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5 OCTOMBRIE
ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI

Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea ca şi cadre didactice
trebuie să insuflăm adolescenților dragostea pentru cunoaştere, educaţie, autoeducaţie,
cultivarea respectului pentru cei care oferă educaţia, adică dascălii, fie ei educatori, învăţători
sau profesori. Acest lucru și l-au propus d-na bibliotecar Veronica Boros și dl. profesor,
diriginte al clasei a IX-a G, Marian Boros, astfel încât elevii acestei clase să cunoască
semnificația zilei de 5 octombrie – Ziua Educației, să discute despre dreptul la educaţie, să participe
la un concurs „Educație și Educatori”.

CONCURS „EDUCAŢIE ŞI EDUCATORI” a avut următoarele întrebări:
1. Cum se numesc poeziile lui Octavian Goga dedicate învăţătorilor? („Dascălul” şi „Dăscăliţa”)
2. Care este numele învăţătorului evocat de Mihail Sadoveanu într-o povestire emoţionantă?
(Domnul Trandafir)
3. Numiţi două schiţe din „Momente şi schiţe” în care I. L. Caragiale prezintă corupţia din
învăţământul românesc. („Bacalaureat”, „Lanţul slăbiciunilor”)
4. Cum se numeşte elevul tocilar şi greu de cap, care încearcă să înveţe gramatica, evocat de Ion
Creangă? (Trăsnea)
5. În ce operă literară apare Trăsnea, prototipul elevului tocilar şi greu de cap? Cine este autorul
acestei opere? (în „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă)
6. Care este numele pedagogului caricatural, creionat de I. L. Caragiale în schiţa „Un pedagog de
şcoală nouă”? ( Marius Chicoş Rostogan)
7. Cine este învăţătorul evocat de Barbu Ştefănescu Delavrancea în schiţa cu acelaşi nume?
(Domnul Vucea)
8. Care era „formula” folosită de învăţătorii evocaţi în povestirile „Domnu’ Trandafir” şi „Domnul
Vucea” când erau supăraţi pe elevi? („măi, domnule!”, în „Domnu’ Trandafir” şi „Ha, tâlharul!”, în
„Domnul Vucea”)
9. În ce localităţi se află şcolile în care a învăţat Nică, eroul din „Amintiri din copilărie”?
(Humuleşti, Broşteni, Târgu - Neamţ, Fălticeni)
10. Cine din familia lui Nică a Petrii dorea ca acesta să meargă la şcoală? (mama sa, Smaranda)
11. Care este titlul poemului în care Mihai Eminescu îşi cinsteşte dascălul? („La moartea lui Aron
Pumnul”)
12. Ce erau şi la ce serveau „Calul Bălan” şi „Sfântul Nicolai”? (un scaun lung şi un bici de curele
pentru a pedepsi elevii care făceau greşeli la procitire)
13. În ce operă literară apar „Calul Bălan” şi „Sfântul Nicolai”? Cine este autorul acestei opere? ( în
„Amintiri din copilărie” de Ion Creangă)
14. Ce era procitirea şi în ce operă literară e menţionată? (era un soi de „evaluare” săptămânală a
elevilor, care avea loc sâmbăta; greşelile erau însemnate cu cărbune de dascăl, iar la sfârşit, pentru
fiecare greşeală, elevii primeau câte o lovitură cu Sfântul Nicolai; procitirea e menţionată în
„Amintiri din copilărie” de Ion Creangă)
15. Cine a inaugurat „Calul Bălan” şi „Sfântul Nicolai”? (Smărăndiţa Popii)

16. La ce foloseau ceasloavele elevii din Humuleşti? (la prins bondari şi muşte)
17. Cum se numeşte Ministerul Învăţământului? (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
prescurtat MEdCT)
18. Cum se numeşte actualul Ministru al Ministerului Educaţiei şi Cercetării? (Viorel Pop)
19. Care este adresa site-ului Ministerului Educaţiei şi Cercetării? (www. edu.ro)
20. Cum s-a numit prima lege organică şcolară modernă română, cine şi când a promulgat-o şi ce
prevedea ea? (Legea Instrucţiunii Publice, promulgată la 25 noiembrie 1864 de către A. I. Cuza, ce
prevedea un singur sistem de învăţământ la scara întregii ţări)
21. Când şi unde au fost înfiinţate primele universităţi româneşti? (în 1860, la Iaşi, şi în 1864, la
Bucureşti)
22. Când se sărbătoreşte Ziua educaţiei? ( pe 5 octombrie)

La finalul acestei activități, elevii au remarcat faptul că definiția cuvântului „educație” sau a
cuvântului „educator” au dobândit și alte sensuri, mult mai expresive, pe care aceștia le-au putut
asocia unor experiențe personale petrecute în anii școlari.

