Carolina a decis până la urmă să își învingă frica și să treacă pe lângă casa 

vrăjitoarei. Și-a propus să se gândească la lucruri frumoase: la masa pregătită de mama ei, care o 

aștepta acasă, la camera ei confortabilă și caldă, la cățelul ei jucăuș. Astfel de gânduri o ajutau să 

nu se mai teamă de vrăjitoare. Însă când a privit spre casa vrăjitoarei, teama a copleșit-o din nou. 

Cu cât se uita mai mult in direcția ei, cu atât se simtea mai speriată. Carolina și-a îndreptat din 

nou atenția către gânduri frumoase, liniștitoare. Însă aproape că i-a sărit inima din piept când s-a 

apropiat de poarta de la numărul 97. Toate gândurile despre casa ei primitoare au dispărut când 

a vazut-o pe bătrână în grădina, privind-o de peste gard! Carolina a încercat să nu se uite în ochii 

bătrânei, pentru a nu fi vrăjită, însă cu coada ochiului a văzut că bătrâna zâmbea cu căldură. De 

asemenea, după ce s-a liniștit, Carolina și-a dat seama că bătrăna era mai mica și mai putin 

amenințătoare decât o descriau colegii ei.  

Povestea s-a repetat în fiecare zi in care Carolina trecea singura prin dreptul căsutei 

vrăjitoarei: bătrâna o întâmpina pe fetiță cu un zâmbet prietenos. Până la urmă, dându-și seama 

că nu era deloc așa înspăimăntatoare, Carolina și-a facut curaj și a zâmbit și ea bătrânei. Când 

bătrâna a salutat-o pentru prima dată pe Carolina, fetița aproape că a țipat de frică, dar în scurt 

timp s-a obișnuit să se oprească să stea de vorbă cu bătrăna. Așa, Carolina a aflat că bătrâna se 

numește doamna Walcott și că știe o multime de povești interesante de spus despre trecut. În scurt 

timp, Carolina a vizitat casa doamnei Walcott și i-a luat un interviu pentru o tema pe care o avea 

de făcut, despre istoria locală.  

La început, colegii Carolinei nu au crezut că s-a împrietenit cu bâtrana și spuneau că într-

o zi, vrăjitoarea o va răpi și o va închide în casa ei pentru totdeauna. Carolina însă i-a dus pe 

rând la poarta doamnei Walcott și le-a făcut cunoștință cu ea. În scurt timp, toți colegii Carolinei 

s-au împrietenit cu doamna Walcott, iar poveștile despre vrăjitoare și răpiri de copii au dispărut. 

Povestea îl poate ajuta pe copil să învețe să nu asculte zvonurile despre persoanele pe care 

nu le cunoaște, să nu se teamă de oamenii diferiți și să verifice el însuși informațiile care i se oferă. 

La final, discutați împreună despre cum puteți înlocui gândurile negative cu unele pozitive, ce 

strategii de gestionare a fricii poate folosi copilul în situații noi și ce modalitati are de a testa 

informațiile primite de la alții. 

Sursa: 101 Healing Stories for Children and Teens, George W. Burns. 
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Prof. Moldovan Florina 

Școala Gimnaziu ”Avram Iancu ” Unirea 

 

” ntr-un ținut îndepărtat, care se întindea de-a lungul unei plaje cu nisipuri albe și fine 

ca de aur scăldate în razele soarelui, se afla  regatul regelui ”Înțelepciune”. Acesta obișnuia în 

fiecare zi să le reamintească supușilor săi să fie buni. Adesea părea că  lucrurile pe care le face sunt 

ciudate și fără rost, în realitate ele aveau menirea să-i învețe pe oameni să fie muncitori și grijulii.  

-Nimic bun nu i se poate întâmpla unui popor ai cărui oameni se plâng și așteaptă ca alții să 

le rezolve problemele. Dumnezeu îi ajută pe cei care se străduiesc să găsească soluții pentru 

problemele lor. 

Într-o noapte, când toți dormeau, a pus o piatră mare în mijlocul drumului care trecea pe 

lângă palatul lui. Apoi  regele s-a ascuns după un gard și a așteptat să vadă ce se întâmplă. 

Curând s-a ivit un fermier cu o căruță plină cu saci cu grâu, care se grăbea spre moară. 

-Cine a mai văzut atâta nepăsare? spuse el nervos. De ce oamenii ăștia puturoși n-au luat 

piatra din drum? Și și-a văzut de drum plângându-se de inutilitatea celorlalți, dar nici măcar nu s-a 

atins de piatră. 

Puțin mai târziu pe acolo trecu un soldat. Era vesel, cânta și își amintea aventurile din 

război. Soldatul visător nu a văzut piatra . S-a împiedicat și a căzut. S-a ridicat, si-a luat sabia de 

jos și a început să să spună vorbe de ocară la adresa oamenilor leneși care au lăsat în drum piatra. 

Apoi a plecar fără măcar să se gândească că ar fi putut chiar el să mute piatra. 

Toată ziua s-a petercut la fel. Toți cei care treceau pe lângă piatra pusă de rege se plângeau, 

se văicăreau că ditamai pietroiul este în drum, dar nimeni nu s-a sinchisit să-l mute. 

Spre seară, fata morarului trecu pe acolo. Era foarte obosită după o zi de muncă.grea. Cu 

toate acestea fu mirată de prezența pietrei și se opri. Și-a zis în sine: ” E aproape întuneric, cineva 

s-ar putea lovi serios. Trebuie să mut piatra”. Zis și făcut. S-a apucat cu mult efort să mute piatra. 

Pe când piatra a fost urnită din loc , spre surprinderea ei  găsi sub ea  o cutie. Mirată a ridicat cutia 

să vadă ce este înăuntru. Părea detsul de grea, fapt ce o miră și mai mult pe fată. Apoi observă că 

pe cutie era scris : ”această cutie aparține celui care va mișca piatra din drum”. Când a deschis 

cutia...a văzut că era plină cu aur. 
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Fata morarului s-a dus acasă bucuroasă cu cutia în brațe. Când fermierul , soldatul și toți 

ceilalți aflară de întâmplare s-au strâns toți la locul cu pricina și au început să caute în speranța că 

vor găsi și ei o bucată de aur 

Atunci regele ieși din ascunzătoare și se apropie de oamenii care căutau de zor pe marginea 

drumului o comoară asemenea celei găsite de fata morarului . Și le spuse: 

-Prietenii mei, adesea întâmpinăm obstacole care ne stau în cale. Avem de ales: fie să ne 

plângem că am dat de ele și apoi să le ocolim, fie să le înruntămși să vedem cum putem să le 

rezolvăm.Dezamăgirea este de obicei prețul pe care îl plătim trândăvieie. 

Apoi regele ”Înțelepciune” a încălecat, a salutut politicos și a plecat spre palat.” 

Povestea face parte din lucrarea ”Metode de educație nonformală”, editată de fundația Noi 

Orizonturi.  Ea poate fi utilizată cu succes la ore de consiliere, educație civică sau ori de câte ori 

dascălii doresc să crească în rândul copiilor: motivația, dorința de a răzbate, de a fi implicat, 

muncitor.  

 Mesajul  poveștii este că în viață trebuie să te confrunți cu problemele, cu provocările 

pentru a reuși, că de fiecare dintre noi depinde dacă dăm ”pietrele ” la o parte din drumul nostru. 

Ca orice poveste, și această trebuie să fie însoțită de un moment de analiză și reflecție din 

partea micilor ascultători. Pentru acest moment se poate pleca de la următoarele întrebări: Care 

este personajul principal al poveștii? Ce căuta să îi învețe pe supusii săi?  De ce ? Este important să 

fi bun, muncitor, grijuliu? Cum și-a pus în practică planul? Rezultatele au fost pe măsura 

așteptărilor sale? De ce nu? De ce credeți că a oferit recompensă celui care va ridica piatra? Ce a 

vrut să demonstreze prin asta? V-ați întâlnit în viață cu astfel de momente? Cum ați procedat? Ați 

face ceva diferit data viitoare? 

Am utilizat-o concret la o întâlnire a clubului impact din unitate, un grup de copii frumoși 

și veseli, care doresc să-și descopere talentele, să-și întărească încrederea în ei și capacitățile lor și 

mai ales dorecs să-i ajute pe cei din comunitatea lor. Povestea a fost lecturată/ analizată în 

momentul pregătirii pentru inițierea unui proiect de către copii, mulți dintre ei nu credeau că pot 

face singuri proiectul,cu atât mai mult să și câștige la competiția cu alte proiecte a altor cluburi 

similare din țară. După momentul de reflecție, un băiat a venit și mi-a spus:  ”doamna de acum știu 

că nici o piatră nu este prea mare ca să ne oprească din drum. Sigur proiectul nostru va fi 

câștigător”. 
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Țâboc  Denisa,  

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea 

 

 

 ndeva prin Transilvania..... O regiune minunată, cu locuri de vis și oameni primitori. 

Printre nenumăratele așezări ale acestei provincii se afla și un mic sătuc, situat pe cursul mijlociu 

al Mureșului. Printre puținele locuințe din sat se numără și casa familiei Vasile. Aceasta era o 

familie sărmană, dar iubitoare, cu frică de Dumnezeu și iubire pentru toți semenii.  

 Toată averea familiei se reducea la o casă cu două încăperi ce se dovedeau neîncăpătoare 

pentru cele cinci suflete. Cu toate acestea în casa familiei Vasile  domneşte veselia, iar casa răsună 

de  râsetele celor trei copii.  Printre  copii este și Ionuț,  un băiat timid, harnic și mândru de părinții 

săi.   

 Mama deşi bolnavă avea grijă ca nici o zi copiii să nu lipsească de la şcoală. La îndemnul 

mamei, Ionuţ  îşi făcuse un obicei din a împrumuta cărţi săptămânal de la biblioteca şcolii. De 

altfel doamna de acolo i-a devenit cea mai bună prietenă de la școală. Mereu îi spunea că nu 

contează cum arăți, sau te îmbraci important este ceea ce știi. 

 Cât de bine era pentru Ionuț să audă aceste vorbe ! Era ca un pansament peste o rană 

adâncă....batjocura colegilor. Se gândea adesea ce a greșit atât de rău încât colegii să râdă de  

hainele lui, de lipsurile de care se lovea zilnic. Tristețea îi dispărea imediat ce evada în lumea 

magică a cărților. Da, cărțile i-au schimbat viața!  

De fiecare dată când citea o carte simțea că poate rezolva orice problemă atât din viața 

personală, cât și de la școală. Ionuț muncește, învață și citește foarte mult. Știe că dacă luptă viața i 

se va schimba.  

Când se confruntă cu o problemă , mai ales la școală își reamintește cu plăcere ceea ce 

citise mai demult în ”Prinț și cerșetor”. Povestea despre un copil sărman  pe nume Tom, pe care 

părea că nu-l dorea nimeni, și unul bogat Tudor, provenit din familia regală.  Tom locuia în 

apropierea podului Londrei, într-un cartier sărac- așa ca el, de aceea era personajul lui favorit-, iar 

Tudor locuia la palat. Povestea celor doi, aventurile  prin care aceștia au trecut     l-au marcat pe 

Ionuț pentru totdeauna.  Mai ales finalul povești l-a făcut să înțeleagă că nu contează dacă ești 

sărac sau bogat, ci mai mult contează cunoștințele,  ceea ce ai acumulat,   ți-ai însușit pe parcursul 

învățăturii. 

Astfel de momente l-au făcut pe Ionuț să devină un luptător, să-și depășească în permananță 

colegii, să caute să fie cel mai bun. Într-un final toți cei din jur au recunoscut valoarea intelectuală 
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și umană a lui Ionuț. Din cel mai stângaci și mai batjocorit elev , a devenit cel mai respectat și  

premiat copil al școlii.  Da, cartea , școala ne paote schimba viața! 

 

 

 

 
 

Părduț Ioana,  

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea 

 

 

 ndrei este un copil de șapte anișori, ce aparține unei familii sărmane, dar 

iubitoare. Astfel că micuțulr nu cunoaște toate problemele celor mari. Veselia lui inundă căminul 

mic și sărăcăcios. Iubirea era liantul acestei familii. 

 Sfărșit de august...sfășit de copilărie fără griji. De acum începea marea provocare- școala. 

Ca prin zbor a trecut ultima săptămână de vacanță, apoi zborul a luat cu el și primele săptămâni de 

școală, în care micuțul Andrei s-a jucat, a desenat alături de colegi. Nu își mai amintea deloc teama 

din prima zi , cum avea să fie doamna?, dar colegii? Ce o fi atât de greu, încât puștii de pe strada 

lui sa-i zică ”acum e acum”? 

 În curând doamna a început să-i învețe primele litere din alfabet. Parcă totul era prea greu 

pentru micuțul erou al jocurilor cavalerești. Dar vai! Au început și primele dojeni: de ce nu ți-ai 

făcut tema? ce este așa de greu? de ce nu lucrezi suplimetar la matematică? . Cifrele, calculele i se 

păreau un mister prea mare, prea greu de depășit . În curând vechii prieteni de joacă de la școală au 

început să râdă, să-i spună ”cap sec”. Atât de tare îl dureau aceste cuvinte încât într-o zi îi spuse 

mamei că nu va mai merge la școală. Ce folos oricum nu poate învăța nimic. 

 În zadar mama i-a explicat că orice început poate fi mai dificil, că prin perseverență poți 

depăși orice obstacol. A reluat cursurile doar pentru ai face pe plac mamei, neînțelegând rostul 

școlii, al calculelor, al srisului .  Au trecut aproape doi ani și el tot nu înțelegea de ce toată lumea îi 

spunea să citească., să exerseze lectura. 

 Asta pănâ într-o zi....În timp ce mergea spre magazinul de pâine, unde la trimis mama sa, a 

zărit într-un șanț o carte.Nu știa ce să facă. Să plece mai departe sau să vadă despre ce era ? 

Curiozitatea a învins. Și-a lăsat sacoșa, a fugit spre șanț și a ridicat cartea prăfuită. În timp ce o 



179 

 

răsfoia, a văzut imagini cu fluturi....preferații lui.  A luat-o la fugă fericit spre casă.  A durat 

apropae teri zile până a terminat de citi, cu toate că nu era prea lungă povestea, dar important er 

acă la motivat pe Andrei să citaescă, să găsească în sfârșit rostul cititului. De acum era atent la 

ceea ce doamna spunea, era hotărât ca să lupte contra proerclelor , a celor care spuneau că el nu 

poate promova. Lectura a devenit o prietenă dragă. 

 În curând progresul său a fost răsplătit, de acum doamna îl dădea exemplu. Cei care cândva 

au râs de el spunând că nu-i în stare de nimic i- au recunoscut inteligența , ușurința cu care se 

exprima, își susținea punctele de vedere.  De acum colegii îi cereau ajutorul . Îi creștea inima de 

ficare dată când cineva îi cerea sfatul . Era premiantul clasei, mândria doamnei și mai ales a 

mamei. 

  

 

 

                                 
 

                                                                                                       Prof.înv.primar Doboș Maria 

                                                                                   Școala Gimnazială Răchiteni, Județul Iași 

 fi cel mai mic dintre frați nu este mereu așa distractiv. Frații mai mari nu îl iau pe mezini de 

multe ori în serios, nu îl acceptă mereu în jocurile lor și pot manifesta de multe ori autoritate față 

de cel mic. Unii reușesc să găsească soluții rapid pentru a se adapta rolului de mezin și pentru a 

câștiga treptat mai multe responsabilități și mai multe libertăți. Alții în schimb își doresc doar să 

treacă mai repede timpul pentru a crește si ei.  

    Acești copii pot crede de multe ori că cei din jur au o viață mult mai frumoasă sau mai liberă, 

ocolită de experiențele neplăcute. Capacitatea de a înțelege perspectiva celuilalt se formează treptat 

în copilărie și este esențială pentru relațiile sociale dintre oameni. 

   Iată o poveste terapeutică prin care copilul poate învăța că pentru a înțelege cu adevărat pe 

cineva, este nevoie să ne punem în locul lui. În plus, povestea care urmează îi învață pe copii să 

aprecieze lucrurile frumoase din propria viață și să încerce să facă față celor mai puțin plăcute. 

 

                                      

   M. este cea mai mică fată a familiei Vasilescu. Ea mai are două surori mai mari: A. și I. De când 

se știe, M. a fost protejata familiei, dar și persoana care nu avea voie să facă mai nimic. Toată 

lumea părea să fie cu ochii pe ea, nimeni parcă nu avea încredere să o lase să realizeze o sarcină la 

fel ca ceilalți. Era pur și simplu,,cea mică’’.Acest rol îi displăcea total M. Însă totul s-a schimbat 

de ziua ei când a primit un costum de vrăjitoare și o carte cu vrăji. După ce s-a chinuit să dezlege 
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cuvintele, a reușit să facă vraja pe care și-o dorea de foarte mult timp. Aceea de a nu mai fi ea, ci 

oricine altcineva își dorea. Și-a dorit să fie A, sora mijlocie. 

    Dintr-o data s-a văzut în camera acesteia. Uitându-se în oglindă și-a dat seama că devenise într-

adevăe A. Până să se dezmeticească, sora mai mare i-a și bătut la ușă și a început să o certe fiindcă 

nu și-a strâns hainele din camera. Pentru că nu voia să facă curățenie, M și-a spus că nu-i chiar atât 

de distractive să fii soră mijlocie. 

    -E mult mai interesant să fii sora cea mare! Astfel că M.s-a transformat în I. Desigur că n-a 

trecut mult timp până să se obișnuiască cu noul corp că mama sa i-a și cerut să meargă în  

bucătărie să spele vasele. Fetița s-a conformat gândindu-se că oricum ce avea să urmeze sigur va fi 

distractive. După o zi întreagă însă, M. a ajuns la concluzia că nu e deloc amuzant să fii sora cea 

mare fiindcă mereu ai de strâns după celelalte surori și pe lângă asta, să te vezi nevoit să rezolvi 

ecuații complicate de matematică nu e o treabă prea plăcută. Iar ora mai târzie la care a mers la 

culcare nu a însemnat o oră în plus de distracție față de restul surorilor, ci efectiv realizarea 

temelor pentru ziua următoare. M. s-a gândit să mai încerce încă o vrajă.  

    -Sigur e mai interesant să fii mama! Nici n-a apucat să spună vraja că deja era îmbrăcată cu 

hainele acesteia trebăluind prin bucătărie.  

     -Termin de făcut ordine  în bucătărie și cu siguranță după asta urmează să mă relaxez în fața 

televizorului, se gândi M. Însă nici vorbă de așa ceva. Cămășile tatălui trbuiau calcate, hainele de 

pe sîrmă strânse și aranjate în dulap, iar gustarea pentru micul dejun al fetelor încă nu era gata. 

       După o zi în care a fost pe rând sora cea mijlocie, sora cea mare și mama, M. și-a dat seama că 

nu e pregătită să mai fie altcineva. A văzut cum e de fapt în realitate să fii altcineva și că până la 

urmă și ceilalți, pe care îi invidia, au o viață cu momente dificile. 

      Fiecare dintre noi are și momente bune și momente mai puțin bune, atât reușite, cît și eșecuri 

peste care trebuie să învățăm să trecem. M. s-a reîntors cu drag și dor la viața ei, alături de colegii 

din clasă cu care uneori nu se înțelegea, dar mulțumită cu cine era și deloc dornică să fie altcineva. 

  

La final, putem vorbi despre poveste cu copilul, pornind de la câteva întrebări: 

1. De ce crezi că părinții și surorile M. o protejau și nu îi dădeau voie să facă tot ce își 

dorește? 

2. Ti-ai dorit vreodată să fii altcineva? 

3. Crezi că dacă M. ar fi vorbit părinților ei despre nemulțumirile pe care le avea, ar fi fost 

mai fericită? 
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 Prof.Porumb Maria, Şcoala Gimnazială,,Stroe S. Belloescu” 

Creşterea violenţei îndreptată asupra copilului constituie una 

din problemele sociale cele mai dramatice cu care se 

confruntăsocietatea. O 

societate sănătoasă nu poate să existe decât dacă ea are o bază 

sănătoasă. Iar aceasta nu poate fi decât familia, în general, şi 

copilul, în particular. Astfel spus, construcţia unei societăţi 

armonioase trebuie să se fundamenteze pe protecţia şi 

bunăstarea copilului. 

Copiii de azi sunt părinţii de mâine. Un copil abuzat şi 

neglijat va aplica probabil un tratament asemănător 

copiilor lui, generându-se astfel un cerc vicios, din care cu greu 

se va mai putea ieşi. Pentru a preîntâmpina şi elimina orice fel de violenţă am inserat în activităţile 

educative tema ,,Fără violenţă!” cu scopul de a contribui la schimbarea mentalităţilor şi a 

comportamentelor inacdecvate în relaţia cu copilul. 

Am reuşit să-mi ating scopul propus prin prezentarea unor scurte poveşti prezentate mai jos. După 

parcurgerea acestora elevii au prins curaj şi au recunoscut că se regăsesc în cele prezentate iar 

împreună am reuşit să eliminăm tristeţea din ochii copiilor care erau abuzaţi sub diverse forme în 

familie sau în grupurile din care fac parte. 

Fără conflicte 

Fluturi albi cu aripi de gheață acoperă pământul, încet, încetișor iarna se lasă în toată splendoarea 

ei. Copiii bucuroși așteaptă zilele de vacanță și se gândesc la toate bucuriile iernii. Doar Cosmin 

este trist, cu toate că era cel mai isteț la învățătură, iar notele înfrumusețau catalogul precum 

ghioceii primăvara pământul, stătea izolat și nu scotea o vorbă, în familie se pare că se instalase 

conflictul. Nu era zi lăsată de la Dumnezeu în care mama 

să nu se certe cu tata sau tata să certe copiii. Doamna 

învățătoare îi observase privirea tristă și și-a dat seama că 

are probleme, a rugat elevii să fie alături de colegul său, 

aceștia s-au hotărât ca în fiecare zi să-l invite să-și facă 

temele cu unl dintre colegi, până se vor rezolva problemele 

în familie. 

  Vorbele bune ale colegilor, încurajarea, semnele zilnice 

de prietenie au adus puțină lumină în viața băiatului, care a 

început să își revină. 

Repercursiunile cuvintelor jignitoare 

    Într-o zi o fetiță plină de emoții și cu pași repezi se îndreaptă spre școală. Cu toate că vremea nu 

părea deloc prietenoasă, fetița era hotărâtă să se prezinte în fața colegilor. Ajunsă la fața locului 

toate gândurile ei bune s-au năruit într-o clipă. Fiind o luptătoare, și-a propus să nu se lase dusă de 
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aparențe, deși acestea erau destul de clare, a încercat să se recomande, spunând toate lucrurile bune 

și mai puțin bune despre ea, ba mai mult vorbise punându-și sufletul și inima pe tavă, crezând că 

după ce colegii vor afla ce fel de om este va fi acceptată cu drag în grupul lor.  

    Mare i-a fost dezamăgirea când și-a dat seama că cei care păreau a o accepta nu conteneau să o 

vorbească de rău sau să intrige și pe alții să procedeze la fel. Zilele treceau una câte una, ea era 

plină de speranță că va veni și vremea când cei din jur vor aprecia felul, cinstea, corectitudinea de 

care dădea mereu dovadă.  

   Așteptarea îi fu zadarnică, dreptatea, cinstea, onestitatea pentru unii 

pare că nu a existat și nici nu va exista vreodată, căci în zilele noastre se 

pare că fiecare își pune, mai presus de orice, interesul său, chiar dacă de 

multe ori este nevoie să calci pe sufletul și inima cuiva.Cuvintele 

jignitoare, insulta, vorbele răstite, mimica și gesturile de la o zi la alta se 

amplificau, ba mai mult celor puțini, de la început, li s-au mai alăturat și 

alții, iar biată fată își găsi cu greu un refugiu, un loc unde să se simtă 

bine, nu știm dacă astăzi liniștea și-a făcut loc în sufletul ei dar știm că 

noi nu trebuie să procedăm niciodată așa ci trebuie să ne acceptăm 

aproapele și să-l iubim așa cum este, să îi sprijinim pe cei care au nevoie de ajutorul nostru chiar și 

cu o vorbă bună, spusă atunci când trebuie poate să încurajeze sau să salveze viața cuiva. 

,,Decât s-arunci o vorbă grea, 

Cu pumnul să loveşti din greu, 

Dă Doamne, Tu, dragostea Ta 

Şi-o mână darnică mereu.” 
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Prof. Costache Elena Păpușa- 

Școala Gimnazială ,,Coresi” Târgoviște 

 

 

,, ntr-o şcoală de la ţară, la ora de religie, un copil l-a întrebat pe preot, 

care le vorbea despre milă ca despre prima virtute pe care trebuie să o 

avem neapărat ca să ne mântuim: 

- Părinte, dar eu, care sunt sărac şi nu am ce dărui, cum să... fac eu 

milostenie? Dacă aş avea şi eu mai mulţi bani, aş da cu dragă inimă, dar 

aşa… 

- Fiule, nu asta înseamnă milă. Uite, de exemplu, ieri dimineaţă, plecând cu 

treburi, am văzut-o peste drum pe mama ta, ieşind din curte şi ajutând până 

acasă o bătrână, ce se ostenea cu o legătură de lemne. Mai târziu, am zărit-

o iarăşi îndrumând un călător ce se rătăcise şi, chiar dacă nu l-a putut 

ospăta, un sfat bun şi o cană cu apă rece s-au găsit şi pentru el. Când vecina 

de alături a plecat în târg cu treburi, i-a lăsat în grijă copilul cel mic. Spre 

seară, când doi săteni se certau în drum, a ieşit şi, cu vorbe frumoase, i-a 

împăcat. Vezi tu, acum, ce este mila? Chiar dacă nu ai bani să dai şi 

celorlalţi, nimic nu te împiedică să-i ajuţi cu atât cât poţi.Nu trebuie să dai 

din buzunar, ci din suflet.” 

“Cu un bănuţ dăruit, poţi cumpăra cerul. Nu fiindcă cerul ar fi atât de 

ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire. Dacă n-ai nici 

măcar acel bănuţ, atunci dă un pahar cu apă rece!” (Sfântul Ioan 

Gură de Aur).” 

Această pildă am utilizat-o la o lecție dedezvoltare personală la clasa a II-a 

despre cum putem face fapte bune pentru oamenii din jurul nostru. După ce 
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am citit copiilor această pildă le–am cerut ca săptămâna următoare  să dea 

și ei exemple  de situații în care au făcut o milostenie, o faptă bună. 

        Săptămâna următoare când am avut ora de dezvoltare personală eleva 

M.N. spune cum își ajută colegul Z.M. care are mâna în gips : îl ajută să 

scoată cărțile și caietele sau să le strângă, îl ajută să se îmbrace, să își 

noteze tema etc. 

       A.M. spune cum și-a ajutat vecina care e mai în vârstă din bloc să își 

care cumpărăturile. 

M.G. spune cum a sunat pe colegul său E.P. care era bolnav și i-a dat 

temele. 

N.S. amintește cum toți elevii din clasă au donat fructe, legume și conserve 

în cadrul acțiunii de voluntariat intitulat ,,Tezaurul Toamnei” ce a fost 

organizat de o școală din Târgoviște. 

A. A.  amintește de  ,,Târgul de Crăciun” organizat de școala noastră de 

Crăciun la care a donat obiecte confecționate de ea și de ceilalți colegi din 

clasă și care au fost vândute și de banii strânși au beneficiat familiile 

copiilor care aveau mare nevoie de ajutor financiar. 

    A.M.V.  spune că și-a dăruit jucăria pe care o avea în mână într-un parc 

unui copil care plângea pentru că acesta și-o dorea foarte mult.Copilul a 

încetat să plângă și era foarte fericit. 

    G.D. ,A.N., I.A. ȘI R.T.spun că au dăruit hăinuțele care le erau mici în 

cadrul unei acțiuni umanitare care a avut loc la școala noastră pentru a fi 

dăruite copiilor care aveau nevoie să fie ajutați. 

   M. Ș. spune că a găsit 4 cățeluși aruncați la gunoi pe care i-a luat acasă și 

i-a îngrijit o săptămână, apoi i-a dăruit unei mătuși care locuia la țară și îi 

putea îngriji mai bine. 

I-am întrebat pe copii cum s-au simțitei când au făcut aceste fapte bune. Ei 

au spus că s-au simțit forte fericiți și își doreau să poată ajuta mai mult. 

 Le-am reamintit copiilor vorbele spuse de Sfântul Ioan Gură de  Aur și 

anume,, Dacă n-ai nici măcar acel bănuţ, atunci dă un pahar cu apă 

rece!” (Sfântul Ioan Gură de Aur).” 
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   În concluzie orice fapă bună este bine văzută și ne înnobilează 

sufletește.Am încheiat cu îndemnul să facem câte o faptă bună în 

fiecare zi. 

Bibliografie 

Sursă internet :http://romanidiaspora.blogspot.com/2012/01/479-de-pilde-

crestin-ortodoxe.html-,,Milostenia” 

 

 
poveste  pentru  copii  și  părinți 

 

 

   Prof. înv. primar  MOCANU-SAVU   

MARINELA-DOINA 

Școala  Gimnazială  ,,Nicolae  Bălcescu” 

 

 

fost odată ca niciodată o păpuşă foarte frumoasă care se numea Paula Priscila. Ea era 

o 

păpuşă unică, făcută din materiale deosebite pe care orice colecţionar de păpuşi ar fi fost încântat 

să o aibă – cu excepţia proprietarilor ei – i se părea Paulei. În consecinţă, biata păpuşă nu se 

gândea la ea ca  şi cum ar fi fost specială. De fapt, se gândea la ea ca şi cum ar fi fost o păpuşă 

banală. 

      Într-o zi păpuşica Paula a ajuns la licitaţie. Ştiţi ce este aceea? S-ar putea să fi văzut licitaţii la  

TV unde mai mulţi oamni doresc acelaşi lucru şi fiecare dintre ei oferă bani până când cea mai 

mare ofertă   este   aceptată.  Paula   nu  prea   înţelegea  cum ajunsese în postura respectivă şi de 

mai multe ori s-a întrebat dacă  făcuse ceva ca să ajungă acolo. Cumva, simţea că licitaţia nu era în 

regulă, dar Paula nu putea să facă  nimic pentru a întrerupe ceea ce se întâmpla, şi nu se simţea 

prea bine nici din acest motiv. 

     Într-o parte a camerei era un bărbat care licita pentru păpuşica Paula. Părea să fie un bărbat 

drăguţ, cumsecade, care o dorea cu adevărat în casa sa cu el. În cealaltă parte a camerei era o 

femeie  care de  asemenea licita pentru Paula. Şi ea părea drăguţă şi cumsecade şi era la fel de 

hotărâtă să o ducă  pe  Paula la ea acasă. Pe măsură ce fiecare îşi depunea oferta,  Paulei i se părea 
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că îi aude pe fiecare  zicând: ,,Haide şi locuieşte cu mine. Voi avea grijă de tine. Îţi voi oferi tot 

ceea ce ai nevoie. Te vreau în  casa mea”. Dacă o păpuşă ar putea arăta tristă, atunci cu siguranţă  

biata  Paula  ar  fi  arătat  foarte  tristă... pentru că aşa se simţea. Nu-i plăcea să fie prinsă la mijloc, 

neştiind în ce casă să locuiască, simţind că nu prea are de ales, nedorind să facă alegerea 

respectivă, chiar dacă ar fi existat posibilitatea.  Pe măsură ce bărbatul licita pe o parte şi femeia pe 

cealaltă, păpuşica Dolly a început să se  gândească la alternative. Ce dragut ar fi, a început să se 

gândească, dacă ar fi împreună şi aş putea  locui cu amândoi. Dacă asta nu se va întâmpla  poate  

aş  putea  locui  o  parte  din  timp  cu  unul  dintre  ei  şi  altă  parte  cu celălalt.  Poate  există  

posibilitatea  ca  amândoi  să  fie  fericiţi.  Bărbatul a început să vorbească mai tare când licita. 

Femeia a devenit mai disperată. Păpuşica  Paula a început să creadă ca ar fi mai bine dacă ar cădea 

de pe raftul pe care era expusă. Dacă ar fi fost  crăpată sau spartă  poate  bătaia  pe  ea  s-ar  fi  

oprit.  Apoi  şi-a  dat  seama  că  dacă  lucrul  acesta  s-ar  fi 

întâmplat  nimeni  nu  ar  fi  fost  fericit,  nici  măcar  ea  însăşi.  Oare de ce bărbatul vorbea aşa de 

tare şi femeia era aşa de disperată, s-a întrebat. Era oare  pentru că fiecare dintre ei o iubea aşa de 

tare încât gândeau ca ar fi putut fi fericiţi dacă ar fi fost unici  posesori ai păpuşii? Pe măsură ce a 

început să se gândească la faptul că ei o iubesc şi o doresc, a  început să se simtă mai bine. Nu 

conta cine câştiga şi nu conta cu cine urma să meargă să trăiască,  exista ceva ce urma să rămână 

neschimbat. Atât bărbatul cât şi femeia licitau pentru că o doreau, pentru  că era specială şi unică, 

pentru că era iubită şi preţuită.  Orice s-a întâmplat în camera de licitaţie în ziua aceea, sau în zilele 

dinainte sau în zilele care au  urmat, păpuşa Paula ştia că era – şi că va rămâne întotdeauna – 

specială. Uneori uita, dar în acele  momente era util să-şi amintească sieşi: S-ar putea să nu fie de 

acord unul cu celălalt, dar mă iubesc.  Da, putea fi iubită şi preţuită, şi într-un anume fel se simţea 

mai bine dacă îşi amintea lucrul acesta. A simţit mândrie pentru că era Paula Priscila, şi s-a simţit 

confortabil pentru că era păpuşica Paula – dar,  mai  important, s-a gândit ea,  era  faptul  că  se  

simţea  foarte  bine  în  propria  piele. 

 

                                                                      Adaptat după 101 Healing Stories for Kids and Teens 

                                                                                                                                   de G. W. Burns 

 

Această poveste poate ajuta copiii să aibă o părere bună despre propria persoană, chiar dacă 

părinţii se ceartă. De asemenea, părintii pot înţelege cât de rău este să se certe pentru copii, în 

prezenţa acestora.  

 

 

I   PREZENTAREA  CAZULUI 

 

1.   Date personale  

• Nume şi prenume :  X Y 

• Sexul:  masculin 

•  Locul şi data naşterii : Nicolae  Bălcescu,  15.03.2005 

• Domiciliul : comuna  Nicolae  Bălcescu  

• Clasa : a III-a 

 

2.   Date familiale  
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     Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor.  

Tata : fără ocupaţie , plecat în Italia 

Mama : casnică  

     Studiile  părinților 

Tata : gimnazial 

 Mama : primar 

 

3. Structura şi componenţa familiei . Familia acestui copil este normală, formată din 5 membri 

(tatăl, mama, o fată  de 16 ani,  o  fată  de  12  ani  și  un  băiat  de  9  ani) 

  X  are 9  ani şi este mezinul familiei.  Ridică probleme părinţilor acasă şi cadrelor  didactice la 

şcoală. Copilul locuieşte împreună cu mama şi surorile lui. Mama nu lucrează şi îi place să  bea, 

din cauza aceasta sunt permanent certuri în familie. Tatăl  este  plecat  în  Italia. Mama nu 

comunică  deloc  cu fiul ei. Aşa că,  sora cea mai mare,  de 16 ani este  cea care îl îngrijește şi se 

preocupă de educatia copilului în cea mai mare parte a timpului. Copilul  vorbește  în  fiecare  zi  

la telefon  cu  tatăl  lui,  plecat  în  Italia când  băiatul  a terminat  clasa a II-a. În  clasa  a III-a 

băiatul  a  început  să  aibă  probleme la  învăţătură şi cu disciplina. Nu respectă  regulile clasei, 

vorbeşte urât cu colegii. Intră în conflicte cu colegii, e agresiv cu cei din jur. Cu colegii din clasă 

nu relaționează. Elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele 

minimale de  performanţă.  

 

II   EVALUAREA  DIAGNOSTICATĂ 

 

        X  este tot timpul deprimat, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă; 

        Comportamentul:  

- nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare; 

- răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să privească în ochi 

învăţătoarea când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor; 

- când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea, nu rămâne liniştit şi 

îşi deranjează colegii; 

-  X  are capacităţi intelectuale de nivel mediu; 

- are puţini prieteni şi începe foarte  rar o conversaţie; 

- rămâne singur în timpul recreaţiilor, ceilalţi îl ocolesc, pentru că are de multe ori, un 

comportament violent; 

- X spune că, acasă nimeni nu-l bruschează, dacă este liniştit. 

         

        Dialog cu elevul:  

X   pare la prima vedere un băiat liniştit care evită să vorbească. El declară că acasă face numai 

ceea ce vrea el. Dacă mamei lui nu-i place ce face el la un moment dat, el se supară, iar ea îl lasă în 

pace. “Când trebuie să răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că vor râde ceilalţi copii de mine 

dacă voi greşi.” Dacă cineva îi zice ceva, imediat, în pauză, sare la bătaie, devine violent. 

        Dialog cu mama: 

        Este un alt copil acasă. Mama ne spune că îi este greu de când a plecat tatăl in Italia, că îi este 

dor de tatăl lui, că îi simte lipsa. De la plecarea tatălui  are din ce în ce mai multe probleme cu 

ceilalţi. Are un comportament ostil şi agresiv  faţă  de sora lui de 12 ani. Mama nu-l pedepseşte, 
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pentru ceea ce face, considerând că va veni timpul când X îşi va da seama că greşeşte şi nu va mai 

fi violent, iar când tata se va întoarce, totul va intra în normal. 

  

        ANALIZA DATELOR  ŞI  STABILIREA  IPOTEZELOR  

        Lipsa afectivitãţii, încã din copilãrie, poate determina tulburãri afective, concretizate în 

comportamente deviante.Pãrinţii nu valorizeazã şcoala. Trebuie lucrat pe marginea ideii de familie, 

responsabilitatea membrilor, dragostea necondiţionatã a pãrinţilor. Lipsa de susţinere a copilului 

aflat în dezvoltare atât intelectualã cât şi psihicã , poate avea consecinţe nefaste asupra întregii 

personalitãţi. 

       Inadaptarea lui X la şcoală este atat expresia certitudinii că el nu este capabil să reuşească, cât 

şi expresia adevărului conform căruia ”Cine sunt ei să râdă de mine?” 

       Cu toate acestea există o contradicţie între comportamentul  băiatului de acasă (închis în sine 

şi ostil) şi de la şcoală (agresiv şi ostil) aceste comportamente îi permit să stăpânească ambele 

situații 

 

       Fixarea obiectivelor 

• Obiective pe termen scurt 

1. - identificarea tuturor cauzelor care au favorizat apariţia comportamentului 

deviant;  

2. -  implicarea  lui  în discuţiile din  clasă alături de colegii săi,  pentru  a-și  spune  

părerea; 

3. - conştientizarea tuturor celor implicaţi pentru acordarea sprijinului afectiv şi 

comunicaţional necesar.  

                   4.  - i se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi 

responsabilizat. 

 

• Obiective pe termen lung 

                       1.   -  cunoaşterea intereselor şi aptitudinilor lui A. pentru a-l ghida în activitãţile 

şcolare viitoare; 

                       2.  -  la şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii; 

                       3.  -  activităţile scrise vor fi terminate în timp util. 

                       4. -- conştientizarea greşelilor şi identificarea posibilitãţilor de remediere a acestora, 

stabilirea unor cãi de acţiune pentru îndreptarea comportamentului;  

                       5. -  conştientizarea riscurilor la care se expune prin comportamentul pe care-l are;  

                       6. - educarea copilului în ceea ce priveşte stãpânirea de sine, autocontrolul, 

învingerea propriilor temeri;  

                        7. - formarea unui EU social, capabil sã fie rezistent la frustrare, cu o imagine de 

sine mai ridicatã dupã posibilitãţile reale pe care le deţine;  

                         8. - identificarea laturilor, componentelor şi trãsãturilor celor mai importante de 

personalitate;  

                         9. - studierea în profunzime a particularitãţilor de temperament, a nivelului de 

inteligenţã, a parametrilor afectiv-emoţionali, a nivelului controlului de sine.  

 

III    STRATEGII  DE  REZOLVARE  A  SITUAȚIEI  PROBLEMĂ 
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• conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el; 

• o strânsă legătură cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie de aproape 100%; 

• ajutarea lui X. de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi părerea în faţa colegilor 

săi, printr-un sistem de sprijin şi încurajare din partea învăţătoarei; 

•  mai puţină exigenţă din partea învăţătoarei în materie de teme scrise; 

• i se va da ocazia să-şi măreasacă încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în 

situaţiile în care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în competiţii, 

concursuri; 

• se va cere ajutorul consilierului școlar. 

                  În timpul unei întâlniri la care au participat mama învăţătoarea, directorul şcolii, X a 

acceptat să încerce să atingă obiectivele pe termen scurt. Prin terapie copilul trebuie ajutat, motivat 

sã rãspundã cu succes la o sarcinã de învãţare. Prin urmare nivelul de motivare trebuie sã crescã 

progresiv, pentru o bună integrare şi în acelaşi timp recuperare. Aşa îşi va controla mai bine 

impulsurile de moment.Tehnicile de management al comportamentului au avut la bazã respectarea 

anumitor reguli şi recompensarea copilului pentru fiecare progres.Împreunã cu colegii şi cadrul 

didactic de la clasa am stabilit un set de reguli legate de comportament valabile pentru toţi.(A fost 

alesă o mascotã a clasei care stãtea la loc vizibil pentru orice fapta bunã. Copilul care avea un 

comportament exemplar o agãţa în perete, când regulile erau încãlcate mascota era pusã în dulap.) 

Jocurile au dus la o coeziune a grupului, la internalizarea unor reguli, am mers de la simplu la 

complex, X fiind apreciat pentru desenele realizate şi sprijinul necondiţionat acordat colegilor.A 

fost foarte mândru când în cadrul unui joc unul din colegi a afirmat cã are suflet bun şi este 

harnic.S-a dovedit a fi îndemânatic şi la confecţionarea de materiale, ba chiar aplaudat de colegi 

când a terminat primul de asamblat o machetã.  

        

Responsabilităţi 

                   I se cere lui X să răspundă zilnic de strângerea caietelor de  teme, de curăţenia clasei, 

explicându-i cât de importantă este sarcina sa. Va lucra o dată pe săptămână cu consilierul şcolii. 

Participarea în clasă -  Învăţătoarea îl va ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei 

întrebări care va fi pusă în ziua următoare. Acest fapt are ca scop mărirea participării lui în clasă, 

micşorându-i teama de a răspunde în faţa colegilor. 

Rolul jucat de învăţătoare va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încăt 

să-i permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă.  

Participarea lui X la discuţiile din clasă nu va lăsa loc unei intensificări speciale. Băiatul 

va fi conştient că răspunsurile corecte date în faţa colegilor sunt de fapt o recompensă “Ceilalţi vor 

vedea că nu sunt aşa de rău.” 

 

Teme scrise: 

               Se va reduce numărul notiţelor pe care trebuie să le ia în clasă. 

               Se va face o evaluare orală a materiei, după fiecare unitate de învăţare, înaintea unei 

evaluări sumative.  

Aptitudini sociale 

În timpul activităţilor de grup, X  va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze planul 

de acţiune după o consultare cu învăţătoarea care trebuie să spună ce să spună şi ce să facă în rolul 

respectiv. 

Şedințe de consiliere 
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·        o dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar; 

·        o dată pe lună va participa  mama lui X 

 

IV    RESURSE  UMANE  IMPLICATE 

• X și  elevii  clasei  a III-a; 

• cadrele  didactice  de  la  clasă; 

• mama, surorile  lui  X 

• consilerul  școlar 

 

V     REZULTATE  OBȚINUTE 

• doamna învăţătoare a hotărât ca acest comportament să fie considerat pozitiv şi să aibă o 

atitudine cât mai flexibilă 

• la sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase probleme deosebite  în clasă; 

• randamentul lui X la învăţătură a crescut, dar s-a impus şi în continuare ajutorul doamnei 

învăţătoare, prin program de lucru   suplimentar printr-o şedinţă de o oră pe săptamână în afara 

orelor de clasă; 

• mama continuă să întâmpine dificultăţi în impunerea unor limite acasă, deşi recunoaşte că  

X depune mai mult efort pentru a colabora. 

 

VI       MONITORIZAREA  EFECTELOR  ȘI  MĂSURI  REGLATORII  

        La  interval de două săptămâni, apoi la o lună de  la prima întâlnire au avut loc şedinţe cu X, 

mama şi consilierul şcolar. 

        Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile spontane 

şi convenabile lui X cu alte persoane. 

        Numărul mărit de activităţi scrise pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa băiatului. Spre 

exemplu, după perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a început să 

participe în clasă din ce în ce mai mult, fiind din ce în ce mai activ.  

        Atunci când a început să participe spontan, el a încercat să afle până unde putea merge        

(întârzia, dădea răspunsuri nepotrivite, vorbea neîntrebat, vorbea în timpul orei cu alţi colegi, 

deranjând ora şi se purta la fel ca înainte). Dialogul lui X cu consilierul şcolar şi cu doamna 

învăţătoare au arătat că acest comportament reflectă siguranţa crescută a copilului şi încrederea sa 

în relaţiile cu ceilalţi. 

 

VII    FEED-BACK 

          - familia trebuie permanent atrasã cãtre şcoalã şi motivatã în susţinerea ulterioarã a bãiatului, 

mama ar  putea sã comunice  mai mult cu X,  surorile  sã-l ajute la teme , acolo unde se pricep. 

        - comportamentele deviante ale bãiatului vin din sfera tulburãrilor emoţionale, lipsa 

afectivitãţii şi a comunicãrii cu familia au dus la atitudini nedorite, el aflându-se permanent în 

cãutarea unui suport afectiv; problemele de naturã afectivã au condus şi la o scãdere în plan 

cognitiv,la o lipsã a motivaţiei pentru învãţare;  
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          - comportamentul său agresiv, faţă de sora lui, faţă de mama este datorat lipsei unei persoane 

de sex masculin din casă, respectiv tatăl, în care copilul are mare încredere. Momentan, el se simte 

abandonat de tata. 

        - nu trebuie sancţionat elevul, ci numai comportamentele deviante, iar pedeapsa trebuie sã 

subscrie procesului de disciplinare, contribuind astfel la dezvoltarea abilitãţilor de control şi 

autoreglaj comportamental;  

        - se impune câştigarea elevului prin realizarea unei legãturi apropiate, importantã în procesul 

de transformare, în atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus;  

         - aşteptãrile trebuie formulate clar, pe înţelesul copilului ; 

         - în continuare şi consilierul şcolar, şi doamna învăţătoare vor aplica tehnici experimentale 

pentru a ameliora starea de teamă şi de  inadaptare şcolară  pentru X 
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Prof. Ozsvath Adriana-Elisabeta 

Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Unirea 

 

” ă știi să lucrezi cu cei de lângă tine este o lecțiefoarte importantă. Cooperarea ne 

ajută să ne croim drum în viață.În India trăiau șase prieteni care erau toți nevăzători. Iar india 

este locul unde trăiește unul dintre cele mai mari animale sălbatice: elefantul. Dar, cei șase fiind 

nevăzători, nu aveau de unde să știe cum arată un elefant. Într-o zi, cei șase stăteau împreună și 

povesteau când au auzit un răget foarte puternic. ”Cred că este un elefant pe stradă” spuse unul 

dintre ei. ”Este șansa noastră de a afla cum arată acest animal”spuse celălalt. Așa că au ieșit pe 

stradă. 

Primul nevăzător a ajuns la elefant și i-a atins urechea elefantului. ”Ah”, își apuse, 

”elefantul este un animal mare și aspru. Se aseamănă cu un covor.” Cel de-al doilea nevăzător a 

pipăit  trompa animalului. ”Acum înțeleg, s-a gândit el, elefantul este lung și rotund”. Se 

aseamănă cu un șarpe uriaș”. Cel de-al treilea nevăzător a atins piciorul elefantului. ”Ei, n-aș fi 

ghicit niciodată”,  a spus, ”elefantul este înalt și tare, exact ca un copac”. Cel de-al patrulea 

nevăzător a atins o parte a elefantului. ”Acum înțeleg”, s-a gândit, elefantul este mare și fin ca un 

perete”. Cel de-al cincilea nevăzător a atins colțul elefantului. ”Elefantul este iun animal tare și 

ascuțit ca o lance” a decis acesta. Cel de-al șaselea nevăzător a atins coada elefantului. ”Ca să 

vezi”, spuse el, ”scoate răgete destul de puternice, dar arată ca o frânghie lungă și subțire”. După 

aceea, cei șase nevăzători s-au așezat din nou să discute despre elefant. ”Este mare și aspru ca o 

carpetă” spuse primul. ”Nu, este lung și rotund ca un șarpe” spuse al doilea. ”Glumești” spuse al 

treilea, ”este înalt și tare ca un copac”. ”Nu e adevărat” mârâi cel de-al patrulea ”este mare și 

fin ca un perete”, ”Tare și ascuțit ca o lance”țipă cel de-al cincilea. ”Lung și subțire ca o 

frânghie” țipă cel de-al șaselea. Astfel începu cearta și fiecare susținea că are dreptate. Doar îl 

atinseră cu propriile mâini, nu-i așa? Proprietarul elefantului auzi țipetele și veni să vadă care 

este cauza conflictului. ”Fiecare are dreptate și fiecare se înșală” spuse el. ”Un om nu poate afla 

singur adevărul, ci doar o parte din el. Dar dacă lucrăm împreună, fiecare adăugând partea lui 

întregului, putem afla înțelepciunea”.  

Această povestioară, preluată de la Fundația Noi Orizonturi,  le-am prezentat-o elevilor în 

contextul în care pe parcursul activităților pe grupe, elevii B.B, B.A și H.R erau în conflict, 

deoarece fiecare susținea că doar ei au dreptate. Înainte de a le citi această poveste m-am jucat cu 

toți elevii clasei a VIII-a. I-am legat cu o eșarfă la ochi, le-am pus l-a îndemână un ursuleț mare de 

pluș, și nu i-am lăsat să atingă decât o parte. După ce au atins i-am întrebat ce au simțit și ce cred 

că este. Răspunsurile au fost haioase. Când  i-am dezlegat la ochi și au văzut ce au atins, au 

comparat cu ce au crezut și au început să conștientizeze că nu este corect să susții că doar tu ai 
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dreptate. Povestioara a avut un rol moralizator, întărind ideea care a prins rădăcini în urma jocului, 

deoarece după ce am citit am discutat cu ei pe baza textului ( Despre ce a fost vorba?, Cum se 

comportă personajele?, Cu cine s-ar identifica ei? etc). Am stabilit cu ei că, atunci când vom 

observa că nu se respectă, vom întreba Cum este elefantul? 

Începând cu acel moment, elevii B.B, B.A și H.R încearcă să își schimbe comportamentul 

acceptându-și ideile reciproc. 

 

 

Elev: Metea Felician 

Clasa: a VI-a, Șc. Gimn. ”Avram Iancu”, Unirea 

Prof. Coord.: Ozsvath Adriana E 

     ra o zi toridă de vară. Mama mi-a adus o carte in dar cu care să îmi petrec timpul 

liber .Mai târziu aveam  să aflu că acea carte îmi va schimba viața. Titlul cărții era ,,Mâini 

înzestrate”. 

Era vorba despre viața a doi copii din Detroit, crescuți de o mamă singura și de greutațile 

întâmpinate pe parcusul copilăriei . 

Mama lor muncea din greu ca menajeră pentru a-i putea crește  și a le oferi o educație 

deosebită spunându-le tot timpul că este singura lor șansă de a scăpa de sărăcie. Ea le cerea să 

citească foarte mult si să renunțe la orice alte activități. Cei doi frați, la început nu au fost prea 

încântați de decizia mamei lor dar, cu timpul, și-au dat seama ce mult contează în pregătirea lor . 

Dacă înainte erau cei mai slabi, acum ajunseseră printre primii din clasă. 

Sfaturile mamei lor erau întotdeauna  încurajatoare. Pe parcursul copilăriei lor au trecut 

prin multe greutăți fiind nevoiți să se mute de la o școală la alta. 

Ajuns la liceu în clasa a-X-a, Ben începe să sufere fiindcă nu era acceptat de colegii lui 

deoarece era îmbrăcat sărăcăcios. El o roagă insistent pe mama lui să-i cumpere si lui haine 

scumpe. Mama îi spune cu glas domol că nu haina îl face pe om ci omul pe haina, dar el, 

insensibil, la greutățile mamei a insistat până a obținut acele haine . 

Ben a fost acceptat de colegi, participa la tot felul de petreceri neglijând învățătura astfel 

ajungând dintr-un elev foarte bun, în unul mediocru. Bineînteles că acest lucru nu l-a făcut fericit .  
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Timpul a trecut, Ben si-a revenit și a sosit momentul alegerii colegiului. El a ales colegiul 

Yale unde a obținut o bursă care îi acoperea 90% din costuri. 

După primele  zile petrecute la colegiu si-a dat seama că nu este atât de inteligent pe cât a 

crezut el. Având probleme la chimie, era speriat că nu o să reușească să-și ia examenul și încerca 

să se încurajeze amintindu-și sfaturile mamei: ,, Bennie, dacă vrei, poți; chiar mai bine decât alții” . 

,,Eu cred că poți.’’ 

După toate greutățile vieții, Ben a ajuns  să fie admis la cel mai bun spital considerat de el. 

Bennie recunoaște că doar credința în Dumnezeu si încurajările mamei l-au ajutat să devină în  

viață cel mai vestit  neurochirurg. 

Eram un copil răzgâiat. Credeam că totul se rezolvă cu banii sau dacă ai bani. Făceam 

prostii repetate care o întristau pe mama mea dar eu nu îmi dădeam seama. Eram si eu ca Ben îi 

ceream la mama lucruri scumpe făra ca eu sa îi promit ceva. Evident cum mama mă iubea extrem 

de mult se sacrifica să-mi  cumpere ce doream . 

Aceasta carte m-a schimbat .Mi-a dovedit ca nu banii rezolvă orice și m-a ajutat să  înțeleg 

că nu conteaza hainele și bogățiile ci intelgența. Dacă înveț,i o să poti avea tot ce iți dorești. M-a 

ajutat să mă înțeleg  foarte bine cu părinții mei și să încep să constientizez. Ușor, ușor dar cu pași 

repezi m-am îndreptat pe calea cea buna. 

Acum îmi este ușor să-mi înțeleg părinții si încerc ca zilele negre făcute  să se transforme în 

zile luminoase, cu soare si veselie . 

Cărtile sunt adevăratele comori ale vieții ! 

 

 

Elev: David Paul, cls a VI-a 

Șc. Gimn. ”Avram Iancu”, Unirea 

Prof. Coord: Ozsvath Adriana-E 

icu și Viorel erau foarte buni prieteni, încă de când erau la grădiniță. Au fost colegi de 

bancă din clasă întâi și până acum când au ajuns în clasă a VI-a. Amândoi învățau foarte bine,erau 

cuminți, ascultători și foarte respectuoși, încât erau invidiați de ceilalți colegi, care îi numeau 

„magnificii”.  



195 

 

           Într-o zi în clasă celor doi prieteni a venit un coleg nou pe nume Nelu. Toți l-au primit cu 

brațele deschise și au fost alături de el,însă acel băiat era răutăcios,needucat și tot timpul pus pe 

ceartă.Nicu și Viorel au încercat să vorbească cu el și să-l facă să înțeleagă anumite lucruri.  

           Într-o zi Nelu l-a sunat pe Nicu și l-a invitat la el să-și facă temele împreună. Nicu s-a 

dus,dar Nelu nu avea chef de teme și a început să-i spună că Viorel îl vorbește de rău și că nu este 

un prieten adevărat.Nicu nu știa ce să creadă pentru că îl cunoștea de foarte mult timp pe Viorel și 

nu s-a gândit nici o clipă că acesta l-ar putea trăda,însă a lăsat timpul să treacă,păstrând o anumită 

distanță și răcire față de Viorel și s-a împrietenit cu Nelu.  

          Răutacios cum era, Nelu, l-a sunat într-o zi și pe Viorel și l-a invitat la el, cu scopul de a-l 

face să se certe cu Nicu,spunându-i și lui că Nicu îl vorbește de rău și nu e un prieten bun.În zilele 

următoare la,școală,Nicu și Viorel se comportau că doi străini,nu mai erau acei „magnifici”,nici 

unul dintre ei neîndrăznind să-l întrebe pe celălalt ce s-a întâmplat.  

   Văzându-l tot timpul abătut și că nu mai petrece așa de mult timp cu Viorel,părinți lui 

Nicu i-au dat o carte să citească.Era o carte despre prietenie cu multe proverbe și zicători.Printre 

proverbe erau și „Prietenul la nevoie se cunoaste”,dar și „Spune-mi ce prieten ai că să-ți spun cine 

esti”,era și zicală „Ai grijă ce prieten îți alegi”.După ce a terminat de citit cartea,Nicu a stat o 

săptămâna și a analizat acele vorbe.După puțin timp Nicu a bănuit ceva și a vrut să stea de vorba 

cu Viorel,așa că a plecat la el să afle scopul destrămării prieteniei lor.  

