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EXCELLENTIA BN

„Excelenţa nu reprezintă o opţiune,
ci o atitudine care prevalează.”
(Charles Swindoll)

SUB LUPA TIMPULUI
Semn bun pentru viitor, CJEX BN în al 5 – lea an de activitate!
În anul școlar 2017–2018 am demarat activitatea în
noua unitate de învățământ pentru pregătirea elevilor capabili de mare performanță. A fost împlinirea unui vis mai
vechi al elevilor dornici de o pregătire superioară, aprofundată, în afara orelor de curs, la disciplinele dorite de ei
și unde aveau abilități deosebite. A fost dorința părinților
și a unor profesori care au lucrat mulți ani pentru elevii
care cereau mai mult și mai bine. Au urmat patru ani de
căutări și perfecționări pentru a găsi cele mai eficiente
forme de organizare, de proiectare și de realizare astfel
încât să răspundem solicitărilor elevilor și programelor
pentru competițiile ce vor urma.
Trebuie să mărturisesc și să mulțumesc și acum, că
am găsit înțelegere totală la ISJ BN – dna insp. gen.
prof. Camelia Tabără – pentru depunerea cererii și a
dosarului către MEN și a diligențelor către autoritățile
administrației locale, care trebuiau să acorde spațiu de
desfășurare, norme didactice și mai apoi suport financiar
și logistic care să permită funcționarea pentru o unitate
de învățământ cu personalitate juridică de nivel liceal.
Consiliul local al municipiului Bistrița aprobă înscrierea
CJEX BN în rețeaua școlară a județului Bistrița – Năsăud.
S-a aprobat, de asemenea, ca această nouă instituție să
funcționeze pe lângă Colegiul Național „LIVIU REBREANU” Bistrița, cea mai importantă
școală din județ, prin prisma rezultatelor elevilor la marile concursuri și olimpiade școlare
naționale și internaționale. S-a demonstrat în perioada următoare că această alegere a fost
de bun augur, întru respectul elevilor și profesorilor de aici care constituiau un bun exemplu
pentru profesorii și elevii din județul Bistrița-Năsăud!
Un ajutor deosebit am primit din partea colegilor inspectori școlari, care ne-au ajutat la selecția profesorilor, cu experiență și rezultate de excelență, care să lucreze la CJEX
BN și înscrierea la selecție a elevilor „cu înalte nevoi speciale”. Am reușit să colaborăm
eficient și să formăm 41 de grupe „echipate” cu elevi și profesori motivați în cele 4 centre
zonale: Bistrița, Beclean, Năsăud și Sângeorz-Băi. Încă din primul an de existență am format
4 grupe la matematică, câte una în Bistrița, Beclean, Năsăud și Sângeorz-Băi cu elevi din
clasa a IV-a. Ce concurență selectă, câtă ambiție și ce rezultate frumoase au obținut acești
juniori în care ne punem mari speranțe pentru următorii ani! Și nu ne-am înșelat! Felicitări și
mulțumiri sincere dnei insp. Florean și fetelor noastre, învățătoare la CNLR: Dalia, Teodora,
Ana Maria, Aurora și colegelor lor care au elaborat subiecte și au realizat o evaluare competentă și responsabilă!
Buget, documente contabile, evidența elevilor și a profesorilor, normarea și orarul de
funcționare, evidența desfășurării activităților, pontaje, ... și oameni foarte puțini 1 director prof. Constantin Rus, 1\2 secretar Adriana Crăciun, 1 informatician Dorin Berbecariu,
1\2 contabil Doina Sbârcea. Am reușit să formăm o echipă respectată și cu rezultate bune
alături de cei aprox. 900 elevi și de profesorii antrenori. Mulțumim prieteni și să aibă viață
lungă acest început pentru proiectul nostru! Recunoștință, mulțumiri și felicitări pentru sprijinul acordat de Consiliile Locale și Primăriile Bistrița, Beclean, Năsăud și Sângeorz-Băi
care au finanțat funcționarea CJEX BN timp de 3 ani ( conform legislației în vigoare la timpul
respectiv) și în ultimii 2 ani de MEN.
Activitate de mare performanță și rezultate deosebite în județul BN au existat în
ultimii 40 de ani, au fost elevi excelenți și profesori deosebiți, dar acestea au fost obținute
cu un efort deosebit de profesori dedicați. De aceea prin CJEX BN am găsit soluții care să
faciliteze o pregătire susținută și continuă a elevilor care doresc să facă mare performanță,
să nu afecteze activitatea de la clasă și să elimine supraîncărcarea elevilor care nu doreau
mare performanță. Sunt antrenați elevi la aproape toate disciplinele școlare, dar în principal la cele care au finalitate la olimpiadele internaționale (matematică, informatică, fizică,
chimie, biologie) și care contribuie la formarea competențelor STEM – atât de necesare în
mileniul în care trăim. Încă din al 2-lea an de funcționare am primit sprijin substanțial din
partea Fundației „Hai la olimpiadă!” de la eMAG, ca semn al recunoașterii preocupărilor
pentru performanță și a rezultatelor obținute de-a lungul timpului la noi în județ. Acest lucru
s-a materializat prin susținerea financiară a plății profesorilor, prin contracte individuale,

