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This book provides an unconventional account of post-1989 education reform in Romania. By drawing on policy documentation,
interviews with key players, qualitative data from everyday school contexts, and extensive textbook analysis, this groundbreaking
study explores change within the Romanian education system as a process that institutionalises world culture through symbolic
mediation of the concept ‘Europe’. The book argues that the education system’s structural and organisational evolution through
time is decoupled from its self-depiction by ultimately serving a nation-building agenda. It does so despite notable changes in the
discourse reflecting increasingly transnational definitions of the mission of the school in the post-1989 era. The book also suggests
that the notions of ‘nation’ and ‘citizen’ institutionalised by the school are gradually being redefined as cosmopolitan, matching
post-war patterns of post-national affiliations on a worldwide level.
S? fii un tat? minunat pare o sarcin? de-a dreptul imposibil? uneori. Se a?teapt? de la tat?l modern s? poat? face orice – s? poarte
întotdeauna de grij? familiei, s?-i motiveze pe copii, s? fie un bun îndrum?tor, consilier, educator, gestionar, asistent medical,
nutri?ionist, ofi?er de securitate... iar lista r?mâne deschis?. Autorul le d? o speran?? tuturor ta?ilor care, pân? acum, s-au
descurcat ?i ei cum au putut, oferindu-le un ghid complet pentru a se implica direct în via?a copiilor lor, din momentul concep?iei ?i
pân? când ace?tia ajung la vârsta adult?. O lucrare necesar? atât proaspe?ilor t?tici ?i celor cu state vechi, cât ?i oric?rui b?rbat
care sper? s? devin? într o bun? zi tat?.
Destinat elevilor clasei a VIII-a, dar ?i profesorilor, volumul ofer?, pe lîng? cele 25 de teste, o sintez? a programei pentru disciplina
limba ?i literatura român? ?i a regulilor concursului de evaluare na?ional? dup? finalizarea ciclului gimnazial. Cu ajutorul acestor
teste, elevii î?i pot dezvolta abilit??ile de receptare ?i producere a mesajelor ?i de redactare a compunerilor de diferite tipuri.
Elementele de teorie ?i strategiile de abordare, modelele ?i solu?iile de rezolvare propuse le dau de asemenea posibilitatea s?
lucreze independent, în condi?ii cît mai apropiate de situa?ia real? din cadrul examenului.

Revolu?ie moral? caut? s? motiveze la o cultur? a dragostei, onoarei ?i respectului cu ajutorul celor care tr?iesc în
puritate, cu pasiune ?i t?rie. Cartea aceasta, prin tonalitatea ei intim? ?i deschis?, abordeaz? mai degrab? problemele în
ce prive?te puritatea, ?i nu doar simpla comunicare cu privire la „abstinen?a sexual?”. Te cheam? la un standard de
tr?ire mai înalt, transmite inimii tale adev?ratele valori ?i te încurajeaz? s? fii tot ceea ce Dumnezeu te-a creat s? fii. Mul?i
dintre cei care au capitulat în fa?a presiunii semenilor lor ?i au deformat valorile culturale, vor g?si în aceast? carte
speran?a ?i curajul de a o lua de la cap?t. Revolu?ie moral? a fost scris? ?i dedicat? oamenilor radicali ?i plini de pasiune,
care viseaz? s? devin? catalizatori ai unei revolu?ii sexuale diferite – una care transform? mentalitatea lumii cu privire la
sexualitate, expune punctul de vedere cu privire la copiii nen?scu?i înc? ?i îmbr??i?eaz? valorile familiei. Al?tur?-te
Revolu?iei morale!
Volumul este util atât pentru studen?ii ?i masteranzii care se preg?tesc s? devin? profesori de limba ?i literatura român?
ca limb? matern? sau lectori de limba român? ca limb? str?in?, cât ?i pentru to?i profesorii filologi interesa?i s?-?i
îmbun?t??easc? practicile didactice.
Ghid metodic destinat cadrelor didactice. Pentru disciplina EDUCATIE TEHNOLOGICA, clasa a VI-a
„Lucrarea P?rintelui Liviu Vidican-Manci reprezint? o punte de leg?tur? între propov?duirea tradi?ional? ?i cea din prezent
?i viitor a Bisericii Ortodoxe Române. O punte de referin??, unic? în literatura noastr? de specialitate catehetic? ?i
omiletic?.” Pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon (Bucure?ti) „Lucrarea se remarc? ?i impresioneaz? mai cu seam? prin
adâncimea ?i calitatea analizei la care este supus? una dintre cele mai sensibile probleme cu care se confrunt? Biserica
în contextul societ??ii contemporane: catehiza- rea genera?iei digitale. Subiectul central supus analizei atrage aten?ia
asupra importan?ei ce trebuie acordat? modalit??ilor prin care mesajul religios-mo- ral poate fi adaptat la nevoile ?i grila
de lectur? a noilor genera?ii de tineri. Pentru a-?i p?stra coeren?a ?i deopotriv? a-?i reliefa utilitatea, demersul investigativ este ghidat, pe tot parcursul tezei, de o interoga?ie central?: este cateheza digitalizat? mai eficient? decât cea
clasic? în procesul de catehiza- re a tinerilor?” Prof. univ. dr. Adrian Opre (Cluj)
Volumul con?ine îndrum?ri eficiente privind realizarea tuturor tipurilor de compuneri prev?zute de actuala program?