          Din vorba-n vorba cei doi colegi și-au dat seamă că acel „prieten”,Nelu,este un copil 

mincinos și de neîncredere,care a încercat să distrugă o adevărată prietenie.  

         De atunci au trecut împreună peste toate obstacolele și au redevenit acei „magnifici”,iar lui 

Nelu i-au spus  împreună în față tuturor colegilor că „Minciuna are picioare scurte”.  

       Așadar o carte poate schimbă viață oricui.    
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Prof Fediuc Claudia Andreea 

Școala Gimnazială "Elena Rareș", Botoșani 

 

 att era un băiat destul de bun. Îi plăceau prietenii și familia lui și, în general, și ei îl 

plăceau pe el. Spun "în general", pentru că uneori Matt se înfuria foarte tare. Dacă lucrurile nu 

mergeau cu voia el, începea să țipe la oameni. Trântea ușile, îi împingea pe ceilalți copii sau 

arunca toate lucrurile pe care punea mâna. Mama și tatăl lui îi spuneau de mult lucruri ca: "Ar fi 

bine să înveți să-ți controlezi nervii, tinere, sau într-o zi ai să dai de bucluc.". Matt observă că unii 

dintre prietenii lui de la școală tindeau să îl evite din ce în ce mai mult. Cu cât se înfuria mai mult, 

cu atât mai puțin voiau ei să stea cu el. 

 Asta îl îngrijora pe Matt. Îi plăceau prietenii lui. Nu voia să-i piardă, dar nu știa ce să facă 

în privința asta. El dintotdeauna fusese așa. Oricât s-ar fi străduit, uneori lucrurile se acumulau ca 

într-un vulcan și în cele din urmă erupeau. Matt simțea că nu era în stare să controleze asta. Ce 

putea să facă? 

 Într-o sâmbătă dimineață, tatăl lui s-a întors acasă de la magazinul de materiale de 

construcție și a spus: "Matt, am un cadou pentru tine". A scos dintr-una din sacoșele de 

cumpărături un ciocan nou-nouț și o pungă cu niște cuie strălucitoare. A luat o cratiță veche și a 

vărsat cuiele în ea. Întinzându-i lui Matt ciocanul nou-nouț și cratița cu cuie, a spus: "De fiecare 

dată când te înfurii, du-te afară și bate un cui în gardul de lemn de lângă casă". 

 La început Matt a crezut că bătrânul înnebunise sau ceva de genul acesta. Poate era prea 

presat la muncă, dar Matt a răspuns la asta cu o ridicare din umeri. Încercare orice altceva, de ce să 

nu facă și ce zisese tatăl său? 

 De fiecare dată când se înfuria acasă, se ducea să bată un cui în gard. Dacă se înfuria la 

școală, își amintea de câte ori își perduse cumpătul și, imediat ce ajungea acasă, se ducea și bătea 

numărul de cuie în gard. 

 Curând lui Matt o s-a părut plictisitor să bată cuie. Nu-i plăcea să contabilizeze de câte ori 

se supăra și apoi să meargă în magazie, să ia ciocanul și cuiele, să meargă până la gard și să bată 

câteva cuie în plus, în special dacă era frig și ploua. Suprinzător, Matt a descoperit că se înfuria din 

ce în ce mai puțin. De fapt, era mai ușor să-și controlee temperamentul decât să-și amintească de 
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câte ori nu o făcuse și să meargă să bată cuie în gard. După o săptămână în care nu fusese nevoit să 

se confrunte cu gardul, nici măcar o dată, s-a dus mândru să-i spună asta tatălui său. 

 "Bine", a spus tatăl său. "Sunt mulțumit să aud asta. Pentru fiecare zi pe care o petreci fără 

să te enervezi, vreau să te duci și să scoți unul dintre cuiele pe care le-ai bătut în gard". 

 Zilele treceau și cuiele dispăreau unul câte unul, dar, undeva în timpul sarcinii de a le 

scoate, Matt a descoperit că rămâneau găuri în locul lor. Lemnul se umfla în jurul unora, 

astupându-le puțin, în timp ce unele rămâneau cât grosimea cuiului. Matt a început să fie preocupat 

de găurile care se păstrau, chiar și după ce scosese cuiul. 

 Când i-a spus tatălui său, acesta a spus: " Asta seamănă un pic cu ce se întâmplă când ne 

enervăm. Mânia poate răni și uneori lasă o rană sau o cicatrice pe care oamenii o pot ține minte 

mult timp după ce mânia a trecut". 

 În următoarele zile, Matt s-a gândit la cuvintele tatălui său. Nu-i plăcea faptul că făcuse 

găuri în gard. De fiecare dată când trecea pe acolo, vedea rănile provocate de acțiunile lui. În 

weekend-ul următor i-a cerut tatălui său niște clei și a umplut găurile din gard, dar el încă vedea 

unde fuseseră. Matt voia să repare ceea ce provocase, așa că l-a întrebat pe tatăl său dacă putea 

vopsi gardul în weekend-ul următor. 

 "Ce culoare vrei să folosești?" l-a întrebat tatăl său. Matt avea câteva idei. Putea vopsi 

gardul într-o singură culoare, putea vopsi fiecare scândură într-o culoare diferită sau putea să 

creeze o pictură pe tot gardul. Ar fi putut să organizeze o petrecere de vopsire a gardului, 

invitându-și prietenii să facă niște grafitti. În timp ce se gândea la asta, a descoperit că erau multe 

lucruri pe care le putea face pentru a schimba ceea ce-i pricinuise. Asta, se gândea Matt, e mult 

mai distractiv decât să tot bați cuie. 

 

 Această poveste terapeutică a fost folosită în cadrul terapiei cu un băiat de 12 ani care 

începuse să fie marginalizat în colectivul de elevi. Considera că mânia lui era identitatea lui și că 

nu se poate schimba. Pe de o parte, considera că e mai bine să rămână singur pentru că oricum 

ceilalți îl enervează. Pe de altă parte, recunoștea că îi este dor să petreacă timp cu prietenii lui. 

 Prin această poveste terapeutică s-a urmărit gestionarea furiei, dezvoltarea abilității de 

căutare de soluții și abilitateade a folosi energia în mod creativ.  

 Prin această poveste terapeutică, copilul a ajuns să-și accepte consecințele propriului 

comportament, a învățat despre impactul propriei acțiuni, și-a asumat responsabilitatea, a explorat 

noi posibilități și a creat alternative pozitive. Prin urmare, în prezent, a reluat legătura cu prietenii 

săi, și-a cerut scuze pentru rănile provocate și a încercat să le compenseze prin comportamente 

pozitive. 

 Prezenta poveste terapeutică este inclusă în cartea "101 povești terapeutice pentru copii și 

adolescenți. Folosirea metaforelor în terapie", de George W. Burns, Editura Trei, 2011. 
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                                                                                    Prof.Ancuța Vasilica 

Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț 

 

a) indicaţii terapeutice:  -lipsa motivaţie de a învăţa sau a munci;   

b) efecte dorite:  -valorizarea sarcinilor cotidiene; -prevenirea abandonului şcolar; -încurajarea 

efortului de dezvoltare personală; 

  fost odată o furnicuţă care nu voia să muncească. Furnicuţa Maria prefera să stea 

toată ziua lungită, să se joace sau să alerge. În toate momentele zilei, toate scuzele erau bune 

pentru a nu munci. Din această cauză, ea se juca mai mult singură, deoarece colegele sale erau 

ocupate să muncească. Într-o zi, în timp ce Maria era plecată în pădure să se joace, o zână veni la 

furnicar. Ea explică tuturor furnicilor că lansează un concurs pentru desemnarea celei mai bune 

furnici din lume. Fiecare furnică va putea acumula puncte dacă munceşte atunci când trebuie, se 

joacă în cel mai potrivit moment şi, bineînţeles, are o mulţime de prieteni. Astfel, micuţele furnici 

se puseră pe treabă pentru că fiecare vroia să câştige. Când Maria se întoarse acasă, văzu că nimeni 

nu o bagă în seamă. Toate furnicile cântau,  zâmbeau şi transportau provizii. Maria se simţi puţin 

dată la o parte. Până să se culce, reuşi totuşi să afle care era pricina acestei schimbări şi de ce toată 

lumea era atât de grăbită. Atunci, Maria îşi zise că trebuie să câştige concursul, că este capabilă să 

fie prima. Dis de dimineaţă, furnicuţa noastră se alătură suratelor sale. Lăbuţele sale erau foarte 

obosite pentru că Maria, nu era obişnuită cu munca, dar ea nu se descuraja deoarece voia să câştige 

concursul şi să devină cea mai bună furnică din lume. Ea se juca acum împreună cu celelalte 

furnicuţe şi acest lucru era deosebit de plăcut. La sfârşitul concursului a constatat că avea o 

mulţime de prieteni. În aşteptarea rezultatului concursului, toate furnicuţele erau anxioase. Zâna a 

anunţat în sfârşit marea câştigătoare: „Pentru că a făcut multe eforturi şi ameliorat rezultatele, o 
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declar pe furnicuţa Maria, câştigătoarea concursului”. Toată lumea a aplaudat, iar Maria era foarte 

mândră de ea. Zâna i-a dat şi o diplomă, precum şi următoarele sfaturi: „ Rămâi întotdeauna o 

furnicuţă muncitoare şi conştiincioasă. Când îţi vei simţi lăbuţele obosite sau când curajul te va 

părăsi, respiră adânc de trei ori şi vei vedea cum o lumină albastră te va înconjura şi-ţi va da forţă 

şi curajul de a continua. Această lumină va fi invizibilă pentru ceilalţi, doar TU o vei putea vedea”.  

 

 

Educ. Diaconu  Luminița, Școala 

Gimnazială Iustin Pîrvu, 

 Poiana Teiului,  

Structura Dreptu, jud. Neamț 

 

a) indicaţii terapeutice:  -dificultăţi în respectarea regulilor de grup;  

b) efecte dorite: -ameliorarea relaţiilor într-o familie, clasă sau grup;   -favorizarea disciplinei în 

interiorul unei colectivităţi;  -stimularea asumării responsabilităţilor;  

             Povestea terapeutică  

 ntr-un stup trăia o regină foarte preocupată de calitatea mierii produse de supusele sale. 

Multă vreme, mierea a fost de calitate superioară, dar, de la un timp, lucrurile au început să se 

schimbe: albinele au devenit mai superficiale, leneveau la umbra unei frunze sau se hârjoneau între 

ele. Situaţia a început să se agraveze de la o zi la alta, cu toate observaţiile reginei. Într-o zi, când 

toate albinele se odihneau, s-a produs un eveniment inexplicabil:stupul s-a răsturnat şi toate 

albinele au fost aruncate afară. Din fericire, atât albinele cât şi regina au scăpat nevătămate. 

Speriate, albinele s-au grupat în jurul reginei lor. În ajutorul albinelor, a venit şi regele bondarilor. 

Acesta a început să analizeze situaţia pentru a stabili cauza catastrofei. La sfârşit, concluzia a fost 

urmatoarea: nenorocirea s-a produs chiar din vina albinelor, deoarece acestea au muncit fără să fie 
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atente astfel încât au depozitat toată mierea într-o singură parte a stupului şi l-au dezechilibrat. 

Marele bondar a chemat toate albinele şi le-a explicat cum au reuşit să dezechilibreze stupul. 

Albinele şi-au înţeles greşeala. Din acel moment, regina a devenit mai hotărâtă şi toate deciziile ei, 

au fost respectate întocmai. Foarte repede albinele au refăcut stupul, iar la festivalul mierii au 

caştigat marele premiu. 

 

Prof.înv.preşcolar: Bogdan-Ianki Monica 

G.P.P.,,TREI URSULEŢI”,ORADEA 

ntr-un cuib,din vârful unui brad falnic,locuia o familie de vrăbiuţe: tata,mama şi cele 

patru vrăbiuţe pui.Fiecare vrăbiuţă îşi asculta părinţii, atunci când aceştia erau plecaţi după hrană, 

ele aşteptau cuminţi.Doar o vrăbiuţă, pe nume Uţa-Vrăbiuţa, le dădea bătăi de cap la servitul 

mesei. 

-Nu vreau boabe de grâu!spunea Uţa-Vrăbiuţa. 

-Sunt foarte bune!zicea mama. 

-Nu vreau! 

-Dar le-ai gustat? 

-Nu ,dar nu îmi plac. 

-De unde ştii că nu sunt bune,dacă nu le-ai gustat? 

-Ştiu!Nu-mi plac! 

-Haide gustă măcar o boabă şi dacă nu îţi place nu mai te oblig altă dată! 

-Nu vreau să le gust!striga într-una Uţa-Vrăbiuţa. 

Oricât vroia mama să o convingă să mănănce nu a reuşit. 

Într-o zi de vară,pe când se secera grâul ,toată familia de vrăbiuţe a plecat la strâns 

boabe.Lanurile de grâu erau departe de cuibul vrăbiilor.Când au ajuns, vrăbiuţele erau foarte 

fericite pentru că aveau ce mânca. 

-Doar boabe de grâu?se întreba Uţa-Vrăbiuţa.Nu voi mânca niciodată ,chiar dacă mi se va 

face foame.Chiar acum mă duc în altă parte să îmi caut altceva de mâncare. 

Şi-a plecat vrăbiuţa în căutare de mâncare,însă nu a mers prea mult că a şi dat de o 

vulpe.Vulpea e considerată cel mai mare duşman al pasărilor,aşa că nu asta mult pe gând şi Uţa –

Vrăbiuţa s-a întors înapoi, însă de data asta în cuibul ei.Familia ei încă nu se întorsese de pe câmp 

şi vrăbiuţei noastre i se cam făcuse foame.S-a făcut noapte şi familia vrăbiuţei tot nu ajunsese. 
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-Ce mă fac?Nu mai rezist!Trebuie să mănănc ceva!Dar Uţa-Vrăbiuţa avea doar boabe de 

grâu în cuib,mâncare despre care, nici nu vroia să audă.A răbdat ea foamea ,cât a răbdat însă nu a 

mai putut rezista.Să meargă ,după altă mâncare nu vroia ,deoarece vă amintiţi ce s-a întâmplat. 

-Hai,totuşi să încerc!Surorile mele au mâncat,la fel şi mama şi tata şi nu au păţit 

nimic,gândea vrăbiuţa.Şi a început să mănănce una,încă una, şi tot aşa până şi-a dat seama că 

defapt nu sunt chiar aşa rele la gust.Chiar sunt delicioase!A avut dreptate mama! 

Din ziua aceea Uţa-Vrăbiuţa nu a mai făcut mofturi la mâncare şi chiar dacă a mai avut 

mâncăruri, care nu i-au plăcut a făcut un efort să guste. 

Orice fel de mâncare merită să fie gustat,chiar dacă nu ne place ,atât la grădiniţă cât şi 

acasă.Cu siguranţă, educatoarele sau părinţii nu ne obligă să mâncăm, pentru a ne face rău! 

 

 

Psiholog, Pârâială Carmen  

Liceul Tehnologic “ Ion Podaru” Ovidiu, judeţul Constanţa 

 

Scopul activitatii: 

 Activitatea de consiliere psihopedagogică, având ca ca bază povestea terapeutică 

«Maşinuţele foarte triste», are ca scop prevenirea apariţiei sau înlăturarea tristeţii profunde prin 

promovarea gândurilor raţionale/sănătoase. 

  Comportamentele care s-au dorit a fi  corectate cu ajutorul acestei activităţi au fost  

depăşirea situaţiilor care ne întristează şi  neîncrederea în forţele proprii. 

 Această activitate de consiliere psihopedagogică de grup s-a desfaşurat cu un număr de  5 

baieti - elevi din invaţământul primar,elevi care trec printr-o perioadă mai tristă,respectiv au 

pierdut bunici sau alte persoane dragi. 

Competente:  

Această activitate de consiliere psihopedagogică de grup a urmărit ca elevii sa fie capabili: 

- Să explice apariţia emoţiei de tristeţe profundă, relaţionând-o cu gândurile iraţionale 

/nesănătoase; 

- Sa dea exemple de gânduri iraţionale care pot genera tristeţe profundă; 

- Sa dea exemple de gânduri sănătoase/raţionale alternative prin care se poate evita tristeţea 

profunda. 

Tipul activitatii: consiliere psihopedagogica de grup 



202 

 

Durata activitatii : 50 de minute 

Materiale necesare:  

- cartonase cu contururi ale masinutelor de curse 

- creioane colorate 

- cartonase cu masinute vesele si ganduri bune (rationale) notate pe spatele acestora. 

 

 

 arele târg de jucării a sosit la noi în oraş!  

 Jucăriile, care mai de care mai colorate, mai sofisticate si mai strălucitoare, frumos aliniate  

aşteptau nerăbdatoare sa fie luate acasă de copiii dornici de joacă! 

 Acest târg aducea o mare noutate: noul model de maşinuţe de curse cu telecomandă si baterii 

solare! Astfel, aceste maşinuţe cu cat stăteau mai mult in razele Soarelui,cu atât erau mai 

puternice! 

     Erau atat de multe maşinuţe,încât cu greu puteau fi numărate!!! Fiind atât de multe,nu toate 

maşinuţele ajungeau acasă la  copii,ci o parte dintre ele rămâneau in târg!Astfel unele dintre cele 

rămase s-au întristat foarte tare,chiar au plâns foarte mult! 

 Fiind forte triste,unele dintre maşinuţe s-au retras într-un colţ umbrit,unde nici măcar o rază 

de Soare nu mai pătrundea.Cu cat erau mai triste,cu atat mai mult le scădea puterea,iar culoarea lor 

işi pierdea din strălucire!Întrucat erau extrem de triste,acele maşinute umbrite nu mai aveau forţa 

nici să se mai mute din loc! 

 În acelaşi timp,alte maşinuţe nu se simţeau la fel de de triste că nu au fost luate de către copii 

acasă la ei. Tocmai,acestea au ales să se bucure de razele minunate ale Soarelui şi să îşi încarce 

bateriile cu forţe proaspete!Se simţeau bucuroase că se află in acel târg special pentru copii. Erau 

strălucitoare în lumina Soarelui,iar feţele lor arătau veselie si entuziasm pentru urmatoarele zile de 

târg când vor veni alţi copii să le vadă. Unele dintre ele se gândeau că vor căpăta şi mai multă 

energie şi atunci vor fi şi mai puternice şi mai strălucitoare! 

Se continuă cu următorul dialog: 
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• Ce credeţi - care dintre maşinuţe vor fi alese de către copii data viitoare? 

(Răspunsul elevilor-Cele care au stat in razele Soarelui şi sunt mai puternice.Cele care sunt vesele) 

• Maşinuţa Zâmbărici – o maşinuţă galbenă zâmbitoare - se străduieşte să le ajute pe 

maşinuţele foarte triste  să fie şi ele un pic mai vesele, însă ea are nevoie de ajutorul 

vostru.Ce spuneţi,o ajutăm pe maşinuţa Zâmbărici? 

• Oare cum arată maşinutele foarte triste?(Răspunsul elevilor- Ele au pleoapele  si buzele 

lăsate, privirea îndreptată în jos...) 

• Haideţi să le desenăm! Copii primesc cartonaşe cu conturul maşinuţelor. (Anexa 1)  

După ce s-a stabilit cum arată o maşinuţă foarte tristă,elevii le vor desena ochii şi gura, astfel încât 

feţele lor să arate tristeţe profundă. 

• La ce credeţi voi că se gândesc maşinuţele de se întristează atât de tare? 

( Răspunsul elevilor - Se gândesc că nu suportă sa rămână în târg în continuare. Se gândesc că este 

groaznic să nu le ia nici un copil la el acasă,se gândesc că pe ele copiii nu le iubesc) 

• Cum se face că alte maşinuţe nu s-au întristat atât de tare atunci când nu au fost luate de copii 

acasă? ( Ele aveau alte gânduri decat maşinuţele foarte triste) 

• Însă celelalte maşinuţe ce gândesc oare, astfel încât nu se simt atât de triste?(Că nu este 

groaznic că nu au fost alese acum de către copii. Se gandesc că,deşi ar fi fost plăcut sa 

meargă acasă la copii,este bine că au mai putut rămâne să capete şi mai multă putere de la 

razele Soarelui) 

• Am  o idee minunată: vreţi să le ajutăm pe maşinuţele extrem de triste  să devină şi ele mai 

vesele? Oare ce am putea să le sfatuim,încât să nu mai fie atât de triste?(Am putea să le 

spunem ca tristeţea profundă nu le ajută la nimic şi că,din contră,stând la umbră vor avea 

mai puţină forţă,însă dacă vor sta in razele Soarelui,vor avea mai multă putere şi poate,data 

viitoare, copii le vor alege pe ele ca parteneri de joacă.De asemeni, nu este groaznic că nu 

au fost alese acum, ci din contră, vor avea mai mult timp sa stea la soare şi să prindă si mai 

multă putere.

După ce copii îşi vor exprima propriile sfaturi pentru a le înveseli pe maşinuţe, le vom arăta 

cartonaşele cu noile feţe – bucuroase - ale acestora(Anexa 1), acestea fiind însoţite de noile 

gânduri,aflate in Anexa 2. 

 Fiecare copil va primi câte un cartonaş cu maşinuţa veselă, pe care o vor putea colora aşa 

cum vor dori. 

 

ANEXA 1
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ANEXA 2 

 

 

Nu-i nimic că nu m-a ales nici un copil, 

mă va alege data viitoare! 

Mi-ar fi plăcut să mă ia şi pe mine la ei 

acasă,însă poate mă va lua data viitoare! 

Toate maşinuţele merg la copii acasă.Va 

veni si randul meu! Voi fi mai puternică şi 

atunci va fi minunat! 

Îmi doresc să merg acasă la un copil, dar 

voi avea răbdare până cand voi fi destul de 

puternică! 
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                                                                                        Educatoare: Ghelasa Liliana 

                                                                                     Gradinita: Ceahlau,jud. Neamt 

      n rege avea un fiu destept si curajos. Ca sa il pregateasca pentru a infrunta 

viata, il trimise la un batran intelept. 

– Lumineaza-ma! Ce trebuie sa stiu in viata? 

– Vorbele mele se vor pierde precum urmele pasilor tai pe nisip, dar o sa-ti dau totusi 

cateva sfaturi. In drumul tau prin viata vei intalni trei porti. Citeste ce scrie pe fiecare dintre ele. O 

dorinta mai puternica decat tine te va impinge sa le urmezi. Nu incerca sa te intorci, caci vei fi 

condamnat sa retraiesti din nou si din nou ceea ce incerci sa eviti. Nu pot sa iti spun mai mult. Tu 

singur trebuie sa treci prin asta, cu inima si cu trupul. Acum du-te! Urmeaza drumul acesta drept 

din fata ta. 

Batranul intelept disparu si tanarul porni pe drumul vietii. 

Nu dupa mult timp, se gasi in fata unei porti mari, pe care se putea citi: 

SCHIMBA LUMEA! 

– Asta era si intentia mea, gandi printul, caci chiar daca sunt lucruri care imi plac pe 

aceasta lume, altele nu-mi convin deloc. 

Atunci incepu prima sa lupta. Idealul sau, abilitatea si vigoarea sa il impinsera sa se 

confrunte cu lumea, sa intreprinda, sa cucereasca, sa modeleze realitatea dupa dorinta sa. El gasi 

placerea si betia cuceritotului, dar nu si alinarea inimii. Reusi sa schimbe cateva lucruri, dar multe 

altele ii rezistara. 
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Anii trecura. Intr-o zi il intalni din nou pe batranul intelept, care il intreba: 

– Ce ai invatat tu pe acest drum? 

– Am invatat sa deosebesc ceea ce e in puterea mea de ceea ce imi scapa, ceea ce depinde 

de mine de ceea ce nu depinde de mine. 

– Bine, zise batranul. Utilizeaza-ti fortele pentru ceea ce sta in puterea ta si uita ceea ce-ti 

scapa printre degete. 

Si disparu. 

Putin dupa aceasta intalnire, printul se gasi in fata celei de-a doua porti, pe care statea scris: 

SCHIMBA-I PE CEILALTI! 

– Asta era si intentia mea, gandi el. Ceilalti sunt sursa de placere, bucurii si satisfactii, dar 

si de durere, necazuri si frustrari. 

El se ridica deci contra a tot ce-l deranja sau nu-i placea la cei din jurul sau. Incerca sa le 

patrunda in caracter si sa le extirpeze defectele. Aceasta fu a doua lupta a sa. Intr-o zi, pe cand 

medita asupra utilitatii tentativelor sale de a-i schimba pe ceilalti, il intalni din nou pe batranul 

intelept, care-l intreba: 

– Ce ai invatat tu, deci, pe acest drum? 

– Am invatat ca nu ceilalti sunt cauza sau sursa bucuriilor sau necazurilor, a satisfactiilor 

sau infrangerilor mele. Ei sunt doar prilejul, ocazia care le scoate la lumina. In mine prind radacina 

toate aceste lucruri. 

– Ai dreptate, spuse batranul. Prin ceea ce trezesc ceilalti in tine, ei te descopera in fata ta. 

Fii recunoscator celor care fac sa vibreze in tine bucuria si placerea, dar si celor care fac sa se 

nasca in tine suferinta sau frustrarea, caci prin ei viata iti arata ce mai ai inca de invatat si calea pe 

care trebuie sa o urmezi. 

Nu dupa multa vreme, printul ajunse in fata unei porti pe care scria: SCHIMBA-TE PE 

TINE INSUTI! 

– Daca eu sunt cauza problemelor mele, atunci inseamna ca asta imi ramane de facut, isi 

zise el si incepu lupta cu el insusi. 
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El cauta sa patrunda in interiorul sau, sa-si combata imperfectiunile, sa-si inlature defectele, 

sa schimbe tot ce nu-i placea la el, tot ce nu corespundea idealului sau. 

Dupa cativa ani de lupta cu el insusi, dupa ce cunoscu cateva succese, dar si esecuri si 

rezistente, printul il intalni iarasi pe batranul intelept, care-l intreba: 

– Ce ai invatat tu pe acest drum? 

– Am invatat ca exista in noi lucruri pe care le putem ameliora, dar si altele care ne rezista 

si pe care nu le putem invinge. 

– Asa este, spuse batranul. 

– Da, dar m-am saturat sa lupt impotriva a tot, a toti si chiar impotriva mea! Oare nu se 

termina niciodata? Imi vine sa renunt, sa ma dau batut si sa ma resemnez. 

– Asta va fi ultima ta lectie, dar inainte de a merge mai departe, intoarce-te si contempla 

drumul parcurs, raspunse batranul si apoi disparu. 

Privind inapoi, printul vazu in departare spatele celei de-a treia porti pe care statea scris: 

ACCEPTA-TE PE TINE INSUTI! 

Printul se mira ca n-a vazut cele scrise atunci cand a patruns prima data prin acea poarta, 

dar in celalalt sens. 

– In lupta devenim orbi, isi zise el. 

Si mai vazu zacand pe jos, peste tot in jurul lui, tot ce a respins si a invins in lupta cu el 

insusi: defectele, umbrele, frica, limitele sale. Le recunoscu pe toate si invata sa le accepte si sa le 

iubeasca. Invata sa se iubeasca pe el insusi, fara sa se mai compare, sa se judece, sa se 

invinovateasca. 

Il intalni din nou pe batranul intelept, care-l intreba: 

– Ce-ai invatat in plus pe acest drum? 

– Am invatat ca urand sau detestand o parte din mine inseamna sa ma condamn sa nu fiu 

niciodata de acord cu mine insumi. Am invatat sa ma accept in totalitate, neconditionat. 



208 

 

– Bine, acesta este primul lucru pe care nu trebuie sa il uiti in viata, acum poti merge mai 

departe. 

Printul zari in departare cea de-a doua poarta, pe spatele careia scria: ACCEPTA-I PE 

CEILALTI! 

Si in jurul lui recunoscu toate personele pe care le-a intalnit in viata sa, pe cei pe care i-a 

iubit si pe cei pe care i-a urat, pe cei pe care i-a ajutat si pe cei pe care i-a infruntat. 

Dar spre surpriza sa, acum era incapabil sa le vada imperfectiunile, defectele, lucruirle care 

altadata il deranjau enorm si impotriva carora luptase. 

Batranul intelept aparu din nou si il intreba: 

– Ce-ai invatat mai mult decat prima data pe acest drum? 

– Am invatat ca fiind in acord cu mine insumi nu mai am nimic de reprosat celorlalti si nici 

nu ma mai tem de ei. Am invatat sa ii accept si sa-i iubesc asa cum sunt. 

– Bine, acesta este cel de-al doilea lucru pe care trebuie sa il tii minte. Continua drumul. 

Printul zari prima poarta, prin care trecuse cu mult timp in urma, si vazu ceea ce era scris 

pe spatele ei: ACCEPTA LUMEA! 

Privi in jurul sau si recunoscu acea lume pe care a dorit sa o cucereasca, s-o transforme, s-o 

schimbe. Fu izbit de lumina si de frumusetea tuturor lucrurilor, de perfectiunea lor. 

Era totusi aceeasi lume de alta data. Oare lumea se schimbase, sau privirea sa? Atunci se ivi 

batranul, care-l intreba: 

– Ce ai invatat pe drumul asta? 

– Acum am invatat ca lumea este oglinda sufletului meu. Ca eu nu vad lumea, ci ma vad pe 

mine in ea. Cand sunt fericit, lumea mi se pare minunata; cand sunt necajit, lumea imi pare trista. 

Ea nu este nici vesela, nici trista. Ea exista. Atat. Nu lumea ma necajea, ci starea mea de spirit si 

grijile pe care mi le faceam. Am invatat sa o accept fara sa o judec, fara nicio conditie. 

Acesta este cel de-al treilea lucru important pe care nu trebuie sa-l uiti. Acum esti impacat cu tine, 

cu ceilalti si cu lumea! 
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Esti pregatit sa pornesti spre ultima incercare: trecerea de la linistea implinirii, la implinirea 

linistii, spuse el si disparu pentru totdeauna. 

 

 

 

Prof.Apostu Mihaela, Daniel David Liceul Tehnologic Special 

”SF. Stelian” Botoșani 

ETMAN era conducătorul Planetei Raţionalia din Galaxia Fericirii. El locuia în Oraşul 

Echilibrium şi era un Mare Psihoterapeut Vrăjitor. Psihoterapeut înseamnă cineva care te ajută 

atunci când suferi şi care te învaţă cum să fii fericit. Magia pe care o practica RETMAN se 

numea RETMAGIE, adică magie – Raţional-Emoţional-Terapeutică – şi ea era una bună, dată 

lui RETMAN de Atotputernicul Creator al Lumii pentru a-i ajuta pe oamenii şi copiii de 

pe  Raţionalia să fie fericiţi.  

 Aşadar, Planeta Raţionalia era un tărâm fermecat. Acolo toţi copiii şi oamenii erau fericiţi, 

căci aveau tot ce îşi doreau. Erau fericiţi mai ales pentru că îşi doreau numai ceea ce ştiau că 

merită! Secretul fericirii lor era aşadar modul de a gândi, mintea lor. Cinci secrete avea mintea lor 

cea bună, dintre care unul era Marele Secret: 

o Primul Secret: Atunci când îşi doreau ceva, îşi doreau cu ardoare şi încercau să facă tot ce 

depindea de ei să obţină acel lucru. Erau însă mereu pregătiţi să accepte şi faptul că uneori, deşi 

făceau tot ce depindea de ei, lucrurile nu mergeau aşa cum îşi doreau. Câteodată viaţa nu depinde 

numai de noi. Şi atunci, deşi erau puţin supăraţi, acceptau această nereuşită, încercând eventual să 

o corecteze sau să se bucure de altceva. (Se discută cu copiii exemple din viaţa lor). 

o Al doilea Secret: Nu spuneau lucruri urâte şi negative despre ei înşişi sau despre alţii. Toţi 

erau la fel de importanţi ca persoane, nimeni nefiind mai valoros şi mai important decât ceilalţi. 

Erau însă conştienţi de faptul că, deşi se acceptau reciproc ca persoane, fără condiţii, între ei erau 

diferenţe de comportament. Unii, din cauză că învăţaseră şi munciseră mai mult, aveau 

comportamente mai bune decât alţii; asta nu îi făcea însă superiori celorlalţi oameni şi copii, dar le 

dădea o serie de avantaje pe care toţi ceilalţi le acceptau, căci le meritau. (Se discută cu copiii 

exemple din viaţa lor). 

o Al Treilea Secret: Nu exagerau lucrurile rele care li se mai întâmplau uneori. Ştiau că 

necazurile lor nu sunt cele mai mari necazuri din lume şi încercau să treacă peste ele şi să se 

bucure că au avut şansa de a se confrunta cu rele mai mici decât ale altora sau decât pot exista pe 

lume. (Se discută cu copiii exemple din viaţa lor). 
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o Al Patrulea Secret: Când li se întâmplau lucruri pozitive erau foarte fericiţi. Când li se 

întâmplau lucruri negative, aveau răbdare, ştiind că fericirea va veni din nou. (Se discută cu copiii 

exemple din viaţa lor). 

o Marele Secret era ABC-ul cognitiv-comportamental, adică faptul că ei ştiau că fericirea 

lor (C – emoţii şi comportamente) nu depinde de ceea ce li se întâmplă (A – evenimente), ci de 

cum gândesc ei (B – gânduri) asupra a ceea ce li se întâmplă. (Se discută cu copiii exemple din 

viaţa lor). 

În fiecare Duminică, RETMAN îi învăţa, prin Televizor, pe oamenii şi copiii de pe 

Raţionalia, Decalogul Raţionalităţii, creat de el, ca să-i ajute pe aceştia să fie fericiţi. (Se discută cu 

copiii Decalogul Raţionalităţii; vezi David, 2006), iar seara, la Televizor, le spunea Poveşti 

Raţionale (li se spune copiilor că şi lor li se vor citi Poveşti Raţionale pentru Copii, vezi traducerea 

de David et al., 2005). Astfel, toată lumea era foarte fericită! 

Norii negri s-au abătut însă asupra Planetei Raţionalia. Puternicul şi Temutul Vrăjitor 

IRAŢIONALIUS, creatorul Decalogului Iraţionalităţii (Se discută cu copiii Decalogul 

Iraţionalităţii; vezi David, 2006) pentru a-i putea controla pe oameni şi copii, a devenit invidios pe 

fericirea locuitorilor de pe planeta Raţionalia, aşa că le-a furat mintea cea bună şi a înlocuit-o 

cu mintea cea rea. Astfel, oamenii şi copiii de pe Raţionalia au ajuns să creadă că dacă îşi doresc 

ceva, atunci acel lucru trebuie neapărat să se întâmple, altfel este groaznic, nu pot suporta, iar ei 

sau ceilalţi sunt proşti şi fără valoare. (Se discută cu copiii exemple din viaţa lor). 

Mintea aceasta rea i-a făcut pe oamenii şi copiii de pe Raţionalia nefericiţi. Au ajuns să se 

certe între ei până când întreaga Planetă Raţionalia a fost cuprinsă de disperare şi răutate. 

Atunci Atotputernicul Creator al Lumii, supărat pe răutatea oamenilor şi copiilor, care au ales să 

iubească ireversibil mintea cea rea, i-a distrus pe toţi, lăsându-l în viaţă doar 

pe RETMAN, căruia Vrăjitorul IRAŢIONALIUS nu putuse să-i fure mintea cea bună, pe care l-a 

trimis la noi, pe Planeta Pământ, să ne înveţe să fim raţionali şi fericiţi, ca să nu păţim la fel ca cei 

de pe Planeta Raţionalia. 

De atunci, RETMAN este în mijlocul nostru – psihoterapeutul tău când ţi-e greu – 

venind mereu să ne ajute şi să ne înveţe să gândim raţional atunci când suferim. Putem să îi scriem 

pe adesa RETMAN@psychology.ro, căci uneori este foarte ocupat cu atâţia oameni şi copii care 

suferă în lume şi nu poate veni de fiecare dată exact atunci când suferim fiecare. 

Unii spun că Puternicul şi Temutul Vrăjitor IRAŢIONALIUS vrea să ne fure şi nouă, 

oamenilor de pe Planeta Pământ, mintea cea bună. Dacă o să ne uităm în jurul nostru, o să vedem 

că unora le-a furat-o deja, aşa că trebuie să fim atenţi la mintea noastră şi să-i ajutăm şi pe ceilalţi, 

împreună cu RETMAN, să aibă o minte bună! 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 
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RETMAN este un personaj asociat terapiei raţional-emotive şi cognitiv-

comportamentale prin care aceasta se adresează mai eficient copiilor, adolescenţilor şi publicului 

larg.  

Profesorul Daniel David a extins lumea lui RETMAN, creându-i un inamic, în persoana 

faimosului şi puternicului IRAŢIONALIUS şi personaje, ajutoare ale lui IRAŢIONALIUS, 

corespunzând gândurilor iraţionale: (1) NECESARUS (pentru gândirea 

rigidă/inflexibilă/absolutistă); (2) CATASTROFUS (pentru catastrofare); (3) FRUSTRATUS 

(pentru lipsa de toleranţă la frustrare) şi (4) DESCURAJATUS (pentru autodepreciere).  

Psihoterapia este intervenţie psihologică care urmăreşte, pe de o parte, promovarea sănătăţii 

psihice şi a dezvoltării personale, iar pe de altă parte, tratarea unor tulburări psiho-emoţionale şi de 

comportament. Psihoterapiile raţional-emotive şi cognitiv-comportamentale sunt astăzi considerate 

unele dintre cele mai avansate tratamente psihoterapeutice, principiile lor stând şi la baza acestor 

poveşti. 

Copiii trăiesc şi se regăsesc în povestiri – învăţând astfel modalităţi raţionale de gândire şi 

comportament – iar adolescenţii le utilizează pentru schimbare, în variantă umoristică.  

Această poveste terapeutică m-a ajutat în transformarea cognițiilor iraționale ale elevilor cu 

cerințe educative speciale, în cogniții raționale. Eleva N.G. , clasa a III-a, se simțea marginalizată 

și etichetată de către ceilalți colegi, deoarece ea repetă clasa și are colegi noi. Această planetă, 

Raționalia, poate fi tradusă la nivelul clasei a III-a, unde toți locuitorii ei luptă pentru fericire, într-

ajutorare, prietenie, bunătate, înțelegere și unitate. 

N.G. a devenit mai zâmbitoare, și-a găsit o colegă de bancă ce-i sare în ajutor când rămâne 

în urmă, iar în munca în echipă i se asigură de către colegi un rol bine definit. 
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Prof.înv.preşc.: BRĂINAŞ DANIELA – MONICA 

G.P.P. „TREI URSULEŢI”, ORADEA 

 anno şi Panni sunt doi ursuleţi tare jucăuşi. Într-o zi caldă de primăvară, pe când cei 

doi se pregăteau de joacă şi mergeau spre locul lor favorit, Panni s-a oprit să miroase nişte flori. 

„Sigur îi vor plăcea mamei”, gândi el. 

 Mergând mai departe, s-au întâlnit cu bătrânul vulpoi. 

- Bună ziua, domnule Vulpoi! au salutat cei doi. 

- Bună ziua!le-a răspuns vulpoiul. Văd că sunteţi foarte bucuroşi! 

- Da, au răspuns ei, deoarece mergem să ne jucăm lângă lac. 

- Să aveţi grijă să nu intraţi în apă! E încă prea rece! I-a avertizat vulpoiul. 

- O să fim atenţi. Noi vrem să ne jucăm de-a v-aţi ascunselea, au răspuns ei. 

După ce s-au despărţit de vulpoi şi-au continuat drumul, până au ajuns la lac. 

- Eu mă ascund şi tu numeri!spuse Panno şi se grăbi să se ascundă. 
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Panni a numărat până la 10 şi apoi a început să-l caute pe prietenul lui, Panno. L-a căutat 

prin toate tufele de lângă lac, după toate trunchiurile de copaci, dar Panno era de negăsit. Obosit de 

atâta căutare şi trist că va pierde jocul, se aşeză pe marginea unui trunchi doborât de furtună 

întrebându-se „Oare unde s-a ascuns Panno? L-am căutat peste tot!” 

Deodată faţa i s-a luminat: „Ştiu! Am căutat peste tot, dar nu m-am uitat în sus. Mă voi uita 

în copaci. Acolo trebui să fie!” Bucuros de ideea ce i-a venit, a început să se uite cu atenţie la 

fiecare copac. La un moment dat a auzit un foşnet şi a privit repede acolo. 

Zgomotul l-a dat de gol pe Panno, care încerca să se ţină strâns de copac. Panni a strigat: 

- Te-am văzut! Cine ajunge primul la lac câştigă! 

Panni a alergat cu viteză şi a ajuns primul. 

- Cum ţi-ai dat seama unde m-am ascuns? A întrebat Panno. Eram convins că nu mă vei găsi 

nici de data aceasta. 

- Nu te-am găsit nicăieri. M-am gândit că singurul loc unde nu m-am uitat e în sus. Şi atunci 

mi-am amintit că ţie îţi place să te urci în copaci. Aşa te-am găsit! a spus Panni bucuros. 

- Bine, răspunse Panno, înseamnă că e rândul meu să număr. 

Cei doi prieteni s-au jucat mai departe până spre înserat. Când soarele a început să apună au 

mers grăbiţi spre casă. 

 Această poveste a permis copiilor să achiziţioneze prerechizitele necesare rezolvării de 

probleme. Prin întrebările adresate pe parcursul povestirii, aceştia au avut posibilitatea de a veni cu 

diferite idei. Această poveste a ajutat copiii să dobândească strategii de rezolvare de probleme 

adecvate vârstei. 
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Prof. Psihopedagog: Horga Florina  

G.P.P. ,,Trei Ursuleți,, Oradea Bihor  

       n penarul Alinei,  o şcolăriţă  de  clasa a II-a, este o ordine desăvârşită...Stilourile primite 

cadou de la bunica şi de la părinţi stau ţanţoşe alături de creioanele cerate , de cariocile aduse de 

unchiul ei din Franţa.Ascuţitoarea şi radiera sunt la loc de cinste, în nişte buzunăraşe de plastic 

special create pentru ele...Creioanele , ascuţite şi aliniate ca nişte soldăţei, stau la loc de cinste. 

Acum.Înainte ...Nu prea a fost aşa... 

     Într-o seară-era prin clasa întâi-, după ce mama ei o rugă de  nenumărate ori să-şi pregătească 

ghiozdanul pentru a doua zi, Alina îşi puse  toate cărţile şi caietele în ghiozdan, apoi , fără să ştie 

de ce, trânti peste ele penarul din care se împrăştiară toate, care pe unde nimeri.Nu avea chef să le 

adune...Se urcă în pat, stinse veioza şi aşteptă să-i vină somnul.Se gândea la ce se întâmplase la 

şcoală:deşi ştia să rezolve exerciţiile, i se păreau chiar foarte simple, nu a avut curajul să se 

prezinte la ora de matematică, aşa că doamna nu a scos-o la tablă deloc.Nici ieri, nici azi, poate 

nici mâine... Se simţea cea mai urâtă, cea mai neînsemnată dintre toate fetele şi toţi băieţii. Era 

singura care avea ochelari, ba mai mult , îi căzuse şi un dinte din faţă.Îi venea să plângă... În 

întuneric,  auzi nişte  zgomote ciudate...”Mi se pare” îşi spuse.Dar zgomotele, în loc să dispară, 

deveniră mai clare.Desluşi chiar o voce subţire, care parcă se auzea din ghiozdanul aruncat sub 

birou...”Nu vă faceţi griji, se va schimba ea...Este  mică, este doar la începutul clasei întâi...trebuie 

să avem răbdare...” 

         Curioasă, fetiţa se furişă în întuneric sub birou, îşi deschise ghiozdanul încet şi... surpriză! 

Cărţile, caietele, toate rechizitele erau adunate în jurul unui creion- cel mai mic şi mai ros dintre 

toate- care parcă îşi vrăjise suratele.Le spunea o poveste-de fapt , povestea Creionului, strămoşul 

tuturor creioanelor, care a fost trimis în lume după ce Creatorul său îl făcuse şi îi dădu nişte 

sfaturi.Alina îşi ciuli urechile.De emoţie, abia avea curajul să respire...Creionul depăna povestea: 

„ Există cinci lucruri pe care trebuie să le ştii înainte să te trimit în lume-spuse Creatorul de 

creioane.Adu-ţi aminte de acestea şi vei deveni cel mai bun creion posibil.Primul este acela că vei 

fi în stare de multe lucruri măreţe doar dacă accepţi ca cineva să te ţină în mână.Al doilea lucru 

este că din când în când  vei experimenta ascuţiri dureroase, dar vei trece peste acestea ştiind că 

astfel   vei deveni mai bun.Al treilea lucru-vei şi greşi uneori, dar poţi să-ţi corectezi singur 

greşelile.Depinde de tine dacă vei învăţa din aceste greşeli sau nu.Al patrulea lucru este că cea mai 

importantă parte a ta nu se vede, ea este în interior.Şi al cincilea lucru:în orice împrejurare, trebuie 

să scrii , să laşi în urma ta semne clare, citeţe, oricât de greu ţi s-ar părea, oricât de mic şi 

neînsemnat te-ai crede... Să nu uiţi niciodată:Ai fost creat să faci lucruri măreţe!” 

   Dimineaţa, Alina se trezi vioaie şi sări repede din pat să îşi facă ordine în ghiozdan.Dar, spre 

surprinderea ei,toate erau la locul lor:cărţile lângă caiete,penarul cu toate cele necesare aliniate . 

 Singur, creionul era pe fundul ghiozdanului.Alina îl luă în mână, îl privi lung , îl duse la buze apoi 

îi şopti:”Îţi mulţumesc, prietene!” Şi îl puse la loc de cinste, primul, chiar lîngă fermoar.Fugi în 
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baie să se spele.Se privi în oglindă şi se întrebă zâmbind:”Cine e puştoaica aceasta zâmbitoare, 

pistruiată şi ochelaristă pusă pe fapte mari?” 

 

 

      Povestea se adresează copiilor timizi, descurajaţi, care se confruntă cu probleme emoţionale 

datorate convingerilor iraţionale de tipul”sunt lipsit de valoare”. 

    Obiectivul poveştii este acela de a înţelege că fiecare om are calităţi şi defecte, că oricât de mici  

şi neînsemnaţi se cred, copiii sunt capabili să realizeze lucruri importante,că fiecare persoană este 

importantă. 

    Vârsta potrivită:7-9 ani 

    Pentru  aplicare de grup 

 

    Întrebări de conţinut: 

  

1.Cum s-a simţit Alina pentru că deşi ştia rezolvările, nu a fost trecută la tablă? 

2.Credeţi că ceea ce credea Alina despre ea era adevărat ( că  era urâtă, că era caraghioasă pentru 

că purta ochelari şi îi căzuse un dinte din faţă)? 

3.Ce credeţi că a învăţat Alina din povestea Creionului, contează aspectul fizic ori  sufletul şi 

faptele unei persoane? 

4.Cum şi-a schimbat comportamentul fetiţa după ce a auzit povestea creionului? 

 

Întrebări de personalizare: 

 

1.Aţi trăit situaţii asemănătoare cu ale Alinei?  

2.Dacă nu aţi fi fost trecuţi la tablă ,( ori purtaţi ochelari, v-a căzut un dinte) aţi fi avut emoţii şi 

gânduri la fel cu cele ale Alinei? 

3.Dacă eraţi în locul Alinei, ce aţi fi învăţat din povestea creionului? 

4.Ce anume aţi învăţat din această poveste, care vă va putea ajuta în situaţiile viitoare? 

 

            Perspectiva developmentală 

             

        Mulţi copii  prezintă la debutul şcolarităţii  convingeri iraţionale  legate de propria persoană, 

care dau naştere unor emoţii şi atitudini disfuncţionale de genul “sunt un copil  urât, fără valoare, 

nimeni nu mă bagă în seamă,” etc.Este foarte important ca în acest stadiu de dezvoltare copiii să 

înveţe să se accepte pe ei înşişi. 

 

            Obiective: 

        

        Să înveţe că fiecare om are calităţi şi defecte, că oricât de mici  şi neînsemnaţi se cred, copiii 

sunt capabili să realizeze lucruri importante,că fiecare este important şi  nimeni nu e perfect. 

        

           Procedură: 

 

               Se începe lecţia printr-un brainstorming.Se cere copiilor să dea exemple de trăsături 

fizice prin care se aseamănă sau se deosebesc de colegii lor.Se discută asupra faptului că nu este 

bine să judecăm persoanele după aspect ori trăsăturile fizice. 
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              Se arată un creion copiilor şi li  se cere să dea acestuia alte utilizări decât cele obişnuite. 

  

              Se prezintă povestea. 

               

              Discuţii: 

       

          Întrebări de conţinut: 

  

1.Cum s-a simţit Alina pentru că ,deşi ştia rezolvările, nu a fost trecută la tablă? 

2.Credeţi că ceea ce credea Alina despre ea era adevărat ( că  era urâtă, că era caraghioasă pentru 

că purta ochelari şi îi căzuse un dinte din faţă)? 

3.Ce credeţi că a învăţat Alina din povestea Creionului, contează aspectul fizic ori  sufletul şi 

faptele unei persoane? 

4.Cum şi-a schimbat comportamentul fetiţa după ce a auzit povestea creionului? 

 

         Întrebări de personalizare: 

 

1.Aţi trăit situaţii asemănătoare cu ale Alinei?  

2.Dacă nu aţi fi fost trecuţi la tablă ( ori purtaţi ochelari, v-a căzut un dinte) aţi fi avut emoţii şi 

gânduri la fel cu cele ale Alinei? 

3.Dacă eraţi în locul Alinei, ce aţi fi învăţat din povestea creionului? 

4.Ce anume aţi învăţat din această poveste, care vă va putea ajuta în situaţiile viitoare? 

 

              Activitate de Follow-up: 

 

Se cere copiilor să prezinte în scris   câte o situaţie în care au trăit emoţii negative asemănătoare cu 

ale Alinei şi cum au trecut peste situaţia respectivă. 

 

Bibliografie: 

1.Ann Vernon, Dezvoltarea inteligenţei emoţionale, Educaţie raţional-emotivă şi 

comportamentală,clasele I-IV, Editura ASCR, Cluj-Napoca,2006 

2.Ann Vernon, Programul Paşaport pentru succes în Dezvoltarea Emoţională, Socială, 

Cognitivă Şi Personală a copiilor din clasele I-V, Editura RTS, Cluj-Napoca, 2007 
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                                                                                                        Prof. Popovici Viorica Nicoleta 

G.P.P.”Trei Ursuleţi” 

 ntr-o zi,  Tobias  s-a gândit că şi-ar dori să se joace cu ceilalţi prieteni ai lui, Edi şi Ani. 

El a pornit în căutarea lor şi i-a găsit lângă lac., Edi şi Ani se jucau cu mingea, dar băieţelul  

noastru voia să se joace alt joc. 

- Eu propun să ne jucăm altceva! Ce ziceţi să ne jucăm de-a super eroii? 

- Păi, asta ne-am jucat şi ieri, a spus Edi . 

- Dacă vrei poţi să te joci cu mingea împreună cu noi, a zis Ani . 

- N-am nici un chef de jocurile voastre. Dacă nu vreţi să ne jucăm , atunci plec. 

„Lasă că le arat eu lor!” s-a gândit Tobias şi a sărit într-o baltă, astfel încât ceilalţi au fost murdăriţi 

de noroi. „Dacă nu vor să se joace cu mine, atunci nu mai sunt prietenii mei!”. Tobias s-a 

îndepărtat cu gândul de a mai găsi o modalitate să-şi pedepsească prietenii. 

 Cum mergea  Tobias prin pădure bosumflat şi bombănind că nu are prieteni, s-a întâlnit cu 

Vulpoiul . Acesta s-a uitat atent la  Tobias şi i-a spus: 

- Văd că eşti furios. Ce s-a întâmplat? 

- Nimic! A spus  Tobias pe un ton nepoliticos. 

- Ei, dar ceva tot s-a întâmplat. Dacă nu s-a întâmplat nimic, atunci cum de eşti furios? 

- Păi…am vrut să mă joc cu prietenii mei şi ei nu au vrut să fim super-eroi. Au vrut să se 

joace cu mingea. Şi i-am murdărit  cu noroi 

- Şi asta este ceea ce îţi doreşti: să nu mai fie prietenii tăi? 

După ce s-a gândit bine, Tobias a spus: 

- Eu vreau să fim în continuare prieteni 
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Vulpoiul  s-a uitat la Tobias cu atenţie: 

- Hai să-ţi spun un secret. Nu am fost întotdeauna aşa înţelept. Am învăţat şi eu multe lucruri 

de la un  bătrân înţelept . 

-  Un bătrân înţelept? Întrebă Tobias mirat. 

- Da, era un bătrân înţelept. Şi eu eram furios ca şi tine pe prietenii mei şi el mi-a spus cum 

aş putea să fac să nu mă supăr pe ei. 

- Şi eu vreau să ştiu! 

- Atunci când te înfurii respiră adânc de trei ori…Acum facem împreună! În timp de respiri, 

îţi imaginezi că aerul  âţi ajunge până în vârful degetelor şi picioarelor. 

- Doar atât? Întrebă  Tobias  nerăbdător. 

- Stai, nu te grăbi!   

- Asta e uşor, spuse  Tobias cu mândrie. 

- Acum gândeşte-te la motivul pentru care te-ai supărat… 

- M-am gândit că sunt răi şi nu mai sunt prietenii mei pentru că nu vor să se joace ce vreau 

eu. 

- Acum gândeşte-te ce ai putea să faci ca să nu se supere pe tine1 

Tobias s-a gândit o vreme, după care bucuros anunţă că a găsit răspunsul: 

- Ştiu! Cred că aş putea să le spun că eu prefer să mă joc cu altceva. Doar am şi alţi prieteni. 

- Bravo! Sunt mândru de tine! A spus bătrânul. De acum înainte să nu uiţi şă fii şi tu un băiat  

înţeleapt. 

- Mulţumesc, domnule i!Aşa am să fac. 

Tobias a pornit înapoi către lac cu gândul să-şi ceară scuze pentru modul în care s-a 

comportat şi că de acum înainte să încerce să fie un prieten adevărat. 

Această povestire a permis identificarea unor reacţii emoţionale alternative, care vor 

facilita achiziţionarea strategiilor de reglare emoţională. De asemenea a ajutat copiii să înveţe să 

stabilească şi să menţină relaţii de prietenie cu ceilalţi copii. 
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Prof.înv.preșc. POPA ALICIA, 

 GPP. Trei ursuleți, Oradea 

 

  fost o dată, ca niciodată, o poveste, care încă și astăzi trăiește. O poveste cu un 

spiriduș, al cărui povești, îl vei afla acuș. O poveste dintr-un cufăr fermecat, din care o micuță  

fetiță a învățat, că noapte este momentul bun, ca pe tărâmul viselor să poposim, prieteni noi să 

întâlnim. 

 Se spune că în zilele noastre, trăiește un Spiriduș Alb care îți înseninează visele și îți 

veghează somnul în timpul nopții. Pentru că nu îl mai văzusem de mult timp, chiar de când am fost 

mică, așa cum ești tu acum, când citești această poveste; un spiriduș care are o poveste interesantă 

și un farmec aparte, pe care am să vă spun cum am ajuns să mi-l amintesc acum câteva zile, atunci 

când, o minune de fetiță pe nume Oana, mi-a spus că l-a cunoscut cu câteva nopți înainte. 

 Trăia mai de mult și se spune că mai trăiește și acum, un spiriduș pe nume Alb, nepotul 

Moșului Ene, cel care vine seara să presare praf magic și liniștitor de somn, pe la gene. Spiridușul 

Alb este o făptură foarte mică și deosebită pentru că de mic, de când a început să meargă seară de 

seară pe la copii împreună cu Moș Ene, a fostînzestrat cu puteri magice, făcând  minuni și 

pregătind fiecare vis al copiilor. În primii săi ani de debut, a încercat să descopere misterul prin 

care Moș Ene presară copiilor praful magic de somn pe ochișorii celor mici, dar pentru că timpul 

trecea și el creștea și-a dat seama că menirea lui e alta și nu cea de-a prelua secretele și tainele 

unchiului său legate de adormirea copiilor cu praful magic. 

