CUVÂNT ÎNAINTE

Ne aflăm în fața celui de-al 58-lea număr al revistei CUGET LIBER, revista elevilor și a
cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”.
Dedicăm acest număr performanței școlare, elevilor care de-a lungul anilor ne-au făcut să
vibrăm, să lăcrimăm de fericire sau de supărare. I-am învățat, i-am însoțit, am râs și am suferit
alături de ei. O parte din noi e acolo, în sufletul lor și invers. Sunt oameni pe care nu-i vom uita
toată viața!
Vă invităm să citiți despre ei, despre noi, despre activitățile desfășurate în cadrul școlii
noastre și apoi să ne judecați demersul educativ.
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GHEORGHE MAGHERU, patronul spiritual al școlii noastre

Gheorghe Magheru (născut pe data de 8 aprilie 1802,
Bârzeiu de Gilort, județul Gorj, decedat pe data de 23 martie 1880,
București a fost comandant militar în oastea lui Tudor
Vladimirescu (1821), apoi comandant în războiul

ruso-turc din

1828-1829, vătaf al județului Romanți (din 1831), ministru de finanțe în cabinetul revoluționar din
Țara Românească în anul 1848, apoi comandant general al trupelor revoluționare din Țara
Românească. După înfrângerea Revoluției de la 1848, Magheru s-a refugiat în Transilvania, iar
de acolo la Triest și în cele din urmă la Viena. În 1857, s-a reîntors în Țara Românească, unde a
redevenit activ din punct de vedere politic, fiind ales deputat în Adunarea

ad-hoc a Țării

Românești. Haiduc celebru din zona Băileștiului, pandur în armata lui Tudor Vladimirescu, unul
dintre conducătorii revoluției de la 1848 din Țara Românească, membru în guvernul provizoriu
revoluționar pașoptist, general al armatei din Principate, luptător pentru Unirea Principatelor
Române, Gheorghe Magheru este o personalitate a secolului al XIX-lea. Acesta era văr cu Tudor
Vladimirescu, dar și prieten apropiat cu Nicolae Bălcescu și susținător al lui Avram Iancu. La o
vârstă foarte fragedă fost obligat, împreună cu familia, să ia calea pribegiei când, în august 1806, un
corp expediționar turc sub comanda lui aga Bechir, nepotul casei Regep, a prădat Oltenia,
incendiind și satul Bârzeiu de Gilort. Turcii au fost capturați și omorâți de haiduci în apropierea
satului Obârșia Gorj. Printre acei haiducii se aflau tatăl și fratele său mai mare, care devine vestit de
foarte tânăr, la doar 16 ani, când se face remarcat pentru vitejia sa, luptând cu ceata de haiduci din
care făcea parte împreună cu fratele său împotriva turcilor. La 14 septembrie 1828, la Băilești a avut
loc o importantă luptă între turci (25.000), care ocupaseră satul, și ruși (28.000), alături de care
luptă și un detașament de 1.200 de panduri. După bătălie, turcii au fost izgoniți. Pentru faptele sale
de vitejie din timpul războiului ruso-turc, Magheru a primit rangul de căpitan de panduri și a fost
decorat de țarul Rusiei cu ordinul Sf. Ana în gradul de cavaler în 1821. I s-a alăturat cu grupul său
de panduri lui Tudor Vladimirescu. După plecarea lui Tudor Vladimirescu împreună cu grosul
armatei pandurilor la Craiova, Gheorghe Magheru a fost lăsat la mânăstirea întărită de la Tismana
pentru asigurarea ariergărzii, împreună cu fratele și cu vărul său, Papa Vladimirescu fiind fratele lui
Tudor Vladimirescu. Împreună cu alți panduri din subordine, acesta s-a răzbunat pe boierii care
erau slujbași domnești. Aflând de faptele lor, Tudor Vladimirescu a decis să-i aducă lângă el. După
moartea lui Tudor Vladimirescu, Gheorghe Magheru a mai haiducit câțiva ani, apoi a fost înrolat în
armată, unde a fost avansat rapid în grad datorită calităților sale.
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VLAD, ULTIMUL MAGHER
Din linia faimoasă ce coboară din Generalul Magheru și
diplomatul Ion Ghica, revoluționari de la 1848 – după suma decepțiilor
necesare – m-am regăsit sufletește ca țăran moț, cum erau primii strămoși
Magheri, săraci, dar drepți. Faimoasa linie a apărut prin ambiția nemăsurată
a lui Ghica, un bărbat foarte talentat. Descendenții au purtat numele
Maghieru, dar spiritul lor seamănă mai mult cu al lui Ghica!
În anul 2017, am pornit din nou spre satul Vidra, topos al strămoșilor familiei – unde am
fost în 1969. Am cules încă o mare decepție, deoarece viața satului se apropia de stingere: bătrânii
au murit, iar tinerii s-au mutat în orașe unde au găsit serviciu. Cei rămași nu sunt liberi, sunt robi ai
muncilor necesare traiului. Din suferința mare a moților s-a născut Oastea Domnului, o credință vie,
bazată pe Sfânta Scriptură, răspândită în întreaga țară. De trecutul Magherilor, m-am ocupat cu
dăruire totală de sine, practicând cultul eroilor timp de 30 de ani. Am trecut prin suferințe și
renunțări (pensionare) ca să găsesc timpul necesar acestui drum. În Gorj am găsit un om deosebit –
Prof. Dumitru Bunoiu ... și am crezut în istorie! Acesta a fost răpit dintre noi în mod tragic.... și
m-am trezit la realitate, între materialiști. Am constatat că nu mai avem istorie! Ce a rămas este doar
o umbră a ei. Ce am putut face – am făcut, pentru familia care a dat peste zece eroi țării. Însă
gorjenii nu au preluat datele familiei cu același entuziasm... încă nu au învățat să iubească adevărul
și pe eroi, cum a visat marele gorjean Constantin Brâncuși prin ansamblul său ,,Calea Eroilor”.
Fără cultul viu al eroilor suntem morți spiritual. Așa s-a întâmplat cu anul de naștere al Generalului
Magheru, care a rămas fără actele personale. Din fericire, a rămas o însemnare a fratelui său Ioniță,
din 1813, pe Mineiul, în care sunt menționate vârstele celor doi frați, respectiv 18 și 12 ani. Anul
nașterii lui Ioniță corespunde cu cel cunoscut – 1795, iar anul nașterii fratelui Gheorghe (viitorul
general) corespunde anului 1801. Aici nu mai încape nicio îndoială. Descoperirea Mineiului lunii
noiembrie, tip. Buda – 1805, cu însemnarea din 1813, a făcut-o un mare român, profesorul Ion
Magheru, nepot al generalului. Lucian Predescu, în Enciclopedia României, în 1899, scrie despre el
mai multe rânduri decât despre general și nu greșește, căci nepotul moștenise calități din partea
ambilor bunici, fiind un autodidact, care a preluat și a dus spiritul Romei în patrie, ca să servească
drept model pentru toți! Spiritul trebuie întâi să creadă în Adevăr pentru ca apoi să îl poată
recunoaște, dacă nu crede, nu îl va putea recunoaște. Renunțând la eul personal, începem să
practicăm cultul iubirii adevărate: ,,Domnul este păstorul meu: Nu voi duce lipsă de nimic! (PS 23).
Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului
(corpul fizic) până la sfârșitul

zilelor mele.”

August – 2017
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Amin!

Vlad

Magheru de la

Vidra

EROII NEAMULUI MAGHERU

VLAD MAGER (MĂGHERIU) – din satul

ION – prof. universitar, promotor al educației

comuna Vârfuri, a trecut munții cu

morale în spiritul Romei, apostol al educării

o ceată, a descălecat în Zorilești, Bârzeiul

caracterelor prin școala muncii cinstite, 1888-

Gilort (Câlnic), înainte de 1665;

1938;

Vidra,

FRAȚII

MAGHERI

necunoscuți,

GEORGE (GEO) – medic microbiolog, iubitor

participanți la răscoala lui Horia – în 1784

al cugetării, filosof stoic (în stil antic), mare

sunt prinși și condamnați la moarte;

poet al iubirii (D. Bunoiu);

ȘERBAN – porojnic, căzut în lupta de la

TITU – magistrat, 1874-1948;

Preajba, + 1770;

IONICA ANGHEL-MAGHERU – țărăncuță,

ȘERBAN – căpitan de haiduci predați, armaș,

autoeducată prin muncă devotată 1885-1925;

vistier, +1820;

OLGUȚA

IONIȚĂ – căpitan de panduri, căpitan de

medicală, credincioasă, eroină a binefacerilor,

poteră, polcovnic, 1795-1826;

(descendentă

GHEORGHE

–

general,

–

erou

național,

STEPA-MAGHERU
din

cazaci

–

ucrainieni),

soră

s-a

sacrificat pentru îngrijirea bolnavilor familiei

revoluționar de la 1848, părintele statului

Magheru din Timișoara, 1925-2009;

modern (1859); 1801-1880;

VLAD DE LA VIDRA – 1969-2017

ALEXANDRINA – ,,Femeia – Virtute” , eroină
revoluționară, republicană, 1825-1877;
GHEORGHIȚĂ – jurist, erou al datoriei, 18281875;
NIȚU (IONIȚĂ) – iuncăr, 1823-1864;
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DRUMUL SPRE EXCELENȚĂ
TATIANA GRECU – profesor de Protecția Mediului
Când am ales să devin profesor știam că mă pasionează chimia și tot
ceea ce ține de ea, că iubesc copiii și voiam să reușesc a-i pune pe aceștia în conexiune cu realitatea
fenomenală, astfel încât să înțeleagă relația „organică” dintre noi și univers. În timp, am descoperit
însă frumusețea unui alt gen de relație, relația umană. Iar acest gen de relație depășește granițele
formale ale relației profesor - elev atunci când este vorba de acei elevi speciali, alături de care
pornesc pe un drum sinuos, dificil, presărat cu numeroase obstacole, încă de la începutul clasei a
XI-a (și chiar mai devreme) – elevii mei olimpici.
Începutul este, cu riscul de a suna clișeizat, cel mai dificil; atunci trebuie ca noi să-i
„descoperim”, să reușim să accedem în universul lor lăuntric, căci, dincolo de resursele intelectuale,
profilul unui elev olimpic implică numeroase alte calități: seriozitate, determinare, capacitate de
efort, acceptarea unui program riguros de lucru. Ei, la rândul lor, trebuie să reușească să răzbată
dincolo de imaginea unui profesor exigent, care sancționează greșelile și încearcă să nu admită nicio
slăbiciune specifică vârstei…. Dar, odată ce pornim pe acest drum, totul se schimbă. Fiecare etapă a
concursului implică mult timp petrecut împreună, numeroase ore de studiu și de experimente
desfășurate în laboratorul de analize chimice. Iar acest timp condensează în el o infinitate de trăiri,
de sentimente: bucuria de a fi găsit soluția la o problemă „monstruoasă”, spaima de a nu fi
identificat corect concentrația unei soluții, tensiunea așteptării rezultatului unei activități
experimentale, oboseala și, uneori, sentimentul inutilității muncii și al atâtor renunțări…. Ei bine,
toate aceste sentimente trăite împreună sunt liantul ce creează o „formulă“ imbatabilă, ce devine și
cheia succesului viitor. Așadar, eu încetez a mai fi pentru acești copii doar doamna profesoară și mă
emoționez (deși nu vreau să le arăt asta) atunci când vin la mine și ca la un prieten să le „pansez”
rănile sufletești. Este valabilă însă și reciproca: acești tineri poartă în sine tumultul vârstei
adolescentine, freamătul tinereții, optimismul și energia debordantă și, atunci când eu însămi simt
că nu mai am resursele necesare, aceștia reușesc într-un mod aproape miraculos să-mi redea
energia. Atunci ei sunt cei care îmi spun, cu acel farmec unic al inocenței: „Doamna profesoară, noi
suntem cei mai buni, o să vedeți că iarăși vom fi cei dintâi, trebuie să aveți încredere în noi și nu o
să vă dezamăgim!” Frumusețea acestui drum parcurs împreună ce lasă amprente în sufletul fiecăruia
dintre noi este cert superioară satisfacției pe care o avem atunci când obținem rezultatele la care
visăm. Iar când mă gândesc la momentul în care aflăm că munca noastră a fost încununată de
succes, imaginea care umple totul este aceea a unui chip tânăr ce poartă în ochi toată bucuria
reușitei sale, a unui zâmbet tineresc, a cărui lumină transfigurează parcă tot universul.
7

Elevii participanți la etapele naționale ale Olimpiadelor:

2010
Chiroșca Ana Maria Alexandra – clasa a XI-a - Protecția Mediului (Mențiune)
Brîndușoiu Ionuț Silviu – clasa a XII-a – Protecția Mediului
Tătaru Andreea – clasa a XI-a ‒ Industrie Alimentară
Coiculescu Ionela Amelia – clasa a XII-a‒ Industrie Alimentară
2011
Dijmărescu Mirela Lavinia – clasa a XI-a ‒ Protecția Mediului (Mențiune)
Chiroșca Ana Maria Alexandra – clasa a XII-a ‒ Protecția Mediului (Mențiune)
Nică Alina – clasa a XI-a ‒ Industrie Alimentară
Luca Elena – clasa a XII-a ‒ Industrie Alimentară
Bran Andrei – clasa a XII-a ‒ TIC (Locul 2)
Sîrbu Mădălina – clasa a X-a ‒ TIC
2012
Dijmărescu Mirela Lavinia – clasa a XII-a ‒ Protecția Mediului (Locul 2)
Popeangă Manuela – clasa a XI-a ‒ Industrie Alimentară
Burlan Aurelian – clasa a XII-a ‒ Industrie Alimentară (Mențiune)
Mălăescu Elena Mirela – clasa a XI-a ‒ Adolf Haimovici (Mențiune)
Bejinaru Alexandra Maria – clasa a IX-a ‒ TIC
Sîrbu Mădălina – clasa a XI-a ‒ TIC
Nicola Robert – clasa a XII-a ‒ TIC
2013
Frățilescu Ionuț – clasa a XI-a ‒ Protecția Mediului (Mențiune)
Luca Cristina – clasa a XII-a ‒ Protecția Mediului (Mențiune)
Popeangă Manuela – clasa a XII-a ‒ Industrie Alimentară (Mențiune)
Mălăescu Elena Mirela – clasa a XII-a ‒ Adolf Haimovici
Stan Alexandru – clasa a X-a ‒ TIC
Sîrbu Mădălina – clasa a XII-a ‒ TIC
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2014
Nanu Mădălina – clasa a XI-a ‒ Protecția Mediului (Mențiune)
Frățilescu Ionuț – clasa a XII-a ‒ Protecția Mediului (Mențiune)
Negrea Maria Veronica – clasa a XI-a ‒ Industrie Alimentară (Mențiune)
Pripici Ionuț – clasa a XII-a ‒ TIC

2015
Gogu Veronica – clasa a XI-a ‒ Protecția Mediului (Locul 2)
Nanu Mădălina – clasa a XI-a ‒ Protecția Mediului (Mențiune)
Gordin Maria Mirabela – clasa a XI-a ‒ Industrie Alimentară (Mențiune)
Negrea Maria Veronica – clasa a XII-a ‒ Industrie Alimentară
Pătrășcoiu Alexandru – clasa a XI-a ‒ TIC

2016
Gogu Veronica – clasa a XII-a ‒ Protecția Mediului (Mențiune)
Nichifor Gabriela Daniela – clasa a XI-a ‒ Industrie Alimentară (Locul 2)
Gordin Maria Mirabela – clasa a XI-a ‒ Industrie Alimentară (Locul 1)
Nichifor Gabriela Daniela – clasa a XI-a ‒ Adolf Haimovici

2017
Ularu Mădălina – clasa a XI-a ‒ Protecția Mediului (Locul 2)
Gruescu Andreea – clasa a XII-a ‒ Protecția Mediului (Mențiune)
Miulescu Eugenia Mihaela – clasa a XI-a ‒ Industrie Alimentară
Nichifor Gabriela Daniela – clasa a XI-a ‒ Industrie Alimentară
Nichifor Gabriela Daniela – clasa a XII-a ‒ Adolf Haimovici
Niță Andrei Aurelian – clasa a IX-a ‒ TIC (locul 1)
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Încă de mic copil, chiar din clasele primare

mi-au

plăcut foarte mult științele naturii. Pasiunea pentru materiile
de protecția mediului a venit de la sine, erau disciplinele mele
preferate, la care nu reușeam să mă plictisesc aproape
niciodată. Așa am ajuns să particip la faza județeană a
olimpiadei de Protecția Mediului. La olimpiadă e nevoie de
foarte multă motivație, iar domnii și doamnele profesoare
care predau discipline de specialitate s-au ocupat de acest
lucru. Nu voi putea uita niciodată munca și încrederea oferită
de aceștia pentru pregătirea și reușita mea de la olimpiadă. Participarea la aceste concursuri în
clasa a XI-a și a XII-a a fost o modalitate prin care am putut adăugă o piatră la temelia dezvoltării
mele și după această experiență am reușit să pot spune DA provocărilor din viața mea și să ies din
zona de confort cu fiecare ocazie. Nu este ușor să accepți provocarea de a participa la o olimpiadă
națională interdisciplinară, unde, pe lângă chimia analitică și module, trebuie să stăpânești foarte
bine și partea practică. Acolo emoțiile joacă un rol important, te pun în situații noi și te fac să-ți
depășești limitele, însă, odată ce ai făcut-o, îți va fi mult mai ușor. Cheia succesului este
reprezentată de stabilirea unui obiectiv cât mai înalt, la acesta contribuind pregătirea oferită de
cadrele didactice, gândirea pozitivă și multă muncă pentru învățarea logică a informațiilor.
O mențiune importantă este faptul că am avut în permanență susținerea tuturor profesorilor
de la CTGM, inclusiv a colegilor de clasă și nu numai. Ei mi-au fost alături, m-au încurajat tot
timpul și s-au bucurat de fiecare dată când obțineam un premiu. – FRĂȚILESCU IONUȚ,
absolvent al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie – domeniul Chimie, din cadrul Universității
de Vest Timișoara, masterand Chimie Clinică și de Laborator Sanitar.
Această experiență a fost unică. Am cunoscut persoane din toată țara, alături de care am
glumit, am râs, am făcut schimb de experiență și am fost într-o competiție frumoasă, diferită de cea
din cadrul liceului. Mi-a plăcut enorm și aș repeta oricând ceva similar. Din momentul în care am
ajuns acolo și am interacționat cu ceilalți participanți și profesori, mi-am dorit să fac tot posibilul
ca la întoarcere să fiu mulțumită de prestația mea și mândră de rezultatele obținute, astfel să le
mulțumesc profesorilor care au avut încredere în mine și și-au pus amprenta asupra formării mele.
Îmi amintesc cu drag de emoțiile trăite, de nerăbdarea ce însoțea drumul până la destinație și de
satisfacția profesorilor că avem ocazia de a ne bucura de rezultatele muncii depuse. Vă mulțumesc
frumos pentru oportunitatea de a participa la o astfel de competiție și pentru anii frumoși petrecuți
în liceu! Succesul se învață! a spus ANA-MARIA CHIROȘCA, absolventă a Facultății de
Chimie Aplicată și Știința Materialelor din cadrul Universității Politehnica București.
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CĂLIN LINOIU – profesor de Protecția Mediului
Pregătirea pentru olimpiada școlară reprezintă un proces îndelungat și dificil pentru elevii
participanți, dar și pentru profesorii care îi pregătesc. După încheierea etapei județene, când se
cunosc deja elevii participanți la faza națională, pregătirile intră în linie dreaptă. Acest lucru
înseamnă pentru elevi și profesori numeroase ore și zile de pregătire suplimentară. De obicei, faza
națională se desfășoară în timpul vacanței de primăvară, vacanța pe care elevii participanți o încep
pregătindu-și bagajele de plecare. În ziua stabilită, însoțiți de către un profesor își încep cu sau fără
emoții „aventura”. Ca profesor, am însoțit în câțiva ani elevii participanți la faza finală a olimpiadei
școlare pe specializarea Protecția Mediului, călătorind alături de ei la Baia Mare, Urziceni și
Suceava. Elevii sunt așteptați de către organizatori, fiind cazați împreună cu participanții din restul
țării. Vor avea de trecut două probe, cea teoretică și

cea practică, la finalul cărora se află

clasamentul final. Pe parcursul acestei săptămâni, la finalul probelor și în ziua liberă au întotdeauna
ocazia să cunoască obiectivele turistice din zona respectivă, alături de cei ce sunt în aceea
săptămâna și prietenii și contracandidații lor.

A fost pentru prima oară când am
participat la o fază națională și pot
să spun că mi-a plăcut foarte mult.
Am întâlnit copii deosebiți, cu
aceleași pasiuni, și cu care am
legat prietenii. Această olimpiadă
mi-a deschis noi orizonturi și mi-a
oferit momente de neuitat. Baia
Mare, orașul unde a avut loc etapa
națională, este un oraș superb, plin de obiective turistice și sunt
foarte bucuroasă că am avut ocazia să îl vizitez. Am rămas profund
impresionată

de

locurile pe care le-am
vizitat, dar mai ales de
oamenii minunați pe
care

i-am

Perioada
rămâne

întâlnit.

aceea

va

mereu

în

sufletul meu, datorită faptului că am plecat de acolo cu o mare încărcătură spirituală.
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Când afli că te-ai calificat la „Națională”, simți că munca ta este, în sfârșit, recunoscută,
înțelegi că ai locul tău într-o elită. Dar mai știi că, până la marele concurs, urmează să adaugi la
munca ta mai mult, să stăpânești acele mici detalii care pot face diferența, pentru că acolo te
„bați” cu cei mai buni dintre cei mai buni.
A fost o experiență unică! – MĂDĂLINA ULARU, elevă în clasa a XII-a D
Olimpiada a însemnat pentru mine o perioadă din viață pe care am trăit-o la intensitate
maximă. Deoarece sunt o persoană ambițioasă, cu visuri mărețe, la îndrumarea profesorilor de la
CTGM am decis să particip la olimpiada de protecția mediului. Eram bucuroasă la gândul că voi
participa la această olimpiadă, însă nu am îndrăznit să visez prea departe, dar în urma pregătirii
mele intense și cu ajutorului profesorilor de la CTGM am reușit nu numai să mă calific la faza
națională, ci să și câștig locul II. Pot spune că am trăit emoții pe care nu le voi uita niciodată,
mai ales la olimpiada națională, proba practică, unde emoțiile mele creșteau cu fiecare picătură
scursă din biuretă până la atingerea punctului de echivalență.”- DIJMĂRESCU LAVINIA
MIRELA, absolventă a Facultății de Ingineria Mediului din cadrul Universității „Constantin
Brâncuși”.
MAREȘI LUMINIȚA – profesor de Protecția Mediului
În anul 2011 am avut bucuria să însoțesc elevii
calificați la Olimpiada Națională de Resurse Naturale și
Protecția Mediului desfășurată la Călărași. A fost o
experiență unică atât pentru mine, cât și pentru elevele
colegiului nostru: Dijmărescu Mirela Lavinia - elevă în
clasa a XI-a – și Chiroșca Ana Maria – elevă în clasa a
XII-a.
În timpul celor 4 zile petrecute cu elevele olimpice, statutul de cadru didactic a fost înlocuit
cu cel de prieten sau chiar de părinte. Am împărțit aceeași cameră de internat, aceeași mâncare de
cantină și aceleași emoții. Rezultatele obținute au fost pe măsura așteptărilor - două mențiuni.
Am

repetat experiența doi ani mai târziu, la Brăila, alături de alți elevi de excepție,

Frățilescu Ionuț din clasa a XI-a și Cristina Luca, elevă în clasa a XII-a.
Îmi amintesc cu plăcere de Ionuț cel firav și emotiv care a obținut nota 10 la proba scrisă,
devenind cea mai populară figură de la olimpiadă. Toți doreau să îl cunoască și să se împrietenească
cu el. Rezultatele obținute au fost, de asemenea, pe măsura așteptărilor - două mențiuni.
Nu voi refuza niciodată să particip alături de alți copii din viitoarele generații la această
competiție națională.
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CARMEN VULPE – profesor de Industrie Alimentară
În ultimii 8 ani am pregătit lotul de elevi pentru Olimpiada Națională de Industrie
Alimentară, calificarea Tehnician Analize Produse Alimentare. De asemenea, de 6 ori am fost
profesor însoțitor al acestor elevi: Constanța (2010), Bărcănești (2011), Focșani (2012), Bacău
(2013), Craiova (2015) și Sibiu (2016).
Este greu, este foarte greu să găsești persoana potrivită pentru participarea la olimpiada de
tehnologii. Este greu mai ales să motivezi în acest sens. Tinerii au alte aspirații în vremurile
noastre. Ultimul „trend” este alegerea unei cariere în poliție, jandarmerie, armată. Ceva sigur, spun
ei. Poți să te superi? Nu. Pentru că au dreptate. Este greu să-i faci să mai studieze disciplinele
exacte: matematica, chimia, fizica. Sunt chiar grele ... și inutile, spun ei. Așa se formează din școlile
generale, din familie, din societate.
Cu toate acestea, reușim an de an să descoperim elevi
dornici să învețe, să depună efort, copii serioși, care ne
umplu sufletul de bucurie și de mândrie cu rezultatele
lor.
Am

obținut

în

clasa a XI-a o mențiune
la Olimpiada Națională
de Industrie Alimentară,
care s-a desfășurat la Craiova. Această reușită mi-a dat mai multă
încredere în mine și m-a făcut să-mi dau seama că pot mult mai mult
de atât. Pentru anul următor m-am mobilizat mai bine și am învățat
mai mult. Rezultatul muncii s-a văzut ajungând să iau Premiul I în
clasa a XII-a, la Olimpiada de Industrie Alimentară, care a avut loc
la Sibiu. Nu puteam să obțin această performanță fără sprijinul
profesorilor (Vulpe Carmen, Rada Lavinia și Puiu Vasilica), care
m-au pregătit în acest sens. Le mulțumesc din suflet că au avut
încredere și foarte multă răbdare cu mine. Din dorința de a face o
carieră în domeniu, am ales să merg la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, la Cluj,
unde am fost admisă cu diploma de la olimpiadă pe locurile speciale pentru olimpici. –
MIRABELA GORDIN, studentă la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din
Cluj-Napoca.
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Mirabela vorbește puțin, foarte puțin. Este o
persoană foarte ambițioasă. La Craiova era în clasa a
XI-a și a plâns după proba scrisă, văzând că a greșit la
lucruri simple, că nu s-a concentrat suficient, că putea
mai mult. Nu a sperat la un premiu, dar după proba
practică premiul a venit (chiar nesperat):
mențiune. S-a

prima

mobilizat apoi exemplar și anul

următor, la Sibiu, s-a „bătut” cu toată lumea și a ieșit
învingătoare. Nu pot să exprim în cuvinte momentele, sentimentele de atunci. A rămas o amintire
puternică pentru mine și în mod sigur pentru ea, protagonista. Acum e la Cluj-Napoca, studentă.
Puțin dezamăgită de sistem, nu vorbește prea frumos despre profesorii de acolo, care predau de pe
slide-uri, nu explică, vând cărți și-i pun pe studenți să facă singuri conspecte. Pare cunoscut? Cred
că tuturor! Eu nu pot decât să o încurajez, să-i spun să meargă înainte. Seriozitatea și ambiția o vor
face să treacă peste toate aceste obstacole.
Gabriela, copilul-minune al colegiului, s-a implicat de-a lungul celor 4 ani în tot ce se
putea. A avut medii generale colosale, în jur de 9,90. A participat de două ori ca Concursul Național
de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” de la Iași, în fiecare an s-a situat printre câștigătorii la
nivel județean ai Concursului de Chimie „Petru Poni”.
La Olimpiada de la Sibiu, Gabi a luat Premiul al II-lea. O performanță mare, mai ales că ea
a învățat, după cum spuneam, pentru 3 concursuri. În clasa a XII-a, a ales să se pregătească pentru
admiterea la Academia Militară de la Sibiu, dar nu a renunțat însă la pregătirea pentru olimpiadă.
Participarea la olimpiada de la Tg-Mureș nu i-a mai adus însă un premiu.
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Participarea la olimpiadă reprezintă un bun prilej de
a învăța ce este competiția și de a te autodescoperi. Pe lângă
muncă și studiu individual trebuie să te concentrezi și să îți
dozezi emoțiile pentru a nu deveni propriul tău adversar.
Din experiența mea, secretul stă în diminuarea
emoțiilor și a motivului pentru care suntem acolo. Emoțiile
sunt prezente tot timpul, iar dorința de a câștiga este din ce
în ce mai mare. Încrederea în sine, munca și perseverența
stau la baza reușitei. Momentul cel mai greu este așteptarea
rezultatelor, aici este granița dintre tine și eforturile depuse.
Moralul de multe ori e greu de ținut în parametrii optimi. Un
rezultat satisfăcător pentru noi ne dă puterea a merge mai departe și de a demonstra că putem și
suntem capabili, însă în cazul unui rezultat negativ devenim frustrați și dezamăgiți. Dacă mă
raportez la experiența din cei 2 ani de liceu în care am participat consecutiv la olimpiada națională
de industrie alimentară, pot să spun că reușita din cel de-al doilea an s-a datorat eșecului din
primul an deoarece m-a convins că nimic nu e imposibil, iar repetarea este un pas înainte, nu
declin. Într-adevăr, dorința din anul al doilea a fost mai mare, pregătirea mai intensă și emoțiile
constructive.
Dacă ar fi să dau timpul înapoi aș face aceleași alegeri. Nu regret că am mers pe acest
drum chiar dacă societatea în care trăim nu îmi oferă mai mult.
Sfatul meu pentru elevii acestei școli este de a participa la toate concursurile și olimpiadele
școlare, însă fără a pleca de acasă doar cu dorința de a câștiga o diplomă. Scopul lor este de a
participa, de a interacționa, de a cunoaște elevii din alte locuri și de
a lega prietenii. Și atunci când pierzi, CÂȘTIGI. Să vedem bila albă
din grămada de bile negre. Optimismul este cheia. Succes și curaj în
tot ceea ce faceți! – MANUELA POPEANGĂ, absolventă

a

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
din Timișoara, Facultatea de Inginerie a Produselor Alimentare,
masterand Siguranța și Biosecuritatea Produselor Alimentare, inginer
la Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș, compartimentul
Industrie Alimentară.
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Manuela ... o elevă model, un copil minunat. Serioasă încă din clasa a IX-a, nu foarte
sigură că vrea să se înscrie la olimpiadă, a ajuns în final să
studieze în domeniul Industriei Alimentare. A fost o studentă
la fel de serioasă, este acum masterand în același domeniu, al
ingineriei alimentului. Are o carieră frumoasă înainte, îi
doresc să facă față cu succes tuturor provocărilor.
Îmi aduc aminte cu drag de perioada în care am fost
la Focșani pentru Olimpiada de Industrie Alimentară; a fost
o experiență de neuitat. Nu mă așteptam să am rezultate
foarte bune, având în vedere că nu m-a atras materia, cred
că motivul a fost mai mult de a experimenta ceva nou față de
ce făcusem până atunci. Uneori regret că nu m-am implicat
mai mult și în alte proiecte, liceul îți oferă destule modalități
de a experimenta lucruri noi și de a sparge niște „bariere”, trebuie doar să profiți de ele. Mă simt
obligat să recunosc că n-aș fi reușit fără îndrumarea și perseverența în explicații a doamnelor
profesoare de specialitate, îmi doresc să văd mai mulți profesori ca dumnealor. – AURELIAN
BURLAN, absolvent al Facultății de Științe, domeniul Informatică, din cadrul Universității din
Craiova, ocupația actuală: programator.
Relu a fost un fenomen pentru mine. În clasa a XI-a, nu a dorit sub nicio formă să participe,
fiind mult prea ocupat cu alte activități și mai puțin dornic de a învăța. În clasa a XII-a însă, motivat
mai mult de tinerețea colegei mele de catedră și mai puțin interesat de disciplinele de specialitate (el
oricum, știa că va alege un domeniu din sfera IT-ului), a început pregătirea pentru olimpiadă. A
învățat suficient pentru a deveni un mic erou la olimpiada de la Focșani, descoperind singur
greșelile din barem, contrazicându-se cu profesorii din diferite județe. Locul al 4-lea pe listă,
(Mențiune), a fost unul binemeritat; la proba practică, Relu a impresionat prin modul de lucru.
O amintire de la această olimpiadă este aceea că Relu a fost zgâriat de un câine maidanez,
chiar înainte de plecarea din Focșani. Așa că, odată ajuns acasă, a fost nevoit să facă vaccinul
antirabic și să ia un tratament medicamentos, experiență foarte neplăcută pentru el și pentru mine.
Privind înapoi în timp, îmi amintesc frânturi, imagini, mirosuri, trăiri din fiecare locație:
agitatul oraș Constanța (Amelia și Andreea, cuminți, fără prea mari emoții), pustietatea stațiunii
Mamaia, unde Ana și Ionuț (elevii noștri de la Protecția Mediului) s-au descurcat singuri,
organizarea fiind una foarte proastă. Din anul următor îmi amintesc grandoarea Liceului de la
Bărcănești, cu o curte impunătoare, și o neplăcută discuție cu o doamnă profesoară din comisia
națională (Alina a ratat la „mustață” mențiunea, iar Elena a suferit profund din cauza acelei comisii,
din punctul meu de vedere îngrozitoare).
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A urmat Focșaniul, cu deschiderea elegantă de la Teatrul Municipal, cu mențiunea lui Relu
și plânsetele Manuelei. Apoi Bacăul, aici am trăit bucuria Manuelei, cu o premiere realizată
impecabil (cea mai frumoasă dintre cele la care am participat).