la 25 de grupe ( din totalul de 64) la disciplinele informatică, matematică și fizică. Felicitări
colegilor care au desfășurat activitate la aceste grupe, în centrele zonale Bistrița, Beclean,
Năsăud și Sângeorz-Băi și care a fost apreciată pozitiv de către eMAG! Această colaborare
a fost continuată până astăzi drept pentru care aducem mulțumiri și pe această cale celor
de la eMAG.
Datorită interesului profesorilor din județ, datorită rezultatelor obținute de către elevii
din toate zonele județului, din comune și orașe deopotrivă, am diversificat și dezvoltat tematica cursurilor. Astfel, după introducerea cursului de Dezbateri, am propus și realizat cursul
de Scriere creativă coordonat cu succes de prof. Dan Coman și cel de Desen coordonat de
profesorii artiști de la Liceul de arte „Corneliu Baba”: Marcel Lupșe, Vasile Duda și Marian
Coman. Remarcabil este faptul că după primul an de activitate elevii din aceste grupe au
editat o carte cu produsele elevilor intitulată Amplificator! A fost un început promițător pentru
dezvoltarea inteligenței emoționale, pentru susținerea și dezvoltarea aptitudinilor creative
pentru un număr mare de elevi, indiferent de vârsta școlară. Cred că, este foarte importantă
susținerea și dezvoltarea acestor cursuri și grupe speciale în anii viitor! Felicitări celor implicați!
Sunt convins că actuala conducere a ISJ BN, prin persoana dnei inspector general
prof. dr. Aurelia Dan, va găsi cele mai bune soluții pentru creșterea rolului CJEX BN în rândul
profesorilor și elevilor din județul nostru. Am colaborat foarte bine și eficient cu domnia sa
– în calitate de inspector școlar - la realizarea unor activități ale centrului împreună cu universități și personalități de prestigiu din România. Mă refer aici la susținerea și dezvoltarea
activităților, la dotarea acestuia și la implicarea colegilor și elevilor din CJEX BN la proiecte
de interes național și internațional. Cred că ar fi important:
– revenirea sediului acestui centru la CNLR Bistrița, așa cum a fost el proiectat și
aprobat;
– să se optimizeze organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare de către și prin
CJEX BN.
În anul școlar 2020 – 2021, MEN nu a organizat olimpiadele școlare, din motive
pandemice pe care le-am înțeles cu toții, elevi, părinții acestora și profesorii interesați. În
aceste condiții au fost organizate toate fazele olimpiadelor de matematică, fizică și informatică prin intermediul Centrelor Județene de Excelență și cu supervizarea Asociațiilor
profesionale de matematică, fizică și informatică. Împreună cu Universitățile și Facultățile
de specialitate și cu sprijinul grupurilor de profesori din aceste centre – și nu numai – au
participat sute de elevi, care au fost selecționați și evaluați de profesorii noștri prin probe
desfășurate online. Au fost premiați sute de elevi, printre ei fiind și elevi din BN. Am testat
și format loturile și echipele reprezentative pentru Olimpiadele Internaționale de unde elevii
s-au întors cu multe medalii de aur și cu posibilitatea de a fi admiși la universități de top din
toată lumea. Acești elevi și profesorii care i-au pregătit trebuie să fie evidențiați și premiați și
la nivelul județului și la nivel național!
Felicitări celor care s-au implicat activ în împlinirea scopului pentru care există
CJEX BN și mult succes celor care contribuie la dezvoltarea acestuia! Mult succes tuturor și
rezultate valoroase în anii următori! Succes în activitate, dna. director Liana Țirău, să aveți o
echipă performantă și valoroasă, să obțineți rezultatele pe care le meritați având în vedere
implicarea d-voastră în acest domeniu și rezultatele pe care le-ați obținut ani la rând la nivel
național și internațional cu elevii pregătiți de d-voastră!
Prof. Constantin Rus
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Mărturiile foștilor elevi ai CJEX BN

Cu ce ajută olimpiada?

Din experiența mea, cred că pregătirea pentru performanță la concursuri și olimpiade școlare aduce beneficii imense
celor care participă, și, implicit, societății în general. De aceea,
mă bucur să știu că în Bistrița-Năsăud încă se pune accentul pe
performanță, prin centrele de excelență.
În timpul școlii, am participat la Olimpiada de Informatică
în principal pentru că mi s-a părut o activitate entuziasmantă: îmi
plăcea să rezolv problemele, îmi plăcea spiritul de concurență,
șansa de a ajunge cât mai departe și de a obține premii. Pe lângă
asta, prin olimpiade mi-am făcut prieteni și am fost admis la facultatea pe care mi-am dorit-o. A meritat.
Ce m-a surprins a fost că beneficiile nu s-au terminat
odată cu terminarea liceului. Cunoștințele și abilitățile de la olimpiadă m-au ajutat să mă descurc mult mai ușor la cursuri. Asta
mi-a dat posibilitatea să iau cursuri mai avansate și să încep să lucrez pe cercetare. M-au
ajutat, iarăși, să trec mai ușor de interviurile pentru internshipurile pe care le-am făcut. Și
m-au ajutat, și continuă să mă ajute, zi de zi, în proiectele de cercetare în care sunt implicat.
Acest efect al olimpiadei l-am observat la multe alte persoane. Mulți dintre cei mai
de succes colegi pe care i-am avut la facultate, master și doctorat au fost olimpici în timpul
școlii. Aș mai sublinia că efectul continuă chiar și în cazul schimbării domeniului: am cunoscut mulți olimpici care s-au reprofilat în timpul facultății și au continuat să exceleze. Unul
dintre motive este că pregătirea pentru olimpiade te învață mai mult decât materia pe care o
studiezi: te învață să rezolvi probleme într-un mod inteligent și creativ (până la urmă, problemele de olimpiadă nu sunt probleme de memorare).
Olimpiada a fost foarte importantă pentru formarea mea, și, cum am descris mai
sus, încă culeg roadele. Să spun că o recomand ar fi prea puțin, și îmi pare bine să știu că
sunt mulți alții – elevi și profesori ai centrelor de excelență – care împărtășesc acest sentiment.
Rareș Buhai, fost elev CJEx BN