 Într-una din seri, Moș Ene împreună cu Spiridușul Alb, ajung ca în fiecare seară, la aceeași 

oră, în camera Oanei, o fetiță pe care Spiridușul Alb o îndrăgise foarte tare. Dar pentru că în acea 

seară minunată de toamnă Spiridușul Alb simțea că ceva rău urma să se întâmple, l-a rugat pe Moș 

Ene să mai rămână puțin, până termină mămica Oanei să-i spună povestea, pentru că el este 

neliniștit și dorește să se asigure că totul va fi bine și că micuța lui prietenă, Oana, va putea dormi 

liniștită. După ce mama Oanei ajunge la finalul poveștii, Oana adoarme și mama îi stinge veioza, 

mergând și ea la culcare. Nu trecuse nici o oră de când Oana adormise, că se și trezi speriată și 

neliniștită din somn, începând să plângă, pentru că era singură în camera ei întunecată, lipsită de 

lumina veiozei. Oanei îi era tare frică de întuneric și neliniștea ei devenea tot mai intensă; o mică 

lumină prindea însă viață, luminând încet camera fetiței. Observând că încet, camera ei se 

luminează, Oana începea să se liniștească, devenind chiar curioasă, dacă lumina puternică pe care 

o vede, înconjoară cu adevărat o făptură atât de mică și fragilă, precum este Spiridușul Alb. Cu 

lacrimi în ochi, fetița îl întreabă temătoare cine este, cum se numește și de unde vine. Spiridușul 

Alb s-a prezentat frumos și îi mărturisise fetiței că el luminează atât de tare, datorită neliniștii 

fetiței și a lacrimilor vărsate de ea și că, atunci când se trezește un copil în miez de noapte, speriat 

de singurătate și de întunericul din cameră, el devine vizibil și stă de vorbă cu copiii, până când ei 
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se liniștesc și adorm din nou. După ce micuța Oana îi ascultă povestea Spiridușului Alb, îi 

mărturisește că nu îl mai văzuse până acum, deși au mai fost nopți în care ea se trezi-se. Spiridușul 

Alb îi explică Oanei că el nu se poate face văzut când lumina este aprinsă, chiar dacă plânge un 

copil, pentru că prezența lui se face simțită, doar când micuții se trezesc din somn noaptea, fără 

lumina veiozei aprinsă, pentru ca el să îi poată ajuta să își învingă teama de întuneric, obișnuindu-

se astfel să doarmă singuri în pat, fiind asigurați de prezența lui permanentă, veghindu-le somnul și 

păzindu-le visele.  

 Din acea seară, Oana era foarte fericită că și-a făcut un prieten nou, pe Spiridușul Alb, că îi 

apărea mereu când nopțile ei deveneau agitate sau neliniștite. Spiridușul Alb o ajuta pe Oana să 

adoarmă repede, delectând-o cu poveștile lui liniștitoare. Nopțile treceau și Spiridușul Alb 

dispărea, reapărând de fiecare dată când fetița se simțea singură în noapte sau când visa urât, 

povestindu-i mamei ei cât de bine e să adoarmă liniștită cu veioza stinsă, știind că nu este singură. 

 Și așa povestea mea se-ncheie, cu nopți luminate, de spiriduși vegheate, cu copii liniștiți și 

părinți fericiți. 

 

Povestea relatată unui grup de 32 de copii(vârsta cuprinsă între 3-5 ani), a avut rezultate bune, 

fiind eficientă, cu ajutorul ei, un număr de 20 de copii reușind să își învingă frica de întuneric. 

 

 

 

                                                                              Prof. Cotoarbă Ioana,Liceul Tehnologic Mîrşa 

Judeţul Sibiu 

 

 fost odată, într-o familie fericită şi iubitoare, un băieţel pe nume Răducu. El avea 

mulţi prieteni cu care se întâlnea zilnic: Sucul - Acidulat, Ciocolata, Prăjitura, Fast-Food , 

Bombonica. 

 Deşi mămica lui nu era deloc încântată de prietenii lui, şi-i spunea zilnic să-şi facă alţii noi, 

Răducu era statornic în prietenie şi nu voia să se despartă de aceştia. 

Într-o zi, a venit la el Boala, vrăjitoarea  cea rea, care  l-a  obligat pe  băieţel  să fie 

slujitorul ei, altfel  va  fi vai şi amar de el. Răducu s-a speriat şi a fugit de acasă, crezând că astfel 

zâna cea rea nu-l va mai găsi. A ajuns la prietena lui Ciocolata. Dar aceasta nu l-a primit 

spunându-i că nu poate să-l ajute. A mers mai departe, prin pădurea Suferinţei, pâna a ajuns la 

prietenul lui  Sucul-Acidulat. A bătut la uşă dar nici acesta nu l-a ajutat, spunându-i că nu are timp 

pentru el deoarece trebuie să meargă în vizită la nişte prieteni noi. Şi tot aşa, din casă în casă, a 
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mers la toţi prietenii lui dar nici unul nu l-a ajutat. Neputincios şi suferind, copilul s-a aşezat într-o 

livadă, la umbra unui copac şi a început să plângă, regretând că nu a ascultat sfatul mamei de a-şi 

face alţi prieteni.  

Deodată, s-a auzit o zarvă puternică. Era un grup de copii. Văzându-l supărat, aceştia s-au 

apropiat de el şi s-au recomandat:  

- Noi suntem Morcovul, Sfecla Roşie, Mărul, Banana, Porumbul, Mazărea, Cartoful, Varza 

, Portocala, Kiwi, Brocolli, Spanacul. De ce plângi ?  

Băieţelul le-a spus marea lui supărare. 

- Nu mai plânge. Noi te putem  ajuta,  dacă vrei,  să scapi de vrăjitoarea  cea rea. Prietena 

noastră,  zâna cea buna,  pe care o cheamă Sănătatea  ne-a învăţat să facem o vrajă. Dar ca vraja să 

aibă efect, trebuie să fii toată viaţa prietenul nostru. Eşti de acord? 

- Cu mare plăcere accept să am astfel de prieteni! spuse bucuros Răducu. 

 Atunci, proaspeţii prieteni şi-au dat mâinile, şi,  împreună cu Răducu, au făcut o vrajă, 

alungând-o pentru totdeauna pe  vrăjitoarea  cea rea - BOALA. 

De atunci Răducu şi noi săi prieteni trăiesc  o frumoasă prietenie, netrecând nici o zi fără să 

se întâlnească .  

Vreţi şi voi astfel de prieteni devotaţi?  

Dacă da, rugaţi-l pe Răducu să vă facă cunoştinţă cu ei ! 

 

ARGUMENT 

Din discuţiile şi din activităţile noastre cu copiii am observat că regimul lor alimentar este 

unul deficitar, nesănătos, care nu-i ajută să aibe o sănătate bună, fapt relevat şi de multele cazuri de 

supraponderalitate şi chiar obezitate în rândul copiilor.  

Acest fapt a dus la ideea unei campanii realizate în şcoala noastră, care să vizeze 

dobândirea unor obiceiuri alimentare sănătoase . 

În acest scopt am avut repetate întâlniri cu părinţii în care am încercat să-i convingem că 

micuţii noştri au nevoie de un regim de hrană echilibrat, care să le ofere alimente sănătoase. 

Din toate aceste dicuţii am ajuns la concluzia că cei mici nu sunt prieteni cu fructele şi 

legumele. 
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Acest fapt m-a determinat să scriu  povestea PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOAŞTE, 

poveste ce a fost lecturată şi pe care s-a lucrat în timpul desfăşurării activităţilor. 

De asemenea campania a mai presupus, printre altele, o expoziţie de afişe care să 

promoveze o alimentaţie sănătoasă, o expoziţie de preparate culinare sănătoase, pe care noi cadrele 

didactice împreună cu elevii mai mari am pregătit-o şi organizat-o pentru cei mici. 

Elevii au degustat preparatele, prezentate tot sub forma unor elemente de poveste şi s-au 

convins că o alimentaţie poate fi şi bună şi sănătoasă în acelaşi timp. 

 

Imagini din timpul derularii campaniei „O minte sănătoasă în corp sănătos ”: 

Afişe premiate : 
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Din preparatele noastre culinare : 
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Cotoarbă Ioana 

Liceul Tehnologic Mîrşa  

Judeţul Sibiu 

 

ngelica era o fată tare respectuoasă, frumoasă şi cuminte. 

Îşi iubea foarte mult mama şi erau cele mai bune prietene. Dar şi mama o iubea la fel de 

mult.În fiecare seară îi citea câte o  poveste şi de foarte multe ori se jucau împreună deoarece 

Angelica  îndrăgea tare mult jucăriile. 

Timpul a trecut şi Angelica a crescut.Avea deja 4 ani şi aştepta cu nerăbdare să vină  

septembrie să meargă la grădiniţă. Însă cu toată bucuria, Angelica a simţit că se întâmplă ceva. 

Părinţii ei erau mereu abătuţi  şi mama abia îşi ascundea tristeţea. Îi citea şi acum,în fiecare seară, 

câte o poveste dar de câte ori o îmbrăţişa de noapte-bună, mama parcă o strângea la piept cu mai 

multă caldură. 

Într-o seară, după cină, mama şi tata au rugat-o  pe Angelica să se aşeze pe canapea între ei şi 

i-au spus: 

- Draga noastră, trebuie să discutăm ceva. 

Fetiţa s-a uitat speriată în ochii celor doi părinţi, care parcă prevesteau  o supărare. 

-Angelica,noi, de comun acord, am hotărât ca mama să plecepentru o perioadă, la lucru în 

străinătate,spuse tatăl. Avem de ceva timp probleme cu banii şi nu ne mai  descurcăm. Dacă nu 

schimbăm ceva care să ne aducă mai multe venituri,vom pierde casa. 

-Cum? Mă părăseşti? spuse  Angelica uitându-se speriată în ochii mamei. 

-Nu draga mea, este doar ceva temporar,spuse mama printre lacrimi.După ce vom rezolva 

problemele, îţi promit că nu voi întârzia nici o clipă şi mă voi întoarce la tine. 

-Angelica, tu ştii cât te iubim noi. Trebuie să înţelegi că facem acest efort tocmai pentru ne fi 

mai bine, spuse tatăl. 

- Mami, dar eu nu vreau să pleci.....spuse fetiţa încet, printre lacrimi. 
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-Ştiu draga mea, nici eu, crede-mă....dar nu există altă soluţie... 

Câteva zile mai târziu mama a plecat şi Angelica a rămas numai cu tata. Acesta o iubea 

foarte mult şi se străduia ca fetiţa să nu simtă lipsa mamei dar oricât de mult ar fi încercat, nimic 

nu mai era la fel. Fetiţa era mistuită de dorul mamei. Îi simţea lipsa din ce în ce mai mult, deşi 

vorbeau foarte des la telefon. Angelica începuse grădiniţa şi era din ce în ce mai tristă când vedea 

cum  colegii ei sunt aduşi la grădiniţă de mamele lor. 

Fetiţa a devenit din ce în ce mai necomunicativă, mai retrasă. 

Într-o zi Angelica a primit un cadou.Era un pachet deosebit, frumos ambalat. 

Fericită, fetiţa şi-a întrebat tatăl: 

- Tată, de unde este acest cadou? 

- De la mama, răspunse acesta. 

Faţa fetiţei s-a luminat de o bucurie imensă.Îşi întrebă din priviri tatăl dacă poate deschide 

cadoul şi rupse curioasă ambalajul frumos, nerăbdătoare să afle ce este în el. 

- Vai, ce frumoase sunt! Tati, am primit cele mai frumoase jucării pe care le-am văzut 

vreodată. 

Fetiţa a sărit de gâtul tatălui, îmbrăţişându-l bucuroasă.  

- O să-i spun mamei că-mi plac foarte mult. Merg în camera mea să mă joc cu noile jucării! 

Angelica a urcat în camera ei şi a aranjat nerăbdătoare jucăriile. Erau acolo soldăţei de 

plumb, păpuşi, o căsuţă pentru păpuşi şi alte jucării. 

- Ce faci Angelica, eşti bine? 

- Ei, dar cine vorbeşte? 

- Eu, soldăţelul de plumb! 

- Tu poţi vorbi? 

- După cum vezi…. Eu sunt generalul soldăţeilor de plumb…Mama ta  m-a trimis să am grijă 

de tine şi,  la nevoie, să te apăr…  

- O, mulţumesc generale! Sunteţi foarte drăguţ.. 

- Şi pe mine m-a trimis  mama ta să am grijă de tine, spuse o păpuşică…Atunci când te simţi 

singură, putem vorbi ca două prietene. 

- Mulţumesc păpuşică! Dar cum te cheamă pe tine? 

-  Eu sunt Rossana , prinţesa păpuşilor! 

- Iar eu sunt Denver, inamicul monştrilor ce apar în visele copiilor,  spuse un soldat. Mama ta 

m-a trimis să alung monştrii din visele tale. De acum vei avea doar somn liniştit şi odihnitor. 

- Eu sunt Damian, şeful pompierilor...mama ta  m-a rugat să am grijă de tine şi să-ţi spun că 

nimic rău nu ţi se poate întâmpla. I-am promis că te vom apăra şi proteja cu toţii până se va 

întoarce ea . 

-Dar tu micuţule, cine eşti? 

-Eu sunt Şoricelul Calendar. Eu am puterea de a ronţăi fiecare filă  din calendar şi atunci 

când le voi termina mama se va întoarce la tine definitiv. Trebuie doar să ai încredere. 

-  Mulţumesc prieteni.Vă sunt foarte recunoscătoare. De acum nu voi mai fi tristă şi toate 

temerile mele vor dispărea. 

- Angelica, cu cine vorbeşti? se auzi vocea tatei de dincolo de uşă. 

Jucăriile au încremenit. Angelica răspunse: 
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- Cu nimeni tăticule! Repetam un rol pe care trebuie să-l învăţ pentru sceneta de teatru de la 

grădiniţă.  

Şi se întoarse fericită către jucăriile ei dragi, făcându-le semn cu degetul să tacă din gură: 

-  Sss...acesta va fi secretul nostru. Doar mama trebuie să ştie de noii mei prieteni. 

Mulţumesc jucăriilor că aţi apărut în viaţa mea, spuse foarte fericită fetiţa. Acum ştiu că mama mă 

iubeşte şi se gândeşte la mine . 

-Domnule Şoricel, la treabă, spuseră vesele,într-un glas,toate jucăriile. Începe MAREA 

RONŢĂIALĂ.   

-Angelica, cât ai clipi zilele vor trece şi mama se va întoarce la tine. 

-Mulţumesc prieteni dragi! De acum o să aştept cu răbdare ca timpul să treacă şi mama să se 

întoarcă. Merg să-i dau un telefon, să-i spun cât de  mult o iubesc... 

Şi fetiţa alergă veselă spre uşă în timp ce ochii ei căpătau sclipiri de diamant. 

ARGUMENT 

         Povestea Angelica şi prietenii ei am scris-o pentru o fetiţă a cărei mamă a plecat la lucru în 

străinătate. Fetiţa era la şcoală în clasa I şi la început am crezut că are probleme de adaptare 

deoarece era foarte retrasă, necomunicativă. Din discuţiile cu familia şi cu ea am înţeles că această 

stare a apărut odată cu plecarea mamei. 

Am luat hotărâtea să acordăm mai multe atenţie acestei fetiţe şi să încercăm să-i risipim teama de 

abandon matern şi apatia în care căzuse. 

Problema elevei s-a diminuat datorită acestor demersuri şi s-a  rezolvat definitiv  odată cu 

revenirea mamei în ţară.  

Acum este în clasa a IV-a şi G. a redevenit fetiţa veselă de odinioară, este o elevă 

deosebită,silitoare şi foarte cuminte.  
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Prof.înv.primar Stanciu Sanda 

Liceul Tehnologic Mîrşa 

Judeţul Sibiu 

ndreea şi Ştefan erau doi fraţi frumoşi, dar cam neastâmpăraţi. 

De ziua copilului Andreea şi Ştefan au primit câte un dar. 

Andrei a primit un robot iar Andreea a primit o păpuşă.  

Cei doi copii au început să se joace. Dar erau tare neglijenţi. Ştefan a dezmembrat roboţelul 

iar Andreea a tras păpuşa de codiţe până când i-a rupt părul. A urmat apoi rochia, pantofiorii, 

mânuţele. După câteva ore jucăriile arătau jalnic. 

Peste noapte, printr-o minune, păpuşile au prins viaţă. Când s-au văzut în ce hal au ajuns, au 

hotărât să fugă cât mai repede din acea casă.  

Dimineaţa,când s-au trezit, cei doi fraţi au mers să-şi vadă jucăriile. Dar, spre surprinderea 

lor, acestea nu mai erau. 

-Mamă, unde ne sunt jucăriile? 

-Eu n-am umblat cu ele. Căutaţi-le mai bine. 

Cei doi copii s-au apucat să răscolească toată camera dar n-au găsit nici o jucărie.  Au pornit 

plângând spre mama lor spunându-i : 

 - Mamă, jucăriile au dispărut. Nu mai sunt. 

Surprinsă, mama le-a căutat şi ea. Jucăriile dispăruseră şi pace. 

    - Îmi pare rău copii. V-am spus de multe ori să fiţi mai grijulii cu lucrurile voastre.Uite,dacă-

mi promiteţi că o să fiţi mai atenţi, o să luăm altele, le spuse mama ca să-i împace. 

După ce au servit micul dejun, mama a plecat la magazin cu cei doi copii să cumpere alte 

jucării. Dar când au ajuns acolo, toate jucăriile au început să fugă speriate de pe raft. 

 - Nu vrem să venim la voi. Nu ştiţi să vă jucaţi frumos. Toate jucăriile voastre sunt distruse, 

spuseră toate jucăriile în cor. 

 Atunci cei doi copii şi-au dat seama ce rău făcuseră. Au promis să fie cuminţi dar jucăriile 

nu   
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i-au crezut. 

 -Plecaţi de aici, nu vrem să venim cu voi! Sunteţi copii răutăcioşi, spuneau jucăriile în cor. 

 Plângând,cei doi copii au alergat pe uşa magazinului ieşind afară şi…s-au trezit. Da, aţi 

înţeles bine, a fost doar un vis... 

 -Vai, ce bine că a fost doar un vis! exclamă Andreea  cu bucurie. Când s-a uitat la jucării, 

acestea erau totuşi rupte. 

 - Ştefan, trebuie să avem mai multă grijă de jucăriile noastre. De acum încolo le vom trata 

ca pe prietenele noastre şi nu le vom mai rupe. 

 -Ai dreptate Andreea, spuse şi băiatul. 

 De atunci, cei doi fraţi s-au jucat frumos şi niciodată n-au mai stricat jucăriile.Iar mama era 

tare  mândră de ei.  

 

ARGUMENT 

Am scris  povestea DOI FRAŢI deoarece am observat că elevii din clasa la care sunt 

învăţătoare sunt dezordonaţi şi nu au grijă de jucăriile ce se găsesc în clasă. Am discutat despre 

comportamentele responsabile şi am citit povestea încercând să le insuflu simţul responsabilităţii şi 

al lucrului ordonat. 

Am reuşit, cei drept cu multă stăruinţă, ca până la urmă elevii mei să să transforme în copii 

exemplu pentru  colegii din celelalte clase . 
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Prof.înv.primar Urea Marcela 

Liceul Tehnologic Mîrşa 

Judeţul Sibiu  

 a o margine de sat locuia o familie foarte săracă, care avea cinci copii. Părinţii lor, 

oameni cu frică de Dumnezeu, îi educau foarte frumos. Aceştia mergeau cu ziua la muncă, în sat, 

ca să aibă ce să  pună de mâncare pe masă copiilor. 

 Copii se jucau în grădiniţa cu flori din spatele casei cât era ziua de lungă, bineînţeles după 

ce-şi făceau temele pentru şcoală. Aveau un leagăn legat de un copac şi acolo se distrau de minune. 

 Când mergeau la şcoală erau numai ochi şi urechi la doamnele învăţătoare iar în catalog 

aveau numai note bune. 

 Într-o zi, copilul cel mai mic, Lucian, a venit plângând de la şcoală. Copiii vecinului  

râseseră de el că purta în fiecare zi aceleaşi haine şiaceeaşi încălţăminte  lipită de mai multe ori. 

 Mama, Eleonora, l-a luat în braţe şi i-a spus că în viaţă sunt lucruri mult mai importante 

decât hainele ce le putăm pe noi. 

 Toată noaptea s-a gândit mama de unde să ia bani pentru a-i cumpăra copilului nişte 

ghetuţe noi,adormind într-un târziu cu lacrimile pe obaji. În timp ce dormea mama a visat că un 

îngeraş a venit la ea şi i-a spus: „ Roagă-te  Eleonora  şi nu te întrista. Maica Domnului este alături 

de tine şi te va ajuta. Nu-ţi pierde speranţa şi roagă-te! Vei fi mândră de copii tăi”. 

Câteva zile mai târziu mama lui Lucian a fost martora unei întâmplări îngrozitoare. Unul 

dintre copiii vecinului, cel care era coleg de clasă cu Lucianşi care îl batjocorise, s-a tăiat, din 

joacă,  tare,  la picior cu o coasă. Era singur acasă şi copilul a început să strige îngrozit când a 

văzut cât sânge curge. Alertată de tipetele copilului, Eleonora a fugit într-un suflet să vadă ce s-a 

întâmplat. Când a văzut grozăvia,şi-a dat seama că este foarte gravă rana şi a chemat de urgenţă 

ambulanţa. Ba, mai mult,l-a însoţit pe copil l-a spital. În acelaşi timp i-a înştiinţat părinţii care era 

la servici. La spital, femeia a aflat că băieţelul are nevoie de o transfuzie de sânge, dar exista o 

problemă. El avea o grupă de sânge rară,care, ca printr-o minune, se potrivea cu a 

Eleonorei.Femeia n-a stat pe gânduri nici o clipă şi a donat sânge copilului pentru a se însănătoşi. 

El s-a vindecat şi lucrurile au revenit la normalitate. 

Într-o dimineaţă, când toată familia s-a trezit şi a început forfota unei noi zile, s-a auzit un 

strigăt de bucurie. 

Lucian era la uşă şi ţinea în mână o pereche de ghete noi nouţe, exact mărimea lui. 
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Copilul a plecat la şcoală tare bucuros căci colegii nu vor mai râde de el. 

Dar au venit şi alte zile în care cei cinci fraţi au fost subiect de batjocură. Şi asta doar pentru 

că erau săraci. Cei cinci copii au învăţat însă,încetul cu încetul,  să pună preţ pe alte lucruri în viaţă 

şi nu se mai supărau pentru batjocoririle colegilor. 

 Anii au trecut şi copiii au crescut.  

 Astăzi Lucian este un mare avocat, fratele lui este doctor,toţi copiii au ajuns oameni de 

nădejde, cu multă carte şi cariere frumoase. Însă, şi-n ziua de azi Lucian  se întreabă cine i-a pus 

ghetuţele la uşă. El n-a observat în acea dimineaţă fericită din copilăria lui biletul pe care mama l-a 

ascuns repede  şi pe care scria” Mulţumesc Eleonora! Sângele donat de tine a salvat viaţa 

micuţului meu.  Iţi voi rămâne toată viaţa recunoscătoare. ….Vecina Maria ”. 

ARGUMENT 

Povestea Darul Eleonorei am scris-o şi folosit-o la clasa la care sunt învăţătoare, ca o pildă 

moralizatoare pentru copiii care aveau obiceiul de a-i batjocori pe colegii lor. 

Exista un conflict permanent între un copil, M, (cu posibilităţi materiale foarte bune dar cu o 

înclinaţie nativă spre agresivitate, şi un coleg de-al său, P, un copil cuminte,silitor dar cu 

posibilităţi materiale precare. 

Am încercat, prin această poveste, să stabilim un comportament adecvat în societate şi să le 

insuflu elevilor sentimentul de acceptare şi  toleranţă. 

Prin multă muncă  şi prin colaborarea şi cu părinţii elevilor,am reuşit,într-o mare măsură, să 

creez un comportament civilizat între elevii clasei. 

 

                                                                                     Prof.înv.primar Vasilica-Veronica Tudor 

LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI 

MĂGURELE-ILFOV 

ra o zi însorităşi frumoasă de toamnă, când doi prieteni foarte buni au ieşit la joacă în 

parc.Mergând pe o alee plină de frunze ruginii au zărit o fatăsingură pe o bancă. Lângă ea erau trei 

căţeluşi drăguţi, pe care îi mângâia şi le cânta în acelaşi timp.Uimiți de ceea ce auvăzut, Narcis şi 

Ciprian s-au oprit săvadă ce se întâmplă. Ei s-au dus lângă fată şi au întrebat-o: 
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 -Nu iţi este frică de câini? Am văzut că ai pus mâna pe ei fără frică ! 

-Chiar deloc, a răspuns zâmbind fata. Aceștia sunt singurii mei  prieteni. 

 -Prietenii tăi sunt doar animalele? s-a mirat Narcis. 

 -De multe ori copiii trec pe lângă mine şi nu mă bagă în seamă, a răspuns fata cu glas  trist . 

 -De ce te evită copiii? Pari o fată drăguţă şi cuminte, a spus Ciprian. 

 -Nu am prieteni  deoarece mama vitregă nu îmi  dă voie să îmi fac prieteni. 

 -Ce viaţă grea, ai! 

 -Da, asa este.  

 -Dacă vrei să ne povesteşti, să ştii că te ascultăm. 

 -Bine, dar nu cred că pot să spun povestea vieţii mele unor copii pe care abia i-am 

cunoscut. 

 -Vrei să fii prietena noastră? 

 -Da, aş fi încântată! 

 -Noi suntem Narcis si Ciprian şi ne cunoştem de când eram la grădiniţă. 

 -Numele meu este Daria!zise fata. 

 În acea după-amiază,  Daria le-a povestit despre viaţa ei de zi cu zi.Ea locuia cu familia 

într-o casă mare şi frumoasă. Tatăl ei era plecat în străinătate pentru afaceri şi petreceau foarte 

puţin timp împreună. Mama i-a murit în urmă cu câţiva ani şi tatăl s-a recăsătorit cu o femeie rea. 

 Daria era nevoită să stea cu mamă vitrega şi cu cele două fiice ale acesteia. Surorile 

vitrege se purtau urât cu ea şi nu se înţelegeau deloc. O obligau să se ocupe singură de 

treburile casnice în timp ce ele leneveau sau mergeau la cumparaturi şi petreceri. Daria, parcă 

se vedea în personajul Cenuşăresei.  Din acestă cauză ea avea foarte puţin timp liber pe care să 

îl petreacă cu ceilalţi copii sau să îşi facă prieteni. 
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 Singurele lucruri plăcute pe care Daria putea să le facă erau cântatul şi  plimbatul prin parc, 

când se întorcea de la şcoală. 

 

 

 De fiecare dată era nerăbdătoare să îşi revadă prietenii, animalele din parc, cărora le cânta 

şi le vorbea despre neplăcerile ei de-acasă şi uneori de la şcoală. Mulţi colegi nu au înţeles-o şi 

râdeau de ea, că este mai restrasă şi timidă. 

 Cu tristeţe, Daria şi-a încheiat povestea spunând că ne înţelege dacă nu vrem să fim 

prietenii săi în continuare. 

 Povestea ei ne-a impresionat atât de mult încât i-am promis că vom fi prietenii ei cei mai 

buni şi că o vom ajuta să aibă şi ea clipe vesele, plăcute şi să îşi facă mai mulţi prieteni. 
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 Narcis şi Ciprian aveau şi ei un secret pe care l-au spus şi Dariei. De vreo doi ani ei cântau 

împreună la chitară şi la tobă, dar nimeni nu-i asculta cu excepţia  rudelor  apropiate. Chiar se 

gândeau că formaţia avea nevoie de un solist şi Daria părea o colegă de trupă potrivită pentru 

ei.Cum stăteau  ei pe aleea însorită, băieţii au îndrăznit să o întrebe pe Daria dacă ar vrea  să facă 

parte din mica lor trupă . 

 Faţa Dariei s-a luminat şi plină de bucurie a exclamat : 

 -Mi-ar face mare plăcere să fiu în formaţie cu voi!  Dar cum rămâne cu mama mea vitregă, 

care nu mă lasă  să ies din casă aproape de loc ? 

 -Vom putea repeta atunci când vei ieşi de la şcoală.  Ne vedem la Narcis  deoarece el 

şi-a amenajat în gara,j un mic spaţiu  pentru instrumente şi nici nu deranjăm pe nimeni. 
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 Şi aşa s-au întâlnit cei trei prieteni, fie pe aleile parcului, când vremea era frumoasă, fie 

la colegul lor acasă  şi au cântat timp de câteva luni . Daria povestise acasă că trebuie să mai 

rămână la şcoală după ore şi de aceea o să întârzie, dar a promis că nu va rămâne în urmăcu 

treburile casei. Era fericită de noua lor activitate şi greutăţile de zi cu zi păreau mai mici. În 

sufletul Dariei, care nu visase că va putea avea vreodată prieteni, răsăreau noi speranţe. Razele 

de lumină îi scăldau ochii. 

 Din întâmplare, în timp ce repetau în parc,  o melodie nouă, compusă de toţi trei , 

despre prietenie şi curajul de a visa la o viaţă mai frumoasă, o doamnă profesoară de muzică  

i-a auzit. S-a oprit să îi asculte şi i-a plăcut atât de mult  încât , în cadrul Consiliului 
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Profesoral, a povestit întâmplarea. I-a lăudat pe copii spunând că melodia lor a încântat auzul 

trecătorilor , iar copiii din parc erau fascinaţi de cântecul trupei. 

 

 

 Doamna profesoară  s-a străduit şi a aflat identitatea celor trei mici artişti. A luat 

legătura cu părinţii acestora pentru a le spune că vrea să organizeze un concert surpriză, în 

cadrul banchetului de sfârşit de an şcolar. În privinţa Dariei, doamna profesoară  a reuşit  să 

vorbească cu tatăl fetei. Mama vitregă a Dariei nu i-ar fi permis să cânte într-o formaţie şi , 

cu atât mai mult, să susţină  şi un concert.  

-Bună ziua! Mă numesc Barbu  Elena şi sunt profesoara de muzică la Liceul Teoretic Horia 

Hulubei . Aş dori să vorbesc cu domnul Avram Matei, tatal Dariei. 

-Bună ziua ! La telefon. Cu ce vă pot ajuta ?  

-Aș dori să vă vorbesc despre Daria. Este un copil deosebit, care are o voce desprinsă din 

vis. De câteva luni cântă într-o trupă și vreau să îi cunoască toată lumea. De aceea, vă rog să-i 
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permiteti fiicei dumneavoastră să urce pe scenă în cadrul banchetului de sfârșit de an şcolar, alături 

de prietenii ei din trupă.  

 -Mama Dariei avea un glas melodios,spuse tatăl.  Însă sunt surprins să aud că şi fata mea 

are acest talent. Vă mulţumesc că mi-aţi spus acest lucru minunat despre fiica mea! Nu petrec 

mult timp alături de ea şi sunt multe lucruri pe care nu le ştiu despre copilul meu. 

 

 Discuţia despre concertul surpriză a continuat, doamna profesoară fiind încântată că mai 

există părinţi conştienţi de valoarea familiei. Domnul Avram a promis că va face tot posibilul să 

contribuie la reuşita concertului, angajând o firmă care să asigure sonorizarea sălii. La fel, si 

ceilalţi părinţi au fost bucuroşi de solicitarea doamnei şi s-au oferit să ajute la organizarea cât 

mai deosebită a banchetului. 

Ştiind povestea de viaţă a  Dariei, doamna Elena le-a sugerat copiilor să repete într-o sală 

liberă a şcolii, pentru a nu trezi suspiciuni familiei fetei. Repetiţiile ieşeau din ce în ce mai 

bine, iar banchetul se apropia cu paşi repezi.    
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 Banchetul era aşteptat cu emoţie de toţi elevii.Daria era tristă deoarece nu avea o 

rochiţă pentru banche, iar tatălui nu îndrăznea să îi spună.  La un moment dat , fata a refuzat 

să vină la banchet alături de prietenii ei . Băieţii au cumpărat din economiile lor o rochie 

splendidă pentru prietena lor şi i-au făcut o surpriză  frumoasă Dariei. Fata a fost foarte 

încântată  de rochiţă, asteptând cu nerăbdare ziua,  când urma să se desfăşoare banchetul. 

 Iată că a sosit şi ziua banchetului. Surorile Dariei s-au pregătit toată ziua pentru petrecere. 

Agitaţia lor a fost atât de mare încât i-au cerut Dariei să facă tot felul de treburi, chiar şi dacă nu ar 

fi fost nevoie. Fata a aşteptat liniştită ca surorile vitrege să termine pregătirile şi să plece spre sala 

banchetului, bucuroasă în sufletul ei că va petrece alături de prietenii dragi.  

 Şi ea ar fi vrut să aibă bijuterii frumoase şi coafură deosebită, asemeni surorilor sale, dar 

era mulţumită de rochiţa primită în dar de la colegii ei de trupă. Spera din tot sufletul ca tatăl său să 

vină acasă în această  zi  şi să o vadă aranjată pentru banchet, aşa cum toate colegele ei erau în 

centrul atenţiei familiilor lor. 
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 Prietenii Dariei, Narcis şi Ciprian , pregătiţi ca pentru o ocazie deosebită, au mers la casa 

fetei şi împreună au pornit spre sala banchetului.La intrarea în sală, au fost întâmpinaţi de doamna 

Elena , profesoara de muzică, care i-a invitat pe scenă să cânte , aşa cum făceau la repetiţii.  

Surprinşi de gestul profesoarei, copiii au rămas încremeniţi.  

 Nu ştiau ce se întâmplă . Încurajaţi de doamna profesoară, de colegii din sală şi de părinţi, 

au păşit încet spre scenă. Au început să cânte melodia lor cea nouă. Erau vizibil emoţionaţi de 

prezenţa părinţilor, a cadrelor didactice şi a elevilor din şcoală. Nu se aşteptau la o asemenea 

surpriză. 

 Cea mai emoţionată părea a fi Daria, care nu îşi putea lua ochi de la tatăl său. Privirea 

plină de dragoste a tatălui ei, îi spunea că n-o să se mai simtă niciodată singură. 
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 Concertul a fost un succes . Copiii au fost aplaudaţi  îndelung la sfârşitul concertului 

de toţi cei aflaţi în sală. Doar surorile vitrege şi mama Dariei se uitau cu invidie la fată  şi nu le 

veneau a crede ce voce minunată avea .  

 Daria era fericită  peste măsură. Într-o singură zi ,viaţa ei s-a schimbat cu totul. Nu se 

mai putea dezlipi din braţele tatălui său, care a înţeles ce copil deosebit are. El i-a promis fetei 

ca îi va rămâne alături şi o va sprijini în tot ceea ce va avea nevoie. Au înţeles că fericirea lor 

nu este alături de soţia pe care şi-o luase şi că cel mai bine pentru familia lui era să se 

îndepărteze de ea şi de fiicele acesteia pentru a-i putea oferi Dariei liniştea şi dragostea de care 

a dus lipsăîn toţi aceşti ani, când nu a înţeles că el reprezintă singurul sprijin pentru copila lui. 

 Ziua aceasta a fost de vis. Daria a simţit că tristeţea va dispărea din viaţa ei şi ,alături 

de tatăl său şi cei doi prieteni dragi vor îndrăzni să străluceascăîn muzică , ducând pe culmi 

înalte talentul moştenit de la mama sa.  

 

 

 

 Doamna  profesoară Elena i-a lăudat pe toţi trei şi i-a sfătuit  să aibăîncredere în 

talentul lor că vor ajunge cunoscuţi în lumea artiştilor, mai ales dacă vor da dovadă de 

seriozitate şi dăruire. Chiar le-a propus să participe la următorul festival naţional “Tinere voci 

“.Asta s-a întâmplat şi  trupa  a avut un succes enorm . 
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 Reuşitele care au urmat, din paşi mărunţi, i-au unit pe cei trei prieteni  şi numai împreună 

au făcut din viaţa lor un monument de adevărată prietenie, succese şi bucurii.  

 Finalul fericit,ca de poveste, este al tuturor celor care cred în puterea sincerităţii şi a 

bunătăţii.Prietenia adevărată poate schimba vieţi şi poate da speranţe spre mai bine tuturor celor 

care au şansa de a o întâlni. 

 

 

Chirita Sofia-Maria ,Clasa I B  

Liceul Teoretic Horia Hulubei 

Prof.inv.primarVasilica-Veronica TUDOR 

 

 are există copil pe acest pământ să nu îl aştepte cu nerăbdare pe 

MoşCrăciun? Căci,în ce mă priveşte ,emoţiile mele în seara de Ajun sunt atât de mari, încât simt că 

nu le mai pot ţine piept. Cu trecerea anilor , am început să fiu din ce în ce mai curios şi nerăbdător 

din cauza magiei care are loc în noaptea dinaintea Crăciunului, când sub brad sunt lăsate cadouri 

care aduc o mare fericire copiilor. 

 Toată luna Decembrie m-am gândit cum să fac ca să mă întâlnesc cu Moş Crăciun. Pentru 

cadourile pe care mi le doream ,i-am făcut din timp o scrisoare Moşului. În seara de Ajun am lăsat 

scrisoarea sub brad, lângăcănuţa cu lapte şi o felie de cozonac. Cândtoţi din familie s-au culcat, eu 

m-am furişat lângă brad ,hotărât fiind să îl aştept pe MoşCrăciun. 
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 A trecut ceva timp şi Moşul nu mai apărea. Am început să mă întreb dacă şi când va ajunge 

şi la mine să îmi îndeplinească dorinţa. Deşiera o oră cam târzie, mă luptam din răsputeri cu 

oboseala, ca să pot sta treaz până soseşte Moşul.  

 Deodată, am auzit paşi şi mare mi-a fost mirarea când am văzut un bătrânel blând, în haină 

roşie, cu un sac mare în spinare. Mi-am dat seama că este însuşi MoşCrăciun: 

 _ Moşule, cât mă bucur să te văd! Eşti exact cum mi te-am imaginat. Cum ai intrat în casă? 

 

 _Este un secret pe care nu îl pot dezvălui, aşacă îl poţi considera un truc magic. 

 _ Unde ţii, Moşule, jucăriile pentru toţi copiii din lume? Că în sacul tău nu au cum să 

încapă aşa multe. 

 _ Ei, copile, este un sac magic, care mă ajută să duc multe cadouri, pentru toţi copiii 

cuminţi. Dar tu cum de eşti încă treaz? La aceasta oră târzie, copiii ascultători şi cuminţi se 

odihnesc deja. 
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 _Îti spun, dacă promiţi că nu te vei supăra. Vroiam să teaştept ca să te văd şi să îţi vorbesc. 

 _ Ho, ho,ho !Puţini copii au avut această ocazie, dar şi mie îmi place când mă întâlnesc cu 

copiii pentru că le fac şi  o surpriză. Ce ţi-ar plăcea cel mai mult să faci? 

 _ Pe mine mă fascinează foarte mult avioanele şi astrologia. Când voi fi mare, îmi doresc 

să devin pilot. 

 _ Bravo !Zborul este plin de aventuri şi încercări dificile. Este pentru oameni puternici. 

Pentru căîţi place foarte mult zborul, surpriza mea pentru tine este o călătorie în săniuţă, alături de 

mine şi renii mei.Hai să zburăm deasupra lumii! 

 _Uraaa! Chiarpot să zbor alături de tine,acum,în noaptea aceasta ?Dar când vei reuşi să 

duci cadourile şi celorlalţi copii ? 

 _ Lasă asta în grija mea. Nu este deloc dificil. Îti voi povesti în timpul călătoriei noastre. 

 În acel moment am simţit ca şi cum o mână uriaşă m-ar fi ridica tuşor de la pământ şi în 

clipa următoare mă aflam în sania Moşului, sub o păturică moale şi călduroasă. Fără să îmi dau 

seama, sania pornise şi se înălţa lin pe cerul înstelat.  
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Era pentru prima oară cân dzburam şi trăiam o senzaţie de frică şi entuziasm, în acelaşi 

timp. Casele păreau din ce în ce mai mici, devenind, încele din urmă, nişte luminiţe ce licăresc în 

depărtare. Râzând,Moş Crăciun m-a liniştit: 

 _ Bucură-te de zbor, căci în sania mea eşti în cea mai mare siguranţă. 

 _ Timpul se scurge repede. Cum reuşeşti, Moşule, ca, în fiecare an,să duci cadouri tuturor 

copiilor din întreaga lume, într-o singura noapte? 

  _ Voi,copiii, sunteţi cei care mă ajutaţi mereu . Faptul că vă gândiţi la mine şi bucuria 

voastră pentru surprizele găsite sub brad, îmi dau puterea de aduce la bun sfârşit misiunea pe care 

o am, din moşi-strămoşi.  

 În urma săniuţei, o ploaie de sclipiri a coborât peste întreg pământul, fiecare ca să se umple  

cu spiritul Crăciunului . Atunci am înteles că Moşul are pregătită o bucurie pentru toate familiile. 

Important este ca noi să ne umplem sufletele cu bunătate şi dăruire, ca să ne putem bucura de 

“cadourile” lui MoşCrăciun. 

 

 

 

 _Acum te voi duce înapoi, acasă,  pentru că trebuie să te odihneşti, mi-a spus cu blândeţe 

Moşul. Odihna este bună pentru sănătatea copiilor, iar un copil sănătos , are puterea să se bucure 

de lucrurile plăcute din viaţa lui. Într-o clipă vei fi din noua acasă. 

 _ Mi-a plăcut călătoria cu tine nespus de mult, Moş Crăciun !Te voi mai revedea vreodată ? 

 _ Nu-ţi face griji! Chiar dacă nu ne vom mai întâlni, eu sigur te voi vizita ca să îţi las 

cadourilepe care ţi le doreşti, atâta timp cât eşti uncopil cuminte ,silitor, cu sufletul curat. 
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_ Aşa voi face. Ştiu că în acest fel şi eu voi adduce bucurie părinţilor mei,bunicilor, 

doamnei învăţătoare, chiar şi mie.  

_ Şi îţi mai dau un sfat :toat evisele se împlinesc dacă vei crede în puterea şi calităţile tale. 

Aşa devin realitate visele copilăriei. 

_ Mulţumesc, Moşule! Călătoria a fost interesantă . Nu o voi uita niciodată ! 

_ Rămâi cu bine, dragule ! 

În timp ce îmi luam la revedere de la MoşCrăciun , am simţim o uşoară adiere . Eram întins 

lângă brad şi încă mai simţeam căldura păturicii din sania Moşului. Alături am văzut o cutie mare, 

ambalată în hârtie aurie şi cu o fundăroşie de catifea, asemănătoare cu hainaMoşului.  

 

 _ Dar unde esteMoşul? MoşCrăciun, mai eşti aici ? 

Mă simţeam puţin ameţit şi nu îmi mai dădeam seama dacă l-am întâlnit pe Moş Crăciun 

sau aţipisem şi a fost doar un vis. Un vis extraordinar ! Dar cadoul cine mi l-a lăsat ?Părinţii 

dormeau şi lângă brad nu eram decâteu.  

Trebuie să fi fost MoşCrăciun! 
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Ioniţă Cristina-Denisa 
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Prof.înv.primar Vasilica-Veronica TUDOR 

 

 

 

         

  fost odată ca niciodată o pădure străveche numită Syvala, iar în mijlocul pădurii se 

înălţa castelul regelui Seryon. 

 

 

 

 

 

 

 

Regele Seryon trăia fericit alături de soţia sa şi de cele două fiice gemene: Aryna şi Karina. 

 

Deşi semănau ca două picături de apă, oricine îşi putea da seama cu uşurinţă care era Aryna 

şi care era Karina. 

Aryna era liniştită şi visătoare, cu hainele îngrijite şi frumos pieptănată. Ea cosea, broda, o 

însoţea pe mama ei peste tot în castel şi  îi plăcea să cânte, având o voce minunată. 

           În schimb, Karina era neastâmpărată, veselă, vorbăreaţă. Tot timpul râdea şi umbla cu părul 

ciufulit, cu genunchii juliţi şi se îmbrăca băieţeşte. Fugea ca o zvârlugă, se căţăra prin pomi şi îi 

plăcea să călărească şi să tragă cu arcul. Aceasta era nedespărţită de tatăl ei. 

- Ce bun a fost Dumnezeu cu noi! Ne-a dat fiecăruia copilul pe care ni-l doream! 

Spunea adesea regina. 

Fetele se iubeau şi se înţelegeau de minune, dar aveau un har pe care nu ştiau foarte bine să 

şi-l folosească. Ele erau nişte mici vrăjitoare, iar puterea lor era uriaşă atunci când lucrau 

împreună.  
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La naştere fetiţele primiseră un cadou mai puţin obişnuit.  

- Aceste brăţări sunt magice! Spuse bătrânul vrăjitor al castelului. Ele le va proteja pe 

copile şi le va da putere atunci când vor avea nevoie. 

- Îţi mulţumim bătrâne Allan, zise regele, dar cum le va apăra pe prinţese două brăţări 

mai bine decât o întreagă armată? 

- Rege Seryon, aceste brăţări sunt făcute din praf de stele şi au cel mai puternic 

ingredient în ele: iubirea. De fiecare dată când fetele se vor înţelege şi se vor iubii, mereu când vor 

lupta una pentru alta, stelele vor lupta alături de ele. Magia lor va fi mai puternică decât orice pe 

lume. 

Astfel, în fiecare zi, Aryna şi Karina exersau şi îşi dezvoltau magia împreună cu bătrânul 

vrăjitor Allan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fetele se luau de mâini şi spuneau într-un glas: 

- Ini, mini, praf de stele să pornim în zbor spre ele! 

Odată spusă formula magică, fetele se ridicau de la pământ, se învârteau într-un nor de 

steluţe strălucitoare şi într-o clipă le vedeai zburând pe cel mai ciudat obiect zburător. 

Era o maşină ce avea culorile curcubeului, strălucirea soarelui şi viteza gândului. 

În fiecare zi se plimbau pe deasupra pomilor şi făceau , pe rând tot felul de mici vrăji. 

Într-o dimineaţă se petrecu ceva neobişnuit... Karina, flămândă, după ce trecuse pe la 

grajduri şi pe la adăpostul câinilor se duse la masă: 

- Mi-e foame!!! Unde-i sora mea? 

- Încă nu s-a sculat. Du-te fuga ţi trezeşte-o! 

Karina năvăli în camera unde sora ei încă dormea. 

- Scoală-te prinţesă răsfăţată! Să mergem să mâncăm că mi-e foame de lup! 

Degeaba, nici un semn. Începu să o zgâlţâie: 

- Gata cu gluma! Trezeşte-te odată!... 

Aryna continuă să doarmă adânc... Karina, deosebit de speriată atinse brăţara Arynei si începu să 

spună: 

- Hocus, pocus fir de stea mă voi duce cum la sora mea.Karina se trezi lângă un tufiş, 

iar în jurul lui era multă ceaţă. Cu ochii închişi şi cu pumnii strânşi făcu un pas mare înainte. Când 
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deschise ochii ce să vadă? O minunăţie! Era Poiana zânelor din Pădurea Vrăjită, luminată de 

spiriduşi şi licurici. 

         
 

Crăiasa stătea pe tron înconjurată de suita ei    . 

- Apropie-te draga mea! Te aşteptam. 

- Alteţă... , spuse fetiţa emoţionată, unde este sora mea... prinţesa Aryna? 

- Aryna este prietena noastră şi o iubim foarte mult, dar nu este aici! 

- Dar unde? 

- Marele vrăjitor Carbouk, din Tărâmul Dragonilor s-a furişat pe meleagurile noastre 

şi a transformat-o pe Aryna într-o floare, apoi a luat-o cu el. Cu siguranţă acum este în grota lui. 

- Când voi ajunge la acest vrăjitor, îi arăt eu lui, spuse Karina, nimeni nu-i face rău 

surorii mele! Pe unde trebuie să merg pentru al găsi? 

- Carbouk este un vrăjitor foarte rău, să sperăm că dragostea pentru sora ta îţi va da 

puterea necesară. Noi te vom ajuta! Spuse Crăiasa. Uite, aici ai o baghetă magică, făcută din corn 

de inorog. Ea te va ajuta, dar ţine minte: Dacă foloseşti bagheta de trei ori Poiana Zânelor va 

dispărea. Magia noastră stă în această baghetă. 

Karina se apropie cu sfială de Crăiasă, întinse mâna şi luă bagheta magică spunând: 

- Mulţumesc, Alteţă, şi vă promit că voi folosi bagheta cât mai puţin posibil. 

Acestea fiind spuse Karina porni alături de noii ei prieteni, Harry şi Lyna, spre grota 

marelui vrăjitor Carbouk. Era un drum lung şi anevoios prin munţi. Cărările erau înguste, iar 

Karina nu putea zbura fără ajutorul surorii ei, maşina lor nu apărea decât dacă erau împreună. 

Tăcută şi îngrijorată pentru Aryna, mergea printre tufe şi se căţăra pe munte. Când au ajuns 

în faţa grotei a spus: 

- Un dragon pitic să mă ajute şi pe mine un pic, Abracadabra! 

În acel moment printr-o spărtură din zid ieşi un pui de dragon care abia dacă sufla scântei 

pe nări şi o întrebă pe Karina: 

- Tu eşti cea care m-ai chemat? 

- Da, dragă dragonule! Mă poţi ajuta să trec de zidul acesta de piatră pentru a intra în 

grota marelui vrăjitor? 

- Eu sunt unul dintre paznicii grotei şi chiar dacă aici, afară par neajutorat, înăuntru 

sunt de neoprit. Dacă faci ceva pentru mine te voi ajuta cu plăcere! 

- Orice îmi stă în putere! Trebuie să ajung la sora mea! 

- Vezi lanţul acesta?! Este magic! El poate fi rupt doar de o vrăjitoare cu suflet bun şi 

care luptă pentru o cauză dreaptă! Rupe lanţul şi eşti binevenită în grotă! 

Karina, încrezătoare în sufletul ei curat rosti: 

- Hocus, pocus fir de stea rupe lanţul za cu za! 

Lanţul începu să se destrame, iar dragonul se eliberă de sub vraja care îl ţinu prizonier atâta 

timp. El, recunoscător a conduso pe Karina în camera florilor. Spiriduşii Harry şi Lyna au 
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recunoscut floarea în care se transformase Aryna. Cu bagheta magică, Karina a atins floarea care 

pe dată se transformă la loc în prinţesă.  

- Îţi mulţumesc dragă surioară că ai venit să mă salvezi! 

- Cât de mult mă bucur să te văd, scumpa mea Aryna! Hai să 

plecăm de aici înainte să se întoarcă vrăjitorul. 

Nici nu termină bine de zis acestea când din străfundul grotei se auzi un zgomot puternic. 

Era marele vrăjitor Carbouk. 

- Este vrăjitorul! S-a întors! 

- Să fugim!!! 

- Dar unde, nu ne putem întoarce pe unde am intrat! 

- Să căutăm o altă ieşire, zise Karina. 

- Vă voi duce eu la cealaltă ieşire , zise dragonul, dar aveţi grijă la paznicul din acea 

parte. Este un păianjen uriaş care nu doarme niciodată, iar după ce reuşiţi să treceţi de 

el trebuie să zburaţi, căci ieşirea este în vârful muntelui! 

 Dragonul le îndrumă pe fete şi pe spiriduşi prin labirintul din interiorul grotei. Nimeni nu 

cunoştea drumul mai bine ca el . 

          Odată ajunşi în faţa ieşirii, s-au speriat de marele păianjen. Era îngrozitor de mare şi de 

fioros, iar când le văzu pe fete începu să îşi agite picioarele ca nişte săbii tăioase. 

- Ce bine ar fi fost să îl ascultăm mai mult pe marele vrăjitor Allan, a spus Aryna 

speriată. Acum ştiam ce vrajă să folosim! 

- Nu îţi face griji surioară! Eu am bagheta magică a Crăiesei şi te voi apăra! Vom 

scăpa de aici! 

Curajoasă, Karina, se urcă pe zidul din faţa păianjenului uriaş, iar când ajunse sus se aruncă 

dintr-un salt direct în spatele acestuia. Când îl atinse pe cap cu bagheta magică păianjenul se 

transformă într-o floare şi astfel fetele au scăpat de el. 

- Hai să zburăm spre casă acum, a spus Aryna! 

- Nu înainte de a-i înapoia bagheta magică Crăiesei! 

Micile vrăjitoare îşi atinseră mâinile şi au rostit pline de speranţă: 

- Ini, mini, praf de stele să pornim în zbor spre ele! 

Alături de fete au urcat în maşină spiriduşii şi bunul lor prieten dragon. 

După o călătorie plăcută cu maşina, în zbor printre stele, au ajuns în Poiana Zânelor. Aici 

cei trei prieteni noi ai coborât. 

- Îţi mulţumesc Crăiasă pentru tot ajutorul oferit. Vă mulţumesc şi vouă spiriduşi şi 

vă înapoiez bagheta magică. 

- Noi îţi mulţumim şi vă mai aşteptăm pe aici! Drum bun! 

Aryna şi Karina au urcat în maşină şi au pornit în zbor spre casă. Când au ajuns la castel au 

intrat pe geam şi s-au aşezat tăcute în pat, prefăcându-se ca dorm. 

Deodată, uşa se deschise. Era mama lor. 

- Ia te uită! Prinţese răsfăţate! Încă sunteţi în pat! Hai la masă! 

- Venim, venim îndată! Răspund fetele într-un glas, privindu-se cu înţeles. 



250 

 

- Sfârşit 

 

         

 
                                                                   Prof.Claudia Pușcă, Școala Gimnazială nr.7,                          

Mediaș 

 

roaspăt întoarsă de la o bursă de studiu din USA, am primit catedra de Religie Ortodoxă 

la o școală cunoscută din Mediaș. Dar, odată cu noul serviciu, am devenit diriginta celei mai 

gălăgioase clase din școală, clasa a V a B. 

Am realizat curând că aveam de-a face cu copii provenind, pe de o parte, din familii 

monoparentale, iar pe de altă parte, cu copii ai căror părinți erau plecați  în străinătate, deci stima de 

sine era foarte scăzută.   

La început m-am gândit să le atrag atenția prin tot felul de jocuri și activități care să le pună în 

valoare gândirea și sa-i stimulez. Îmi doream să-i ajut să devină mai încrezători și mai uniți unii cu 

alții, desi tot timpul considerau că cei de lângă ei vor să le pună piedici în calea dezvoltării lor. Nu 

aveau încredere nici în sine, nici în copiii de vârsta lor. 

 Atunci am înțeles care era menirea mea acolo, dincolo de profesorul de Religie de la clasă  

trebuia făcut ceva, ca să-i pot ajuta. Așa cum a spus Iisus Hristos „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-

i opriți, că a unora ca aceia este Împărăția lui Dumnezeu”, am încercat să-i apropiu de Dumnezeu, 

Cel care știa cel mai bine problemele lor. M-am gândit să mă implic trup și suflet în formarea 

spirituală a acestor copii și am început cu terapia prin teatru, dar nu teatrul clasic, ci Teatrul Forum. 

 Augusto Boal este  fondatorul Teatrului Forum sau al Teatrului celor Asupriți. 

 Teatrul Forum face referire la tipul de teatru în care spectatorii au oportunitatea de a se 

implica activ în desfășurarea piesei de teatru, creînd schimbarea pe care aceștia o doresc într-o 

anumită situație. Temele atinse în timpul reprezentațiilor de Teatru Forum se referă la situații de 

opresiune,discriminare,etc.(http://www.impreuna.arts.ro/dramaterapie/teatrulcametodadeimplicareinc

omunitate). Scopul teatrului forum este de a încuraja audiența să ia atitudine vis-a-vis de situația de 

opresiune, prin intervenția în desfăurarea piesei de teatru. Teatrul forum este compus din două pări. 

Prima parte este reprezentația în sine a piesei de teatru după un scenariu în care este descrisă o 

situatie de opresiune. În a doua parte se reia piesa de teatru, dând posibilitatea audienței de a se 

transforma în spect-actori prin intervențiile în piesă. https://en.wikipedia.org/wiki/Augusto_Boal.  

Copiii au fost încântați de idee, mai ales că acest tip de teatru cerea improvizarea și nu 

învățarea pe de rost, a unor replici. Am ales în primă fază o piesă care avea drept subiect principal, 
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discriminarea unui copil de către ceilalți colegi pentru că el era foarte bun la învățătură, dar foarte 

retras. Copilul este supus mai multor nedreptăți de către colegii lui, care au culminat apoi cu 

dispariția lui. Acasă situația elevului era deficitară, mama fiind plecată în străinătate, iar de sora și 

bunicul lui îngrijea tatăl băiatului, care nu lucra și era depășit de situație. Am încercat să intru în 

mediul familial al elevilor mei și să încerc să rezolv problemele care, pentru ei, erau fără ieșire. 

Copiii și-au intrat foarte bine în rol pentru că totul părea atât de real, ei confruntându-se cu aceeași 

situație și acasă. 

Au urmat apoi alte piese, chiar și religioase care au avut un real succes, copiii recăpătându-și 

încrederea în sine și în cei din jurul lor. Amintim aici: „Martiriul Sfinților Brâncoveni”, „Nici o 

faptă bună nu rămâne nerăsplătită”, „ Povestioare adaptate din viața Sfântului Nicolae”, „Nașterea 

Domnului” etc.  Astfel au devenit mai uniți și cu toții am făcut o echipă. Împreună am învățat ce 

sunt actele caritabile, alegând să ne implicăm în ajutorarea celor de langă noi care avea nevoie de o 

mână întinsă. Ne-a fost alături părintele duhovnic al școlii pe care ni l-am apropiat și care, deseori 

ne-a explicat importanța Sfintei Liturghii, a Sfintei Spovedanii și Împărtășanii.   

