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Educația este dobândirea ar-
tei de a utiliza cunoștințele. 

Alfred North Whitehead  
 
 
Înțelepciunea este puterea de 

a pune timpul și cunoștințele 
noastre la buna folosință. 

Thomas John Watson 
 
 
Nimeni nu poate fi nici înțe-

lept, nici filozof dacă nu are 
purtări bune pe lângă științe și 
cunoștințe întemeiate. 

Simion Barnutiu 



 

„Învață-te să fii OM” 

Centrul de Informare și 
Documentare „M. Sadoveanu”  
oferă tuturor membrilor comu-
nității școlare/copiilor servicii 
de educație, cărți și alte resurse 
care le dezvoltă reflexia critică 
și le permite să folosească in-
formația în viața de fiecare zi. 

Întru realizarea acestor 
obiective s-a inițiat programul 
„Învață-te să fi OM”, realizat în 
parteneriat cu Liceul Teoretic 
„Constantin Stere” 

Scop: 
 Îmbunătățirea obiectivelor de educație, care 

fac parte din misiunile centrului 
 Experimentarea creativă, folosirea imagina-

ției 
 Colaborarea cu elevii, profesorii pentru a 

îndeplini misiunea școlii 
 Promovarea lecturii și serviciilor de infor-

mare 
 Cultivarea responsabilității pentru actele 

personale de comportament, a demnității, a 
violenței și intoleranței: 

 Extinderea serviciilor multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupul țintă: elevii clasei a VI-a Liceul 
Teoretic „Constantin Stere”. 

 

Perioada de realizare 23 septembr ie – 23 de-
cembrie 2013, în zilele de luni. 

 
 

În program: 
 

1. Vizionarea filmului „Sarea în bucate”, după po-
vestea lui Petre Ispirescu cu același nume.  - 23 
septembrie 2013 

2. Discuții comparative text—film și expunere de 
opinii.—30 septembrie  

3. „Alfabetul bunelor manie-
re în societate” vizionarea 
filmulețului de scurt metraj. 
,Prezentarea în PowerPoint 
a celor „10 reguli cum să ne 
comportăm în public”.—7 octombrie 2013 

4. Vizionarea filmulețului de 
scurt metraj „Regulile de 
circulație”. Discuții la te-
mă.—14 octombrie 2013 

5. Desene animate „Povestea 
porcului” de Ion Creangă. 
Atitudini. -  21 octombrie 
2013 

6.  Vizionarea filmului „Amintiri din 
copilărie” de Ion Creangă. Luări 
de atitudine vis-a-vis de comporta-
mentul eroului principal Nică. – 11 
noiembrie 2013, 

7. Ședința de totalizare cu revenire 
la cele vizionate/citite.  Copiii se 
vor pronunța asupra celor mai inteligenți, nos-
timi, deștepți, mărginiți, neciopliți, harnici, res-
pectuoși, curioși eroi și asupra unui model care ar 
dori să-l urmeze. Mențiuni. 

 

 

Concept: Gaja Vior ica, Centrul Raional 
de Documentare și Informare „Mihail Sadoveanu” 
Soroca  

 
Realizare: 
Gaja Viorica 
Rodica Roman, profesor Liceul Teoretic 

„Constantin Stere” Soroca 

 
 


