


 
 

Competențe pentru viitor pentru elevii din învățământul profesional 
 

Prof. Buzera Marius 
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  Este titlul proiectului Erasmus +,  derulat de 

Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”,  în calitate 

de coordonator a unui consorțiu național, în parteneriat cu 

Agrupamento de Escolas de Alcochete, Instituto Nacional de 

Saude Dr. Ricardo Jorge si Casa da Eduçacao din Lisabona-

Portugalia și Japan Tech, Centrum Ksztalcenia Praktycznego 

din Wroclaw și Futurum - Coordination of EU Projects din 

Varșovia Polonia. Activitățile proiectului sunt programate a 

se derula pe o perioadă de doi ani (2018-2020), timp în care 

49 de elevi și 6 profesori ingineri vor derula stagii de 

pregătite practică în cadrul partenerilor internaționali, iar 

competențele dobândite urmând a fi certificate și recunoscute la nivel european. 

 Până în prezent 14 elevi de la profilul Resurse Naturale din Cadrul liceului, au participat la un astfel 

de stagiu de practică de 3 săptămâni, derulat în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică  Dr. Ricardo 

Jorge și a Agrupamento de Escolas de Alcochete în perioada noiembrie-decembrie 2018. Cei 14 participanți 

au fost aleși în baza unui proces de selecție la care au participat 48 de elevi. Probele au constat în evaluarea 

competențelor lingvistice și a celor de specialitate, urmând ca cei 14 elevi selectați să parcurgă un proces de 

pregătire lingvistică, culturală și pedagogică înainte de plecarea în mobilitate. Acest program a urmărit să 

asigure familiarizarea elevilor cu particularitățile sistemului educațional portughez, să ofere informații despre 

cultura și civilizația portugheză, dar și să îmbunătățească competențele de limbă engleză ale acestora.   

 În stagiu, participanții și-au desfășurat cele 6 ore de activitate zilnică lucrând cot la cot cu specialiști 

ai Institutului Ricardo Jorge în cadrul mai multor laboratoare de analize fizico-chimice din departamentele de 

Protecția Mediului și de Nutriție. Aici, participanții au avut ocazia să lucreze cu aparatura de ultima generație 

dar și să cunoască metode noi din domeniul lor de activitate: prelevarea de probe de apă, sol, aer, realizarea 

de analize fizico-chimice și biologice în vederea determinării concentrației anumitor substanțe, determinarea 

gradului de contaminare sau de infestare cu anumite microorganisme. La sfârșitul  fiecărei săptămâni, elevii 

au susținut anumite testări intermediare,  la finalul stagiului au susținut evaluarea finală, iar rezultatul a 

devenit media finală a stagiului de practică.  

În urma derulării stagiului și a rezultatelor obținute, atât specialiștii de la Institutul Ricardo Jorge cât 

și profesorii de la liceul Alcochete au apreciat calitatea pregătirii inițiale a participanților, dar și interesul 

manifestat pe durata activităților declarându-se interesați pentru viitoare colaborări și făcând invitații elevilor 

participanți pentru viitoare colaborări, în programe Erasmus + ca viitori studenți. Programul de lucru a impus 

și vizite tehnice în laboratoarele unor uzine de reciclare a 

apelor uzate, sau din cadrul unor sere și grădini botanice. 

 Pe lângă activitățile de lucru zilnice, seara sau la 

final de săptămână elevii au beneficiat de un program 

cultural intens ce a constat în vizite la instituții istorice și 

de cultură precum: Castelul Sao Jorge, Turnul Belem, 

Mănăstirea Jeronimo, Muzeul Național de Istorie, Sintra, 

Muzeul de artă. Au fost vizitate mai multe expoziții pe  

diverse teme, în acord cu domeniul de pregătire al 

participanților precum: importanța arealelor protejate, 

formarea universului și a vieții pe terra, riscuri datorate 

consumului excesiv de resurse. 



 
 

 De asemenea s-au efecuat scurte vizite recreative la Stadionul Benfica și Oceanariumul din Lisabona 

unde elevii au aflat despre cât de greu se pot asigura  condițiile necesare pentru menținerea vieții și cât de 

complexe sunt toate analizele ce trebuie realizate zilnic pentru asigurarea acestora. 