Copiii au înțeles că nu sunt singuri, că ajutorul lor vine de la Dumnezeu. Atunci când le este 

mai greu, El „îi ia în brațe”astfel, L-au încadrat pe Hristos ca centru al vieții lor spirituale.   

 

 

 
Sabina Rotariu, Școala Gimnazială nr.7, Mediaș 

 

aka Tatsuya este un maestru în Karate din Japonia. Deși a început sa practice Karate în 

primul an de liceu, acesta a ajuns în timp la centura neagră cu 7 dani. 

Fiind o persoană ambițioasă, acesta a reușit să organizeze stagii de pregătire prin toată lumea, 

în care a împărtășit cu mult drag arta karate-ului. 

Pe langă acest sport, Naka s-a lansat în 2007 în lumea filmului, cel mai important fiind Koro 

Obi(Centura neagră). 

Am vizionat acest film de mai multe ori pentru ca mi-a placut nespus de mult. Pot spune ca 

acest film este o lecție de viață în care înțelepciunea și respectul înving. 

În vara anului 2016 am avut onoarea sa ăarticip la un stagiu organizat de Sensei Naka 

Tatsuya, la Brasov. 

Am învățat foarte multe tehnici noiși am avut surpriza să descopăr că este un om foarte 

sufletist. Îl admir foarte mult și pot spune că m-am regăsit în caracterul lui, în aceea ce priveste 

ambiția, respectul si bunul simț, vis-a-vis de arta Karate-ului.  

Amândoi respectăm cultura japoneză și plăcerea de a desena și a urmăro amime-urile 

japoneze. 
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Pentru mine Sensei Naka este un exemplu bun de urmat si pot spune că întâlnirea cu el m-a 

facut să mă implic și mai mult în antrenamentele mele. 

Aștept cu nerăbdare următorul stagiu din luna martie 2017, de la Brașov, cand ne vom 

reîntâlni.  

 

 

  

 

Hudea Alexandra Maria- Școala Gimnazială Nr.7 

 

 u am citit o poveste despre responsabilitățile noastre. Povestea se numea "Tu ești 

vinovat!". 

 Într-o zi la ora de sport, doi prieteni foarte buni, Mihnea și Șerban, se jucau fotbal. 

Amândoi erau în aceeași echipă. Scorul era la egalitate. Un jucător din echipa adversă a dat gol și 

au câștigat. Șerban a venit nervos spre Mihnea și a lovit mingea care a zburat spre geamul doamnei 

directoare. Când au fost întrebați care dinte ei a lovit mingea, Mihnea și-a asumat vina în locul lui 

Șerban care nu a scos nicio vorbă. După câteva zile, în timp ce lui Mihnea i-a fost scos calculatorul 

din priză și era pedepsit, Șerban l-a întâlnit în drum ce mergea spre școală. Acesta i-a mulțumit lui 

Mihnea că nu l-a acuzat. Mihnea a spus că el se consideră un prieten adevărat, dar pe Șerban nu-l 

poate numi așa. 

Băieții au discutat și și-au spus nemulțumirile. Ei și-au dat seama că vor să fie în continuare 

prieteni foarte buni. 

 Din această poveste eu am învățat că e bine să spui mereu adevărul. Dacă Mihnea nu ar fi 

luat vina asupra lui, nu ar fi fost pedepsit pe nedrept și nu s-ar fi simțit dezamăgit. Șerban a greșit 

și el pentru că nu și-a asumat vina. El a suferit pentru că i-a lipsit prietenul cel mai bun. 

 Prietenia celor doi a fos în pericol și asta m-a pus pe gânduri. De aceea cred că este bine să 

alegi întotdeauna adevărul  și să îți susții prietenul prin alte modalități, nu mințind pentru el. 

 Povestea îmi amintește de un proverb învățat la ora de Educație civică: "Minciuna are 

picioare scurte." 
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 Înv.Degeratu Roxana 

                                                                     Școala Gim.,,Nicolae Bălcescu”,jud.Bacău 

    ovestea terapeutică îşi dovedeşte utilitatea, făcând prin puterea cuvântului ca lumea pentru 

cel în suferinţă, „să se mişte altfel”, să fie percepută prin prisma noilor conotaţii cognitive ale 

elementelor de identitate personală , dând unicitate clipei trăite. Obiectivul poveştilor este să 

„păcălească” subiectul prin blocarea mecanismelor sale de apărare şi intrarea în contact cu 

inconştienul şi multitudinea de soluţii depozitate în acesta. Povestea terapeutică devine astfel un 

instrument preţios care va scoate la iveală emoţii şi sentimente ce riscă să rămână ascunse în 

inconştient:angoase, frici, dorinţe, obsesii, culpabilităţi, invidii, întrebări la care nu le-am găsit dar 

nici căutat, răspunsuri.  

 Recunoscutul psihiatric american Milton E.Erickson folosind alegoria ca tehnică psihoterapeutică 

nu uita să remarce atunci când era întrebat cum reuşeşte să vindece spunând poveşti ca:„Oamenii 

vin şi mă ascultă cum le istorisesc poveşti, apoi pleacă la ei acasă şi-şi schimbă comportamentul”. 

De fapt, acesta este punctul, momentul de la care trebuie să plecăm atunci când avem cu adevărat 

certitudinea că povestea terapeutică îşi are viabilitatea ca tehnică folosită pe scara accepţiei de 

către subiect, a surselor şi resurselor care vindecă sau ameliorează suferinţa şi durerea.  

Copiilor le plac poveştile, chiar dacă nu au toate zâne şi feţifrumoşi, pitici şi zmei, dar foarte bine 

pot avea personaje de vârsta lor, cu prietenii lor şi de ce nu, bucuriile şi necazurile lor.Povestea 

terapeutică presupune o anumită flexibilitate a ei care-i permite a valorifica la maximum anumite 

stări, trăiri sufleteşti, sentimente, toate aducând în prim plan, experienţe de viaţă cât şi modificări 

comportamental atitudinale ale subiectului fie copil sau adult. 

     Perla fermecată a) indicaţii terapeutice: -copilul introvertit; -copilul neînţeles, singur; b) efecte 

dorite: -eliminarea negativismului din gândire; -acceptarea celor din jur;                                           

Cică, se povesteşte că odată trăiau pe malul mării, trei fraţi, toţi pescari. Fraţi, fraţi, dar nu prea 

semănau între ei. Astfel, cel mare şi mijlociul, erau lacomi şi răi, dar cel mic avea inimă bună şi se 

dovedea cel mai înţelept. Într-o vreme, cei trei pescari-fraţi au auzit că pe fundul mării ar fi o 

scoică ce are într-însa, trei perle fermecate. S-au urcat cu toţii într-o barcă, şi s-au dus s-o 



254 

 

pescuiască. Nu peste multă vreme au găsit-o şi au adus-o la suprafaţă . Pe mal, se uitau cu toţii la 

ea şi nu ştiau cum s-o deschidă. Au încercat fel de fel de unelte şi vorbe, dar scoica rămânea tot 

aşa, închisă precum o găsiseră pe fundul mării. Supăraţi, cei trei fraţi au început să întrebe pe 

bătrânii satului de pescari şi-au aflat astfel că numai atunci când soarele va mângâia scoica, ea se 

va deschide. Şi aşteptând momentul, cei trei fraţi pescari au văzut cum scoica se deschide singură 

şi că în ea aveau adăpost trei perle. Precum erau diferiţi cei trei fraţi pescari, aşa erau şi perlele, 

două erau colorate, strălucitoare şi mari, pe când doar una era ştearsă şi neînsemnată. Fraţii mai 

mari s-au repezit alegându-le pe cele mari şi frumoase, iar cea ştearsă şi mică a rămas fratelui mic. 

S-au grăbit să ajungă cu ele acasă, mai ales fraţii cei mari, cerând grabnic mari şi multe bucurii. 

Dar, spre supărarea lor, perlele le-au înghiţit toate bogăţiile ce le aveau, lăsându-i săraci. Ajungând 

şi el acasă, fratele cel mic n-a cerut nimic perlei, ci a mângâiat-o cu iubirea şi gândul lui bun. Şi-

atunci, spre uimirea sa, din perla ştearsă şi neînsemnată, a ieşit o fată frumoasă. Îndrăgostindu-se 

de ea, fratele cel mic a luat-o de soţie şi-au trăit amândoi, ani mulţi şi buni în satul de pescari de la 

malul mării, rugând-o ca înainte de toate să-i schimbe pe fraţii lui, făcându-i buni şi să le înapoieze 

bogăţiile avute. 

    Această poveste am aplicat-o unui elev de-al meu pe nume M.A.Acest copil provine dintr-o 

familie în care ambii părinți sunt alcoolici ,el mai având acasă alți cinci frați.Acest elev ,deși bun la 

învățătură este foarte emotiv și interiorizat. 

      În timpul poveștii s-a identificat cu fratele mai mic;chiar dacă la începutul poveștii era trist ,pe 

parcursul relatării , a devenit din ce în ce mai vesel .Cu ajutorul întrebărilor adresate de învățătoare 

a devenit mai încrezător în forțele proprii, a conștientizat că el e unic, diferit de frații lui 

.Urmărindu-i comportamentul ,am constat că a început să interacționeze mult mai ușor și cu colegii 

săi,iar din copilul timid ,de până atunci, devenise mai sociabil.Rolul nostru,al cadrelor didactice, 

constă în transmiterea laturii distractive,interactive și provocatoare a explorării mediului 

înconjurător.Este foarte important să îi antrenăm pe copii în activități precum 

desenul,modelajul,jocul,povestirea-aceştia spunând că n-o să mai fie răi şi lacomi, niciodată.  
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Prof. Cristea Camelia Geanina 

Școala Gimnazială ”Garabet Ibrăileanu” 

Tg Frumos, jud.Iași 

  pildă spusă de Domnul Isus mulţimii de oameni, este aceasta: ”Semănătorul a ieşit să 

semene sămânţa. Şi, pe când semăna el, o parte a căzut lângă drum, o parte a căzut pe stâncă, o 

parte a căzut între spini, iar o altă parte a căzut pe pământ bun. Doar sămânţa căzută pe pământ bun 

a încolţit şi a adus roade. Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu, iar locul în care cade sămânţa ne 

reprezintă pe noi, oamenii. Sămânţa, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia care, după ce au auzit 

Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac roadă în răbdare.”(Luca 8:15) 

Scopul lecţiei: Copiii vor înţelege importanţa faptului că fiecare trebuie să fie un credincios 

roditor. Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau 

mai puţin dezvoltate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al clasei etc. 

 I. Lecţia: Pentru a exemplifica lecţia mai bine, învăţătorul poate aranja în clasă un mic 

decor. Dintr-un covoraş, face drumul. De-o parte şi de alta a covorului (drumului), aşează două 

jardiniere sau ghivece mai mari. Într-o jardiniera aşează pământ, în cealaltă pune spini şi buruieni. 

De asemenea, undeva în acest decor trebuie să apară şi un pietroi sau un bolovan. Acest decor va fi 

de folos pentru înţelegerea lecţiei: ”Dragi copii, vă întrebaţi poate ce este cu acest decor. Ei bine, 

astăzi vom vorbi despre o pildă a Domnului Isus, pe care o găsim în Biblie (este arătată Biblia), în 

Evanghelia după Luca 8:1-15. Aici Domnul Isus povesteşte despre un semănător care a ieşit să 

semene. (Învăţătorul joacă rolul semănătorului). Numai că în ogorul lui erau mai multe tipuri de 

pământ: erau şi pietroaie (arătaţi spre bolovanul din decor), erau şi locuri pline de spini (arătaţi 

spre jardiniera plină de spini şi buruieni), dar era şi pământ bun (vezi jardiniera cu pământ bun). Şi, 

semănând el aşa (învăţătorul aruncă seminţe în toate părţile asigurându-se că vor cădea şi pe 

covoraşul care simbolizează drumul, şi pe piatră, şi în jardiniera cu spini, şi în jardiniera cu pământ 

bun), o parte din sămânţă a căzut pe drum. Dar a fost călcată în picoare de trecători (sunt aduşi 

copii care să calce peste sămânţă), şi ea nu a încolţit. Sămânţa căzută pe piatră nu a încolţit nici ea, 

pentru că nu avea mediul potrivit să prindă rădăcini. Aşa că s-a uscat. (învăţătorul simulează un 

vânt care să sufle sămânţa de pe piatră). Nici sămânţa căzută între spini nu a avut prea multă viaţă, 

pentru că spinii au crescut împreună cu ea şi au înecat-o. Dar ia priviţi la sămânţa căzută pe pământ 

bun! (Învăţătorul arată spre jardiniera cu pământ bun. Copii vor fi foarte atenţi.) Aici sămânţa are 

mediul potrivit să prindă rădăcini. Vine ploaia (învăţătorul toarnă apă peste sămânţă), sămânţa 

prinde rădăcini şi aşa răsare planta care aduce roade. (Învăţătorul aduce în faţa copiilor un ghiveci 

cu o plantă sau poate chiar un ghiveci cu grâu încolţit, pregătit dinainte) (Acestă metodă de lucru 
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se poate folosi la orice grupă. Copiii vor înţelege astfel mult mai bine lecţia. Apoi se trece la partea 

a doua a lecţiei, când copiii vor înţelege ce a vrut Domnul Isus să spună cu această pildă. Aşa că se 

ia Biblia şi se citeşte din Luca 8:1-15 sau din Matei 13: 1-23, insistând asupra celor câteva 

simboluri: Semănătorul e cel ce vorbeşte din Cuvântul lui Dumnezeu. Sămânţa este Cuvântul lui 

Dumnezeu. Pământul reprezintă oamenii.) II.  

Activităţi: 

 1. Versetul Biblic a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic: Sămânţa, care a căzut 

pe pământ bun, sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac 

roadă în răbdare. (Luca 8:15 ) 

b. Învăţătorul explică versetul Sămânţa – Cuvântul lui Dumnezeu (versetul 11) Pământul 

bun – Sunt cei ce primesc Cuvântul lui Dumnezeu şi se vede lucrul acesta în viaţa lor (versetul 15)  

c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic. 2. Întrebări recapitulative pentru 

fixarea cunoştinţelor: • Care sunt cele patru exemple de pământ? • Cine este semănătorul? • Ce 

reprezintă sămânţa? • Ce reprezintă sămânţa căzută lângă drum? • Ce reprezintă sămânţa căzută pe 

stânca? • Ce reprezintă sămânţa căzută între spini? • Ce reprezintă sămânţa căzută în pământ bun? 

• De ce nu rezistă sămânţa decât în pământ bun? • Ce reprezintă rodul? 

 III. Concluzie:” Uneori nu este uşor să semeni, pentru că se poate ca sămânţa să nu 

încolţească şi, desigur, nu aduce roadă. Dar, dacă tuturor agricultorilor le-ar fi teamă de eşec? N-ar 

mai fi recoltă. Însă agricultorii seamănă cu speranţa că vor strânge roade. La fel este şi cu cel ce 

seamănă sămânţa cea bună, Cuvântul lui Dumnezeu. Se poate bucura, sau nu, de un pământ bun. 

Însă, datoria lui nu este să numere roadele ci să arunce sămânţa. Şi tu eşti un fel de pământ. 

Cuvântul lui Dumnezeu ţi-a vorbit chiar azi. Cum primeşti tu această sămânţă? Dacă eşti un 

pământ bun, vei avea roade bune, prin faptele tale. Şi, într-o bună zi, poţi fi chiar tu un semănător 

pe ogorul lui Dumnezeu.” 
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                                                                                         ÎNV. Pagu Valentina 

Școala Gimnazială Timișești – Structura Plăieșu  

 

răim într-o lume în care se valorizează maximal prezentul și apropiatul. Ceva este 

catalogat a fi bun sau folositor, inclusiv în educație, în măsura în care servește unei cauze sau 

cerințe concrete. Se tot spune că învățământul trebuie să fie centrat pe competențe pretinse de 

„piața muncii”, se critică orientarea „generalistă” sau „abstractă” a educației, se încurajează 

dimensiunea „antreprenorială” a formării – de la cea primară până la cea universitară. Se repudiază 

„învechitul”, ceea ce nu are legătură cu „viața”, ceea ce aparent este tras pe linie moartă (greaca, 

latina), ceea ce nu slujește unui scop imediat. Omul este educat prioritar pentru a ști să facă hic et 

nunc – nu și pentru a ști de ce face ceea ce face, cum ar putea să facă și altfel, ce acțiune este mai 

importantă etc. E nevoie de „roboței” eficienți, care, așezați cum și unde trebuie, fac ceea ce sunt 

programați să întreprindă. Scopul educațional este vizat doar în dimensiunea lui pe termen scurt, și 

nu una de lungă durată. Dimensiunea finalistă a educației este concepută de multe ori în mod 

îngust: trebuie să îi formăm pe oameni pentru lumea de zi, și nu pentru cea care urmează să apară. 

Departe de a pune sub semnul întrebării dimensiunea practică a formării, dorim să tragem un 

semnal de alarmă în legătură cu excesul de „pragmatizare” a educației și înscrierea ei pe extrema 

„utilitaristă”. Și această luare de atitudine, o punem sub semnul următoarelor considerații: 

1. Dintotdeauna educația a vizat nu doar prezentul, cât mai ales perspectiva (a persoanei, a 

comunității). Educația este o construcție pre-vizionară, o „con-ducere” a ființei către alte 

zări decât cea în care este situată la un moment dat. Este în propriul educației ca ea să fie cu 

un pas înainte față de ceea ce lumea se arată acum. O educație pertinentă este anticipativă și 

se face nu numai pentru o lume dată, ci și pentru cea care poate să se ivească. Prin educație, 

forjăm viitorul și îl „forțăm” să se prefigureze în forma dorită. O educație care nu se face 

cu „fața” către viitor nu are sens, nu este viabilă, nu produce transformări. 

2. Educația pentru prezent poate să aducă beneficii sigure, așteptate, dar pentru un context dat 

și un timp determinat. Ea este o formare „de menținere”, care conduce la o bună inserție în 

lume, la întronarea statu-quoului, la stăpânirea sau coabitarea cu scenarii sigure, știute. 

Aduce un confort și o securitate pentru situații predictibile. Doar atât. Nu face față, însă, la 

realitățile inedite, când datele socio-culturale se modifică, când apar înnoiri, rupturi. Or, 

lumea este dinamică, evoluțiile sunt de multe ori improbabile, ceea ce conduce, în 
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perspectiva acestei filosofii educaționale, la neadecvare, slabă priză a realității, 

inoperabilitate în raport cu viitorii posibili. 

3. Educația trebuie să se așeze și să înceapă cu o pregătire multi-valorică, generală, și apoi 

poate fi orientată spre o zonă anume, prin achiziționarea unor competențe specifice. 

Profesionalizarea devine autentică atunci când se înalță pe un fundament cultural larg. Cine 

stăpânește bine instrumentele culturale de bază poate apoi să o ia ușor în orice direcție. De 

asemenea, doar cel cu un orizont cultural polivalent are mari șanse de a se manifesta mai 

prolific și creativ în perimetrul unei specializări date. 

4. Împlinirea omului este adusă de scopuri mari, pe termen lung și nu de fulgurații teleologice 

perisabile, nenumărate, ușor de atins. Un scop care este împlinit prea repede încetează să 

mai constituie o zare de înaintare, de perfecționare. Centrarea educației pe „a avea” în loc 

de pe „a fi” conduce la o pervertire a actului paideic. De acaparat statute sau avuții nu e 

greu; de a ști cum să te raportezi la ele și cum să le utilizezi constituie proba de foc a 

educației. 

5. Educația este un act cultural care conduce la sporirea capitalului spiritual al umanității. 

Omenirea durează nu numai prin civilizație, prin dimensiunile materiale ale culturii, ci și 

prin formațiunile ei spirituale, prin idei, prin năzuințe, prin credințe. A cultiva aceste valori 

în mod explicit, inclusiv prin școală, constituie o chestiune de continuitate și salvgardare 

spirituală. „Artele liberale” nu trebuie percepute ca gratuități, ci ca embleme definitorii 

pentru evoluția omenirii. Mai degrabă rezistă în istorie ceea ce ține de spirit și simțire, 

decât ceea ce este legat de acțiune obiectivată în bunuri materiale. 

Încât, educația ar trebui să pună accent pe înnobilarea omului, pe formarea spiritului, pe 

acapararea unor instrumente culturale deschise care să-i predispună pe educați la noi explorări și 

valorizări ale unor aspecte ce nu sunt conturate în prezent. Din acest punct de vedere, ar fi nevoie 

de o nouă reconfigurare a valorilor și experiențelor de învățare oferite de școală. Un program de 

învățare ar trebui să cuprindă nu doar ceea ce are uzanță imediată, ci și anumite constante ce țin de 

instrumentarul de cunoaștere, de înțelegere sau de apreciere a lumii. Nu cunoștințe trebuie pre-date 

persoanei, ci metodologii de a ajunge la ele, de a le înțelege sensul și a le valorifica în contexte 

posibile. 

O educație autentică trebuie să se muleze pe un raport inteligent între valoarea perenă și 

valoarea circumstanțială, între constant și tranzitoriu, între proximitate și îndepărtat, între 

contingent și veșnicie. Cu cât vom situa aceste valori mai aproape de imediat, cu atât vom produce 

oameni care se vor „înșuruba” doar eficient în lumea dată. Cu cât ne vom deschide către 

perspective de durată, vom forma competențe deschise capabile să se extindă, să se auto-reproducă 

și să evolueze. Un învățământ directivat doar către prezentul imediat ignoră tot ce este valoare 

universală sau transversală. În general, regimurile autoritare au oroare față de tot ce înseamnă 

deschidere universalistă, prin studierea, de pildă, a unor discipline precum Logică, Psihologie, 

Literatură sau istorie universală, Limbi clasice sau moderne etc., care au menirea de a deschide 

mințile și sufletele oamenilor. Oportunitatea unei materii școlare nu trebuie fixată doar după 

consecințele sau deschiderile practice imediate. Fizica, Chimia, Matematica nu sunt mai 

„folositoare” decât Filozofia, Latina sau Religia, de pildă. Materiile prefigurate în programul școlar 

nu pot fi și nu trebuie judecate după „valoarea lor de piață”. Școala nu trebuie să se reducă la o 

„anexă”, la un „incubator” al „lumii muncii”. Chiar dacă trăim într-un timp în care sunt clamate 

competențele practice, să nu neglijăm formarea unor calități ce țin de frumusețea sau coerența 
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interioară, comportamentală. Unor competențe acționale trebuie să le asociem și caractere pe 

măsură. Degeaba omul știe să facă ceva dacă nu o face cu bunătate înspre folosul celorlalți și spre 

bucuria lui. De „bestii” exacte și eficiente e lumea plină; de oameni de caracter – mai puțin. 

Profesorul lucrează pe termen lung, în perspectiva unei temporalități fără margini. Chiar dacă 

acționează într-un context dat și este supus unei normativități contingente, opera sa se va 

materializa într-un timp îndepărtat și, de cele mai multe ori, după ce acesta iese din scenă. Orice 

gesticulație cu caracter paideic consumată acum va avea reverberații peste ani. Dascălul lucrează 

cu fața către viitor, către veșnicie. Asemenea unui sacerdot, profesorul se apleacă asupra unei 

alchimii sufletești pe care o pregătește să perceapă și să întâmpine veșnicia. El nu lucrează numai 

pentru lumea de aici, ci și pentru cea de apoi… 

 

 

                                              
(poveste terapeutică) 

 

 

PROF, SCARLAT MIHAELA CARMEN  

ŞC. GIMN. ,,C.IVĂNESCU” POŞTA CÎLNĂU 

 

       n penarul Alinei,  o şcolăriţă  de  clasa a II-a, este o ordine desăvârşită...Stilourile primite 

cadou de la bunica şi de la părinţi stau ţanţoşe alături de creioanele cerate , de cariocile aduse de 

unchiul ei din Franţa.Ascuţitoarea şi radiera sunt la loc de cinste, în nişte buzunăraşe de plastic 

special create pentru ele...Creioanele , ascuţite şi aliniate ca nişte soldăţei, stau la loc de cinste. 

Acum.Înainte ...Nu prea a fost aşa... 

     Într-o seară-era prin clasa întâi-, după ce mama ei o rugă de  nenumărate ori să-şi pregătească 

ghiozdanul pentru a doua zi, Alina îşi puse  toate cărţile şi caietele în ghiozdan, apoi , fără să ştie 

de ce, trânti peste ele penarul din care se împrăştiară toate, care pe unde nimeri.Nu avea chef să le 

adune...Se urcă în pat, stinse veioza şi aşteptă să-i vină somnul.Se gândea la ce se întâmplase la 

şcoală:deşi ştia să rezolve exerciţiile, i se păreau chiar foarte simple, nu a avut curajul să se 

prezinte la ora de matematică, aşa că doamna nu a scos-o la tablă deloc.Nici ieri, nici azi, poate 

nici mâine... Se simţea cea mai urâtă, cea mai neînsemnată dintre toate fetele şi toţi băieţii. Era 

singura care avea ochelari, ba mai mult , îi căzuse şi un dinte din faţă.Îi venea să plângă... În 

întuneric,  auzi nişte  zgomote ciudate...”Mi se pare” îşi spuse.Dar zgomotele, în loc să dispară, 

deveniră mai clare.Desluşi chiar o voce subţire, care parcă se auzea din ghiozdanul aruncat sub 
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birou...”Nu vă faceţi griji, se va schimba ea...Este  mică, este doar la începutul clasei întâi...trebuie 

să avem răbdare...” 

         Curioasă, fetiţa se furişă în întuneric sub birou, îşi deschise ghiozdanul încet şi... surpriză! 

Cărţile, caietele, toate rechizitele erau adunate în jurul unui creion- cel mai mic şi mai ros dintre 

toate- care parcă îşi vrăjise suratele.Le spunea o poveste-de fapt , povestea Creionului, strămoşul 

tuturor creioanelor, care a fost trimis în lume după ce Creatorul său îl făcuse şi îi dădu nişte 

sfaturi.Alina îşi ciuli urechile.De emoţie, abia avea curajul să respire...Creionul depăna povestea: 

„ Există cinci lucruri pe care trebuie să le ştii înainte să te trimit în lume-spuse Creatorul de 

creioane.Adu-ţi aminte de acestea şi vei deveni cel mai bun creion posibil.Primul este acela că vei 

fi în stare de multe lucruri măreţe doar dacă accepţi ca cineva să te ţină în mână.Al doilea lucru 

este că din când în când  vei experimenta ascuţiri dureroase, dar vei trece peste acestea ştiind că 

astfel   vei deveni mai bun.Al treilea lucru-vei şi greşi uneori, dar poţi să-ţi corectezi singur 

greşelile.Depinde de tine dacă vei învăţa din aceste greşeli sau nu.Al patrulea lucru este că cea mai 

importantă parte a ta nu se vede, ea este în interior.Şi al cincilea lucru:în orice împrejurare, trebuie 

să scrii , să laşi în urma ta semne clare, citeţe, oricât de greu ţi s-ar părea, oricât de mic şi 

neînsemnat te-ai crede... Să nu uiţi niciodată:Ai fost creat să faci lucruri măreţe!” 

   Dimineaţa, Alina se trezi vioaie şi sări repede din pat să îşi facă ordine în ghiozdan.Dar, spre 

surprinderea ei,toate erau la locul lor:cărţile lângă caiete,penarul cu toate cele necesare aliniate . 

 Singur, creionul era pe fundul ghiozdanului.Alina îl luă în mână, îl privi lung , îl duse la buze apoi 

îi şopti:”Îţi mulţumesc, prietene!” Şi îl puse la loc de cinste, primul, chiar lîngă fermoar.Fugi în 

baie să se spele.Se privi în oglindă şi se întrebă zâmbind:”Cine e puştoaica aceasta zâmbitoare, 

pistruiată şi ochelaristă pusă pe fapte mari?” 

 

 

      Povestea se adresează copiilor timizi, descurajaţi, care se confruntă cu probleme emoţionale 

datorate convingerilor iraţionale de tipul”sunt lipsit de valoare”. 

    Obiectivul poveştii este acela de a înţelege că fiecare om are calităţi şi defecte, că oricât de mici  

şi neînsemnaţi se cred, copiii sunt capabili să realizeze lucruri importante,că fiecare persoană este 

importantă. 

    Vârsta potrivită:7-9 ani 

Mentionez faptul ca povestea nu îmi aparţine, ea fiind preluata de pe site-ul ,,Sfatul păinţilor” 

 

 

                                                                           STUDIU DE CAZ  

ALEGEREA CAZULUI : 

          Anul acesta şcolar în clasă s-a transferat o fetiţă de la o şcoală din oraş. Nu s-a acomodat 

prea bine în noul colectiv, nu comunică des cu colegii; poate din cauză că e mai timidă sau pentru 

că se forţează să impresioneze colegii şi pe mine. Am observat şi o uşoară greutate în învăţare, eu 

ştiind de la fosta ei învăţătoare că este o fetiţă cu rezultate foarte bune.       

         Din cauza  situaţiei m-am hotărât să analizez acest caz pentru a putea ajuta fetiţa să se 

încadreze în colectiv, să aibă încredere în forţele proprii. Ştiu că ea poate mai mult, dar se inhibă, 

de aceea nu vreau ca rezultatele ei la învăţătură să arate regres, ci progres.   
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PROCURAREA INFORMAŢIEI : 

            Pentru a putea ajuta această fată a trebuit să adun informaţii mai clare ca să îmi 

stabilesc un plan. Primul pas a fost să studiez cu atenţie dosarele personale aduse de la 

cealaltă şcoală şi să fac o comparaţie cu ceea ce a realizat la şcoala noastră.  

 Apoi, utilizând metoda convorbirii cu profesorul de religie şi profesorul de engleză, 

am discutat pentru a studia comportamentul fetei şi la alte ore. Alte discuţii am purtat cu 

elevii, părinţii şi bunicii fetei.  

 Am utilizat metoda observaţiei şi la ore şi în timpul liber, am urmărit atent şi 

sistematic comportamentul fetei cu scopul de a sesiza aspectele neintegrării în colectiv. Am 

ajuns la concluzia că fata este puţin speriată din cauză că trebuie să se integreze într-un nou 

colectiv şi se teme că nu o să facă faţă, că noii colegi n-o să o îndrăgească.  

DEZBATERI ASUPRA INFORMAŢIEI CULESE : 

 

 După ce am adunat mai multe informaţii despre elevă am constatat că este timidă, 

nesigură şi închisă atunci când intră în contact cu persoane noi. Ea are rezultate bune la 

învăţătură, dar poate şi mai mult dacă şi-ar învinge timiditatea şi ar căpăta încredere în 

forţele proprii. În urma observării, a discuţiilor cu părinţii şi a chestionarului s-a dovedit că 

îi place să comunice şi să lucreze în grup, numai că se inhibă cu persoanele necunoscute. Tot 

ce voi avea de făcut este să o încurajez, să îi arăt că şi eu şi colegii au încredere în ea.  

 

         Am identificat timiditatea şi rigiditatea fetiţei mai ales la orele unde am folosit lucrul pe 

grupe sau pe echipe, dar mai ales la o oră de comunicare, unde le-am citit un text despre o fetiţă 

care era foarte timidă şi nu participa activ la lecţii(,,Povestea creionului”). La interpretarea textului 

am observat o tristeţe în ochii fetei şi m-a mirat faptul ca ea a participat la interpretarea textului 

descoperind cele mai ascunse sentimente ale personajului. Astfel, ea a învaţat că este bine să ai 

încredere în sine şi in ceilalţi,să coopereze şi sa interacţioneze cu ceilalţi in toate ativitaţile 

desfaşurate.Ei ştiu ca uneori oamenii greşesc şi este important ca sa ne recunoaştem şi sa 

îndreptăm ceea ce am facut greşit.Îi asigur că nimeni nu va fi pedepsit pentru greşeli involuntare. 

Chiar si greşelile voluntare vor fi analizate, pentru a nu se mai repeta.Le intaresc ideea că fiecare 

dintre ei este capabil de fapte bune, frumoase, măreţe chiar, şi că totul depinde de ei. 

STABILIREA CONCLUZIILOR : 
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- eleva este bine pregătită, dar evită să lucreze în grup sau în perechi ; 

- comunică mai greu cu colegii ; 

- face lucruri forţate pentru ca ceilalţi să o placă;  

- nu este prea receptivă în relaţiile cu oameni noi ; 

- îşi împărtăşeşte mai greu părerile ; 

- este timidă cu oamenii care îi cunoaşte mai puţin ; 

SOLUŢII : 

 Pentru a se integra m-am gândit în primul rând să o recompensez verbal, material 

pentru orice răspuns bun sau faptă bună.  

La ore va participa foarte des la jocuri de rol, la lucrul pe grupe, unde va fi lider, 

astfel încât este nevoită să comunice, să emită idei şi păreri noi.  

Va fi responsabilă cu alegerea lecturilor suplimentare, interogând colegii în legătură 

cu ce ar vrea ei să citească, apoi să meargă cu ei la bibliotecă pentru a alege cărţile.  

  

 

 
 

(Leon Magdan) 

 

 

Prof. Monica Ţuţuianu 

Şcoala Gimnazială ”Vasile Mitru” Taşca 

 

„ oi ştiţi cum e mai bine să fie omul in viaţă?Voi cum credeţi? Să fie omul vesel şi plin 

de speranţă pentru toate lucrurile bune şi frumoase‚ sau să fie trist şi posomorât pentru tot ce nu a 

mers bine?Ei‚da!Cel mai bine e să fie omul vesel şi increzător în toate, şi la bine‚ şi la rău. Dacă nu 

credeţi‚ staţisă vă spun povestea celor doi fraţi: Ion şi Gheorghe. Departe, într-un sat,trăiau în bună 

înţelegere doi fraţi,care aveau gospodăriileuna lângă alta.Dar, deşi erau fraţi buni,se deosebeau 

unul de altul ca ziua de noapte:Ion era vesel şi bun, iar Gheorghe era mereu posomorât şi urâcios . 

Într-o zi, în timp cese întorceau de la câmp, unde munciseră toată ziua, Gheorghe îl întrebă 

pe Ion : 

-Auzi,măi,Ioane,da’ cum se face că tot timpul tu eşti vesel!? Eu nu te-am văzut niciodată 

supărat sau mâhnit! 
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-Apoi, de,frate, o vorbă din bătrâni spune aşa: ,,bine fă, bine gândeşte, c-aşa ţi se 

răsplăteşte’’. Mă străduiesc şi eu, după puterile mele, că, vorba aceea, ,,ce nu poţi face cu zâmbetul 

pe buze, cu încruntătura nici atâta’’. 

-Lasă, măi, Ioane,că vorbele astea le ştiu şi eu pe toate.Şi nu m-am înveselit deloc. Ai tu 

vreo taină!... 

Ion, uitându-se la Gheorghe ca şi când i-ar fi descoperit secretul, îi şopti la ureche: 

            - Bine, Gheorghe, îţi spun adevărul: când merg la biserică, eu mă întâlnesc de fiecare  dată 

cu un înger! 

- Cum, un înger?! se miră Gheorghe. Mi-l arăţi şi mie? 

-Sigur că da, răspunse binevoitor Ion. Hai cu mine la biserică să ţi-l arăt! 

Şi au pornit pe uliţa satului împreună. N-au mers mult şi iată că au ajuns în faţa bisericii. 

Intrând, Ion îl duse pe Gheorghe până în faţa unei frumoase icoane a unui arhanghel şi îi zise: 

            - Uite, Gheorghe, îngerul de care ţi-am spus! Vezi cât e de frumos? Un arhanghel cu aripile 

albe ca zăpada! 

Gheorghe se încruntă şi mai tare şi zise mormăind printre dinţi, să nu-l audă lumea: 

- Măi Ioane, îţi arde de glume? Păi icoana asta e aici de când eram copil. Credeam că va fi 

un înger adevărat! 

- Gheorghe, Gheorghe, zise Ion serios, dar îngerul e aici cu noi. Privind icoana, e ca şi cum 

l-ai privi pe el. Zici că ştii icoana asta? Atunci ia spune-mi: ce scrie pe răvaşul pe care îl ţine în 

mână îngerul din icoană? 

Gheorghe privi încurcat, căci nu se gândise niciodată să se uite atent la ce scrie  pe icoană. 

Şi citi: 

„Te va binecuvânta Dumnezeul tău în toate roadele şi în tot lucrul mâinilor tale, şi tu de 

aceea să fii vesel!” 

- Vezi, Gheorghe, de fiecare dată, eu citesc ce scrie pe această icoană. E ca şi cum aud 

vorbele îngerului, Şi mi-amintesc de ele mereu, căci le port în minte şi în suflet. 

- Eu tot nu pricep! mai zise Gheorghe nemulţumit şi plecă bombănind. 

Dragii mei, credeţi că povestea se termină aşa? Nici pe departe, ia ascultaţi în continuare: 

Într-o zi de toamnă, amândoi fraţii au plecat în pădure să adune lemne. Însă i-a prins ploaia, 

şi au ajuns acasă ciuciulete. A doua zi erau amândoi răciţi cobză. Ieşiră ca de obicei pe prispa 

casei. Tuşind, Gheorghe zise: 

- Na, uite că ne-a ajuns necazul pe amândoi! Zici că e bine să fie omul vesel ca tine. Dar 

uite că te-ai îmbolnăvit şi tu! Şi Gheorghe intră în casă trântind uşa. 

Stătea Gheorghe în pat, necăjit, gândindu-se ce bine i-ar prinde o cană de ceai fierbinte sau 

o supă călduţă. Dar era singur, cine să-i facă? 

Doedată auzi câinele cum latră. Fără îndoială că venise cineva. Într-adevăr erau nişte 

oameni la poartă, dar nu la poarta sa, ci la poarta fratelui său, Ion. 

„Ia uite ce noroc pe frate-miu, îşi zise el, să-l viziteze cineva taman azi!Eu stau singur aici 

ca un huhurez...’’ 

„Na, iar latră câinele! De data asta cine-o mai fi? Aha, e vecina din capătul uliţei. A venit 

tot la Ion şi văd că are şi o oală în mână. Ce i-o fi adus? 

Şi uite-aşa, până seara se tot perindară oameni pe la casa lui Ion. Târziu, se auziră bătăi şi în 

uşa lui Gheorghe. Cine era? Păi, cine să fie? Ion! 

- Bună seara, frate, îi zise el.Uite, ţi-am adus şi ţie din ce am primit azi:niţică supă, mere şi 

o cană cu vin. 

Gheorghe, zâmbind în sfârşit, îl îmbrăţişă şi îi zise. 
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- Frate, îţi mulţumesc. Acum îţi dau dreptate....Oamenii te iubesc fiindcă ai inima bună! Pe 

mine, dacă am fost mereu încrutat şi supărăcios, m-au uitat toţi, am rămas fără prieteni şi nimănui 

nu-i pasă de ce fac... 

- Cum, frate, să nu ai pe nimeni? Mă ai pe mine! Şi pun prinsoare că dacă vei fi prietenos şi 

vei face totul cu drag, vei avea mai mulţi prieteni decât mine! Căci scrie şi în Biblie: „ veselia 

inimii dă viaţă omului şi bucuria prelungeşte zilele!”. 

Din acea zi, Gheorghe încercă să fie şi el ca fratele său: bun la suflet cu toată lumea, vesel 

şi binevoitor. Aşa se cade, aşa-i sănătos şi bine pentru toţi. Fiindcă atunci când zâmbeşti, zâmbetul 

tău pleacă nevăzut ca un vis frumos, şi străbate lumea ca o rază de soare.” 

 

Am folosit această poveste terapeutică în cazul unui elev care era întotdeauna morocănos şi 

nemulţumit. Nu era dornic să socializeze cu ceilalţi copii, dar era supărat atunci când aceştia nu se 

jucau cu el şi nu îl doreau ca partener în echipe. 

După studierea poveştii la ora de lectură şi dezbaterea ei, elevul a conştientizat aspectele 

care îi determinau pe ceilalţi să îl respingă. În timp, a reuşit să îşi schimbe atitudinea şi 

comportamentul, dorindu-şi să fie „ca Ion”.  

Toţi elevii au avut de învăţat şi de corectat anumite aspecte în comportament, astfel că a 

crescut coeziunea grupului iar relaţiile pozitive au început să predomine. 

 

 

 
 

                                                                        Prof.  Negrău Elena 

G.P.P.„Trei ursuleți” Oradea 

 

          reau să-ţi spun o poveste despre un iepuraş. Mă asculţi? 

          Trăia odată, într-un luminiş al unei păduri de la marginea satului, o familie de iepuraşi. 

Tatăl, Iepurilă, umbla toată ziua prin pădure după treburile lui. Mama, Iepurica, stătea acasă şi 

avea grijă de cei trei ieuraşi pe care îi aveau. Erau tare drăgălaşi cei trei copii numai că, unul dintre 

ei, mezinul, un iepuraş cu blana pufoasă, cu nişte ochişori tot timpul iscoditori, cu urechiuşele 

mereu ciulite pentru a auzi cel mai mic zgomot, era tare neastâmpărat. Nu stătea locului o clipă. 

Alerga, sărea, zburda tot timpul. Îi necăjea pe fraţii lui, se lega de toate animăluţele din poiană. Din 

această cauză Ţup – Ţup, că aşa îl chema, era tare singuratic, nimeni nu voia să se joace cu el, să-i 

fie prieten. (Tu ce părere ai despre acest lucru? Cum crezi că se simţea Ţup –Ţup?) 

          Când îl vedea pe Spiriduş, un pui de cerb cu blana pătată şi cu un căpşor pe care se citea 

mereu zâmbetul şi pe Scofăilă, puiul de raton, blând şi mereu vesel, jucându-se împreună, le striga 

din fugă „Salut!”, sărea la ei, îi ciupea, le punea piedică şi apoi se distra de năzdrăvănia lui. Acest 
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lucru enerva tare celelalte animăluţe aşa că toate fugeau numai când îl vedeau apărând pe Ţup – 

Ţup. (De ce crezi că nimeni nu voia să se joace cu Ţup – Ţup? 

          Ţup – Ţup era foarte trist că nimeni nu voia să se joace cu el şi nu voiau să-i fie prieteni şi se 

întreba mereu de ce oare toată lume îl ocoleşte. Aşa că, de la un timp încoace se tot gândea ce să 

facă, cum să facă să nu-l mai ocolească ceilalţi. (Tu ce ai face în locul lui Ţup-Ţup ?) 

          Într-o zi, în timp ce stătea la umbra unei frunze de brustur să se adăpostească de razele 

soarelui şi se gândea la ce să facă, cum să facă, îi apăru pe neaşteptate în faţă Săltăreaţa, o broscuţă 

verde şi mereu umedă. Aceasta îi zâmbi cu un zâmbet uriaş (ştii doar cât de mari sunt buzele 

broscuţelor) şi îi spuse veselă: „ Salut! Mă bucur să te văd azi!”. Surprins, Ţup – Ţup îi zâmbi şi el 

şi îi răspunse: „Salut! Şi mie îmi pare bine că te văd!”, apoi avură o scurtă conversaţie despre 

căldura de afară şi despre noul eleşteu în care locuia Săltăreaţa. 

          După ce plecă broscuţa, Ţup –Ţup rămase iar pe gânduri. (La ce crezi că se gândea 

iepuraşul?) Tocmai atunci trecea pe acolo Mălăieţul, un pui de castor şi văzându-l pe Ţup –Ţup îl 

salută şi îl întrebă dacă nu vrea să-l ajute să tragă din apă o crenguţă pe care tocmai o scăpase din 

lăbuţe. „Sigur, cum să nu te ajut!” răspunse iepuraşul şi traseră împreună crenguţa până la 

stăvilarul castorului. După ce Mălăieţul îi mulţumi, se despărţiră şi Ţup –Ţup se întoarse acasă. 

Toată noaptea i-a visat pe Saltăreaţa şi pe Mălăieţul. (De ce crezi că i-a visat?) 

          Ziua următoare, Ţup – Ţup, ţopăind prin luminiş, se apropie de Scofăilă, ratonul, îi zâmbi cu 

un zâmbet cât putu el de mare şi îi zise: „Slaut! Mă bucur să te văd astăzi!” Scofăilă se uită la el, 

parcă surprins, dar îi zâmbi şi el şi-l întrebă ce mai face, apoi avură o convorbire plăcută despre 

vara asta călduroasă. (De ce crezi că a fost surprins Scofăilă?) Mai târziu, în aceeaşi zi, se apropie 

de casa Spriduşului, puiul de cerb şi îl întrebă dacă nu vrea să-l ajute să caute nişte frunze fragede 

pentru cină. Spiriduşul ştia exact unde să găsească acel locşor aşa că au plecat împreună într-acolo. 

Au luat cina împreună şi pentru că ziua era pe sfârşite, s-au despărţit prieteneşte şi s-au îndrepatat 

spre casele lor. Pe drum, Ţup – Ţup se gândea mereu la cât de bine i-a fost astăzi. ( Ce crezi, de ce 

i-a plăcut lui Ţup – Ţup ziua de astăzi?) 

          La câteva zile după aceasta era ziua de naştere a lui Spiriduş. A fot invitat şi Ţup – Ţup. Au 

venit şi Scofăilă, ratonul şi castorul, Mălăieţul şi Săltăreaţa, broscuţa şi mulţi alţii. S-au jucat şi au 

petrecut împreună până seara târziu. Nimeni nu s-a supărat şi nu s-au şicanat unii pe alţii. Lui Ţup 

– Ţup îi venea din când în când să împingă, să ciupească, să şicaneze pe unul sau pe altul, dar 

mereu se oprea şi se gândea că nu vrea să mai fie singur şi trist. 

          De atunci Ţup – Ţup şi-a făcut mulţi prieteni. Nu mai este singur şi nici trist. Se străduieşte 

să se poarte frumos ca să fie acceptat de ceilalţi. (Ce crezi, e uşor pentru Ţup – Ţup să se 

stăpânească? De ce face totuşi acest lucru?) 

 

Scopul poveştii: educarea comportamentului şi a emoţiilor prin imitaţie; 

Cui se adresează povestea: unor copii cu ADHD care sunt tot timpul agitaţi, neastâmpăraţi, 

gata mereu pentru a şicana pe alţii şi care au probleme emoţionale din această cauză, se 

culpabilizează, sunt introvertiţi, îşi găsesc greu prieteni; 

Materiale didactice posibile: ilustraţii care să reprezinte comportamenul negativ şi cel 

aşteptat şi stările emoţionale negative şi pozitive; 

Întrebări finale: 

                   Ţi-a plăcut povestea? 

                   Ce ţi-a plăcut cel mai mult? De ce? 

                   Ce nu ţi-a plăcut în poveste? De ce? 
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                    Cu care iepuraş ţi-ar plăcea să semeni, cu cel de la începutul poveştii sau cu cel de la 

sfârşitul ei? 

                   Ce trebuie să facă cineva pentru a avea prieteni şi să nu se simtă singur? 

 

 Studiu de caz 

 

 Numărul mare al copiilor cu ADHD este o problemă cu care ne confruntăm tot mai mult în 

zilele noastre. Utilizarea poveștilor terapeutice în educarea unor comportamente și emoții vine în 

ajutorul tuturor celor implicați în actul educațional.  

 M.M. este un copil de patru ani, deosebit de inteligent, dar tot timpul agitat, nonconformist, 

gata mereu pentru a șicana pe alții. Are un joc agresiv, provocator, care se finalizează mereu cu o 

ceartă între copii, plânsete și nemulțumiri. Din această cauză are probleme emoționale, se 

culpabilizează, este introvertit și greu își găsește prieteni. Chiar dacă inițial orice copil îl acceptă ca 

partener de joacă, după ce M.M. dă frâu liber pornirilor sale (verbal: „eu sunt cel mai….”, „a mea 

este cea mai jucărie…”; fizic: lovește, trântește, smulge jucăria partenerului) copii îl evită, se simt 

amenințați de el și îl reclamă mereu adulților din preajmă. 

 Prin utilizarea acestui gen de povești care își propun educarea comportamentului și al 

emoțiilor prin imitație, prin utilizarea frecventă a unor metode menite să-l facă să conștientizeze 

consecințele comportamentului său agresiv (comunicarea emoțiilor, a sentimentelor pe care le 

simte partenerul său de joc, exprimarea propriilor emoții) prin evidențierea calităților, 

competențelor subiectului în cauză și prin atribuirea de diferite sarcini în cadrul activităților 

dirijate, am reușit să-i dezvoltăm stima de sine, încrederea, empatia, să-l ajutăm să-și facă un grup 

de copii care au depășit bariera „fricii” în colaborarea cu M.M. Am implicat și familia acestuia în 

demersul nostru și rezultatele sunt încurajatoare. Subiectul este mult mai liniștit, se supune mai 

ușor regulilor grupei și socializează cu tot mai mulți copii. Cu unii dintre ei M.M. a devenit chiar 

un bun prieten de joacă. 

Exprimarea sinceră a emoțiilor, canalizarea pornilor agresive spre alt gen de activități 

(sport și artă) pot minimaliza comportamentele negative și facilita integrarea copiilor cu ADHD în 

societate.  
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PROF.BOGDAN IONELA 

,ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE STOLERU”  

BAIA 

 JUDEȚUL SUCEAVA 

 

A. C. este elev în clasa a III-a B, în cadrul Școlii Gimnaziale „Nicolae Stoleru” Baia. Recent, 

părinții săi s-au despărțit iar elevul a rămas cu mama și cu frățiorul său. Tatăl este plecat din țară 

iar mama sa locuiește, în prezent, cu un alt bărbat. Școlarul A. C. este afectat de această situație, îl 

supără faptul că tatăl său este departe, îl vede rar, dar, cu toate acestea, pare să se înțeleagă destul 

de bine cu actualul prieten al mamei sale. Din spusele elevului, actualul prieten al mamei lui se 

implică mai mult în creșterea sa și a frățiorului său față de propriul tată.  

Pornind de la această poveste de viață, am venit în sprijinul evelului cu o poveste terapeutică, 

inspirată din zecile de povestioare cu scop terapeutic pe care d-nul prof. doctor Ion Dafinoiu, decan 

al Facultății de Psihologie și Științe ale educației din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași, ni 

le împărtășea în cadrul cursurilor sale.  

Așadar, am creat o analogie între familia sa, mai exact cei patru membri: mama, tatăl și cei doi 

frățiori și un animal patruped, un cățel, fiecărui membru al familiei corespunzându-i un picior / 

membru al animalului preferat al elevului A. C.  

Într-o zi i-am cerut acestuia să rămână peste program câteva minute pentru a mă ajuta să pun în 

ordine piesele sale din portofoliu. Am profitat de acest moment și i-am spus următoarea poveste: 

 „Dacă îmi permiți, aș vrea să îți spun o poveste, o poveste pe care vreau să o asculți așa 

cum a-i asculta-o dacă ai fi la grădiniță, cu toată copilăria ta în față, cu toate momentele în care ai 

fost fericit. Este o poveste pentru copilul din tine, o poveste care, acestui tânăr pe care îl am în față 

s-ar putea să i se pară banală. Este o poveste pe care vreau să i-o spun sufletului tău.  

           fost odată, nu foarte demult, ci mai degrabă în zilele trecute, sau poate că se mai 

întâmplă să fie și astăzi, un cățeluș tare jucăuș pe nume Bobi. Acest cățeluș se juca toată ziua fără 

să se gândească la zilele ce vor urma: alerga prin parc, sărea în orice baltă i se ivea în cale și 

devenea prietenos în preajma copiilor. Într-o zi viața sa avea să se schimbe întru totul: în timp ce 

traversa regulamentar strada, o mașină, trecând în viteză, i-a prins un picior sub roată. L-a durut 

foarte tare pe bietul Bobi, a început să strige disperat după ajutor dar i se părea că nimeni nu îi 

acordă nicio atenție. Cu o ultimă forțare a reușit să se târască la marginea străzii, la umbra unui 

copac. A stat acolo până când a putut din nou să se deplaseze, topăind, cu greu, în trei picioare. A 
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umblat așa pe străzi o perioadă, însă nu se mai putea bucura cățelul nostru de nimic... nu mai putea 

alerga, nu îi mai venea să sară în bălțile din astfalt și nici nu prea mai putea să fie prietenos și să se 

joace cu copiii care veneau să îi dea de mâncare. Însă iată că o persoană care l-a zărit șchiopătând 

trist prin oraș avea să îi schimbe destinul. Un medic veterinar l-a luat pe Bobi, l-a dus la clinica sa 

și i-a înlocuit piciorul rupt cu un alt picior, ce-i drept, din oțel, însă era un picior care îi permitea să 

sară, să se joace și să se bucure, fără ca să-l doară. În plus, medicul împreună cu familia sa a 

hotărât să adopte cățelușul. Astfel Bobi a căpătat o viață nouă: își aduce aminte cu drag de clipele 

în care avea toate cele patru picioare și umbla jucăuș pe străzile orașulului, însă se bucură mult de 

noua viață pe care o duce. În plus, are trei picioare sănătoase pe care se poate baza oricând iar, cel 

puțin până în prezent, nici al patrulea picior nu-l supără prea tare, ci dimpotrivă, îl face un cățel 

normal, ca toți ceilalți căței.” 

 

          Am urmărit ca prin această poveste terapeutică A. C. să învețe să își accepte schimbarea 

produsă în viața sa mai ușor și să realizeze că uneori „diferit” nu înseamnă neapărat „mai rău”. 

Uneori, prin piedicile pe care viața ni le pune ajungem să facem pași uriași către un viitor mai bun.  

 

 

 

 

 

Prof. înv. primar GÎRBEA TATIANA 

Școala Gimnazială ”Carmen Sylva”, Comuna Horia 

 

Proiect personal pentru integrare şcolară la nivelul clasei 

  Copilul cu cerinţe educative speciale are probleme similare cu cele ale unui copil obişnuit, 

suprapuse de altele specifice. Rezolvarea problemelor în discuţie necesită tratare individualizată 

timpurie prin activităţi de corecţie şi de recuperare speciale pentru facilitarea includerii copilului în 

sistemul educaţional obişnuit.  

Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă 

de societate e mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologică. Pornind 

de aici, trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate 

eschiva de la rolul de promotor al progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, 
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întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. 

Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi 

nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 

Acceptarea socială şi integrarea copiilor care suferă de tulburări din spectrul autist în 

instituţiile educaţionale, sunt alte două mari probleme cu care se confruntă părinţii acestora. Pentru 

recuperarea copiilor cu autism este necesară integrarea lor în medii normale. Totodată, au nevoie 

de specialişti care să reuşească să găsească stimulii necesari pentru a-i scoate din lumea lor. Sunt 

foarte mulţi copii care nu pot să se exprime. Ei sunt foarte inteligenţi, dar nu lasă să se vadă asta. 

Proiectul propus este pentru un copil în vârstă de 8 ani, fetiţă, diagnosticată de specialist cu 

autism atipic. Fetiţa este înscrisă la o şcoală de masă, într-un colectiv de 21 elevi. Dintre 

caracteristicile cele mai elocvente pe care le prezintă, putem aminti: are dificultăţi de comunicare 

în a-şi exprima sentimentele şi dorinţele într-un mod normal, adecvat; are tendinţa de a comunica 

pentru a-şi atinge un scop (pentru a răspunde la lecţie), pentru a obţine ceva şi nu din motive 

sociale; deseori este agitată, aparent fără un motiv anume, evită contactul vizual cu ceilalţi, se 

ascunde sub bancă; nu manifestă interese sociale şi nu este interactivă în colectiv; adesea „se 

blochează” (ex. are probleme de adaptare, este aparent pasivă); întâmpină dificultăţi în înţelegerea 

unor concepte/ noţiuni de genul sinonim, metaforă, sarcasm sau umor, dar se descurcă mai bine 

atunci când regulile sunt foarte tranşante, gen „alb-negru”; întâmpină dificultăţi în a juca/ 

interpreta un rol. 

Scopul proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în mediul şcolar, favorizarea 

autonomiei personale şi adaptarea socială cât mai completă a elevei. 

Obiectivele urmărite sunt: implementarea unor măsuri individuale şi colective care să 

favorizeze independenţa personală; utilizarea noilor metode de educaţie, terapie şi instrumente de 

evaluare pentru copilul autist; implicarea familiei privind îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 

adaptabilităţii sociale a copilului . 

Structura pe activităţi: crearea unei echipe de lucru, formată din învăţător, cadru didactic de 

sprijin (psihoterapeut) şi un părinte al elevei; stabilirea unor activităţi recuperatorii prin pregătirea 

unui program de abilitare individualizat şi utilizarea unor metode specifice; desfăşurarea unor 

jocuri de intercunoaştere şi interrelaţionare între elevii clasei, în care să fie inclusă şi eleva în 

cauză; structurarea colectivului de elevi pe grupe eterogene şi facilitarea colaborării cu ceilalţi  

elevi; explorarea şi încurajarea diferitelor metode de comunicare, inclusiv prin folosirea unor 

povești terapeutice.   