A fost vremea magnoliilor la Craiova, superbe, superb orașul; deși îl cunosc foarte bine, m-a
impresionat; Mențiunea Mirabelei și supărarea foarte mare a Mariei. Maria ... un alt copil
surprinzător, ce câștigase la Galați, cu un an înainte, o Mențiune care a mobilizat-o mult, însă nu
suficient.
Îmi amintesc cu drag de acele momente.
Deși

aveam

mult

de

învățat,

satisfacția

era

nemăsurată. Emoțiile erau mari, dar încercam să le fac
într-o oarecare măsură constructive. În primul an de
olimpiadă nu-mi venea să cred că mă aflu acolo. M-am
bucurat enorm când am aflat notele și că eram printre
premianți. În cel de-al doilea an, emoțiile parcă au
crescut. Deja aveam pretenții de la mine. Trebuia să-mi
depășesc rezultatele din anul precedent. Am fost
cumplit de dezamăgită când am mai scăzut puțin. E
greu când pierzi. Dezamăgirea este mare. Dar a rămas
o amintire frumoasă și o experiență unică. – MARIA NEGREA, studentă la Universitatea din
Petroșani, Facultatea de Științe Economice.
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În anul următor, Sibiul a fost încununarea succesului. Două fete, emoțiile mari ale Mirabelei
și nemaipomenita stăpânire de sine a Gabrielei, două premii importante: I și II. Orașul minunat,
oamenii la fel, liniște, lalele înflorite, multă, multă veselie. Nu pot uita excursia la Păltiniș, vizita la
Schitul de aici, unde se află mormântul lui Constantin Noica și frigul de munte al acelor zile de
aprilie.

La finalul concursului, fetele de la Gorj deveniseră mici „vedete”, datorită rezultatelor
obținute, dar și prin frumusețea lor. Lângă ele, eram și eu o „răsfățată”.
Când mă gândesc la anii de liceu, inevitabil îmi amintesc de concursurile și olimpiadele la
care am participat, pentru că au reprezentat o etapă importantă din viața mea. Au fost momente
pline de emoții, muncă, ore în care am lucrat atât singură, cât și cu ajutorul profesorilor.
Olimpiadele și concursurile nu mi-au adus doar premii, ci mi-au acordat șansa de a descoperi alte
zone ale țării, de a cunoaște oameni noi și de a mă pune în situații emoționante, învățând astfel să
îmi folosesc emoțiile în mod constructiv. Pentru toate m-am pregătit la fel ca orice alt elev: am
învățat teoria, am încercat să o înțeleg cât mai bine, mi-am structurat anumite noțiuni în scheme și
desene pentru a le reține cât mai ușor, am lucrat probleme, exerciții, am făcut analize practice, am
întrebat acolo unde nu știam. Am avut emoții specifice unui concurs la fiecare participare ... e ceva
normal pentru o persoană care se implică cu adevărat în ceva. Consider că aceste emoții au fost
constructive, iar la final m-au făcut să mă bucur și mai mult de reușită. M-au ajutat să mă dezvolt,
fiind o fire mai timidă, mai emotivă, am reușit prin aceste participări să îmi depășesc limitele și să
devin omul care sunt astăzi! – GABRIELA NICHIFOR, studentă la Academia Forțelor Terestre
Sibiu.
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HOINARI PE TĂRÂMUL CREAȚIEI

,,Un scriitor adevărat ia asupra sa suferinţa umană de orice fel ar fi ea și-ncearcă s-o
transforme, alchimic, în frumuseţe. Nu frumuseţe pieritoare și inutilă, ci acea frumuseţe care,
după spusele lui Dostoievski, «va salva lumea». Scriitorul, ca intelectual, se poate implica
politic, social, moral în viaţa comunităţii sale, poate fi (și trebuie să fie) un purtător de cuvânt
al binelui și-al adevărului, un luptător contra demonilor care au bântuit şi vor bântui etern
fiinţa omenească. Dar, ca artist, menirea lui e să producă din toate acestea frumuseţe. Dacă
un scriitor ratează în privinţa calităţii operei sale, curajul său civic nu va mai fi la fel de
aproape de sufletul cititorilor săi.“ (MIRCEA CĂRTĂRESCU)
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ANODIN

Miulescu Eugenia Mihaela, clasa a XII-a B
Premiul al II-lea la Concursul Județean de Creație
„Titu Rădoi”, 2017
Coordonator, prof. VERDEȘ MARIA-ROCSELANA

Printre alte lucruri, o să îţi dai seama că nu eşti prima persoană care a fost vreodată
nesigură sau speriată de comportamentul uman. Nu eşti sub nicio formă singurul care trece prin
acele situaţii. O mulţime de oameni au fost în egală măsură tulburaţi din punct de vedere moral şi
spiritual cum eşti tu acum. Din fericire, unii deţin recorduri ale acestor stări...
Faptul că eu exist dovedeşte că lumea nu are niciun sens. Adică, de ce...? Nu simt că mă cere
devenirea şi că momentul existenţei mele ar fi un absolut, un nesustituibil şi unic. Nu voi reuşi să
fiu decât un licurici în soare, o strălucire invizibilă, o pată ştearsă.
Poate că par nerecunoscătoare, însă am motivele mele. Nu, nu am uitat predicile bunicilor:
„Fii fericită cu ce ai, alţii nu au acel ceva...” Îmi dau ochii peste cap. Dacă toată lumea s-ar mulţumi
cu acel „ceva”, poate că viaţa ar fi altfel. Însă, deocamdată nu se va întâmpla asta.
Sunt o egoistă. Mi-aş dori o altfel de viaţă, o altfel de familie...un alt destin. Dar, precum
spune proverbul: „Dumnezeu nu-ţi pune-n spate mai mult decât poţi duce.”, nu cred că prezenţa
mea schimbă cu ceva continuitatea timpului. Iarba va creşte în continuare şi dacă nu voi mai fi eu.
Aşa că, don't worry, iarbă va fi destulă!
O adiere rece de vânt mă obligă să părăsesc veranda casei şi să mă adăpostesc. Furtuna e pe
cale să-şi facă apariția... Nu-mi place locuinţa mea. Acolo, pe perete şi pe măsuţa de sticlă, sunt
expuse fotografii cu o familie fericită şi zâmbitoare. Dezvaţă-te să respecţi faţada până ce n-ai
văzut interiorul1. Totul este un trucaj. Nu seamănă cu adolescenta nefericită şi părinţii încruntaţi
care locuiesc aici. Până la vârsta asta de 16 ani am crezut că eu sunt cea mai nefericită fiinţă de pe
pământ. Ştiu, nimic anormal în faptul că o adolescentă are stări de tristeţe, de angoasă. Este
perioada aceea a vieţii în care peste noapte te trezești într-un alt corp. Hai să fim serioşi…

1

Tudor Arghezi

20

M-am săturat de vorbele astea pe care psihologul mi le-a repetat întruna. Nu corpul meu era
problema, ci altceva! Până acum nu mi-am făcut niciodată griji de felul în care arăt.
Alte prietene nu ieşeau din casă fără un machiaj perfect şi o ţinută de îţi tăia respiraţia. Dacă
aveai şi o maşină de ultimă fiţă, ei bine, erai vedeta oraşului. Nu mi-am permis încă să am astfel de
gânduri...
- De ce nu am hainele curate?! O voce impunătoare se aude - urmată de un zgomot ca şi când
cineva ar fi fost lovit. Înghit în sec şi respiraţia mi se opreşte pentru un moment... Tata.
- La dracu, îmi mai eşti nevastă dacă nu ştii să speli la timp nişte şosete? Ce crezi? Te-am luat
pe post de bibelou antic ca să nu faci nimic?!
Tresar şi fug spre camera de unde i se aude vocea. Inima îmi bate cu putere în piept. Încerc să
nu alunec pe parchetul laminat. Ajung în câteva secunde în faţa uşii întredeschise pentru a vedea
aceeaşi scenă. Mama este pusă la pământ. Tata, cu o mână îi imobilizează braţul la spate, iar cu
cealaltă o loveşte. Picioarele îmi devin ca de jeleu. Respiraţia mi se accelerează. Câteva secunde
nici nu ştiu cum să reacţionez. Să plâng? Să țip? Să fug? Tu ce ai face...?
Scot un ţipăt şi fug spre ei pentru a o ajuta pe mama. Îl împing pe bărbatul din faţa mea, pe
tata, şi o îmbrăţişez pe fiinţa care mi-a dat viaţă. Inima unei mame este un abis adânc la capătul
căruia vei găsi întotdeauna iertarea.
Furios, tata le priveşte năucit pe cele două femei de lângă el. Se spune că femeile sunt nişte
nulităţi simpatice: cu cât te gândeşti mai mult la ele, cu atât le înţelegi mai puţin.
- Ale dracu de vrăjitoare ce sunteţi! Aşa mamă, aşa fiică!
Se ridică cu greutate de jos şi respiră precipitat.
- Cine dracu m-a pus să te iau pe tine femeie, cu plodul tău cu tot?!
Ne scuipă-n faţă şi părăseşte camera, bombănind. Mama, care în tot timpul acesta nu plânsese
deloc, izbucneşte în lacrimi. Lacrimile vin din topirea gheţurilor sufleteşti. Celor care plâng, îngerii
le sunt aproape.2
Zilnic acelaşi scenariu. Ştiu pe de rost totul... Nu îmi dau seama de ce nu am devenit actriță.
A, da, pentru că joc în propria mea piesă de teatru de luni până duminică. Jigniri, certuri, lovituri...
Şi astea doar din partea lui. Îi iau palmele în mână şi i le sărut.
În ultima vreme m-am maturizat mult prea mult. La 16 ani nu ar trebui să-mi fie frică de
faptul că mama ar putea fi omorâtă în bătaie. Luiza se gândeşte cum să facă sex mai mult cu iubitul
ei, Maria se plânge că nu îşi permite cele mai noi botine de la Zara, iar Ioana se înfometează
pentru a slăbi cinci kilograme până la banchet. Prietenele mele au o viaţă normală de adolescente.
Desigur că nu le-am povestit despre situaţia mea. Sunt cam prostuţe şi încrezute de felul lor.

2

Hermann Hesse
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Nu m-au întrebat mai multe decât am spus. Dar totuşi... Uneori îmi doresc să îmi pună întrebări
despre viaţa mea, despre felul în care mă simt. Aş vrea să le pese mai mult.
Mă gândesc: cu ce o fi de vină mama mea? Cu faptul că a iubit înainte pe cineva care a lăsato de izbelişte cu un copil? Nu pot spune că toţi bărbaţii sunt nişte nemernici. Doar 99,9% dintre ei.
Mama a avut parte de o soartă nefericită. S-a îndrăgostit la 17 ani de un coleg de liceu. Doar atât
le-a trebuit fluturaşilor din stomac...
S-au iubit la nebunie. S-au întâlnit, cât s-au întâlnit, până când mama a aruncat bomba. Era
însărcinată cu mine. Şi normal, cum se întâmplă într-o lume civilizată, băiatul a negat faptul că acel
copil ar fi al lui.
-Nu se poate să fie copilul meu, a spus „Făt -Frumos”.
-Cum să nu fie al tău? a răspuns mama printre lacrimi. Tu ai fost singurul bărbat din viața
mea!
-Da, a spus tipul pe un ton ironic, trebuie să te și cred. Cum te-ai culcat cu mine, sigur te-ai
mai culcat şi cu alții…
Pot spune faptul că soarta mamei a fost asemănătoare cu cea a Anei, din romanul „Ion”.
Trebuie să aduc vorba de el, dacă tot am învăţat rezumatul pe de rost. Nu de alta, dar nu vreau să
fac risipă de informaţie. A fost bătută de tatăl ei, dată afară din casă şi părăsită de toţi. Mai mult de
atât nu a vrut să-mi spună. Nici până în ziua de astăzi nu ştiu cum bruta asta de om a ajuns bărbatul
căruia să îi spun „Tată”.
Faţa îi străluceşte din cauza lacrimilor. Mă priveşte cu ochii ei mari şi verzi. După cât a
pătimit, mama este încă o femeie frumoasă. Dacă alţii nu consideră astfel, ei bine, pot să-şi vâre
părerea cât mai adânc... Pentru mine, EA, este precum o floare frumoasă ce şi-a păstrat petalele,
dar care-i veştejită şi fără de parfum.
-Fugi în camera ta.Vocea ei are nişte inflecţiuni ciudate. Mă cuibăresc la pieptul ei.
-Nu te las singură. Nu te voi mai lăsa singură...mai ales în preajma lui. Îmi sărută fruntea.
Acum e rândul meu să plâng. Mă ridică de jos şi mă bate pe umăr.
-Cred că nişte exerciţii din derivate te aşteaptă, îmi spune ea ştergându-şi lacrimile.
-Te rog, spun eu tristă, nu-mi aduce aminte de matematică. Mă omoară!Îmi pune mâna la gură
şi zâmbeşte tandru.
-Dacă tu ai muri, eu ce rost aş mai avea pe pământul ăsta? Ne mai îmbrăţişăm o dată şi o las
singură în camera rece. Încerc să-i uit chipul rănit şi lacrimile şiroindu-i pe obraji.
Cam astfel se termină fiecare după-amiază. Bruta se aprinde din cauza oricărui lucru mărunt.
I-am sugerat un control psihiatric. În secunda doi mi-a spart o farfurie în cap. Asta s-a întâmplat pe
când aveam şapte ani. Eram un amărât de copil brutalizat! Însă gândeam... Am trăit mult prea multe
pentru a nu deschide ochii.
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Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune
unul faţă de altul şi faţă de toţi.3 Încă încerc să realizez ce probleme mintale poate avea, astfel încât
să-şi maltrateze familia în halul ăsta. Probabil mediul în care a trăit înainte l-a format să fie aşa,
însă ce rost are să-mi mai bat capul? Oricum nu o să se schimbe nimic…
Închid ușa de la camera mea cu zgomot. Nu are decât să vină să țipe și la mine. Nici că îmi
mai pasă. Mă prăbușesc pe pat de parcă mi-ar fi fost administrate tranchilizante.
Totul este o harababură în camera mea. Cărți, haine, pantofi, toate acoperă fiecare colțișor al
camerei. Uneori mă întreb dacă nu cumva eu sunt nebună. În ultima vreme sinuciderea mi-a tot
apărut în minte. Oare cum o fi? Precum a scris Cioran, melancolia neagră este atât de frecventă la
nebuni, încât aproape toți tind spre sinucidere. O soluție atât de grea până când nu ești nebun...
Mi-ar plăcea ca sufletul să-mi rămână pe pământ și să bântui la nesfârșit lumea. Aud un bârâit. Gata
și cu momentul meu de liniște. Încerc să ochesc telefonul prin mormanele de alte lucruri de aici.
Trebuie să fac o curățenie urgentă camerei ăsteia! În final îl pescuiesc din coșul de gunoi. Mult mai
bine de data asta. Runda trecută l-am găsit în frigider, împreună cu sutienul. Un mesaj de la Luiza.
Luiza C., message sent at 14:21
Heeeelp meeeee!!!! :(( Cred că sunt însărcinată!!!! Sună-mă Când vezi mesajul.
Fără să îmi dau seama, râd. Mă așez pe marginea patului și privesc din nou mesajul.
Însărcinată? Știu, nu ar trebui să fiu șocată. Asta demonstrează că a gândit cu altceva în momentul
în care a fost cu iubitul ei. Oftez. Am avut și eu un iubit. Avea 22 de ani, iar eu 15. Da, ai calculat
bine. Acum un an eram puțin mai fericită psihic. Știam că cineva se gândește la mine, că îmi duce
dorul. Diferența de vârstă a fost foarte mare, știu asta, însă nu regret că l-am întâlnit. Era bolnav.
Insuficiență renală acută. Simt cum o lacrimă mi se prelinge pe obraz. A fost prima mea iubire.
Avea dureri foarte mari uneori, slăbise și suferea de insomnii. După trei luni s-a mutat în străinătate
pentru un tratament mai bun. A murit la o săptămână după ce a ajuns acolo.
Uneori viața mi se pare nedreaptă. De ce unele persoane, precum bruta din casa asta, sunt
sănătoase și distrug tot ce au în calea lor? Îmi șterg lacrimile de pe obraji și înghit în sec. Ce mai
contează? Ori suferi, ori nu suferi, tot vei fi înghițit etern în neant.
Nu o să-i răspund Luizei. Are o familie căreia îi poate cere ajutorul. Eu sunt un nimeni, un fir
de nisip într-un deșert. Și eu am suferit, și încă sufăr, dar nimeni nu m-a întrebat cum mă simt. Oare
nu era de ajuns că veneam tristă în fața lor? Râdeau și glumeau în continuare, de parcă eu aș fi
fost o piesă de mobilier. Așa o fi corect?
Mă întind în pat și încerc să găsesc de data asta căștile. Nu mai am nevoie de nimic în
momentul acesta. Îmi dau seama că în zona patului căștile nu sunt acolo. Mă duc și trag primul
sertar. Căștile mele...și un pachet de țigări.
3

Sfântul Apostol Pavel, 3-67
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Mă uit înăuntrul ambalajului. Mai am patru țigări. Scot una și o aprind. Trag cât mai mult fum în
piept. Dulce moarte care mă aștepți. Mă așez pe covor și încerc să-mi aranjez mormanul de cărți.
Mate, bio, chimie, fizică... Mi se face pielea de găină. Îndepărtez manualele de parcă ar fi infestate.
Poate o să îmi fac altădată timp pentru voi. Acum e rândul biroului. Pixuri, caiete, agrafe, o
șosetă?!, un portofoliu. Nimic interesant... Dar totuși nu pot da drumul portofoliului. Ce bine ar fi
dacă aș găsi niște bani înăuntru. Spre ghinionul meu, este o foaie învelită în hârtie de cadouri.
Cecul e mai mic, deci tot fără bani rămân. Rup hârtia de culoarea castanelor. Normal... Cum de nu
mi-am dat seama?
Foaia despre care vorbeam este, de fapt, o fotografie de dimensiuni mai mari. Dulce
inocență... La cinci ani nu îți prea dai seama de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Îți dorești să crești,
să ai o anumită vârstă în speranța că totul va fi altfel. Este altfel... Realizezi cât de gri și dură poate
fi viața. Poate că ar trebui să țin cont de sfatul primit acum câțiva ani de la cineva: „În viața asta
trebuie să-ți înveți copilul să supraviețuiască, să fure pachețelul colegului! Cu dulcegăriile o să
ajungi să te ia toți drept fraier!”

UN DAMNAT SAU UN EROU?

Holingher Roxana
Concursul Județean de Creație „Titu Rădoi”, 2017
„Printre alte lucruri, o să îți dai seama că nu ești prima persoană care a fost vreodată nesigură
sau speriată de comportamentul uman. Nu ești sub nicio formă singurul care trece prin acele situații.
O mulțime de oameni au fost în egală măsură tulburați din punct de vedere moral și spiritual cum
ești tu acum. Din fericire, unii dețin recorduri ale acestor stări...” - J.D.Salinger, De veghe în lanul
de secară
Dragă adolescentule, tu, cel care ai început să crezi că ai fost aruncat într-o lume odioasă ce
îți vrea doar răul. Tu, cel ce speri să te camuflezi în pădurea plină de capcane formată din lumea din
afara scutului matern și cel ce nu știe ce simte cu adevărat. Credința ta în „demonii” exteriori a
reușit să îi materializeze și să le ofere câte un chip din cele pe care le-ai văzut în prima ta zi de
explorare. Mintea ta fragedă a început să-ți trimită semnale de teroare când ajungi lângă ceva sau
cineva nou, însă nu ești singurul care s-a speriat de oamenii din afara adăpostului tău.
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Însă... adolescența nu reprezintă doar atât, ea este perioada de evadare din fortăreața
personală, descoperire a vieții și a sentimentelor provocate de forțe exterioare. De la vârsta de 14
ani ești un adolescent cu acte în regulă, iar de atunci încerci din răsputeri să îți alegi persoanele pe
care le vrei alături. Din acel moment se formează renumitele „bisericuțe” în care, dacă nu ești primit
în ele, ești bârfit. Recunosc că și eu am făcut parte dintr-un astfel de grup și am avut ocazia să
observ și să analizez anumite comportamente și gesturi ale persoanelor din acel grup.
Azi, reprezint doar un subiect de discuții, deoarece nu am mai dorit să mă integrez în acest
tip de grup, însă asta mă face să cred că și cei din el se tem de mine, că au nevoie de raportul cu
ființa mea pentru a avea pacea sufletească.
În fiecare dintre noi se află o nesiguranță care ne cenzurează manifestările. Niciodată nu știm
dacă lângă noi se află un damnat sau un erou, însă aceasta reprezintă partea cea mai palpitantă din
viața tuturor.
Trec prin experiențe ce provoacă sentimente de frică și nesiguranță în fiecare zi, dar acesta
este și motivul pentru care îmi place să ies la plimbare și să mă uit la oameni. Doar uitându-mă la ei
descopăr câte un lucru nou pe care nu îl știam despre oameni, despre mine și despre stările sufletești
pe care le nutresc zi de zi într-o singurătate în doi, trei sau câți vrei..... Adolescenții nu ar trebui să
îi neglijeze pe oamenii din jur din cauza unor criterii stranii create de ei, ci ar trebui să învețe să
îmbrățișeze umanitatea.
Ce aș mai putea să vă spun mai mult de atât? Cred că nimic. Dar voi puteți la rândul vostru să
îi liniștiți pe viitorii adolescenți și pe cei din jurul vostru, deoarece voi sunteți viața autentică.
Încercați să îi ajutați atunci când un adult nu mai poate găsi răspunsurile la întrebările nerostite ale
acestora. Vă doresc o călătorie plăcută prin viață!
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SCRISOARE CǍTRE ADOLESCENȚI
Holingher Roxana
Concursul Județean de Creație „Titu Rădoi”, 2017
Ai tânjit spre altă lume,
Tu ai vrut să cunoști adevărul,
Te-ai gândit doar la umbre,
Nu la gândurile mute....
Nevroticele-ți șoapte
Au ajuns să te doboare,
Să te-ncline-n fața lor,
Iar tu, spirit singuratic,
Ai căzut la mila lor.

Ajutor nu vei primi
Numai dacă vei privi
Ciudatul joc al formelor,
Întunecatul dans al privirilor.

Și singur te vei uita....
La tăcerile celor mulți și ignorați,
La drumul pustiu și bătătorit,
Cutreierat de veșnice întrebări.
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SCRISOARE CĂTRE ADOLESCENȚĂ

Tunaru Anelisa
Mențiune la concursul interjudețean de creație „Titu Rădoi”, 2017
Și știu că nu ești,
Pentru că nici eu n-am fost,
Și nu voi fi nicicând
Un sunet de chitară,
Înecată într-o mare moartă.
Pentru că viața asta e seacă
Și transparentă precum o coală,
Mâzgălită de un copil,
Într-o grădiniță ștearsă,
De mulți uitată.
Căci e un cimitir ascuns
După un zâmbet ursuz,
În care o să te găsești pe tine,
Printre alte rânduri scrise,
Într-o altă noapte de iarnă,
În care ți-ai scos inima din piept
Și-ai lăsat-o să moară,
Înconjurată de rouă.
Iar timpul ăsta trece,
E mai cald ca ieri
Și mai frig ca mâine,
Dar tu nu simți,
Căci trăiești prin mine
Adolescență, știi bine,
Că ești speranța zilei ce vine.

27

VÎJEILĂ CIOBANU ELENA

Boală
Îmi port rănile sub soarele amiezii,
Îmi port noaptea sub crusta ce-mi acoperă trupul,
Îmi port tăcerea în cuvintele rostite,
Îmi port cuvintele în privirile întoarse,
Îmi port privirile în gesturile gîndite,
Îmi port întrebările în cântecele păsărilor,
Îmi port moartea în fiecare suflare...
Vis

Viața curge în mine ca un pârâu secat...
Aștept ploaia care să trezească grăuntele de viață,
Care se ascunde, se topește, se micșorează
Și totuși .... nu dispare.
Rămâne amintirea unei promisiuni stranii,
Bătaie de aripi ce umbrește privirea.
Călătoria în lumea cuvintelor m-a trezit uneori,
Dar somnul meu este somnul celor plecați de la masa vieții
Și visează ca grăuntele să devină pasăre.
Joc
Frunzele clipei îmi mîngâie chipul,
Secundele ierbii se zbat în mine,
Orele pădurii se răsfrâng în privirea mea.
Timpul mă prinde în jocul lui,
Tărâm al ființei și neființei, al luminii și beznei.
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Noaptea
Umbra chipului risipește tristeți neștiute,
Care devin stele în infinitul apropiat.
Privesc oglinda luminată și sufletul,
Care își târăște veșmintele întunecate.
Lumina, cuvântul, viața, mișcarea,
Totul se naște din clipele asfințitului.
Noaptea redă pământului
Frumusețea pierdută a începutului.
Sacrificiul
Cine sunt eu?
Ființa care trăiește în privirea ta,
În cuvântul care te însoțește pretutindeni,
În povestea cu pagini albe a viitorului tău,
În bătăile triste ale inimii tale,
În cântecele mute care-ți spun frumusețea,
În rănile sufletului.....
Unde
Frunze purtate de clipe se opresc
Unde ploaia zâmbește dimineții,
Iar calea se deschide în fața mea,
Plutesc printre lacrimile toamnei.
Cuvintele sunt scâncete ale celui hărăzit plânsului.
Sunetele sunt umbrele florilor moarte,
Iar imaginile – amintirile frumuseții.
Undele nopții zdrobesc undele sufletului,
Trupul devine lumină.
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FÎCEA ADELINA

Toamnă
Frunze târzii,
Vânt trist,
Zboruri frânte,
Clipe.....
Pustiul mă înfășoară
În umbrele toamnei,
Anotimp al pustiului,
Icoană a morții.

Adolescență
Trupul meu cântă viața,
Sufletul tresaltă,
Cuvintele se trezesc din noapte,
Răsăritul lumii mă cuprinde,
Iar viața amintește de nerostitele gânduri.

Singurătatea noastră
Clipele noastre s-au întâlnit în amurg
Privirile ni s-au luptat îndelung,
Mâinile noastre și-au pierdut concretețea,
Inimile s-au unit în invizibila lume a Frumuseții....
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Somn
Cutreier străzi pustii și plâng....
Tăcerea mea e tăcerea ce trâmbițează sfârșitul,
Rătăcesc, plutesc, părăsesc viața
Ce pâlpâie în oglinda spartă a lumii.
Întunericul îmi închide ochii,
Încet, încet oglinda se destramă
În ani, luni, zile ...... clipe.

Poveste
Copacul de la marginea lumii
Tânjește după privirea copilului
Care îi hrănește rădăcinile cu întrebarea:
De ce la început a fost Cuvântul?

Cuvântul este ființă,
Viață este frumusețea,
Frumusețe este suferința,
Iar Cuvântul este Suferință.