 La întoarcerea din stagiu elevii au participat la mai multe activități demonstrative de laborator, 

realizate la nivelul claselor din care provin, cu scopul de a informa și pe colegii lor cu privire la competențele 

dobândite. În continuare, elevii vor fi implicați și în lecții demonstrative pentru elevii de clasa a 8-a în 

vederea orientări școlare a acestora, dar și pentru promovarea următoarelor activități de mobilitate ale 

proiectului în rândul elevilor. 

 Rezultatele 

obținute de elevi, 

interesul acestora 

pentru aceste 

activități constitue 

un bun motiv de 

dezvoltare a acestor 

colaborări 

internaționale și pe 

viitor. 

 

 

 

 

ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER 
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  Carta Erasmus+ pentru mobilitate în învățământul profesional și tehnic (VET) are scopul de a 

încuraja organizațiile care au dovedit că au capacitatea de a organiza activități de mobilitate în acest domeniu 

pentru cursanți și pentru cadrele didactice să continue să își dezvolte strategiile europene de 

internaționalizare. Internaționalizarea europeană nu înseamnă numai aprofundarea învățării în altă țară 

participantă la programul Erasmus+, ci și dezvoltarea unor abordări internaționale la nivelul organizației de 

trimitere, de exemplu prin cooperarea în rețea cu organisme din alte țări, prin promovarea învățării limbilor 

străine și prin analizarea metodelor aplicate în alte țări în materie de învățământ profesional și tehnic. 

Această hartă pe care figurează titularii cartei are scopul de a facilita contactele între organizațiile de 

învățământ profesional și tehnic interesate să organizeze proiecte în domeniul mobilității cursanților și a 

personalului. Ea ar putea deveni și un instrument pentru crearea de parteneriate. 

Harta prezintă datele a 640 de titulari ai cartei din țările care au participat la proiectele de mobilitate 

Erasmus+ în domeniul învățământului profesional și tehnic (acțiunea-cheie 1) în 2015 și 2016 (ultima 

actualizare: 20.3.2017). 

Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru se află printre acești titulari, Carta de Mobilitate VET 

fiind o recunoaștere a capacității operaționale a liceului nostru de a gestiona proiecte de mobilitate de calitate 

ridicată. În aceeași măsură este recunoscută calitatea ridicată a proiectelor implementate în trecut și 

abordarea strategică a instituției prin care mobilitatea internațională este parte integrată în activitatea curentă. 

Carta permite școlii noastre să depună propuneri de proiecte în mod simplificat, prin intermediul 

Apelurilor anuale la propuneri de proiecte ERASMUS+. 

Pentru Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, Carta VET  reprezintă o incununare a intregii 

activități depuse în  aceste mobilități în cadrul proiectului ERASMUS +. 
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Gabriela Adameşteanu este o prozatoare contemporană de 

prim ordin, cărţile sale având o valoare simbolică şi artistică 

deosebită. Este primul autor român care a intrat în seria Opere, cel 

mai nou proiect al Editurii Polirom, prezentat la standul României din 

cadrul Târgului de Carte de la Frankfurt. Seria a grupat numai 

scriitori de calibru, care au marcat şi influenţat decisiv istoria 

literaturii române contemporane, după ce mai multe generaţii de 

cititori şi comentatori le-au parcurs şi evaluat cărţile, acestea au fost 

reunite în ediţii definitive, fiind preferate de critici importanţi. 

Cartea a fost lansată la Târgul de Carte Gaudeamus. A fost 

nominalizată la Premiul Cartea anului 2018, oferit de revista 

România literară, ediţia a XVII-a. 

Anul trecut, Gabriela Adameşteanu a fost laureată cu premiul 

,,Gheorghe Crăciun” pentru Opera Omnia la Gala Premiilor revistei 

Observator cultural, ediţia a XII-a, aprilie 2018. 