 Una dintre activitățile propuse a fost povestea terapeutică ”Povestea creionului”, în scopul 

dezvoltării emoționale și comportamentală prin intermediul procedurilor folosite, a materialelor, 

schimbului de idei, toate acestea bazate pe comunicare verbală și nonverbală.  
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    n penarul Alinei,  o şcolăriţă  de  clasa a II-a, este o ordine 

desăvârşită...Stilourile primite cadou de la bunica şi de la părinţi stau ţanţoşe alături de creioanele 

cerate , de cariocile aduse de unchiul ei din Franţa. Ascuţitoarea şi radiera sunt la loc de cinste, în 

nişte buzunăraşe de plastic special create pentru ele...Creioanele , ascuţite şi aliniate ca nişte 

soldăţei, stau la loc de cinste. Acum. Înainte ...Nu prea a fost aşa... 

      Într-o seară-era prin clasa I, după ce mama ei o rugă de  nenumărate ori să-şi pregătească 

ghiozdanul pentru a doua zi, Alina îşi puse  toate cărţile şi caietele în ghiozdan, apoi , fără să ştie 

de ce, trânti peste ele penarul din care se împrăştiară toate, care pe unde nimeri. Nu avea chef să le 

adune...Se urcă în pat, stinse veioza şi aşteptă să-i vină somnul. Se gândea la ce se întâmplase la 

şcoală:deşi ştia să rezolve exerciţiile, i se păreau chiar foarte simple, nu a avut curajul să se 

prezinte la ora de matematică, aşa că doamna nu a scos-o la tablă deloc. Nici ieri, nici azi, poate 

nici mâine... Se simţea cea mai urâtă, cea mai neînsemnată dintre toate fetele şi toţi băieţii. Era 

singura care avea ochelari, ba mai mult , îi căzuse şi un dinte din faţă. Îi venea să plângă... În 

întuneric,  auzi nişte  zgomote ciudate...”Mi se pare” îşi spuse. Dar zgomotele, în loc să dispară, 

deveniră mai clare. Desluşi chiar o voce subţire, care parcă se auzea din ghiozdanul aruncat sub 

birou...”Nu vă faceţi griji, se va schimba ea...Este  mică, este doar la începutul clasei întâi...trebuie 

să avem răbdare...” 

Curioasă, fetiţa se furişă în întuneric sub birou, îşi deschise ghiozdanul încet şi... surpriză! Cărţile, 

caietele, toate rechizitele erau adunate în jurul unui creion - cel mai mic şi mai ros dintre toate - 

care parcă îşi vrăjise suratele. Le spunea o poveste-de fapt, povestea Creionului, strămoşul tuturor 

creioanelor, care a fost trimis în lume după ce Creatorul său îl făcuse şi îi dădu nişte sfaturi. Alina 

îşi ciuli urechile. De emoţie, abia avea curajul să respire...Creionul depăna povestea: 

„ Există cinci lucruri pe care trebuie să le ştii înainte să te trimit în lume-spuse Creatorul de 

creioane. Adu-ţi aminte de acestea şi vei deveni cel mai bun creion posibil. Primul este acela că vei 

fi în stare de multe lucruri măreţe doar dacă accepţi ca cineva să te ţină în mână. Al doilea lucru 

este că din când în când  vei experimenta ascuţiri dureroase, dar vei trece peste acestea ştiind că 

astfel   vei deveni mai bun. Al treilea lucru-vei şi greşi uneori, dar poţi să-ţi corectezi singur 

greşelile. Depinde de tine dacă vei învăţa din aceste greşeli sau nu. Al patrulea lucru este că cea 

mai importantă parte a ta nu se vede, ea este în interior. Şi al cincilea lucru:în orice împrejurare, 

trebuie să scrii , să laşi în urma ta semne clare, citeţe, oricât de greu ţi s-ar părea, oricât de mic şi 

neînsemnat te-ai crede... Să nu uiţi niciodată:Ai fost creat să faci lucruri măreţe!” 

    Dimineaţa, Alina se trezi vioaie şi sări repede din pat să îşi facă ordine în ghiozdan. Dar, 

spre surprinderea ei,toate erau la locul lor:cărţile lângă caiete,penarul cu toate cele necesare 

aliniate. Singur, creionul era pe fundul ghiozdanului. Alina îl luă în mână, îl privi lung , îl duse la 
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buze apoi îi şopti:”Îţi mulţumesc, prietene!” Şi îl puse la loc de cinste, primul, chiar lângă fermoar. 

Fugi în baie să se spele. Se privi în oglindă şi se întrebă zâmbind:”Cine e puştoaica aceasta 

zâmbitoare, pistruiată şi ochelaristă pusă pe fapte mari?” 

1. Dezvoltarea emoțională: 

Obiectivul poveştii este acela de a înţelege că fiecare om are calităţi şi defecte, că oricât de 

mici  şi neînsemnaţi se cred, copiii sunt capabili să realizeze lucruri importante,că fiecare persoană 

este importantă. Mulţi copii  prezintă la debutul şcolarităţii  convingeri iraţionale  legate de propria 

persoană, care dau naştere unor emoţii şi atitudini disfuncţionale de genul “sunt un copil  urât, fără 

valoare, nimeni nu mă bagă în seamă,” etc. Este foarte important ca în acest stadiu de dezvoltare 

copiii să înveţe să se accepte pe ei înşişi. 

Prin activitatea propriu-zisă, copilul trebuie să înveţe că fiecare om are calităţi şi defecte, că 

oricât de mici  şi neînsemnaţi se cred, copiii sunt capabili să realizeze lucruri importante,că fiecare 

este important şi  nimeni nu e perfect. Procedura activității este următoarea: 

➢ Se începe lecţia printr-un brainstorming. Se cere copiilor să dea exemple de trăsături fizice prin 

care se aseamănă sau se deosebesc de colegii lor. Se discută asupra faptului că nu este bine să 

judecăm persoanele după aspect ori trăsăturile fizice. Se arată un creion copiilor şi li  se cere să 

dea acestuia alte utilizări decât cele obişnuite. 

➢ Se prezintă povestea după care se poartă discuții bazate pe întrebări de conținut: Cum s-a simţit 

Alina pentru că ,deşi ştia rezolvările, nu a fost trecută la tablă? Credeţi că ceea ce credea Alina 

despre ea era adevărat (că  era urâtă, că era caraghioasă pentru că purta ochelari şi îi căzuse un 

dinte din faţă)? Ce credeţi că a învăţat Alina din povestea Creionului, contează aspectul fizic 

ori  sufletul şi faptele unei persoane? Cum şi-a schimbat comportamentul fetiţa după ce a auzit 

povestea creionului? 

➢ Se  folosesc întrebări de personalizare: Aţi trăit situaţii asemănătoare cu ale Alinei? Dacă nu aţi 

fi fost trecuţi la tablă (ori purtaţi ochelari, v-a căzut un dinte) aţi fi avut emoţii şi gânduri la fel 

cu cele ale Alinei? Dacă eraţi în locul Alinei, ce aţi fi învăţat din povestea creionului? Ce 

anume aţi învăţat din această poveste, care vă va putea ajuta în situaţiile viitoare? 

➢ Activitate de Follow-up: Se cere copiilor să prezinte în scris câte o situaţie în care au trăit 

emoţii negative asemănătoare cu ale Alinei şi cum au trecut peste situaţia respectivă.  

2. Dezvoltarea comportamentală:  

Este important ca un copil să poată alege cum să se comporte. Deşi adulţii impun regulile, 

copiii pot să aleagă dacă le urmează sau nu. Ceea ce ei trebuie să înveţe însă este că există 

comportamente benefice pentru ei şi ceilalţi şi pot fi ajutaţi să facă alegerile cele mai potrivite. 

Astfel, aceștia vor reuși să recunoască faptul că există mai multe modalităţi de a ne comporta şi că 

avem posibilitatea de a alege între diferite comportamente. Sunt antrenați toți elevii clasei, se 

utilizează bileţelele cu comenzi urmărind procedura următoare: 
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➢ Întreb elevii dacă ştiu ce este un robot. Discut despre faptul că roboţii sunt creaţi de oameni şi 

deşi unii au performanţe deosebite în a executa diferite manevre şi proceduri dificile, de fineţe, 

de precizie, etc., nu au capacitatea de a lua decizii, ei fac doar ceea ce sunt programaţi să facă. 

➢ Solicit câţiva voluntari care să pretindă că sunt roboţi şi care să execute comenzile pe care 

elevii numiţi le citesc de pe bileţele. Ceilalţi, vor observa dacă toţi roboţii execută la fel 

comenzile. Comenzile sunt: Ridică-te în picioare! Păşeşte încet! Arată cum se comportă cineva 

supărat că a pierdut un joc! Aşează-te şi strâmbă-te ca un clovn! 

➢ Discutăm ce au notat observatorii şi cer alţi câţiva voluntari care: să demonstreze cum se 

comportă un elev cuminte; să se poarte frumos şi politicos cu un adversar; să îşi piardă 

cumpătul; să facă o criză de isterie. 

➢ Întrebări de conţinut: Au avut aceşti roboţi de ales în ce priveşte comportamentul lor? De ce da 

sau de ce nu? Credeţi că oamenii pot să aleagă în ceea ce priveşte comportamentul lor sau 

trebuie să se comporte cum le spun ceilalţi? S-au comportat toţi roboţii la fel când au executat 

comenzi? Care au fost diferenţele sesizate în comportamentul roboţilor? 

➢ Întrebări de personalizare: Îţi poţi aminti un moment în care cineva ţi-a spus cum să te 

comporţi şi tu nu ai făcut ce ţi s-a spus ? Înseamnă acest lucru că ai posibilitatea să alegi ce să 

faci? Dacă ai putea să alegi cum să te comporţi, care crezi că ar fi tipurile de comportament 

cele mai bune pentru tine şi pentru ceilalţi? 

➢ Activitate de Follow-up: Se cere copiilor să scrie  două tipuri de comportament , unul impus de 

adulţi şi altul liber ales de ei pentru situaţia :”Ai primit de la o mătuşă de  ziua ta un obiect de 

îmbrăcăminte care nu îţi place.” 

1. Dezvoltarea cognitivă 

La vârsta aceasta copiii adesea confundă realitatea cu ficţiunea. Chiar dacă acest lucru nu 

este întotdeauna rău, este mult mai sănătos pentru copil să recunoască ceea ce este real şi să îi facă 

faţă direct. Scopul acestei activităţi este să îi ajute pe elevi să înţeleagă cum ficţiunea şi fantezia 

diferă de realitate și să înveţe să distingă între cele două. 

   De data aceasta se citește povestea Scufiţa Roşie de Charles Perrault. Procedura, presupune: 

➢ Se citeşte povestea copiilor. 

➢ Se cere copiilor să exemplifice  din poveste fapte  care  s-ar putea întâmpla şi în  realitate (că 

mama o trimite  pe Scufiţă la bunica ei care este bolnavă, că ea vrea să îi culeagă bunicii flori, 

că discută pe drum cu persoane necunoscute şi răuvoitoare, că vânătorul le salvează pe fetiţă şi 

pe bunică, etc) 

➢ Se explică apoi că fantasticul este ceva ce ne-ar plăcea sau nu să se întâmple, dar care nu 

întotdeauna este posibil în realitate. Se cere copiilor să identifice lucrurile fantastice din 

poveste (că animalele vorbesc, că lupul înghite pe bunică şi pe fetiţă, că fetiţa nu îşi dă seama 

că bunica ei este în patul bunicii, etc). 
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➢ Se poartă discuţii pe baza unor întrebări de conţinut: A fost greu să faci deosebirea între ceea 

ce era real şi ceea ce este fantezie în această poveste? Credeţi că este bine să avem astfel de 

fantezii? De ce? 

➢ Se formulează întrebări de personalizare, cum ar fi: Aţi avut vreodată probleme să distingeţi 

între ceea ce este real şi ceea ce este fantezie în viaţă? Aţi avut un prieten imaginar în care aţi 

crezut atât de mult încât aproape că a devenit real? Aţi inventat vreodată poveşti despre lucruri 

care nu erau reale, dar care v-ar fi plăcut să fie reale? Daţi-mi exemple. 

➢ Activitate de Follow-up: Desenaţi pe o foaie un prieten imaginar .Construiţi un dialog cu acesta 

despre o supărare pe care aţi avut-o recent. 

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului – raportat la cazul elevei – au fost 

observabile și realizate în mare măsură: împlinirea nevoilor fizice, emoţionale, de securitate, de 

socializare, de stimulare a potenţialului intelectual al elevei; dezvoltarea capacităţii de relaţionare 

cu alte persoane şi integrarea în grupul de elevi al clasei; deprinderea elementelor necesare 

dezvoltării unui grad de autonomie personală; integrarea în diferite grupuri de tineri de aceeaşi 

vârstă și participarea la diverse tipuri de activităţi extraşcolare şi extrafamiliale. 

Progresele au fost semnificative, referitor la numărul de cuvinte însuşite corect cât şi 

capacitatea de flexionare după număr şi gen; a însuşit şi mimica şi gesticulaţia, orientarea în 

schema corporală proprie şi a altuia, în spaţiu şi timp.  

  Fiind vorba de un copil autist a făcut salturi semnificative şi pe linia socializării. Evoluţia a 

fost de la ignorarea iniţială a celor din jur până la dorinţa de a coopera şi de a fi remarcat. În 

prezent se simte bine în grup,  comunică sporadic, relaţionează încă foarte greu. 

În relaţia afectivă cu învățătorul evoluţia a fost excelentă (simte dorinţa de a fi luată în 

braţe, mângâiat) îi place să fie lăudată şi evidenţiată. În cea mai mare parte, stereotipiile au 

dispărut, dar încă  o deranjează dacă ceva se modifică în mediul ambiant.  
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 Prof. înv. primar, Vlasa Maria 

Lic. Tehn.,,V. Netea,, Deda 

                 fost odată, un băieţel singur la părinţi, răsfăţat şi învăţat să fie mereu în 

centrul atenţiei. Ionuț, pentru căașa îl chema, ieşea în fiecare după-amiază în parc cu jucăriile lui 

preferate. Nu se juca decât el cu jucăriile şi nu lăsa nici un copil, oricât de frumos l-ar fi rugat, nici 

măcar să le atingă. 

        Într-o zi, mama lui Ionuț i-a povestit că în curând va mai avea un frățior cu care o să împartă 

tot ce are. Supărat, a început să plângă și să arunce cu jucării. Mama lui l-a sfătuit să se joace și cu 

ceilalți copii în parc pentru că așa se va obișnui să împartă și cu frățiorul lui jucăriile. Ionuț nu o 

asculta pe mama lui. 

       Însă Ionuț, iubea păsările și mereu și-a dorit să se joace cu o păsărică. Doar că de fiecare dată, 

acestea zburau cănd se apropia de ele. Pe când se juca în parc singur, într-o zi însorită de vară, iată 

că zări o barză foarte frumoasă. Aceasta era diferită față de celelalte, pentru că atunci cănd Ionuț s-

a apropiat de ea, barza a început să vorbească: 

       --  Bună ziua, Ionuț! Eu sunt Zâna Barză, și am venit să îți spun că în curând o să îți aduc un 

frățior cu care te vei juca și va trebui să îi dai jucăriile tale. Azi o să mă joc cu tine și cu toți copiii 

ce se află în parc. 

    Bucuros că acum se poate juca cu o pasăre așa de frumoasă, Ionuț a împărțit jucăriile cu Zâna 

Barză și cu ceilalți copii. 

    Din acea zi, Ionuț așteptă bucuros ziua în care se va juca cu frățiorul lui. 

,,Dragi copii, a dăruie este sămânța bunătății.,, 

                                                                                          Semnează, Zăna Barză 

       Povestea a fost creată cu scopul de a corecta un comportament agresiv și egoist a unui băiat de 

5 ani, care nu dorea să colaboreze cu nimeni. Întâmplarea făcea, că tocmai urma să mai aibă un 

frățior. 

       Această povestioară a avut un impact pozitiv asupra băiatului, determinându-l să accepte 

colaborarea cu colegii de joacă și chiar să îl aștepte cu drag pe frățiorul lui.  

       Aplicată la clasă, povestea are de asemenea, efecte pozitive, elevii dorind să o întâlnească pe 

Zâna Barză, pe care o lucrăm împreună folosind diferite tehnici de lucru. 
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Prof. înv. primar, Crișan Maria, 

                                                                            Liceul Tehnologic, Jidvei, Alba 

 

n om pios stătea de vorbă cu Dumnezeu şi l-a rugat: “Doamne, aş vrea să ştiu cum e 

Raiul şi cum e Iadul.”  

Dumnezeu l-a condus pe om către două uşi. A deschis una dintre ele iar omul a privit 

înăuntru. În mijlocul încăperii se afla o mare masă rotundă. Pe masă se afla un vas cu tocană care 

mirosea atât bine de îi lăsa omului gura apă. 

Cu toate acestea, oamenii care stăteau la masă erau slabi şibolnăvicioşi. Păreau a fi 

înfometaţi… Aveau linguri  foarte lungi legate de braţeşideşi puteau ajunge la vas pentru a le 

umple cu tocană, din cauza cozilor mai lungi decât propriile mâini, nu puteau duce la gură…Omul 

pios s-a înfiorat la vederea suferinţei lor. Atunci Dumnezeu a spus: “Acum ai văzut Iadul. Vino să 

îţi arăt şi Raiul!” 

În cealaltă cameră se găsea aceeași masă rotundă cu același vas mare de tocană mirosind 

îmbietor. Oamenii de la masă aveau aceleași linguri incomode, dar păreau bine hrăniţi, râdeau şi 

vorbeau între ei. 

Omul pios a spus: “Nu înţeleg!” 

“Este foarte simplu”, i-a explicat Dumnezeu. “Aceşti oameni fericiţişisănătoşi au învăţat să 

se hrănească unii pe alţii, în timp ce ceilalţi se gândesc doar la ei înşişi… Acesta este Raiul!” 

Omul se întoarse acasă hotărât să-i ajute pe cei din jur să înțeleagă puterea lucrului împreună, 

frumusețea dărniciei și urâțenia egoismului. 



276 

 

Sursa bibliografică: Cartea „Poveşti orientale ca instrumente de psihoterapie”, autor 

NossratPeseschkian 

 

Prezentarea situației în care am folosit povestirea: 

În cadrul orei de Dezvoltare personală, la clasa a II-a, la lecția Bunătate/răutate, am pornit 

de la această povestire pentru a le exemplifica copiilor o situație imaginară în care bunătatea și 

altruismul aduc beneficii clare tuturor, detensionează o situație, creează o stare de bine, pe când 

răutatea, egoismul provoacă doar stări negative, frustrare, suferință.  

Mi-am dorit să-i fac pe copii să înțeleagă că adoptând o atitudine pozitivă, de bunătate, 

altruism, întrajutorare îi vor determina și pe cei de lângă ei să adopte același comportament și toți 

vor avea doar de câștigat.  

Elevii mei au fost foarte receptivi și, mereu, în situațiile tipice conflictuale dintre ei, își 

amintesc această pildă. 

 

 

Prof. înv. primar, Emilia-Elena Cioloca 

Șc. Gimn. Nr.1, Bicaz-Chei, Neamț     

 ufoasa mergea săltând pe cărările bătătorite și de ea în toate zilele de vară  care 

fuseseră. Purta rochița cu buline negre, ca niște bomboane, și se bucura văzând-o învolburându-se 

în juru-i la cea mai mică mișcare. 

 Își privi pantofii roșii, de lac. Scuipă pe vârful fiecăruia și încercă să le șteargă boticul 

prăfuit de dosul picioarelor. Acum tot praful îi ședea lățit pe piele, scurgându-se spre șosețelele 

albe,rulate pe glezne, dar nu avea nicio importanță...pantofiorii străluceau!  

 Alergă cât putu de repede- nici nu se uitase spre cotlonul broaștelor și acestea săreau uimite 

în bulboana săpată de Pufoasă zilele trecute- alergă pe scurtătura mieilor, unde stăteau ascunși 

când ploua tare și Pufoasa îi găsea. 
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 Trebuia să facă o surpriză cuiva. Trebuia să-și surprindă adversarul pe teren propriu. Acolo, 

lucrurile ar fi fost clare: mașinuțe sau păpuși? Dacă ar fi mers firesc, pe șanțul cosit, toate probele 

puteau fi ascunse. 

 ”Mă numesc Constantin”- așa  se prezentase năsucul cârn spre Pufoasă, care stătea cățărată 

în vârful porții. Dar, Pufoasa văzuse urmele găurilor de cercei și era nelămurită. 

 ”Dar, cred că ești fetiță!” zise ea mirată. 

 ”Nu, uite, am și pulover!” primi răspunsul imediat. 

 ”Dar cerceii?” 

 ”Tata mi i-a pus, a spus că îmi stau bine”și surâse cu gropițe. 

 Apoi, fugi spre casă... 

 Pufoasa trebuia să știe. Și acum mergea hotărâtă prin tufișuri, uneori julindu-și degețelele 

picioarelor sau, alteori, zgâriindu-se în mărăcini. 

  Se văzu încurcată. Ajunsese, ce-i drept,la grădina așa-zisului Constantin dar, gardul era 

înalt și poartă nu era... Undeva, în vale, se auzeau voci, claxoane. 

 Coborî necăjită. Într-o trombă de praf,mașina trecu pe lângă ea. O mânuță flutură veselă 

până când depărtarea o înghiți. 

  ”Adio, Constantin!”...   

Această poveste a fost scrisă cu intenția de a oferi copiilor ocazia de a-și fortifica propriul 

eu, de a înțelege mai bine trăirile interioare la vârstă mica, de a accepta normalitatea acestor trăiri 

și, mai mult decât celelalte, de a accepta pierderea. 

Am aplicat-o unui băiețel ( nesigur și atașat prea mult de lucruri), nu am modificat cu nimic 

personajele și rezultatul aplicării a fost cu mult îmbunătățit atunci când i-am spus că eu am scris 

povestea. Deși nu m-a întrebat, am înțeles că m-a substituit cu personajul principal, ceea ce a adus 

povestea în universul său, a căpătat credibilitate. Am intenția să o folosesc și pe alte cazuri. 
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Prof. înv. preșcolar, Brinzucă Marcelica 

 Şcoala Gimnazială Comuna Hangu 

 

             „  fost odată un băietel  de nume Dănuţ caruia ii era tare frica de intuneric. De fiecare 

dată cand se lasa seara si mama lui ii pregatea patul de somn, copilul incepea să plangă. Stia ca iar 

o sa fie singur, in intuneric. Chiar dacă parintii ii lăsau veioza de langă pat aprinsă, chiar dacă 

stăteau cu el până când se aseza in pat, de fiecare dată se trezea in somn cu lumina stinsă si incepea 

sa tipe. Adormea numai când ajungea iar in patul părintilor si dormea cu ei. Dimineata, trezirea 

copilului era un adevarat cosmar pentru toti. Părintii erau obositi, iar cel mic nu reusea să-si 

deschidă ochii si să-l alunge pe mos Ene. Intr-o noapte, cand copilul iar se trezi din somn speriat că 

e singur, in intuneric, nu mică i-a fost mirarea să observe o mica stelută pe cer, de pe geamul din 

camera. O stelută care strălucea si parea că  vrea să vorbeascaă cu el. 

-    De ce ti-e frică de intuneric? Il intreba steluta pe Danuţ. 

-    Pentru că pot să apară monstrii si să-mi facă rău, răspunse copilul. 

-    De ce ar vrea cineva să-ti facă tie ceva rău? Ai gresit cu ceva? 

-    Nu, parintii chiar imi spun că sunt cuminte, la fel si ceilalti, mă lauda, spuse Dănuţ. 

-    Si atunci de ce crezi că ti-ar vrea râul cineva in noapte?  

-    Nu stiu. 

-    Noaptea n-ar trebui să-ti fie frică deloc, chiar dacă este intuneric. Soarele e obosit după o zi 

intreagă de muncă de aceea se duce la culcare, deodată cu tine. Insă el isi lasă paznici vrednici pe 

cer care să-i ajute pe oameni să se descurce in noapte, spuse steluta. In plus, fiecare dintre noi, 

stelutele de pe cer suntem noapte de noapte alături de copii, să le veghem somnul si să avem grijă 

ca nimic rău nu li se poate intampla.  

-    Tu esti prietena mea? Intreba Danuţ. Ti-a cerut Soarele să ai grija de mine? 

-    Sigur ca da, raspunse steluta. Numai ca tu, de fiecare dată esti atât de fricos si inspăimântat 

când rămâi singur in noapte, incat nu te-ai uitat măcar o dată pe cer să vezi ca eu apar de fiecare 

dată, ca să  te protejez si sa-ti fiu aproape. I-am spus Soarelui de frică  ta si astfel mi-a dat in 

aceasta seara puterea de a vorbi. Si vreau să-ti spun ca nu trebuie să-ti fie frica noaptea. Eu voi fi 

mereu langă tine si-ti voi veghea somnul. Eu iti voi fi aproape si-ti voi aduce numai vise frumoase 

si linistite. Chiar dacă  in celelalte seri n-am să-ti mai pot vorbi, spuse steluta, să stii că tu poti să-

mi spui  orice. Te voi asculta si-ti voi raspunde prin licaririle mele.  

-    Asta inseamna că suntem prieteni? Intrebă copilul. 

-    Cu siguranta, da. 
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-    Pentru totdeauna? 

-    Da, raspunse steluta. 

-    Si vei fi mereu langă mine seara? 

-    Exact. De aceea atunci când simti că iti este frică in intuneric, aminteste-te că eu sunt langă tine 

si am grija de tot ce ti s-ar putea intampla. Si acum, fugi la somn. Maine mergi la gradinită. 

-    Steluto, iti multumesc că esti langă  mine. Promit să incerc să nu-mi mai fie frică de intuneric, 

spuse copilul. 

Din acea seara, copilului nu i-a mai fost frică să  meargă la culcare. A cerut chiar să i se inchidă 

veioza pentru a putea vedea mai bine pe geam, steluta. Ii spunea in fiecare seară somn usor, inainte 

de a-i transmite câteva din gandurile lui. Ii povestea faptele bune pe care le-a făcut pe parcursul 

zilei, isi recunostea greselile si adormea apoi impacat ca are un prieten care il poate proteja 

indiferent de ce s-ar putea intampla. 

 

 

Manifestările celui mic, plansetele, strigătele in noapte, teama de a mai merge la culcare singur, de 

a ramane in camera, toate acestea pot perturba atat tie, cat si lui viata. O poveste terapeutică prin 

care ii prezinti in mod diferit intunericul, intr-o maniera prietenoasă, il poate ajuta să depasească 

această frica.  

 

 
 

Prof. înv. primar, Arcip Lucica,  

Școala Gimnazială Râșca, Suceava 

hiț-Chiț se simțea foarte trist. El credea despre sine că este cel mai mic și cel mai slab 

animal din pădure. ”Nu vreau să fiu șaorece”, zise el. ”Mi-aș dori să nu am acest corp mic, picioare 

scurte și codița subțire.” 

Într-o zi, mergând prin pădure Chiț-Chiț s-a întâlnit cu Leul. El era regele pădurii. Când răgea, 

toate animalele înghețau și făceau tot ce spunea el. Chiț-Chiț își dorea să fie un mare conducător 

asemenea Leului. S-a uitat sus spre Leu și a spus: 

- Mi-ar plăcea să fiu conducătorul pădurii ca tine, Leule ! 

Leul a râs și a spus: 

- Eu sunt puternic, iar tu ești prea mic și slab ! 

Chiț-Chiț și-a lăsat capul în jos și a plecat trist. 
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După o vreme s-a întâlnit cu Gazela. Ea putea alerga mai repede decât vântul. Chiț-Chiț a privit 

spre ea și a spus: 

- Mi-ar plăcea să pot să alerg și eu ca tine ! 

Gazela a râs moale și blând. 

- Săracul de tine !, spuse ea. Eu pot să alerg repede din cauza picioarelor mele lungi. Uită-te 

la piciorușele tale scurte ! 

Chiț-Chiț se simțea mai trist ca niciodată. Umerii lui s-au încovoiat, și-a lăsat privirea în jos și 

lacrimi au început să-i curgă pe obraji. 

”Nu sunt bun de nimic”, spuse el. ”Sunt doar un șoarece.” 

Chiț-Chiț era foarte trist. Cum mergea el prin pădure s-a întâlnit cu Maimuța. Maimuța se legăna 

prin copaci. Ea își folosea coada pentru a se legăna pe crengile copacilor. 

- Mi-ar plăcea să pot să mă cațăr ca tine, spuse Chiț-Chiț. 

Maimuța chicoti. 

- ”Eu pot să mă cațăr din cauza cozii mele elegante”, spuse ea. ”Uită-te la codița ta subțire și 

scurtă. Nici măcar nu se răsucește.” 

Maimuța s-a urcat în copac și a plecat mai departe prin pădure. 

Chiț-Chiț este foarte supărat. O lacrimă s-a format în colțul ochiului lui. 

”Nu sunt bun de nimic”, își spuse el,” sunt doar un șoarece.” 

Dar Chiț-Chiț era prea trist să audă ceva. El credea că toate animalele din pădure erau speciale în 

felul lor și numai el era doar un șoarece mic, neimportant și neputincios. 

Rătăcind el prin pădure a găsit o gaură mică și s-a ascuns în ea. Dintr-odată Chiț-Chiț a auzit un 

zgomot teribil. Era un zgomot atât de puternic și înspăimântător încât inima a început să-i bată cu 

putere. Era ca și cum toate animalele din pădure strigau după ajutor în același timp. Îl auzea pe Leu 

cum răgea, pe Gazelă cum plângea și pe Maimuță cum țipa. 

”Ce pot să fac ?”, se gândea el. ”Sunt doar un șoricel mic ! Cum pot eu să ajut toate aceste animale 

mari ?” 

A scos nasul afară din gaură. Era foarte înspăimântat dar trebuia să afle ce se întâmplase. A fugit 

prin pădure până când zgomotul a devenit din ce în ce mai puternic. Deodată a ajuns într-un 

luminiș. Toate animalele erau prinse în niște cuști cumplite. Vânătorii au venit în pădure și le-au 

prins. 

- ”Ajută-ne, ajută-ne !” țipau animalele disperate. ”Te rugăm ajută-ne, Chiț-Chiț !” 

Dar Chiț-Chiț a zis trist: 

- ”Sunt doar un mic școarece. Nu pot să conduc ca tine, Leule sau să alerg ca tine, Gazelă, 

sau să mă cațăr ca tine, Maimuță. Îmi pare rău dar nu sunt destul de bun să vă ajut !” 

Chiț-Chiț s-a întors și a plecat. Animalele au strigat iarăși după el. 

- ”Ajută-ne Chiț-Chiț, ajută-ne !” 

Chiț-Chiț se simea atât de vinovat ! Deși își dorea să facă ceva pentru a ajuta animalele, nu putea 

decât să-și spună ”Nu sunt bun de nimic. Sunt doar un șoarece.” 

Deodată auzi o voce slabă care venea din interiorul lui și îi șoptea că și el are darul lui special. S-a  

oprit pentru moment și deodată i-a venit în gând faptul că cuștile erau legate cu sfoară. 

Vocea din interior îi spunea ”Du-te înapoi, Chiț-Chiț, du-te înapoi. Ai dinți fantastic de ascuțiți 

care sunt buni pentru ros.” 

Chiț-Chiț s-a întors și a fugit înspre locul unde erau închise animalele. A luat sfoara care lega 

fiecare cușcă și a ros-o până când sfoara a cedat și ușile s-au deschis. Toate animalele erau libere. 

Leul l-a apucat pe Chiț-Chiț cu fălcile lui puternice și l-a ridicat pe spatele Gazelei. Împreună au 

fugit până au ajuns departe de cuști. 
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Când au simțit că sunt în siguranță, s-au oprit. Gazela s-a întins pe jos și Leul l-a ridicat cu grijă pe 

Chiț-Chiț și l-a pus pe pământ. 

Gazela și Maimuța au venit primele și i-au mulțumit pentru că le-a salvat. Leul a fost ultimul: 

- ”Ești un erou, Chiț-Chiț”, spuse el, ”ne-ai salvat de vânători. Cum putem să-ți mulțumim ?” 

Chiț-Chiț s-a gândit pentru un moment și a spus: 

- ”Deja mi-ați dat tot ce-mi puteam dori vreodată. Mi-ați arătat că este bine să fiu eu !” 

 

( Sursa: Domnica Petrovai, ”Dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale copiilor în vârstă 

de3-10 ani”- instrumente și modele de lucru pentru profesioniști care lucrează cu copii, 

Fundația Copiii Noștrii) 

 Tema acestei povești reprezintă acumularea anumitor frustrări datorită faptului că fiecare 

ființă care prinde viață primește de la Creator o componentă genetică dar și o componentă proprie 

care-i conferă o particularitate unică, individuală. Privite din perspectiva psihologică, aceste 

frustrări pot dezvolta emoții și sentimente negative, care conduc spre dezechilibru emoțional ceea 

ce afectează comportamentul în relațiile sociale. În fapt se ajunge la neîncrederea în forțele proprii 

și la scăderea stimei de sine. 

 Această poveste am discutat-o cu elevii mei cu ceva timp în urmă, când în grupul clasei s-a 

evidențiat un caz social.   

O fetiță, S.D., care provenind dintr-o familie dezorganizată a avut un moment de răbufnire 

în urma unor acuzații răutăcioase venite din partea colegilor. Suferind din cauza situației precare. 

Din lipsă de afecțiune din partea familiei și a colegilor a recurs la violență fizică față de întregul 

grup al clasei. Această conjunctură a stârnit un val de furie și agresiune care m-a determinat să 

recurg la o situație limită de apărare a fetiței aflată în minoritate. Am înțeles că trebuie să le ofer 

elevilor un exemplu de învățare comportamentală. Am restabilit ordinea în grup, după care pentru 

convenit să clarificăm cele întâmplate cu ajutorul unui procedeu al paletelor emoționale.  

Prima paletă de culoare verde prezintă mesajul ”Vreau să mă liniștesc” (propune starea de 

liniște), paleta roșie (2) – ”Am o problemă” (identifică problema), paleta maron (3) – ”Știu și pot” 

(discutarea soluțiilor posibile), paleta galbenă (4) – ”Evrika ! Am găsit soluția” (alegere soluției 

potrivite), paleta albastră (5) – ”Angajamentul meu este...” (asumarea unui angajament), paleta 

portocalie (6) – ”Vom reuși împreună” (sudarea relației dintre elevi). Acest procedeu se poate 

aplica în totalitate sau o parte din palete , depinde de gravitatea problemei, abilități socio-

emoționale dobândite de elevi, etc.  

Însă pentru a fi mai convingătoare astfel încât incidentul sa nu se repete, am considerat de 

cuviință citirea și dezbatera poveștii ”Povestea lui Chiț-Chiț”, din care elevii au înțeles că fiecare 

este special în felul său, dar uneori când suntem triști sau furioși uităm care sunt darurile noastre 

speciale. Iar pentru unii dintre noi, darurile speciale sunt mai ușor de observat, pentru alții e nevoie 

să le căutăm și să le descoperim. Elevii au înțeles că toți au un fel diferit de a fi speciali, și cum 

uneori alții pot face lucrurile cu mult mai bine decât le facem noi. Așa am aflat că această fetiță 

cântă foarte frumos și receptează mai ușor decât alții un fragment muzical, deci apelând la empatie 

am convenit că i se poate întâmpla oricui să treacă printr-o perioadă mai grea, însă cu înțelegere și 

cu ajutorul celor apropiați putem depăși situația. 
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EDUC. ARDELEAN FLORICA 

ŞC. PRIMARĂ NR.1 POCOLA -  STRUCT. G.P.N. NR. 2 

 PETRANI 

 

 

a) indicaţiiterapeutice:  

-lipsamotivaţie de a învăţasau a munci;  

 

b) efectedorite:  

-valorizareasarcinilorcotidiene;  

-prevenireaabandonuluişcolar;  

-încurajareaefortului de dezvoltarepersonală;  

  fost odată o furnicuţă care nu voia să muncească. Furnicuţa Olguţa prefera să stea 

toată ziua lungită, să se joace sau să alerge. În toate momentele zilei, toate scuzele erau bune 

pentru a nu munci. Din această cauză, ea se juca mai mult singură, deoarece colegele sale erau 

ocupate să muncească.  

 Într-o zi, în timp ce Olguţa era plecată în pădure să se joace, o zână veni la furnicar. Ea 

explică tuturor furnicilor că lansează un concurs pentru desemnarea celei mai bune furnici din 

lume. Fiecare furnică va putea acumula puncte dacă munceşte atunci când trebuie, se joacă în cel 

mai potrivit moment şi, bineînţeles, are o mulţime de prieteni. Astfel, micuţele furnici se puseră pe 

treaba . Când Olguţa se întoarse acasă, văzu că nimeni nu o bagă în seamă.Toate furnicile 

cântau,zâmbeau şi transportau provizii.Olguţa se simţi puţin dată la o parte.Până să se culce, reuşi 

totuşi să afle care era pricina acestei schimbări şi de ce toată lumea era atât de grăbită. Atunci, 

Olguţa îşi zise cătrebuie să câştige concursul, că este capabilă să fie prima. Dis-de-dimineaţă, 

furnicuţa noastră se alătură suratelor sale.Lăbuţele sale erau foarte obosite pentru că Olguţa nu era 

obişnuită cu munca, dareanu se descuraja deoarece voia să câştige concursul şi să devină cea mai 

bună furnică din lume. Ea se juca acum împreună cu celelalte furnicuţe şi acest lucru era deosebit 

de plăcut. 

 La sfârşitul concursului a constatat că avea o mulţime de prieteni. În aşteptarea rezultatului 

concursului, toate furnicuţele erau anxioase.Zâna a anunţat în sfârşit marea câştigătoare: „Pentru că 

a făcut multe eforturi şi ameliorat rezultatele, o declar pe furnicuţa Olguţa, câştigătoarea 

concursului”.  
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Toată lumea a aplaudat, iar Olguţa era foarte mândră de ea. Zâna i-a dat şi o diplomă, 

precum şi următoarele sfaturi: „Rămâi întotdeauna o furnicuţă muncitoare şi conştiincioasă. Când 

îţi vei simţi lăbuţele obosite sau când curajul te va părăsi, respiră adânc de trei ori şi vei vedea cum 

o lumină albastră te vaînconjura şi-ţi va da forţă şi curajul de a continua. Această lumină va fi 

invizibilă pentru ceilalţi, doar TU o vei putea vedea”. 

 

 

Întrebări de conţinut: 

Cine era Olguţa?Ce afăcut făcut furnicuţa Olguţa ca să câştige concursul?  

Întrebări personalizatoare: 

S-a întâmplat vreodată să refuzi să munceşti? 

Povesteşte-mi maimulte!  

Cât de importantă e munca? Care suntavantajeleoamenilorharnici? 

 Ce s-arîntâmpladacă nu ammaimunci?  

 

 

Detaliereaproblemei:  

FamiliaS. (mama – 34ani, tata – 39 ani, E. – fiica de 5ani) mi s-au adresatdupăce am 

constatatfaptulcă, înultimavreme, fata nu maieste la felde sârguincioasăşiactivăînmunca la clasă.

 Dupădiscuţii cu E.şi cu părinţiisăi, darşiobservareafetei de-a lungulmaimultorsăptămâni de 

grădiniţă, pot spunecăeste o fetiţă model, care a 

luatîntotdeaunanumaicalificativemaximeşirecompeense. Încă din primiiani de grădiniţăpărinţii au 

înscris-o la ceamaibunăeducatoareşi i-au organizatun program de studiu strict. AstfelE. nu a 

avutniciodatăpreamulttimp de joacă, ajungândsă fie timidăînrelaţia cu ceilalţicopii. 

Chiarşiacumpauzeleşi le petrece de celemaimulteoristândînbancă.Schimbareaîncomportamentul E. 

a intervenitînurmă cu o lunăcând a luat prima eibulinăneagră. Le-aascunspărinţilorastatimp de o 

săptămâna. Cândaceştia auaflatînsfârşit, au certat-o foarte tare. 

 

 Creareapoveştiitămăduitoare: Povestea tămăduitoare descrie lipsa motivaţiei de e munci şi  

comportamente indezirabile specifice lui E.,care ajută la identificarea copilului cu pesonajul din 

poveste, furnicuţa Olguţa şi găsirea uneia sau mai multor soluţii la rezolvarea problemei sale. 

 

Rezolvarea/ eliminareaproblemei :Înacestcaz, intervenţia s-a axat, înparalel, 

peconsiliereapărinţilorprivindefecteleunuistil de parenting 

perfecţionistasupracopiluluisipedezvoltareaabilităţilorsocialeşiemoţionale ale E. încadrulunuigrup 

de copii care s-a desfăşuratînunitateanoastră. 

Astfel, părinţii au conştientizatlegăturadintrestandardelepe care le-au impusluiE. 

şiteamaacesteia  deeşec.  Au   acceptatideeala recomandareaeducatoarei  de  a  

încurajaşirecompensaefortuldepus de E., nu neapăratperformanţaobţinută. Mai multdecâtatât, au 

reuşitsă-i impunăluiE. sălimitezerămânereaînbancă, înlocuind -o cu activităţi cu 

ceilalţicolegiînpauze. ÎncadrulgrupuluiE. aînvăţat diverse strategii de a face faţăsituaţiilorîn care 

îiesteteamă de eşec, altfeldecâtprinevitare, fiindîncurajatăsă se expunătreptat la contexteîn care ei i 

se pare cănu se descurcă perfect. De asemenea, Eaînvăţatabilităţisocialenecesarepentruainiţiarelaţii 

cu convârstnicii. 

 Înprezent, E. are înfiecarezitimp liber pe care îlpetrececu părinţiiei, desfăşurând fie 

activităţiplăcute (jocuri, filme), fie diverse treburicasnice (pregătireamesei). Dirigintaspunecă, la 



284 

 

şcoală, aobservatiniţiative, timidedeocamdată, de a le propunecolegilor diverse jocuriînclasa, de a 

face complimenteşi de a fi suportivă cu ceilalţicolegi. Înceeacepriveşteparticipareaei la activităţi, 

am constatatcăacumcelpuţinrăspunde la întrebărileadresateşi nu mairefuzăoricesolicitare, aşa cum 

se întâmplaînainte. 

 

 

 

PROF. ARDELEAN DELIA – ANGELA 

G.P.P. NR. 56 ORADEA 

 

 

a) indicaţii terapeutice:  

-nerespectarea regulilor în interiorul unui grup;  

b) efectedorite:  

- favorizarea unei mai bune discupline la grădiniţă sau acasă. 

lbert era un iepuraş tare distrat care întotdeauna îşi deranja colegii  în sala de grupă, 

iara  la cumpărături le făcea tot felul de probleme părinţilor, deoarece nu îi asculta, ba dimpotrivă, 

voia să i se facă pe plac la orice pas.Dacă părinţii nu îl ascultau, Albert se înfuria, începea să ţipe şi 

nu voia să mai facă nimic, nici măcar să iasă din magazin, iar părinţii lui se simţeau foarte ruşinaţi 

de comportamentul lui. La grădiniţă se agăţa de coama leului, îi dădea şuturi şoricelului sau trăgea 

de coadă maimuţa dacă vreunul nu îi dădea jucăria atunci când voia el sau nu făceau ce le cerea el.  

Îngrupa sa, era un urs şi o cămilă care îl găseau comic şi care făceau ca el, dar, celelalte 

animale îl găsea un nesuferit şi nu se jucau cu el.  

Într-o zi, Albert a vrut să se joace cu girafa, dara ceasta i-a zis: „Nu vreau să mă joc cu tine 

pentru că tu ţipi tot timpul şi mă deranjezi când lucrez. Mă voi juca cu tine când vei merita.” 

Albert i-a răspuns girafei: „Puţin îmi pasăcă nu vrei să te joci cu mine”. În sinea sa, Albert 

s-a simţit trist şi supărat. Atuncişi-a zis: „Aş vrea să am mulţi prieteni cu care să mă joc toată ziua. 

M-am săturat ca toata lumea să se plângă de mine şi la grădiniţă, şi acasă”.Aşa trecură câteva zile. 

 Într-o zi, când ajunse acasă, se tot gândi ce e de făcut pentru a rezolva situaţia, iar seara le 

spuse părinţilor că îi pare rău pentru comportamentul necuviincios din magazine şi le promise că 

nu îi va mai supăra. Părinţii lui l-au iertatşi s-au bucurat de ceea ce le-a zis. Dimineaţa următoare, 

ajungând la grădiniţă, începu să îşi implore toţi colegii şi să îi roage să îl ierte, să devină prieteni şi 

să se joace împreună. Girafa, leul, şoricelul şi maimuţa se gândiră puţin şi, văzându-l atât de spăşit 

şi trist, se hotărâră să îi mai dea o şansă. Iepuraşul Albert sări în sus de bucurie, privirea i se în 

senină şi incepu să dea el jucării prietenilor săi pentru diferitele jocuri. Din ziua aceea, Albert 
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deveni atât acasă, cât şi la grădiniţă, un iepuraş exemplar.   

 

Întrebări de conţinut: 

Ce a făcut Albert pentru a câştiga încrederea părinţilor? Dar a colegilor? 

Întrebări personalizatoare: 

Ai trecut vreodată prin astfel de situaţii neplăcute? 

Care ar fi acestea? 

Ce crezi că ar mai fi putut face Albert pentru a câştiga încrederea părinţilor?  Dar a 

colegilor şi pentrua deveni prietenul lor? 

Tu cum ai proceda dacă ai fi în locul lui? 

 

 

Detaliereaproblemei: Familia V. compusă din mama (28 ani), tata (33 ani) şi băieţelul lor 

M. (4 ani) se adresează psihologului motivând că în ultima vreme M. are probleme la gradiniţă. 

Educatoarea le-a spuscă nu este atent la activităţi, este agresiv cu ceilalţi copii, le smulge jucariile, 

ţipă. Pe de altă parte, părinţii mai povestesc că plimbarile cu M. în mall sau la cumpărături au ajuns 

un coşmar. M. are frecvent crize de furie cand nu obţine ceea ce îşi doreşte, iar părinţii, simţindu - 

se ruşinaţi de celelalte persoane din jur, ajungând în final să-i cumpere obiectul cerut. 

În cadrul evaluării am aflat că părinţiilui M. sunt absolvenţi de facultate, muncesc foarte 

mult, se întorc seara târziu acasă, astfel petrecând foarte puţin timp cu copilul, acesta stând mai 

degrabă la el în cameră în timp ce mama se ocupă cu treburile casnice. M. petrece mult timp cu 

bunica maternă, care este o persoană hiperprotectivă, permisivă în relaţia cu copilul, căruia îi oferă 

tot ce cere. Una dintre strategiile pe care bunica o foloseşte frecvent atunci când M. îi ia jucăria 

altui copil şi nu vrea să i-o mai dea înapoi, este să îi promită că în drumul spre casă îi va luaea o 

jucărie identică. Printre strategiile părinţilor se numară rugaminţile multiple (“îl tot rugăm să nu 

mai ţipe în mall şi să nu se mai tăvălească, dar parcă nu ne aude, o ţine în continuare pe-a lui”). 

 

 Crearea poveştii tămăduitoare: Povestea tămăduitoare cuprinde emoţii disfuncţionale de 

tipul furiei şi  comportamente indezirabile specifice lui M.,care ajută la identificarea copilului cu 

pesonajul din poveste, Albert şi găsirea uneia sau mai multor soluţii la rezolvarea problemei sale. 

 

Rezolvarea/ eliminareaproblemei :Intervenţia în această situaţie s-a realizat pe mai multe 

paliere:preşcolarul M.,părinţi şi educatoarele lui M.  

Astfel, M. a fost introdus într -un program de dezvoltare a abilitaţilor socio-emoţionale 

timp de 2 luni, în cadrul căruia poveştile terapeutice au avut un rol important, precum“Povestea 

iepuraşului Albert”.  

Părinţii au participat la 10 întâlniri de grup în cadrul cărora şi-au dezvoltat abilităţile 

parentale învăţând: ce presupune disciplina pozitivă şi care sunt principiile de bază ale acesteia, 

strategii de îmbunătăţire a relaţiei părinte-copil, tehnici de gestionare a comportamentelor 

indezirabile cât şi planificarea unor activităţi care să prevină apariţia acestora. Acum părinţii s-au 

obisnuit să petreacă în fiecare seară timp de calitate cu copilul, jucându -se cu el sau făcând alte 

activităţi interesante (o ajutăpe mama la bucatarie). Împreună cu părinţii, au fost stabilite reguli 

clare şi consecinţe în ceea ce priveşte comportamentul civilizat în public şirelaţiile cu ceilalţicopii. 

Astfel, treptat M. a învăţat că crizele de furie nu sunt un mijloc de a obţine ceea ce îşi doreşte, şi 

acum obţine ceea ce îşi doreşte respectând regulile. 

Intervenţia în cadrul grădiniţei s-a realizat prin includerea educatoarelor lui M. într-o serie 
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de workshop-uri în cadrul cărora s-au abordat subiecte precum cauzele comportamentale ale 

copiilor, realizarea unui management comportamental eficient şi importanţa dezvoltării abilităţilor 

socio-emoţionale ale copiilor. Împreună cu ele am realizat un sistem de reguli cu consecinţe, bazat 

pe întărirea comportamentelor dezirabile şi sancţionarea celor indezirabile. 

În urma acestora frecvenţa apariţiilor comportamentelor neadecvate ale copilului M. a 

scăzut simţitor şi marea bucurie a părinţilor este că acum M. se înţelege bine cu colegii de la 

grădiniţă. 

 

 

 
Prof.înv.primar Oprișan Oana Mirela 

Școala Primară Fruntești, Com.Filipeni, Jud.Bacău 

 

 fi tolerant nu înseamnă a renunța la propriile credințe și convingeri, ci a accepta că 

există și alte persoane care pot avea convingeri la fel de sănătoase și corecte, însă diferite de ale 

noastre. 

Toleranța nu înseamnă a accepta comportamentele greșite, ci a accepta oamenii pentru ceea 

ce sunt ei și a-i trata așa cum ți-ai dori tu să fii tratat. Toleranța se învață din familie, iar primul pas 

o reprezintănivelul de toleranță pe care îl au părinții. Copiii îi privesc pe adulți și îi imită, de aceea 

se și spune că cei mici oglindesc valorile și atitudinile celor pe care îi iubesc. Totodată, părintele 

trebuie să încurajeze la copil egalitatea și toleranța, să-l ajute pe cel mic să se simta în largul lui 

atunci când vorbește cu persoane diferite, să nu facă comparație între copii, să nu judece, să nu 

eticheteze, să-și învețe copilul să lucreze și să colaboreze cu cei din jur. 

Copiii au nevoie să știe că nu trebuie să le fie frică pentru a ieși din zona lor de confort, să 

învețe, să respecte și să îi aprecieze pe ceilalți. 

Recunoaștem un copil tolerant după faptul că acceptă părerile celor care nu sunt de 

acord cu el și aduce argumente obiective pentru a le combate, dacă cineva greșește cu ceva, caută 

să afle care a fost motivul înainte de a acuza, în relațiile de prietenie încearcă să îi înțeleagă și pe 

ceilalți, iar atunci când nu reușește, le comunică acestora nelămuririle pe care le are, în relația cu 

profesorii folosește un ton calm și politicos atunci când are nedumeriri sau nemulțumiri legate de 

note. 

Cum putem dezvolta toleranța la copilul nostru? 

Părintii care modelează toleranța zi de zi prin acțiuni și vorbe, îi învață pe copii să 

aprecieze diferențele și să înțeleagă că există întotdeauna oportunități de a coopera și a te juca cu 

altcineva care este diferit de tine. 

Comportamentul și vorbele noastre reflectă toleranța? Un prim pas pentru a deveni noi 

înșine mai toleranți este să învățăm să ne recunoaștem propriile prejudecăți și stereotipuri care ne 
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guvernează, să fim atenți la cum anume tratăm și cum vorbim cu ceilalți oameni. Tendința 

generală, în societate, este de a respinge oamenii care sunt diferiți de noi. O data ce conștientizăm 

acest lucru, putem începe să devenim la rândul nostru, mai toleranți. 

Este necesar să facem diferența dintre toleranță și indulgență și toleranță și 

indiferență.  

Așadar, a manifesta indulgență față de o persoană sau un grup de persoane presupune a te situa pe 

o treapta superioară. Indiferența presupune o lipsa de preocupare față de o categorie de oameni. 

Toleranța presupune a accepta și respecta diferențele dintre oameni, a recunoaște drepturile omului 

și libertatea ca valori universal valabile. 

Cu cât vom folosi mai multstereotipurile și etichetările în privința celor din jur, 

 cu atât copilul tău va învăța că lumea din jur trebuie împărțită în categorii și etichete. Cu cât 

împărțim oamenii în categorii, cu atât ne este mai greu să acceptăm cu seninătate diferențele dintre 

noi. 

Trebuie să răspundem în mod onest și respectuos întrebărilor pe care copilul nostru le are 

cu privire la diferențele pe care le observă între oameni, să alegem filme, desene, jocuri și povești 

care săilustreze diferențele de valori, să promovăm comportamentul respectuos si să respingem 

comportamentele negative. 

Încurajând stima de sine a copilului nostru, ajutându-necopilul să se simtă bine în 

pielea lui, îi va fi mai ușor să îi aprecieze și să îi respecte pe cei din jur, chiar dacă sunt diferiși, 

deoarece o mare parte din intoleranță provine din nefericirile și neîmplinirile personale ale 

oamenilor. 

Atunci când copilul judecă alți copii, când face glume răutacioase pe seama lor sau nu îi 

acceptă în jocurile lui, nu face decât să dea naștere la aceleași comportamente de respingere din 

partea acestora, astfel copilul învață că intoleranta da naștere la intoleranță. 

Implicându-ne copilul în situații în care este prezentă diversitatea socială și culturală 

(tabere, cluburi sportive etc) și discutând cu copiii despre toleranta încă de la vârste mici, vârstă la 

care putem profita de curiozitatea copilului, îi putem forma astfel o atitudine de bunavoință și 

deschidere față de cei altfel decât el. 

Pentru a ne ajuta copiii sa aibă un viitor implinitși sănătos, e nevoie să îi învățăm să lucreze 

și să colaboreze cu cei din jur, fără a-i judeca sau respinge, să-l jutăm pe copil să înțeleagă că nu 

deține control asupra modului în care alte persoane aleg să se comporte, să-i sugerăm sa adreseze 

întrebări lămuritoare înainte de a lua o decizie drastică atunci când cineva greșeste față de el sau 

într-o situație în care și el este implicat. 

Deasemenea, propunându-i activități extrașcolare sau de voluntariat care să îl aducă în 

situații diferite, cu oameni diferiți (din culturi diferite, cu experiențe diferite de viață, din medii 

defavorizate), îl vom ajuta să reacționeze la diversitate în mod pozitiv și deschis. 

Exersândcu el capacitatea de a se pune în locul celorlalți, discutând situațiile dificile prin 

care trece la școala și din perspectiva persoanei care îi creeaza probleme, încercând să găsiți 

diverse motive care i-ar putea explica comportamentul (un coleg care îl agreseaza sau care refuză 

să coopereze în cadrul unui proiect), vorbindu-i copilului despre discriminare, despre cauzele sale 

și modul în care se manifestă, arătându-ne la rândul nostru tolerant față de ceilalți și în familie, 

ajutăm copilul să preia toleranța ca valoare morală și să se comporte ca atare. 

Cadru didactic fiind, pot afirma că, pe parcursul carierei mele, mi-am ajutat cât de mult am 

putut elevii să fie toleranți, să se înțeleagă între ei, să se ajute, să se sprijine, să se accepte așa cum 

sunt, cu toate diferențele existente între ei din toate punctele de vedere, să încerce fiecare să pună 

http://www.suntparinte.ro/baietii-in-albastru-fetitele-in-roz-stereotipurile-de-gen-in-cresterea-copiilor
http://www.suntparinte.ro/grupul-de-prieteni/74-liceal/7496-cum-il-inveti-pe-copil-despre-discriminare-
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în valoare calitățile și nu defectele celorlalți, simțindu-se astfel bine în mediul școlar, reușind de 

cele mai multe ori să-i determin să se comporte la școală ca și când ar fi într-o familie unită. 

 

 

 
 

 

Prof. înv. Preșc. Gherman Gabriela 

GPP nr 56 „Lotus” Oradea 

 

 Dr. Siegel B. (2004)-surprinzând în studiul său clientul, pacientul, sublinia faptul că:„ 

Problema fundamen-tală cu care se cofruntă majoritatea pacienţilor este incapacitatea de a se iubi 

pe ei înşişi, determinată de faptul că n-au fost iubiţi de alţii într-o periadă crucială a vieţii. În 

majoritatea cazurilor e vorba de copilărie-când relaţiile cu părinţii ne cizelează modalităţile 

specifice de reacţie la stres. Ajunşi adulţi, repetăm aceste reacţii şi devenim vulnerabili în faţa 

bolilor, iar personalitatea noastră determină adesea natura celor pe care le contrac-tăm. Capacitatea 

de a te iubi pe tine însuţi laolalta cu capacitatea de a iubi viaţa, acceptând fără rezerve faptul că nu 

va dura veşnic, îţi dă putinţa de a-ţi îmbunătăţii calitatea vieţii”. 