?colar?: în?elegerea tipului de compunere, echilibrarea p?r?ilor componente, principiile ?i regulile ce trebuie respectate,
elementele de compozi?ie ?i structura, calit??ile pe care trebuie s? le aib? o compunere ?i strategiile de redactare.
Pretutindeni ?i oricând, via?a este o burs? a binelui ?i r?ului, a luminii ?i întunericului, a adev?rului ?i minciunii. România
comunist?, cu lag?rele ei de la Pite?ti, Gherla, Periprava sau Aiud, a fost un loc unde infernul a avut regizori exersa?i în
arta de-a face r?u. Unii dintre ei au fost sadici, al?ii doar brutali. Unii au tr?it în voluptatea supliciului, al?ii s-au mul?umit
s? execute ordine criminale. Au existat îns?, în acest spa?iu al ororii, ?i oameni pe care nu i-a putut îndoi nimeni. Oameni
care au supravie?uit prin rug?ciune, credin?? ?i speran??. Oameni care n-au fost dispu?i s? accepte traficul de con?tiin?e
?i nici s?-?i negocieze demnitatea. Dou?zeci dintre ei au acceptat s? vorbeasc? tocmai în anul în care se împline?te o
jum?tate de secol de la decretul de eliberare în mas? a de?inu?ilor politici. Interviurile realizate de Anca ?tef, dublate de
fotografiile lui Raul ?tef, pun în lumin? un snop de trestii gânditoare pe care soarta le-a silit s?-?i petreac? o perioad? de
timp în fiare ?i printre fiare. Lucrurile pe care le istorisesc ace?ti oameni aici, în Supravie?uitorii. M?rturii din temni?ele
comuniste ale României, sunt lucruri pe care n-au îndr?znit pân? acum s? le povesteasc? nici m?car propriilor familii.
Dac? s-au hot?rât totu?i s? vorbeasc? în acest ultim ceas au f?cut-o, fire?te, ca s? nu uit?m.
Matematici pentru gimnaziuclasa a V-a, semestrul I.Primii pasi in gimnaziumatematica, clasa a V-aMatematici pentru
gimnaziuclasa a V-aTeste de matematic? pentru gimnaziuclasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a VIII-a :
capacitate 2002-2003Matematici pentru gimnaziuclasa a V-a, semestrul al II-leaMatematici pentru gimnaziuclasa a V-a,
semestrul IMatematici pentru gimnaziuclasa a V-a, semestrul al II-leaMatematici pentru gimnaziuclasa a V-a, semestrul
I.Teste de geografie pentru gimnaziuclasa a V-aMatematici pentru gimnaziuclasa a V-aGazeta matematic?Didactica
pred?rii informaticiiElefant Online
Didactica pred?rii informaticii analizeaz? tehnicile de predare-înv??are a acestei discipline în înv???mântul preuniversitar.
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Partea teoretic? include no?iuni de baz? specifice program?rii pe calculator, metode de elaborare a algoritmilor, structuri
de date clasice de tipul listelor, stivelor ?i cozilor, teorii legate de grafuri ?i arbori. În anexe, cei interesa?i g?sesc exemple
suplimentare de proiecte didactice, subiecte date la examenele de bacalaureat ?i admitere în înv???mântul superior de
specialitate sau la examenele de grad ?i definitivat, precum ?i resurse utile pentru buna desf??urare a procesului
didactic. Ad?ugit ?i integral revizuit, volumul ofer? informa?ii actualizate despre metodologiile de predare a informaticii,
venind în sprijinul profesorilor din înv???mântul preuniversitar, dar ?i al elevilor ?i studen?ilor care doresc s?-?i
aprofundeze cuno?tin?ele în domeniu.
In Romania, ca peste tot in lume, sistemul educativ este intr-o permanenta transformare, insa in tara noastra, de cele mai
multe ori, procesul schimbarii pare haotic, daca nu chiar diletantist. Constantin Cucos incearca sa identifice o serie de
inovatii din invatamint, sa evidentieze blocaje sau provocari, dar si puncte la care inca mai este de lucru. Elevii si
studentii ar trebui sa aiba un cuvint de spus in privinta educatiei pe care o primesc? Cum trebuie formati profesorii? Intra
scoala din Romania cu adevarat in era digitala? Cit de benefic este homeschooling-ul? Se acorda suficienta atentie
plagiatului? Acestea sint doar citeva dintre intrebarile la care raspunde Educatia. Reintemeieri, dinamici, prefigurari, o
carte ce se adreseaza atit studentilor care se pregatesc pentru o cariera in sistemul de invatamint, corpului profesoral,
pedagogilor, cit si persoanelor cu putere de decizie asupra politicilor privind educatia.
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