Fontana di Trevi, publicată la Editura Polirom în 2018, este 

cea mai recentă carte semnată de Gabriela Adameşteanu. Se înscrie în trilogia dedicată Letiţiei Branea, 

personajul central al romanelor ,,Drumul egal al fiecărei zile” şi ,,Provizorat”. Ca şi în celelalte romane, 

personajul e doar un pretext pentru a prezenta tabloul unei epoci, a geografiei locului şi a evidenţia legătura 

între indivizi. 

Scriitoarea publicase deja în reviste literare fragmente din carte. Fontana di Trevi  reia destinul 

Letiţiei Branea care emigrase înainte de Revoluţie în Occident şi se întoarce în România pentru a rezolva 

problemele complicate ale unei moşteniri. Ea descrie ce se întâmplă în România între anii 1980 şi perioada 

actuală. 

,,Cu un trecut atât de greu şi de neclar, cu un prezent atât de confuz şi de convulsiv, mai are România 

un viitor? Iată întebarea teribilă pe care, prin mijlocirea unei biografii narative impecabil conduse, romanul o 

avansează”. 

Autoarea mărturiseşte că nu şi-a propus să scrie o trilogie aşa cum este ,,Orbitorul” lui Mircea 

Cărtărescu. Consideră că este o trilogie a vârstelor unei femei şi că ,,odată cu imaginea asupra unui 

personaj, văzut la trei vârste, apare şi imaginea României care, şi ea, se schimbă”. 

Sunt suficiente detalii despre personaje atât în Provizorat, cât şi în Fontana di trevi, încât să nu fie 

nevoie, pentru înţelegere, de lectura cronologică a trilogiei. Totodată, cititorul primelor două romane din 

serie, când lecturează Fontana di trevi,  îşi aminteşte  date despre personaje şi despre evenimentele petrecute. 

Sanda Cordoş apreciază că şi acest roman lucrează cu tema feminităţii, angajând ,,un torent de istorie 

românească recentă”. ,,Accentul se mută aici de pe neiubirea istovitoare resimţită de femeie (care, în lipsa 

sentimentului, se consideră abandonată, menită unei vieţi pustii) la neiubirea şi părăsirea de patrie, de la – în 

termenii Letiţiei mal aimée la mal du pays”. 

Drumul egal al fiecărei zile este considerat Bildungsromanul Letiţiei Branea, o adolescentă 

încăpăţânată. Provizorat este o continuare a educaţiei sentimentale şi politice a Letiţiei Branea, căsătorită 

acum cu fostul ei profesor, Petru Arcan. 

Naraţiunea la persoana I a Letiţiei pe care o găsim în Drumul egal al fiecărei zile este reluată în 

Fontana di Trevi, iar din Provizorat preia ,,dosarele de existenţă”. Astfel, în roman apar şi elemente de 

analiză psihologică, dar şi de cronică social-politică a României în perioada comunistă, dar şi în cea post-

revoluţionară.  



 
 

Letiţia Branea, plecată în Occident, revine frecvent în ţară pentru a recupera moştenirea unchilor săi, 

Caius şi Traian Branea. Chiar dacă are statutul emigrantului de succes, recalificată în Germania, retrasă într-

o localitate din Franţa, Letiţia  este marcată încă de traumele trecutului, simţindu-le la fiecare revenire în ţară. 

Tema moştenirii constituie un pretext pentru a sonda istoria familiei Branea care a cunoscut în 

perioada interbelică mărirea, iar în cea comunistă declinul. Sunt prezentate aspecte ale epocii de aur precum: 

supravegherea de către Securitate, hăituirea disidenţilor, degradarea profesională din cauza unor culpe 

absurde etc., dar şi transformările de după Revoluţie: mineriadele şi fenomenul Piaţa Universităţii, 

falsificarea certificatelor de revoluţionari, sistemul de pile şi relaţii, accidentele suspecte ale unor martori din 

procesele de corupţie etc. 

Pe lângă radiografia relaţiilor social-politice din totalitarism, Letiţia, prin povestirea ei, evidenţiază şi 

problemele de mentalitate ale lumii contemporane, remarcându-se conflictul între generaţii şi acela dintre 

românii de acasă şi cei plecaţi ,,dincolo”. 