Sfaturi pentru părinți - Pledoarie pentru
învățarea matematicii
Matematica te învață logica și ordinea. Disciplina minții pe care o
dezvoltă copiii la ora de matematică
se poate transfera în viața de zi cu
zi, contribuind, astfel, la dezvoltarea
abilităților de viață ale celor mici. Dar
câteodată ne confruntăm din partea
părinților cu întrebarea „de ce este
atât de necesară matematica pentru
copilul meu?”.
De ce matematica? Pentru că face
parte din viața de zi cu zi a copiilor
dumneavoastră; astfel ei învață și experimentează măsurarea, sortarea,
construirea, observarea tiparelor, realizarea de comparații și descrierea mediului, precum și
numărarea și cunoașterea formelor sau a corpurilor ce ne înconjoară în fiecare zi.
Doriți să vă ajutați copiii în aprofundarea matematicii? Nimic mai simplu. Fiți entuziasmați de învățarea matematicii; atunci și copiii dumneavoastră vor simți o plăcere în
dezvoltarea raționamentelor logice chiar de la vârste fragede. Este demonstrat faptul că aptitudinile în domeniul matematicii încă de la începutul grădiniței prezic realizările academice
ulterioare mai evident decât o fac abilitățile de citire timpurie sau de atenție.
Este important să crezi că, copilul tău poate deveni mai bun la matematică și poate
dezvolta abilități matematice. Mentalitatea de învingător, convingerea că putem continua
să învățăm și să ne dezvoltăm raționamente logice la matematică este foarte importantă în
sprijinirea copiilor să devină buni matematicieni.
Concepția dumneavoastră despre matematică îi influențează pe copii. Ei sunt foarte buni observatori, astfel că sesizează imediat când adulții se simt îngrijorați sau manifestă
atitudini de felul „unii oameni pur și simplu nu sunt buni la matematică”. Evitați să le spuneți
„nu mă pricep la matematică”; de preferat ar fi să le spuneți „lasă-mă să încerc să-mi dau
seama” sau „hai să ne gândim împreună”! Concentrați-vă pe rezolvarea problemelor. Cuvintele și atitudinea dumneavoastră contează!
Fiți pozitivi și creativi în raport cu învățarea matematicii, găsiți modalități de a include matematica și limbajul matematic într-un mod ludic, prin joc de rol în activități de zi cu
zi, obișnuite, cum ar fi gătitul, așezarea mesei, la cumpărături sau la o plimbare prin parc.
Astfel îi învățați pe copii ce înseamnă matematica aplicată.
Un sfat important: asigurați-vă copiii că este în regulă să faci greșeli la matematică.
Nu îi certați! Greșelile ne ajută să învățăm. Concentrați-vă, mai bine, pe soluționarea problemelor și folosiți greșelile lor ca o oportunitate de a le demonstra că poți învăța din greșeli și
poți chiar evolua... spre excelență.
Prof. înv. primar Dalia Chira, lector CJEx BN
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Pentru că mi-am dorit să fiu cel mai bun
Mă numesc Deac Alex-Claudiu, sunt student în anul doi la Oxford
pe mate-statistică. Am terminat liceul la Colegiul Național „Liviu Rebreanu”,
dar am studiat și un an și jumătate la Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București.
În fiecare an, începând cu clasa a V-a, am participat la Centrul de
Excelență pentru matematică și fizică. Acesta este un mediu extraordinar
pentru dezvoltare, atât pe plan academic, cât și pe plan personal. Acolo ai
ocazia să întâlnești elevi cu pasiuni asemănătoare și să dezvolți prietenii
de durată. Pe majoritatea prietenilor mei buni i-am cunoscut prin intermediul Centrului de Excelență.
Profesorii care predau la Centrul de Excelență au mulți ani de
experiență în pregătirea pentru olimpiadă și sunt cel mai bine calificați pentru asta. Calitatea
lecțiilor este extraordinară, iar profesorii oferă atenția necesară fiecărui elev. Pentru mine,
cea mai importantă parte a fost spiritul competitiv, care m-a determinat să-mi doresc să fiu
cel mai bun.
Rezultatele cele mai importante, pe care am reușit să le obțin de-a lungul gimnaziului, sunt două medalii de aur, una de argint și una de bronz la Olimpiada Națională de
Matematică, o calificare în lotul de matematică pentru JBMO, nenumărate premii la concursuri interjudețene. La fizică am reușit să fiu printre primii la județeană, pregătirea mea fiind
în mare parte cea oferită de Centrul de Excelență.
De-a lungul liceului am participat la cursuri de excelență la matematică, fizică și
informatică, iar rezultatele cele mai relevante sunt două medalii de aur, una de bronz la
Olimpiada Națională de Matematică, două calificări în lotul național de matematică pentru
IMO și o calificare la Olimpiada Națională de Informatică.
Fără pregătirea oferită de Centrul Județean de Excelență, mi-ar fi fost mult mai
greu să obțin rezultatele acestea.
Deac Alex – Claudiu, fost elev CJEx BN