                                   

 everiţele Maşa, Daşa şi Saşa, trăiau odinioară în Marile Păduri, împărţind o locuinţă 

într-un copac bătrân şi trainic. În fiecare toamnă, cozile lor deveneau tot mai stufoase şi blăniţele 

lor tot mai dese:atunci ştiau că a sosit momentul să pornească ţopăind prin Marile Păduri, în 

căutarea de alune pe care să le mănânce în timpul iernii celei grele. Cum nu era destul loc în căsuţa 

lor ca să încapă toate proviziile pe care le adunau, ascundeau mare parte din alune într-o scorbură 

de copac de pe partea cealaltă a pajiştii. Scorbura părea pustie şi nelocuită, aşa că era un depozit 

excelent pentru proviziile adunate. Într-o zi friguroasă de iarnă, Maşa ,Daşa şi Saşa se treziră 

flămânde, cu lumina soarelui palidă ca o lămâie pătrunzând în cămăruţa lor. Se dezmeticiră bine, 

căscară şi se strecurară din căminul lor cald în frigul necruţător al dimineţii. ”Mi-e atât de foame, 

încât cred că aş fi în stare să mănânc un copac întreg plin de alune”, spuse Maşa, plescăind 

demonstrativ.  ”Mie mi-e atat de foame, încât aş mânca un cal” spuse şi Daşa, topăind de ici colo. 

”Nu vorbi prosti: Veveriţele nu au mâncat niciodată un cal, doar suntem vegetariene”, spuse 

imediat Saşa. „Şi mai ales, nu vom mânca nimic dacă tot stăm aici gândindu-ne la ce am putea 

mânca”, continuă ea, „Hai să ne mişcăm!” Acestea fiind spuse, Maşa, Daşa şi Saşa porniră de-a 

lungul pajiştii înzăpezite înspre copacul lor cu hrană. Ajungând ele cam la jumatatea drumului, se 

opriră îngrijo-rate de o privelişte teribilă: niciodată nu le mai fusese dat să vadă aşa ceva-atât de 

uriaş, de groaznic, de ameninţător... Îşi dădură seama că drumul le era blocat de cel mai mare 

perete de zăpadă pe care l-au văzut vreodată: părea că ajunge până-n cer, fără început şi cu 
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siguranţă fără de capăt. Problema cea mare era, fireşte, că partea cealaltă a zidului le părea de 

neatins. Şi ce credeţi că au făcut ele atunci? Ce vă trece prin minte că ar fi putut face ele? O să vă 

dau un indiciu:au avut fiecare o reacţie diferită şi, prin urmare, fiecare a făcut altceva. Maşa era 

deja furioasă. Se gândea: „Nu suport să văd zidul ăsta de zăpadă în faţa ochilor! Nu ar trebui să se 

afle aici, nici n-a fost aici înainte.Nu suport să nu obţin ceea ce doresc. TREBUIE să ajung la 

alunele acelea! Le merit şi ar trebui să le am. Oricine a pus zidul ăsta aici în calea mea ar trebui să 

fie distrus. La ce se  va mai ajunge aici pe pajiştea noastră dacă fiecare face după cum îl taie capul? 

Nu e drept ca zidul ăsta să fi apărut aici!” În timp ce Maşa gândea astfel, se tot învârtea în cerc 

până ce ameţi, apoi începu să lovească peretele cu lăbuţele şi cu capul, provocându-şi ditamai 

durerea de cap. Daşa se deprima gândind: „Este groaznic şi oribil că peretele ăsta a apărut aici. E 

cea mai groaznică treabă care mi sar fi putut întâmpla! N-o să mai ajung niciodată la alunele 

acelea. Adică... ce spun eu, probabil că nu voi mai ajunge vreodată să mănânc. Peretele va rămâne 

aici pentru totdeauna, eu voi muri de foame şi totul e din vina mea. Ce prostie din partea mea să 

ascund alunele de partea cealaltă a pajuştii! Ar fi trebuit să-mi dau seama că aşa ceva urma să se 

întâmple!” Daşa era aşa de supărată pe ea însăşi, încât se aşeză în zăpadă în faţa peretelui, 

plângând şi smiorcăindu-se. „Nu-s bună de nimic! Chiar că nu-s bună de nimic!” Saşa începu să-şi 

spună: „Hmmm, un perete, cât de ciudat! Mi-ar plăcea să nu fie aici, pentru că mi-e foame şi aş 

vrea să mănânc nişte alune, dar la urma-urmei e deja aici şi nu văd de ce nu ar trebui să fie aici 

doar pentru că mie nu-mi place. E un ghinon şi nu-mi convine să am peretele ăsta între mine şi 

alune, dar bosumflându-mă din cauza asta nu îl voi face să dispară şi cred că treburile ar putea sta 

şi mai prost, de fapt.”  Astfel, Saşa decise să accepte că există peretele mai degrabă decât să se 

încăpăţâneze în dorinţa ei ca acesta să dispară, cum făcuse Maşa, sau să facă din prezenţa lui o 

catastrofă, după cum reacţionase Daşa. Ca urmare, ea nu s-a ales cu o durere de cap ca Maşa, de la 

lovitura dată în zid, nici cu degerături ca Daşa, din cauza şezutului în zăpadă. Era singură în stare 

să se gândească la ceea ce ar fi de făcut în situaţia dată. Câte soluţii ai putea să găseşti pentru 

această problemă? 1. Să aştepţi până ce soarele va topi zăpada. 2. Să sapi o groapă pe sub perete. 3. 

Să sapi o gaură prin perete. 4. Să te caţeri de cealaltă parte a peretelui. 5. Să încerci să ocoleşti 

peretele. 6. Să cauţi alune altundeva. 7. Să te întorci acasă să verifici dacă nu au mai rămas ceva 

resturi de mâncare pe acolo. 8. Să te muţi în regiuni mai însorite, fără zăpadă. 9. Să faci un foc 

pentru a topi peretele de zăpadă. 10. Să începi să mănânci zăpadă. 11. Să adormi la loc, ca să vezi 

dacă nu cumva totul e doar un vis. 12. Să chemi alte veveriţe ca să te ajute să sapi o gaură în 

perete.  Atunci Saşa le vorbi Maşei şi Daşei: „Continuând în felul asta, nu vom face decât să 

înrăutăţim situaţia! Nu vedeţi că furia sau supărarea vă împiedică să găsiţi o soluţie la problemă?! 

Terminaţi şi ajutaţi-mă la săpat!” Aşadar, Maşa nu a mai lovit peretele, Daşa s-a oprit din plâns şi 

cu toate au început să sape în zidul de zăpadă. În timp ce săpau, chiţcăiau un cantec de lucru de-al 

veveri-ţelor şi aproape că începea să le facă plăcere munca aceasta. Maşa uită de furia ei, Daşa uită 

de supărare şi Saşa rămase cu mintea trează şi gata de a găsi soluţia cea mai potrivită. Nu peste 

mult timp erau deja de cealaltă parte a peretelui, îmbulzindu-se spre copacul unde ascunseseră 

alunele. „Poate că totuşi nu vom muri de foame astăzi” spuse Daşa. „Da, dar sper să învăţaţi o 

lecţie din întâmplarea asta” zise la rândul ei Saşa. „Pentru veveriţe furioase sau care se supără, nici 

alune nu se scutură! Aşa că dacă vreţi de mâncare, staţi calme şi fiţi raţionale!” 

 

Povestea terapeutică creată are la bază capacitatea de a ne rezolva problemele în mod 

raţional. Această poveste trage un semnal de alarmă celor ce fac o problemă din orice situaţie, ba 

mai mult devin vulnerabili şi chiar se victimizează confruntându-se cu o situaţie şi nu încearcă 
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măcar să gândească care ar putea fi rezolvarea ci iau măsuri pripite sau consideră că nu există nicio 

cale de ieşire. 

Am creat această poveste în scopul rezolvării unor situaţii sau probleme numai şi numai în 

mod raţional şi sper să fie de mare folos celor ce intră în panică de idei atunci când apare o 

neprevăzută. 

 

 
 

 

Prof. înv. preșc. Roșca Ioana 

GPP nr 56 „Lotus” Oradea 

 

 Obiective: 

– confruntarea cu comportamentul agresiv 

– identificarea consecințelor comportamentului agresiv 

– dezvoltarea empatiei 

– învățarea soluțiilor de rezolvare a conflictelor 

  

 Indicatii: Astăzi am să-ți spun o poveste despre cei trei prieteni Martin, Pui și Mac. Am să 

te rog să fii foarte atent pentru că după ce voi termina de citit vom discuta împreună despre ea. 

 

 rsulețul Martin, puiul Pui și rățușca Mac erau foarte buni prieteni. Erau toți în grupa 

mijlocie, la grădiniță. Cât timp au fost în grupa mică lucrurile au mers bine, se jucau frumos 

împreună, mâncau și dormeau toți la un loc. Sigur că se mai și certau pentru câte o jucărie, dar 

destul de rar și de fiecare dată când se certau ei își cereau scuze și se împăcau pe loc. Ce vremuri 

frumoase! Ce bine era să ai cei mai buni prieteni din lume pe care să te poti baza întotdeauna! 

 – Țin minte, spuse Mac, atunci când am fost răcită și am avut febră Martin și cu Pui m-au 

vizitat în fiecare zi și-mi povesteau ce s-a întamplat la grădiniță; Martin mi-a adus chiar trenulețul 

din plastilină pe care l-a modelat cu ajutorul doamnei educatoare. Avea doar un vagon, dar era cel 

mai frumos trenuleț din lume! Și Pui mi-a adus un fluturaș colorat chiar cu mâna lu. Eram atât de 

bucuroasă că am prieteni ca ei! 

 Dar lucrurile n-au mai fost la fel de când au început grupa mijlocie. Ceva se schimbase. 

Martin era întotdeauna nervos și se certa cu toata lumea, chiar și cu Pui și Mac. Chiar și doamna 

educatoare era supărată pe el, deoarece nu avea chef să participe la activități și vroia să se joace tot 

timpul. 

 Odată l-a împins pe Pui așa de tare încât acesta a căzut și a început să plângă, și Martin nici 

măcar nu și-a cerut scuze. Rățușca Mac era la fel de nedumerită de comportamentul lui Martin și a 

încercat să stea de vorbă cu el. 

http://jucarii-vorbarete.ro/produs/cutiuta-cu-emotii-jucause/
http://jucarii-vorbarete.ro/produs/cutiuta-cu-emotii-jucause/
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 – Martin ce s-a întâmplat cu tine, de ce te comporți așa? De ce te cerți, vorbești urât și  bați 

mereu copiii? 

 – Lasă-mă în pace, spuse Martin, fac ce vreau că acum sunt mai mare, nu mai sunt grupa 

mică și pot să fac ce vreau! 

 – Bine Martin, dar nu trebuie să te bați și să vorbești urât cu ceilalți doar pentru că ești mai 

mare, lucrurile pot fi rezolvate și altfel, cu calm de exemplu. 

 – Ce spui tu acolo, auzi la ea cu calm….. Ce vrei să spună copiii, că sunt un bleg. Nu Mac, 

dacă mă bat, atunci sunt cel mai tare! 

 – Bine Martin, dar în felul acesta o să rămâi fără prieteni, singur-singurel, nimeni nu o să se 

mai joace cu tine, iar doamna educatoare va fi foarte supărată, la fel și mama ta atunci când va afla. 

 – Ce-mi pasă mie? 

 – Nu-ți pasa nici de Pui, așa-i? Știi cum s-a simțit Pui atunci când l-ai împins și a căzut? A 

început să plângă, se lovise sărmanul la un genunche, dar cel mai rău îl durea faptul că tu, care erai 

prietenul lui te-ai comportat așa cu el. I-ai înșelat încrederea. Pui e trist și supărat. 

 – Las’ că-i trece, doar ne știm de mult timp. 

 – Martin să știi că până nu-ți schimbi comportamentul, noi nu mai vorbim cu tine și nici nu 

ne mai jucăm cu tine, nu mai suntem prietenii tăi! 

 Și rățușca se ținu de cuvânt, nimeni nu se mai juca cu Martin, nimeni nu mai vorbea cu el, 

nimeni nu mai vroia să stea lângă el la masă. 

 Martin se simțea singur, încerca să le arate că nu-i pasă, dar nu era așa. Fără prieteni nu era 

deloc bine. Atunci și-a dat seama că greșise, credea că dacă se bate va fi considerat ca fiind cel mai 

tare, dar sfârșise prin a fi singur. 

 Atunci Martin își zise: „Prefer să nu fiu considerat cel mai bun la bătaie, ci cel mai bun 

prieten!” și fugi într-un suflet la Pui și Mac să le ceară iertare și să se împace. 

 

 Aplicații: 

a. După ce povestea a fost citită încet și pe un ton potrivit, vor fi formulate următoarele întrebări 

pentru prelucrarea conținuturilor: 

– Ți-a plăcut povestea? Ce ți-a plăcut cel mai mult în această poveste? 

– Cine s-a comportat cel mai frumos în poveste? 

– Cine s-a comportat cel mai urât în poveste? 

– Ce au făcut prietenii lui Martin atunci când el s-a comportat urât? 

– Cum s-a simțit Pui atunci când a fost împins și a căzut? 

– Cu cine ai vrea să fii prieten dintre personajele din poveste? De ce? 

– Cu cine nu ai vrea să fii prieten dintre personajele din poveste? De ce? 

– Ce a facut la sfârșitul poveștii ursulețul Martin? De ce? 

b. Se va face o sumarizare a poveștii discutate anterior și o transpunere a poveștii terapeutice în 

miniscenetă cu actori animaluțe. Se va utiliza minisceneta cu animaluțe deoarece animalele în 

miniatură ofera imagini vizuale care încurajează copilul să vorbească despre experiențele sale, 

jucăriile exprimă emoțiile și percepțiile personajelor, care sunt de fapt proiecții ale emoțiilor și 

percepțiilor copilului. Animalele miniaturale prin plasarea lor împreună sau separat pot conduce la 

reflecția copilului asupra celor întâmplate. 

 

 Concluzie: 
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 Rolul poveștilor terapeutice este de a pune copilul în contact cu nevoile, dorințele, 

problemele sale. În momentul în care se întâmplă acest lucru, copilul se identifică cu personajul 

respectiv din poveste și găsește soluții posibile la problemele sale. Desigur că acest lucru nu se 

întâmplă în primul moment în care copilului i se citește povestea. El are nevoie s-o interiorizeze și 

să proceseze informațiile acumulate. Povestea terapeutică reprezintă câștigarea unei experiențe 

pentru copil. Copiii învață prin experiențe. 

 Povestea terapeutică mai poate fi numită și poveste vindecătoare. Și asta pentru că scopul 

final al acesteia este de a aduce o „vindecare” sau o alinare a copilului, indiferent de problema cu 

care acesta se confruntă. 

 Povestea terapeutică nu îl critică, etichetează, somează pe copil spre schimbare, ci 

favorizează identificarea copilului cu anumite personaje și implicit transpunerea soluției din 

poveste și în situația sa. Și totuși, povestea terapeutică nu se poate explica, ea nu dă nici soluții și 

nici verdicte, ci se lasă înțeleasă de cel ce o înțelege.  

 Am abordat această poveste terapeutică pentru înlăturarea comportamentului agresiv (fizic 

și verbal) la copiii. Prin prezentarea cazului ursulețului Martin am putut evidenția consecințele 

unui astfel de comportament. Conștientizând de ce comportamentul agresiv nu este agreat de cei 

din jur și chiar îi înlătură pe ceilalți din jurul său, am putut să îl pun pe copilul violent în postura de 

a alege: să fie singur sau să fie împreună cu ceilalți.  

 
 

 

 

 

Prof.înv.preșc. Lukacs Maria Daniela 

GPP nr 56 „Lotus” Oradea 

 

 Obiective: 

 – Însușirea unui nou program de somn 

 – Conștientizarea importanței respectării unui program de somn 

 – Diminuarea comportamentului opozant 

 

           zi îl vom cunoaște pe Mac, un bobocel de rață căruia îi place tare mult să se joace. Da, 

este foarte bine ca lui Mac îi place să se joace... și nouă ne place mult să ne jucăm.  

 Dar Mac vrea să se joace tot timpul, chiar și seara când soarele se duce la culcare pentru a 

le face loc lunii și stelelor. Nu e bine! Seara ochișorii sunt obosiți, mâinile și picioarele vor să se 

odihnească pentru că mâine este o nouă zi în care jucăriile abia așteaptă să te joci cu ele. 
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           Dar Mac nu vroia să asculte până într-o seara când să vezi ce s-a întâmplat. Vrei să știi cine 

a venit la el?  

 Într-o seară, când lumina de afară începea să fie din ce în ce mai puțină, Zâna Steluța își 

făcu apariția în camera lui Mac. Se așeză pe pat, privindu-l cum se juca în voie cu ursulețul de 

pluș, de care nu se despărțea, fie că era zi sau noapte. Și atunci, Zâna Steluța îl întrebă: 

 – Ce faci la ora asta, Mac? 

 – Mă joc, îi răspunse bobocelul de rață. 

 – Dar tu știi cât este ceasul? Ar fi trebuit să fii deja în pat, zise Zâna Steluța. 

 – Dar îmi place să stau până târziu, spuse Mac. 

 – Mac, la ora asta și păsările dorm, și prietenul tău, ursulețul de pluș, trebuie să doarmă, 

chiar și stelele pe cer se odihnesc pe norii pufoși. 

 – Dar…eu nu pot să dorm. Vreau să mă joc tot timpul, spuse Mac șoptind. 

 – Și dacă ți-aș spune că poți să te joci și când dormi? 

 – Nu te cred, îi răspunse Mac, făcând ochii mari. 

 – Ai auzit de Somnișor? îl întreba Zâna Steluța. 

 – Cine e Somnișor? întreba Mac curios. 

 – Somnișor este un pitic care duce copiii prin vis într-un tărâm magic plin de jucării. 

 – Dar și eu vreau să-l cunosc, Zână Steluță! Și eu vreau! spuse Mac bucuros. 

 – Dacă îmi promiți că mă asculți și vei face tot ce îți voi spune, Somnișor de îndată va veni 

și te va duce și pe tine pe tărâmul magic. Dar numai dacă mă asculți, Mac! 

 – Promit, Zână Steluță, promit! zise Mac. 

 – Înainte de toate te vei duce la baie și îți vei spăla dințișorii, apoi mânuțele și fața. Apoi, 

vei îmbrăca pijamaua și te vei baga sub plăpumioară, lângă ursulețul de pluș. 

 – Dar…murmura Mac. Sigur va veni Somnișor? 

 – Dacă faci tot ce-ți spun, în fiecare noapte Somnișor te va duce pe acel tărâm magic. Doar 

sunt Zâna Steluța! 

 Zis și făcut. Bucuros și încrezător, Mac se spălă singurel pe față, pe mâini și pe dințișori 

fără să fie ajutat de mama lui, apoi se băgă sub plăpumioară, luându-și în brațe prietenul de pluș. 

Zâna Steluța văzând toate acestea, îi spuse lui Mac: 

 – Tu chiar ești ascultător, Mac! Pentru că m-ai ascultat și ai făcut tot ce ți-am zis, urmează 

ultima parte. Ești pregătit? 

 – Da! strigă Mac. 

 – Închide ochișorii și ascultă melodia care te va purta pe acel tărâm magic. Somnișor îți va 

fi tovarăș de joacă, iar mâine dimineață când te vei trezi, vreau să-mi desenezi visul avut peste 

noapte în compania noului tău prieten. Și… 

 Când vru să îi mai spună ceva, Mac deja era pe acele meleaguri pline de jucării, care mai 

de care, și nemaivăzute, unde ajunge fiecare copil ascultător în fiecare noapte. 

 Și uite-așa, din acea noapte și în cele care au urmat, bobocelul de rață Mac și-n vis s-a 

jucat, iar dimineața își desena cu culori diverse fiecare poveste visată peste noapte. Zâna Steluța îi 

dădea steluțe drept recompensă, iar Somnișor i-a devenit un prieten foarte bun. 

 

 Concluzie: 

 Poveștile au avut dintotdeauna puterea de a ne îmbogăți viețile, de a ne forma modul în 

care percepem și interacționăm cu lumea și de a ne dezvălui minunile spiritului uman. De aceea, 
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de-a lungul timpului, acestea au jucat un rol important și puternic în educație, prin ajutarea copiilor 

să își dezvolte abilitățile și sistemul de valori, dezvăluindu-le resursele necesare pentru a duce o 

viață liniștită. Poveștile au jucat, de asemenea, un rol important și în terapia cu copiii, ajutându-i să 

se regăsească și să-și dezvolte abilitățile de a face față și de a supraviețui tumultuoasei vieți 

cotidiene, poveștile fiind cele mai eficiente mijloace de comunicare cu copiii. Rolul poveștilor 

terapeutice este de a pune copilul in contact cu nevoile, dorințele, problemele sale. În momentul în 

care se întâmplă acest lucru, copilul se identifică cu personajul respectiv din poveste și găsește 

soluții posibile la problemele sale. 

 Am apelat la această poveste terapeutică pentru rezolvarea comportamentului opozant al 

copilului care nu vrea să doarmă, preferând jocul. Acesta nu cunoaște importanța somnului și a 

programului de odihnă și preferă jocul mai înainte de orice. Am încercat să îi găsesc o soluție care 

să îl determine să adoarmă, motivând că jocul poate continua și in vis, datorită prietenului 

Somnișor. Datorită exemplului oferit am încercat să înlătur comportamentul negativist al copilului 

și să îi insuflu necesitatea programului de odihnă.  

EXPERIENȚA A.E. 

 

 

 

Prof. înv. primar Nistor Ioana-Iuliana  

Școala Gimnazială Stănița – Structura Todireni 

 

ROLUL POVEȘTII: 

lopoțelul vesel anunță începutul unei noi zile de școală. Pe holuri și în sălile de clasă este 

multă agitație. Copiii își pregătesc manualele și caietele pentru ore. În clasa întâi era cea mai mare 

liniște din școală. Toți copiii erau cu privirile ațintite în caietele deschise pe masă. În momentul 

imediat următor intră doamna învățătoare în clasă: 

- Bună dimineața, copii! Spuse ea la intrarea în sală. 

- Bună dimineața, doamna învățătoare! Răspunseră în cor copiii. 

- Abia aștept să vă ascult compunerile pe care le-ați făcut despre familia voastră. 
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Printre copii se auzeau câteva zumzete, unii abia așteptau să-și susțină tema de casă. În tot 

acest timp unii se uitau, cu capetele plecate, spre caiete. 

- Azi vreau să-i ascult pe câțiva dintre voi și veți fi notați! Spuse doamna învățătoare, după 

care deschise catalogul și rosti: 

- Prima compunere pe care o vom asculta este a elevei E. 

Unii dintre copiii din sală răsuflau ușurați. Pentru moment au scăpat de ascultat. 

Când își auzi numele, E. se înroși toată la față, mâinile începeau să-i transpire și inima îi bătea cu 

putere în piept. Se ridică în picoare și începu să citească primul rând din compunere, când 

învățătoarea o întrerupse și îi spuse: 

- Te rog să vii acici în față ca să te vedem cu toții și să te auzim mai bine. 

Nu se uitase nicio clipă la fetița care abia ăși făcuse curaj să se ridice în picioare și să citească de la 

locul ei. Pentru ea fusese un mare efort, iar ideea de a se prezenta în fața clasei o îngrozea. 

Învățătoarea o chemă din nou și, adunându-și forțele, E.se îndreptă spre locul indicat de 

învățătoare. Picioarele parcă nu o ascultau, erau grele, iar pe față i se adunaseră picături de apă. Cu 

pași mărunți și înceți ajunse la destinație. 

- Te ascultăm E.! Spuse doamna învățătoare. 

E. stătea împietrită și nu reușea să spună nimic. 

- Să înțeleg că nu ți-ai făcut tema? Întrebă învățătoarea, care deja ăși pierduse răbdarea.  

- Nu, nu...adică...vreau să spun că mi-am făcut tema. 

Începu să citească, dar vocea îi tremura și reuși doar să spună: 

- Fa...fa...familia mea a...are...trei me...me...membri. 

- Ha, ha, ha, râse un coleg din spate. Nici măcar nu ești în stare să citești, sau nu ți-ai scris 

nimic? Ești ca o glumă bună... 

La auzul acestor vorbe în sală izbucni un râs general, copiii se uitau la E.și o arătau cu degetul. 

Când văzu asta, E.izbucni în lacrimi și alergă spre locul ei la masă. 

- Liniște! spuse doamna învățătoare. 

Copiii continuau să râdă, dar atunci când învățătoarea ceru a doua oară să se facă liniște se 

potoliră cu toții. 

- E., fuga nu este o soluție. Te-am chemat aici ca să-ți pot da un calificativ. Te invit înapoi. 



296 

 

Dar sărmana fetiță nici nu se gândea să iasă în față. A preferat să primească cel mai mic 

calificativ, doar să scape de sarcina de a vorbi în fața celorlalți. Când a ajuns acasă a intrat direct în 

camera ei și a refuzat să vorbească cu părinții săi. 

 Când a sosit ora cinei, mama a intrat în camera fetiței: 

- E., văd că de când te-ai întors de la școală ești supărată, te rog să-mi spui ce s-a întâmplat. 

- Azi am luat insuficient la școală, răspunse fetița cu capul plecat. Îi era foarte greu să-i 

spună mamei asta, era pentru prima dată când luase acest calificativ. 

- Înțeleg, poți să-mi spui mai exact ce s-a întâmplat? Îi zise mama. 

- Am avut de citit compunerea pe care am făcut-o despre familie, răspunseE.. 

- Da, îmi amintesc că mi-ai citit-o și mie și am fost foarte încântată, a fost o compunere 

reușită, zise mama. 

- Da, așa este, am muncit la ea, doar că nu am reușit s-o prezint în fața clasei, nici măcar nu 

am reușit să vorbesc bine, spuse E., după care ochii i se umplură de lacrimi. 

- Eu sunt foarte mândră de compunerea pe care ai realizat-o și poate că data viitoare vei reuși 

să o susții în fața celorlalți. Tocmai mi-a venit o idee! spuse mama. 

- Ce idee? întrebă curioasă E.. 

- Ce-ar fi dacă l-aș aduce pe tatăl tău și împreună cu mine să fim colegii tăi în fața cărora să 

prezinți compunerea? zise mama. 

- Bine, rosti timid E.. 

În câteva minute mama pregătise cu adevărat un decor în casă pentru a o ajuta pe E.să intre mai 

ușor în rol. Aduse o masă la care așeză două scaune, pentru ea și pentru tatăl E., și și-au pus pe 

masă niște caiete. Totul era pregătit, acum era rândul E.să joace rolul. 

  În prima parte, fetița a fost ușor timidă, dar mimica aprobatoare și încântată a părinților a 

ajutat-o să meargă până la capăt. La sfârșit, părinții au aplaudat-o și au pupat-o, drept recompensă 

pentru reușita ei. 

- Cum te-ai simțit? o întrebă mama. 

- La început a fost puțin greu, dar când m-m uitat la voi, am început să citesc mai ușor. 

- Pe viitor vreau să-ți imaginezi că ești în fața noastră atunci când ai de citit sau de răspuns în 

fața celorlalți. Și nu uita că te-ai descurcat atât de bine, adaugă blând tatăl E.. 
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Din acea zi, susținerea unor compuneri sau a altor lucrări nu a mai fost o problemă pentru 

E., deoarece întotdeauna își imagina că publicul este format din părinții săi, care abia așteaptă 

să o aplaude pentru reușita sa. 

  

 

Prof. Înv primar Pagu Gabriela, 

 Şcoala Gimnazială nr. 10, Galaţi 

 

  fost odată un iepuraş care locuia împreună cu familia lui prin tufişurile pădurii. În 

general o ducea foarte bine pentru că putea face tot ceea ce fac de obicei iepuraşii la această vârstă. 

Ştia el că într-o zi va creşte mare şi va avea de făcut lucruri pe care iepurii tătici le fac, dar 

deocamdată se simţea fericit că este  mic şi că se putea juca împreună cu alţi iepuraşi de vârsta lui.  

 Într-o zi, pe când iepuraşul era singur acasă, s-a întâmplt ceva foarte ciudat. A trecut pe 

acolo un urs mare şi fioros care a răsucit un butondin micul iepuraş, încât de atunci el a început să 

se poarte la fel cum se purta uneori tatăl său. Iepuraşul era foarte zăpăcit, pentru că de fapt el nu 

dorea de loc să se poarte în acest fel, ca un iepure mare, dar după această întâmplare pur şi simplu 

nu s-a mai putut stăpâni şi se purta mereu ca un iepure mare. Micul iepuraş se simţea foarte 

nefericit, dar era ceva dinăuntrul lui care nu-l lăsa să se oprească şi să redevină ca înainte. 

 Din fericire, odată, iepuraşul s-a întâlnit cu un iepuroi mai bătrân, care i-a spus: „ Orice 

comportament îşi are timpul său. Vine vremea pentru orice lucru. Încă nu este timpul pentru tine să 

te porţi ca un iepure mare. Va veni o zi când te vei putea purta aşa, dar acum este momentul să te 

porţi doar ca un iepuraş de vârsta ta. Exact la fel cum o plantă trebuie să se înalţe, să facă mai întâi 

frunze, înainte de a face flori şi fructe, va trebui să mai creşti, să  te mai dezvolţi ca apoi să te porţi 

ca un iepure mare, ca tăticul tău.”  Zicând aceste vorbe, iepurele cel bătrân a răsucit înapoi butonul 

din iepuraş pe care îl apăsase ursul cel fioros. Apoi a adăugat: ”În mod sigur, când va veni timpul 

potrivit vei putea tu singur să-ţi răsuceşti acest buton interior. Îţi vei da singur seama când a venit 

acest moment.Dar acuma mai bucură-te că eşti mic şi te poţi juca şi zbengui cât pofteşti.” 

 Bineînţeles că iepuraşul i-a mulţumit bătrânului iepuroi şi a plecat ţopăind mai departe, tot 

străduindu-se să înţeleagă ceea ce auzise de la el. Îşi dădea seama că acum el se simteşi se poartă 
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din nou ca înainte de întâmplarea cu ursul. Ba mai mult, de atunci încolo nu s-a mai trezit niciodată 

imitând un iepure mare şi era foarte mulţimit ca este încă mic la vârstă. Sigur că pe undeva în 

sufletul lui simţea că într-o zi va fi şi el iepure mare, dar acum îi făcea mare plăcere că este totuşi 

mic. Aşa că ţopăind bucuros s-a dus să se joace împreună cu prietenii lui. 

*Dacă spuneţi povestea unei fetiţe, povestea se va intitula “Iepurica ce o imita pe mama ei”, eroina 

va fi o” iepurică”, iar personajul imitat va fi „iepuroaica mamă”. 

* Poveste preluată din vol. Basme terapeutice pentru copii şi părinţi  

, de Sempronia Filipoi 

Detalierea problemei 

 Fiind cadru didactic, în mod evident partea de confecţionare a materialelor didactice se 

desfăşoară acasă. Într-o după-amiază îl primesc în grijă, pentru câteva ore, pe scumpul meu nepoţel 

DP, în vârstă de 7 ani. Eu începusem deja să lucrez la un decor de serbare, pe carton duplex. Micul 

DP mă urmărea cu interes. Deodată îmi spune: ”Mătuşică, pot să te ajut?” Bucuroasă, i-am arătat 

ce poate să coloreze el din decorul meu. Consideram că stabilesc o relaţie foarte bună cu el. Era 

fericit.  

“Mătuşică, îmi dai , te rog, o coală duplex? Vreau să fac şi eu  un decor.” I-am dat, neştiind ce va 

urma. 

 S-a străduit să-şi deseneze o sabie şi un scut cu care mai târziu să se joace. Apoi le-a 

decorat, colorat şi decupat. Toate bune. „Bravo”, i-am spus, „frumos decor de cavaler”. Mi-a 

răspuns că, de fapt, sunt arme adevărate şi vrea să se joace cu ele. În momentul când a ridicat 

sabia, cartonul s-a îndoit. Nu era ce-şi dorea el. A început să trântească,să ţipe, să transpire, să 

strângă cartonul în pumnişorii săi, să rupă bucăţi mici din tot ce întâlnea. Degeaba incercam să-l 

domolesc, nu-şi putea controla furia.  

„Nu-mi iese!Nu-mi iese!”, tot repeta.  

Deodată mi-am adus aminte de poveştile terapeutice şi l-am luat in braţe. I-am citit povestea 

prezentată mai sus pe un ton cald, mângâindu-l din când în când.  

Rezolvarea problemei 

Am discutat pe baza poveştii, aşa, cam ca la şcoală. S-a liniştit, m-a pupat, după care am facut 

curat împreună. Nu vrei mai bine sa pictezi un cavaler neînfricat ce se luptă cu un balaur_ ,i-am 

zis. A fost foarte încântat de ideea mea. Şi-o ciocolată caldă, şi gata problema...pentru acea zi.  
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Înv. Coropceanu Nela-Lia, 

 Şcoala Primară Bălteni-Deal, Vaslui 

 

eni este o fetiţă din clasa I ambiţioasă, care a luat locul II la concursul Micul 

Matematician. A întrecut-o doar Ioan, colegul ei de clasă. Dar nu despre asta vreau să vă 

povestesc. 

Era o după amiază plăcută de toamnă şi Zeni tocmai se trezise din somnul de la amiază. 

Bunica îi pregătise o gustare mică. În timp ce servea gustarea se gândea la ce teme are de făcut 

pentru mâine. Ştia sigur că are de rezolvat câteva exerciţii la matematică şi...uff...de terminat 

pagina cu litera... . a terminat gustarea şi s-a apucat de teme. Bineînţeles că a rezolvat mai întâi 

exerciţiile, care îi plăceau atât de mult! A venit apoi rândul literei... . 

- Ce greu! Nu pot! Se gândea cât de tare se chinuise şi la şcoală să o scrie. Îi era necaz că 

Emi, colega ei de bancă scria atât de frumos totuşi trebuia să scrie tema ţinea stiloul strâns între 

degete şi cu ochii mari urmărea peniţa care tare greu mai rotnjea litera. La şcoală dăduse vina pe 

stilou, dar ştia în sinea ei că nu era de vină stiloul. Pur şi simplu ea nu reusea să scrie litera atât de 

frumos. 

- Ce greu! Nu pot! a izbucnit în lacrimi Zeni. 

Bunica a venit repede să vadă ce s-a întâmplat. Zeni plângea şi lacrimile mari îi cădeau 

peste literele strâmbe. 

- Nu plânge, Zeni! I-a spus bunica cu glas blând. 

- Uite, dacă te linişteşti, lucrurile vor merge mult mai bine. 

Dar Zeni nu înceta să plângă. Bunica i-a luat caietul din faţă şi a privit îndelung literele, 

apoi i-a şters lacrimile cu un şerveţel. 

- Literele nu vor fi niciodată cum îţi doreşti dacă stai să plângi în loc să găseşti o soluţie. 

Ia stiloul în mână, nu-l mai stânge atât de tare şi încearcă să scrie litera gândindu-te că este un 

desen mic. Străduieşte-te cât poţi, dar nu te supăra dacă nu iese de la început. 

- Dar eu le vreau perfecte! 

- Asta nu se poate! Unele lucruri le poţi face bine, pe altele nu. 

S-a lăsat greu convinsă şi a început să scrie. Nu mai strângea stiloul tare, dar literele tot nu 

ieşeau aşa cum ar fi dori ea. 

Seara a adormit cu gândul la Emi, care scria frumos şi la tema ei care i se părea atât de 

urâtă. 
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Noaptea a visat că literele din caietul ei vorbeau. Povesteau ce bine s-a descurcat Zeni la 

concursul de matematică. Le-a auzit când spuneau că nu sunt supărate pe ea pentru că nu poate să 

scrie atât de frumos şi că e important să te străduieşti. 

- Nu poţi fi foarte bun la toate! au spus toate literele în cor. 

La şcoală, Emi, colega de bancă, a râs de literele ei, dar Zeni şi-a adus aminte de visul pe 

care l-a avut. 

- Eu sunt foarte bună la matematică. Nu poţi fi foarte bun la toate. şi mă străduiesc cât pot. 

Tu nu eşti foarte bună la matematică, la fel ca mine, eu nu scriu atât de frumos ca tine. 

Apoi i-a povestit visul. Lui Emi i-a părut rău că a râs de Zeni şi a rugat-o să povestească 

visul ei tuturor colegilor. 

La ora de dezvoltare personală, doamna învăţătoare le-a explicat tuturor că visul lui Emi 

arăta adevărul şi i-a îndemnat pe toţi elevii să se gândească la ce disciplină reuşesc să-şi 

îndeplinească foarte bine sarcinile şi la ce disciplină nu reuşesc atât de bine. Toţi au recunoscut că 

nu poţi fi foarte bun la toate. 

       Ghidul cadrului didactic, Clasa I, Ed. Ars 

Libri 

 

 

La clasa I elevul M. M. nu reuşeşte să scrie litere învăţate. În această situaţie am intervenit 

prin a-l îndruma cum să mânuiască corect pixul, să adopte poziţia corectă a mişcărilor mâinii în 

scrierea literei şi să respecte forma corectă a acesteia prin îmbinarea elementelor grafice. În cazul 

scrierii am evidenţiat şi am aplicat împreună cu elevul regulile privind modalitatea de scriere a 

fiecărui element grafic a literelor cât şi a elementelor de legătură a acestora în cuvinte. Mai întâi 

elevul a exersat elementele grafice a literei pe caietul cu foaie velină, apoi pe caietul cu liniatura 

tip I respectând indicaţiile primite. După exersarea elementelor grafice pe caietul cu foaie velină, 

acestea au fost îmbinate în scrierea literei. Purtându-i mâna elevul a scris pe caiet un rând cu litera 

respectivă, apoi a încercat să scrie singur. Dacă la început nu reuşea să scrie chiar bine, după 

exersarea literei respective şi cu multă atenţie şi concentrare elevul a avut în vedere şi înclinarea 

constantă a literei, precum şi distanţa şi poziţia uniformă de-a lungul rândului. 

La clasă, împreună cu toţi elevii,  am stabilit că vor respecta exersarea elementelor grafice 

pentru fiecare literă în parte, scrierea literei pe caiet cu foaie velină până reuşesc îmbinarea 

elementelor grafice şi, apoi, scrierea literei pe caietul tip I. Scrierea literelor se învaţă prin exerciţii 

şi presupune un mare efort intelectual şi fizic. Elevul asociază fiecărui sunet litera corespunzătoare, 

realizează fiecare element grafic a acesteia, îşi coordonează mişcările mâinii în timpul scrisului 

pentru a da o formă corectă literelor. După multe exerciţii elevul a reuşit să scrie corect câteva 

litere simţindu-se foarte mândru de performanţa realizată.  
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Vasilică Andreea-Raluca  

Şcoala Primară Bălteni-Deal,Vaslui 

 

ersonajul meu preferat este Scufiţa Roşie, o fetiţă frumoasă, cuminte şi harnică pe care 

o iubea toată lumea. I se spunea Scufiţa Roşie deoarece purta o haină roşie primită în dar de la 

bunica sa. Este o fetiţă plină de viaţă, isteaţă şi răbdătoare. Ea îşi iubea foarte mult familia şi, mai 

ales, pe bunica sa dragă, care locuia în pădure. Mergea să-i ducă de mâncare bunicii pentru că era 

bolnavă şi fără putere.  

În pădure, în drum spre bunica s-a întâlnit cu lupul care a păcălit-o pentru că a îndrumat-o 

pe un drum mai lung. Acesta între timp a ajuns la casa bunicii, a mâncat-o şi s-a îmbrăcat cu 

hainele bunicii. Când Scufiţa Roşie a ajuns la casa bunicii a intrat. Fetiţa a observat că nu semăna 

cu bunicuţa sa şi a pus fel de fel de întrebări. Lupul o păcăleşte cu vorbe şi în final a fost şi ea 

înghiţită. Lupul după ce s-a ospătat a adormit şi a început să sforăie. Prin apropiere trecu un 

vânător şi a auzit zgomotul şi a intrat în casă. Atunci a observat că era lupul pe care-l căuta şi, 

astfel, le-a salvat pe Scufiţa Roşie şi pe bunicuţa sa. 

Scufiţa Roşie a dovedit că este o fetiţă bună la suflet, sinceră, curajoasă şi puternică care îşi 

iubea foarte mult familia. 
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Vasilică Ştefania,  

Şcoala Primară Bălteni-Deal,Vaslui 

 

lba ca Zăpada este personajul meu preferat deoarece este o fată de împărat frumoasă 

cum nu era alta în ţară, după spusele oglinzii. Ea avea pielea fină şi albă ca zăpada, părul negru ca 

abanosul şi buzele roşii ca sângele.  

Alba ca Zăpada este o fată înaltă, subţirică şi zveltă, cu un zâmbet dulce şi un chip luminos 

ce exprimă bucurie în jurul ei. Este o fată modestă, cuminte, bună la inimă, înţelegătoare, iubitoare 

şi isteaţă. Fata este capabilă doar de fapte bune.  

Mama Albei ca Zăpada voia ca aceasta să fie moartă pentru că era invidioasă pe frumuseţea 

şi tinereţea ei. Aceasta avea puterea de a decide soarta unui om şi hotărăşte să o omoare, pentru ca 

oglinda fermecată să recunoască doar frumuseţea ei. Mai întâi a poruncit unui vânător s-o omoare, 

dar acestuia i-a fost milă de ea şi a lăsat-o în viaţă.  

Mergând prin pădure a găsit o căsuţă în care intrat şi s-a odihnit. Piticii când au ajuns acasă 

au găsit-o dormind. După ce s-a trezit le-a povestit şi aceştia au găzduit-o. Ca răsplată s-a ocupat 

de treburile casei, le-a îngrijit gospodăria, făcând acest lucru cu multă dragoste şi tragere de inimă. 

Mama vitregă a aflat de la oglinda fermecată că trăieşte şi a încercat să scape de ea 

prefăcându-se într-o bătrână ce a încercat s-o omoare cu o cingătoare, cu un pieptene otrăvit, apoi 

cu un măr otrăvit. Fata a fost salvată de un prinţ cu care a trăit până la adânci bătrâneţe.  
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Poveste 

realizată de elevul Gatea Gabriel 

Învățătoare Timar Elisabeta 

Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu”, Unirea 

 

ntr-o zi, pe rafturile unei biblioteci, stătea plictisită o carte. I se părea că, dintr-o 

mulţime de activităţi, copiii au lăsat cititul pe ultimul loc. 

Totuşi, după-masă, zări un băieţel căutând printr-un ungher al raftului o carte anume. 

Într-un minut, băieţelul se afla deja în faţa cărţii şi, ca printr-o minune, puse mâna pe ea. 

Dintr-un şir nesfârşit de cărţi, cineva era interesat, în sfârşit, de povestea pe care o avea 

de spus cărticica plictisită. 

Şi astfel, o zi oarecare s-a transformat într-o zi minunată! 

 

Această poveste este creaţia unui elev de clasa a III-a. Datorită faptului că elevii nu 

citesc în fiecare zi, întâmpină greutăţi la citire. De aceea, am hotărât, să avem o discuţie despre ce 

simt cărţile de la bibliotecă, nefiind folosite de copii. 

Fiecare dintre elevi şi-a exprimat părerea prima dată în scris. Au citit textele realizate 

în fața clasei. Unii au scris despre cărţile care plâng, alţii despre cărţile care s-au supărat, dar cel 

mai mult le-a plăcut textul despre cartea plictisită. Gatea Gabriel este un elev care citește foarte 

mult, el este cel care ia în mână fiecare carte din clasă și o citește în timpul pauzelor. Observația 

imediată a colegilor a fost că băiețelul din poveste seamănă foarte mult cu Gabi, nici el nu lasă să 

se plictisească nicio carte. 

Am continuat discuția subliniind de ce este bine să nu lăsăm cărțile să se plictisească. 

De ce este bine să citim? Unii au și spus că fiecare carte citită ne face mai educați, mai bogați în 

cunoștințe, cine citește mult are un vocabular bogat, în timp ce citim o carte ne liniștim, veneau 

alții cu alte idei.  
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Le-am cerut apoi să spună ce fel de cărți citesc cu mai mare drag. Așa am aflat că 

fetele citesc mai multe povești cu zâne sau prințese, basme, în timp ce băieților le place mai mult 

cărțile cu benzi desenate sau cărțile de aventură. 

În încheiere le-am cerut să deseneze fiecare cartea pe care i-ar plăcea să o citească. 

M-a impresionat faptul că fiecare elev din clasă a promis că va fi mult mai harnic la 

citire și că nu vor mai lăsa să se ,,plictisească” mai ales cărțile din biblioteca școlii.  Astfel, în 

pauză, ne-am dus și toți cei care nu au fost înscriși la biblioteca școlii, au făcut primul pas spre 

calea cunoașterii. 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv. preșcolar, RUSU EUGENIA, 

Gradinita ,,IUSTIN PIRVU” Poiana Teiului 

Intr-o zi Vântul,Ploaia și Soarele se întrebau cum ar putea convinge pe cineva să 

facă altceva decât vrea să facă.Uneori poate fi extrem de greu să faci ceva ce nu vrei să faci,ori să 

faci lucruri care nu sunt de folos nici pentru tine,nici pentru alții. 

- Hai să facem un joc,spuse Soarele.Il vedeți pe pustiul ăla care poartă jachetă?Ia să vedem 

care din noi îl convinge să și-o dea jos. 

- Lasați-mă pe mine să încerc primul,spuse Vântul cu nerăbdare,dupa care,începu să sufle 

pe langă urechile baiețandrului ,șoptindu-i mai întai cu blandețe: 

- Da-ți jos geaca,te rog,dă-ți-o jos ! 

Băiatul nu dădea semne că ar vrea să se dezbrace. 

- Dă-ți jos geaca aia ! Hai ,odată ! 

Băiatul se înfașură și mai strâns în geacă, ținând-o strâns pe corp. 
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- Ei,acum e rândul meu,zise Ploaia.E clar ca lumina zilei că n-ai să reușești în veci cu 

băiatul acesta.Degeaba urli la el, pentrucă,pe masura ce te înverșunezi,o să-și strângă și mai tare 

jacheta pe trup. 

Ploaia începu să facă ce știa ea mai bine.Incepu să picure mărunțel,foșnind pe la urechile baiatului: 

- Hai,dă-ți jos geaca ! Dă-o jos ! 

In loc s-o asculte băiatul iși trase gluga peste cap și se încheie la fermoar.Necăjită Ploaia n-

avea de gând să se dea bătută.Părea să uite de sfatul pe care tocmai i-l dăduse Vantului: 

- Dacă nu ia seama la mine o să-l spal pană îi smulg geaca de pe piele! se răsti ploaia și 

dădu drumul urgiei. 

Picăturile îl plesneau pe băiat,dar băiatul parcă nici nu auzea.Nu făcea decât să încerce să-și 

acopere cât mai bine corpul cu jacheta. 

- Ei,acum e randul meu,spuse Soarele pe un ton calm. 

Fără să scoată un cuvințel , începu să-și trimită razele spre băiat, uscându-i hainele și 

trupul.Il învălui într-o căldură placută și ridica ușor temperatura dar, fără să o facă prea 

arzătoare.Pe masură ce Soarele continua să-l mangâie cu razele sale,băiatul descheie fermoarul 

hainei.Cu grija Soarele mai ridică temperatura cu unu- doua grade,provocand o căldură placută.In 

scurt timp baiatul iși dadu jos haina bucurându-se de căldura placută ce-l învăluia. 

-101 povesti vindecatoare pentru copii si adolescenti, George W. Burns 
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  prof. Voicu Gabriela-elev Visa Leah,  

Școala  Gimnazială Pia Brătianu, Sector 1, 

loc. București 

                       ntr-o dimineață însorită, în timp ce-și savura limonada cu gheață, Vara a auzit 

sunetul specific al mesajului al mesajului de computer. Curioasă, a alergat să vadă ce poate fi. Era 

o invitație din partea prietenei sale, Primavara. Aceasta o chema cât mai curând la o întâlnire de 

afaceri în Curtea castelului Regenului – An. 

S-a îmbrăcat degrabă, și-a aruncat o pelerină – curcubeu pe ea și a chemat ano-taxi-ul (taxi pentru 

anotimpuri) pentru a ajunge cât mai repede. 

Primăvara era deja instalată în foișorul din grădină, cu un mousse de trandafiri în față. Avea un 

zâmbet poznaș pe chip.  

- Ce ai pățit? S-a întâmplat ceva? întrebă Vara nelămurită. 

- Am avut un vis...interesant, zise Primăvara. Se făcea că Iarna, 

prietena noastră, a plecat într-o excursie în altă galaxie și nu mai știa drumul înapoi. 

- Prietena noastră zici? Păcat că a fost numai un vis! Îți dai seama 

ce fericire ar fi fost pentru oameni  să scape de haine groase, lemne de foc... 

- Păi, tocmai de aceea te-am chemat! Ce-ar fi să transformăm visul 

în realitate_ 

Vara se uită brusc în jur temătoare. 

- Pe cine cauţi? Ai auzit ceva ciudat? 

- Mă gândeam să nu ne surprindă chiar prietena noastră.  

- N-ai grijă, e deja la Ano-port (aeroportul anotimpurilor), iar 

Toamna încă nu a aterizat. 

Şi în timp ce stăteau ele e vorbă, inventând metode de eliminare a Iernii de pe planetă, Vântul, 

spion priceput şi prieten vechi cu Iarna, a învăluit tiptil foişorul şi a ascultat tot ce spuneau. 

Apoi, fiindca nu avea restricţii de viteză, a ajuns din urmă avionul şi i-a şoptit Iernii la ureche 

tot ce auzise.  
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- Cum? se-nfurie Iarna, înfierbântându-se toată, parcă ar fi fost 

vară arzătoare. 

- Nu te enerva, că nu rezolvi nimic. Bine că ştii, aşa poţi să te 

aperi. Chiar cred că am ceva idei... 

Şi cei doi au început să ţeasă un plan ingenios. Urmau să realizeze o hologramă a Soarelui pe 

care să o vadă numai Primăvara şi Vara. Capcana era că Soarele este din ce în ce mai palid şi 

mai lipsit de forţă şi că are nevoie de reîncărcarea bateriilor într-un loc special, numai de el 

ştiut. Holograma le va conduce pe cele două chiar în Perştera Pierzaniei, de unde Pirmăvara şi 

Vara aveau să nu mai iasă niciodată.  

Zis şi făcut. Iarna şi-a văzut de fulgii ei, a acoperit întinderile cu mantia-i strălucitoare şi 

pufoasă, ba chiar era foarte veselă ştiind că va fi răzbunată. 

Între timp, Vântul a construit holograma cât mai bine posibil. Era foarte mândru că a putut să 

realizeze o copie aşa de asemănătoare cu originalul. Numai strălucirea nu era aceeaşi cu a 

maiestuosului Soare, că doar trebuia să pară slăbit şi obosit. 

Profitând de plimbarea zilnică a Primăverii şi Verii, Vântul le-a pus în faţă holograma. 

Generoase de felul lor, cele două au încercat să ajute Soarele, dar au căzut repede în capcană şi 

s-au trezit închise în întunericul rece al peşterii. 

Cu misiunea îndeplinită, Vântul fluiera vesel, când a dat nas în nas cu Toamna pe cunoscuta 

terasă a castelului. 

- Salur, plimbăreţule! Îţi fac cinste cu un mousse de dovleac dacă 

îmi vei ţine companie, zise Toamna pe un ton prietenos. 

- Ha, ha! O să mă tot inviţi acum, că ai rămas fără fete, zise Vântul 

şi îşi dădu seama că tocmai dezvăluise o parte din secret. 

- Ce vrei să spui? Unde sunt fetele? întrebă el îngrijorat. Au păţit 

ceva? 

- Păăăi...  nu cred! Doar că nu le văd pe aici, răspunse Vântul cu 

glas tremurat şi nesigur. 

Toamna, care era cel mai înţelept dintre toate anotimpurile, a înţeles că ceva nu e în regulă. 

A insistat să afle adevărul şi l-a ameninţat pe Vânt cu o vizită la Regele An. Când Vântul a 

cedat şi a povestit tot ce se petrecuse între cele trei anotimpuri, paşnicul prinţ al Toamnei a 

hotărât că numai Regele poate rezolva acest conflict. 

Bătrânul An le-a salvat pe cele două prinţese, a adormit planeta pentru o zi şi a chemat 

toate anotimputile la sfat. Le-a explicat cu blândeţe că fiecare are un rol unic, că oamenii le 

preţuiesc şi că există un echilibru care nu poate fi stricat din cauza unui vis. 

Primăvara le-a cerut iertare cu sinceritate, i-a mulţumit Toamnei pentru bunăvoinţă şi, ca să 

înveselească atmosfera, a anunţat că dă o petrecere pentru toţi. Regele An a iertat-o cu o 
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condiţie: din patru în patru ani, chiar în ziua dinaintea începerii oficiale a primăverii, să 

organizeze cel mai mare festival din toate timpurile: Festivalul Primăverii. 

 

 
 

Ștefănescu Carolina, G.P.P. nr.9 

Satu Mare 

 

Povestea terapeutică este un mijloc excelent de a ne adresa copilului fie pentru a transmite 

anumite modele comportamentale şi valori morale, fie pentru a înlătura anumite comportamente 

indezirabile. Povestea terapeutică nu îl critica şi nu îl eticheteaza pe copil, ci favorizează 

identificarea copilului cu anumite personaje şi implicit transpunerea soluţiei din poveste şi în 

situaţia sa.  

Descrierea problemei: negativism, lipsă de implicare în activitate, socializare scăzută, 

egoism. 

 

B.C este un băiat de patru ani, singur la părinți şi foate răsfățat. Părinților li se pare firesc ca 

băiatul să facă ce vrea, când vrea și cum vrea, numai să nu-l vadă supărat și să nu se pună pe plâns. 

Dacă nu lasă după el, începe să se supere, să plângă isteric, să se îmbufneze, să se manifeste 

agresiv, mai ales să bată copiii. B.C dă dovadă de un comportament dificil, la fel si la grădiniță 

având un vocabular mereu repetat: ,,Nu vreau, lasă-mă!”.Când este chemat să se îmbrace, nu stă, 

se încăpățânează și stă bosumflat pentru că înainte de asta i-a întrebat pe părinți dacă i-au cumpărat 

lego, iar ei i-au răspuns că o să-i cumpere de altă data. Când tata îi spune: “Hai, să mergem 

acasă!”, el raspunde: “Nu vreau, lasă-mă!”, când e chemat să facă ceva, nu ascultă, nu îi bagă în 

seamă, decât dacă i se promite ceva bun, care îi convine, si răspunde:,, Nu vreau! Aceeaşi situaţie 

se prezintă şi la gradiniţă unde B.C nu ascultă de educatoare, nu participă la activităţile împreună 

cu colegii săi, nu doreşte să cânte, nu cedează la o jucărie preferată,daca vrea o jucărie de la alt 

copil, încearcă să i-o ia chiar și cu bătaie,iar dacă nu o i-a se plănge la educatoare că nu-i dă 

jucăria, nu cedează locul de la masă şi de câte ori este rugat să facă un lucru, răspunsul lui este 

negativ. Chiar şi atunci când se joacă cu unii dintre colegi, refuză să împartă jucării, să colaboreze 

şi se supără când nu obţine ceea ce doreşte sau când copiii refuză să se joace cu el. În urma 

situaţiei prezentate am folosit urmatoarea poveste terapeutică. 

În urma unei discuții despre copii cu logopeda, aceasta a venit în grupă la copii să discute 

cu ei, să-i observe, să-i asculte cum pronuntă cuvintele. 

-Copii, vă place la grădiniță să vă jucați cu jucăriile? 

-Da, au răspuns toți copiii, în afară de B.C. 
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-Sunteți copii cuminți, o ascultați pe d-na educatoare, vă jucați frumos cu jucăriile cu 

colegii de grupă? 

-Da, au răspuns copiii, în afară de B.C. 

Logopeda a remarcat copiii cu defecte de vorbire mai grave. A depistat totodată că și B.C  

are mici dificultăți de vorbire, dar sunt prioritari ceilalți copii. Copiii nu știu de fapt ce urmărește 

logopeda în colaborare cu educatoarele. 

-Care dintre voi vreți să veniți cu mine, să vedeți un loc frumos, cu multe jucării 

interesante, să ne jucăm cu ele, să învățați lucruri interesante. 

Majoritatea copiilor au ridicat mâna, spunând că ei vor să meargă acolo cu logopeda, 

inclusiv B. C. 

-Dar tu esti cuminte, ascultător B.C.? a intrebat logopeda. Mi s- a spus că nu esti destul de 

cuminte și ascultător, că nu vrei să faci nimic decât ce vrei și cum vrei tu. 