31

IUBIREA UNUI SPIC DE GRÂU
Prof. Dănăricu Carmen
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Semănat din toamnă, încolțit și înfrățit de
iarnă, firavul grâu începe să crească în zilele reci,
încet, încet, de un verde șters, se ridică spre
lumină căutându-și drumul maturității, lung și
anevoios până la vara viitoare. Dacă iarna e
generoasă, neaua îl va proteja până la apariția
razelor de soare, apoi, odată cu venirea
primăverii, tot câmpul va exploda de verde crud,
culoarea vieții. Și timpul își va urma cursul firesc, zilnic grâul va crește sub privirea călătorului,
transformându-se într-un covor gros mângâiat de adieri de vânt și priviri fericite aruncate pe ascuns
de copacii cei înalți de la marginea lanului.
Sfioase, căprioarele din codru îndrăznesc rareori să pască grâul fraged, ele știu că acesta va
crește și mai viguros. Bucuria adusă de venirea primăverii se revarsă și peste lanul de grâu,
mulțimea de viețuitoare începe să mișune, păsările zboară spre soare și se întorc fericite în marea
verde ce acoperă pământul.
Încet, încet, grîul își formează spicul plin de boabe noi, protejate de o coroană de ace,
asemenea unei gărzi de pază la castelul unei fete de împărat. Toată natura e în sărbătoare, cerul și
pământul se bucură de lumină și căldură, dar noul spic de grâu e trist, vrea să iubească și să fie iubit,
să împărtășească gânduri și să asculte cuvinte frumoase. Până într-o zi, când, inițial firav, apoi
încrezător, în lan a apărut un fir de mac, plantă cu
flori roșii ca focul, sensibile și catifelate. Și a crescut
macul, a îmbobocit și a înflorit. Delicată, floarea de
mac a deschis ochii spre soare și a zâmbit fericită de
imensitatea seninătății cerului de mai. Prima zi în
lanul de grâu a reprezentat pentru purpuriul mac o
adevărată provocare. Deasupra, bolta albastră, în jur,
o pădure de spice verzi, adieri de vânt, zumzet de insecte,
cânt de păsărele. Și macul este încântat de atâta frumusețe și candoare.
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Spicul de grâu, cel falnic și bogat, privea
cu interes la noua vietate apărută în țara lui și, pe
măsură ce analiza minunăția roșie, simțea cum un
nou sentiment își face loc în mintea și inima lui. O
mare emoție îl cuprinde, vrea să îmbrățișeze macul
și să-i spună că e frumos, vrea să devină prieteni,
să-și unească gândurile, să se bucure împreună de
viață.
Și zilele au devenit o veselie continuă, grâul și
macul se țineau de mână, priveau cerul, se îmbrățișau în
bătaia vântului, se aplecau sub greutatea ploilor de vară,
viața lor s-a transformat într-o comuniune sufletească
deplină. Noaptea priveau stelele și luna, se imaginau pe o
altă planetă plină de dragoste. Dar clepsidra timpului își
continuă curgerea firească și soarele verii devine din ce în
ce mai arzător. Spicul de grâu începe să se coacă, iar floarea de mac, speriată de atâta căldură, se
deschide tot mai puțin. Veselia începe să se transforme în tristețe. Speriați, cei doi îndrăgostiți
așteptau răcoarea nopților cu înfrigurare. Gândul despărțirii îi măcina. Omul, stăpânul lanului de
grâu, își privește

recolta satisfăcut și hotărăște ziua secerișului, condamnarea la moarte a

frumosului mac și a falnicului spic de grâu. Poate nu va mai exista un mâine pentru cei doi.
Deodată, în depărtare, se aud glasuri de copii. O fetiță bălaie aleargă fericită spre lanul de
grâu, fascinată de auriul spicelor și de roșul purpuriu al macului. Privește curioasă la această
adevărată simfonie de culoare oferită de natură. Cerul și pământul se îmbrățișează parcă în liniștea
deplină a zilei de vară. Copila se gândește cum ar putea să imortalizeze această priveliște a lanului
de grâu plin de maci roșii. Acasă o așteaptă un ierbar cu
scoarțe groase, plin de tot soiul de plante, din care
lipsesc grâul și macul. Și fără să stea pe gânduri, fetița
rupe spicul de grâu și macul cel roșu. Așezați în ierbar,
față în față, cei doi se vor iubi veșnic, feriți de soare,
vânt și ploi.
La toamnă, omul gospodar va semăna alt grâu
care, în primăvara următoare, va iubi un alt mac roșu.
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CE (MAI) CITIM?
BLÎNDU LAVINIA

IMAGO
de Ludmila Ulițkaia
Întotdeauna am fost interesată de
literatura rusă, de profunzimea ideilor, de
filosofia din spatele cuvintelor, precum și de
varietatea tipologiilor umane, cu mentalități
diferite și din medii diferite, toate acestea
adunate de cele mai multe ori într-o singură
carte, care poate fi considerată roman total. Ludmila Ulițkaia readuce

în

prim-plan

condiția umană. Imago este ultimul stadiu în metamorfoza unei insecte, în care aceasta atinge
maturitatea, fiind aptă de a se reproduce. Pentru Ludmila Ulițkaia, termenul devine o metaforă care
străbate întregul roman și sugerează maturizarea morală a ființei umane. O construcție epică
impresionantă, în care tragedia e mereu subminată de elementele comice, un mare roman despre
iubire, destine și caractere, Imago acoperă peste o jumătate de secol de istorie, de la funeraliile
faraonice ale lui Stalin până la moartea poetului exilat Iosif Brodski. Autoarea rusă, prezență
activă în lupta pentru libertatea de expresie în Rusia actuală, reușește prin romanul
Imago să prezinte imaginea Rusiei postbelice. Chiar dacă substratul romanului este unul
politic și istoric, mediul politic din perioada vizată de text reprezintă doar rama dramelor
individuale, rolul principal fiind oferit vieții și oamenilor. În centrul romanului, se află
un grup de prieteni, cunoscut sub numele de Trianon sau Liurșii, un grup format din trei
tineri diferiți: Ilia, neastâmpărat și înzestrat, Sania, inteligent și rezervat, și Miha,
emotiv și ridicol de cinstit. Cei trei se reunesc sub îndrumarea pro fesorului de literatură,
Viktor Iulievici, profesor care avea să le descopere tinerilor puterea literaturii despre
care spunea că e singurul lucru care ajută omul să trăiască și -l face să se împace cu
timpul său. Pe lângă contextul politic care creează bazele romanului, autoarea aduce și
un suprapersonaj care să contracareze puterea politică, și anume cultura, reprezentată de
literatura samizdat și muzică. Îndrumați de spiritul liber al profesorului Viktor Iulievici,
care iubește literatura, dar nu războiul, trioul de nedespărțit descoperă frumusețea și
tragismul condiției umane prin prisma raportului dintre individ și o spraindividualitate.
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Povestea începe cu moartea lui Stalin, în 1953, când Liurșii se bucură de o
perioadă a dezghețului, cum este numită în carte, o perioadă incertă, dar care aducea un
dram de libertate în viața rusească. Acesta este momentul când tinerii profită din plin de
farmecul vârstei lor, în mod special Ilia care pune bazele unui laborator de fotografie și
începe să lucreze la acele colecții de fotografii care îi vor

determina în mod fatal

destinul. Ilia intră într-o lume care îi relevă esența condiției umane - libertatatea. Chiar
dacă Sania și Miha se îndepărtează la un moment dat de prietenul lor Ilia, viața îi aduce
împreună din nou, iar prietenia lor este reafirmată.
Puterea cărții Ludmilei Ulițkaia constă în lejeritatea cu care sunt expuse poveștile
a zeci de persoane care gravitează în jurul lui Ilia, în jurul ideii de libertate sau de
acceptare/supunere. Ilia este personajul definit prin revoltă, cel care nu p oate rezista
fascinației provocate de ideile despre libertate ce rezidă din cărți și se re flectă

pe

chipurile oamenilor. O particularitate a romanului constă în amestecarea planurilor
narative, logica textului relevându-se cititorului abia spre sfârșitul poveștii, când
destinele celor implicați în această frescă a Rusiei dobândesc măreție.Tria nonul devine
simbolul unei generații, precum și al alegerilor pe care această generație le -a avut la
dispoziție: Ilia întruchipează răzvrătitul, cel care avea să fie interogat de kaghebiști, un
disident în toată regula, Miha, un tip cu origini evreiești, c are încearcă să facă ceea ce
iubește mai mult, și anume literatură, ajunge să se ocupe de ea doar în același registru ca
Ilia. Particularitatea lui constă în alegerea morții în momentul în care este forțat de
regim să-și schimbe convingerile. Sania este singurul care reușește să rămână în afara
istoriei, fiind ocupat cu muzica, care îi oferă posibilitatea de a evada

dintr -o lume

degradată. Cu toate că a rămas alături de Ilia și Miha, și chiar oferă un ajutor important
familiei lui Miha când acesta se află la închisoare, Sania nu reușește să înlocuiască
iubirea pentru muzică cu cea a libertății cuvântului și ideilor. Regimul sovietic a
influențat viața poporului rus, însă autoarea a ales să prezinte faptele, lăsându -ne pe noi,
cititorii, să tragem concluziile. Un simbol relevant pentru textul prezentat este cel al
aripilor, ce sugerează zborul, aspirația spre libertate, relevant în acest sens fiind
următorul pasaj: „Ce sunt aripile? Terminaţii ascuţite şi umede ale unui mecanism de zbor bine
întocmit, vârâte în membrana chitinoasă. Aripa, eliberată din strânsoare, se întinde printr-o mişcare
lungă, lină, se desface zvântându-se în aer şi iat-o pregătită pentru o primă zbatere. Cu o reţea de
nervuri ca la libelulă sau membranoasă ca la fluturi, cu un desen al inervaţiei complicat şi
desăvârşit, veche de când lumea, îşi ia zborul fiinţa înaripată, lăsând pe pământ învelişul de chitină,
sicriul ei gol, şi aerul nou îi umple plămânii noi şi o muzică nouă îi răsună în organul auzului, nou şi
perfect alcătuit” (pag. 513).
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În Rusia poststalinistă, într-o perioadă de relativ „dezgheţ” cultural, oamenii au senzaţia că
se pot afirma liber, că graniţele de tot felul se vor deschide sau se vor anula de la sine. Tinerii
visează, îndrăzneţi şi aparent puternici, la împlinire umană şi profesională. Forţele ascunse ale unei
istorii hâde nu întârzie să-şi arate colţii. Trădarea şi compromisurile vor scurma în fibra mai moale
sau mai rezistentă a caracterelor. „Învăţăturile” lui Viktor Iulievici sunt, în mod fericit,
neconvenţionale, iar băieţii se vor hrăni cu ele toată viaţa. Acestea nu-i vor feri, însă, de inerentele
compromisuri cu regimul totalitar. Urmărindu-le şi analizându-le etapele de creştere şi maturizare,
Uliţkaia păstrează suficientă distanţă, care-i permite obiectivarea observaţiilor, astfel încât discursul
narativ ocolește accentele melodramatice sau pe cele radicale. Accentele dramatice se îmbină cu
situaţii de un comic irezistibil, raportat la intenţiile unora dintre personaje şi la felul în care viaţa
alege sau nu să conducă la materializarea lor. Uliţkaia scrie astfel un roman-frescă în care ficţiunea
şi documentaţia din arhivele de dată relativ recentă se completează în mod firesc: scene de viaţă
social-politică şi culturală, referinţe la interdicţiile vremii şi ale regimului, la capcanele întinse de
„kaghebeşnici” tinerilor idealişti, îmbătaţi de ideea că sunt predestinaţi să schimbe lumea, dar ale
căror destine vor fi, nedrept şi dureros, fracturate. Regimul poststalinist, cu Hrușciov şi ulterior
Brejnev la cârmă, se va caracteriza, la scurt timp după instalare, prin denunţuri, arestări,
interogatorii interminabile, diabolice, aparent cu faţă umană. ,,Trăim într-o societate de larve, de
oameni imaturi, de adolescenţi cu mască de adulţi”, spune la un moment dat Viktor Iulievici,
încăpăţânându-se să găsească „un exemplu în care tânărul sălbatic şi brutal să se transforme dintr-o
dată într-un adult civilizat, cu simţ moral”. Tot ce le poate oferi discipolilor săi, care-i sorb
cuvintele, sunt ideile considerate de el esenţiale: „conştiinţa binelui şi a răului, iubirea ca valoare
supremă, simţul onoarei şi al dreptăţii, dispreţul faţă de faptele mârşave, faţă de lăcomie…” (pag.
78). Monologând, peste ani şi ani, Ilia îşi spune cu tristeţe că profesorul avea dreptate în toate: ,,Da,
un ratat genial. Şi Miha, poet fără talent, un idealist. Sania, muzician nerealizat. Şi eu, colaborator
al… Blestemată bandă, frumoasă, n-am ce zice. Căci, nu-i aşa, poate că frumuseţea va salva lumea,
sau adevărul, sau naiba ştie ce altă minune, dar orice ai face, frica e mai tare decât toate, frica ne
distruge pe toţi – distruge în faşă frumuseţea, tot ce e minunat pe lume, înţelept, veşnic… (pag.
290)”. Da, într-o lume hâdă, prost croită, oamenii cad sub incidenţa Fricii. Nişte eroi trişti, fără
aură. Imago nu le aduce împlinirea visată. Cancerul care-i roade pe Ilia sau pe Olia este plaga unei
societăţi şi a unei ideologii totalitariste.
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METAMORFOZELE CERCULUI
de GEORGES POULET
BLÎNDU LAVINIA
Cercul este considerat formă a formelor, căci ,,orice formă e variantă a cercului”, iar
metamorfozele acestuia sunt metamorfozele sensului (G. Poulet). Absolutul, Fiinţa absolută, este
prezentat sub forma unei sfere. Dumnezeul medieval este văzut ca o identitate etern prezentă în
totalitatea sa, iar eternitatea devine cercul de durată. Prezenţa infinitului în finit o regăsim în finalul
Divinei Comedii - punctul divin interiorizat; cercul nu mai este o figură spaţială, ci simbol
spaţio-temporal. Dumnezeul static este înlocuit în reprezentările gânditorilor de acţiunea sa asupra
lumii (cercul este înţeles ca dilatare a centrului). Sufletul devine centru, nu numai pentru că
Dumnezeu îşi are sălaşul în el, ci pentru că acest loc este punctul în care se realizează convergenţa
fenomenelor cosmice. Conştiinţa divină este înlocuită de cea a individului. Arta ilustrează transferul
de la simbolismul religios la cel antropologic, iar raportul centru-circumferinţă devine un raport al
eului cu un univers ce poate fi concentric stratificat, de la cercul familial la sfera cosmică, dar şi un
raport între sine şi sine, semn al lumii interioare.
Cercul este un arhetip mental, o formă goală a intelectului care se umple, un simbol al
idealului (raport între ideal şi spiritul care încearcă să şi-l aproprie). Cercul – matrice de gândire,
formă a minţii – este tema cărţii lui Georges Poulet care oferă cititorului posibilitatea

de a

conştientiza care sunt metamorfozele cercului în cultura occidentală. Gândirea umană devine
centrul autentic al unui univers infinit, iar cercul este umanizat, iar suveranitatea lui Dumnezeu este
înlocuită de cea a omului. Acest nou tip de umanitate este întemeiat pe conştiinţa intelectuală.
Orice operă de artă, potrivit lui Georges Poulet, îşi are originea într-un cogito, moment de
reflexivitate inspiratoare. Creaţia artistică este o emanaţie personală, lucidă şi nicidecum organ al
unei impersonale puteri transcendente sau al motivelor şi pulsiunilor inconştientului individual ori
colectiv. Literatura dobândeşte un rol gnoseologic, iar simbolul sferei se laicizează. Imaginea
cercului a trecut de la literalitatea cosmologică şi teologică la metaforicitatea antropologică, centrul
figurează interioritatea, raportul cu sine, în timp ce circumferinţa acoperă exterioritatea, orbita
obiectelor străine ori îndepărtate.
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Simbol al divinităţii omniprezente şi omnipotente în Evul Mediu, cercul sfârşeşte prin a
deveni o imagine a conştiinţei subiective. El serveşte drept model al conştiinţei artistice şi al celei
intelectuale. Opera se naşte din acţiunea radiantă a conştiinţei, aşa cum cercul se naşte din iradierea
centrului. Cercul devine astfel ,,o figură a spiritului creator”. Produsul artistic apare ca o dezvoltare
a unui cogito, adică nu este o descoperire a existenţei, ci a gândirii.
Cercul este model al demersului creator, al celui interpretativ (în care mişcarea este de la
circumferinţă spre centru, relevantă fiind circumferinţa) şi al celui critic (în cadrul căruia definitoriu
este centrul). Textele literare se dizolvă copleşite de spiritul creatorului lor. În afara activităţilor
spirituale, orice formă este moartă. Pentru Georges Poulet, simbolismul operelor este intelectual,
criticul prin demersul său prelungeşte modul de a gândi al poeţilor, ,,gândirea lui este o gândire
înaripată”(Mircea Martin), care contemplă puterile nesfârşite ale minţii umane. Conştiinţa
interiorităţii nu e pusă sub semnul vidului, ci sub cel al unei lumi totale. Afirmarea centralităţii
conştiinţei presupune menţinerea perspectivei umaniste asupra literaturii. Cercul devine pentru
autorul citat un instrument de apărare a valorilor fiinţei, iar conştiinţa – un factor de stabilitate într-o
lume nestatornică. Pentru autorul Metamorfozelor cercului, ,,literatura nu este formă sau este cel
mult o formă de gândire, de cunoaştere, o experiență umană concentrată.” (Mircea Martin)
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ISTORIA IUBIRII
de Nicole Krauss

BOLOGAN ADINA
Când m-am născut, mama mi-a dat numele după o fată dintr-o carte pe care i-o dăruise
tatăl meu, o carte care se chema Istoria iubirii.
Istoria iubirii este un roman care prezintă trei poveşti
unite de un fir comun – suferința provocată de iubire. Prima este
povestea unei fete de cincisprezece ani pe nume Alma Singer, a
doua îi aparține unui bătrân evreu care a supraviețuit
Holocaustului şi a treia este cea a unui scriitor care a scris o
singură carte din iubire și pentru iubire. Acestea par a nu avea
nimic în comun la început. Totul se clarifică

la sfârşitul

romanului. Cine sunt cei care vor scrie istoria iubirii?
Leopold Gursky este unul dintre personajele principale
ale acestui roman contemporan. El este un evreu din Polonia care a supraviețuit Holocaustului și
s-a mutat în America unde a devenit lăcătuş, însă la vârsta de 85 de ani începe să se îndoiască de
existența sa, acesta fiind la un pas de nebunie. El îşi aşteaptă moartea împreună cu prietenul său
Bruno Schulz care locuieşte deasupra apartamentului său. Ei comunică noaptea bătând în țeavă
pentru a vedea dacă mai sunt în viață: două bătăi înseamnă da, iar una înseamnă nu. Leo ieşea în
fiecare zi din casă şi făcea diferite acțiuni numai pentru a fi văzut de ceilalți, gândindu-se că
moartea îl va prinde într-o zi în care nu a fost observat de nimeni. Fata de care fusese îndrăgostit în
copilărie și adolescență plecase în America înainte de începerea războiului, iar acest fapt a
determinat singurătatea sa profundă. După ce scapă de Holocaust, tot în America ajunge și el, însă
îşi petrece întreaga viață fără a fi observat de ea și chiar de fiul său devenit un scriitor faimos.
Alma Singer este o fată de cincisprezece ani care a fost numită după personajul feminin
din cartea preferată a părinților. Alma îşi pierde tatăl la vârsta de şapte ani şi învață să trăiască în
absența lui şi în absența mamei care rămâne pierdută în trecutul ei.
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Alma mai are un frate care se crede un trimis al lui Dumnezeu, acesta scrie numele
divinității peste tot și crede că lumea va pieri în urma unui potop. Fata începe să cerceteze dacă
Alma, personajul feminin după care a fost numită, este o persoană reală, mama sa primind o
scrisoare prin care i se cere să traducă cartea Istoria iubirii din spaniolă.
Zvi Litvinoff este un evreu din Polonia, ajuns în Chile, care din dragoste pentru
Rosa, o femeie mult mai tânără decât el, decide să scrie o carte despre istoria iubirii, carte care
ajunge în mâinile unui cititor nepotrivit și este ignorată. Unele capitole din această carte sunt
prezentate în romanul lui Nicole Krauss. Alma, prenumele pe care toate personajele feminine din
carte îl primesc, reprezintă simbolul feminității misterioase, al iubirii ca sentiment ce definește
omul.

„Trăim din ce în ce mai apropiaţi unii de alţii şi suntem permanent conectaţi într-o lume
digitală. Dar ce se întâmplă, de fapt, este că suntem din ce în ce mai singuri împreună. Nu cred că
aceste medii şi mecanisme ne-au făcut să ne apropiem mai mult. În multe privinţe, i-au făcut pe
oameni să fie mai izolaţi.”(Nicole Krauss)
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Bibliotecar DAN IRINA
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Recenzie ,,ACOLO UNDE FEMEILE SUNT REGI” de Christie Watson

,,Vreau să vii în vizită în Nigeria, într-o bună zi și să îți cunoști familia.
Vreau să fii un fiu bun pentru noua ta mamă și noul tău tată, așa cum ai fost pentru mine și pentru
tatăl tău. Să crești mare, sănătos și fericit. Fiindcă lucrul acesta mă va face mândră de tine, cum
nicio femeie nu a fost vreodată pe lume. Vino să mă vezi într-o bună zi, Elijah. Vino să mă vezi
acolo unde femeile sunt regi și unde ne vom uita la stele împreună și tu îmi vei povesti totul. Eu îți
voi povesti cât de mult te iubește toată lumea.
Te voi aștepta acolo.....,
Deborah.
Această povestire este pentru toate femeile care sunt mame, care vor să devină mame și
pentru copiii acestora. Cartea lui Christie Watson prezintă o lume profundă în care iubirea maternă
are efecte extreme, mai întâi cu boala care distruge pilonii lumii reale, iar apoi ca efect tămăduitor,
însă, din păcate, prea târziu. Personajul principal, Elijah, a trăit în primii ani ai vieții alături de
mama sa, o nigeriancă (Deborah) care emigrase alături de soțul său în Anglia și care trece printr-o
depresie după ce acesta (Apkan) moare în accident. Perioada petrecută de Elijah alături de mama
depresivă, administrarea ,,tratamentelor de exorcizare” cu care îl torturase un pseudoepiscop, îl
aruncă pe sensibilul băiețel într-o lume fantasmagorică dominată de un vrăjitor care îl determină să
comită acte de cruzime. Partea a doua a vieții lui Elijah este guvernată de instabilitate emoțională.
După ce mama sa este internată într-un spital de boli mintale, copilul ajunge în mai multe familii
maternale și de la un centru la altul. Cea de-a treia parte este cea mai luminoasă și încărcată de
emoții pozitive, atunci când își cunoaște familia adoptivă, pe Nikki și Obi, un cuplu, de asemenea,
marcat de suferință după pierderea mai multor sarcini, dar capabil să ofere o dragoste
necondiționată, părintească lui Elijah. Finalul este însă tragic, deoarece băiețelul este pus să aleagă
între dragostea mamei biologice și dragostea familiei adoptive. Din dorința de a dovedi tuturor că
mama lui îl iubise, se aruncă în gol de la fereastra noului său cămin. Christie Watson (n. în 1976)
este o autoare britanică al cărei roman de debut, Tiny Sundbirds, FarAway, a câștigat Costa First
Novel Award în 2011. Născută în Stevenage, a abandonat școala la vârsta de 16 ani și, după un an
de voluntariat în cadrul organizației Scope, a devenit asistentă medicală. Mulți ani a îngrijit copii
înainte să se apuce de scris și să îmbine cele două profesii. A câștigat bursa Malcolm Bradbury,
ceea ce i-a permis să urmeze cursul de creative writing de la University of East Anglia.

.

În prezent este director de program în cadrul cursului de creative writing de la St Mary’s
University. Locuiește la Londra împreună cu copiii săi.
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CERCUL POEȚILOR DISPĂRUȚI
de Nancy H. Kleinbaum

AFRIM ANDREEA
Sunt cărți pe care le citești indiferent de vârstă, iar în
această categorie de cărți se regăsește ,,Cercul Poeților
Dispăruți”. La o primă lectură, superficială chiar, este o carte
despre adolescenți, despre dilemele și alegerile acestora, despre
școală ca instituție care schimbă destine.

În esență, este un

roman despre eterna luptă împotriva spiritului de turmă și a
tradiționalismului, dar și despre frumusețea poeziei care se
răsfrânge asupra celor fermecați de ea. La Welton Academy, o
veche școală cunoscută pentru rolul deosebit acordat tradiției,
disciplinei, onoarei și excelenței, învață Neil Perry, Todd Anderson, Knox Overstreet, Charlie
Dalton, Richard Cameron și Steven Meeks. Acești tineri sunt diferiți în aparență, dar au ceva în
comun: destinul lor a fost determinat de părinți. Pentru a câștiga afecțiunea părinților, tinerii au
învățat să fie cei mai buni chiar și într-un domeniu care nu le definește personalitatea. Aceasta îi
caracterizează până la apariția noului profesor de literatură, John Keating. Deși a fost educat la
rândul său la Academia Welton, Keating nu avea prea multe în comun cu principiile care sunt
respectate în această școală. Încă de la primul curs elevii realizează că orele de literatură vor fi
diferite în acel an. Profesorul îi sfătuiește pe elevi să trăiască clipa, să citească poezie și să fie
originali. Ideile profesorului au răsunat în grupul alcătuit din Neil, Charlie și ceilalți băieți.
Împreună reînființează Cercul Poeților Dispăruți, grup din care făcuse parte și profesorul Keating
în tinerețe. Influențat de concepția profesorului asupra destinului uman, Neil își sfidează tatăl și ia
cursuri de teatru, iar Knox luptă pentru dragostea care îi însuflețește viața. Neil este surprins pe
scenă și autoritatea părinților își pune amprenta asupra vieții sale, acesta având un sfârșit tragic.
Gestul său nu a pus capăt unei singure vieți, ci o influențează și pe cea a profesorului Keating, care
este forțat să renunțe la catedra de literatură a acestei școli renumite. Ultima oră de literatură nu
este pierdută, deoarece Todd, un elev timid și fricos, găsește curajul să se ridice și să strige pentru
ultima dată: ,,O, căpitane, căpitanul meu !” .
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CORECTITUDINE ȘI GREȘEALĂ