Excelența ca manifestare a normalității sub
focul purificator al pandemiei

Natura se dovedește încă o dată a fi un catalizator
eficient și de o specificitate admirabilă. Pandemia SARSCOV-2 a zdruncinat pre-echilibrul de acum doi ani, cu consecințe pe care le putem observa în orice componentă a
structurii societale. Acest fenomen continuă să fie un subiect
de cercetare al experților, datorită interconectivității vieții din
jurul nostru, din planul științific în planul socio-economic, din
spațiul jurnalistic în cel artistic. Cu acest prilej, vitraliul vieții
a ajuns să fie luminat din cu totul alte unghiuri, perspectivă
care a lăsat la vedere crăpături pe care altfel nu am fi reușit
să le observăm. Cu miile de fragmente dispuse în fața noastră, rămâne în mâinile noastre
să decidem, acum, ce e de făcut?
Pentru a face față acestei provocări cu un număr impresionant de variabile, o
soluție elegantă și pluridisciplinară este vitală. Voi închega o scurtă poveste despre acest
concept romanțat și idealizat al conectivității, dar care ar trebui privit ca un firesc al lucrurilor.
Cine studiază literatura engleză ar putea acorda atenție scriitorului Lewis Carroll, al cărui
univers imaginar este suficient de abstract pentru a lăsa spațiu dezbaterilor. Pe de o parte,
Alice și aventurile sale reprezintă o inspirație pentru artiștii interesați de lumea fantasticului,
pe de altă parte, matematicienii se pot delecta cu supoziții despre meciul de șah metaforizat. Geologii au luat, la rândul lor, o pagină din opera acestui scriitor matematician, pentru
a putea explica dispariția anumitor fosile din straturile sedimentare. Pe lângă faptul că teoria prezice formidabil extincția trilobiților, reamintind sumele infinite din cursa iepurelui cu
țestoasa, aceasta se bazează pe felul în care biologia și chimia vieții interacționează pentru
a putea supraviețui mediului înconjurător.
„ – Mă rog, în țara noastră, a răspuns Alice, continuând încă să gâfâie, dacă alergi foarte
repede un timp, așa cum am făcut noi, ajungi în alt loc.
– Înseamnă că e o țară în care domnește încetineala. Aici e nevoie să alergi de să rupi
pământul ca să rămâi în același loc. Dacă vrei să ajungi în altă parte, trebuie să alergi de 2
ori mai repede.”
Și aici mă întorc cu privirea la grupurile de excelență, la elevi. Ultimii doi ani i-ați petrecut într-o permanentă stare de instabilitate, dată de frecvența cu care măsurile legate de
domeniul învățământului au fost schimbate, fără timp de reacție. Certitudinea mea este că și
în această perioadă Ipoteza Reginei Roșii își desăvârșește mecanismul. Fiecare dintre voi
este un amalgam de emoții, aspirații și perspective, aliaj al cărui flexibilitate vă va permite să
alergați pe unicul vostru drum. Grupele de excelență sunt deschise pentru voi toți: cei care
vor să învețe ceva nou despre ceea ce îi pasionează, cei care vor să lege prietenii cu cei din jurul
lor, cei care sunt curioși să încerce o nouă activitate, cei care iubesc să își ocupe timpul în mod
productiv, cei care vor să își testeze limitele în diverse competiții și așa mai departe. Continua
voastră evoluție să fie dirijată încontinuu de aspectul colaborării! Astfel, veți realiza că grupa de
excelență sunteți chiar voi înșivă. Această complexitate individuală și societală îi lipsește virusului, despre care cei de la biologie și chimie vor învăța că evoluează strict datorită unui sistem
nepriceput de replicare genetică, selectat apoi de încercare și eroare. Nu pot decât să vă urez
să vă bucurați de noul an, atât prin prisma experiențelor pe care le veți trăi în cadrul cursurilor de
la grupe, dar și în toate celelalte planuri ale vieții voastre. Excelența nu este nimic altceva decât
una dintre numeroasele manifestări ale normalității, iar în lipsa disjuncției dintre cele două, focul
purificator al unei pandemii întărește cu atât mai mult conjuncția acestora.
Petrușca Sergiu, fost elev CJEx BN