În Fontana di Trevi, Letiţia este femeia matură care şi-a pierdut inocenţa şi care înţelege 

deşertăciunea zbaterilor omeneşti, devenind cinică adesea. 

Titlul cărţii ate valoare simbolică, fiind o sintagmă care apare de mai multe ori în interiorul 

romanului. Locul în care făcuse fotografii Claudia în timp ce arunca bănuţul peste cap, reprezintă nu numai 

dorinţa de întoarcere a acesteia în Occident, ci şi visul românilor de a evada într-un tărâm al făgăduinţei, al 

prosperităţii atât în perioada comunistă, cât şi după Revoluţie. 

Povestea curge firesc, evidenţiind cu precizie  atmosfera din societate şi sentimentele personajelor 

care sunt oameni obişnuiţi. Cartea reuşeşte să creeze o imagine fidelă a trecutului, este scrisă după momentul 

cenzurii ca şi Provizorat.  

Letiţia nu este un personaj simpatic, pentru că nici autoarea nu o doreşte aşa. Ea este însă o deghizare 

a Gabrielei Adameşteanu, cel puţin psihologic.  

Stilul Gabrielei Adameşteanu este unul elaborat, dar subtil în ceea ce priveşte psihologia 

personajelor. Impresionează incursiunile autoarei în frământările sufleteşti, şovăielile personajelor, 

încercările acestora de a filosofa pe anumite teme, incluzând-o pe autoare în rândul maeştrilor realismului 

psihologic şi social. 

 

 

 

Gospodărirea apelor atmosferice 
  

Vîlceanu  Adrian Cls. a X-A D 

Prof. Mocanu Emilia 

 

             Apa atmosferică este reprezentată de apa lichidă 

precipitații, solida grindină, zapadă,chiciură,suspensie, 

ceata,polei, si in stare gazoasa vaporii de apa care 

reprezinta umiditatea aerului.Gospodarirea apelor 

atmosferice incepand din momentul evaporatiei pana in 

momentul revenirii pe sol sub forma de precipițatii solide 

sau lichide. 

           În practică actiunile de gospodarire a apelor 

atmosferice concentrează asupra norilor si asupra cetii. 

Pentru satisfacerea cerințerlor de apă, cercetarile din 

domeniul apelor atmosferice se concentreaza pe: 

-producerea de ploi fortate prin insamantarea 

norilor 

-dispersarea unor substante care au rolul unor nuclee de condensare pentru producerea de 

precipitatii(diodura de argint,dioxid de carbon in stare solida) 



 
 

-în domeniul combaterii actiunilor daunatoare ale precipitatilor se folosesc masurile antigrindina 

(masuri pasive,care nu opresc formarea grindinii ci doar protejeaza culturile, masuri active care provin 

masurile grindinii,rachete grindina,zboruri grindina si tunuri sonice) 

-fenomenele de poluare atmosferice nu afecteaza numai calitatea aerului ci si a vaporilor de apa care 

antreneaza si concentreaza substantele toxice formand precipitatile acide. 

-alte actiuni care previn formarea 

grindinei dar si combaterea acțiunilor dăunatoare 

ale apelor atmosferice o reprezinta dispersarea 

cetii. 

           Gospodărirea apelor atmosferice are drept 

obiect apa din atmosferă, începând din momentul 

evaporației până în momentul revenirii lor pe sol, 

sub formă de precipitații. În practică, acțiunile de 

gospodărire a apelor atmosferice se concentrează 

doar asupra apei din atmosferă în formă 

condensată (nori, ceață). Unii specialiști consideră 

că gospodărirea apelor meteorice constituie o parte 

a meteorologiei aplicate. 

 

 

 

Combaterea poluării solului       
                                                            

Prof. Chisamera Miron Aurel, 

Școala Gimnazială Negreni,Comuna Licurici, Gorj 

 

Menţinerea curăţeniei urbane este o sarcină pe cât de 

elementară pe atât de dificilă de rezolvat, în mare măsură din 

cauza unei mentalităţi destul de neglijente: gestul spontan de 

răspândire a gunoiului. Multiplicând cel mai mărunt deşeu, 

chistocul de ţigară (0,5 g) cu un milion (consumul zilnic într-un 

mare oraş) rezultă 500 kg de gunoi, chinuitor de greu de colectat. 