-Și eu vreau să merg acolo! repeta cu înverșunare B.C. 

            -Dar cu mine, acum vin în acel loc minunat doar cei mai cuminți și ascultători copii, V. și 

M. 

            Logopeda împreună cu copiii care necesită cel mai mult ajutor au plecat și s-au întors mai 

târziu. Toți copiii i-au întâmpinat. 

            -Cum a fost, v-a plăcut, a fost frumos? a întrebat educatoarea? 

            -Da. 

Acest lucru s-a repetat săptămânal, de două ori pe săptămână, timp în care B.C. a tot repetat 

că și el vrea acolo. Dar atât educatoarea cât și logopeda i-au spus că dacă o să se poarte mai frumos 

și n-o să mai spună că nu vrea să facă ce este rugat și o să demonstreze că se poartă frumos cu toți, 

va merge și el în acel loc frumos, să vadă și învețe lucruri interesante. 

În urma discuției avute cu mama, cu logopeda, dar și cu B.C. am observat o îmbunătățire, în timp, 

în comportamentul băiatului, nu mai pronunța,, nu vreau, lasă-mă”, când era solicitat sau rugat să 

facă ceva, ceda colegilor din jucării, ceda locul lui de la masă. 

Într-una din zile, la înțelegere cu logopeda, aceasta a venit și i-a spus lui B.C. că îl duce cu 

ea. Bucuros, i-a luat mâna și au plecat împreună, spunându-i că o să asculte de ea și va fi cuminte.  

  

Prin prezentarea acestei povești create în scop terapeutic am urmărit să transmit importanța 

de a asculta și a fi bun, de a nu fi încăpățânat, de a vorbi frumos cu cei mari, dar și cu copiii, ce 

însemnă să dăruiești și să primești, am urmărit formarea capacității de a aprecia faptele bune și a 

dezaproba faptele rele, egoiste. 

 

 De asemenea, prin prezentarea poveștii create, prin care le-am împărtășit întâmplarea altui 

copil de vârsta lor, le-am urmărit reacțiile, comportamentul copiilor. Astfel am reușit cu succes să-l 

integrez în colectiv dorindu-și să se implice în activitățile și jocurile de grup, să manifeste stări 

afective pozitive: bucuria de a dărui, de a împărții jucăriile cu cei din jur, bucuria de a avea prieteni 

de joacă.   
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Educatoare Buium Claudia 

Gradiniţa Petru Vodă 

Şcoala Gimnazială “Iustin Pîrvu” 

Poiana Teiului, Neamţ 

 

           fost odată un şoricel mofturos, încăpăţânat şi neascultător. Nimeni şi nimic nu putea să-

l mulţumească. Cu toate acestea, şoricioaica îl iubea ca pe ochii din cap, fiind singurul ei copil. 

        Pentru a-l creşte sănătos, şoricioaica s-a apucat de grădinărit, avea zilnic verdeţuri proaspete 

din care să-i gătească. Dar , deşi în fiecare zi îi pregătea altceva , tot avea de furcă cu mofturile lui. 

Când mama îi pregătea tartă cu alune, el poftea lăptuci proaspete. Dacă îi pregătea salată 

proaspătă, el insista că vrea macaroane cu brânză. Ce să facă şoricioaica? Lăsa totul baltă şi îi 

făcea şoricelului pe plac, numai să-l vadă mâncând.” Toate acestea vor trece curând, micuţul va 

creşte , cu iubire şi înţelegere vom trece şi de aceste capricii, işi zicea răbdătoare şoricioaica”.  

      Cel mai mult îi plăcea şoricelului să se joace. Uita de multe ori dacă era dimineaţă sau seară, 

cald sau frig. De aceea se supăra de multe ori pe ceilalţi pui, care îi ascultau pe părinţi şi îşî 

respectau ora de somn, sau timpul alocat lecţiilor, ori participării la treburile casnice. 

      În perioadele când nu avea cu cine se juca, o necăjea pe mama sau arunca cu pietricele după 

furnici speriindu-le. Însă când se juca cu ceilalţi pui de animale, trebuiau să se joace după regulile 

lui, unde vrea el, cum vrea el şi de multe ori pleca din toiul jocului stricând tot amuzamentul.  

       Zilele călduroase de vară au trecut. Toamna se instalase pe nesimţite, soarele nu mai dogorea, 

ziua se micşorase iar nopţile erau umede şi reci. Alt motiv de îmbufnare pentru şoricel, căci timpul 

de joacă era prea scurt. 

     Într-o dimineaţă şoricioaica îl trezi cu grijă să nu se supere: 

- Ţi-am pregătit lapte cald şi biscuiţi, dragul  meu. 

- Dar eu vreau prăjiturele cu susan, spuse bosumflat şoricelul. 

    De data aceasta mama oftă, dar nu-i mai făcu pe plac. 
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        - Nu am timp acum, poate mâine, dacă mă ajuţi să strângem frunze mai multe pentru iarnă.  

Uite ia pe tine puloverul pe care ţi l-am tricotat azi-noapte. 

         - Ce-i culoarea aceata cenuşie? Nu port aşa ceva! 

     Şoricelul plecă supărat, mama mai vru să-i spună că acea culoare îl va feri de pericole , dar nu 

mai avu cui. Prietenii săi astăzi aveau treabă, se aşteptau ploile de toamnă târzie şi îşi ajutau 

părinţii la pregătirile de iarnă. Şoricelul supărat, bombăni şi se afundă în pădure. ”Îmi voi face noi 

prieteni”, îşi zise în sinea lui. Tot mergând aşa mult timp i se făcu foame. „ Ce bine era să fi 

mâncat acasă”.  

       Merse şi mai adânc în pădure, dar pe oricine întreba dacă vrea să se joace cu el toţi îl refuzau. 

Se jucă un timp singur, dar se plictisi, îi era frig şi foame. Se hotărî să se întoarcă acasă, dar oricât 

încercă să-şi aducă aminte pe unde venise nu mai găsi poteca. „Ce bine era să fi rămas acasă....s-o 

fi ascultat pe mama. Nu ar fi fost rău s-o fi ajutat la strâns frunze, m-aş fi distrat...” gândi aproape 

cu glas tare.   

      Gândul de a petrece o noapte singur în pădure îi dădu fiori. Alergă în stânga şi în dreapta dar 

acest lucru îl obosi şi mai tare. Se lăsase un frig crâncen şi el nu era acasă.  Încercă să-şi găsească 

un adăpost pentru noapte şi dădu de o vizuină micuţă, dar un fâşâit şi un şuierat ameninţător l-au 

făcut să o ia la fugă mâncând pământul. Alergă aşa de tare încât alunecă pe ceva şi se prăbuşi la 

pământ cu o bufnitură puternică, luxându-şi, în cădere, lăbuţa.  

       Speriat, flămând, rănit, plângând se ascunse sub un morman de frunze uscate. În acea noapte a 

nins prima dată. Şoricelul mai mult a stat treaz decât a dormit, tremurând de frig şi de frică. 

        În zori, auzi un glas cunoscut. Era mama. Se visă acasă la căldură. Dar frigul îl trezi. Totuşi 

glasul mamei se auzea strigându-l. Cu glasul stins îi răspunse de sub frunze. Ieşi de acolo şi se trezi 

înconjurat de toţi prietenii săi, în frunte cu mama şoricioaică. 

     - Nici nu ştiţi ce dor mi-a fost! exclamă cu lacrimi în ochi. Vă rog să  mă iertaţi pentru toate 

mofturile şi necazurile pe care vi le-am făcut. A fost cumplit în pădure. De azi înainte n-am să mai 

ies din cuvântul tău mamă! Iar voi, prietenii mei, ştiu că îmi vreţi binele, n-am să vă mai necăjesc!  

    Şi uite aşa, şoricelul a devenit ascultător si harnic mai devreme decât se aştepta mama 

şoricioaică, iar prietenii nu-l mai recunoşteau cât de atent era si nu mai făcea mofturi ca altă dată. 

Şoricelul a înţeles ce înseamnă ascultarea , iar dragostea şi prietenia au fost valorile după care s-a 

călăuzit de atunci în viaţă. 

         Povestea terapeutică este o strategie utilizată în psihoterapia pentru copii. 

          În povestioara mea, am pornit de la faptul că uneori copilul unic la părinţi este tratat în mod 

diferit decât în familiile cu mai mulţi copiii. Poate faptul acesta îl face pe copil să creadă că toate 

dorinţele sale pot fi realizabile cu ajutorul adulţilor, implicit a părinţilor, sau a altor adulţi cu care 
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reacţionează. Mai mult, chiar şi copiii cu care se joacă ar trebui , în viziunea lor,  să le satisfacă 

anumite cerinţe. De aceea, am încercat să le exemplific un astfel de comportament şi consecinţele. 

Pus în faţa unor dificultăţi, nevând nici un ajutor din partea adulţilor, personajul nostru îşi dă 

seama că a greşit neascultând de mama.  Ca în poveşti totul se termină cu bine, personajul 

principal îşi recunoaşte atitudinea greşită şi promite că se va îndrepta. 

       Prezentată copiiilor , aceştia , unii dintre ei se recunosc în personajul principal, chiar dacă 

acest lucru vine printr-o negare (“Eu nu sunt ca şoricelul!!”). Cunoscându-se între ei , recunosc în 

colegul sau colega sa un astfel de comportament iar prin recunoaşterea în public îi corijează făra a 

ţine ranchiună unii pe ceilalţi. 

       Poveştile ascund în ele o lume întreagă de mistere, te poartă pe aripi de vis într-o lume în care 

nu ai putea ajunge cu nici cel mai grozav vehicul din lume, transmit valori din generaţie în 

generaţie…sunt ca o călăuză pe un drum nesigur. 

        Prin poveşti s-au transmis de-a lungul timpului lecţiile importante ale vieţii de la o generaţie 

la alta. Cel mai mare invăţător care a existat vreodată, Iisus Hristos a preferat în locul prelegerilor 

greoaie – parabolele , adică poveştile. Haideţi să îi educăm şi pe copii cât mai frumos  şi să le 

arătăm valoarea indiscutabilă a poveştilor, să le oferim exemple pozitive, ajutându-i să găsească 

morala şi aspectele „luminoase” ale firii omeneşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



313 

 

 

 Educatoare Creţu Marinela,Gradiniţa Poiana Teiului 

Şcoala Gimnazială “Iustin Pîrvu” 

Poiana Teiului, Neamţ 

        dimineaţă.O omidă mică şi verde se caţără anevoie pe tulpina unei flori. Se aşază 

pe o frunză, îşî ridică picioruşele din faţă în aer, gândindu-se cât de mult ar vrea să poată zbura, să 

fie liberă, asemeni păsărilor cerului. 

       Pe nesimţite, îşi dă seama că din trup îi cresc două aripi uşoare şi subţirele. Mirată, îşi priveşte 

noua înfăţişare. Trupul i s-a făcut graţios, iar aripile îi sunt acum smălţuite, bătute în rubine, 

smaralde şi ametiste, un curcubeu de culori. Mica omidă s-a preschimbat în cea mai gingaşă 

făptură de pe pământ: un fluture. 

       Un vânt lin adie uşor. Deodată, prin inima-i micuţă trece un fior de gheaţă, înspăimântând-o: îi 

e frică să se avânte în aer. E nesigură pe aripioarele abia zămislite, neîncercate prin zbor. 

       O păpădie îşi deschide floarea aurită, zâmbind soarelui. O libelulă fugară trece iute pe lângă 

frunza pe care stă fluturele. Mic şi uşor, vântul rebel îl ia pe spinarea lui. E purtat prin aer preţ de 

câteva clipe, până să înţeleagă ce i s-a întâmplat. Apoi, speriat, începe să dea din aripile încărcate 

de smalţuri strălucitoare. 

       Zboară! Nu mai bate vîntul şi el totuşi pluteşte în aer. Aşa cum păpădia îi zâmbise soarelui, 

fluturaşul le zâmbeşte fericit florilor peste care se roteşte ameţit.  

       În cele din urmă, se aşează pe un trandafir, roşu ca focul apusului, inspirând mireasma divină a 

florii dragostei. Apoi se avântă iarăşi spre cer, liber, nestingherit, fericit că zboară, fericit că s-a 

desprins de pe pămînt, însetat de eternitatea albastră cre-l vrăjeşte, fără să ştie, sărmanul, că pentru 

el, ea durează doar câteva zile. 

       Nu era mai bine să fi rămas pe pămân 

Eu ştiu tot ! 
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       Când iarna era pe sfârşite, în pădure ultimele urme de zăpadă se topeau, crengile copacilor 

înmugureau, iar printre firele de iarbă ieşeau primele floricele ce vesteau primăvara. 

      Lulu , un lup tare încrezut, merse către casa iepuraşului, prietenul lui din copilărie. Ştia că 

primăvara el îşi aranjează grădina de legume. Reîntâlniţi după iarna cea lungă, se îmbrăţişară şi 

începură a-şi povesti ce s-a mai întâmplat de când nu s-au mai văzut. 

      Lulu observând că Rică devenea puţin cam gânditor, că avea multă treabă şi trebuia să termine 

până se însera, îi spuse : 

       – Auzi Rică, ce ai zice dacă aş rămâne şi te-aş ajuta să-ţi aranjezi grădină de legume? 

       – Dar tu eşti un lup, iar lupii habar nu au să sape pământul, să planteze seminţe sau să ude 

plantele! 

      – Tocmai pentru că sunt un lup! Lupii ştiu tot, nu avem nevoie ca nimeni să ne înveţe ceva! 

      – Sigur nu vrei măcar să-ţi arăt cum se face? 

      – Nu! Eu ştiu tot! 

    Rică puţin surprins îi dădu lui Lulu săculeţul cu seminţe, lopeţica şi stropitoarea cu apă. Apoi îşi 

aminti că trebuie să mai aducă ceva din casă, aşa că îl lăsă pe Lulu să înceapă singur. Lulu  luă 

lopeţica să înceapă să sape pământul şi în scurt timp se auzi: 

     – Au, au, au …..ţipă Lulu, care tocmai îşi lovise o lăbuţă cu lopata! Trebuie să am mai multă 

grijă de acum în colo! 

     Începu să sape pământul. Dar o făcu în aşa fel încât în urma lui se vedeau numai gropi. 

     – Este gata, spuse mândru Lulu! 

    Luă atunci săculeţul cu seminţe şi aruncă tot ce era înăuntru într-o singură direcţie. Dar, chiar în 

acel moment, vântul a început să sufle cu putere încât toate seminţele au zburat către Lulu şi i-au 

intrat până şi în gură. 

– Seminţele astea au un gust ciudat, spuse Lulu . 

  Apucă stropitoarea plină cu apă şi până să ajungă să stropească seminţele se împiedică şi vărsă 

toată apa. 

    Între timp s-a întors şi Rică, care foarte dezamăgit spuse: 

– Ce dezastru! 

– Îmi pare rău, şopti Lulu! 

     Rică lasă supărarea la o parte şi îi propune lui Lulu să o ia de la capăt. Lulu acceptă bucuros, 

dar comentariul lui Rică nu întârzie să apară: 

– De data asta sper să fi de acord cu mine, că eu ştiu mai multe despre morcovi şi varză şi ai să 

asculţi de sfaturile mele! 

     Lulu ascultă în tocmai ce-i spunea Rică, aranjară împreună grădina de legume, iar în toamnă au 

invitat toţi prietenii pentru a se mândri cu frumoasele legume plantate şi îngrijite de ei doi. 
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      În acea zi, de care Lulu îşi mai aminteşte şi acum, el a învăţat că este mai bine să recunoşti 

atunci când nu şti să faci ceva şi să accepţi sfaturile celorlalţi! Toată viaţa se învaţă lucruri noi! 

 

 

 
 

Înv.DIACONU NICULINA 

 Şcoala Gimnazială“Iustin Pîrvu” 

 POIANA TEIULUI, Judeţul NEAMŢ 

 

 

 

Motto: „Doamne, acordă-mi seninătatea de aacceptalucrurilepe care nu le pot schimba, curajsă pot 

schimbalucrurilepe care le pot schimbaşiînţelepriunea de a vedeadiferenţa”. (Rugăciunea 

Seninătăţii) 

 

a)-indicaţiiterapeutice:  

-lipsamotivaţiei de a învăţasaumunci; 

 b)-efectedorite: 

 -valorizareasancinilorcotidiene;  

-prevenireaabandonuluişcolar; 

 -încurajareaefortului de dezvoltarepersonală;  

c)-grupulţintă: 

 -copii; 

 -adulţi; 

 

          fost odată o albinuţă care nu voia să muncească. Albinuţa Maia prefera să stea toată 

ziua lungită ,să se joace sau să alerge. În toate momentele zilei, toate scuzele erau bune pentru a nu 
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munci. Din această cauză, ea se juca mai mult singură, deoarece colegele sale erau ocupate să 

muncească.  

Într-o zi, în timp ce Maia era plecată în pădure să se joace, o zână veni la furnicar. Ea explică 

tuturor albinelor că lansează un concurs pentru desemnarea celei mai bune albine din lume. Fiecare 

albină va putea a cumula puncte dacă munceşte atunci când trebuie, se joacă în cel mai potrivit 

moment şi, bineînţeles, are o mulţime de prieteni. Astfel, micuţele albine se puseră pe treabă 

pentru că fiecare vroia să câştige. Când Maia se întoarse acasă, văzu că nimeni nu o bagă în 

seamă.Toate albinele cântau, zâmbeau şi transportau provizii. Maia se simţi puţin dată la o parte. 

Până să se culce, reuşi totuşi să afle care era pricina acestei schimbări şi de ce toată lumea era atât 

de grăbită. Atunci, Maia îşi zise că trebuie să câştige concursul, că este capabilă să fie prima. Dis 

de dimineaţă, albinuţa noastră se alătură suratelor sale. Aripioarele sale erau foarte obosite pentru 

că Maia, nu era obişnuită cu munca, dar ea nu se descuraja deoarece voia să câştige concursul şi să 

devină cea mai bună albină din lume. Ea se juca acum împreună cu celelalte albinuţe şi acest lucru 

era deosebit de plăcut. 

          La sfârşitul concursului a constatat că avea o mulţime de prieteni. În aşteptarea rezultatului 

concursului, toate albinuţele erau anxioase. Zâna a  anunţat în sfârşit marea câştigătoare: „Pentru 

că a făcut multe eforturi şi ameliorat rezultatele, o declar pe albinuţa Maia, câştigătoarea 

concursului”.  

Toată lumea a aplaudat, iar Maia era foarte mândră de ea. Zâna i-a dat şi o diplomă, precum şi 

următoarele sfaturi: „Rămâi întotdeauna o albinuţă muncitoare şi conştiincioasă. Când îţi vei simţi 

lăbuţele obosite sau când curajul te va părăsi, respiră adânc de trei ori şi vei vedea cum o lumină 

albastră te va înconjura şi-ţi va da forţă şi curajul de a continua. Această lumină va fi invizibilă 

pentru ceilalţi, doar TU o vei putea vedea”. 

 

Poveştile terapeutice vor surprinde: bucuria, speranţa, înţelegerea, acceptarea, rezolvarea de 

probleme şi trăsături temperamentale, teama de a nu greşi. 

  O astfel de poveste ii poate prezenta copilului o infatisare mai placuta a lucrului in echipa, Ii 

ofera o interpretare a lucrurilor necunoscute care se intampla in in jurul sau.  
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Prof.   Răileanu Marina, Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, 

 loc. Poiana Teiului, jud. Neamț 

 

" e povesteşte că într-o zi, un tânăr s-a oprit în centrul unui mare oraş şi a 

început să le spună trecătorilor că are cea mai frumoasă inimă din lume. Nu după mult 

timp, în jurul lui s-au strâns o mulţime de oameni care îi admirau inima: era într-adevăr 

perfectă!  

Toţi au căzut de acord că era cea mai frumoasă inimă pe care au văzut-o vreodată.  

Tânărul era foarte mândru de inima lui şi nu contenea să se laude singur cu ea. Deodată, de 

mulţime s-a apropiat un bătrânel.  

Cu glas liniştit, el a rostit ca pentru sine:  

- Şi totuşi, perfecţiunea inimii lui nu se compară cu frumuseţea inimii mele!  

Oamenii au început să-şi întoarcă privirile spre inima bătrânelului. Până şi tânărul a fost 

curios să vadă inima ce îndrăznea să se compare cu inima lui. Era o inimă puternică, ale 

cărei bătăi ritmate se auzeau până departe. Dar era plină de cicatrice, şi erau locuri unde 

bucăţi din ea fuseseră înlocuite cu altele care nu se potriveau chiar întru totul, liniile de 

unire dintre bucăţile străine şi inima bătrânului fiind sinuase, chiar colţuroase pe alocuri.  

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_Un22zTNY9AA/S_GhO4mx3_I/AAAAAAAAATo/bHdF7_ZVKH0/s1600/inima.gif
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 Ba, mai mult,din loc în loc lipseau bucăţi întregi, lăsând să se vadă răni larg deschise, încă 

sângerânde.  

                - Cum poate să spună că are o inimă mai frumoasă? îşi şopteau uimiţi oamenii.  

                - Cred că glumeşti, spuse tânărul după ce a examinat atent inima bătrânelului. Priveşte la 

inima mea, este perfectă! Pe când a ta este toată o rană, numai lacrimi şi durere.  

                 - Da, a spus blând bătrânul. Inima ta arată perfect, dar nu mi-aş schimba niciodată inima 

cu a ta. Vezi tu, fiecare cicatrice de pe inima mea reprezintă o persoană căreia i-am dăruit 

dragostea mea: rup o bucată din inima mea şi i-o dau omului de lângă mine, care adesea îmi dă în 

schimb o bucată din inima lui, ce se potriveşte în locul rămas gol în inima mea. Dar pentru că 

bucăţile nu sunt măsurate la milimetru, rămân margini colţuroase, pe care eu le preţuiesc nespus de 

mult, deoarece îmi amintesc de dragostea pe care am împărtăşit-o cu cel de lângă mine.  

Uneori am dăruit bucăţi din inima mea unor oameni care nu mi-au dat nimic în schimb, nici măcar 

o bucăţică din inima lor. Acestea sunt rănile deschise din inima mea, pentru a-i iubi pe cei din jurul 

tău implică întotdeauna un oarecare risc. Şi deşi aceste răni sângerează încă şi mă dor, ele îmi 

amintesc de dragostea pe care o am până şi pentru aceşti oameni.  

Cine ştie, s-ar putea ca într-o zo să se întoarcă la mine şi să-mi umple locurile goale cu bucăţi din 

inimile lor.  

                 - Înţelegi, acum, dragul meu, care este adevărata frumuseţe a inimii? a încheiat cu glas 

domol şi zâmbet cald bătrânelul.  

               Tânărul a rămas tăcut deoparte, cu obrazul scăldat în lacrimi. S-a apropiat apoi timid de 

bătrân, a rupt o bucată din inima lui perfectă şi i-a întins-o cu mâini tremurânde.                                                                      

Bătrânul i-a primit bucata şi i-a întins-o tânărului. Se potrivea, dar nu perfect, pentru că marginile 

erau cam colţuroase.  

Tânărul şi-a privit inima, care nu mai era perfectă, dar acum era mai frumoasă ca niciodată, fiindcă 

în inima, cândva perfectă, pulsa de-acum dragoste din inima bătrânului. Cei doi s-au îmbrăţişat, şi-

au zâmbit şi au pornit împreună la drum."  

 

 

             Câţi dintre noi am putea să facem ceea ce a făcut bătrânelul din poveste? Câţi dintre noi 

am fi capabili sa dăruim dragoste şi, deşi nu ni se oferă de la ceilalţi, să aşteptăm ca acea persoană 

să se întoarcă, fără să o învinovăţim, fără să o blamăm, doar să aşteptăm?  

Câţi dintre noi am putea să procedăm asemeni tânărului? Câţi am putea să recunoaştem că am 

greşit (nu în faţa noastră, pentru că sunt convinsă că majoritatea suntem conştienţi de greşelile pe 

care le facem) în faţa tuturor? Câţi ne-am accepta greşelile în faţa celorlalţi ? Câţi mai preţuim 

dragostea faţă de ceilalţi (şi nu mă refer aici la familie, ci la cei care ne înconjoară, la aproapele 

nostru)?  

Poate că mai sunt printre noi şi asemenea oameni, dar foarte puţini cred eu.  
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Prof. înv. primar Simionescu Ioana –Lucia, 

Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, 

 Poiana Teiului, jud. Neamț 

  e albastrul cerului senin vedem adesea din loc în loc câte un nor alb și pufos. Se misca 

încet de parcă ar fi într-o calatorie de cunoaștere și explorare continuă. O dată pe luna, norii se 

adună și își povestesc unul altuia experiențele pe care le-au trăit. Este o ocazie minunată pentru ei 

sa afle despre locuri noi sau despre faptele bune pe care au reușit sa le facă. Poveștile erau care mai 

de care mai pline de farmec. Un nor spunea ca a călatorit deasupra unui munte înalt, înalt cum nu 

mai văzuse vreodata. Alt nor povestea ca a vizitat pădurea tropicală cu mulțimea de animale și 

păsări viu colorate. Un nor gri povestea despre calătoria sa în tinutul înghetat, unde cât vezi cu 

ochii este zapadă, iar animalele au blana alba și argintie. Toate aceste povești păreau grozave 

pentru Pată Albă, un norișor draguț. Nu văzuse niciodata locuri încântătoare precum cele de care 

auzise de la prietenii săi. Când asculta, calatoria sa părea atât de simpla încât se simțea stanjenit să 

mai spună ceva.  

-Pată Albă, e rândul tău să ne povestești pe unde te-ai plimbat!  

-Vreau să va ascult pe voi întâi, eu îmi voi spune povestea mai târziu, răspunse.  

Atunci un alt nor începu să vorbeasca despre călatoria sa deasupra oceanului imens, în apa 

căruia a zărit creaturi de toate felurile, de toate mărimile și culorile. Continuară și alții să își 

împărtășească experiențele. Rămase ultimul Pată Albă…  

-Păi… Eu am călătorit deasupra unui sat. Aici oamenii trăiau din pamânturile pe care și le 

cultivau. De dimineață până seara munceau pe câmp cu animalele lor. Erau suparați că pământul 

devenise tot mai uscat, iar apa și hrana animalelor se împuținaseră. Am poposit deasupra acelui sat 

o săptămană și le-am oferit toți stropii de ploaie pe care îi aveam adunați. Eu nu am vazut locuri 

fascinante ca voi, era un simplu sat, dar dragostea lor pentru muncă și dăruirea lor m-au făcut să 

îmi doresc să-i ajut. Și decât să văd alte meleaguri, am preferat să rămân atâtea zile pe loc. Pentru 

câteva momente s-a așternut liniștea. În ultima vreme, uitaseră că parte din rolul lor este acela de a 

ajuta oamenii și viețuitoarele de pe pământ. Pată Albă a amânat să-și spună povestea de rușine, 

crezând că aventurile celorlalți sunt mult mai interesante decat a sa, se gândise chiar să inventeze 
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ca să nu se facă de râs. A stat pe gânduri și până la urmă a relatat adevarul. Aceasta decizie s-a 

dovedit a fi alegerea înțeleaptă. A reusit să fie corect, sincer și a câștigat admirația tuturor, 

reamintindu-le prin propriul exemplu o lecție important 

Din această poveste fiecare copil poate învăța să aibă încredere în forțele proprii și 

întodeauna să aibă curajul să spună adevărul chiar dacă li se pare că ar fi mai interesant daca ar 

spune o minciună. Adevărul este cel care e important și dacă spui adevarul ești mult mai apreciat 

de toți cei din jurul tău. 

 

 

 

                                   

                                      

    Prof. înv. primar – Mocanu Elena 

                                                       Ṣcoala Gimnazială ,,I.Pirvu” Poiana Teiului 

                                                        Structura  -  Ṣcoala Gimnazială Petru Vodă 

 

 

 

                

                Povestea conține referiri la performantele elevului la succesele  si insuccesele care 

marchează  această traiectorie. Interesul școlii și al familiei pentru acest aspect nu este întȃmplǎtor. 

Succesul  scolar a devenit prin extindere un fel de etalon al calitǎții celor implicați în acest process, 

în timp ce insuccesul sau eșecul școlar antreneazǎ deprecierea copilului, a școlii a familiei. 

                Indicați terapeutice – Dezinteres fațǎ de lecții 

                 Efecte dorite    -   Manifestarea unui interes crescut pentru  lecturȃ 

                - Stimularea  curiozitații pentru cunoaștere 

 

file:///D:/PoveÈ�ti%20pentru%20schimbare%20iulie.pdf%23page=17
file:///D:/PoveÈ�ti%20pentru%20schimbare%20iulie.pdf%23page=17


321 

 

                   artinel era un ursuleț jucăuș și prietenos. 

                   Într-o zi însorită de primavară, ursuleții care locuiau în Pădurea Fermecată  au invitat 

pe Martinel să participe  la un concurs. 

                    Bucuros că-și va reîntȃlni prietenii, Martinel se gȃndea cum să facă să cȃstige marele 

premiu. Acesta constă în găsirea unei comori. Toți ursuleții doreau să afle comoara formată din 

zmeură , fragi și miere de albine. 

                     Ziua concursului a sosit. Organizatorul  concursului, Martin cel Puternic dădu 

ultimele instructiuni, după care alinie ursuleții cncurenți la linia de plecare și dădu startul. 

Din nefericire , după nici 50 de metri, Martinel  se retrase din cursă   deoarece nu  a putut să 

citească indicatoarele  aflate pe traseu. 

                     Încearcă să citească dar nu cunoștea literele fermecate scrise pe panourile aflate pe 

traseu. Atunci în mintea sa își zise:  

                    ,,  - Nu-i nimic, voi găsi singur comoara și fară aceste panouri!” 

                     Si astfel porni din nou la drum, dar într-o direcție greșită.  

Merse cȃt merse și ajunge într-o pădure deasă și întunecoasă.Văzȃnd că nu mai poate înainta și nu 

găsea nicio cale de a se întoarce la ai săi  îl cuprinse disperarea și începu  să plȃngă. 

                      Deodată în fata lui apăru o zȃnă îmbrăcată într-o rochie înflorată.  Era  Zȃna Pădurii.  

Aceasta îi întelese supărarea  ursulețului și ii spune: 

                   ,,  -  Cunosc un secret  care te va ajuta  să-ți găsești comoara! Dar mai întai  trebuie 

să treci peste cȃteva probe. Pentru început trebuie să înveți să recunoști literele fermecate pe 

care ți le voi arăta eu. Dupa aceea  te vei reîntoarce  la prietenii tăi  care se afla la linia de start. 

                      Dacă vei plasa corect  una din aceste litere fermecate sub fiecare panou, vei  găsi 

indicațiile care îti voi arăta unde este comoara.” 

              Bucuros, Martinel urmează sfaturile Zȃnei Pădurii, învată literele fermecate și în final 

ajunge la comoară 

                Martinel a fost tare  incantat de invatarea alfabetului, dar a descoperit si comoara. 

           ..Succesul, în mare parte, stă în vointa de a învinge; să ne străduim deci si să stăruim.” 

Seneca 



322 

 

                                                                                                                  

 

 

 

Prof. Erhan Dumitrina, 

Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, 

 loc. Poiana Teiului, jud. Neamț 

dată, o stridie stătea pe fundul unui golf. Stridiile sunt foarte aspre la exterior şi nu 

foarte colorate. Cochilia unei stridii este adeseori fărâmată în bucăţi mici şi folosită la drumuri. 

Oameni şi vehicule merg pe drumuri făcute din stridii. 

Această stridie nu era diferită. „Sunt făcută pentru ca oamenii să meargă pe mine pentru că 

sunt doar o scoică scârboasă şi urâtă”, îşi spunea stridia zi după zi. „Am fost creată pentru ca 

oamenii să meargă pe mine.” Stridia auzise că oamenii uneori se otrăveau din cauză că mâncau 

stridii. Aşa că şi-a spus „Nu sunt bună de nimic; le fac rău oamenilor.” 

Deseori, când stridiile sunt servite în restaurante, oamenii spun „Iac! Stridiile sunt 

vâscoase, sunt scârboase. De ce ar mânca cineva un lucru atât de repulsiv?” Aşa că stridia îşi 

spunea „Au dreptate, sunt vâscoasă, oamenii mă urăsc şi nu sunt bună de nimic.” 

          Nu era surpinzător că stridia era mereu tristă. „De ce nu am şi eu ceva diferit? De ce nu am 

un diamant sau un rubin? De ce nu am putut fi o stea de mare sau să am o cochilie din care să se 

facă cercei? De ce, de ce, de ce?” întreba stridia, în timp ce se gândea la ceea ce nu era. Îşi spunea 

într-una că este urâtă şi slinoasă şi le face rău oamenilor. 

          Într-o zi un pescar a aruncat o plasă în golf şi a prins stridia. Stridia era şi mai supărată şi 

plângea „De asta îmi era frică. Acum m-a prins şi toată lumea o să descopere cât de urâtă şi de 

repulsivă sunt într-adevăr.” 

          Pescarul vedea altfel lucrurile decât stridia. Când a găsit-o în plasă, a desfăcut-o cu un cuţit. 

A scos afară o perlă albă rafinată. Această descoperire a mirat-o pe stridie. Nu-i dăduse atenţie 

perlei care creştea înăuntrul ei. „Nu este uimitor că ai ceva atât de preţios înăuntrul tău şi nici 

măcar nu realizezi? Cum este posibil?” se întreba ea. „Cum pot să am o perlă atât de frumoasă 

când eu sunt atât de urâtă?”. 
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          Pentru că perscarul îşi petrecuse viaţa pe mare, a simţit că stridia nu înţelegea cum se 

formează o perlă şi a început să vorbească cu ea. „Demult, atunci când erai foarte mică, au fost 

lucruri în viaţa ta foarte iritante, înfricoşătoare, triste şi dureroase. Ca să treci peste ele, ai construit 

un înveliş  în jurul sentimentelor tale. Ţi-ai înfăşurat şi tot înfăşurat toată durerea şi tristeţea ca să 

te protejezi. Acest lucru a fost foarte folositor atunci când erai tânără şi durerea era foarte reală. 

Ceea ce nu realizai şi poţi vedea acum, este că ai transformat acea durere îngrozitoare într-o perlă 

valoroasă. Ai găsit o modalitate să iei durerea şi tristeţea, să o cristalizezi şi să o transformi în ceva 

extraordinar. Această perlă se afla înăuntru, aşteptând să fie descoperită.” 

          „Wow!” a strigat stridia, „este foarte surprinzător”. Apoi pescarul a rupt cochilia de la 

exterior pentru că stridia nu mai avea nevoie de ea. A îndepărtat partea scârboasă şi slinoasă pentru 

că nu mai avea nevoie nici de ea. A şlefuit perla ca să strălucească de frumuseţe. Pescarul i-a dat 

perla fiicei sale. A purtat-o cu drag pe un colier de aur, ca pe un premiu. 

          „Nu-i aşa că e remarcabil?” îşi spunea perla. „Nu am realizat niciodată că sunt specială. Nu 

eram conştientă că înăuntrul meu era o perlă care aştepta să strălucească precum o bijuterie.” În 

timp ce perla se gândea la viaţă, a realizat că cele mai de preţ bijuterii sunt adesea ascunse şi 

aşteaptă să fie descoperite şi şlefuite. 

 Traducere după Nancy Davis 

 

 

 
 

Prof. înv. primar, Chiorbeja Alina Cătălina 

Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului 

 

 venit, în cele din urmă, ziua cea mare. Toate animalele din pădure s-au trezit devreme 

pentru că era ziua marii curse de papuci! La ora nouă deja se strânseseră toți la lac. 

De asemenea era și girafa, cea mai înaltă și frumoasă din pădure. Dar era atât de încrezută, că nu 

vroia să fie prietenă cu celelalte animale. 

Nici nu se adunaseră bine toți la un loc, că girafa începu să  râdă de ceilalți: 

– Ha ha ha ha … râdea de broasca țestoasă, că era atât de scundă și atât de lentă. 

– Ho ho ho ho … râdea de rinocer că era atât de gras. 

– Heh  heh  heh  heh …  râdea de elefant că avea trompa prea lungă. 

Și apoi, a sosit timpul să înceapă cursa.Vulpea purta papuci cu dungi galbene și roșii, 

Zebra, unii roșii cu funde foarte mari, Maimuța avea niște papuci verzi cu pete portocalii. Papucii 
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broaștei țestoase erau albi ca niște norișori. Și când era pe cale să înceapă cursa, girafa a început 

disperată să plângă. Era atât de înaltă încât nu și-a putut lega șireturile de la papuci! 

– Ahhh, Ahhhh, cineva să mă ajute! strigă girafa. 

Toate animalele au rămas uitându-se la ea, numai vulpea a mers să vorbească cu ea și a zis: 

– Tu rădeai de celelalte animale, deoarece acestea erau diferite. Adevărat, toți suntem 

diferiți, dar fiecare avem ceva bun și am putea fi prieteni și să ne ajutăm atunci când este nevoie. 

Atunci girafa a cerut scuze tuturor pentru că a râs la ei. Apoi au venit furnicile, care au 

urcat rapid pe papucii girafei și i-au legat șireturile. 

 În sfârșit toate animalele s-au așezat la linia de start. Pe locuri, fiți gata, start! 

Când au terminat cursa, toată lumea a sărbătorit pentru că au câștigat un nou prieten, care, de 

asemenea, a învățat ce înseamnă prietenia. Dacă doriți să aveți mulți prieteni, acceptați-i așa cum 

sunt! 

 Aceasă poveste terapeutică a fost de efect pe o perioadă relativ scurtă. Modul în care copiii 

leagă prietenii este influențat de foarte mulți factori care țin atât de trăsăturile temperamentale 

înnăscute cât și de influența mediului în care cresc și sunt educați copiii, cel mai important fiind 

modelul părinților. 

 

 

 

 

Prof. înv. primar Doboș Valeria,  

Școala Gimnazială Iustin Pîrvu,  

loc. Poiana Teiului, jud. Neamț 

 ntr-o poiană, de la marginea unei păduri, trăia odată o familie de căţeluşi.Mama statea 

acasă toată ziua făcând mâncare, spălând haine şi având grijă de cei doi copii pe care îi aveau, în 

timp ce tatăl, un câine voinic şi harnic muncea pentru a putea avea grijă de cei din familie. 

           Cei doi copii erau tare drăgălaşi şi zburdalnici, dar cel mai mare dintre ei, un căţeluş cu 

blana pufoasă, de culoarea cafelei cu lapte, cu nişte ochişori ageri, mereu în căutare de ceva nou, 

era tare neastâmpărat şi obraznic.Cât era ziua de mare alerga de colo până colo, sărea, zburda prin 

poiana plină de flori; nu stătea o clipă liniştit. La şcoală deranja tot timpul orele, îşi necăjea mereu 

colegii , inclusiv pe fratele său mai mic,se lega de toate animăluţele din poiană.Din pricina aceasta, 
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Pufuleţ, căci aşa îl chema pe căţeluş, era veşnic singur, nimeni nu se juca cu el , nimeni nu voia să-

i fie prieten.Mama îl certa mereu pentru că făcea fel de fel de năzbâtii, îl lovea pe frăţiorul său şi 

nu o asculta nici pe ea. 

 Morcoveaţă, un pui de iepure cu blana albă ca spuma laptelui şi mereu zâmbitor, se ferea 

de el deoarece, întotdeauna când se întâlneau, Pufuleţ îl trăgea de urechi, îl împingea ca să cadă, 

după care râdea de el. 

La şcoală, Pogonici, puiul de arici, cuminte şi harnic, nu îndrăznea să-şi scoată cărţile pe 

bancă , deoarece căţeluşul neastâmpărat, îi arunca caietele şi cărţile pe jos, îi rupea creioanele şi îi 

mâzgălea tot ce era pe masă. 

Chiar şi Stufoasa, veveriţa care era învăţătoarea lor era foarte supărată pe el, deoarece în 

fiecare zi îi deranja orele, nu era atent la lecţii, venea cu temele nefăcute şi, pe deasupra, mai strica 

lucrurile făcute de ceilalţi. 

 Din această cauză, celelalte animăluţe fugeau când îl vedeau pe Pufuleţ că apare, iar la 

şcoală nimeni nu stătea cu el în bancă. 

Pufuleţ era foarte trist că nimeni nu vroia să se joace cu el şi nu avea prieteni. Nu o dată şi-

a pus întrebările :,, De ce toţi mă ocolesc? Ce să fac pentru a avea prieteni?’’ 

  

 

 Într-o zi, Pufuleţ sta tolănit la umbra unei sălcii pletoase pentru a se adăposti de arşiţa 

soarelui şi se gândea ce să facă, cum să facă ca să nu mai fie atât de singur. Dintre ierburile înalte, 

apăru  Sică, un motan vesel şi prietenos care îi zâmbi mieros şi îi zise: 

- Bună! Mă bucur nespus să te văd! 

Încântat, Pufuleţ îi răspunse zâmbind şi el la rândul lui: 

- Bună! Şi eu mă bucur că te-am întălnit!   

Cei doi au stat de vorbă puţin despre vremea de afară şi despre noii prieteni pe care motanul şi-i 

făcuse. După ce plecă motanul, Pufuleţ căzu din nou pe gânduri.Tocmai atunci trecu pe acolo 
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Chiţăilă, şoricelul poznaş, care, văzându-l pe Pufuleţ stând trist îl salută şi îl rugă să-l ajute să-şi 

caute bucata de caşcaval pe care a pierdut-o prin iarbă. 

- Cu mare drag te voi ajuta!răspunse căţeluşul sărind în picioare. 

Cei doi aflară bucata de caşcaval, iar Pufuleţ i-o duse şoricelului până acasă ca să n-o mai 

piardă.Chiţăilă îi mulţumi căţeluşului, după care se despărţiră. Acesta s-a întors acasă, oarecum 

mulţumit, şi toată noaptea s-a visat jucându-se cu Sică şi cu Chiţăilă. 

În următoarea zi, Pufuleţ s-a trezit foarte vesel. A ieşit în dumbravă şi văzându-l pe Sică, 

motanul, s-a apropiat tiptil de el, îi oferi cu un zâmbet mare, cât putu el de mare, şi-i zise: 

- Bună Sică! Mă bucur tare mult că te-am întâlnit!      

Motanul rămase surprins.Nu-i venea să creadă că Pufuleţ este cel care-i vorbea atât de 

frumos.Totuşi îi răspunse la salut, zâmbindu-i la rândul său, după care îl întrebă ce face. Mai 

discutară o vreme despre vacanţa care se apropia şi despre felul în care şi-o vor petrece. 

 Mai târziu, în aceeaşi zi, s-a dus acasă la Pogonici, puiul cel cuminte de arici, şi l-a întrebat 

dacă nu doreşte să-l ajute să caute fructe de dud pentru frăţiorii săi mai mici. Puiul de arici 

cunoştea foarte bine locul de unde puteau să adune dude, prin urmare au pornit împreună spre acel 

loc.La fel ca motanul Sică, şi Pogonici era tare uimit de comportamentul căţeluşului. 

 Cei doi adunară fructe şi s-au întors spre seară acasă, au luat cina împreună, după care şi-au 

luat rămas bun, despărţindu-se ca doi buni prieteni.Ajuns acasă, Pufuleţ s-a aşezat în pat gândindu-

se la felul în care şi-a petrecut ziua şi la cât de bine e să ai prieteni. 

 În zilele care au urmat, Pufuleţ a început să vorbească mai frumos cu mama sa , cu fratele 

mai mic, a început să-şi ajute părinţii la treburile gospodăreşti, chiar dacă uneori nu-i plăcea acest 

lucru. La şcoală a încercat să fie atent la ore , să nu deranjeze orele , să-şi facă temele şi să nu-i mai 

supere pe colegi.Se temea că va rămâne din nou singur fară să aibă cu cine vorbi şi cu cine se juca, 

se abţinea cu greu să se comporte civilizat şi să nu fie obraznic. 

Colegii săi erau foarte mulţumiţi de schimbarea lui Pufuleţ şi au început să-l introducă şi pe 

el în jocurile lor.  

 La sfârşitul anului şcolar, învăţătoarea, veveriţa Stufoasa, a organizat o petrecere la şcoală 

pentru a-i răsplăti pe micii şcolari pentru rezultatele la învăţătură.Au venit la petrecere Pogonici, 

motanul Sică, Chiţăilă, Morcoveaţă-puiul de iepure şi mulţi alţii. Printre ei a fost invitat şi Pufuleţ. 

Au mâncat prăjituri, fructe, bomboane, au băut suc, au dansat şi s-au jucat împreună până seara 

târziu. Nici unul din ei nu s-a supărat, toată lumea fiind fericită.Lui Pufuleţ îi venea din când în 

când să-i  ciupească, să-i împingă, să-i tragă de urechi, să le pună piedici, dar de fiecare dată se 

oprea la timp gândindu-se la faptul că nu doreşte să mai fie trist şi singur.Se simţea bine în 

compania celor de vârsta lui şi nu ar fi vrut să-i piardă pe cei care îl făceau fericit. 



327 

 

 De atunci, Pufuleţ a început să-şi facă mulţi prieteni. Nu mai este singur şi nici trist 

deoarece se străduieşte să se comporte frumos cu cei din jurul său şi să nu le vorbească urât şi 

obraznic pentru a fi acceptat de toată lumea. 

Întrebări legate de conţinutul povestirii: 

1. Ţi-a plăcut această povestire ? 

2. Care sunt personajele din această povestire ? 

3. Cum îl chema pe căţeluş ? 

4. Cum se comporta el la şcoală ? 

5. Ce îi făcea lui Morcoveaţă, puiul de iepure ? Dar lui Pogonici, puiul de arici ? 

6. De ce era supărată învăţătoarea Stufoasa pe Pufuleţ ? 

7. Cum îi vorbeşte motanul Sică lui Pufuleţ ?  

8. Ce il roagă şoricelul pe căţeluş ? 

9. Cu cine se împrieteneşte Pufuleţ a doua zi ? 

10. De ce îl acceptă celelalte animale pe căţeluş ? 

11. Cum se comportă el la petrecerea organizată de doamna învăţătoare ? 

12. Cum se simţea Pufuleţ alături de prietenii săi ? 

 

  Întrebări de personalizare  

1. Ce părere ai despre comportamentul căţeluşului? 

2. Cum se simţea căţeluşul atunci când celelalte animale se fereau de el ? 

3. De ce crezi că nimeni nu vroia să se joace cu el ? 

4. Cum te-ai fi comportat tu dacă erai în locul lui Pufuleţ? 

5. La ce crezi că se gândea căţeluşul după plecarea motanului Sică ? 

6. De ce  a fost surprins a doua zi motanul  când Pufuleţ l-a vizitat ? 

7. Ai putea să-mi spui de ce crezi că i-a plăcut căţeluşului ziua petrecută alături de puiul de 

arici?  

8.  Dacă ai fi la petrecere în locul lui Pufuleţ ţi-ar fi usor să te stăpâneşti ? De ce ? 

9.  După părerea ta e bine să ai prieteni ? 

10. De cine ţi-a plăcut mai mult din această povestire? 

11. Cu care căţel ţi-ar plăcea să semeni, cu cel de la începutul povestirii sau cu cel de la 

sfârşitul ei ? 

12. Ce ai face tu  pentru a avea cât mai mulţi prieteni?   
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Profesor Rica Verdetu, Şcoala Gimnazială „Petrache Blîndu” 

Ciuşlea, Com. Garoafa, jud. Vrancea 

 

ntr-o ţară foarte îndepărtată care se afla dincolo de zările lumii trăia un om care avea 

mai multe animăluţe printre care şi un cal frumos, voinic şi cu puteri supranaturale. A câştigat 

omuşorul nostru toate întrecerile vremurilor acelea iar trofeele de vânătoare tronau pe mese întinse 

şi Fulger-ul său, nume bine ales, nu mai obosea. Dar căluţul său nu era fericit. Stăpânul său nu-l 

iubea. Pentru el era un mijloc care scuza mijloacele.  

Dar, pentru că în fiecare poveste există si un „dar”, stăpânul calului uita de bietul animal la 

descălecare şi-l lăsa în părăsire. Trebuia căluţul nostru să-şi caute singur de mâncare şi de sete şi să 

doarmă pe unde apuca în zilele neprietenoase. În timp stăpânul, în infatuarea sa, nu observă că 

Fulger îşi pierdea puţin câte puţin din puteri.    

În vreme tulburi a izbucnit un război mare şi cal şi stăpân au pornit împreună la luptă 

aprigă. Dar duşmanii erau mulţi iar ei puţini şi fură încolţiţi. Stăpânul nostru dădu pinteni căluţului 

dar acesta sleit de puteri şi obosit nu reuşi să se strecoare, să fugă şi să se păzească pe sine şi 

stăpânul său de primejdia morţii şi căzură prizonieri.   

În tot acest calvar o parte bună se arătă. În închisoarea sa îndeletnicire si o obligaţie era să-

şi îngrijească şi să-şi hrănească iar dacă uita cumva vreun amănunt biciul care mai dăună zi se 

lipea de spinarea săracului cal se lipea acum de spinarea sa.  

Zilele treceau şi calul începu să se întremeze şi să prindă iarăşi puteri. Din gloaba amărâtă 

deveni un armăsar voinic şi aprig iar puterile sale crescură aşa ca la început.  

Într-o zi, în timp ce i se peria părul său mătăsos calul i-a şoptit stăpânului său la ureche: „ 

stăpâne dacă făgăduieşti să mă îngrijeşti în fiecare zi aşa cum se cuvine  te voi scăpa de sclavie”. 

Uimit de faptul că armăsarul său vorbeşte, stăpânul îi promite şi că se va ţine de cuvântul 

său fără tăgadă.  
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Într-o frântură de secundă calul spuse stăpânului său: 

- Încalecă stăpâne pe spatele meu şi te voi duce ca vântul şi pământul, ca fulgerul şi 

tunetul acolo unde ne este casa. 

Stăpânul încălecă şi într-o clipită cei doi dispăru fără urmă în zare.  

Când în sfârşit ajunseră acasă calul reaminti stăpânului său promisiunea făcută: 

- Reaminteşte-ţi stăpâne şi nu uita că dacă m-ai fi îngrijit de la început aşa şi nu mi-aş fi 

pierdut puterile nu am fi căzut prizonieri duşmanilor iar sclavia ta nu ar fi existat. 

Iubeşte-mă aşa cum trebuie şi –ţi voi fi leal până la moarte.  

Stăpânul a promis încă o dată că nu-şi va încălca cuvântul dat şi că va fi leal promisiunii sale 

de a fi corect şi bun cu ajutorul său în toate. 

Şi au trăit în armonie şi fericire aşa cum cere Dumnezeu de la începuturi şi până la sfârşit.  

Povestea a fost scrisă şi spusă în cadrul orelor pentru impactul său asupra ideii de moralitate 

şi implementării ideii de protecţie a animalelor.   

Comportamente corectate: o uşoară violenţă asupra animalelor rezultat al unei hiperactivităţi  

 

 

 

Prof. înv. primar  Baltag Florența, 

     Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, 

 loc. Poiana Teiului, jud. Neamț 

 fost odată ca niciodată, într-o pădure oarecare, o buburuză care a întâlnit un licurici. 

Buburuza și licuriciul s-au îndrăgostit și au hotărât să rămână împreună pentru totdeauna. Numai 

că, și-au dat seama că în pădure erau o mulțime de obstacole, lipsite de importanța pentru alții, dar 

care pe ei i-ar putea despărți: o crenguță, o pietricică, o frunză… 

Și atunci, buburuza și licuriciul au hotărât să se țină tot timpul de mână, pentru ca nimic să 

nu-i poată despărți. Se plimbau împreună prin pădure și erau foarte fericiți. Dar într-o zi, licuriciul 

a constatat că buburuza dispăruse. Nu mai știa dacă el a lăsat-o de mână sau dacă ea i-a dat lui 
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drumul mâinii, dar asta nici nu contează în povestea noastră. Contează numai că licuriciul, singur 

și trist, a căutat buburuza sub fiecare frunză, sub fiecare crenguță, dar nu a găsit-o... 

Licuriciul era din ce în ce mai trist și i se părea că pădurea nu mai are niciun gust, niciun 

sens, niciun farmec…  

Și cum se plimba licuriciul foarte trist, s-a întâlnit cu o furnică. Licuriciul i-a povestit 

furnicii ce i se întâmplase, iar furnica i-a spus: 

            – Licuriciule, poate dacă AI STRĂLUCI tare, tare, buburuza te-ar vedea, oricât de departe 

ar fi și s-ar întoarce la tine… 

               – Știi că ai dreptate! a spus licuriciul. Eram așa de trist  încât AM UITAT SĂ 

STRĂLUCESC! 

De cele mai multe ori, tristețea și panica ne copleșesc în așa măsură încât uităm cât de 

valoroși suntem, nu ne mai permitem `să strălucim”, ca atunci când aveam motive să o 

facem. 

Dacă nu mai avem aprecierea exterioară, din partea celor care ne înconjoară, dacă nu 

ne este împlinită nevoia de a fi utili, ne considerăm lipsiți de valoare. 

Uneori, durerile provocate de eșecuri, de nereușite, ne îmbracă într-o culoare lipsită de 

strălucire. Ne cufundăm în apatie, în victimizare, refuzând (de cele mai multe ori, fără să ne 

dăm seama) să mai fim văzuți de persoanele dragi de lângă noi. 

Sub diferite forme, cu toţii avem nevoie de apreciere. 

Creștem depinzând de cât de mult ne stimează cei din jur, pentru că, într-un fel sau altul, 

aprecierea lor ne asigură supraviețuirea. Primim astfel mesajul că trebuie să fim plăcuți, 

pentru că prețul respingerii este prea dureros. Răspunsurile celorlalți reprezintă oglinda 

care ne reflectă valoarea. 

Îmi aduc aminte că părintele Constantin Galeriu spunea odată că sunt importante în 

viață și împlinirea profesională, și aprecierea din partea celor din jur. 

Toți avem nevoie de apreciere, asta ne face să ne simţim iubiți, speciali și importanți. 

Toți avem nevoie de confirmări din partea altora, pentru că asta ne validează ca ființe 

comunitare și ne ajută să ne găsim locul, într-o lume în care nu trăim singuri.  

  

Vă rugăm să nu uitați să străluciți în fiecare zi! 
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Prof. înv. primar, Macsim Ioan, 

 Liceul Tehnologic, loc. Oglinzi, jud. Neamț 

 

 

 

 

A fost odată un fluture. De când apăruse el pe lume se considera foarte urât. Avea corpul 

negru cu maro şi nişte ochi mult prea mari pentru capul lui; iar aripile lui, strânse (pentru că nu 

avusese niciodată curajul să le deschidă) erau negre în totalitate. Toţi râdeau de el şi îi spuneau să 

nu deschidă aripile că la cât este de urât, toate insectele s-ar speria şi ar fugi din grădina cu flori. 

Toţi îl batjocoreau, îi găseau tot felul de porecle caraghioase şi îl luau peste picior, făcând mare 

haz pe seama lui. Absolut nimeni nu dorea să-i fie prieten, iar el se simţea neputincios şi nicidecum 

nu reuşea să se apropie de altcineva de aceeaşi vârstă. 

 Până la urmă, fluturaşul nu a  mai putut suporta şi s-a hotărât să fugă departe într-o pădure, 

unde să nu mai fie nimeni care să-i vadă urâţenia. I-a fost foarte greu să ajungă în pădure deoarece 

îi era teamă să zboare. „Dacă voi deschide arpile vor râde toţi de mine, până şi albinele vor râde!”- 

gândea bietul fluturaş. A ajuns cu greu la poala pădurii unde s-a aşezat sub o frunză să se 

odihnească. Mersese foarte mult şi era frânt. Dar, când era gata să adoarmă, auzi un ţipăt grozav şi 

o zbatere de aripi. Se uită atent şi în amorţeala întunericului zări un pui de libelulă zbătându-se în 

pânza unui păianjen. Se prinsese în ea şi nu mai reuşea să scape. Fluturaşul nostru se uită speriat la 

puiul de libelulă şi i se făcu tare milă de el. Cum să îl ajute? Ce să facă? Pânza era destul de sus, la 

poala unui arbore. Dacă ar fi putut să zboare, l-ar fi salvat. Libelula plângea din ce în ce mai tare. 

Ti se rupea sufletul de plânsul ei. Fluturaşului îi veni o idee: dacă ar zbura. Nu era nimen prin 

preajmă care să îi vadă aripile urâte. Era doar libelula şi păianjenul . Poate acesta s-ar speria de el 

şi va fugi. „ La cât sunt de urât, dacă mai deschid şi aripile sigur păianjenul va fugi de frică!” - îşi 

zise micul fluturaş. Şi se hotărî. Închise ochii şi deschise aripile fără să se gândească de două ori. 

„Trebuie să îl salvez!”  La început aripile l-au durut puţin , dar nu mai conta. Trebuia să o salveze 

pe biata libelulă. Şi a reuşit. S-a apropiat şi a ajutat-o să scape din pânza cea lipicioasă de păianjen. 