Sâmbătă-Duminică, 29-30 ianuarie 2022

PREZENT PERPETUU

Când înflorește lotusul își aruncă semințele
De ce excelență? Este locul în care poți întâlni cei mai buni elevi 100% pasionați de meseria ta. Lecțiile capătă sens, devin
utile. Elevii trec de la competitivitate la colaborare. Își doresc
mai mult, simt că pot mai mult, pun întrebări, învață
să învețe, evoluează, se pregătesc pentru concursuri, olimpiade, examene. Profesorul lector
are libertate foarte mare în conceperea programei, a temelor, a probelor de evaluare, dar
trebuie să fie exigent cu el, să își dorească să
se perfecționeze continuu. Setea de cunoaștere,
dorința de autodepășire, bucuria de a dărui, capacitatea de a lucra în echipă fac să cadă masca socială, iar relațiile interumane devin sincere,
cald empatice.
Cum văd eu viitorul Centrului de Excelență? Pentru ca să crească eficiența orelor
trebuie să scadă numărul elevilor dintr-o grupă iar, concomitent, să crească numărul profesorilor lectori (un profesor/un modul). Acolo unde există și etapă internațională cred că elevii
ar trebui pregătiți de la început conform programei internaționale. Elevii calificați la etapa
națională ar fi bine să fie pregătiți de mai mulți profesori, fiecare profesor fiind specializat pe
o temă. Astfel ar crește eficiența procesului de predare – învățare – evaluare. Elevii care au
calitatea de a fi mentori pentru colegii lor ar fi bine să fie încurajați să se implice în formarea
unor mini comunități de învățare în care elevul mentor devine profesor. Informațiile dăruite
de profesori elevilor nu rămân astfel sterile, se reîntorc spre comunitate. Făcând bine unui
elev faci astfel bine omenirii.
Modul în care s-au realizat grupele de lucru în anul școlar 2021-2022 m-a condus
cu gândul la floarea de lotus, formată dintr-un centru în jurul căruia se află de obicei opt
petale. Floarea de lotus iese la suprafața lacurilor, fără a fi atinsă de noroiul din adâncimea apei. Această calitate a florii este considerată a reprezenta spiritul pur, renașterea, frumusețea, transcendența și învierea, puritatea minții și a sufletului. Lotusul budist reprezintă:
răbdare, puritate, misticism, legătura spirituală, iubire și compasiune, vindecarea de suferință. Centrul florii este reprezentat de structurile coordonatoare: doamna inspector general
Dan Aurelia, directorul Centrului de excelență, Consiliul de Administrație al Centrului de excelență. La baza fiecărei petale, realizând legătura dintre petală și centru, se află inspectorul
de specialitate: 1. Arte- domnul inspector Vasile Duda, 2. Chimie, Fizică- doamna inspector Daiana Bălan, 3. Limbi moderne- doamna inspector Elena Cîmpan, 4. Limba română,
Scriere creativă- doamna inspector Claudia Feldrihan, 5. Matematică: gimnaziu- doamna
inspector Cerasela Roman, 6. Matematică: primar- doamna inspector Elena Andron, 7.
Științe socio-umane: debate, geografie, istorie, psihologie- domnul inspector Filip Florean,
8. TIC- doamna inspector Simona Murgu.
Când înflorește, lotusul își aruncă semințele. Acest lucru a fost asociat în budism
cu principiul cauzei și efectului. Mai precis, se crede că fiecare acțiune sau gând provoacă
un efect, o reacție care poate fi trăită în această viață sau în cea viitoare. În cadrul centrului
de excelență profesorul sădește semințele cunoașterii în creierul elevilor. Informațiile devin
gânduri și se transmit prin cuvânt. Cuvintele se transformă în acțiuni, acțiunile se transformă
în deprinderi, deprinderile se transformă în valori. Valorile formează și transformă destine.
Petalele vor avea un mozaic de culori: alb (simbol al purității minții, calmului și seninătății
naturii umane, dar și al perfecțiunii spirituale), roz (iluminare), roșu (simbolizează dragostea
altruistă, pasiunea, compasiunea, bunătatea, generozitatea), albastru (semnifică înțelepciune
și cunoaștere. Floarea de lotus albastră nu se deschide niciodată complet, lucru corelat cu
faptul că nu trebuie să încetezi să înveți și să atingi înțelepciunea în viață), violet (simbol al
spiritualității). Lotusul este întruchiparea perfecțiunii, iar visul excelenței este perfecțiunea.
Director CJEX BN,
Prof. Liana Țirău
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Sfaturi pentru părinți - Pledoarie pentru
învățarea matematicii
Matematica te învață logica și ordinea. Disciplina minții pe care o dezvoltă copiii la
ora de matematică se poate transfera în viața de zi cu zi, contribuind, astfel, la dezvoltarea
abilităților de viață ale celor mici. Dar câteodată ne confruntăm din partea părinților cu întrebarea „de ce este atât de necesară matematica pentru copilul meu?”.
De ce matematica? Pentru că face parte din viața de zi cu zi a copiilor dumneavoastră; astfel ei învață și experimentează măsurarea, sortarea, construirea, observarea tiparelor, realizarea de comparații și descrierea mediului, precum și numărarea și cunoașterea
formelor sau a corpurilor ce ne înconjoară în fiecare zi.
Doriți să vă ajutați copiii în aprofundarea matematicii? Nimic mai simplu. Fiți entuziasmați de învățarea matematicii; atunci și copiii dumneavoastră vor simți o plăcere în
dezvoltarea raționamentelor logice chiar de la vârste fragede. Este demonstrat faptul că aptitudinile în domeniul matematicii încă de la începutul grădiniței prezic realizările academice
ulterioare mai evident decât o fac abilitățile de citire timpurie sau de atenție.
Este important să crezi că, copilul tău poate deveni mai bun la matematică și poate
dezvolta abilități matematice. Mentalitatea de învingător, convingerea că putem continua
să învățăm și să ne dezvoltăm raționamente logice la matematică este foarte importantă în
sprijinirea copiilor să devină buni matematicieni.
Concepția dumneavoastră despre matematică îi influențează pe copii. Ei sunt foarte buni observatori, astfel că sesizează imediat când adulții se simt îngrijorați sau manifestă
atitudini de felul „unii oameni pur și simplu nu sunt buni la matematică”. Evitați să le spuneți
„nu mă pricep la matematică”; de preferat ar fi să le spuneți „lasă-mă să încerc să-mi dau
seama” sau „hai să ne gândim împreună”! Concentrați-vă pe rezolvarea problemelor. Cuvintele și atitudinea dumneavoastră contează!
Fiți pozitivi și creativi în raport cu învățarea matematicii, găsiți modalități de a include matematica și limbajul matematic într-un mod ludic, prin joc de rol în activități de zi cu
zi, obișnuite, cum ar fi gătitul, așezarea mesei, la cumpărături sau la o plimbare prin parc.
Astfel îi învățați pe copii ce înseamnă matematica aplicată.
Un sfat important: asigurați-vă copiii că este în regulă să faci greșeli la matematică.
Nu îi certați! Greșelile ne ajută să învățăm. Concentrați-vă, mai bine, pe soluționarea problemelor și folosiți greșelile lor ca o oportunitate de a le demonstra că poți învăța din greșeli și
poți chiar evolua... spre excelență.
Prof. înv. primar Dalia Chira, lector CJEx BN