ERORI FRECVENTE ÎN LIMBAJUL
COTIDIAN
Prof. MĂRGULESCU CARMEN
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Într-o epocă în care totul se petrece cu mare viteză, oamenii nu mai au timpul necesar
pentru a se informa suficient. Citesc ziare, se uită la televizor, se întâlnesc cu alţi oameni, dar nu
sunt atenţi la felul cum e folosită limba română de către cei din jurul lor. Şi, de multe ori, nu
sesizează că ei înşişi vorbesc ,,incorect”.
Limba română are capcane în care cad mulţi dintre utilizatorii săi nativi nu doar în scriere,
ci şi în comunicarea orală, motiv pentru care apar frecvent greşeli de exprimare. Dezacordurile şi
cuvintele folosite nepotrivit sunt printre cele mai frecvente greşeli de exprimare.
Din numărul foarte mare de situaţii care pot genera erori în studiul limbii române în şcoală,
am selectat câteva. Ele nu epuizează, desigur, toate situaţiile posibile, dar ni le indică a fi printre
cele mai frecvent întâlnite. Semnalarea şi explicarea acestora poate să conducă vorbitorul spre
asimilarea logică şi raţională a faptului gramatical şi să-l ajute să traverseze, fără greşeli, zone mai
dificile. De multe ori normele sunt mai mult sau mai puţin cunoscute, iar profesorii trebuie să aducă
argumente clare cu care să-şi convingă elevii asupra ,,legitimităţii” acestor norme.
Perioada şcolii reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea oricărui om. La această vârstă,
elevii dovedesc receptivitate, îşi îmbogăţesc vocabularul, îşi însuşesc noţiuni gramaticale, deprind
norme ortoepice, ortografice şi de punctuaţie. Calea cea mai bună de a elimina astfel de greşeli este
exersarea lor în şcoală.
A. Erori de ortografie şi ortoepie
1. Scrierea (rostirea) corectă a unor verbe
,,Ultimul volum la care lucrează…va apare zilele acestea”. (corect: va apărea )
,,Mi-ar place foarte tare orchestraţia”. (corect: mi-ar plăcea)
,,Odată nămolul dispărut, vor dispare şi turiştii”. (corect: vor dispărea )
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2. Scrierea (rostirea) incorectă a unor locuţiuni prepoziţionale
,,În ceea ce privesc oamenii noştri, lucrurile stau relativ bine”. (corect: în ceea ce
priveşte )
,,Mă refer la modul în care se pune problema în ceea ce privesc produsele agricole”.
(corect: în ceea ce priveşte)
3.Accentuarea greşită a unor cuvinte
,,După ce îl corectă cu un ochi sever îi spuse cu reproş”. (corect: sever )
,,Problema este că nu ştiu încotro să mă duc mai întâi”. (corect: încotro)
,,Anumite prevederi din textul supus aprobării Curţii Constituţionale au fost trimise
Parlamentului pentru a fi dezbătute”. (corect: prevederi )
B. Erori gramaticale
1.Dezacordul predicatului cu subiectul (unic)
,,Perturbaţiile frontale va influenţa starea vremii în următoarele 24 de ore”. (corect:
vor influenţa)
,,Academia de Poliţie pregătesc tineri şi tinere”. (corect: pregăteşte)
,,Este unul dintre oamenii care se izbeşte mereu de probleme”. (corect: se izbesc)
2. Articularea greşită a unor substantive şi adjective
,, Nu ştiţi vreun punct mai apropiat de desfacere al pâinii?” (corect: a pâinii)
,,Toate îmbrăţişările Ioanei şi a fetelor”… (corect: îmbrăţişările Ioanei şi ale fetelor)
,,Este autor al două lucrări importante”. (corect: a două lucrări)
3. Dezacordul numeralului cardinal (ordinal)
,,La ora doisprezeceam o conferinţă de presă”. (corect: ora douăsprezece)
,,Eu sunt elev în clasa a doisprezecea”. (corect: clasa a douăsprezecea )
,,Meciul retur va avea loc pe douăzeci şi doi mai”. (corect: douăzeci şi două mai)
4.Dezacordul pronumelor relative (elemente introductive)
,,Oraşul care l-am vizitat era frumos”. (corect: pe care )
,,Avem doi paznici care îi plătim”. (corect: pe care )
,,Aceasta este iniţiativa noastră care am avut-o”. (corect: pe care)
5. Acordul greşit al substantivului,,ora” cu numeralul cardinal
,,Sunt orele două”. (corect: este ora două)
,,Transmitem ştirile de la orele 23…”. (corect: ora 23)
6. False diateze verbale
,,Se merită, dragă, să dai atâţia bani pe…?” (corect: merită)
,,Se există aşa ceva la…?” (corect: există)
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7. Acordul greşit al unor adjective articulate (de feminin plural)
,,Fără un învăţământ modern şi suplu, racordat la ultimile cercetări de ordin
psihopedagogic, încă o generaţie de tineri va fi sacrificată inutil”. (corect:ultimele)
,,Obraznicile fete m-au apostrofat”. (corect: Obraznicele)
8. Acordul greşit al adverbului
,,Oamenii protestează justificaţi”. (corect: justificat)
,,Sunt proaspeţi sosiţi cârnaţii”. (corect: proaspăt sosiţi)
,,Vremea va deveni cea mai frumoasă posibilă”. (corect:cea mai frumoasă posibil)
,,E vorba de abuzurile extraordinare de mari ale corupţiei”. (corect:extraordinar)
,,Vreau să vorbim cu câţi mai mulţi oameni”. (corect:cu cât)
9. Omiterea prepoziţiei ,,de” în construcţii atributive (de măsură)
,,Au colectat 150 saci cu deşeuri”. (corect: 150 de saci)
,,A amenajat 100 metri pătraţi cu obiecte de artă populară”. (corect: 100 de metri)
,,Învaţă 25 elevi”. (corect: 25 de elevi)
10. Omiterea unor prepoziţii între termeni coordonaţi
,,Am cumpărat compot struguri, pastă tomate…” (corect: compot de struguri, pastă
de tomate)
,,Declaraţiile care le-am dat…” (corect: pe care le-am dat)
,,Sugerăm înfiinţarea unui departament sau comisii teritoriale”. (corect: înfiinţarea
unui departament sau a unei comisii)
11. Inadvertenţe topice
,,Vând pălării pentru bărbaţi de paie”. (corect: Vând pălării de paie pentru bărbaţi)
,,Vând pat de copil foarte avantajos”. (corect: Vând, foarte avantajos, pat de copil)
,,Meditez la limba franceză, posed bogat material didactic, inclusiv Franţa”. (corect:
…material didactic, inclusiv din Franţa )
,,Vând apartament 2 camere, decomandat, parter, zona…” (corect: 2 camere
decomandate )
12. Omiterea unor conjuncţii copulative corelative
,,Ambianţa cât şi plăcerea de a dansa a tinerilor au făcut ca petrecerea să se termine
în dimineaţa zilei”. (corect: Atât ambianţa, cât şi plăcerea)
,,Această întârziere cât şi observaţiile formulate…” (corect: Atât această întârziere,
cât şi observaţiile)
C.Erori de vocabular
1. Confuzii semantice
,,Ce doriţi să serviţi la micul dejun?” (corect: Ce doriţi să mâncaţi…)
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,,Împreună cu părinţii, am fost la teatru şi am vizionat spectacolul…” (corect: am
văzut spectacolul)
,,Din cauza baremului de evaluare foarte sever, corectura probei scrise va fi dificilă”.
(corect: corectarea probei scrise…)
,,Când eram copil, înghiţeam cu regularitate, în mod fortuit, deşi nu-mi plăcea,
untura de peşte”. (corect: forţat)
,,Este un tip cam mercenar, vrea să se îmbogăţească”. (confuzie cu mercantil)
2. Expresii pleonastice
,,Liceul…şi-a aniversat 75 de ani de existenţă”. (corect: Liceul… şi-a aniversat
înfiinţarea, împlinindu-se 75 de ani de existenţă.)
,,Lucrarea oferă informaţiile cele mai complete despre filmele româneşti”. (corect:
informaţii complete )
,,Între participanţii la congres au avut loc altercaţii verbale”. (corect: au avut loc
altercaţii)
,,Vom vedea ce urmează în continuare”. (corect: Vom vedea ce urmează.)
,,Eu îi susţin foarte tare pe medicii grevişti”. (corect: Eu îi susţin tare pe medicii
grevişti)
,,Se urmăreşte optimizarea cât mai bună a traficului de mărfuri”. (corect: Se
urmăreşte optimizarea traficului de mărfuri.)
3. Clişee lexicale
,,România este atractivă pentru oamenii de afaceri din străinătate”. (corect: România
este atrăgătoare sau convenabilă pentru oamenii de afaceri.)
,,În curând o să demarăm şi la Călăraşi o echipă de fotbal”. (corect: o să înfiinţăm.)
,,În cadrul parlamentului s-a organizat…” ( În parlament s-a organizat…)
4. Cuvinte de umplutură (deci, păi)
,,Cu ce te ocupi?” ,,Deci sunt elevă”.
,,Aveţi microfonul”. ,,Deci, sărut mâna, doamnelor şi domnişoarelor”.
,,Practic, trenurile au început să circule după ora 15!.
5. (False) cacofonii evitate prin intercalări aberante
,,În turism, ca şi angajat, impactul va fi la fel de spectaculos”. (corect: În turism, ca
angajat, impactul va fi la fel de spectaculos.)
,,Te simţi singur ca şi artist”. (Te simţi singur, ca artist.)
,,În ceea ce vă priveşte pe dumneavoastră ca şi familie”. (corect: În ceea ce vă
priveşte pe dumneavoastră, ca familie.)
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6. Etimologii populare
,,După spusele mătuşii, atât broşa, cât şi cerceii dăruiţi erau lucraţi în filigram”.
(corect: erau lucraţi în filigran.)
,,Răspunderea pentru încălcarea prevederilor legale revine ordinatorului de
credite”.(corect:…revine ordonatorului de credite.)
,,La Craiova, în douăzeci de minute, au căzut peste douăzeci de litri pe metru
patrat”. (corect:…au căzut peste douăzeci de litri pe metru pătrat. )
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ENGLISH, SPEAKING STUDENTS
THE POISON OF LOVE – BOOK REVIEW
by ZENOBIA VALENTINA ȘTIRBAN
teacher Maria Cristian

Eric-Emmanuel Schmitt was born on March 28, 1960 in Lyon.
In 1983 he gratuated the prestigious École Normale Supérieure with a
degree in Philosophy. Three years later he gets his Ph. D. in
Philosophy. He debuted in 1991 with a play, The Night of Valognes,
followed by TheVisitor, which brings him fame and for which he is
awarded three Moliére prizes, EnigmaticVariations, The Libertine.
In 1994, the first Sect of Egoists appears, but he continues to
write plays which are drew full houses in France and abroad. In 2001 he is rewarded by the French
Academy with the Grand Prix du Théâtre for the whole activity.
Eric-Emmanuel Schmitt is the author of four volumes of short stories and stories: The Most
Beautiful Book in the World and other stories (2006), The Woman with the Booklet (2007),
Concerto in Memory of an Angel (2010) awarded with the Goncourt Award for the short story and
Two Gentlemen of Brussels (2012). In 2008 he published the novel Ulysses from Baghdad, in 2011
The Woman in Front of the Mirror, in 2013 Les Perroquets de la place d'Arezzo, in 2014 the
diptych Elixir of Love and The Poison of Love and in 2015 The Night of Fire. He was awarded more
than 20 awards and in 2001 he received the title of ”Chevalier des Arts et des Lettres”.
The book contains fragments of four teenagers’ diaries named Julia, Colombe, Raphaelle
and Anouchkla who are best friends. Each of them shares their fears, ambitions and desires. The
book shows us many realistic aspects that we, teenagers encounter and face in our daily life. This
book proves us that friendship is falling apart at one moment, no matter how strong it is, because
people are different and regarding the four friends, their decisions are contradictory starting from
some differences between them. From this book we deduce that no matter how much we hold on to
a person, it may turn out to be a selfish one, who cares only about herself, even if her words and
behaviour are different. When Julia learns that Raphaelle loves Terence, the boy she is after, she
creates a fake account and pretends to be him, getting his girlfriend into a trap in order that when
the two meet face to face to refuse her telling that he doesn’t understand her and leaves without
listening till the end what she has to say and even though they were ready to reveal their true
feelings.
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This book shows how us how each character grows and matures, how each personality
changes, each girl is different in her way, having her own flaws and admitting to them. We discover
their lives and the stories of their families, each being different but none with a happy ending,
giving them a negative example and a slight sense of fear in terms of life and adulthood. Each one
encounters these life problems with difficulty and that’s why two of them appeal to murder when
they perform “Romeo and Juliet”, the event causing the death of one of them, the survivor is
harshly judged by the other and the deceased one being valued more than when she was alive. From
every girl we can learn something representative for our daily lives.
From this book we can learn that life is tough with us and our dreams do not come true all
the time, life always putting us to a test. As we all find in the book, although they all believed they
would be best friends for life, at the end of the novel Anouchkla says: “Friendship is a lie, and love
is poison.” We notice that time is ruthless and in a fraction of a second it is able to change the
characters’ perspective of the world.
The book is a good lesson of life, it teaches us to accept our flaws, to be more self-confident,
and not to let ourselves be influenced by the negative things life has in store for us.

MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN – BOOK REVIEW

By Gabriela Roxana Brabete

teacher Maria Cristian
Have you ever come across an old
photograph? You might find yourself asking
questions. Who are these people? What is the
occasion or story behind the photograph? And what
motivated someone to take the picture in the first
place? We’ve all seen the pictures of people in the
early days of photography. They sit stiffly in their
old-fashioned clothes, their eyes eerie and staring.
It’s hard to imagine these subjects as human beings
of flesh and blood living in a world of colour and substance and not creatures from another
dimension. Perhaps these impressions occurred to Ransom Riggs, author of the quirkily named
fantasy, Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children. As the story begins, we find the very
ordinary teenager Jacob “Jake” Portman wiling away his time at his dull job in a department store.
His life is nothing remarkable.
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The most interesting aspect is probably his grandfather who tells Jacob fanciful stories about
his childhood. He tells him of a children’s home he was sent to during the war and the whimsical

children who lived there with amazing powers. He shows Jacob the old photographs of the
inhabitants of the home. The photos include an invisible boy, a levitating girl and a child with two
mouths. Young Jacob adores the stories until he grows up and begins to realize his grandfather has
been lying to him. All this happens in Jake’s life “Before” as he calls it. One day, a terrible incident,
and an encounter with a nightmarish supernatural creature, leaves Jake traumatized, fragile and
uncertain of his sanity. Searching for answers, he travels to the island in Wales his grandfather told
stories about. There, the mysteries of his grandfather’s past come to life in astonishing ways. He
learns more about the “peculiar children” only to discover his future is entwined with their fate.
What Miss Peregrine is, is a tale full of adventure, time travel, monsters and impending doom.
Riggs is very good at creating suspense and even fear. Riggs’s characters are also fairly well drawn.
You feel sympathetic to Jacob’s difficult situation of trying to cope with both an ordinary life and
this new discovery. However, I found myself wanting to know more about him outside the
paranormal elements of his life. A little more about Jacob and who he is would have strengthened
his characterization. The story is told from his point of view, though I sometimes found the
character’s voice seemed too sophisticated and polished for a sixteen-year-old. Perhaps knowing
more about what made Jake the way he is would have helped with this. The astonishing and magical
inhabitants of the home are fascinating. Emma Bloom who Jake meets early on in his adventure is
memorable. She is fierce and fiery – literally and figuratively as she can create fire. Jake spends the
most time with her, and they work and fight together when peril threatens them. Other standouts are
Millard Nillings, the invisible boy; Bronwyn, a girl with superhuman strength; And Olive who
always floats above the ground and could drift away like a balloon. I thought Miss Peregrine, the
headmistress of this strange home, would be more captivating than she was even though I liked her.
Like many of the other residents of the home, I would like to learn more about her background. I
discovered only as I read that there were more books to come, so I expect there will be a lot more to
learn about these „peculiar’s”.
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CALL ME
by Eduard Wichmann, cls. a X-a E
teacher Maria Cristian

I wanna fly with you
I wanna fly away to the sky
'scape from this pain right now
I know the way I'll tell how
Just close your eyes and start the dream
Just keep it real but break the scheme.

I wanna escape from this pain
Who’s catching me hard like a chain
And I think that is haunting me and holding me back from the dream that I have hold it up for a sec.

Let me just tell you that I know how it feels
When you can’t start your way like a car with no heels
When you feel like a slave falling down in his knees.

Give me a reason to be
So blessed that I can be just free
My soul writing my destiny
I’m rich inside even if don't see.

I mean I'm the whale of the ocean
That’s why you can't reach my motion
An iceberg without emotion
A witch with a letal poison.
https://soundcloud.com/wichmannw/call-me
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OPINION ESSAY

by Florin Cătălin Mitrache
teacher Maria Cristian
Comment the following statement: „Parents should take the important decisions for
their teenage children”.

Teenagers are always hasty in making their decisions, but that doesn’t mean that they would
take a wrong one. Unfortunately, parents don’t listen to their children very often and they think that
their children don’t know anything. And this is a major problem.
Firstly, teenagers must learn how to manage themselves on their own without their parents
to help them. It is a good way to increase their knoledge and judgement.
Secondly, in the majority of cases, parents can make things worse thinking that they would
help their children taking decisions for them.
However, teenagers should not get too much freedom because they are at the age when they
can pick up bad habits or surrounding themselves with wrong kind of people.
In conclusion, teenagers should have the rights to take decisions on their own, but they
should speak to their parents firstly.

52

FRANCE, MON AMOUR
ANNECY - „LA VENISE DES ALPES”
Prof. CĂTĂLINA MARCELA
Après la Bretagne, j’ai cru que
rien ne pourrais plus me

fasciner. La

beauté, le charme et l’unicité des lieux
vus

ont

vacances

fait de chaque jour de mes
un

nouveau

pourquoi, il est si

défi.

C’est

difficillement

à

choisir de quoi parler tout d’abord. Nice
ou Cannes? Saint Tropez ou Grasse?
Chamonix ou Annecy? Les Alpes ou la
Mediterranée? L’eau ou la montagne?
Que choisir? Pour en avoir tous les
deux, je choisirai Annecy. L’eau et la
pierre, cela veut dire Annecy. Celle-ci
realise une délicate union citadine. Au
pied de la montagne, la ville respire en
regardant le lac. En fait, graceà sa
position

géographique,

elle

est

surnommée „la Venise des Alpes”. C’est
une ville de la région Auvergne-RhôneAlpes, chef-lieu et préfecture du département de la Haute-Savoie. Si on veut parler de la ville, il
faut qu’on parle premièrement de son lac. Espace naturel dont la formation remonte à près de
18.000 ans, à la suite de la fonte massive de glaciers, le lac d’Annecy est l’un des onze sites
français qui abritent des vestiges plafittique classés par Unesco.Vestiges d’habitants datant de
5000à

500 avJ.C., ces sites sont considérés comme possédant une „valeur universelle

exceptionnelle” et se composent essentiellement de pilotis. On en trouve par exemple plus de 700
dans les marais de Saint-Jorioz, et plus de 600 près de Sévrier, dans le secteur des Mongets. Au crêt
de Chȃtillon, outre des pilotis, un four potier-aujourd’hui conservé au Musée-Château d’Annecya par ailleurs été retrouvé. Selon l’Unesco, l’ensemble de ces sites palafittique classés constitue „un
groupe unique de sites archéologiques particulièrement riches et très bien conservés” et „représente
des sources importantes pour l’étude des premières sociétés agraires de la région”.
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Régulièrement à l’honneur dans les médias, le lac d’Annecy n’en finit pas de susciter
l’admiration. Souvent cité en exemple pour la qualité de son eau et la gestion de celle-ci, il abrite
une faune et flore variées, mais aussi des sites préhistoriques classés. Donc, réputé pour être l’un
des plus purs d’Europe en contexte urbanisé, le lac d’Annecy est le deuxième lac français de par sa
superficie. Propriété de l’État, il fait la fierté de son territoire et alimente chaque jour en eau potable
près de 140000 habitants. Réserves naturelles (Bout du Lac, Roc de Chère), marais (Sévrier, SaintJorioz, Doussard et Faverges), roselières (marais de l’Enfer, Doussard, Annecy-le Vieux). Sont
autant de zones protégées, tout comme l’est aussi la rive ouest de l’étendue naturelle, entre Sevrier
et Doussard, au titre de son appartenance au Parc naturel régional du massif des Bauges, labellisé
Geopark depuis 2011. Culminant à 447 mètres, le „lac bleu”a été sauvé de l’eutrophisation
(détéorioration d’un écosystème par la prolifération de certains végétaux) grȃce à la création du
Syndicat (Sila) mixte du lac d’Annecy et la construction d’un système d’assainissement collectif.
C’est aussi au Sila qu’incombent aujourd’hui son suivi scientifique, la protection des roselières, la
gestion de la Voie verte,de la Véloroute et du sentier du tour du lacà pied .
L’historique de la ville est aussi spectaculaire que celui du lac. Les vieux quartiers rénovés,
avec les maisons à arcades et les puits ronds , le chȃteau, ancienne résidence de la branche cadette
de la maison de Savoie élevé entre le XII-e et XVI-e siècle, et surtout saint François de Sales , qui
consacra sa vie à l’Église, victorieux contre la Réforme et l’ „héresie calviniste” raconte l’histoire
de cette belle alanguie sur des rives romantiques qui voient le dimanche les promeneurs emprunter
ses bordures ou l’esplanade du Pȃquier, à moins qu’ils ne préfèrent le pont des Amours qui
ouvre l’entrée de la vieille ville.
D’origine romaine, Annecy fut longtemps gênée par Genève. L’adhésion des Genevois à la
Réforme permet à Annecy de recevoir un évêché. C’est alors que la personnalité de François de
Sales, ce chrétien et Savoyard exemplaire qui fonde avec Honoré d’Urfé et Antoine Favre
l’académie Florimontane – cœur de la vie culturelle annecienne jusq’au XIX-e siècle, marque à
jamais la ville.
Il est tant aimé qu’on lui fait des statuettes dans les
églises bien avant qu’il soit canonisé. En 1666,
Annecy

organise

à

cette

ocasion

une

fête

exceptionnelle. Les reliques du saint reposent dans la
basilique de la Visitation.
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Annecy profitera de l’incorporation de Genève dans la Confédération helvétique pour
cocentrer de hautes fonctions administratives. Elle se montre aujourd’hui aussi fière de sa réussite
économique que de cette atmosphère inimitable, humble Venise aux maisons serées le long de
canaux étroits. Chargées de souvenirs, Annecy s’ouvre à la modernité, ville d’eau et musée vivant.
L’avenue d’Albigny et les jardins du champ de Mars, les promenades du canal du Vassé liées par le
pont des Amours au jardin public forment un diadème au front de la ville. La vénérable église
Saint-Maurice (1442) tourne son chevet vers le lac, avec le solide air montagnard que liu confèrent
un vaste toit et de puissants contreforts. A l’entrée du canal de Thiou, l’église Saint-François est
plus récente (XVII siècle). »Une maison forte en forme de galère » semble remonter le cours du
canal de Thiou: le palais de l’Isle, ancien chȃteau fort, puis maison de justice abritant le tribunal
de la ville, le résidence du juge-mage et de sinistres cachots. Le lugubre et beau logis, devenu centre
d’expositions temporaires, fait figure de proue au lourd vaisseau de pierre. Les vieille maisons au
toit de tuilles rouges, au crépi vert, jaune
ou rose, les bistrots et les restaurants
étalant leurs minuscules terrasses sur
les quais étroits accompagnent cette
promenade moyenȃgeuse.
Jean-Jacques

Rousseau

vint

aussi là, pour abriter ses amours avec
Mme de Warens derrière l’ancien palais
épiscopal. Le „promeneur solitaire” se
tient droit, figé dans son costume de
pierre, tout entier cerné d’une balustre
d’or, lieu de pèlerinage, pour tous les admirateurs des Confessions.
De nos jours, ville très culturelle et très sportive, plus de 10 bibliothèques, des musées, des
cinémas, des centres sportifs. De 2013, la ville du sport a un atout majeur, la montagne, le lac et la
fôret. Plusieurs décennies la Ville d'Annecya développéune politique ludique et sportive structurée
très diversifiée en couvrant les attentes de toute la population. Enfants, adolescents, familles,
seniors, tous ont le sport dans la peau et peuvent ainsi pratiquer une activité ludique et sportive
grâce aux nombreux équipements offerts (63 aires de jeux au total au cœur des quartiers de vie)
La politique ludique et sportive passe par la mise à disposition d'équipements mais
également par la promotion du sport et le soutien, sans faille, aux acteurs œuvrant dans ce domaine.
La Ville d'Annecy conduit également une démarche événementielle ambitieuse (candidature aux
Jeux Olympiques d'Hiver 2018, organisation de grands événements récurrents, accueil réfulier du
Tour de France...).
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Si on est en quête de sensations fortes, Annecy est la ville idéale.l’Aéroslide depuis le Col
de La Forclaz ou un vol en parapente au dessus du lac ou si on aime glisser, on pourrais s'essayer
à la planche à voile, au canoë, au kayak ou à l’aviron. Une randonnée pédestre ou
équestre entre lac et montagne nous fait profiter pleinement de la nature et des de vues
magnifiques.
Ayant au centre de l’attention les besoins des sportifs, en 1985, la section ski-études
apparaît, afin de permettre aux nombreux jeunes sportifs de haut niveau de la région de poursuivre
leurs études sans abandonner leur carrière sportive, suivie en 1993 par la section sports-études,
accueillant toutes les disciplines, du VTT au cyclisme, en passant par l’aviron,le
handball,l’escalade, le hockey,le tire à l’arc, le football,le rugby, l’équitation ou le football
américain. Aujourd’hui, la section ski-études, la plus importante de France, est devenue l’un des
fleurons de l’Institut Universitaire de
Technologie, grȃce aux résultats de
nombreux champions qui ont fréquenté
ses bancs ces trente dernières années.
450 étudiants diplômés, dont 50 sont
actuellement en équipe de France ont
rapporté au pays pas moins de 22
médailles olympiques et 63 médailles
mondiales. Des chiffres qui donnent le
tournis. Donc, à Annecy tous ont en
commun les valeurs du sport.
Et

les

Annéciens?

Comment

sont-ils? Accueillants, chics, distingués, grands amateurs d’arts et de mets délicats. Chasseurs de la
rareté, ils cherchent dans les boutiques des antiquaires des objets rares, insolites, qui ont fait
l’histoire de la région, parfois de véritable petits trésors. Et on doit reconnaître qu’ à Annecy, des
antiquaires et brocanteurs sont encore une vingtaine. Ils partagent l’amour du bel objet et une
connaissance fine de l’histoire de l’art. Nul besoin d’être connaisseur pour entrer chez un antiquaire,
il suffit d’être un brin curieux. Amateurs de vélo, de roller, de courses à pieds ou tous simplement
de paysages, les Annéciens jouissent d’une piste cyclable de 38 km. La promenade cyclable du lac
D’Annecy (voie verte la plus prisée de France) qui offre un cadre magnifique, entre le lac et les
montagnes des Alpes est le lieu le plus fréquenté en famille ou entre amis.
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Sportifs de plus petits jusqu’au plus grands (y compris aussi les octogénaires et les
nonagénaires), les Annéciens ont l’allure des gens sains.B ien qu’ils mangent à chaque repas,
viande, produits laitières, légumes, fruits et même sucreries, ils portent bien leur taille, grace au
mouvement. Ils s’encadrent de merveille dans le programme national de nutrition français „manger
bouger”.
Gourmands ou plutôt gourmets, les Annéciens bondent les restaurant el les terasses pour
faire bonne chère. Spécialités françaises ou pizza italien, les tables en abondent. Si on ne peut pas
passer par Bretagne sans dégoûter les moules ou les fameuses crêpes bretonnes, on ne peut visiter la
Haute –Savoie sans apprécier la cuisine savoyarde. En tête de la liste on trouve la celèbre
tartiflette, une sorte de gratin de pomme de terre, lardon, oignonet reblonchon. Un autre star, la
fondue savoyarde qui se prépare avec un mélange de différents fromages (habituellement, comté,
beaufort et gruyère de Savoie) de vin blanc savoyard et de l’ail. Je me rappelle lorsque je
regardais avec insistence et curiosité, même indiscrétion un couple de vieillards qui trempaient de
petit morceaux de pain dans le fromage du coquelon ( une casserole en fonte ou en terre).
Dans la catégorie des villes moyennes, Annecy, la ville la plus riche de France où il fait bon
vivre, reste la ville où il y a la meilleure qualité de vie. Par l’assurence pour épargner et assurer leur
avenir, ils ont trouvé la solution idéale pour optimiser ses placements financiers et pour disposer
d’une certaine aisance financière. Années après années les Annéciens

sont de plus en plus

fortunés. C’est pourquoi, ils semblent avoir un secret. Quoi qu’il le soit, je ne cesserai de manifester
mon admiration pour cette ville et de rêver qu’un jour celle-ci deviendra aussi „ma ville ”, non
seulement ma déstination privilégiée de vacances.
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PROFESORUL DIN NOI
EDUCAȚIA - ARTA DE A FORMA GENERAȚII
Prof. drd. ing. CRINA-ADRIANA GURICĂ
Liceul Tehnologic Roșia-Jiu, Fărcășești, Gorj

Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură,
dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire.
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume! (Child s Appeal)
Pornind de la acest citat putem spune că pentru a-şi exercita cu succes rolul în viaţa copiilor,
cadrele didactice trebuie să încurajeze mult mai mult şi să sprijine familiile acestora prin activităţi
sociale specifice, care înviorează derularea optimă a relaţiilor educaţionale. De aceea, consider că
numai împreună putem reuşi să dăm societăţii un cetăţean pregătit, gata să înfrunte problemele
inerente ce apar, capabil să relaţioneze, să se integreze în colectivitate, să facă faţă cerinţelor
actuale. Elevii trebuie învǎţaţi sǎ fie receptivi la nou şi sǎ vibreze în faţa frumuseţilor naturii, a
lumii, în continuǎ schimbare şi sǎ aprecieze valorile trecutului. Elevii deprind sǎ foloseascǎ surse
informaţionale diverse, sǎ întocmeascǎ colecţii, sǎ sistematizeze date, învaţǎ sǎ înveţe.
O generaţie de copii bine educatǎ va face cinste şcolii şi comunitǎţii şi va da un impuls
pozitiv generaţiilor urmǎtoare. Dacă până mai ieri copiii învăţau pentru competiţie, astăzi trebuie să
înveţe competitiv, să înţeleagă că educaţia este singurul „lucru”care nu-ţi poate fi luat, ci ea rămâne
- precum o carte de vizită - prin locurile prin care vor trece şi poate avea un impact extraordinar
asupra lor şi a celor din jurul lor.
Școala românească se află într-un efort continuu de schimbare și adaptare la cerințele
europene. Învățământul românesc este, de asemenea, în plin proces de reformă, de transformare și
modernizare, proces datorat evoluțiilor care au avut și au loc în societatea românească, impus de
necesitatea alinierii la standardele Uniunii Europene.
Pentru integrarea europeană a învățământului românesc, educația necesită schimbări
calitative în conceperea și desfășurarea ei, astfel încât să se asigure întrepătrunderea instrucției
școlare (universitare) cu instrucția postșcolară (postuniversitară), cea de a doua fiind strâns legată de
ceea ce se definește ca educația adulților, într-un proces educațional continuu, unitar, de educație
permanentă.
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Educația este cea care trebuie să facă o lume mai bună, mai dreaptă, mai iubitoare, în care
valorile tradiționale, universale, existențiale să respecte invariabil cultura, tradițiile și dorințele
națiunilor și ale fiecărui individ, folosind aceasta pentru propria dezvoltare și propria devenire; ea
trebuie să răspundă în mod egal necesităților tuturor indivizilor implicați în proces, educația trebuie
să fie aptă să ia la cunoștință de drepturile fiecărui individ și să încurajeze respectul reciproc între
indivizi, între grupuri etnice și culturale.
Educația este un drept fundamental al omului (toți copiii trebuie să aibă dreptul la o
educație gratuită şi de calitate) ce permite fiecăruia să dobândească cunoștințele necesare pentru a
înțelege lumea de astăzi și pentru a putea participa în mod activ la aceasta. Ea contribuie la
păstrarea valorilor, stă la baza învățării de-a lungul vieții, creează încredere, te face mai independent
și totodată conștient de drepturile și posibilitățile proprii. Ea îl învață pe individ cum să se comporte
în calitate de cetățean responsabil şi informat.
Procesul educației, care necesită răbdare, atenție şi perseverență, trebuie în mod obligatoriu
să se muleze pe caracterul ales al educatorului. Nu este suficient doar să elaborăm enunțuri
teoretice, ci este imperativ necesar să proclamăm ce trăim şi să trăim ceea ce spunem.
Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta
aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”. Aristotel, în lucrarea sa „Politica”,
considera că educația trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, nu particulare.
Jan Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, consideră că la naștere natura
înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității şi religiozității”, ele devin un bun al
fiecărui om numai prin educație. Rezultă că, în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a
acestor „semințe”, implicit de conducere a procesului de umanizare, omul ,,nu poate deveni om
decât dacă este educat”.
Educația trebuie să pregătească individul pentru ritmul accelerat al schimbării în societatea
în care trăim, să-i creeze deprinderi şi abilități de adaptare şi, mai mult decât atât, însuși procesul de
instruire trebuie să se adapteze noilor condiții.
În concluzie, educația trebuie să reprezinte o prioritate în viață deoarece beneficiile aduse de
aceasta sunt nemăsurabile. Ea șlefuiește personalitatea umană, putând astfel să influențeze modul în
care oamenii ne privesc.
Profesorul cu adevărat înțelept nu te invită să intri în casa înțelepciunii sale ci, mai curând,
te călăuzește către pragul minții tale. Kahlil Gibran
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IMPORTANŢA COMUNICĂRII
NONVERBALE ÎN ACTIVITATEA
DIDACTICĂ