 Atâta fericire câtă era pe chipul bietei libelule, nu-ţi poţi închipui. Credea că va muri şi, era 

doar un copil. De atâta bucurie, fără să îşi dea seama, fluturaşul nostru zbura împreună cu libelula 

prin toată poiana care era în apropiere. Zburând, libelula zări un luciu de apă şi se aşeză să se 

odihnească. Era un mic lac cu apa limpede ca şi cristalul. Soarele se reflecta în el de parcă şi el se 

bucura de voioşia micilor insecte. Fluturaşul se apropie în zbor de mica libelulă şi....pentru o 

clipă... zări în luciul apei o multitudine de culori. Nu-şi dădu seama că era chiar imaginea lui.  

Dar libelula uitându-se la el îi spuse: 

- Prieten drag, cât eşti de frumos!!! Cum îţi strălucesc aripile în lumina soarelui şi câte culori 

ai!!  Eu sunt doar un copil, dar nu am mai văzut niciodată un fluture atât de frumos ca tine. 

Aripile lui erau negre dar, în lumina soarelui străluceau albăstrui, turcoaz, verde cu nuanţe 

violet. Era atât de frumos! Atunci fluturaşul nostru se uită mai atent şi se văzu reflectat în luciul 
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apei. Nu îi venea să creadă că este el. De ce râdeau semenii lui? Pentru că nu îi văzuse adevărata 

lui culoare. Nu o văzuse nici chiar el. Doar soarele a ştiut să îl descopere. A trebuit ca bunătatea 

din sufletul lui să iasă la iveală ca apoi soarele să îl înfrumuseţeze. Dar cel mai important lucru 

pentru fluturaş era că îşi găsise un prieten.  

Din acea zi, fluturaşul şi libelula au fost nedespărţiţi. S-au întors în grădina cu flori. Toţi au 

rămas uimiţi. Nu îi cunoşteau pe cei doi sau, se prefăceau că nu îl recunosc pe fluturaş. Le era 

ruşine că râseseră de el. Libelula le-a povestit tuturor cum fluturele i-a salvat viaţa şi toţi l-au 

aplaudat. Chiar şi albinele. Atunci fluturaşul nostru s-a simţit foarte fericit şi...foarte frumos. 

 

TEMA   POVESTIRII :  Basm pentru copilul cu stima de sine scăzută 

 

       ANAMNEZA CAZULUI : 

 1. Date de identificare: 

Numele şi prenumele: A. P: 

Vârsta: 10  ani 

Sexul: masculin 

Ocupaţia: elev 

2. Date familiale: 

a. Componenţa familiei 

- mama, tatăl, un frate şi o soră 

b. Ocupaţia părinţilor: 

- mama: vânzătoare 

- tatăl:  constructor 

c. Relaţii familiale: 

- armonioase, de cooperare şi înţelegere 

d. Atitudinea familiei: 

- tolerantă 

3. Date pedagogice semnificative 

- rezultate foarte bune la şcoală, 

- nu e perseverent, 

- refuză să participe la activităţile extracurriculare. 

4. Prezentarea problematicii: 

A. P. Este un elev foarte bun la învăţătură dar care este un singuratic . Are uşoare probleme 

fizice: este foarte slab şi înalt iar din cauza unui accident din copilărie are maxilarul foarte 
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proeminent astfel încât dinţii îi ies în afară. Pe lângă toate acestea mai are şi unele probleme 

specifice vârstei (o acnee  pe faţă pe care părinţii au neglijat-o). Toate acestea precum şi glumele 

colegilor pe seama “frumuseţii” lui l-au transformat pe acesta într-un introvertit care stă numai în 

casă iar şcoala a devenit pentru el un calvar, chiar dacă îi place să înveţe. Nu vrea să participe la 

proiectele de grup şi nici la activităţile extracurriculare. Nu mai are niciun pic de încredere în el şi 

orice încercare din partea învăţătorului de a-l integra în grup s-a soldat cu eşec, acest lucru până ce 

într-o zi o colegă s-a apropiat de ele spunându-i că-i apreciază inteligența și că și-ar dori să 

colaboreze în întocmirea unor portofolii. Din acel moment subiectul nostru s-a simțit util, iar cei 

doi rezolvă în comun toate sarcinile școlare și extrașcolare. 

 

 

       de  Neale Donald Walsch 

Prof. Mariana Deleanu  

Școala Gimnazială ”Iustin Pîrvu” 

Poiana Teiului, Neamț 

data ca niciodata, a existat un Suflet Mic, care i-a declarat lui Dumnezeu: 

- Stiu cine sunt! 

Si Dumnezeu a raspuns: 

- Ce-mi spui e minunat! Si cine esti tu? 

Micul suflet a strigat : 

- Eu sunt Lumina! 

Dumnezeu a zambit cu drag: 

- Ai dreptate! Esti, intr-adevar, Lumina. 
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Micul Suflet era extrem de fericit; Tocmai deslusise misterul pe care intreg Regatul dorea 

sa-l descopere. 

- Uau !, spunea Micul Suflet, asta e grozav! 

Dar curand, doar a sti nu i-a mai fost suficient. Micul Suflet a inceput sa-si doreasca sa fie 

ceea ce tocmai descoperise ca este. 

Si astfel, Micul Suflet a mers din nou la Dumnezeu (ceea ce nu e deloc o idee rea pentru 

sufletelele care-si doresc sa fie Ceea ce Sunt cu Adevarat) si i-a spus : 

- Acum, ca stiu ce sunt, pot sa si fiu ceea ce sunt ? 

- Adica vrei sa FII Ceea ce ESTI cu Adevarat?, il intreba Dumnezeu. 

- Pai, raspunse el, una este sa stiu ce sunt, si cu totul alta e sa fiu ceea ce sunt. Vreau sa simt 

cum e sa fiu Lumina. 

- Dar tu chiar Esti Lumina!, ii raspunse Dumnezeu cu un zambet larg. 

- Intr-adevar! Dar eu chiar vreau sa simt cum e sa fii lumina, se tot plangea Micul Suflet. 

- Asa deci ?, raspunse Dumnezeu razand in barba-i, ar fi trebuit sa-mi dau seama de asta 

mai devreme, mereu ai fost un spirit aventuros. 

Atunci privirea lui Dumnezeu se schimba : 

- Ar fi totusi un lucru. 

- Ce? intreba Sufletelul. 

- Pai, nu exista decat Lumina. Vezi tu, am creat doar ceea ce esti tu si, astfel, nu exista nici 

o modalitate prin care tu sa traiesti experienta a Ceea ce Esti, atata vreme cat nu exista opusul a 

ceea ce esti. 

- Adica ?, intraba confuz, Micul Suflet. 

- Hai sa ne gandim in felul urmator, ii spuse Dumnezeu: tu esti ca o lumanare in Soare. Esti 

acolo impreuna cu alte milioane, miliarde de lumanari, pentru a crea Soarele. Si Soarele nu ar fi el 

insusi fara de tine; el nu ar fi Soarele, fara una din lumanarile sale. Si fara tine, el nu ar mai fi 

Soarele, pentru ca nu ar mai straluci la fel de puternic. Deci, cum ai putea sa te cunosti pe tine 

insuti ca fiind Lumina, cand tu esti in Lumina? 

- Pai, ii raspunse Sufletelul, tu esti Dumnezeul, gandeste-te la o solutie. 

Dumnezeu zambi din nou si-i spuse : 



335 

 

- Am gasit deja solutia. Pentru ca nu te poti vedea ca fiind Lumina, atata vreme cat tu esti in 

Lumina, atunci te vom inconjura cu intuneric. 

- Ce este intunericul ?, intreba Micul Suflet. 

- Este ceea ce tu nu esti. 

- Imi va fi frica de intuneric ?, intreba Micul Suflet. 

- Doar daca alegi tu sa-ti fie frica. Nu are, de fapt, de ce sa-ti fie teama, decat daca tu decizi 

asta. Vezi tu, noi ne jucam; doar ne prefacem ca e intuneric . 

- Aaa ! exclama Micul Suflet, deja m-am linistit. 

Apoi Dumnezeu ii explica faptul ca pentru a putea trai o experienta anume, va trebui sa 

apara exact opusul starii respective : 

- Si asta este un mare dar, pentru ca fara el, nu ai putea afla cum sunt toate de fapt. Nu ai 

putea sa cunosti Caldura, fara ajutorul Frigului, Sus fara Jos, Rapid fara Incet, Stanga fara Dreapta, 

Aici fara Acolo, Acum fara Atunci. Si astfel, incheie Dumnezeu, sa nu ridici pumnul ori vocea 

impotriva intunericului, nici sa nu-l blestemi. In schimb, fii Lumina in Intuneric si nu te intrista din 

cauza lui. Atunci vei sti Cine Esti cu Adevarat si toti ceilalti vor sti asta. Lasa-ti Lumina sa 

straluceasca, pentru ca si ceilalti sa afle cat esti de special. 

- Vrei sa spui ca e in regula sa-i las pe cei din jurul meu sa vada cat de special sunt?, intreba 

Micul Suflet. 

- Bine-nteles! raspunse Dumnezeu razand; este perfect in regula! Dar aminteste-ti ca 

”special” nu inseamna “mai bun”. Toti sunt speciali, fiecare in felul sau. Desi multi dintre ei au 

uitat lucrul acesta. Isi vor da seama ca este in ordine sa se considere si ei speciali la randul lor, doar 

atunci cand tu vei reusi sa accepti ca tu esti special. 

- Minunat !, radea Micul Suflet sarind in sus de bucurie, pot sa fiu oricat de special imi 

doresc! 

- Si poti sa incepi lucrul acesta, chiar acum! ,ii mai spuse Dumnezeu, care dansa de bucurie, 

impreuna cu Micul Suflet. Apoi, il intreba : 

- In ce mod iti doresti tu sa fii special ? 

- Nu inteleg. raspunse Micul Suflet. 

- Pai, a fi Lumina inseamna a fi special, si a fi special are multe aspecte. Este special sa fii 

bun. Este special sa fii bland. Este special sa fii creativ. Este special sa fii rabdator. Poti sa-mi spui 

in ce fel ai mai putea sa fii special? 
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Micul Suflet a ramas tacut pentru un moment : 

- Ma pot gandi la multe feluri de a fi special!, exclama Micul Suflet. Este special sa fii de 

ajutor. Este special sa fii darnic. Este special sa fii prietenos. Este special sa fii bun fata de altii. 

- Intr-adevar, ii raspunse Dumnezeu, iar tu poti sa fii toate acestea, sau orice parte iti 

doresti, oricand! Asta inseamna sa fii Lumina. 

- Stiu! Stiu! Stiu ce vreau sa fiu! striga Micul Suflet cu mult entuziasm, vreau sa fiu special, 

fiind iertator. E ceva special sa ierti? 

- O, da! e foarte special. 

- Ce bine! Asta vreau sa fiu! Vreau sa fiu iertator! Vreau sa traiesc experienta a ce 

inseamna sa fii iertator. 

- Bun, spuse Dumnezeu, dar inainte ar trebui sa stii ceva. 

Micul Suflet devenea putin nerabdator. Parea ca mereu apar unele complicatii. 

- Ce anume ar trebui sa stiu ?, ofta Micul Suflet. 

- Nu ai pe cine sa ierti. 

- Nimeni? Micul Suflet abia putea crede asta. 

- Nimeni! raspunse Dumnezeu. Tot ce am creat este perfect. Nu exista nici macar un suflet 

in toata creatia care sa fie mai putin decat perfect. Uita-te in jurul tau! 

Abia atunci observa Micul Suflet marea multime ce se adunase in jur. O multime de suflete 

venisera din toata imparatia, pentru ca se raspandise vorba cum ca Micul Suflet purta aceasta 

conversatie cu Dumnezeu si cu totii erau curiosi sa o auda. Privind in jurul lui, Micul Suflet a 

trebuit sa-i dea dreptate: nu exista nimeni mai putin minunat, mai putin magnific, mai putin perfect 

decat el insusi. Atat de minunata si stralucitoare era multimea din jur, incat Micul Suflet abia o 

putea privi. 

- Atunci pe cine ai putea ierta ?, intreba Dumnezeu. 

- Of! Nu va mai fi deloc distractiv, se imbufna Micul Suflet. Imi doream sa traiesc 

experienta iertarii. Doream sa aflu cat e de special sa fii iertator. 

Si astfel Micul Suflet tocmai aflase cum e sa fii trist. 

Dar chiar atunci, un Suflet Prietenos iesi din multime si se apropie. 

- Nu te intrista Suflet Micut, ii spuse Sufletul cel Prietenos, te voi ajuta eu. 
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- Da ?!?, se lumina Micul Suflet, dar cum? 

- Iti voi aduce pe cineva pe care sa ierti. 

- Poti face tu acest lucru ? 

- Cu siguranta! ciripi Sufletul cel Prietenos, pot sa apar in viata ta urmatoare si sa ma 

comport in asa fel, incat tu sa ai pe cine ierta. 

- Dar de ce? De ce ai face lucrul acesta?, intreba Micul Suflet. Tu, care esti o fiinta atat de 

perfecta! Tu, care vibrezi atat de putermic, incat abia te pot privi. Ce te-ar putea face sa vrei sa-ti 

incetinesti vibratia atat de mult, incat Lumina pe care o radiezi acum sa se transforme intr-un 

Intuneric dens ? Ce te-ar putea face, pe tine – care esti atat de usor, incat dansezi deaspura stelelor 

si te misti prin imparatie cu viteza gandului – sa apari in viata mea si sa comiti astfel de lucruri ? 

Micul Suflet fu suprins de raspuns. 

- Nu fi atat de mirat, spuse Sufletul cel Prietenos, si tu ai facut acelasi lucru pentru mine. 

Nu-ti amintesti? Ohooo, am dansat de multe ori impreuna, noi doi. Am dansat impreuna de-a 

lungul veacurilor. Ne-am jucat impreuna de multe ori si in multe locuri. Tu doar nu-ti amintesti. 

Am fost amandoi un Tot. 

Impreuna am fost Sus-ul si Jos-ul, Stanga si Dreapta, Aici si Acolo, Acum si Atunci. Am 

fost Femeia si Barbatul, Bunul si Raul, am fost amandoi si Victima si Agresorul. Astfel ne-am 

intalnit de nenumarate ori, noi doi, fiecare aducandu-i celuilalt exact ceea ce avea nevoie pentru a 

putea trai experienta a Ceea ce Suntem cu Adevarat. 

Sufletul cel Prietenos explica mai departe : Voi veni in viata ta urmatoare si voi fi «cel rau» 

de data asta. Iti voi face niste lucruri groaznice, si abia atunci tu vei putea trai experienta a ceea ce 

inseamna sa fii Cel care Iarta. 

- Dar ce anume imi vei face de va fi atat de inspaimantator?, intreba Micul Suflet, putin 

speriat. 

- Pai, ne vom gandi noi impreuna la ceva, raspunse Sufletul cel Prietenos, facandu-i un 

semn cu ochiul. 

Sufletul cel Prietenos devenise deodata serios si spuse cu o voce slaba : 

- Ai avut dreptate inainte, sa stii. 

- La ce te referi ? 

- Va trebui sa-mi incetinesc vibratiile si sa devin violent, pentru a putea face toate aceste 

lucruri nu prea placute. Va trebui sa ma prefac ca sunt cineva foarte diferit de ceea ce sunt de fapt. 



338 

 

As avea o favoare sa-ti cer. 

- Cere-mi orice!, striga Micul Suflet, incepand sa danseze si sa cante: Voi putea fi Iertator! 

Voi putea fi Iertator! 

Atunci Micul Suflet observa ca Sufletul cel Prietenos ramase foarte tacut. 

- Ce anume doresti sa-mi ceri? Ce as putea sa fac pentru tine? Esti un inger ca faci toate 

acestea pentru mine. 

- Bine-nteles ca Sufletul cel Prietenos este un inger, interveni Dumnezeu. Toti sunt ingeri. 

Aminteste-ti asta mereu: Eu va trimit numai ingeri. 

Si atunci Micul Suflet nu-si dorui nimic mai mult decat sa indeplineasca dorinta prietenului 

sau: 

- Ce pot sa fac pentru tine ? 

Sufletul cel Prietenos raspunse: 

- Atunci cand te voi lovi si te voi izbi. in momentele in care iti voi face cele mai groaznice 

lucruri pe care ai putea sa ti le imaginezi, in chiar acel moment, aminteste-ti te rog Cine Sunt cu 

Adevarat. 

- Oooo, imi voi aminti!, plangea Micul Suflet, iti promit! Mi te voi aminti exact asa cum 

esti acum, aici. 

- Bine, raspunse Prietenul sau, pentru ca, vezi tu, eu ma voi preface atat de bine, incat voi 

uita si eu la randul meu. Si daca nu iti vei aminti tu cine Sunt cu Adevarat, s-ar putea sa nu mai fiu 

in stare sa-mi reamintesc pentru o perioada lunga de timp. Si daca uit Cine Sunt, s-ar putea ca si tu 

sa uiti Cine Esti. Si astfel vom fi amandoi pierduti. Va fi nevoie ca un alt suflet sa vina si sa ne 

aminteasca amandurora Cine Suntem. 

- Nu, nu vom uita, ii promise Micul Suflet, iti voi reaminti eu. Si iti voi multumi ca mi-ai 

adus acest dar – sansa de a trai experienta a Cine Sunt cu Adevarat. 

Si astfel, cei doi cazusera de acord. Micul Suflet isi incepuse noua viata, emotionat sa fie 

Lumina, ceea ce era foarte special si entuziasmat sa faca parte din acel ceva foarte special, numit 

Iertare. 

Micul Suflet astepta cu nerabdare sa fie in stare sa traiasca experienta Iertarii si sa-i 

multumeasca oricarui suflet care facea ca acest lucru sa fie posibil. Si, ori de cate ori un nou suflet 

aparea in preajma lui – chiar daca acel nou suflet ii aducea bucurie ori tristete – dar mai ales daca ii 

aducea tristete – Micul Suflet isi amintea ce-i spusese Dumnezeu: 
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- Adu-ti aminte: eu va trimit numai ingeri. 

Descrierea cazului: 

A.T este o fată de 11 ani , mereu nemulțumită care găsea oricui câte un cusur, era 

invidioasă și voia să-i copieze pe ceilați. Povestea aceasta a jutat-o să descopere că ea trebuie să fie 

așa cum e ea, fără să fie nevoie să imite pe alți coipii, nici să le facă pe plac ca să obțină prietenia 

lor, dar nici să se supere pe colegi dacă  nu acceptau greșelile ei. Fiecare copil este unic , însă 

pentru a putea conviețui cu ceilalți trebuie să dăm dovadă de toleranță, de iubire, de răbdare, de 

prietenie. 
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loc. Independența, jud. Galați, premiul al III-lea 

Roman Raisa, prof. înv. primar Marc Nicoleta, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, loc. Arad, 

jud. Arad, premiul al II-lea 

Pataky Andrei , prof. înv. primar Marc Nicoleta, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, loc. Arad, 

jud. Arad, premiul al III-lea 

Badiu Andrei , prof. înv. primar Marc Nicoleta, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, loc. Arad, 

jud. Arad, premiul I 

Budău Daria-Rebeca, prof. înv. primar Săndulache Daniela- Maria, Școala Gimnazială „Nicolae 

Bălcescu”, loc. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, premiul al III-lea 

Budău Leonard, prof. înv. primar Săndulache Daniela- Maria, Școala Gimnazială „Nicolae 

Bălcescu”, loc. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, premiul I 

Arva Marta, prof. înv. primar Săndulache Daniela- Maria, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, 

loc. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, premiul al II-lea 
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Dimofte Alexandra, educat. Filote Teodora, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Fîrțănești, jud. Galați , 

premiul I 

Cocu Luis , educat. Filote Teodora, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Fîrțănești, jud. Galați, premiul al 

II-lea 

Denes Bianca , înv. Simon Liliana, Școala Gimnazială Traian, loc. Târnăveni, jud. Mureș, premiul 

al II-lea 

Cucui Irina, înv. Simon Liliana, Școala Gimnazială Traian, loc. Târnăveni, jud. Mureș, premiul I 

Pop Ayanna , prof. înv. preșcolar Cozma Lorena, G.P.P. nr. 13, loc. Satu –Mare, jud. Satu-Mare, 

premiul I 

Berinde Rareș, prof. înv. preșcolar Cozma Lorena, G.P.P. nr. 13, loc. Satu –Mare, jud. Satu-Mare, 

premiul al II-lea 

Marchiș Marian, prof. înv. preșcolar Cozma Lorena, G.P.P. nr. 13, loc. Satu –Mare, jud. Satu-

Mare, premiul al III-lea 

Mirica Ingrid, prof. înv. preșcolar Onica Francisca, G.P.N Predeal Sarari, loc. Predeal Sarari, jud. 

Prahova, premiul I 

Tudose Sorin , prof. înv. preșcolar Onica Francisca, G.P.N Predeal Sarari, loc. Predeal Sarari, jud. 

Prahova, premiul al II-lea 

 

Durlă Ingrid , prof. înv. primar Andreescu Camelia, Școala Gimnazială nr. 81, loc. București, 

Sector 3, premiul I 

Ilie Kalina, prof. înv. primar Andreescu Camelia, Școala Gimnazială nr. 81, loc. București, Sector 

3, premiul al III-lea 

Hurjui Andreea, prof. înv. primar Andreescu Camelia, Școala Gimnazială nr. 81, loc. București, 

Sector 3, premiul al III-lea 

Noaca Ioana, educatoare Zaharia Elena, Grădinița cu P.P. nr.2, loc. Bârlad, jud. Vaslui, premiul I 

Brașoveanu Ștefan, educatoare Zaharia Elena, Grădinița cu P.P. nr.2, loc. Bârlad, jud. Vaslui, 

premiul al III-lea 

Rusu Nectarie, educatoare Zaharia Elena, Grădinița cu P.P. nr.2, loc. Bârlad, jud. Vaslui, premiul 

al II-lea 
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Vîlcu Icana Ștefania , educatoare Ungureanu Nicoleta- Alexandra, G.P.N.Panatău, loc. Panatău, 

jud. Buzău, premiul I 

Marin Andrei, educatoare Ungureanu Nicoleta- Alexandra, G.P.N.Panatău, loc. Panatău, jud. 

Buzău, premiul al II-lea 

Cucu Alexandru, educatoare Ungureanu Nicoleta- Alexandra, G.P.N.Panatău, loc. Panatău, jud. 

Buzău, premiul al III-lea 

Coșulă Gabriela, prof. înv. primar Gheorghiu Mariana, Școala Gimnazială „Ioan Luca”, loc. 

Farcașa, jud. Neamț, premiul al II-lea 

Ioniță Iustina  , prof. înv. primar Gheorghiu Mariana, Școala Gimnazială „Ioan Luca”, loc. Farcașa, 

jud. Neamț, premiul I 

Țifui Diana, prof. înv. primar Lalău Elena, Școala Gimnazială Hangu, loc. Hangu, jud. Neamț, 

premiul al III-lea 

Pădurariu Vlad, prof. înv. primar Lalău Elena, Școala Gimnazială Hangu, loc. Hangu, jud. Neamț, 

premiul al II-lea 

Manolescu Denisa, prof. înv. primar Lalău Elena, Școala Gimnazială Hangu, loc. Hangu, jud. 

Neamț, premiul I 

Oancea Georgiana, prof. înv. primar Petrișor Paula, Școala Gimnazială Recea, loc. Recea, jud. 

Brașov, premiul al III-lea 

Achim Ioana- Adriana”, prof. înv. primar Petrișor Paula, Școala Gimnazială Recea, loc. Recea, 

jud. Brașov, premiul I 

Stoica Sabrina”, prof. înv. primar Petrișor Paula, Școala Gimnazială Recea, loc. Recea, jud. 

Brașov, premiul al II-lea 

Negrea Răzvan , prof. înv. primar Lazarciuc Marta- Valeria, Școala Gimnazială „George Coșbuc”, 

loc. Sighetu-Marmației, jud. Maramureș, premiul al III-lea 

Damarcsek Lorena-Nicoleta, prof. înv. primar Lazarciuc Marta- Valeria, Școala Gimnazială 

„George Coșbuc”, loc. Sighetu-Marmației, jud. Maramureș, premiul I 

Brenner Cristian-Mihai, prof. înv. primar Lazarciuc Marta- Valeria, Școala Gimnazială „George 

Coșbuc”, loc. Sighetu-Marmației, jud. Maramureș, premiul al II-lea 
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David Larisa-Valentina, prof. înv. primar Lazarciuc Marta- Valeria, Școala Gimnazială „George 

Coșbuc”, loc. Sighetu-Marmației, jud. Maramureș, premiul al III-lea 

 

Petridean Cristina, prof. Popovici Elena-Daniela, Școla Gimnaazială „Avram Iancu”, loc. Unirea, 

jud. Alba, premiul al II-lea 

Vieru Miruna , prof. înv. primar Rușconi Mihaela, Școala Primară „Gheorghe Asachi”, loc. Iași, 

jud. Iași, premiul I 

Mercus Alexandru-Mihail, prof. înv. primar Rușconi Mihaela, Școala Primară „Gheorghe Asachi”, 

loc. Iași, jud. Iași, premiul al II-lea 

Țugui Pralea Maria, prof. înv. primar Rușconi Mihaela, Școala Primară „Gheorghe Asachi”, loc. 

Iași, jud. Iași, premiul al III-lea 

Jun Long Li , prof. înv. primar Nicolae Ruxandra-Ioana, Școala Gimnazială nr. 27, Sector 2, loc. 

București, premiul I 

Plămădeală Mara, prof. înv. primar Nicolae Ruxandra-Ioana, Școala Gimnazială nr. 27, Sector 2, 

loc. București, premiul al II-lea 

Diaconu Răzvan, prof. înv. primar Nicolae Ruxandra-Ioana, Școala Gimnazială nr. 27, Sector 2, 

loc. București, premiul al III-lea 

 

Ciuraru Paulina , Prof. Bontă Iuliana-Crinuța, Colegiul „Grigore Antipa”, loc. Bacău. Jud. Bacău, 

premiul al II-lea 

Roca Daniela, Prof. Bontă Iuliana-Crinuța, Colegiul „Grigore Antipa”, loc. Bacău. Jud. Bacău, 

premiul I 

Formagiu Mihaela, Prof. Bontă Iuliana-Crinuța, Colegiul „Grigore Antipa”, loc. Bacău. Jud. 

Bacău, mențiune 

 

Croitoru Gesica- prof. înv. primar Matasă Elena, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. Bacău, 

jud. Bacău, premiul I 

 

Orbu Constantin- prof. înv. primar Matasă Elena, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. Bacău, 

jud. Bacău, premiul al II-lea 
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Roșu Cătălin- prof. înv. primar Matasă Elena, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. Bacău, jud. 

Bacău , premiul al III-lea 

Oros Daria, prof. înv. primar Oniga Claudia și Serdenciuc Lucia, Școala Gimnazială „George 

Coșbuc”, loc. Sigetu Marmației, jud. Maramureș, premiul I 

Danci Petruța, prof. înv. primar Oniga Claudia și Serdenciuc Lucia, Școala Gimnazială „George 

Coșbuc”, loc. Sigetu Marmației, jud. Maramureș, premiul al II-lea 

Cordoș Daria, prof. înv. primar Oniga Claudia și Serdenciuc Lucia, Școala Gimnazială „George 

Coșbuc”, loc. Sigetu Marmației, jud. Maramureș, premiul al III-lea 

Mocian Ardelean Cornel, prof. înv. primar Oniga Claudia și Serdenciuc Lucia, Școala Gimnazială 

„George Coșbuc”, loc. Sigetu Marmației, jud. Maramureș- mențiune  

Damarcsek Lorena, prof. înv. primar Oniga Claudia și Serdenciuc Lucia, Școala Gimnazială 

„George Coșbuc”, loc. Sigetu Marmației, jud. Maramureș, premiul al III-lea 

Rednic Cristina- prof. înv. primar Oniga Claudia și Serdenciuc Lucia ,Școala Gimnazială „George 

Coșbuc”, loc. Sigetu Marmației, jud. Maramureș, premiul al II-lea 

Malearciuc Florin- prof. înv. primar Oniga Claudia și Serdenciuc Lucia ,Școala Gimnazială 

„George Coșbuc”, loc. Sigetu Marmației, jud. Maramureș-mențiune 

Ungureanu Alexia-Elena , prof. înv. preșcolar Munteanu Anișoara, Școala Gimnazială Hangu, 

Grădinița Buhalnița, jud. Neamț, premiul I 

Drăgușanu Andreea-Alesia, prof. înv. preșcolar Munteanu Anișoara, Școala Gimnazială Hangu, 

Grădinița Buhalnița, jud. Neamț, premiul al II-lea 

Amarinei Maria-Magdalena, prof. înv. preșcolar Munteanu Anișoara, Școala Gimnazială Hangu, 

Grădinița Buhalnița, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Marinescu Ana-Bianca, prof. înv. primar Pleșoianu Ana-Maria, Școala Gimnazială „Pia Brătianu”, 

Sector 1, loc. București, premiul al II-lea 

Constantin Bianca-Alexandra, prof. înv. primar Pleșoianu Ana-Maria, Școala Gimnazială „Pia 

Brătianu”, Sector 1, loc. București, premiul I 
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Sălcieanu Ioana, prof. înv. primar Pleșoianu Ana-Maria, Școala Gimnazială „Pia Brătianu”, Sector 

1, loc. București, premiul al III-lea 

Andreescu Maria, prof. înv. primar Patrichi Ana-Raluca, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul I 

Chicuș Ana Maria ,prof. înv. primar Patrichi Ana-Raluca, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul al II-lea 

Florescu Daniela prof. înv. primar Patrichi Ana-Raluca, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul al III-lea 

Țâboc Denisa- prof. Moldovan Florina, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. Unirea, jud. Alba, 

premiul al II-lea 

Părduț Ioana- prof. Moldovan Florina, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. Unirea, jud. Alba, 

premiul I 

Onoferi Gabriela , prof. înv. primar Porumb Maria, Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu”, loc. 

Bârlad, jud. Vaslui, premiul al II-lea 

Darie Cristina , prof. înv. primar Porumb Maria, Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu”, loc. 

Bârlad, jud. Vaslui, premiul I 

Topală Daniela , prof. înv. primar Porumb Maria, Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu”, loc. 

Bârlad, jud. Vaslui 

Alexandrescu Alessia , prof. înv. primar Costache Elena-Păpușa, Școala Gimnazială Coresi, loc. 

Târgoviște, jud. Dâmbovița, premiul al III-lea 

Rusu Alexandra , prof. înv. primar Costache Elena-Păpușa, Școala Gimnazială Coresi, loc. 

Târgoviște, jud. Dâmbovița, premiul al II-lea 

Neguț Sofia ,prof. înv. primar Costache Elena-Păpușa, Școala Gimnazială Coresi, loc. Târgoviște, 

jud. Dâmbovița, premiul I 

Stanciu Nicoleta învățător Mocanu-Savu Marinela-Doina, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, 

loc. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, premiul al III-lea 

Varea Adelina învățător Mocanu-Savu Marinela-Doina, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, 

loc. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, premiul I 

Ghiurcă Denisa- Valentina învățător Mocanu-Savu Marinela-Doina, Școala Gimnazială „Nicolae 

Bălcescu”, loc. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, premiul al II-lea 
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Metea Felician- prof. Ozsvath Adriana-Elisabeta, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. Unirea, 

jud. Alba, premiul I 

David Paul-Prietenia- prof. Ozsvath Adriana-Elisabeta, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. 

Unirea, jud. Alba, premiul al II-lea 

 

Sava Ioana,  prof. Fediuc Claudia-Andreea, Școala Gimnazială „Elena Rareș”, loc. Botoșani, jud. 

Botoșani, premiul al II-lea 

Munteanu Medeea-Ioana, ,  prof. Fediuc Claudia-Andreea, Școala Gimnazială „Elena Rareș”, loc. 

Botoșani, jud. Botoșani, premiul I 

 

Ajudelui Anamaria, prof. Apostu Mihaela, Liceul Tehnologic Special „Sf. Stelian”, loc. Botoșani, 

jud. Botoșani, premiul al III-lea 

Decu Larisa ,prof. Apostu Mihaela, Liceul Tehnologic Special „Sf. Stelian”, loc. Botoșani, jud. 

Botoșani, premiul I 

Țurcanu Florin ,prof. Apostu Mihaela, Liceul Tehnologic Special „Sf. Stelian”, loc. Botoșani, jud. 

Botoșani, premiul al II-lea 

Chiriță Sofia-Maria,  prof. înv. primar Tudor Vasilica-Veronica, Liceul Teoretic Horia Hulubei 

Măgurele, jud. Ilfov, premiul al II-lea 

Ioniță Ctistina- Denisa, prof. înv. primar Tudor Vasilica-Veronica, Liceul Teoretic Horia Hulubei 

Măgurele, jud. Ilfov, premiul I 

Castravete Bianca ,prof. înv. primar Tudor Vasilica-Veronica, Liceul Teoretic Horia Hulubei 

Măgurele, jud. Ilfov, premiul al III-lea 

Sabina Rotariu, prof. înv. primar Pușcă Claudia, Școala Gimnazială  nr. 7, loc. Mediaș, jud. Sibiu, 

premiul I 

Hudea Alexandra-Maria, prof. înv. primar Pușcă Claudia, Școala Gimnazială  nr. 7, loc. Mediaș, 

jud. Sibiu, premiul al II-lea 

 

Stroescu Cleopatra-Andreea ,  prof. Cristea Camelie-Geanina, Școala Gimnazială „Garabet 

Ibrăileanu”, loc. Târgu Frumos, jud. Iași, premiul I 
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Oblincescu Vlad- Ionuț,  prof. Cristea Camelie-Geanina, Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu”, 

loc. Târgu Frumos, jud. Iași, premiul al II-lea 

Muraru Ioan,  prof. Cristea Camelie-Geanina, Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu”, loc. Târgu 

Frumos, jud. Iași, premiul al III-lea 

Filimon Amalia, înv. Pagu Valentina, Școala Gimnazială Timișești-Structura Plăieșu, jud. Neamț  , 

premiul I 

Boboc Andreea , înv. Pagu Valentina, Școala Gimnazială Timișești-Structura Plăieșu, jud. Neamț  , 

premiul al II-lea 

Baciu Mario-Ionuț, prof. înv. primar Gîrbea Tatiana, Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, loc. 

Horia, jud. Neamț, premiul I 

Sîrghie Ioana –Maria, prof. înv. primar Gîrbea Tatiana, Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, loc. 

Horia, jud. Neamț, premiul al II-lea 

Voica Maia-Elena, prof. înv. primar Gîrbea Tatiana, Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, loc. 

Horia, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Bendriș Lorena, prof. înv. primar Vlasa Maria, Liceul Tehnologic „Vasile Netea”, loc. Deda, jud. 

Mureș, premiul I 

Barta Izabella, prof. înv. primar Crișan Maria, Liceul Tehnologic, loc. Jidvei, jud. Alba, premiul I 

Spătar Denisa, prof. înv. primar Crișan Maria, Liceul Tehnologic, loc. Jidvei, jud. Alba, premiul al 

II-lea 

 

Bîrgăoanu Nicoleta-Mădălina , prof. înv. primar Arcip Lucica, Școala Gimnazială Râșca, Structura 

Buda, loc. Rîșca, jud. Suceava, premiul al III-lea 

Nistor laura-Dumitrița, prof. înv. primar Arcip Lucica, Școala Gimnazială Râșca, Structura Buda, 

loc. Rîșca, jud. Suceava, premiul al II-lea 

Pîslaru Florina, prof. înv. primar Arcip Lucica, Școala Gimnazială Râșca, Structura Buda, loc. 

Rîșca, jud. Suceava, premiul I 

Vasilaș Ioana prof. înv. primar Oprișan Oana-Mirela, Școala Primară Fruntești, loc. Filipeni, jud. 

Bacău, premiul al III-lea 
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Verman Miruna prof. înv. primar Oprișan Oana-Mirela, Școala Primară Fruntești, loc. Filipeni, 

jud. Bacău, premiul I 

Perju Iustin prof. înv. primar Oprișan Oana-Mirela, Școala Primară Fruntești, loc. Filipeni, jud. 

Bacău, premiul al II-lea 

 

Zahariea Alexandra ,prof. înv. primar Nistor Ioana-Iuliana, Școala Gimnazială Stănița, Structura 

Todireni, loc. Stănița, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Stafie Oana , prof. înv. primar Nistor Ioana-Iuliana, Școala Gimnazială Stănița, Structura Todireni, 

loc. Stănița, jud. Neamț, premiul I 

 

Macsim Elena, prof. înv. primar Nistor Ioana-Iuliana, Școala Gimnazială Stănița, Structura 

Todireni, loc. Stănița, jud. Neamț, premiul al II-lea 

 

Vasilică Andreea-Raluca, înv. Coropceanu Nela- Lia, Școala Gimnazială nr. 1 Bălteni, loc. 

Bălteni-Deal, jud. Vaslui, premiul I 

Vasilică Ștefania, înv. Coropceanu Nela- Lia, Școala Gimnazială nr. 1 Bălteni, loc. Bălteni-Deal, 

jud. Vaslui, premiul al II-lea 

Pop Emanuel, înv. Timar Elisabeta, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. Unirea, jud. Alba, 

premiul al III-lea 

Boldor Ana, înv. Timar Elisabeta, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. Unirea, jud. Alba, 

premiul I 

Rostaș Miluț, înv. Timar Elisabeta, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. Unirea, jud. Alba, 

premiul al II-lea 

Scripcaru Sebastian, prof. înv. preșcolar Rusu Eugenia, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. 

Poiana Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Sturzu Nicolae, prof. înv. preșcolar Rusu Eugenia, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Dorneanu Iustina, prof. înv. preșcolar Rusu Eugenia, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul I 

Dumitriu Luca, prof. înv. preșcolar Rusu Eugenia, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al II-lea 
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Diaconu Ilinca, prof. înv. preșcolar Rusu Eugenia, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al II-lea 

Stroescu Cleopatra –Andreea , Prof. înv. primar Cristea Camelia-Geanina, Școala Gimnazială „G. 

Ibrăileanu”, loc. Târgu Frumos, jud. Iași, premiul I 

Oblîncescu Vlad-Ionuț Prof. înv. primar Cristea Camelia-Geanina, Școala Gimnazială „G. 

Ibrăileanu”, loc. Târgu Frumos, jud. Iași, premiul al II-lea 

  Murau Ioan-Casian Prof. înv. primar Cristea Camelia-Geanina, Școala Gimnazială „G. 

Ibrăileanu”, loc. Târgu Frumos, jud. Iași, premiul al III-lea 

Tanasă Luiza , prof. înv. preșcolar Buium Claudia, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al II-lea 

Arghir Narcisa , prof. înv. preșcolar Buium Claudia, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul I 

Pîntea Dumitrela, înv. Diaconu Niculina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana Teiului, 

jud. Neamț, premiul al III-lea 

Carază Diana, înv. Diaconu Niculina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana Teiului, jud. 

Neamț, premiul al II-lea 

Chibea Maria, înv. Diaconu Niculina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana Teiului, jud. 

Neamț, premiul al III-lea 

Gheorghiu Iasmina, înv. Diaconu Niculina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana Teiului, 

jud. Neamț, premiul al III-lea 

Gîrbea Petru, înv. Diaconu Niculina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana Teiului, jud. 

Neamț, premiul al III-lea 

Bonteanu Paula, înv. Diaconu Niculina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana Teiului, jud. 

Neamț, premiul al III-lea 

Chirilă Amalia, înv. Diaconu Niculina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana Teiului, jud. 

Neamț, premiul I 

Chirilă Alexandra, prof. Răileanu Marina, Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, loc. Poiana Teiului, jud. 

Neamț, premiul al II-lea 

Diaconu Delia, prof. Răileanu Marina, Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, loc. Poiana Teiului, jud. 

Neamț, premiul al III-lea 
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Sava Valentina, prof. Răileanu Marina, Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, loc. Poiana Teiului, jud. 

Neamț, premiul I 

Erhan Ioana, prof. înv. primar Simionescu Ioana-Lucia, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. 

Poiana Teiului, jud. Neamț, premiul I 

 

Chiorbeja Daria, prof. înv. primar Simionescu Ioana-Lucia, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. 

Poiana Teiului, jud. Neamț, premiul al II-lea 

Chiruță Maria, prof. înv. primar Simionescu Ioana-Lucia, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. 

Poiana Teiului, jud. Neamț, premiul al II-lea 

Florea Denisa- Maria, prof. înv. primar Mocanu Elena, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. 

Poiana Teiului, jud. Neamț, premiul I 

Doboș Daria, prof. înv. primar Mocanu Elena, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Simota Isidora- Irina, prof. înv. primar Mocanu Elena, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. 

Poiana Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Crăciun Andreea, prof. înv. primar Mocanu Elena, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al II-lea 

Chiruță Lorena, prof. înv. primar Chiorbeja Alina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Gălbează Ștefan, prof. înv. primar Chiorbeja Alina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Ioniță Ana –Maria, prof. înv. primar Chiorbeja Alina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. 

Poiana Teiului, jud. Neamț, premiul I 

Samachișă Octavian, prof. înv. primar Chiorbeja Alina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. 

Poiana Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Chiorbeja Sergiu, prof. înv. primar Chiorbeja Alina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al II-lea 

Lazăr Iustina, prof. înv. primar Chiorbeja Alina, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Deleanu Ana-Maria, prof. înv. primar Doboș Valeria, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. 

Poiana Teiului, jud. Neamț, premiul I 
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Țifui Sofia- Maria, prof. înv. primar Doboș Valeria, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Aioanei Matei, prof. înv. primar Doboș Valeria, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Onofrei Teodor, prof. înv. primar Doboș Valeria, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al II-lea 

Todosia Rareș, prof. înv. primar Doboș Valeria, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

  Chirilă Alexandru, prof. înv. primar Baltag Florența, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. 

Poiana Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Dorneanu Bianca, prof. înv. primar Baltag Florența, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al III-lea 

Bistriceanu Rebeca, prof. înv. primar Baltag Florența, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. 

Poiana Teiului, jud. Neamț, premiul I 

Panaite Mihai, prof. înv. primar Baltag Florența, Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, loc. Poiana 

Teiului, jud. Neamț, premiul al II-lea 

 

Baciu Maria,prof. înv. primar Gîrbea Tatiana, Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, loc. Horia, jud. 

Neamț, premiul al III-lea 

Sîrghie Ioana ,prof. înv. primar Gîrbea Tatiana, Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, loc. Horia, 

jud. Neamț, premiul I 

Voica Maria ,prof. înv. primar Gîrbea Tatiana, Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, loc. Horia, jud. 

Neamț, premiul al II-lea 

Stanciu Nicoleta,prof, Mocanu –Savu Marinela-Doina, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul I 

Varea Adelina, prof, Mocanu –Savu Marinela-Doina, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul al III-lea 

Ghiurca Denisa ,prof, Mocanu –Savu Marinela-Doina, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul al II-lea 
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Darie Cristina,prof. Porumb Maria, Școala Gimnazială Stroe S Delloescu, loc. Bârlad, jud. Vaslui, 

premiul I 

Topală Daniela,prof. Porumb Maria, Școala Gimnazială Stroe S Delloescu, loc. Bârlad, jud. 

Vaslui, premiul al II-lea 

Onofrei Gabriela,prof. Porumb Maria, Școala Gimnazială Stroe S Delloescu, loc. Bârlad, jud. 

Vaslui, premiul al III-lea 

Hursui Andreea,prof. înv. primar Andreescu Camelia, Școala Gimnazială nr. 81, loc. București, 

premiul I 

Ilie Kalina,prof. înv. primar Andreescu Camelia, Școala Gimnazială nr. 81, loc. București, premiul 

al III-lea 

Durlă Ingria, prof. înv. primar Andreescu Camelia, Școala Gimnazială nr. 81, loc. București, 

premiul al III-lea 

Gavrilă Andreea,prof. înv. primar Băluță Anișoara –Iuliana, Școala Gimnazială „Alexei 

Mateevici”, loc. Movileni, jud. Galați, premiul al III-lea 

Șerban Andreea,prof. înv. primar Băluță Anișoara –Iuliana, Școala Gimnazială „Alexei 

Mateevici”, loc. Movileni, jud. Galați, premiul I 

Marcu Roberto,prof. înv. primar Băluță Anișoara –Iuliana, Școala Gimnazială „Alexei Mateevici”, 

loc. Movileni, jud. Galați, premiul al II-lea 

Mihăilă Ana-Maria,înv. Degeratu Roxana, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, loc. Bacău, jud. 

Bacău, premiul I 

Vrabie Melisa,înv. Degeratu Roxana, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, loc. Bacău, jud. Bacău, 

premiul al II-lea 

Budău Roberto,înv. Degeratu Roxana, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, loc. Bacău, jud. 

Bacău, premiul al III-lea 

Budău Daria-Rebeca,prof. înv. primar Săndulache Daniela, Școala Gimnazială „Nicolae 

Bălcescu”, loc. Bacău, jud. Bacău, premiul I 

Arva Marta,prof. înv. primar Săndulache Daniela, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul al II-lea 

Budău Leonard,prof. înv. primar Săndulache Daniela, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul al III-lea 
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Mirică Ingrid,prof. înv. preșcolar Onica Francisca, Școala Gimnazială „Mănăstireanu Mihai”, loc. 

Predeal Sărari, jud. Prahova, premiul al II-lea 

Tudose Sorin,prof. înv. preșcolar Onica Francisca, Școala Gimnazială „Mănăstireanu Mihai”, loc. 

Predeal Sărari, jud. Prahova, premiul I 

Iancu Daria-Anca,prof. înv. primar Costin Elena, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, jud. 

Galați, premiul al III-lea 

Monu Ioana –Anca,prof. înv. primar Costin Elena, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, jud. 

Galați, premiul I 

Negru Mihaela-Sara,prof. înv. primar Costin Elena, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, 

jud. Galați, premiul al II-lea 

Bute Selena,prof. înv. primar Perjeru Vasilica, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, jud. 

Galați, premiul al III-lea 

Croitoru Oana,prof. înv. primar Perjeru Vasilica, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, jud. 

Galați, premiul I 

Stan Andreea,prof. înv. primar Perjeru Vasilica, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, jud. 

Galați 

Costin Raluca,prof. înv. primar Perjeru Vasilica, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, jud. 

Galați, premiul al II-lea 

Sârbu Alexandra,prof. Stegaru Ana-Maria, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, jud. Galați, 

premiul I 

Chirița Daria,prof. Stegaru Ana-Maria, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Independența, jud. Galați, 

premiul al II-lea 

Buruiană Bianca, prof. Stanciu Ana-Maria, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București, premiul I 

Zmarandache Maria, prof. Stanciu Ana-Maria, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București, premiul al 

II-lea 

Stoica Valentin, prof. Stanciu Ana-Maria, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București, premiul al III-

lea 

Rot Eduard ,prof. Lupu Roxana, Școala Gimnazială „Elena Rareș”, loc. Botoșani, jud. Botoșani, 

premiul al II-lea 
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Tican Ana-Maria, prof. Lupu Roxana, Școala Gimnazială „Elena Rareș”, loc. Botoșani, jud. 

Botoșani, premiul I 

Chitic Gențiana Engy,prof. Lupu Roxana, Școala Gimnazială „Elena Rareș”, loc. Botoșani, jud. 

Botoșani, premiul al III-lea 

Munteanu Medeea, prof. Fediuc Claudia-Andreea, Școala Gimnazială „Elena Rareș”, loc. 

Botoșani, jud. Botoșani, premiul al II-lea 

Sava Ioana, prof. Fediuc Claudia-Andreea, Școala Gimnazială „Elena Rareș”, loc. Botoșani, jud. 

Botoșani, premiul I 

Țurcanu Florin, prof. Apostu Mihaela, Școala Gimnazială nr. 2, loc. Botoșani, jud. Botoșani, 

premiul al III-lea 

Ajudelui Ana Maria, prof. Apostu Mihaela, Școala Gimnazială nr. 2, loc. Botoșani, jud. Botoșani, 

premiul al II-lea 

Decu Larisa, prof. Apostu Mihaela, Școala Gimnazială nr. 2, loc. Botoșani, jud. Botoșani, premiul 

al III-lea 

Vasilaș Ioana, prof. înv. primar Oprișanu Oana-Mirela, Școla Primară Fruntești, loc. Filipeni, jud. 

Bacău, premiul I 

Perju Iustin, prof. înv. primar Oprișanu Oana-Mirela, Școla Primară Fruntești, loc. Filipeni, jud. 

Bacău, premiul al II-lea 

Verneau Miruna, prof. înv. primar Oprișanu Oana-Mirela, Școla Primară Fruntești, loc. Filipeni, 

jud. Bacău, premiul al III-lea 

Andreescu Maria, prof. înv. primar Patrichi Ana-Raluca, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul al III-lea 

Florescu Daniela, prof. înv. primar Patrichi Ana-Raluca, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul al II-lea 

Chircuș Ana-Maria, prof. înv. primar Patrichi Ana-Raluca, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul I 

Merlușcă Ionuț, prof. înv. primar Constantinescu Mariana, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul al III-lea 

Chiriac Briana, prof. înv. primar Constantinescu Mariana, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul I 
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Rogoz Andrei, prof. înv. primar Constantinescu Mariana, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. 

Bacău, jud. Bacău, premiul al II-lea 

Lupu Rebeca, prof. înv. primar Simionescu Simona, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Roma, jud. 

Botoșani, premiul al II-lea 

Găitan Mihai, prof. înv. primar Simionescu Simona, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Roma, jud. 

Botoșani, premiul I 

Adochiței Marcel, prof. înv. primar Simionescu Simona, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Roma, jud. 

Botoșani- mențiune 

Brinde Rareș, prof. înv. preșcolar Cozma Lorena, Școala Gimnazială, loc. Satu-Mare, jud. Satu-

Mare, premiul al II-lea 

Marchiș Marian, prof. înv. preșcolar Cozma Lorena, Școala Gimnazială, loc. Satu-Mare, jud. Satu-

Mare, premiul I 

Pop Ayanna, prof. înv. preșcolar Cozma Lorena, Școala Gimnazială, loc. Satu-Mare, jud. Satu-

Mare- mențiune 

Udrea Alexandra, înv. Filip Victorița, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București, premiul I 

Pițigoi Larisa, înv. Filip Victorița, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București, premiul al III-lea 

Burloi Andreea, înv. Filip Victorița, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București, premiul al II-lea- 

mențiune 

Ivan David-Andrei, prof. înv. primar Stoica Mihaela-Elena, Școala Gimnazială nr. 13, loc. 

București, premiul al III-lea 

Ivan Luca-Ionuț, prof. înv. primar Stoica Mihaela-Elena, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București, 

premiul al III-lea 

Mehedințu Alexandra, prof. înv. primar Stoica Mihaela-Elena, Școala Gimnazială nr. 13, loc. 

București, premiul I 

Sotir Robert, înv. Vlaicu Ionela, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București, premiul al II-lea 

Stuparu Yanis, înv. Vlaicu Ionela, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București, premiul al III-lea 

Oltean Darius, înv. Vlaicu Ionela, Școala Gimnazială nr. 13, loc. București, premiul I 

Pop Emanuel, prof. înv. primar Timar Elisabeta, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. Unirea, 

jud. Alba, premiul al II-lea 

Rostaș Miluț, prof. înv. primar Timar Elisabeta, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. Unirea, 

jud. Alba, premiul I 
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Boldor Ana, prof. înv. primar Timar Elisabeta, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, loc. Unirea, 

jud. Alba, premiul al III-lea 

 

Călin Mihai-Felix, prof. Popescu Ștefania, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, loc. Roșiorii de 

Vede, jud. Teleorman, premiul I 

Badea Vlad, prof. Popescu Ștefania, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, loc. Roșiorii de Vede, 

jud. Teleorman, premiul al II-lea 

Pitică Iulia-Maria, prof. Popescu Ștefania, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, loc. Roșiorii de 

Vede, jud. Teleorman, premiul al III-lea 

Răileanu Denisa, prof. Înv. primar Bucșă Lina, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Vicovu de sus, jud. 

Suceava, premiul I 

Chelba Catmiel-Onisim, prof. Înv. primar Bucșă Lina, Școala Gimnazială nr. 1, loc. Vicovu de sus, 

jud. Suceava, premiul al II-lea 

Brezae Iulian, prof. înv. primar Parga Silvia, Școala Gimnazială nr. 31, loc. București, Sector 2, 

premiul al II-lea 

Dragu Sofia, prof. înv. primar Parga Silvia, Școala Gimnazială nr. 31, loc. București, Sector 2, 

premiul I 

Tudora Ana, prof. înv. primar Parga Silvia, Școala Gimnazială nr. 31, loc. București, Sector 2, 

premiul al III-lea 

Diaconu Răzvan, prof. înv. primar Nicolae Ruxandra-Ioana, Școala Gimnazială nr. 27, loc. 

București, Sector 2, premiul al II-lea 

Plămădeală Mara, prof. înv. primar Nicolae Ruxandra-Ioana, Școala Gimnazială nr. 27, loc. 

București, Sector 2- mențiune 

Li Jun Long, prof. înv. primar Nicolae Ruxandra-Ioana, Școala Gimnazială nr. 27, loc. București, 

Sector 2, premiul I 

Iamandi George, prof. înv. primar Filote Teodora, Școala Gimnazială nr. 1 Fîrtănești, jud. Galați, 

premiul al II-lea 

Dimofte Alexandra, prof. înv. primar Filote Teodora, Școala Gimnazială nr. 1 Fîrtănești, jud. 

Galați, premiul I 

Achim Ioana Adriana, înv. Petrișor Paula , Școala Gimnazială Recea, jud. Brașov, premiul al II-lea 

Oancea Georgiana, înv. Petrișor Paula , Școala Gimnazială Recea, jud. Brașov, premiul I 
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Stoica Sabrina, înv. Petrișor Paula , Școala Gimnazială Recea, jud. Brașov, premiul al III-lea 

Vasilică Raluca- Andreea , înv. Coropceanu Nela- Lia, Școala Primară Bălteni-Deal, jud. Vaslui- 

mențiune 

Vasilică Ștefania , înv. Coropceanu Nela- Lia, Școala Primară Bălteni-Deal, jud. Vaslui, premiul I 

Ciuraru Paulina, prof. Bontă Iuliana –Crinuța, Colegiul „Grigore Antipa”, loc. Bacău, jud. Bacău, 

premiul al II-lea 

Formagiu Mihaela, prof. Bontă Iuliana –Crinuța, Colegiul „Grigore Antipa”, loc. Bacău, jud. 

Bacău, premiul I 

Roca Daniela, prof. Bontă Iuliana –Crinuța, Colegiul „Grigore Antipa”, loc. Bacău, jud. Bacău, 

premiul al III-lea 

Marin Andrei , prof. înv. preșcolar Ungureanu Nicoleta – Alexandra, Grădinița cu P.N Pănătău, 

jud. Buzău- mențiune 

Cucu Alexandru, prof. înv. preșcolar Ungureanu Nicoleta – Alexandra, Grădinița cu P.N Pănătău, 

jud. Buzău, premiul al II-lea 

Vîlcu Ioana-Ștefania, prof. înv. preșcolar Ungureanu Nicoleta – Alexandra, Grădinița cu P.N 

Pănătău, jud. Buzău, premiul I 

Marcu Roberto, prof. Bădăluță Anișoara-Iulian, Școala Gimnazială „Alexei Mateevici”, loc. 

Mioveni, jud. Galați, premiul al II-lea 

Șerban Andreea, prof. Bădăluță Anișoara-Iulian, Școala Gimnazială „Alexei Mateevici”, loc. 

Mioveni, jud. Galați, premiul I 

Gavrilă Andreea, prof. Bădăluță Anișoara-Iulian, Școala Gimnazială „Alexei Mateevici”, loc. 

Mioveni, jud. Galați, premiul al III-lea 

Hengheli David, prof. Ștefănescu Carolina, G.P.P.nr. 9, loc. Satu-Mare, jud. Satu Mare, premiul I 

Pop Dariana, prof. Ștefănescu Carolina, G.P.P.nr. 9, loc. Satu-Mare, jud. Satu Mare 

Nica Ruxandra, prof. Ștefănescu Carolina, G.P.P.nr. 9, loc. Satu-Mare, jud. Satu Mare, premiul al 

II-lea 

Ursache Mihaela- Miruna, înv. Păvăleanu Grigore, Școala Gimnazială Iustin Pîrvu/structura Petru 

Vodă, loc. Poiana Teiului, jud. Neamț, premiul I 

Roșu Cătălin, prof. înv. primar Matasă Elena, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. Bacău, jud. 

Bacău, premiul al II-lea 
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Croitoru Jessica, prof. înv. primar Matasă Elena, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. Bacău, 

jud. Bacău, premiul I 

Orbu Constantin, prof. înv. primar Matasă Elena, Școala Gimnazială „Miron Costin”, loc. Bacău, 

jud. Bacău, premiul al III-lea 
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