Centrul de Excelență ca vector al schimbării
„Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare și bucuria
cunoașterii”. Pornind de la cuvintele lui A. Einstein despre misiunea dascalilor, este pentru
mine o bucurie sinceră, în calitate de părinte, să-mi exprim recunoștința și întreaga gratitudine față de cadrele didactice deosebite ale Centrului de Excelență din județul nostru.
Am înțeles, încă de la început, că frecventarea cursurilor Centrului de Excelență
pentru copiii mei a fost mai mult decât un studiu aprofundat al unor materii. În acest loc,
profesorii au ajutat elevii să-și găsească locul în viață și să se pregătească pentru un viitor
în continuă schimbare. Am admirat, cu fiecare ocazie, ambiția acestora de a influența viața
elevilor precum și strategiile folosite. Materialul pedagogic pus la dispoziție a fost întotdeauna de bună calitate, la fel ca și cursurile, iar relația copil-profesor a fost deosebit de plăcută.
Experiența copiilor mei m-a făcut să înțeleg că Centrul de Excelență își dorește să fie vectorul schimbării pentru elevii care-i trec pragul.
Nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez calitatea umană deosebită, acești profesori
au fost extrem de modești când a venit vorba de reușitele domniilor lor, însă au vorbit cu
maximă mândrie despre performanțele elevilor lor.
Vă felicităm pentru ceea ce faceți pentru copii, pentru seriozitatea de care dați dovadă
încă de la început, pentru calitatea cursurilor și metodele de a atrage copiii spre excelență.
Ionela Deac, părinte

O abordare flexibilă

Se împlinesc anul acesta trei ani de când Liceul de Arte Plastice Corneliu Baba colaborează
într-un mod fructuos cu Centrul Județean de Excelență Bistrița-Năsăud. Sunt trei ani în care cheia de
abordare a procesului de predare-învățare, în ceea ce mă privește, a fost diferită față de uzanțele de
la clasă. Adică, activitatea pe care am depus-o la orele de excelență mi-a permis, și ne-a permis mie
și colegilor mei, o abordare didactică flexibilă, pliată pe interesele fiecărui elev în parte.
A fost important faptul că nu am resimțit într-un fel sau altul vreo condiționare dictată de rigorile unei programe stricte. Prin urmare, în activitatea cu grupele de elevi am putut
zăbovi într-o manieră tihnită și evident aprofundată, pe teme și chestiuni tehnice importante
pentru discursul plastic, fără de care exprimarea artistică ar fi în suferință.
În felul acesta, vocabularul plastic al elevilor a câștigat în complexitate și subtilitate. Este
cunoscut faptul că ideile, creativitatea și, în particular, gradul de expresivitate al unei lucrări
de artă plastică, sunt condiționate în mod semnificativ de felul în care sunt stăpânite și exploatate resursele tehnice.
Iată de ce consider că grupa de excelență la disciplina Arte plastice este importantă
pentru pregătirea elevilor, pentru stimularea creativității artistice a acestora și amplificarea
discursului lor plastic.
Cred în această colaborare și sunt convins de utilitatea ei în pregătirea elevilor și
obținerea de rezultate didactice certe.
prof. Coman Marian, lector CJEx BN
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Un profesor norocos