Prof. MOCANU EMILIA
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje, care nu sunt exprimate prin cuvinte şi care
pot fi decodificate, creând înţelesuri. Aceste semnale pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau
accentua mesajul transmis prin cuvinte. Limbajul trupului este o formă de comunicare nonverbală
mentală și fizică a omului, constând în poziția corpului, gesturi, expresia facială și mișcarea ochilor.
Trimiterea și interpretarea acestor semnale se face aproape în întregime în subconștient. Importanţa
comunicării nonverbale a fost demonstrată în 1967 de către Albert Mehrabian. În urma unui studiu,
acesta a ajuns la concluzia că numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbală, în timp ce
38% este transmis pe cale vocală şi 55% prin limbajul corpului. .
Consider că în activitatea didactică, pe care o desfăşor, comunicarea nonverbală oferă un
cadru deosebit de fertil în dezvoltarea interrelaţionărilor didactice şi, de altfel, trebuie observat nu
numai că nu poate fi despărţită de comunicarea didactică în general, ci şi că locul său tinde să fie
unul din ce în ce mai important. În calitate de profesor, am prilejul să observ modul în care
comunică elevii, atât între ei, cât şi în momentele didactice, şi constat că de multe ori comunicarea
verbală nu este de ajuns. Pentru un mesaj complet primit de la elevi este absolut necesar să adaug şi
informaţiile trimise prin intermediul comportamentului nonverbal. În egală măsură, şi comunicarea
mea trebuie să fie una completă: nu este suficient să reproduc informaţii verbale, ci trebuie să le
anim, să le dau profunzime, ajutându-mă de gesturi, de mimică, de tonul vocii şi de toate celelalte
modalităţi de comunicare nonverbală.
Gesturile includ mult mai mult decât simplele mişcări ale mâinilor sau ale altor părţi vizibile
ale organismului. Intonaţiile vocii pot înregistra atitudini şi sentimente la fel de semnificative ca
încleştarea pumnului, agitarea mâinii, datul din umeri sau ridicarea sprâncenelor. Răspundem la
gesturi cu o mare vioiciune şi chiar s-ar putea spune că o facem potrivit unui cod elaborat şi secret
care nu este scris nicăieri, nu este cunoscut de nimeni şi este înţeles de toţi. Faţa defineşte
identitatea, exprimă atitudini, opinii şi stări de spirit, arată modul de înrudire cu alţii, este marca
vizuală a fiecărei fiinţe umane.
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Extrem de expresivă, faţa umană are trăsăturile foarte mobile şi deoarece „vorbeşte pentru ea
însăşi”, vocabularul are doar câteva cuvinte care să exprime multitudinea şi diversitatea gesturilor
sale. Din punct de vedere emoţional, faţa este mai puternică decât cuvântul. Înroşirea feţei, ca
urmare a exerciţiului fizic, jenei, timidităţii, furiei sau ruşinii – formă de manifestare specific umană
– este determinată de stimuli sociali, ca atunci când devenim centrul atenţiei unui grup și suntem
rugaţi să luăm cuvântul sau încercăm un sentiment de panică. Elementele limbajului nonverbal
prelungesc semnificaţia cuvintelor. De exemplu, un profesor care intră în clasă şi se așază la
catedră sau se lipeşte de tablă și rămâne acolo toată ora își diminuează mult din forţa discursului.
Limbajul nonverbal are semnificaţii la fel de profunde ca şi cel verbal. Cu siguranţă că eficiența
predării se datorează, într-o mare măsură, comunicării nonverbale; profesorul poate comunica
entuziasm și compasiune sau dimpotrivă plictis şi rigididate. Un profesor cu un stil de predare
monoton nu va trezi interesul auditoriului. Elevilor le place să învețe de la profesorii care emit
căldură, autoritate, entuziasm, afecţiune și prietenie. Profesorii trebuie să facă mai mult decât să
comunice informaţii, ei trebuie să le insufle elevilor o învățare cognitivă, pe termen lung. Elevii
trebuie formați în spiritul unei învățări permanente, toată viața, a unei învățări afective.
Comunicarea nonverbală a profesorului joacă un rol important în această învățare afectivă. Elevii
sunt interesaţi să înveţe dacă profesorul le transmite pasiune și entuziasm pentru disciplina
respectivă. De asemenea, poziția relaxată, expresia însuflețită a feței și gesturile expresive ale
profesorului îi fac pe elevi să fie mai atenți și mai interesați.
Profesorii care practică o comunicare prietenoasă sunt mai eficienți decât profesorii distanți. A
stabili un contact vizual direct între profesor și elev este prima condiție a comunicării. Este
imposibil să interpretăm manifestările elevilor fără a-i privi direct. Contactul vizual îi permite
profesorului să realizeze feedbackul acțiunii pedagogice; astfel el poate să împiedice deranjarea
orei, să dea lămuriri când elevii nu înțeleg, să încurajeze participarea. Mișcarea profesorului în
clasă, practicarea gesticulației sporește interesul elevilor și îi face să participe la oră.
În multe clase elevii nu sunt atenți, nu doresc să participe și sunt distrași de conversații pe lângă
subiect. Limbajul verbal agresiv din partea profesorului în astfel de situații nu dă rezultate. Mai
mult, deranjarea orei devine cu adevărat semnificativă, iar relațiile interpersonale profesor-elev se
deteriorează. Putem folosi comunicarea nonverbală pentru a combate discret întreruperile și
manifestările care deranjează ora. Astfel, privirile mustrătoare, o mișcare dezaprobatoare a capului,
dublarea sau triplarea volumului vocii, apropierea de elevii care deranjează, chiar interpunerea între
cei doi vorbăreți pot fi metode eficiente de a-i face pe elevi să tacă sau s-o lase „mai moale” cu
conversația. Profesorul își poate continua discursul, dar în același timp îndreptându-se încet spre
elevul care deranjează și punându-i mâna pe umărul elevului, îi transmite un mesaj tăcut, dar
puternic de a înceta să mai deranjeze ora.
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎN OGLINDA
EVALUĂRILOR INTERNAŢIONALE

Prof. MILOSTEANU DIANA NICOLETA
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Procesul de evaluare a elevilor este, de obicei, reglementat prin acte legislative speciale sau
ghiduri curriculare naţionale şi prin manuale ale profesorului. Aceste reglementări stabilesc
principiile de bază ale evaluării, inclusiv obiectivele sale şi uneori un set de recomandări de
abordare. Alte aspecte ale evaluării foarte des acoperite de documentele legislative sunt
posibilităţile de notare a elevilor, criteriile pentru progresele lor în şcoală, reglementarea raportării
rezultatelor şi comunicarea cu părinţii. Cel mai frecvent tip de evaluare utilizat în învăţământul
obligatoriu este cunoscut ca evaluarea continuă. Aceasta presupune evaluarea participării zilnice a
elevilor la clasă, evoluţia lor, teste, probe orale şi scrise, teme practice sau proiecte. Ea poate fi
utilizată atât în scopuri formative, cât şi sumative.
În toate ţările, evaluarea formativă este efectuată de profesori în mod continuu ca parte
integrantă a activităţii lor de-a lungul anului şcolar. Scopul ei este monitorizarea şi îmbunătăţirea
procesului de predare - învăţare prin furnizarea de feedback direct către profesori şi elevi (3). Deşi
evaluarea formativă este, de obicei, responsabilitatea individuală a fiecărui profesor şi alte persoane
pot fi implicate în proces. De exemplu, în Belgia (în comunitatea vorbitoare de limbă germană),
evaluările formative oferă consiliului clasei (directorul şcolii şi tot personalul didactic responsabil
cu predarea şi educarea unui anumit grup de elevi) informaţii importante în ceea ce priveşte
organizarea de măsuri pentru a susţine elevii în mod eficient. În Portugalia, evaluarea formativă este
responsabilitatea individuală a profesorilor care păstrează dialogul cu elevii şi colaborează atât cu
colegii lor profesori – în special cu cei din aceleaşi departamente curriculare, cât şi cu consiliul
clasei care trasează şi coordonează proiectele curriculare pe baza curriculum-ului naţional – şi,
unde este cazul, cu serviciile specializate de susţinere a învăţământului, părinţi sau tutori. În unele
ţări, evaluarea formativă este predominantă în primii ani de învăţământ, în special la nivelul primar,
şi apoi completată de evaluarea sumativă pe măsură ce elevii progresează an de an.
Evaluarea sumativă se referă la colectarea sistematică şi periodică de informaţii rezultând o
apreciere la un moment dat a dimensiunilor şi a calităţii învăţării elevului. De obicei, apare la
sfârşitul fiecărui trimestru, an şcolar sau nivel educaţional şi este utilizată de profesori pentru a
raporta achiziţiile elevilor atât părinţilor, cât şi elevilor înşişi sau pentru a adopta decizii care le pot
afecta cariera şcolară (4).
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Evaluarea sumativă este adesea combinată cu întâlnirile formale între profesori şi părinţi
(de exemplu la întrunirile şcolare speciale) sau cu alte forme de comunicare, cum ar fi: rapoartele
şcolare, corespondenţa cu părinţii sau buletinele informative care se ocupă de progresele înregistrate
de elevi. În raportarea rezultatelor evaluării formative sau sumative pot fi luate în considerare
informaţiile suplimentare despre motivarea elevilor sau chiar despre comportamentul lor social. În
unele ţări, şcolile şi profesorii sunt relativ liberi să decidă modul în care îşi vor pune în practică
politicile de evaluare. În astfel de cazuri, profesorii şi consiliile profesorale sunt, de regulă, singurii
responsabili pentru majoritatea evaluărilor elevilor şi pentru deciziile referitoare la progresele
înregistrate de elevi (5). De exemplu, şcolile din Bulgaria pot organiza teste şcolare la orice
disciplină şi în orice moment, atunci când li se pare că este necesar. Asemănător este sistemul de
evaluare în Olanda, unde şcolile din învăţământul primar şi secundar au autonomie foarte mare,
testarea elevilor are puţine reglementări oficiale. În aproape toate şcolile, o anumită formă de
evaluare va fi utilizată pentru a determina dacă elevii au atins nivelul aşteptat în mod normal după o
anumită perioadă de timp, iar şcolile sunt cele care vor decide modul în care aceasta trebuie făcută.
În Spania, criteriile pentru evaluarea elevilor sunt reglementate de curricula oficială, iar curricula
oficială a Comunităţilor Autonome poate include şi unele linii directoare relevante. Cu toate
acestea, şcolile şi profesorii adoptă propriile lor decizii legate de metodologiile de evaluare şi de
instrumentele ce vor fi utilizate, de frecvenţa evaluării continue, de progresele înregistrate de elevi
şi de calificările acordate. Deşi, în România, regulamentele oficiale afirmă că şcolile sunt
responsabile de procedurile formale ce reglementează evaluarea educaţională şi progresul elevilor,
profesorii sunt liberi să planifice şi să decidă metodele şi instrumentele de evaluare, precum şi
aplicarea lor şi, de asemenea, raportarea rezultatelor. Printre obiectivele lor raportate în mod
obişnuit sunt compararea performanţelor dintre şcoli, contribuţia la măsurile de responsabilizare.
Rezultatele testelor sunt utilizate împreună cu alţi parametri ca indicatori ai calităţii învăţământului
şi, mai rar, ai performanţelor profesorilor. De asemenea, acestea servesc ca indicatori ai eficienţei
generale în ceea ce priveşte politicile şi practicile educaţionale şi dacă au apărut sau nu îmbunătăţiri
la o anumită şcoală sau la nivel de sistem. Când se descriu obiectivele testelor din acest grup, unele
ţări pun un accent mai mare pe performanţa individuală a şcolilor şi pe evaluarea eficienţei lor
educaţionale, precum în cazul Letoniei, Ungariei, Austriei şi Marii Britanii (Anglia). În alte ţări,
accentul este pus mai degrabă pe sistemul educaţional şi mai puţin pe monitorizarea performanţei
şcolare. Rezultatele testelor naţionale sunt utilizate pentru monitorizarea naţională în Belgia
(comunitatea flamandă), Estonia, Irlanda, Spania, Franţa, Lituania, România, Finlanda şi Marea
Britanie (Scoţia). În timp ce testele naţionale pentru monitorizarea şcolilor sunt adesea obligatorii
pentru toţi elevii, testele care se concentrează pe sistem în ansamblu sunt, în general, susţinute doar
de un eşantion reprezentativ.
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Raportul internaţional publicat de OECD, „Excellence and Equity in Education” (vol. I),
include informații referitoare la performanțele sistemului educațional românesc în cadrul
Programului OECD-PISA 2015 (Programul Internaţional OECD pentru Evaluarea Elevilor).
Astfel, pe scala generală de Ştiinţe (domeniu principal în PISA 2015), România a înregistrat
un scor mediu de 435 puncte, ocupând poziţia 48 din 70 ţări/economii cu baze de date validate. Din
acest punct de vedere, România face parte din grupul de 11 ţări (între care Columbia, Israel,
Portugalia și Qatar) a căror performanţă medie la Ştiinţe s-a îmbunătăţit semnificativ între 2006 şi
2015.
Scorul mediu la ştiinţe al ţărilor OECD este de 493 puncte. Pe primele locuri se poziţionează
Singapore (556 puncte), Japonia (538 puncte), Estonia (534 puncte), Taipei-China (532 puncte),
Finlanda (531 puncte) și Canada (528 puncte). Din această perspectivă, rezultatele României pot fi
comparate cu cele obținute de state/economii precum Emiratele Arabe Unite, Uruguay, Cipru,
Moldova, Albania și Turcia.
Pe scala generală de Citire/Lectură (domeniu secundar în PISA 2015), România a înregistrat
scorul mediu de 434 puncte (în creștere faţă de 2009 - 424 puncte), având performanţe similare cu
Uruguay, Bulgaria sau Trinidad-Tobago şi superioare faţă de Mexic şi Thailanda. Alături de Rusia
şi Macao (China), România a înregistrat o rată accelerată de creştere a performanţelor de la o
administrare la alta. Îmbunătăţirea performanţei medii s-a realizat prin creşterea ponderii elevilor cu
performanţe de vârf (nivelurile 5 şi 6 pe scala PISA), fără înregistrarea, concomitentă, a reducerii
ponderii elevilor cu performanţe scăzute (nivelul 2 şi sub nivelul 2 pe scala PISA).
Pe scala generală de Matematică, de asemenea domeniu secundar în PISA 2015, România a
înregistrat scorul mediu de 444 puncte (445 puncte în 2012, când Matematica a fost domeniu
principal), având performanţe similare unor ţări precum Grecia, Bulgaria, Cipru sau Argentina şi
peste Turcia, comparativ cu administrarea din 2012.
Pe scala performanţelor PISA 2015, la Știinţe au fost definite şapte niveluri de proficienţă.
Nivelul 2 este considerat nivelul de bază necesar a fi atins de către un tânăr de 15 ani până la
finalizarea învăţământului obligatoriu, pentru a putea funcţiona eficient în societatea cunoaşterii. La
PISA 2015, 35% dintre elevii români se situează la nivelul 2. Sub nivelul 2, adică la nivelurile 1a,
1b şi sub nivelul 1b se situează 38,6% dintre elevi. Cumulat, la nivelurile superioare - 3, 4 şi 5 - se
plasează 27,5% dintre elevii români.
Pentru perioada 2006-2012 se remarcă o tendinţă de uşoară scădere a procentului elevilor cu
performanţe sub nivelul 2: 2006 - 46,9%, 2009 - 44,4% și 2012 - 37,3%. Pentru aceeaşi perioadă
procentele elevilor cu performanţe de vârf, adică la nivelul 5 sau peste acest nivel au fluctuat astfel:
2006 - 0,5%, 2009 - 0,4%, 2012 - 0,9% și 2015 - 0,7%.
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La PISA 2015, domeniul principal l-a reprezentat alfabetizarea ştiinţifică sau „cultura
ştiinţifică” a elevilor de 15 ani, definită în cadrul de referinţă ca „abilitatea de a se angaja în
probleme legate de ştiinţe şi de a opera cu idei ştiinţifice, ca un cetăţean reflexiv. O persoană
alfabetizată ştiinţific doreşte să se angajeze într-un discurs raţional despre ştiinţă şi tehnologie, ceea
ce necesită competenţele de a explica ştiinţific fenomenele, de a proiecta şi a evalua investigaţii
ştiinţifice şi de a interpreta în mod ştiinţific date şi dovezi”. În PISA nu se intenţionează doar
evaluarea a ceea ce ştiu elevii în domeniul ştiinţelor, dar şi ceea ce pot face cu ceea ce ştiu, precum
şi modul în care aceştia pot aplica în mod creativ cunoştinţele ştiinţifice în situaţii reale de viaţă. La
PISA 2015 atitudinile elevilor, convingerile şi valorile acestora au fost examinate prin răspunsuri la
întrebările din chestionarul elevilor, nu prin performanţele la itemii testelor susţinute.
În România, Programul OECD-PISA 2015 s-a desfășurat prin intermediul Centrului
Național de Examinare și Evaluare (CNEE). Testarea propriu-zisă a avut loc în data de 22.04.2015,
fiind validate testele susținute de 4.876 elevi de 15 ani din 182 de şcoli respondente, eşantionate de
consorţiul OECD. România a administrat instrumentele de evaluare în mod „tradiţional”, în format
tipărit: fiecare elev participant a primit o broşură de test cu durata de lucru de două ore, conţinând o
combinaţie de itemi de investigare a competenţelor de Ştiinţe, de Matematică şi de Citire/Lectură.
Au fost administrate 30 de tipuri de broşuri de test conţinând combinaţii de sarcini de lucru/itemi
din cele trei domenii. Elevii au completat şi un chestionar de mediu socio-educaţional, cu durata de
răspuns de 35-45 de minute. Directorii unităţilor de învăţământ participante au completat un
chestionar de investigare a caracteristicilor etosului şcolii din perspectiva mediului şcolar, a ofertei
educaţionale, a oportunităţilor de învăţare etc.
Generic, Programul OECD-PISA evaluează în ce măsură elevii aflaţi aproape de finalul
educaţiei obligatorii deţin unele dintre competenţele-cheie, cunoştinţele şi deprinderile de bază
esenţiale atât pentru continuarea studiilor, cât şi pentru participarea deplină la viaţa socială sau
pentru integrarea pe piaţa muncii.
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ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII
ESENȚE ȘI PARFUMURI

JUREBIE MARILENA-GEORGIANA, clasa a XII-a F
Profesor coordonator: MAREȘI LUMINIȚA
Preparat în Egiptul antic, încă de acum șase mii de ani, din ierburi aromatice, rășini sau
uleiuri de origine vegetală, parfumul a străbătut o cale lungă până să devină, în zilele noastre, acea
esență minunată care dă aripi fanteziei și creează în jurul persoanei un mister.
Cu ajutorul parfumului nou-născuții își pot recunoaște mama. În plus, în timpul somnului,
când celelalte simțuri ,,dorm” mirosul rămâne în alertă și analizează mediul nostru înconjurător. Se
știe că există o strânsă legătură între stările sufletești și mirosuri. Ele pot stimula imaginația și pot
alina sufletul. În cultul morților, pentru conservarea cadavrelor, se foloseau diferite rășini,
balsamuri, substanțe odorizante cu unele proprietăți antiseptice. Ele se utilizează în toate
ceremoniile religioase ca mijloc de comunicare cu divinitatea.
Esențele sunt amestecuri de compuși organici eteri, esteri, alcooli, aldehide, cetone etc. În
amestecuri sunt prezente circa 16 elemente chimice. Esențele, care pot fi naturale sau sintetice, nu
pot fi clasificate, deoarece componenții lor fac parte din clase de substanțe diferite.
Din plante, esențele se obțin prin diferite metode (extracție cu solvent, prin antrenare cu
vapori etc.). Esențele sunt substanțe lichide, insolubile în apă, solubile în solvenți organici
(hidrocarburi, eteri, alcooli). Astăzi se pot obține prin sinteză foarte multe esențe, ca de exemplu:


Formiat de etil - esența de rom



Butirat de etil - esența de ananas



Acetat de izoamil - esența de pere



Izovalerianat de izoamil - esența de mere.
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Esențele sunt utilizate în parfumerie și în industria alimentară. Esențele naturale sunt
următoarele:


AMBRA propriu-zisă se obține prin prelucrarea rășinii unor specii de conifere. Are aromă
de zgură și miere și un ușor iz de fum.



AMBRA CENUȘIE este secretată de aparatul digestiv al balenelor. Este cel mai bun
fixativ și conferă oricărui parfum durabilitate mai mare.



BERGAMOTA este un ulei extras dintr-o specie de portocale mici și verzi. Se folosește
pentru a da o acuitate ușor acidulată unor parfumuri, care altfel ar fi înecăcioase.



CASTOREUM este ulei de castor și este utilizat pentru a da nota persistentă parfumului.



SMIRNA este seva coagulată a unor arbuști din Orientul Mijlociu.



MOSCUL este secretat de masculii unei specii de antilope din Tibet. Servește la fixarea
parfumului.

Parfumurile se pot prepara în patru forme:
Extractul conține cel mai ridicat procent, 20-30% esență diluată în alcool etilic de
concentrație 90%.
Eau de parfum (apa de parfum) este la fel de puternică și de persistentă ca și extractul și are
o contribuție de 10-20% în alcool de 900. În general, este oferită sub formă de spray și este
cea mai vândută în comerț.
Eau de toilette (apă de toaletă) conține maxim 10% concentrat de parfum în alcool etilic de
90o, dar lasă o impresie mai discretă decât extractul.
Eau de cologne (apă de colonie) are o concentrație de 80% esență în alcool de 83-85o.
Esențele și parfumurile sunt utilizate astăzi în cele mai diferite domenii: în cosmetică, în
industria săpunurilor și a detergenților, pentru parfumarea încăperilor sau a unor spații
aglomerate cum ar fi spațiile de metrou, în industria alimentară.

68

ARCANU ANA MARIA, clasa a XII-a B
Prof. coordonator: MAREȘI LUMINIȚA

...După o veche legendă romană, numele săpun vine de la Muntele Sapo, unde erau
sacrificate animalele. Pe malul râului Tibet, ploaia a amestecat grăsimile cu seu și cu cenușă.
Femeile au observat că acest amestec le ușurează munca la spălatul rufelor și au început să
folosească acest sol lutos.
...Producerea săpunului a început în secolul al XV-lea la Veneția, în secolul al XVII-lea la
Marsilia și în secolul al XVIII-lea s-a răspândit în întreaga Europă și America de Nord.
...Numele de parfum provine din latinescul „per fumum” (pentru fum ) deoarece în jertfele
aduse zeilor se găseau și plante aromatice care prin ardere dădeau „fumuri plăcut mirositoare ”.
...Hipocrat a stins o epidemie de ciuma în Atena arzând pe străzi plante aromatice.
...La Londra și Paris, în timpul unei epidemii de holeră niciunul din muncitorii de la fabricile
de parfumuri nu s-au îmbolnăvit, dovedindu-se astfel acțiunea antiseptică a esențelor plăcut
mirositoare.
...Pentru obținerea unui kilogram de esență de trandafir sunt necesare trei milioane de flori
de trandafir sau patru tone de petale.
...În 1897, Felix Hoffmann sintetizează în laboratoarele firmei Bayer acidul acetilsalicilic.
...O tabletă de aspirină, datorită acidității ei poate provoca răni pe peretele stomacal.
...Pentru protejarea stomacului aspirina trebuie dizolvată în apă sau sfărâmată.
...În 1927, Szent-Giyorgyi a izolat vitamina C (acidul ascorbic ) din lapte și diverse legume.
...Sucul proaspăt de portocale conține 0,5 mg/ml vitamina C.
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BĂLAN ROBERT, Clasa a X-a B
...Albert Einstein s-a născut la data de 14 martie 1879 la Ulm
în Regatul Wurttemberg și a decedat la data de 18 aprilie 1955
la Princeton, în New Jersey, SUA.
...Albert Eintein a fost un fizician teoretician de etnie
evreiască, născut în Germania, apatrid din 1896, elvețian din 1899, emigrat în 1933 în SUA,
naturalizat american în 1940, profesor universitar la Berlin și Princeton. A fost autorul teoriei
relativității și unul dintre cei mai străluciți oameni de știință ai omenirii. În 1921 i s-a decernat
Premiul Nobel pentru Fizică.
...Cea mai cunoscută formulă a lui Einstein este E = mc², care cuantifică energia disponibilă a
materiei. Pe această formulă se bazează atomistica, secțiunea din fizică care studiază energia
nucleară.
...Spre deosebire de atmosfera prusacă din școlile din Germania, la școala elvețiană, profesorii
respectau personalitatea elevilor și stimulau libertatea de gândire. Pentru Einstein, anii petrecuți în
Elveția au contribuit la socializarea și la exteriorizarea sa, deși avea un caracter introvertit și
singuratic. Aici ia contact cu teoria electromagnetică a lui Maxwell.
...În anul 1905, Einstein primește titlul de Doctor în Fizică în cadrul Universității din Zürich, în
urma unei dizertații privind determinarea dimensiunilor moleculare.
...Totuși, teoria relativității nu este acea teorie fizică universală la care visa autorul ei. Einstein a
încercat să creeze o teorie fizică capabilă să lege toate câmpurile fizice care există în realitate și să
furnizeze o explicație completă și detaliată a imaginii fizice a lumii. El n-a reușit însă să creeze o
astfel de teorie.
...Într-unul din articolele publicate în 1905, cu titlul ,,Mișcarea Browniană”, a făcut predicții
semnificative asupra teoriei emise de botanistul englez Robert Brown privind mișcarea aleatorie a
particulelor suspendate într-un fluid. Aceste previziuni au fost confirmate experimental.
...Odată cu venirea lui Hitler la putere în 1933, Einstein, care se afla în vizită în USA, s-a decis
imediat să emigreze. Acesta a regretat profund faptul că descoperirile sale au fost utilizate pentru
crearea bombei atomice, avertizând cu privire la pericolele pe care le prezintă armele nucleare. Din
acest motiv s-a implicat nu numai în promovarea sionismului, ci și în mișcarea pentru pace.
Sursă: Wikipedia
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MATERIALE RECICLABILE. IMPORTANȚA
RECICLĂRII
ANINOIU ANA MARIA, clasa a X-a D
Prof. Coordonator GRECU TATIANA

Reciclarea
reduce

materialelor

semnificativ

refolosibile

consumul

-

copaci maturi care produc în fiecare oră

resurselor

naturale (petrol, apă, energie ), precum și
nivelul emisiilor nocive în aer. Față de alte

oxigenul necesar pentru 900 de oameni;
-

metode de protecție a mediului, reciclarea este
cea care presupune cel mai mic efort din

-

ziarele conțin hârtie reciclată în proporție de
50%;

-

săptămânal peste 500 000 de copaci sunt

containere separate pe tipuri de deșeuri

folosiți pentru producerea a 2/3 din ziarele

(plastic, hârtie, sticlă, etc.).

care nu vor mai fi reciclate niciodată;

Reciclarea hârtiei

Reciclarea materialelor plastice

Hârtia reprezintă unul dintre cele mai

Materialele plastice sunt foarte folosite la

frecvente deșeuri, ea putând ocupa, sub

nivel mondial datorită avantajelor pe care le

diferite forme (ziare, reviste, hârtie de

prezintă: tehnologie de fabricație ieftină, preț

ambalaj, hârtie de scris, cutii sau ambalaje din

de cost redus, greutate specifică redusă,

carton, etc.), peste 40% din totalul gunoiului

manevrabilitate

menajer pe care îl producem. Materiile prime

reprezintă însă o problemă foarte mare pentru

utilizate pentru fabricarea hârtiei sunt lemnul,

țara noastră, datorită gradului redus de

celuloza,

reciclare. Ambalajele din materiale plastice nu

hârtia

veche.

Hârtia

reciclată

foarte

biodegradabile.

sunt

cantitatea de electricitate și a 90% din

reciclarea acestora se reduce impactul negativ

cantitatea de apă necesară pentru producerea a

asupra

1 kg de hârtie albă. Reciclarea hârtiei salvează

realizate din plastic reciclat au un cost de

un spațiu important în rampele de deșeuri.

fabricație mai ieftin decât cele realizate din

mediului

materii prime.

este nevoie de un copac de 15 ani pentru a
produce 700 de pungi de hârtie;
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Prin

mare.Plasticul

permite economisirea a aproximativ 25% din

De asemenea, este important să știm:
-

hârtia și cartonul pot fi reciclate doar de 10
ori;

partea societății. Deșeurile menajere trebuie
însă sortate înainte de a le arunca în

fiecare tonă de hârtie reciclată poate salva 17

colectarea

înconjurător.

și

Produsele

De ce este bine să reciclăm materialele

-

energie suficientă pentru alimentarea unui bec

cu fiecare tonă de plastic reciclat se

de 100 W timp de 4 ore;
-

tone de materii prime (nisip, sodă, feldspat) și

reciclând o sticlă de plastic se economisește

energie în proporție de 25%;
-

-

-

-

-

recipientele de sticlă pot fi refolosite în medie

timp de 6 ore;

de 25 – 30 de ori înainte de a se sparge, fiind

pungile de plastic nu sunt biodegradabile;

apoi reciclate în recipiente noi, aproape la

ajunse în ocean, aceste pungi determină

infinit.

moartea animalelor marine care se încurcă în

Reciclarea aluminiului

ele sau le înghit;
-

reciclarea unei tone de sticlă economisește 1,2

brut;
energie pentru funcționarea unui bec de 60 W

-

reciclarea unui borcan de sticlă economisește

plastice ?
economisesc între 700 și 800 kg de petrol

-

-

Multe

bunuri

și

ambalaje

sunt

prin arderea plasticului se elimină substanțe

fabricate din metale – tablă, oțel și în special

care produc boli de plămâni, iar în timp pot

aluminiu. Reciclarea aluminiului salvează

îmbolnăvi ficatul, rinichii și sângele;

95% din energia necesară producerii lui.

cerneala folosită pentru imprimarea pungilor

Aluminiul

conține cadmiu, un metal foarte toxic care,

recipientele de băuturi din aluminiu se

prin arderea pungilor, ajunge în aer;

realizează noi produse cu aceeași destinație și

Reciclarea sticlei

cu un consum energetic incomparabil mai

este

100%

reciclabil.