Evitarea unei asemenea poluării este mult mai puţin costisitoare 

printr-o educare adecvată, prin dezvoltarea conştiinţei cetăţeneşti. 

În plus, printre aşa-zisele gunoaie există numeroase materiale 

recuperabile: sticlă, metal, hârtie (de exemplu în Anglia, se colectează anual peste 400000 t hârtie veche). 

De obicei drumul gunoiului se sfârşeşte la periferia oraşului, în gropi existente sau pe locuri virane 

unde se acumulează în mase sordide, acceptate ca servituţi inevitabile dar totuşi temporare. În decursul 

anilor, după ce a urâţit peisajul, a poluat aerul şi apele subterane, putrefacţia haldei de gunoi se sfârşeşte. 

Rămâne un amestec de reziduuri care împiedică utilizarea solului. Pentru volumele actuale de gunoaie şi în 

condiţiile crizei de terenuri din zonele urbane, această evacuare rudimentară nu se mai poate considera 

satisfăcătoare. Încă din secolul trecut în Anglia (1870) şi Germania (1872) s-a introdus incinerarea 

gunoaielor cu valorificarea parţială a căldurii pentru producerea de abur şi curent electric. Crematoriile mici 

din dotarea locuinţelor nu s-au dovedit acceptabile. Mirosul greu, deşeurile supărătoare, costul ridicat al 

combustibilului auxiliar şi dificultăţile de exploatare sunt dezavantaje care fac neindicată generalizarea 

acestei soluţii. 

Arderea centralizată în mari uzine, unde se poate valorifica şi căldura produsă, iar condiţiile de 

protecţie a aerului se asigură cu ajutorul instalaţiilor adecvate, s-a dovedit avantajoasă pentru oraşele mari. 



 
 

Pentru asemenea scopuri s-au realizat cuptoare de mare capacitate şi linii complexe cu funcţionare continuă 

care pot fi amplasate chiar în interiorul oraşului. 

În combaterea poluării solului este precumpănitor aspectul organizatoric. În acest sens sunt de 

preferat soluţii de ansamblu edilitare în problema salubrităţii urbane, sau tehnologice în cazul reziduurilor 

industriale. În plus sistematizarea şi coordonarea adecvată a unor acţiuni de detaliu poate preveni situaţii 

grave, economisind totodată mijloace importante. Un exemplu concludent îl prezintă poluarea din 

exploatările petroliere, care, prin dispozitive simple şi măsuri locale consecvent aplicate, se poate practic 

înlătura, realizându-se astfel, şi protecţia calităţii apelor. 

Turismul este prin definiţie o căutare de locuri frumoase şi curate, un prilej de reconfortare fizică şi 

psihică în mijlocul naturii. Dar pentru aceasta natura trebuie protejată. Or, în incintele campingurilor, ca şi în 

afara acestora, se produc adeseori abateri de la igienă şi educaţie. Iată comportarea atât de frecventă, ridiculă 

şi tristă totodată a turismului “absurd”. 

Avertismentul este şi mai sever pentru acţiunile de modificare a suprafeţei planetei, care duc la 

degradarea solului prin eroziune. Despădurirea, agricultura condusă neraţional au drept consecinţă antrenarea 

solului cu apele din ploi. Volume uriaşe de aluviuni ajung în râuri şi fluvii înrăutăţindu-le calitatea. Aceasta 

nu mai este poluare, ci o distrugere a suportului care ne asigură pâinea. 

Ar trebui să fie ameliorate toate dotările pentru colectarea, evacuarea şi depozitarea reziduurilor 

solide, iar eficienţa pe care o poate avea educaţia cetăţenească în favoarea protecţiei mediului, nu este cu 

nimic mai prejos decât cea mai ingenioasă tehnică de remediere a poluării. 