Toată experiența mea ca dascăl, de până acum, se poate rezuma prin cuvintele lui
F. Dostoievski: „În prezența copiilor, sufletul este tămăduit.”.
Se împlinesc anul acesta 20 de ani de când sunt profesor. Încă de la început mi-am dorit
elevi performanți: la ore, la evaluări, la examene și, evident, la olimpiade și concursuri. Tot
ceea ce am reușit să fac ca dascăl, să fiu ca profesor, se datorează elevilor mei. Fără ei nu
aș fi nimic din ceea ce sunt astăzi...
2005-2006 +: Tinerețe, Idealism, Nădejde, Energie, Reverie, Emoție, Țel, Entuziasm
A fost odată, prin anul 2005, o profesoară tânără și determinată, care, deși avea
doar 2 ani de experiență la catedră, a ajuns să predea limba și literatura română, ca profesor în cadrul învățământului de excelență, unei grupe de elevi din clasele a VII-a și a-VIII-a;
apoi, în următorul an, a predat unei grupe de liceu, apoi… nu mai știu.
2017-2018+: Maturitate, Ambiție, Talent, Umanism, Responsabilitate, Implicare, Tenacitate,
Abilitate, Talent, Emoție
Aceeași persoană, după vreo 10 ani, și-a reluat activitatea la excelență. Era în anul
2017. Exista deja un Centru de Excelență, din care și-a dorit tare mult să facă parte. Până la
urmă, după ce a avut suficient de multe rezultate ca să convingă și, bineînțeles, niște oameni
care o apreciau și o încurajau, a reușit. A început cu o grupă de liceeni, pe care-i mai are și astăzi… pe o parte dintre ei în suflet doar, fiindcă pe hârtie, în fiecare an, unii elevi vin și alții pleacă.
Două ore, în fiecare săptămână, putea să facă lucrurile altfel, sau, mai bine zis, la
un alt nivel, pe care la clasă i-ar fi fost greu să-l atingă. Sentimentul pe care-l trăia la sfârșitul
celor două ore (în spatele cărora era uneori foarte multă muncă) nu poate fi descris în cuvinte. E un soi de fericire pe care doar profesorii o pot cunoaște! Se spune că bucuria unui
profesor e în spatele unor ochi mici și curioși, care reflectă o luminiță specială atunci când
descoperă lucruri noi, când descoperă lumea… Fiecare întâlnire cu acești elevi era o bucurie. Chiar dacă elevii se mai schimbau de la an la an, EMOȚIA rămânea fiindcă era reală.
Pentru Ea, a preda la CJEx a presupus mai multă responsabilitate, o pregătire mai
riguroasă și mai organizată, și, cu siguranță, o CREȘTERE din punct de vedere profesional,
fiindcă nu și-a permis să se blazez, să se plafoneze, să înceteze să învețe. Fiecare întâlnire
era o provocare. Experiența de învățare nu era doar pentru elevii de la CJEx, ci și pentru acest
lector preocupat să descopere lucruri noi, pe care să le împărtășească apoi elevilor săi.
Au participat la olimpiade și concursuri; au obținut rezultate și premii; au râs și au
plâns împreună; am fost fericiți.
2020-2021+: Pandemie, Anxietate, Nesiguranță, Durere, Emoție, Moarte, Inerție, Empatie
Activitatea din Centrul de Excelență a continuat, dar, în absența olimpiadelor… elevii
au fost tot mai demotivați…au continuat să lucreze, însă și-au pierdut entuziasmul, energia,
siguranța, bucuria… Au avut totuși norocul să fie implicați în diverse concursuri și proiecte!
Au fost triști, au fost veseli, s-au speriat, s-au îmbolnăvit, și-au închis uneori camerele, dar au trecut ÎMPREUNĂ prin asta. Încă mai trecem…
Azi… sunt mândră că fac parte din marea familie a CJEx BN. Mi-am dorit să fiu aici.
Pentru mine este o adevărată provocare. Întâlnirile cu liceenii pasionați de literatura română
și/sau universală îmi oferă prilejul de a depăși oarecum granițele programei de la clasă, îmi
oferă libertatea și șansa de a aborda altfel un text literar. Pasiunea și talentul elevilor sunt
incitante și…sufletul meu este tămăduit! Sunt un profesor norocos…
Prof. Nelia Nicula, lector CJEx BN

PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI

Matematică și eMag

De-a lungul anilor, pregătirea elevilor capabili de mare performanță la matematică
a fost făcută de către profesorii pasionați de matematică, în cadrul Centrului Județean de
Excelență, sau fiecare în școala unde își desfășoară activitatea. Apariția centrului de performanță a facilitat pregătirea elevilor sub formă centralizată și unitară. A fost o modalitate mai
eficientă, mai cu seamă că permitea întâlnirea la aceeași masă a elevilor din mai multe școli.
Acest lucru implică performanță, concurență și o pregătire mai sigură pentru competiții.
Deschiderea CJEX BN a fost momentul declicului pentru competiție și pentru uniformizarea pregătirii simultane pentru elevii din tot județul. În acest sens am avut și avem elevi din
clasele a IX-a, a X-a, a XI-a sau a XII-a care participă la grupele de la liceu care se desfășoară
în centrul de pregătire din Bistrița, proveniți de la liceele din Beclean, Năsăud sau Sîngeorz-Băi.
eMAG a contribuit la stimularea profesorilor prin modalitatea de lucru, sub formă
de contracte individuale pentru profesori și pentru elevi. Trebuie să-i mulțumim domnului director RUS CONSTANTIN, deoarece datorită domniei sale avem această colaborare foarte
eficientă și constructivă cu fundația eMAG.
Bistrița-Năsăud este singurul județ din România care are deschise 4 centre de lucru la eMAG, câte unul pentru fiecare oraș: Bistrița, Năsăud, Beclean și Sîngeorz-Băi. Este
stimulativ și pentru elevi faptul că sunt susținuți prin programul „Hai la Olimpiadă” și prin
faptul că sunt în baza de date printre cei mai performeri elevi din România.
Fundația a susținut și susține financiar anumite concursuri unde sunt implicați elevii foarte buni ai centrului, precum și participarea la Olimpiada Internațională. Colaborarea
CJEX BN cu eMAG a fost apreciată de către bordul fundației, astfel că susținerea a continuat și în ultimii 3 ani.
Felicitări celor care s-au implicat în activitatea pregătirii la matematică și celor care
contribuie la dezvoltarea programului de pregătire continuă a elevilor în cadrul de studiu
organizat, asigurat cu sprijinul eMAG. De asemenea, le urez mult succes tuturor elevilor de
la grupele de excelență și rezultate deosebite la competițiile și concursurile de matematică
la care vor participa în viitor!
prof. Nastasia Chiciudean, lector CJEx BN