Din

Spre deosebire de materialele plastice

mic. Pentru fabricarea unui produs nou din

sau hârtie, sticla poate fi reciclată la nesfârșit.

metal reciclat se economisește între 74% și

Sticla se produce folosind ca materii prime

95% din energia necesară realizării aceluiași

nisipul de cuarț, calcarul, soda. Reciclarea

produs din resurse primare. Dacă reciclăm o

sticlei protejează mediul și economisește în

doză de aluminiu vom economisi energie

timp bogățiile naturale, apa și electricitatea.

suficientă pentru producerea altor 20 de doze

Sticla este 100% reciclabilă, recuperarea ei

reciclate.

salvând un volum important de resurse
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Trebuie să mai reținem următoarele aspecte:

Ecologie şi protecţia mediului, Manual pentru

sticla poate fi reciclată la nesfârșit fără să-și
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TURISMUL, PREZENT ȘI VIITOR: ZONA RUNCU – TISMANA

Prof. ing. DĂNĂRICU CARMEN MARIANA
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu

Turismul ca fenomen social se desfăşoară în funcţie de acţiunea mai multor factori, specifici
unei anumite perioade istorice. Factorii genetici nu acţionează izolat, ci simultan și în strânsă
interdependenţă.
Principalii factori care determină dezvoltarea turismului sunt: calitatea mediului înconjurător,
factorii demografici, economici, politici, sociali, psihologici etc. Rolul unuia dintre aceşti factori
poate deveni primordial într-o anumită perioadă pentru un anumit teritoriu. În timp, putem asista la
o schimbare a importanţei rolului lor pentru acelaşi teritoriu în funcţie de alte criterii (de exemplu:
de modă, căci putem vorbi de o „modă” şi în turism). În cele mai multe cazuri aceşti factori
acţionează în strânsă interdependenţă, asociindu-se în atragerea turiştilor potenţiali.
Turismul este prin natura sa o activitate atrasă de mediile înconjurătoare naturale şi sociale,
dar mai ales de cele ce au calitatea de a fi unice şi fragile. Discutând relaţia dintre acestea se
observă că, în cele mai multe cazuri, se calculează consecinţele sale asupra mediului şi societăţii.
Între mediul înconjurător, ca factor, şi turism, ca activitate, există influenţe pozitive şi negative. Se
arată adesea impactul turismului asupra mediului, în special latura negativă, generată de o activitate
intensă şi greşit dirijată. Dar trebuie să vedem în ce fel starea mediului înconjurător, la un moment
dat, se reflectă în activitatea turistică. Acest fenomen se resimte mai ales în dezvoltarea locală şi
regională a turismului. Valoarea calitativă şi cantitativă a resurselor naturale şi antropice este
determinantă asupra turismului.
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Exploatarea iraţională la un moment dat creează riscul de a distruge tocmai suportul de care
orice activitate turistică este dependentă. Mediul înconjurător, prin calitatea lui, poate trece pe
primul loc între factorii actuali determinanţi ai fenomenului turistic.
Gorjul beneficiază de un patrimoniu turistic valoros, impresionant prin bogăţie şi varietate,
dar totodată insuficient valorificat. Monumentele istorice şi lăcaşurile de cult din județul Gorj
reprezintă importante puncte turistice atât pentru locuitorii din zonă, cât şi pentru cei din ţară sau
străinătate. Autoritățile locale trebuie să investigheze anumite căi de îmbunătăţire pentru
exploatarea şi amenajarea teritoriului pentru a fi cât mai atractiv pentru turişti, deoarece nu este
îndeajuns frumuseţea naturii fără un efort din partea factorilor responsabili şi fără o investiţie
financiară corespunzătoare. Zona turistică Runcu-Tismana este una din cele mai importante atracții
turistice ale Gorjului.
Obiectivele turistice naturale se îmbină armonios cu cele antropice și dau o imagine de
poveste, imagine cunoscută atât în tară, cât și în străinătate. Țara Gorjului de Sus, așa cum mai este
cunoscută zona, oferă turiștilor posibilități multiple de recreere și agrement. Turismul cultural,
turismul montan, agroturismul se îmbină armonios. Pentru a crește numărul de turişti, vom apela la
mai multe instrumente de promovare a turismului în zonă, cum ar fi: publicitatea prin tipărituri,
realizarea unui proiect de branding ,,Zona turistică

Runcu-Tismana” prin care se doreşte

participarea la târgurile de turism naţionale, cât şi internaţionale şi ,nu în ultimul rând, realizarea
unui site de prezentare, prin care se urmăreşte atragerea atenţiei turiştilor grație unor propuneri de
valorificare și dezvoltare a potențialului turistic din zona Runcu-Tismana:


Protecţia patrimoniului natural şi cultural al regiunii şi protejarea mediului înconjurător;



Dezvoltarea unui sistem de management a acestui patrimoniu prin implicarea conștientă a
comunităţilor locale;



Revitalizarea tradiţiilor folclorice, meşteşugăreşti-artizanale ale Orașului Tismana şi
întărirea identităţii locale, drept suport în combaterea sărăciei, pentru oprirea migraţiei
locuitorilor din zonă prin crearea de noi locuri de muncă, generatoare de bunăstare;



Stimularea comunităţilor locale prin oferirea unor facilităţi, scutiri de taxe şi impozite pentru
implicarea în acţiuni investiţionale în domeniul turismului rural şi al agroturismului;



Formarea şi reconversia profesională a membrilor comunităţilor locale prin organizarea de
cursuri de formare şi pregătire profesională pentru a putea face faţă exigenţelor turismului
rural şi pentru a răspunde cât mai bine nevoilor turiştilor;



Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi diversificarea gamei de produse turistice;
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Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de drumuri pentru a permite accesul rapid în zonă, a
celei de telecomunicaţii şi a utilităţilor publice (canalizare, alimentare cu apă, cu energie
termică şi electrică) pentru a asigura turiştilor confortul pentru petrecerea unei vacanţe
plăcute;



Realizarea unor campanii de promovare prin mass-media sau prin participarea la manifestări
expoziţionale interne și externe;



Practicarea unui turism ecologic prin crearea unor rezervaţii naturale și o mai bună
conservare a celor existente, precum şi prin diversificarea gamei de produse naturale oferite;



Creşterea numărului de puncte de informare şi marcarea traseelor cu indicatoare pentru o
mai bună orientare a turiştilor;



Crearea şi promovarea unor programe turistice care să fructifice tradiţiile, obiceiurile, istoria
evoluţiei poporului român pe aceste meleaguri, prin organizarea de spectacole şi parade ale
portului popular.
În concluzie, Runcu-Tismana este o zonă de un pitoresc aparte, încărcată de istorie si cultură,

bogată în obiective naturale și antropice, în care orice om şi-ar dori să se piardă, să uite de sine. Se
poate spune că turismul din zonă este pe un făgaș bun, având încă posibilități de dezvoltare ample.
În viitor, dacă se pune mai mult accent pe marketingul zonei, promovarea şi susţinerea artei
populare şi dezvoltarea infrastructurii, Ţara Gorjului de Sus, zona Runcu-Tismana, poate deveni
suportul desfășurării unor afaceri profitabile în sfera turismului.
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TURISMUL BALNEAR ÎN JUDEȚUL GORJ – STAȚIUNEA SĂCELU

Prof. ing. VULPE CARMEN RODICA
Colegiul tehnic „General Gheorghe Magheru”

Aşezare geografică
Staţiunea Săcelu se află în judeţul Gorj, aceasta este situată la est de oraşul Tîrgu-Jiu, pe
paralela 45 grade 10 minute și 12 secunde, latitudine nordică și pe meridianul 23 grade 40 minute și
5 secunde, longitudine estică. Este amplastă în culoarul de vale creat de râul Blahniţa la traversarea
dealurilor subcarpatice. În staţiune se poate ajunge din Tg-Jiu pe drumul național 67
Tg-Jiu – Rm-Vâlcea şi apoi pe drumul județean 661, în total 32 de km (sunt autobuze și microbuze
care circulă din 2 în 2 ore), venind dinspre Rm-Vâlcea (80 km) sau dinspre Tg-Cărbuneşti (18 km),
parcurgând Cîmpul Mare.
Comuna Săcelu este alcătuită din următoarele sate: Săcelu, Blahnița de Sus, Hăiești, Jeriștea
și Magherești. Localitatea se află la 11 km de Parâng, chiar pe axul anticlinalului căruia îi aparţin
dealurile subcarpatice interne Ciocadia-Săcelu-Voiteşti. Este așezat între dealurile subcarpatice
dintre Olteț și Jiu, „zonă de dealuri mărginită la nord și sud de depresiunea Crasna și Cîmpul Mare.
Dealurile fac parte din orogeneza carpatică ducând la formarea unui lanț de dealuri cutate, nașterea
lor fiind arătată și de sâmburii de cristal care ies la suprafață în matca râului Blahnița în centru, la
băi și în Talfoaca din versantul de est al băilor de deasupra fostei clădiri aparținând lui Bubi
Sadoveanu. În fundamentul straturilor de la Săcelu se găsesc sâmburi masivi de sare, iar printre
crăpăturile scoarței își fac loc la suprafață izvoare clorosodice care fac renumită stațiunea
balneoclimaterică” [1, pag.9].
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Râul Blahnița
Staţiunea Săcelu datorează deci apariţia şi dezvoltarea ei apelor minerale ce ies la suprafaţă
prin faliile şi fisurile formate în conglomeratele din Săcelu. Mişcările tectonice de la sfârşitul
terţiarului au dus la ridicarea şi cutarea sedimentelor transportate de ape din Munţii Parâng,
conturând arealul Subcarpaţilor şi Piemontului Getic. Trăsătura fizico-geografică dominantă pentru
subcarpaţii dintre Gilort şi Jiu este dată de dubla alternanţă între depresiuni şi dealuri: depresiunea
submontană, dealurile subcarpatice interne, depresiunea Cîmpu Mare – Tg-Jiu şi dealurile
subcarpatice externe.

Istoricul localităţii Săcelu
Pe teritoriul comunei Săcelu, cele mai vechi urme ale așezărilor umane datează din epoca
neolitică (circa 5500 – 2200 î.Hr.). Dovezile în acest sens sunt cele două topoare găsite în această
zonă, unul la via lui Mișu Meșoianu și altul la casa lui Gheorghe Tomoială, obiecte care se găsesc la
Muzeul Județean Gorj.
În perioada interbelică s-a descoperit tezaurul de la Săcelu, compus din 27 de piese, din care
16 de tip Adâncata – Mânăstirea, aparținând secolului al II-lea î.Hr. și 11 piese de tip Rădulești –
Hunedoara, datate între 150 și 70 î.Hr.
Continuitatea populației în comună este atestată de găsirea altor obiecte romane, ceea ce
demonstrează că și în timpul stăpânirii romane aici exista o populație. În satul Magherești s-au
descoperit monede romane, resturi de băi, pietre sculptate, trei statui de piatră, o bază de stelă
funerară, partea superioară a unei alte stele, un coronament de mormânt cu doi lei și un coronament
de stelă funerară. De asemenea, s-a descoperit o inscripție săpată în piatră, din ordinul lui Marcus
Teberius Marcianus, drept recunoștință față de zeii medicinei și ai farmaciei (Aesculapius și
Hygienae), pentru efectul binefăcător al apelor.
„În punctul Jidovii au fost descoperite resturi de ziduri, țigle, fragmente ceramice, ruine,
provenind probabil de la băi romane (terme). Apele erau aduse prin conducte de ceramică. S-a mai
găsit o monedă din timpul lui Traian și una din timpul lui Antoninus Pius. Istoricul Grigore
Tocilescu amintește existența unui castru roman” [1, pag.21].
Descoperirea şi valorificarea izvoarelor termale de către romani au constituit baza
continuităţii şi dezvoltării aşezării Săcelu. Castrul roman a fost un centru militar, de cultură și de
învățământ.
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Săcelu este situat în inima viitoarei Ţări Litua, din timpul voievodului Litovoi, secolul al
XIII-lea. Păstrarea drumului roman ce făcea legătura între castrul roman de la Bumbeşti-Jiu şi
Grădiştea-Vâlcea a influențat dezvoltarea aşezărilor din zonă.
Între 1536 şi 1543, la scaunul domnesc a fost ca grămătic boierul Nanul din Săcelu. În
sec. XVI-XVII, la Săcelu a funcţionat un centru de judecată zonal, ceea ce arată că aici era o
localitate importantă din punct de vedere economic, social şi cultural. Bisericile existente în secolul
al

XVIII-lea în toate satele din zonă au contribuit la dezvoltarea interesului pentru carte al

moşnenilor.
Pe raza comunei Săcelu au avut moşie prinţul Gheorghe Bibescu şi paharnicul C. Obedeanu
de la Craiova, lucru ce a favorizat apariţia primelor şcoli în zonă şi construirea unei noi biserici
(1817).
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, începe construirea de
vile pentru primirea persoanelor ce veneau la tratament, izvoarele minerale fiind tot mai cunoscute
în partea de nord a Olteniei şi apoi chiar pe plan naţional. Au fost folosite în mod neorganizat și
empiric până când medicul primar al județului, doctorul Vasile Grosu, s-a ocupat de analiza chimică
și a studiat puterea radioactivă a acestora, în perioada 1865 – 1866. Rezultatul analizelor a fost
deosebit de favorabil, fapt pentru care doctorul Grosu a luat inițiativa înființării unei societăți de
tipul celor apărute pe Valea Oltului. „În urma unui documentar minuțios întocmit și trimis Direcției
Generale a Serviciului Sanitar, Ministrul de interne, de care depindeau problemele sanitare în acea
perioadă, a declarat stabilimentul de la Săcelu STAȚIUNE BALNEARĂ” [1, pag. 107]. Terenurile
pe care se găseau izvoarele naturale erau pe moșia boierului Dumitru Săceleanu. Nou declarata
stațiune balneară va trece în posesia lui Ștefan Sadoveanu, revizor școlar, prin căsătoria acestuia cu
Sevastița, nepoata lui Dumitru Săceleanu.
În 1884 s-a construit un hotel și au început să fie captate izvoarele minerale, iar în 1888,
proprietarul băilor, Bubi Sadoveanu, a construit un stabiliment pentru băi și un salon de distracții.
La puțin timp s-a construit vila generalului Tătărăscu.
După 1989, staţiunea Săcelu a avut o perioadă de regres, ca urmare a revendicării terenurilor
şi imobilelor construite înainte de 1948. Începând cu anul 2000, bazinele cu izvoare minerale au
fost mai bine întreţinute, au apărut vile şi pensiuni noi cu condiţii moderne de cazare şi tratament,
existând perspectiva dezvoltării staţiunii în scop terapeutic şi turistic.

Izvoarele minerale
Dealurile care mărginesc staţiunea Săcelu (dealul Ciocadia la est şi dealul Săcelu la vest) se
încadrează tectonic în anticlinalul Tg-Jiu-Săcelu-Ciocadia. Rocile componente ale anticlinalului
(conglomerate, microconglomerate, calcare, gresii), de vârstă terţiară, sunt afectate de numeroase
falii şi fisuri prin care ajung la suprafaţă apele minerale.
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Râul Blahniţa, prin crearea unei văi înguste şi adânci la traversarea dealurilor subcarpatice, a
pus în evidenţă izvoarele minerale cu caracter ascendent. Potenţialul surselor hidrominerale este
valorificat la Săcelu prin 4 bazine cu apă minerală, izvoare şi foraje.
Bazinele cu apă minerală au valoare terapeutică prin conţinutul bogat în sulf, clor, brom şi iod.

Bazinele exterioare
Există și izvoarele minerale, în afara celor de pe fundul celor 4 bazine, care au proprietăţi
curative distincte:
 Izvorul de ochi, numit şi Sadoveanu, se află în albia minoră a râului Blahniţa, apa lui cu o
mineralizaţie totală de 47.090 mg/l este folosită de multe decenii la vindecarea unor boli ale ochilor;

 Izvorul Săcelata (Sfânta Treime,) situat pe versantul stâng al râului Blahniţa în partea de
sud-est a staţiunii, apare pe o falie ce separă
conglomeratele

de

Săcelu

cu

şisturile

argilo-bituminoase. Analizele chimice, 287 făcute
din 1954 până în prezent, arată o mineralizaţie
totală între 2.248-3.282 mg/l. Datorită efectelor
hidrogenului sulfurat asupra organismului, apa
izvorului este utilizată pentru tratarea gastritei
hipotone, colitei, diabetului zaharat, intoxicaţiei cu
Izvorul Săcelata sau Sfânta Treime

metale grele.
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Primele foraje, în anii 1952-1953, s-au făcut în zonă pentru prospectarea hidrocarburilor. În
perioada 1963-1964, Institutul de Balneologie şi Fizioterapie a recondiţionat 5 foraje existente la
nord de centrul staţiunii pe malul drept şi stâng al Blahniţei. În anii 1964-1965, în partea sudică a
staţiunii a fost săpat un foraj de 3.212 m adâncime pentru prospectarea hidrocarburilor.
În anul 1971, lângă bazinul nr. 3 s-a executat un foraj de cercetare hidrogeologică (1.990 m.
adâncime) ce asigură un debit de 2,7 l/s de apă minerală (mineralizaţie totală de 44.500 mg/l). Apa
forajului alimentează bazinele nr. 3 şi 4. Tot cu scop hidrogeologic în partea de sud a staţiunii a fost
executat un foraj cu adâncimea de 570 m. Toate forajele, săpate în conglomerate şi gresii, au pus în
evidenţă existenţa apei minerale.
Potenţialul terapeutic al staţiunii Săcelu
Apele minerale de zăcământ, nămolul terapeutic şi climatul zonei au constituit factorii
determinanţi ai apariţiei şi dezvoltării staţiunii.
Principalele afecţiuni care pot fi tratate la Băile Săcelu sunt:


afecţiuni ale aparatului locomotor (afecţiuni reumatismale, inflamatorii, degenerative,
abarticulare, osteoporoză) ;



afecţiuni neurologice periferice (pareze uşoare, paralizii);



afecţiuni ale sistemului nervos central;



afecţiuni ginecologice;



afecţiuni ale aparatului respirator;



afecţiuni digestive, hepato-biliare şi renale.
În prezent, terapia în staţiunea Săcelu se desfăşoară în perioada 1 mai - 15 septembrie, lunile

iulie - august reprezentând intervalul de timp în care staţiunea este solicitată peste capacitate, mulţi
pacienţi din judeţul Gorj deplasându-se zilnic pentru tratamentul în cură externă.

Alte obiective turistice
În afară de terapie, în localitatea Săcelu, turiștii au parte și de alte atracții.
Lacul BOLCA este situat la aproximativ 2,5 km de Săcelu. Acesta are o istorie aparte, fiind
subiectul multor legende locale. Un loc unde civilizația este doar un cuvânt banal te invită să uiți de
problemele cotidiene, pentru a te relaxa în mijlocul naturii, la o partidă de pescuit sportiv, călărie,
curse cu ATV-ul, sau numai pentru a te odihni. Pierdut
parcă printre dealuri, „lacul fără fund”, cum este denumit
de săteni, poartă cu el legendele locale și ale istoriei (de la
brazii ascunși pe fundul lacului, pe vremea celui de-al
doilea război mondial, deși în zonă nu există această esență
de lemn, până la secarea acestuia în regimul comunist).
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Actualul proprietar investește în zona din jurul lacului, amenajând o păstrăvărie cu 4 bazine.
Preparatele naturale sunt la ele acasă: păstrăv la grătar sau copt în folie de aluminiu, diferite
preparate pe bază de pește, brânză și lapte proaspăt.
Piatra Buhă are forma unei statui. Se găsește pe malul stâng al Blahniței, aproape de „băile
romane” și de locul unde a fost descoperită, cu ani în urmă, inscripția dedicată zeilor medicinei.
„Buha”, după părerea arheologilor, este „mai întâi, rezultatul intervenției omului și apoi al modelării
în timp, în forma actuală, de agenții externi, la care se adaugă și intervențiile antropice, făcute pe
unele stânci izolate, dar mai ales, cele de pe peretele de vest al ogașului „Ciucur”, situat în stânga
Blahniței. Cercetătorii spun că aceste intervenții au fost făcute după o tehnică și un plan bine
stabilite și cu o unealtă specială” [1, pag 189]. În spatele Buhăi, la o distanță de 30 - 35 m în linie
dreaptă, se găsește o mică grotă, în interiorul căreia se observă pe pereți, urme de șpiț, care au
început să dispară din cauza descompunerii rocii și intervenției distructive a turiștilor. Buha este
înaltă de 4,5 m și este despicată la mijloc de o fantă.
Casa Moangă se găsește în curtea Școlii Gimnaziale cu clasele I -VIII. Aceasta este de tip
culă – fortăreață de apărare – cu o singură intrare în partea de sud, zidurile groase de circa 1 m, cu
creneluri în ziduri, cu uși bine ferecate. După Moangă, casa a fost proprietatea mai multor familii:
Dumitrache, Săceleanu, Pleșoianu. În timpul Revoluției de la 1821, Tudor Vladimirescu și pandurii
săi și-au găsit aici refugiul de mai multe ori.
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IMPORTANŢA KINETOTERAPIEI ÎN TRATAMENTUL
SCOLIOZEI

Prof. kinetoterapie ALINA-CRISTINA IRIZA, CSEI Tg - Jiu
Kinetoterapeut DORA -ALEXANDRA IRIZA, CMI Dr. Silian Vasile
Deficienţele fizice sunt definite ca abateri de la normal, în forma şi funcţiile fizice ale
organismului, care tulbură creşterea normal şi dezvoltarea armonioasă a corpului, modificând
aspectul exterior, reducând aptitudinile şi puterea de adaptare la efortul fizic, diminuând capacitatea
de muncă productivă. Se caracterizează prin modificări morfologice mai mult sau mai puţin
accentuate, care se produc, în primul rând, în forma şi structura corpului şi care se manifestă
printr-o încetinire a creşterii sau printr-o creştere excesivă, printr-o tulburare a dezvoltării sau o
dezvoltare disproporţionată, prin deviaţii, deformaţii sau alte defecte de structură, urmate sau
precedate de tulburări funcţionale.
Scolioza este o deviaţie constantă a coloanei vertebrale în plan frontal, care poate să se
găsească fie sub forma unei simple înclinări sau curburi laterale – parţiale sau totale –, fie sub forma
unui sistem de două sau mai multe curburi alterne, însoţită de rotaţia vertebrelor (torsiunea
corpurilor vertebrale) spre convexitatea curburii scoliotice, gibozitate vertebro-costală accentuată
posterior de partea convexităţii, asimetria centurii scapulare şi pelviene. Scoliozele ca şi celelalte
deviaţii ale coloanei vertebrale se împart în scolioze funcţionale şi patologice.
Scoliozele

funcţionale

se

caracterizează

printr-un început insidios, o evoluţie lentă şi prin
păstrarea mobilităţii coloanei vertebrale. Dintre aceste
scolioze funcţionale fac parte atitudinea scoliotică,
scoliozele prin deprindere, scoliozele profesionale şi
statice.
Scoliozele patologice se caracterizează prin
modificări

în

forma

şi

structura

elementelor

componente ale coloanei vertebrale şi se însoţesc de
tulburări funcţionale secundare.
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Aceste scolioze patologice sunt determinate de cauze bine precizate. Printre aceste forme
sunt scoliozele congenitale, rahitice, paralitice, pleuretice, grave ale adolescenţilor şi tinerilor,
traumatice, reumatice, prin tuberculoză vertebrală.
Tratamentul scoliozelor ţine cont de câteva principii, și anume:
-

cel mai eficient tratament este depistarea precoce;

-

kinetoterapia singură nici nu ameliorează scolioza, nici nu o controlează;

-

adevăratul tratament constă în corset + kinetoterapie (scolioze cu unghi Cobb sub 500)
sau kinetoterapie + intervenţie chirurgicală (scolioze cu unghi Cobb peste 500).

Obiectivele kinetoterapiei în programul de recuperare al scoliozei sunt:
-

ameliorarea poziţiei coloanei vertebrale;

-

creșterea flexibilităţii coloanei vertebrale;

-

tonifierea musculaturii abdominale și paravertebrale;

-

ameliorarea respiraţiei.

Bibliografie:
1. FOZZA C. A., 2002, Ȋndrumar pentru corectarea deficienţelor fizice, București, Editura
Fundaţia România de Mâine;
2. SBENGHE T., 1987, Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare, București,
Editura Medicală.
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GÂNDIREA EVOLUŢIONISTĂ ŞI TEORIA EVOLUŢIEI

Prof. PÎRCĂLABU ALINA
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Evoluţionismul a stârnit încă de la început numeroase controverse, deoarece contrazicea
fiecare idee promovată de creaţionism şi religii. Evoluţionismul a reprezentat poate cea mai mare
revoluţie intelectuală, sfidând credinţele şi explicând evoluţia natural, fără a se folosi de puteri, zei
sau forţe supranaturale, ci prin fenomenele şi procesele pe care oricine le putea observa în natură.
Dacă până în 1859, odată cu publicarea cărţii ,,Despre originea speciilor”, Cartea Facerii cuprinsă în
Biblie era unanim acceptată, situaţia s-a schimbat, putem spune, peste noapte.
Originea şi evoluţia vieţii în miturile arhaice
Omul şi-a pus dintotdeauna întrebări referitoare la originea vieţii. Există sute de poveşti
mitologice despre originea vieţii şi a lumii. În toate găsim aceleaşi teme comune, însă cu mici
diferenţe în funcţie de perioada şi nivelul cultural la care a ajuns societatea respectivă. În societăţile
în care nu se dezvoltase scrisul, miturile despre originea vieţii, precum şi celelalte mituri care erau
considerate importante erau transmise pe cale orală. Dacă ne uităm la miturile despre originea vieţii
din diverse locuri ale lumii, observăm că urmează aceleaşi şabloane. În societăţile unde agricultura
nu se dezvoltase încă, omul era plasat într-o relație strânsă cu animalele, în timp ce în societăţile
bazate pe agricultură, miturile susţineau o creaţie separată a omului de animale. În mituri, găsim
diverse scenarii: animalele se transformau în oameni, oamenii erau născuţi din animale, zeii erau
animale, oamenii erau reîncarnați în animale sau viceversa.

84

Cu cât societăţile se dezvoltau mai mult, cu atât separarea dintre om şi animal era tot mai
evidentă. Astăzi noi nu ne mai mulţumim cu nişte mituri şi credinţe, dorim să ştim şi să înţelegem
originea vieţii şi, bineînţeles, a omului.
Gândirea evoluţionistă
A fost nevoie de mult timp pentru a reveni la ideea că specia umană este înrudită cu celelalte
specii. Până în secolul al XVIII-lea, gândirea biologică occidentală era dominată de esenţialism,
concepţie conform căreia formele de viaţă rămân neschimbate. Dar am observat că speciile pot
dispărea. Recent au apărut domenii noi ale ştiinţei, precum paleontologia, iar conceptul de dispariţie
a speciilor a determinat oamenii să renunţe la imaginea statică a naturii. La începutul secolului al
XIX-lea, Jean-Baptiste de Lamarck elaborează teoria transmutaţiei speciilor, fiind prima formă
ştiinţifică a evoluționismului.
Deşi gândirea evoluţionistă a apărut de acum 2500 de ani, nu s-a făcut un progres real până
recent. Astăzi există multe persoane care resping evoluţionismul, chiar şi cu dovezile pe care le
avem. Între anii 1650-1800 au apărut multe serii de teorii de factură evoluţionistă, ce susţineau că
viața s-a dezvoltat în mod ,,mecanic”, fără vreo intervenţie divină. Rene Descartes a promovat o
imagine a universului prin care acesta era comparat cu o maşină, un mecanism.
În secolul al XVIII-lea, filozoful francez Buffon a susţinut că speciile nu sunt altceva decât
varietăţi clar conturate şi obţinute prin modificarea originalului datorită mediului înconjurător. El
considera că leii, tigrii, leoparzii şi pisicile ar avea un strămoş comun.
James Burnet, între 1767-1792, în scrierile sale a arătat că omul provine din primate.
Erasmus Darwin, bunicul lui Charles Darwin, în lucrarea sa intitulat ,,Zoonomia”, publicată în
1796, arăta că toate animalele cu sânge cald au strămoş comun.
În secolul al XVII-lea, interesul pentru fosile a apărut nu doar în rândul oamenilor de ştiinţă,
ci şi în rândul oamenilor simpli. O mare varietate de speculaţii a fost înaintată pentru a explica
fosilele şi implicaţiile lor. În acea perioadă, cea mai cunoscută idee era ,,creaţia biblică”. În 1731,
Jakob Scheuchzer a publicat cartea ,,Fizica sacră”, în care a adus dovezi în favoarea Marelui Potop
biblic. Mulţi cercetători căutau dovezi în favoarea creaţiei în lumea naturală, dar descoperirile nu
făceau decât să aducă îndoieli. Dovezile îi îndreptau într-o altă direcţie. Dovezile arătau că
Pământul nu are 6000 de ani, iar vârsta acestuia era dusă mai departe în istorie cu aproape fiecare
descoperire. În 1778, Georges Leclerc de Buffon a estimat vârsta Pământului ca fiind de 74.000 de
ani. În 1804, paleontologistul Georges Cuvier a estimat că fosilele descoperite datează de acum sute
de secole. Bineînțeles că s-au înşelat; viaţa apăruse cu mult timp înainte.
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În timp ce naturaliştii călătoreau în jurul lumii, în special la tropice, numărul şi varietatea
speciilor catalogate a crescut cu mult peste estimări, descoperind noi specii acolo unde omul n-a
fost niciodată. Toate descoperirile contraziceau credinţa cum că Dumnezeu a creat lumea într-o
perioadă atât de scurtă şi că toate vietăţile au fost create pentru a-i fi de folos omului.
În 1809, Jean-Baptiste Chevalier de Lamark a publicat cartea ,,Filosofia zoologică”, în care
a propus prima ipoteză evoluţionistă ce putea fi testată. Deşi Lamarck nu a înţeles prea bine cum
funcţionează evoluţia, a avut dreptate în câteva privinţe şi a apărat conceptul de ,,descendent
comun”, care susţinea ideea că toate fiinţele vii de pe Terra au un descendent comun. Un alt lucru
despre care Lamarck a avut dreptate a fost conceptul de ,,specie”. Lamarck susţinea că specia nu
este decât un concept al omului, bazat pe credinţa că diferite animale au fost create aşa cum există
ele astăzi şi că ele nu se pot schimba sau evolua. Conceptul de specie a fost folositor în descrierea
populaţiilor, deşi trebuia înţeles că termenul a fost propus pentru a ajuta la clasificare.
Teoria evoluţiei
Teoria evoluţiei a avut o cale lungă de străbătut de la Darwin încoace. Unele idei ale lui
Darwin au fost respinse în urma cercetărilor ştiinţifice, lipsurile au fost completate şi multe alte
dovezi au fost aduse la lumină. Cea mai semnificativă descoperire a fost ADN-ul şi a avut un
impact enorm asupra modului cum am înţeles evoluţia. Înainte de a descoperi ADN-ul, nu s-a putut
explica cum se produce evoluţia pentru că nu se ştia cum funcţionează reproducerea şi copierea
ADN-ului. Astăzi, ADN-ul reprezintă cheia noastră pentru înţelegerea modului cum funcţionează
evoluţia.
Teoria contemporană a evoluţiei conţine principiile de bază ale lui Darwin: descendentul
comun – toate formele de viaţă de pe Terra au un descendent comun şi toate acestea sunt înrudite.
Al doilea principiu spune că toate formele de viaţă provin din alte forme de viaţă, iar cel de-al
treilea arată mecanismele selecţiei. Aceste trei principii constituie baza teoriei evoluţiei biologice.
Un lucru foarte important este următorul: teoria evoluţiei nu explică şi apariţia vieţii, ci doar
evoluţia acesteia. Totuși, există modele evoluţioniste care au fost folosite pentru a explica originea
vieţii.
Bibliografie:
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EXTINCŢIILE ŞI BIODIVERSITATEA