Sâmbătă-Duminică, 29-30 ianuarie 2022

O oglindă transdiciplinară deschisă cunoașterii
celei mai diverse
Într-un fel sau altul, alegerea de a fi profesor al Centrului de Excelență, depinde
în mod absolut de personalitatea celui care pornește în acest periplu, de interesul personal
pentru anumite domenii și, dincolo de rigurozitățile științifice și academice necesare, de o
manieră proprie de a obține performanță.
Din experiența mea cu elevii am învățat că noi nu putem exista separat, având în
permanență nevoie de confirmare, de înțelegere și împlinire prin celălalt. Existăm în măsura în care ne găsim și ne regăsim în ceilalți, prin ceilalți. Îmi place să cred că am reușit,
într-o oarecare măsură, să-mi „seduc” elevii și să-i ajut pe aceștia să treacă de la starea
de absență la cea de prezență într-o pedagogie a comunicării, în care nu există dislocare,
fragmentare, fiecare apelând la celălalt pentru recunoaștere și întregire.
Întotdeauna în alegerile mele am ținut cont de dorința de a dărui necondiționat. Am
știut că atunci când voi fi în fața unor altfel de elevi, nu voi preda doar cunoștințe, ci de cele
mai multe ori, mă voi preda de fiecare dată pe mine. Lucrând cu elevii mei, „luptându-ne” în
moțiuni, investind o parte din sufletul meu în lumea lor, am început să înțeleg că, de fapt, fac
ceea ce îmi place cel mai mult, fac DEBATE. Și asta pentru că toată mândria unui profesor
este în elevi, în creșterea semințelor semănate de ei.
În cadrul Centrului de Excelență vorbim de o educație în și pentru dialog care ne
situează într-o comunicare dovedită și asumată de profesor, într-un climat favorabil învățării,
în care nu se transmit doar informații, ci și atitudini, în care se întemeiază și se justifică comportamente. Pentru mine DEBATE este înainte de toate libertate și eliberare a personalității.
Și asta pentru că în calitatea mea de lector nu le-am impus elevilor mei anumite tipare pe
care aceștia să le urmeze, ci am încercat să-i provoc, să le pun întrebări, să-i scot din starea
de amorțeală și să-i forțez să găsească propriile răspunsuri. Un elev nu trebuie să-și urmeze docil profesorul, ci trebuie să-și urmeze propria cale, chiar dacă asta ar însemna să se
împotrivească educatorului său.
Modalitatea eficientă de a preda, consider că este exemplul personal, care decurge în mod spontan și natural, iar aici mă refer la faptul că nu poți să-i înveți pe alții dacă tu
nu ești un exemplu pentru ei. Influențezi în mod intenționat, sistematic și organizat dezvoltarea intelectuală și morală a elevilor tăi, în primul rând prin comportamentul tău și, apoi,
prin întreaga ta fiinţă. Acționezi într-un univers în care elevii trebuie ajutați să devină și să
se formeze ca persoane, întrucât învățământul în sine nu educă, ci tu ca profesor faci asta
când taci, când vorbești, în pauzele dintre cursuri. Iar în timp ce educi, îți iei în serios rolul de
mediator, facilitator, îndrumător de direcție. Cum reușești să faci acest lucru? Cu siguranță,
doar printr-un dialog real, prin responsabilitate și credință.
Într-o perioadă caracterizată de schimbări și transformări educative, am învățat să
mă adaptez, să mă reinventez și să ofer o instruire bazată nu doar pe obținerea unui bagaj
de cunoștințe ale elevilor, ci și pe o îndrumare și antrenare a abilităților cognitive, reflexive,
afective și sociale. Dacă la început a fost Altfel, acum pot să spun că am renunțat împreună
cu elevii mei la unele rețete repetitive pentru a cerceta împreună cu ei ce trebuie făcut cu
ceea ce nu știam. Fie că vorbim de actul predării în online sau efectiv prin predarea față în
față, până la urmă, relația mea cu elevii are nevoie în permanență de confirmare. Știu că
nu pot exista fără ei, ne împlinim unii prin ceilalți, nu putem exista separați, astfel că relația
dintre noi a fost, este și va fi una dintre cele frumoase și intense experiențe umane.
În relația cu elevii mei „excelenți” am încercat să aduc în predare, într-un mod
spontan, propria experiență de viață. Am încercat să le câștig încrederea și să-i conving să
mă accepte ca pe o persoană și nu ca pe o voce impersonală. E important ca ei să simtă că
pot avea încredere în mine, că pot să fac parte din viața lor, că pot împărtăși și că pot să le
dezvolt curiozitatea epistemologică. Și astfel ei învață să întrebe...
Prof. dr. Loredana Zbînca, lector CJEx BN
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