Prof. LINOIU CĂLIN ARMAND
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Prin biodiversitate se înţelege varietatea vieţii pe Pământ, cu totalitatea ecosistemelor,
speciilor şi a genelor tuturor vieţuitoarelor. Biodiversitatea este rezultatul a miliarde de ani de
evoluţie continuă, modelată în principal de procesele naturale, dar şi de influenţa oamenilor – în
principal prin poluare şi activitatea de exploatare a resurselor naturale. Diversitatea speciilor pe
planeta noastră (plante, animale şi microorganisme) este imensă; până acum, au fost identificate
circa 1,75 milioane de specii, cele mai variate fiind în domeniul insectelor. Totuşi, specialiştii
consideră că există până la 13 milioane de specii diferite de vieţuitoare, iar, până acum, e foarte
probabil să fi existat pe planetă peste 300 milioane de specii. Biodiversitatea mai înseamnă şi
diferenţele genetice din cadrul fiecărei specii (soiuri de plante, rase de animale), mergând până la
specificitatea în materie de cromozomi, gene şi ADN ale fiecărui individ în parte. Totodată,
biodiversitatea înseamnă şi diversitatea ecosistemelor, de la deşerturi sau păduri până la munţi şi
lacuri. Fiecare ecosistem reprezintă o combinaţie de vieţuitoare şi elemente geologice aflate în
interacţiune continuă. Principial, biodiversitatea se împarte în biodiversitate vegetală, respectiv
animală. În primul caz, este vorba despre plante şi vegetaţie, organisme vii care se bazează în
principal pe procesul de fotosinteză pentru a prolifera. În ce priveşte biodiversitatea animală,
aceasta cuprinde speciile de vieţuitoare de pe uscat sau din apă.
Cu toate incertitudinile privind numărul de specii, se consideră că este raţional să credem
că mai mult de 99% din speciile care au văzut lumina zilei au dispărut. Speciile, ca şi indivizii, se
nasc, se dezvoltă şi se sting. Acest proces face parte din funcţionarea normală a vieţii, aşa că
dispariţia speciilor nu reprezintă o noutate pentru biologie (prima persoană care a emis ideea unor
specii dispărute complet fiind Georges Cuvier în 1796).
Extincţiile nu pot fi disociate de evoluţie, care este înainte de toate caracterizată de
schimbare. Atunci când se produce o modificare importantă a mediului (temperatura, compoziţia
atmosferei, pH–ul sau nivelul mărilor), aceasta antrenează întotdeauna o tulburare a comunităţilor
de vieţuitoare. Unele specii se sting, altele se înmulţesc şi altele se formează prin adaptare.
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Tehnicile de datare şi paleontologia arată că extincţiile nu sunt deloc regulate şi continue.
Astfel istoria vieţii pe planetă a fost marcată de cinci mari perioade de extincţii și numeroase alte
perioade cu un impact mai mic sau local asupra biodiversităţii.
Prima din cele cinci extincţii majore s–a petrecut în Ordovician-Silurian şi a determinat
dispariţia a aproximativ 60% din speciile marine. Cea mai plauzibilă teorie susţine că
supercontinentul Gondwana a migrat către Polul Sud, fapt ce a dus la o reducere dramatică a
temperaturilor globale la sol şi la restrângerea mărilor şi oceanelor. O altă ipoteză implică apariţia
primelor plante de uscat, plante care au necesitat cantităţi imense de dioxid de carbon, astfel încât
au anulat efectul de seră prezent în acele vremuri pe Terra.
Devonianul târziu a cunoscut a doua extincţie majoră, una deosebit de lentă, care s-a întins
pe o perioadă cuprinsă între 500.000 şi 25 milioane de ani. A afectat, în special, mediul marin,
dispărând aproximativ 30% din familiile de animale, printre care peştii placodermi şi numeroase
specii de trilobiţi.
La sfâşitul erei permiene (Permian-Triasic) a avut loc cea mai devastatoare extincţie a
istoriei vieţii pe Terra. Principalul vinovat este, în opinia majorităţii cercetătorilor, supervulcanul
siberian Traps. Se estimează că efectele acestei erupţii s-au întins pe mai mult de 80.000 de ani.
Organismele marine au dispărut aproape în totalitate, într-un procent estimat la aproape 96%, în
timp ce pe uscat au murit aproximativ 70% din vieţuitoare. Această extincţie este singura care a
implicat şi insectele, biodiversitatea având nevoie de aproape 30 de milioane de ani să revină la un
nivel optim.

.

Extincţia din Triasic, acum circa 180 milioane de ani, a dus la dispariţia a 35% din familiile
de animale și a deschis calea pentru dominaţia dinozaurilor asupra Terrei, dominaţie care s-a întins
pe aproape 135 milioane de ani.
Cea mai cunoscută şi mai bine studiată extincţie în masă este şi cea mai recentă. Ea a avut
loc la limita dintre cretacic şi terţiar („K/T”), acum 65 milioane de ani, când au dispărut toate
speciile de dinozaruri, deschizându-se astfel calea dezvoltării mamiferelor. Acest episod catastrofal
ar fi fost rezultatul coliziunii dintre planeta noastră şi un asteroid cu diametrul de aproximativ 10
km. Craterul de impact cu diametrul de 150 km, actualmente ascuns de sedimente, a fost localizat în
regiunea Chicxulub, în apropiere de Yucatan, Mexic.
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Oricare ar fi fost cauzele adevărate,
toate aceste extincţii în masă se manifestă
printr-o accelerare vertiginoasă a dispariţiei
speciilor,

care

se

întinde

asupra

ansamblului vieţuitoarelor de pe întreg
globul. În plus, la scară geologică durata
acestor fenomene a fost întotdeauna foarte
mică. Toate aceste caracteristici se regăsesc
la perioada pe care o trăim, epoca noastră
fiind caracterizată de un proces de extincţie
de 1.000 până la 10.000 de ori superior
ritmului observat în mod normal în natură.
Originalitatea „celei de-a şasea extincţii” (cum este numită perioada pe care o trăim) constă în cauza
sa: chiar dacă mai multe procese sunt în curs, ea este provocată de o singură specie – a noastră.
Până în pleistocenul târziu, acum 10.000 de ani, omul nu a contribuit cu nimic la dispariţia speciilor,
totul având cauze naturale. Din acel moment, cauzelor naturale li se alătură şi omul primitiv din
neolitic, care prin vânătoare a dus la dispariţia multor mamifere mari (megafauna). Date exacte
privind numărul de specii dispărute din toate grupele sistematice avem după anul 1600. Într-o
perioadă de doar 400 de ani (1600-2000) au dispărut 85 de specii de mamifere şi 113 specii de
păsări, ceea ce reprezintă 2,1% din totalul speciilor de mamifere şi 1,3% din cele de păsări
(Hezwood, 1995). Dacă în perioada 1600-1700 ritmul de extincţie a speciilor de mamifere şi păsări
a fost de una la 100 de ani, în perioada 1850-1950, acesta a fost de o specie pe an (Primack, 2002).
Marile extincţii din trecut s-au soldat întotdeauna cu o refacere a biodiversităţii şi cu un ritm
accelerat de formare de noi specii, dar această regenerare a biodiversităţii a durat în medie circa
5-10 milioane de ani, durată mult superioară speranţei de viaţă a speciei noastre.
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MATEMATICIENI CARE AU SCHIMBAT LUMEA
GUGU ADRIAN, clasa a XI-a C

Niciun domeniu de studiu nu a jucat un rol atât de important în istoria omenirii ca
matematica, însă, din nefericire, mulți dintre matematicieni au parte de puțină recunoaștere pentru
contribuțiile lor la dezvoltarea societății. Puțini sunt cei ce știu despre descoperirile acestor oameni
de știință, iar prezentarea de mai jos poate fi considerată un memento:
1. James Maxwell a fost un matematician scoțian, care a elaborat teoria electromagnetică
clasică, ce a combinat secole de cercetări în magnetism, electricitate și optică. Maxwell este primul
care a demonstrat că electricitatea călătorește prin spațiu cu viteza luminii și este primul care a
realizat o fotografie color.
2. Alan Turing este un matematician britanic, care este considerat unul dintre cei mai
importanți oameni în stabilirea tehnicilor necesare spargerii cifrului german Enigma, prin care
Aliații au reușit să descifreze comunicațiile germane. Turing este unul dintre fondatorii criptanalizei
moderne și a jucat un rol crucial în câștigarea Bătăliei Atlanticului de către Aliați.
3. Pierre-Simon Laplace, matematician englez și inventator, este considerat ,,părintele
computerului”, pentru propunerea de a inventa prima mășinărie de calcul mecanic. Mai târziu a
proiectat un motor analitic care, teoretic, putea fi programat.
4. Contesa Ada Lovelace, care a lucrat cu Charles Babbage, este considerată prima
programatoare de computere. Era fiica poetului Byron și se considera un analist, iar Babbage
spunea despre ea ca este o ,,meșteră a numerelor”. A murit la 36 de ani, dar notele ei servesc drept
mărturie a cercetărilor lui Babbage și a unora dintre primele discuții despre programare.
5. Isaac Newton a elaborat teorii care au revoluționat optica, matematica și mecanica. Este
autorul teoriei gravitației și al calculului diferențial și integral. Legile lui Newton sunt astăzi
cunoscute chiar și de oameni care nu fac parte din comunitatea științifică, contribuția lui la fizica
modernă fiind remarcabilă.
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6. Blaise Pascal, matematician și fizician din secolul al XVII-lea, a rămas în istorie prin mai
multe realizări, printre acestea numărându-se inventarea presei hidraulice, a roții de ruletă, a seringii
și a primului calculator mecanic.
7. Euclid din Alexandria, matematician grec, care a trăit în timpul domniei lui Ptolomeu I
(între 323 și 283 î.Hr.), este autorul ,,Elementelor”, care este practic primul manual de matematică.
De asemenea, a pus bazele geometriei euclidiene.
8. Joseph Fourier a rămas orfan la vârsta de opt ani, iar mai târziu a participat la Revoluția
Franceză și i s-a alăturat lui Napoleon în expediția sa din Egipt. A avut contribuții în termodinamică
și analiza dimensională, iar în anul 1824 a descoperit existența efectului de seră.
9. Pitagora s-a născut prin anul 580 î.Hr., în insula Samos. Încă de tânăr a călătorit mult,
acesta vizitând Orientul Apropiat până în India. Când s-a întors în Samos, a dat peste Polycrates
care a fost tiran al Samosului în perioada 538-522 î.Hr. Atunci începea studiul matematicii. Dar nu
așa cum o înțelegeau grosolanii și interesații egipteni, care o inventaseră doar în scopuri practice.
Pitagora vedea matematica ca o teorie abstractă, dedicată antrenării minții cu deducții logice, cu
exactitatea proporțiilor și cu demonstrațiile corespunzătoare.

„Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil”. Pitagora
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DESPRE LOGARITMI

Prof. SIMONA MĂGUREANU
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Pe parcursul secolelor matematica a cunoscut o dezvoltare continuă. Acest fapt s-a datorat
unor oameni nemaipomeniţi, unor savanţi iscusiţi care vor rămîne mereu în memoria noastră. Ştim
cu toţii că matematica s-a dezvoltat odată cu evoluţia omenirii la baza căreia au stat aplicaţiile ei în
comerţ, măsurarea suprafeţelor de pămînt, astronomie etc.
Pe atunci o mare influenţă o exercitau comercianţii ale căror necesităţi mereu erau în
creştere. Astfel apăruse nevoia unor hărţi speciale cît mai detaliate, cu măsurări cît mai exacte ale
distanţei pe mare, cît şi a duratei călătoriei, deoarece pe atunci navigaţia transoceanică ocupa un loc
aparte în dezvoltare. Pentu aceasta erau necesare calcule complicate care erau utile nu numai lor,
dar şi astronomilor pentru stabilirea mişcării planetelor.
În vremea calculatoarelor moderne este greu de crezut că acum 400 de ani era o vreme cînd
oamenii educaţi nu ştiau să efectueze singuri o înmulţire cu numere mari şi cu atît mai puţin o
împărţire. Astfel existau ,,centre de calcul” unde oamenii duceau înmulţirea sau împărţirea ce
trebuia realizată, plăteau şi reveneau peste cîteva zile pentru rezultat.
În prezentul articol aş vrea să vă relatez despre invenţia matematică de acum 400 de ani.
Invenţia lui John Napier de Merchistoun (1550 - 4 aprilie1617), matematician, fizician și
astronom scoțian.
Anul 1614 a rămas un an revoluţionar în istoria matematicii deoarece John Napier de
Merchistoun a descoperit logaritmii, care facilitau calculele complicate, astfel operațiile lungi și
obositoare de înmulțire şi împărţire a numerelor cu multe zecimale puteau fi înlocuite cu căutarea în
tabelele de logaritmi și o simplă adunare sau scădere (datorită proprietăților fundamentale ale
logaritmilor), care puteau fi realizate uşor de oricine.
𝒍𝒈 (𝒂 ∙ 𝒃) = 𝒍𝒈 𝒂 + 𝒍𝒈 𝒃,(1) 𝒍𝒈 (𝒂 ÷ 𝒃) = 𝒍𝒈 𝒂 − 𝒍𝒈 𝒃, (𝟐) 𝒖𝒏𝒅𝒆 𝒂 > 0, 𝑏 > 0
Să vedem acum cum pot fi înmulţite sau împărţite două numere mari utilizînd proprietăţile
logaritmilor şi tabele de logaritmi care indică atît logaritmul numărului, cît şi numărul ce
corespunde unui logaritm dat.
Având numerele 458 şi 234, înmulţindu-le în mod obişnuit avem: 458 ∙ 234 = 107172.
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În continuare, constatînd faptul că aceste două numere sunt mai mari decît zero voi rezolva
acest exerciţiu într-un alt mod neordinar utilizînd proprietatea fundamentală a logaritmilor (1):
lg(458 ∙ 234) = 𝑙𝑔458 + 𝑙𝑔234,
astfel determinăm mantisele logaritmilor din tabelele matematice. Dar aceasta este altă poveste.
Am reamintit importanța logaritmilor în speranța că voi convinge cât mai mulți elevi să
învețe și să utilizeze corect definiția și proprietățile lor.

APA ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

DRĂGOEANU IOANA DANIELA, clasa a IX-a A
Coordonator: prof. CRĂC ELENA ADRIANA

În industria alimentară, apa are întrebuințări multiple în procesul tehnologic: materie primă
și auxiliară, apă de spălare, apă de sortare, apă de răcire și transport al diverselor materiale. Apa
potabilă este definită ca fiind cea care are caracteristici proprii consumului și care nu prezintă
pericol pentru sănătatea consumatorului.
Apa folosită în procesele tehnologice ale industriei alimentare trebuie să corespundă unor
caracteristici care asigură calitatea corespunzătoare a produselor alimentare, să fie potabilă și să
aibă caracteristici organoleptice corespunzătoare. Gustul și mirosul apei depind de compoziția
chimică, temperatura și prezența unor substanțe volatile.
Apa în industria conservelor
În industria conservelor de fructe și legume, apa este folosită în scopuri tehnologice
(spălarea materiei prime, prepararea de sosuri, siropuri, saramură), dar și pentru spălarea utilajelor,
a spațiilor de producție și în scopuri igienico-sanitare. Aceasta trebuie să întrunească toate condițiile
impuse de standardul de calitate pentru apa potabilă. Apa cu un conținut de calciu și magneziu mai
mare de 40 mg/l și în care clorura de magneziu este prezentă nu este admisă deoarece într-o
asemenea apă legumele (mazărea verde, fasolea etc.) necesită un tratament termic mai îndelungat,
care imprimă produsului gust neplăcut.
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Pentru conservarea merelor, perelor, vișinelor sau mazării verzi, apa utilizată ar trebui să nu
conțină fier deoarece ionii de fier produc o tentă brună neplăcută. În general, este admis un conținut
de fier și mangan de maximum 0,1 mg/l. Pentru păstrarea culorii naturale și a texturii, apa utilizată
la conservarea castraveților în saramură trebuie să fie dură. Dacă apa este prea alcalină, produsele se
înmoaie și își pierd forma, iar dacă apa este prea dură materia primă devine rigidă și se prelucrează
greu.
Pentru prepararea sucurilor și a siropurilor nu se va utiliza apa cu duritate mare, deoarece
compușii calciului și magneziului produc întărirea țesuturilor vegetale datorită formării de compuși
pectocalcici cu substanțele pectice.
Apa pentru industria cărnii și a peștelui
Apa utilizată pentru industria cărnii și a peștelui trebuie să fie limpede, incoloră, fără gust și
miros, cu o duritate de maximum 28ºgermane. Calciul trebuie să fie în concentrație cât mai mică
deoarece acesta poate forma o crustă tare la suprafața produsului din carne de pește. Fierul nu
trebuie să depășească 0,05mg/l, întrucât favorizează apariția unei culori maronii a produselor.
Apa în industria laptelui
În industria laptelui, apa este folosită la spălarea recipientelor, utilajelor și a produselor, la
prepararea saramurii folosită la conservarea brânzeturilor, la spălarea untului în procesul tehnologic
și trebuie să aibă o duritate maximă de 15º germane și cât mai pură din punct de vedere
microbiologic. Apa nu trebuie să conțină bacterii feruginoase, sulfito-oxidante, sulfito-reducatoare
sau produși ai activității acestora, care se depun pe pereții utilajelor de unde pot trece în produse,
producând deprecierea acestora.
Apa în industria malțului, berii și băuturilor răcoritoare
Pentru înmuierea orzului, cea mai bună apă este cea cu conținut scăzut de cloruri și sulfați.
Clorurile de calciu, magneziu și de sodiu încetinesc procesul. În plus, sărurile de calciu formează o
peliculă la suprafața boabelor, reducându-le solubilitatea. Prezența în apă a fierului și a manganului
produce depunerea de hidroxizi pe suprafața boabelor înnegrindu-le.
Apa folosită în industria berii obținute din malț reprezintă componentul procentual de bază
al berii, influențând cu prioritate caracteristicile calitative ale acesteia. Standardele de calitate ale
apei pentru fabricarea berii sunt chiar mai stricte decât cele pentru apa potabilă. Compoziția
sărurilor din apă modifică aciditatea malțului pentru bere și a mustului, influențând astfel procesele
biochimice ale berii și calitatea acesteia. Toate procesele tehnologice ale producerii berii au loc
într-un mediu ușor acid, deoarece un mediu alcalin influențează nefavorabil fermentarea, astfel că
este esențială folosirea unei ape cu conținut redus de săruri de potasiu, în special carbonați, cât și de
săruri ale acidului sulfuric și clorhidric. O creștere a conținutului acestor săruri dăunează aromei
berii.
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Duritatea afectează culoarea berii. Pentru a produce o bere blondă de tip Pilsen, ușor
aromată, este nevoie de apă cu duritate foarte mică și cu alcalinitate redusă, apa dură putând fi
folosită pentru berea blondă, dar numai după dedurizare și reducerea alcalinității prin titrare cu acid
lactic. Pentru a produce bere brună de tip Munchen, se folosește apă cu duritate medie (10-11o
germane), în care predomină bicarbonații de calciu și magneziu și sunt prezenți sulfați în cantitate
redusă.
Pentru producerea berii brune amare se poate folosi apă dură fără a fi tratată, întrucât malțul
brun are o aciditate mai mare, conținuturi mai mari de fosfați și aminoacizi, care asigură un efect de
tamponare bun.
Apa folosită pentru producerea băuturilor răcoritoare poate corespunde calității apei potabile
standard.
Apa în industria morăritului și panificaţiei
În industria morăritului, apa se folosește în scopuri tehnologice (spălarea grâului și
umectare), igienice (spălarea sălilor de fabricație și anexe) și sanitare. Spălarea grâului este
facultativă și se aplică grâului cu abateri calitative (ex. grâu cu mălură sau cu mirosuri superficiale).
Consumul de apă pentru spălare variază 1 și 3 m3/t de grâu în cazul mașinilor de spălat fără
recirculare, putând fi redus prin recircularea apelor de spălare după purificare la 0,5 m3/t. Cantitatea
de apă folosită la condiționare este mai mică.
În panificație, apa se folosește la obținerea aluatului sau pastei din care rezultă, prin
prelucrări ulterioare, pâinea și produsele făinoase, la suspensionarea drojdiei, la prepararea soluțiilor
de clorură de sodiu, zahăr, glucoză, la spălarea sălilor de producție și în scopuri sanitare.
La prelucrarea unor făinuri normale, apa trebuie să aibă duritate de 12-16o germane, întrucât
valori mai mari influențează consistența aluatului sau pastei obținute, ducând la formarea de grunji.
Pentru făinuri cu conţinut redus de gluten, apa cu duritate mai mare poate ameliora desfăşurarea
procesului

tehnologic.

Un

accent

deosebit

se

pune

pe

supravegherea caracteristicilor

fizico-organoleptice ale apelor, în special în legătură cu culoarea, gustul şi mirosul apei, precum şi
pe caracteristicile biologice şi bacteriologice.
Apa în industria zahărului
În industria zahărului apa se folosește pentru transportul sfeclei de zahăr, pentru diferite
etape ale procesului tehnologic (extracție, purificare), pentru a obține un agent termic necesar
concentrării prin vaporizare, pentru spălarea și igienizarea utilajelor și a spațiilor de fabricație și în
scopuri sanitare.
Apa folosită în industria zahărului trebuie să fie foarte limpede, cu duritate mică dacă este
posibil, fără gust și miros. Trebuie să conțină cantități cât mai mici de sulfați, săruri de calciu sau
săruri alcaline.
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Materia organică poate crea dificultăți prin descompunerea zahărului la extracția sa din
sfeclă. Din acest motiv, apa cu conținut de compuși organici nu este potrivită pentru spălarea
filtrelor - presă sau pentru stingerea pietrei de var folosite în procesul tehnologic. Sulfații produc o
culoare gri zahărului. Nitriții împiedică indirect cristalizarea sa, iar fierul și manganul îl colorează.
La spălarea sfeclei apa trebuie să aibă temperatura de 15 …18oC, pentru a evita pierderile de zahăr.
Apa pentru industria uleiurilor
În industria uleiurilor apa este utilizată în procesele tehnologice de umectare a măcinăturii,
de preparare a reactivilor de neutralizare, de antrenare cu vapori de apă etc.; în igienizarea utilajelor,
spațiilor de fabricație și a anexelor; în scopuri sanitare.
Apa folosită în industria uleiurilor trebuie să corespundă standardului de calitate al apei
potabile. Se va avea în vedere că fierul, manganul și cuprul din apă catalizează oxidarea grăsimilor.
Necesarul de apă este de 6-10 m3/t uleiuri și grăsimi.
Apa în industria amidonului și a produselor pe bază de amidon
În industria amidonului se folosește apă cu duritate de maxim 15o germane. Apa trebuie să
fie transparentă și să corespundă din punct de vedere microbiologic.
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
DANSUL
CAȘOTĂ ANIELA, clasa a XI-a A
Prof. coordonator RADA LAVINIA
Unii oameni consideră dansul o formă de distracție, alții îl
consideră un sport, iar eu îl consider o artă. E felul în care sufletul se
exprimă pe ritmul muzicii. Fac dansuri de mică, am început la
Palatul Copiilor din Târgu-Jiu, iar acum un an am început să lucrez
cu oameni care trăiesc pentru dans și prin dans, pentru acest lucru
fiind creați. Îmi petrec fiecare dimineață în sala de dans învățând
dansuri specifice zonelor din toată țara. Nu este imposibil și nici foarte ușor,
odată cu voința apar și rezultate. Cel mai frumos dar după munca depusă
în sală sunt aplauzele și aprecierile publicului. Când sunt pe scenă
devin o altă ființă timp de 20-30 de minute, iar ropotele de aplauze
generează o stare de grație care recompesează orele de exercițiu
continuu. Fiecare dintre dansatorii profesioniști mă învață ceva din arta
mișcării, fiecare având un stil specific și o execuție aparte. Dansând în
același timp, toți par o singură ființă și simți onoare când urci cu ei pe
aceeași scenă. Când visezi să porți cu grație un costum tradițional,
după o perioadă de pregătire intensă, atunci când îl îmbraci te simți
răsplătit și parte din acea zonă geografică pe care o reprezintă. Nu
m-aș vedea făcând altceva, cel puțin nu acum. Viitorul rămâne un
mister.
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INDUSTRIA ALIMENTARĂ ÎNTRE TEHNICĂ ȘI CULTURĂ
Vizită turistică și de documentare 3-5 iulie 2017
Prof. CRĂC ELENA ADRIANA
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Prin această activitate ne-am propus să introducem elevii în minunata lume a tehnologiei
moderne de producere a alimentelor, deoarece domeniul industrei alimentare în județul nostru este
limitat, atât din punct de vedere al diversității, cât și din punctul de vedere al capacității de
producție.
Acest proiect vizează o acțiune complexă de educare a elevului, acționând pe mai multe
direcții, plecând de la tema Industria alimentară între tehnică și cultură și îmbinând partea
științifică cu partea cultural-recreativă.
Traseul vizitei turistice și de documentare a fost următorul: Tg-Jiu – Vâlcea ‒Sibiu – Șinca
Veche – Brașov – Râșnov – Bran – Curtea de Argeș ‒ Tg-Jiu. La această activitate au participat
elevii claselor IX - XI, care au vizitat următoarele fabrici din domeniul alimentar: fabrica de zahăr
de la Bod, fabrica de chipsuri Chio Chips – Ghimbav, fabrica de lapte și produse lactate Olympus
de la Halchiu, fabrica de conserve Scandia Sibiu. Aceștia au fost impresionați de mărimea acestor
fabrici, de dimensiunile utilajelor și capacitatea de producție a acestora, în comparație cu fabricile
vizitate în județul nostru.
Fabrica de zahăr se afla în așa-numitul ,,remont”, adică în perioada de reparații și
întreținere, deoarece producția de zahăr este una sezonieră, de aproximativ trei luni pe an, materia
primă neputând fi păstrată pe o perioadă mare de timp.
Funcționa în momentul vizitei secția de
ambalat zahăr alb și brun, la pungi de 1 kg și
pliculețe.
La fabrica de lapte și produse lactate
Olympus, am vizitat liniile moderne de ambalat
lapte la cutie, secția de brânzeturi, smântână și
iaurt Pilos, marca Lidl.
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La fabrica de chipsuri Chio Chips, produse de Intersnack, au văzut linia automatizată de
fabricare a chipsurilor, linia automatizată de prăjire și ambalare a semințelor Nutline și linia de
fabricare și ambalare pop-corn.
O impresie deosebită a lăsat fabrica de conserve
Scandia Sibiu, care face parte din SCANDIA FOOD,
prin gama diversificată de produse - pateu (Scandia
Sibiu, Bucegi, Sadu), conserve de pește (Lotka), conserve
de carne (vită, porc, șunculiță fragedă, rasol de porc în
aspic), mâncăruri (ciorbă de văcuță, fasole cu costiță
afumată, sărmăluțe), precum și prin liniile tehnologice
moderne. Regulile stricte de igienă și cele de securitate a
muncii au fost întâlnite în toate fabricile vizitate,
reprezentanții acestora au pus la dispoziția întregului grup echipament de protecție de unică
folosință și au făcut instructajul de protecția muncii specific domeniului de activitate.
În instructajul făcut era precizat faptul că nu aveam voie să filmăm sau să fotografiem
în secțiile de producție, din acest motiv fotografiile oferite pentru ilustrare sunt făcute doar în
zonele permise.
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TABĂRA ELECTRO - SUMMER

CIOBANU GABRIELA PETRUȚA - clasa a XI-a A

La sfârșitul clasei a X-a, mi s-a oferit șansa de a vizita
Clujul. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a dorit să-și
promoveze specializările și în alte orașe și a organizat o școală de
vară pentru elevii din clasa a X-a și a XI-a aflați în situații de
risc. Desigur au existat și alte criterii după care am fost aleși, cel
mai important fiind ca elevii să aibă media anuală minim 8.
Tabăra s-a desfășurat în perioada 16-29 iulie 2017. În cadrul
acesteia am avut ocazia de a vedea cum este viața de student.
Dimineața aveam cursuri la Universitate, urmând ca după-amiaza să
avem alte activități.
Programul nostru era foarte încărcat, având mereu ceva de făcut. Am vizitat
muzeul de istorie, muzeul de artă, grădina botanică, am avut activități
sportive și am mers la film. Am vizitat companii și o hidrocentrală
dintr-o localitate vecină.
Workshop-urile organizate ne-au ajutat să ne descurcăm
mai bine în viață. Pe parcursul acestor două săptămâni am
cunoscut foarte mulți adolescenți cu care am interacționat, dar
și studenți care au fost încântați să ne răspundă la întrebările
referitoare la facultate, la viața de student. Multora dintre noi
ne-au fost de ajutor aceste activități în orientarea noastră
profesională. Electro-Summer a fost o experiență de neuitat, pe
care aș repeta-o fără ezitare.
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SZASZ ROBERT, clasa a XII-a D

Proiectul Electro-Summer susținut de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a pus la
dispoziția elevilor claselor a X-a și a XI-a posibilitatea de a experimenta viața de student, în toate
formele, prin activități școlare și cele din afara orelor de curs.
Programul era prestabilit, în prima parte a zilei participam la cursuri cu teme variate: de la
informatică până la componentele unei unități centrale. După cursuri participam la activități care
constau în vizitarea companiilor, a obiectivelor turistice. Astfel, am putut acumula informații
istorice despre acest oraș. În lista obiectivelor turistice ale acestui oraș se numără: Grădina
Botanică, Cetățuia, Coloana Karolina, Statuia lui Mihai Corvin. În cele două săptămâni în care s-a
desfășurat proiectul am putut lega prietenii cu elevi din diferite părți ale țării.
Am avut ocazia de a primi sfaturi de la oameni de top, care au reușit să își creeze o carieră.
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GHEORGHE ELENA – Clasa a XII-a C
Profesor coordonator: MĂRGULESCU CARMEN
23 ianuarie 2018,
Târgu-Jiu
Dragă Mihaela,
Sunt nerăbdătoare să-ţi comunic despre frumoasa excursie pe care am făcut-o la Călimăneşti
în zilele de 21 şi 22 ianuarie 2018.
Au fost două zile foarte frumoase pentru această perioadă a anului, cu mult soare. Două zile
de iarnă splendide în care puteai admira natura, pe alocuri fiind şi puţină zăpadă.
Am pornit la drum de dimineaţă purtând în suflet emoţii. Era ceva nou şi necunoscut pentru
mine. Inima îmi bătea cu putere şi priveam pe fereastra autocarului. Natura era cuprinsă de o pace
adâncă. Am lăsat în urmă pădurea pustie şi tristă, părăsită de prietenii cântăreţi. Siluetele fumurii ale
copacilor se profilau pe cerul plumburiu.
Deodată am o tresărire: trecem prin Slătioara lui Dinu Săraru. Îmi vine în minte cartea lui
,,Ciocoii noi cu bodyguard”. Meditez puţin şi mă trezesc admirând frumoasa ceramică de Horezu.
Primul popas îl facem la Salina Ocnele Mari, un loc deosebit din judeţul Vâlcea. Parcul
turistic al Salinei are: o biserică, un restaurant, un teren de baschet, unul de fotbal, altul de tenis,
masă de biliard, locuri de joacă pentru copii. Plecăm încântaţi de aici şi ne continuăm drumul spre
Călimăneşti. După ce ne luăm în primire camerele, stabilim programul.
Pornim spre Cascada Lotrişor, o spectaculoasă cădere de ape, pe care o admirăm în toată
splendoarea ei. Ajungem apoi la Mănăstirea Cozia, un complex monahal medieval, ctitoria lui
Mircea cel Bătrân. Aici se află şi locul de odihnă veşnică al maicii Teofana, mama lui Mihai
Viteazul.
A doua zi mergem în oraşul Râmnicu-Vâlcea. Vizităm Muzeul Memorial ,,Anton Pann”,
casa în care a locuit scriitorul timp de doi ani, fiind ,,dascăl de muzichie” pe lângă Episcopia
Râmnicului. Este cea mai veche clădire din Râmnicu-Vâlcea care mai păstrează stilul de construcţie
tipic românesc, cu specificul zonei vâlcene.
Pe drumul spre Târgu-Jiu ne oprim la Complexul Muzeal Măldăreşti care include Culele
Greceanu, Duca şi Casa Memorială ,,I.G.Duca”, monumente deosebite de arhitectură, împletindu-se
armonios elemente ale unor construcţii cu caracter de fortificaţii și elemente ţărăneşti. Am făcut
multe fotografii şi îţi voi trimite şi ţie câteva.
În speranţa că voi primi curând veşti de la tine, te îmbrăţişez.
A ta prietenă, Elena.
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE
DRĂGOEANU ANDREEA, Clasa a XII-a B
Profesor coordonator: MĂRGULESCU CARMEN
Împărtăşesc prin aceste rânduri bucuria de a fi participat în frumosul proiect organizat în
săptămâna Să ştii mai multe, să fii mai bun! A îmbrăcat ca haină organizatorică forma excursiei pe
itinerarul: Tg-Jiu-Rm-Vâlcea-Târgovişte-Câmpina-Sinaia-Braşov-Făgăraş-Tg-Jiu.
Am plecat din Târgu-Jiu dimineaţa devreme, cu emoţiile specifice novicelui care-şi doreşte
noi experienţe alături de colegi şi profesori. Am fost extraordinar de încântată de tot ce am văzut şi
voi încerca să redau câte ceva din farmecul locurilor vizitate.
Am pornit la drum cu mare bucurie, umbrită doar de picăturile de ploaie. Dar acestea s-au
risipit repede, fiind înlocuite de un soare extrem de generos pentru o zi de primăvară.
Ne-am oprit pentru un scurt popas la Mănăstirea Dealu care ne aştepta cu porţile deschise.
Am coborât curioasă din autocarul plin de suflete şi m-am îndreptat spre locul despre care auzisem
multe lucruri. Situată în apropierea municipiului Târgovişte, Mănăstirea Dealu este atracţia turistică
principală a judeţului Dâmboviţa. Este un loc încărcat de istorie, o ctitorie a lui Radu cel Frumos, în
care călugărul Macarie a instalat prima tiparniţă din ţările române, din ale cărei teascuri a ieşit în
anul 1508 prima carte, un Liturghier. Tot aici se află şi sarcofagul cu capul lui Mihai Viteazul.
Am vizitat apoi Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr” din oraşul Câmpina. A fost o
încântare, deoarece eu vreau să urmez cursurile acestei şcoli. Am participat la o simulare şi m-am
concentrat mult, luând în serios rolul de poliţist. Am traversat o experienţă unică, intraductibilă în
cuvinte şi vizita aceasta m-a convins să nu-mi mai schimb opţiunea profesională. De la şcoala
militară, am plecat spre Muzeul Memorial ,,Nicolae Grigorescu”, o casă-muzeu în care a trăit şi a
pictat marele artist, unul dintre întemeietorii picturii româneşti moderne. Muzeul adăposteşte
obiecte personale, mobilier, fotografii, biblioteca şi lucrări ale marelui pictor.
Pe aceeaşi stradă se află un alt loc de pelerinaj, Castelul ,,Iulia Hasdeu”, construit de marele
filolog în amintirea fiicei sale, Iulia, primul absolvent român al Universităţii Sorbona din Paris. Am
admirat portretele membrilor familiei Hașdeu, obiectele familiei, fotografii şi documente originale,
manuscrise şi colecţii ale revistelor conduse de savant. M-au încercat mari emoţii când am intrat în
Camera obscură, locul în care se ţineau şedinţele de spiritism. Am ieşit profund tulburată şi
încărcată de senzaţii pe care nu le mai trăisem.
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Ne-am continuat drumul spre Sinaia, adevărata ,,perlă a Carpaţilor”. Ca şi celelalte staţiuni
de pe Valea Prahovei, Sinaia oferă multiple posibilităţi de excursii pe jos în oraş sau în munţii din
împrejurimi. Am ales să vizităm Castelele Peleş şi Pelişor, construcţii impozante situate într-un parc
superb. Arhitectura exterioară este caracteristică stilului Renaşterii, iar în interior stilurile sunt
diverse: baroc, rococo, hispano-maur ş. a. M-au impresionat în mod special Sala armelor, în care am
putut admira o colecţie de arme din secolele XV-XIX, Sala veche de muzică cu vitralii ce prezintă
basme şi legende româneşti, într-o exprimare plastică germană, Sala de teatru care are o scenă, 60
de locuri şi loja regală, fiind decorată în stilul Ludovic al XIV-lea.
Am vizitat apoi Castelul Pelişor, acesta deosebindu-se mult de Caselul Peleş. Decoraţia
interioară a fost concepută de regina Maria în mai multe etape şi ilustrează crezul ei în materie de
frumos, fiind incluse aici elemente de artă românească, expresie artistică a identificării Reginei cu
durerile şi bucuriile neamului românesc, dezvăluind personalitatea misterioasă şi romantică a
acesteia, fiind promovată o artă nouă şi insolită.
Am pornit apoi spre Braşov, unul dintre cele mai frumoase oraşe ale României, despre care
auzisem multe lucruri. Am încercat să-i descopăr colţurile de poveste. Am colindat Piaţa Sfatului,
un spaţiu plin de viaţă, cu terase cochete, delimitat de clădiri cu o arhitectură medievală
impresionantă.
Am vizitat unul dintre obiectivele turistice ale Braşovului, atracţia principală din Piaţa
Sfatului, Biserica Neagră. Considerată inima oraşului, aceasta este cea mai mare biserică gotică din
România. Adăposteşte una dintre cele mai mari orgi din Europa, având 4000 de tuburi. Tot aici se
află şi o colecţie de covoare vechi din Asia Mică, fabricate în secolele XVII-XVIII.
S-a făcut târziu. Doamnele profesoare ne-au anunţat că trebuie să plecăm din Braşov,
deoarece nu mai era timp. Cu amărăciune în suflet că n-am reuşit să vizităm tot ce ne-am propus,
am pornit spre casă.
Scriind acum despre această excursie, realizez că aceste întrupări ale sentimentelor trăite ar
trebui să se regăsească în cuvinte, dar rămân în sufletul şi în mintea mea ca nişte imagini dragi.
Cred că ar trebui să mai spun doar atât: MULŢUMESC! Să le mulţumesc celor care au făcut
posibilă această minunată călătorie, în care s-au împletit buna dispoziţie cu realitatea culturală şi
spirituală.
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IMPRESII DIN EXCURSIE
Andreea:
,,Mănăstirea

Dealul

m-a

surprins

prin

frumusețea arhitecturii, localizarea sa, prin rolul pe
care l-a deținut în apariția cărții tipărite în Țara
Românească, grație activității lui Macarie, fapt
exemplificat în cadrul muzeului amenajat în spațiu
sacru al mănăstirii. Un alt aspect demn de a fi
menționat este necropola, știut fiind faptul că aici sunt
păstrate rămășițele primului unificator al țărilor
române, domnitorul Mihai Viteazul”.

Bogdan: ,,Vizitarea Castelului Iuliei Hașdeu m-a
impresionat prin povestea tragică ce a determinat
construirea

acestui

obiectiv

turistic,

prin

arhitectura sa neobișnuită pentru spațiul românesc
și elementele cu caracter mistic, relevante pentru
experiențele spiritiste ale lui Bogdan Petriceicu
Hașdeu. Memorabilă a fost sala-templu cu un altar
în incinta sa și un pronaos cu oglinzi paralele, ceea
ce denotă amestecul elementelor creștine cu cele
care aparțin spațiului laic”.
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Cristina:
,,Fiind pasionată de pictură, am fost
încântată de exponatele din Muzeul Memorial
Nicolae

Grigorescu

de

la

Câmpina,

reprezentative pentru istoria picturii românești,
Nicolae Grigorescu fiind considerat fondator al
picturii moderne, alături de Ion Andreescu și
Ștefan Luchian. Minunate sunt lucrările cu
subiecte rustice, realizate după 1890, anul
revenirii în țară a pictorului după o perioadă
îndelungată petrecută în Franța, locul desăvârșirii sale artistice”.

Elena:
,,Dorindu-mi o carieră în cadrul
poliției române, am fost fascinată de
vizita la Școala de Agenți de Poliție
Vasile Lascăr din Câmpina (alegerea
numelui lui Vasile Lascăr nu a fost
întâmplătoare,

deoarece

parlamentarul

liberal a fost susținătorul primei legi
organice a poliției române), cunoscând
astfel baza materială a acestei instituții, condițiile de cazare și pregătire ale viitorilor agenți. Partea
cea mai interesantă a periplului nostru a fost cea petrecută în incinta destinată simulării unor
infracțiuni, testându-se capacitatea de reacție a elevilor, precum și cunoașterea legislației în
vigoare”.
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Adina:
,,Castelul Peleș rămâne un reper
pentru istoria regalității în România, fiind
un simbol al occidentalizării țării odată cu
venirea lui Carol I, rege al tuturor
românilor, preocupat de modernizarea
acestui stat situat la porțile Orientului. Din
păcate, puține săli sunt deschise publicului
căruia îi este oferită o lecție de istorie
modernă a statului român.

Castelul Pelișor, casa de vis, mi-a oferit șansa de a cunoaște viața familiei regale prin
intermediul sălilor destinate vizitării, precum și interesul acesteia față de arta occidentală și cea
orientală (ilustrat de arhitectura neogotică, elementele art-nouveau, dar și tradiționale)”.
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Florin:

,,Mereu am fost impresionat de bisericile
construite în stil gotic, iar Biserica Neagră din
Brașov reprezintă un exemplu în acest sens,
deoarece

ilustrează

grandiosul,

sublimul.

Remarcabilă este și colecția de covoare
orientale, unică în această parte a Europei,
unde s-a întâlnit Orientul cu Occidentul.
Regret faptul că nu am avut posibilitatea de a
asculta una din orgile acestei biserici, muzica
religioasă fiind esențială

în cadrul cultului

evanghelic.”

Alexandru:
,,A reprezentat o experiență unică vizitarea Muzeului Țării Făgărașului VALER
LITERAT, deoarece această cetate medievală mi-a oferit șansa unei călătorii în Evul Mediu
românesc, perioadă asociată războaielor, instabilității politice, molimelor și religiozității populare.
Dacă în secolul al XV-lea cetatea avea rol de apărare, în secolul al XX-lea, în perioada postbelică,
aceasta a devenit închisoare pentru adversarii regimului comunist.”
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CONSTANTIN BRÂNCUȘI, ROMÂNUL EUROPEAN PRIN EXCELENȚĂ

Proiect desfășurat în perioada mai - octombrie 2017

Scopul proiectului:
Personalitatea tinerilor din ziua de astăzi trebuie conturată şi definitivată prin conlucrarea
şcolii, familiei şi a societăţii în care trăim.
Şcoala, pe lângă educaţia propriu-zisă, deschide orizonturi multiple elevilor, îi ajută să-şi
manifeste sentimentele. Una dintre funcţiile educaţiei este aceea de pregătire a tânărului ca membru
activ al societăţii. Patriotismul, respectul pentru moștenirea primită de la strămoși trebuie sădite în
sufletul tinerilor.
Patrimoniul cultural reprezintă o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor
care au rezultat din interacțiunea factorilor umani cu cei naturali și reprezintă o resursă esențială
pentru identitatea unei țări. Este o comoară care trebuie respectată și protejată.
Într-o Europă unită, identitatea fiecărei națiuni are un rol important în conturarea unei
identități europene bazate pe cunoaștere, înțelegere și toleranță. Un rol important în realizarea
acestui obiectiv îl are tânăra generație care trebuie să militeze și să promoveze tot ceea ce înseamnă
identitate națională în context european.
Orașul Târgu-Jiu găzduiește o comoară națională neprețuită, un diamant sculptural unic în
lume: Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”, opera genialului Constantin Brâncuși, pe care
ne-am propus să o promovăm.
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Obiectivele specifice ale proiectului:
-

O mai bună cunoaştere a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană;

-

Conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la patrimoniului local, la rolul
acestuia în promovarea diversității culturale la nivel european și la conservarea lui pentru
generațiile următoare;

-

Informarea publicului cu privire la importanța respectării patrimoniului național și a locului
lui în patrimoniul cultural european;

-

Dezvoltarea abilităților creative ale elevilor;

-

Realizarea unei campanii de informare și conștientizare desfășurată în localitatea de
reședință despre obiectul de patrimoniu ales;

-

Creșterea nivelului de cultură a tinerilor implicați;

-

Manifestarea unui interes constructiv pentru problemele comunităţii.

Beneficiarii proiectului: elevii colegiului, cadrele didactice, cetățenii orașului Tg-Jiu, turiștii,
tinerii din școlile partenere, comunitatea locală.
Parteneri:
Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Fundația
Cultural-Științifică „Gheorghe Magheru”, Asociația „Victoria Internațional”, Asociația
„Colour Your Dreams”, Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu, Colegiul Auto
„Traian Vuia” Tg-Jiu, Centrul Școlar pentu Educație Incluzivă Tg-Jiu.
Descrierea activităților:
1. Lansarea proiectului și stabilirea echipei de proiect:
Elevii au fost informați de cei doi profesori coordonatori despre tema proiectului, aceștia au
venit cu idei și au fost aleși cei mai implicați și dornici să participe. Din echipă fac parte 13 elevi
care provin din mediul rural. O parte fac naveta, iar alții locuiesc la cămin. Una dintre eleve este
beneficiara bursei „Bani de liceu”, situația materială a familiei fiind una precară.
2. „VIAȚA ȘI OPERA LUI CONSTANTIN BRÂNCUȘI”: prezentare de referate și
PPT-uri despre viața marelui sculptor:
Prima activitate s-a desfășurat pe 20 iunie, la sediul colegiului nostru sub forma unei sesiuni
de referate și prezentări Power Point despre viața și opera marelui sculptor gorjean, cel care a pus
bazele sculpturii moderne pe plan universal.
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3. „ZIUA IEI LA COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT”: participarea la manifestările organizate
cu prilejul zilei de 24 iunie de către municipalitate:
Cu mult entuziasm, elevii din echipa noastră au sărbătorit ziua de Sânziene în parcul de la
Coloana fără Sfârșit, alături de mii de gorjeni. Festivitățile au fost și de această dată impresionante,
hora din jurul monumentului fiind punctul culminant.
4. „MEȘTEȘUGURILE ȘI TRADIȚIILE GORJENEȘTI – sursă de inspirație pentru
Constantin Brâncuși”, expoziție de desene și fotografii:

Elevii au realizat o serie de lucrări care au readus în atenția vizitatorilor dimensiunea și
importanța creațiilor lăsate moștenire umanității de către Brâncuși. Fiu de țărani

din Hobița

Gorjului, talentat și ambițios, acesta este considerat părintele modernismului în sculptură.
În mâinile lui, piatra și lemnul au luat forme nebănuite, de o expresivitate deosebită și un
farmec aparte. Izvor de inspirație i-au fost motivele tradiționale întâlnite pe frumosul costum
popular gorjenesc, lucrările meșterilor populari ai vremii, natura și sufletul curat al omului de rând.
Brâncuși a transpus în operele lui

toată puritatea și frumusețea acestui popor, necazurile și

bucuriile, eroismul străbunilor căzuți pe câmpul de luptă și infinita lor pomenire.
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5. Participarea la dezbaterea publică organizată de Primăria Tîrgu-Jiu despre includerea
Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” în patrimonial UNESCO:
Echipa a participat la Conferința cu tema „Includerea Ansamblului Monumental ridicat de
Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu în patrimoniul UNESCO” ce a avut loc la Muzeul de Istorie
„Alexandru Ștefulescu”, în data de 28 iulie 2017. Au fost ținute prelegeri cu privire la demersurile
privind includerea Ansamblului Monumental în Patrimonial Cultural Universal. La dezbatere au
participat reprezentanți ai Primăriei Tg-Jiu, reprezentanți ai Institutului Național al Patrimoniului,
precum și Barry Gamble, expert în patrimoniul Mondial din Marea Britanie, membru al echipei de
întocmire a dosarului UNESCO al sitului. Acesta a declarat că este optimist în ceea ce privește
șansele de includere în patrimonial UNESCO: „De ce Ansamblul lui Brâncuși este excepțional?
Știm că este unic!”
6. „DRUMUL PIETREI DE LA HOBIȚA LA PARIS, identitate națională în context
european” - vizită la Casa Memorială de la Hobița:
Pentru a înțelege opera lui Constantin Brâncuși este necesar să-i cunoaștem izvorul, locul de
unde a pornit marele artist, sursa de inspirație, treptele urcate cu greu pe scara societății, măreția
finalității unei vieți materiale de excepție și imensa moștenire cultural-artistică lăsată românilor și
umanității.
Cu emoție și smerenie, elevii au trecut pragul micuței case unde s-a născut părintele
sculpturii moderne. Simplitatea este cuvântul care caracterizează incinta, albul pereților
simbolizează curățenia sufletească a țăranului român, singura pată de culoare fiind adusă de
țesăturile multicolore ale covoarelor oltenești și costumelor populare. Primele unelte folosite de
copilul Brâncuși, dalta și ciocanul, fierăstraul, rindeaua, toate sunt expuse într-o ordine desăvârșită.
Privind în ansamblu casa memorială, elevii au înțeles că asupra creației artistului și-a pus clar
amprenta locul natal.
Piatra și lemnul, mai târziu metalul, toate au fost modelate simplu, în forme și linii clare,
simbolic, astfel încât cel care privește să poată da frâu liber propriei imaginații.
Coborând spre apa Bistriței, în zăvoiul lui Brâncuși, elevii au admirat exponate executate în
piatră de către participanții la Tabăra de sculptură ce se organizează anual în Gorj. Casa și zăvoiul
păreau încremenite în timp, lipsea fizic numai artistul, acesta fiind prezent spiritual prin măreția
operei sale.
Concluzia a fost una simpla: prin creațiile sale, Brâncuși a prezentat lumii frumusețea
locurilor natale, trilul ciocârliei și zborul acesteia spre soare. El a făcut piatra să plângă și să cânte, a
dat tărie lemnului să reziste focului, iar metalului puterea de a despica cerul asemenea unui fulger.
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Europeanul care vizitează România și ajunge acasă la Brâncuși va fi impresionat și sigur va
dori să afle cât mai multe despre sculptor. Talentul și priceperea sa, dragostea față de țară, puterea
de stilizare și simbolistica operelor sale au dus peste mări și țări un strop din ființa poporului român.
Noi, cei din Țara Gorjului de Sus, ne mândrim cu moștenirea lăsată de sculptor la Târgu-Jiu.

7. „CALEA EROILOR - drumul

victoriei și al recunoștinței veșnice”,

comemorarea a 100 de ani de la moartea Ecaterinei Teodoroiu:
Pe 22 august s-a comemorat centenarul jertfei Ecaterinei
Teodoroiu, eroina de la Jiu. Activitățile au fost organizate de
autoritățile locale și s-au desfășurat de-a lungul Căii Eroilor, după
dorința celebrului sculptor. Elevii au luat parte la aceste
evenimente.
8. „CARAVANA BRÂNCUȘI” – activitate de informare și
promovare a Ansamblului Monumental Calea Eroilor de la
Tîrgu-Jiu în rândul elevilor, al turiștilor și al locuitorilor: Sub
genericul „INFORMĂM și PROMOVĂM”, Caravana Brâncuși
a vizat informarea

localnicilor și turiștilor despre Ansamblul

Monumental de la Târgu-Jiu Calea Eroilor, moștenire de suflet
lăsată românilor de marele artist Constantin Brâncuși.
113

participarea la

Elevii au realizat un pliant cu informații despre sculptorul gorjean și opera lui, pe care l-au
distribuit cetățenilor de-a lungul Căii Eroilor, de la Masa Tăcerii, pe Aleea Scaunelor, până la
Poarta Sărutului și mai departe, spre Coloana Infinitului.
Pliantul s-a tipărit atât în limba română, cât și în limba engleză, iar activitățile s-au
desfășurat în perioada vacanței de vară de-a lungul Căii Eroilor și în luna septembrie în școlile
partenere.
9. „CALEA EROILOR, PUNTE ÎNTRE
TRECUT ȘI VIITOR” – lecție de istorie și
cultură, invitat profesor Ion Mocioi: Echipa
EUROSCOLA a primit vizata profesorului
universitar ION MOCIOI. Acesta le-a explicat
tinerilor că „Ansamblul sculptural de la TârguJiu are o filosofie și o estetică specifice, pentru
ca omul să se bucure în preajma operelor sale,
dăruind o bucurie curată celor de toate
vârstele”.
„Brâncuși a căutat să aibă o anumită
relație cu privitorul operelor sale. Opera lui are
nevoie de o «inițiere» a privitorului, pentru a
beneficia din plin de contactul cu ideea
conținută în opera sa. Poarta Sărutului este ca
un îndemn la pace, mai ales în fața pericolului
izbucnirii

celei

de-a

doua

conflagrații

mondiale, arătând ce înseamnă dragostea,
iubirea, viața, moartea, muza. Opera lui Brâncuși este o apropiere de mintea și de sufletul omului.
Artistul a transformat arta în dialog, în formă de comunicare între oameni”.
10. Masă rotundă pentru analiza rezultatelor obținute în urma activităților desfășurate:
Activitatea finală s-a desfășurat la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
„Constantin Brâncuși”, cu participarea domnului viceprimar Adrian Tudor, care a felicitat echipa
pentru activitățile desfășurate.
11. Realizarea materialelor proiectului: descrierea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”,
prezentarea proiectului, album cu fotografii, prezentări Power Point, înregistrări video.
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ECHIPA DE PROIECT:

Profesori coordonatori:
Dănăricu Carmen Mariana
Vulpe Carmen Rodica
Elevi:
Bănicioiu Ionela Denisa, Cașotă Aniela
Elena,

Ciobanu

Dumitru

Daniel,

Ciobanu

Petruța

Gabriela,

Diaconu

Ștefania

Larisa,

Gavrilescu

Albert

Valentin, Pîrvulescu Ioana Alexandra,
Popescu Maria Daiana, Popescu Eduard
Florentin, Uță Ilie Claudiu, Viașiu
Natalia

Daniela,

Miulescu

Eugenia

Mihaela, Pora Gheorghe, Gugu Adrian,
Manole Dumitru Daniel, Cenușe Andreea,
Fâcea Adelina, Vătuiu Bogdan Nicolae, Dragomirescu Talida Elida, Stăniloiu Adelin, Mitu Răzvan
Constantin, Jurebie Georgiana Marilena, Brujan Răzvan Constantin, Băleanu George Eleonor.
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CRONICĂ DE FILM
Every Day (Zi după zi)
VÎLCEANU ADRIAN

- clasa a IX-a D

,,Every Day” (,,Zi după zi”) este un film american regizat de Michael Sucsy după un
scenariu de Jesse Andrews, având la bază romanul omonim semnat de David Levithan. Din
distribuţie fac parte: Angourie Rice, Justice Smith, Debby Ryan şi Maria Bello. Bazat pe romanul
omonim, filmul ne spune povestea adolescentei de 16 ani, Rhiannon, care se îndrăgosteşte de o
entitate misterioasă, pe nume A, care, fără voia sa, în fiecare zi, se trezeşte în corpul unui adolescent
sau al unei adolescente. Între Rhiannon şi A există o conexiune puternică, ceva ce niciunul dintre ei
nu a mai simţit până atunci. Totuşi, cei doi realizează că nu pot avea un viitor împreună, căci el nu
are propria identitate, fiind, în fiecare zi, în alt corp. Angourie Rice joacă în rolul principal,
Rhiannon, o adolescentă care se află într-o relaţie nepotrivită, chiar dacă, la început, nu
conştientizează acest lucru. Apariţia lui A îi va schimba viaţa pentru totdeauna, căci va cunoaşte
ceea ce înseamnă prima dragoste. Filmul nu îşi propune să dezvolte celelalte personaje, punând
accentul pe protagonişti, A şi Rhiannon, însă mi-ar fi plăcut să aflu mai multe detalii despre anumite
personaje, cum ar fi: sora lui Rhiannon sau Rebecca, cea mai bună prietenă a protagonistei.
Brusc a început călătoria lor. Înainte de ivirea zorilor, pleacă din apartament lăsându-și tatăl
adormit pe canapea și se întâlnește cu Robinson în apropierea stației de autobuz. Axi, cea mai
corectă fată, se trezește că încalcă regulile pentru prima dată în viața ei, atunci când Robinson fură o
motocicletă Harley-Davidson. Întreaga sa viață i-a trecut fulgerător prin fața ochilor – viață tristă.
Cu toate că teama de a nu fi prinși de poliție era înfricoșătoare, și-a dat seama că adora senzația pe
care o trăia. Nu mai conta nimic. Erau fugari. Nimic nu i-a oprit să înoate în piscina unei vile din
Los Angeles sau să pătrundă în interiorul unei clădiri unde se ținea un bal caritabil, doar pentru că
voiau să fie în apropierea vedetelor. Nu a putut să-i oprească nici polițistul care le-a cerut permisul
de conducere. Este un act de altruism pe care Axi îl face pentru cel mai bun prieten al ei.
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Momentul în care Axi îl vede sărutând altă fată o face să-și analizeze sentimentele pe care le
are față de prietenul său, dar nu îi este frică să îi mărturisească dragostea pentru a nu-și periclita
prietenia cu el. Ceva totuși se întâmplă în această perioadă când cei doi sunt nevoiți să doarmă
alături în fiecare seară. Axi și Robinson se confruntă cu cel mai mare test din viața lor. Perspectiva
lui Robinson asupra vieții, entuziasmul lui, modul său de a ieși din impas de fiecare dată, toate
acestea au fost pur și simplu minunate. A știut să aprecieze fiecare clipă petrecută alături de Axi și a
făcut ca totul să pară ceva distractiv. De lecția de viață pe care au învățat-o cei doi adolescenți
putem beneficia cu toții în orice etapă a vieții. Autorul romanului a știut să ofere o poveste
emoționantă, care transpusă în limbaj cinematografic și-a sporit sensibilitatea.

DARKEST HOUR

Bucur Bogdan – clasa a X-a C
Regizat de Joe Wright, filmul este povestea dramatică și
impresionantă a celor patru săptămâni din 1940, în care curajul lui
Churchill de a-și asuma poziția de lider adevărat a schimbat cursul istoriei.
,,Darkest Hour” este o dramă incredibilă, în care este spusă povestea lui
Winston Churchill, omul care a salvat Marea Britanie de la a fi supusă
tiraniei lui Hitler, iar piesa de rezistență a acestui film este Gary Oldman,
care a făcut, probabil, cel mai bun film din carieră. Filmul este construit în
jurul lui Winston Churchill, jucat incredibil de bine de către Gary Oldman.
Nu am mai văzut un film biografic care să mă inspire și să mă facă să admir
un om nu pentru ce a făcut, ci pentru ce reprezintă – „victory at all costs”.
În numai două ore și cinci minute, filmul a reușit să creeze o tensiune și o atmosferă imposibil de
recreat într-un alt context. Pelicula reprezintă o îmbinare incredibil de bună: dramă, politică, război,
iar ceea ce îmi place la nebunie este faptul că niciuna dintre aceste teme nu este neglijată. Consider
că frumusețea filmului stă nu doar în replicile geniale – „You can’t reason with a tiger when your
head is in his mouth” (fraza se regăsește și în trailer), ci și în secvențele în care îl vezi pe Gary
Oldman că intră atât de bine în pielea personajului care salvează Anglia. The Darkest Hour este un
titlu al cărui înțeles stă în faptul că atunci când este beznă în jurul tău, ai nevoie de un lider care
să-ți reamintească cine ești și pentru ce trebuie să lupți. Churchill le-a reamintit englezilor faptul că
aparțin unei națiuni mărețe, că un om poate să salveze un popor, că libertatea este valoarea supremă.
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