 

Bibliografie: 

Matei Barnea, Corneliu Papadopol, Poluarea şi protecţia mediului, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică,1985 

 

 

Eroziunea solului 
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  Eroziunea este acţiunea de desprindere, transport 

şi depunerea particulelor de sol sau rocă, sub acţiunea 

factorilor externi (factori exogeni). Deci, din cele trei 

componente : desprindere, transport şi depunere,arată că 

fenomenul erozional este un proces mecanic, care implică 

acţiuneaunor forţe care să conducă, pe de o parte, la 

desprinderea şi transportul(depăşirea rezistenţei particulei 

de sol, respectiv la atenuarea forţelor respective), fie sub 

aspectul reducerii fenomenului respectiv şi amaterializării 

lui, în limitele (normale), admisibile. 

Cea mai gravă formă de degradare a solului este eroziunea. Eroziuneasolului este provocată de 

întrebuinţarea incorectă şi nu trebuie confundată cueroziunea naturală. 

Eroziunea naturală este un proces lent care nu poate fi oprit. Dar,odată cu această uzură naturală, se 

formează solul nou. Oamenii de ştiinţă auestimat că durata de erodare şi îndepărtare naturală a unui metru 

pătrat de pământ este aproximativ de 30.000 ani. Dar, administrarea incorectă a pământurilor poate să 

accelereze în aşa măsură acest proces, încât suprafeţemari de teren fertil se pot de-grada în câteva decenii. 

Din punct de vedere al practicii agricole - fenomenul de eroziune,trebuie conceput ca un fenomen 

distructiv, care conduce la depreciereacalităţilor productive ale solurilor şi în final, la degradarea completă 

ateritoriilor respective, ca urmare a proceselor de eroziune, a spălăriiorizonturilor de sol. 



 
 

Eroziunea solului se produce pe terenurile care au fost cultivate sau păşunate prea intens. 

Suprasolicitarea solului, apare, în condiţiile în careanumite plante sunt cultivate an de an, dar nu se face 

fertilizarea şisubstanţele nutritive nu sunt reintroduse în sol. Cultivarea intensă reduce fertilitatea pământului 

şi provoacă scăderea producţiei la hectar. Este redusă,de asemenea, coeziunea solului, scăzând astfel 

rezistenţă lui la eroziune.Deteriorarea păşunilor se produce dacă omul creşte prea multe animale pe 

osuprafaţă dată. Numărul prea mare de animale consumă vegetaţia într-unritm mai rapid, decât ritmul de 

regenerare naturală a acesteia, lăsând în urmă pământul gol. 

Eroziunea solului se produce în două faze. În prima fază se sfărâmă bulgării de pământ (masa 

coezivă a solului) în particule separate si in faza adoua, acestea sunt îndepărtate de şuvoiul apelor curgătoare 

şi de vânt.Înzonele cu precipitaţii abundente, picăturile de ploaie se lovesc de pământ, cuo forţă 

considerabilă. În mod normal plantele absorb mare parte a acesteiforţe, dar dacă vegetaţia lipseşte, picăturile 

de ploaie zdrobesc solul dezgolit.Particulele de praf sunt ridicate în aer şi pot fi deplasate până la 1,5 

metri.Forţa izbiturilor picăturilor de ploaie, tasează solul formându-se o crustăcompactă la suprafaţă acestuia. 

Crustele împiedică infiltrarea apei de ploaieîn sol şi în rocile de bază. În consecinţă, cea mai mare parte a 

apei se vascurge pe suprafaţa pământului. 

În funcţie de agentul provocator, fenomenele de eroziune se clasifică în: 

- eroziunea prin apă; 

- eroziunea prin vânt; 

- eroziunea chimică; 

- eroziunea mecanică; 

- eroziunea biologică; 

- eroziunea prin sărăturare; 

- eroziunea provocată sub acţiunea gheţarilor; 

- eroziunea provocată sub acţiunea valurilor. 

 

 

 

 

Teatrul Forum în mediul şcolar 
 

Prof. Cons. Bobic Otilia Loredana 

 

Interactiv şi spontan, Teatrul Forum îşi bazează întreg materialul performativ pe poveştile din 

comunitate .Teatrul Forum aduce oamenii împreună si deschide noi perspective în orice fel de context –în 

teatre, ateliere de lucru şi o gamă largă de altfel de contexte organizate de învăţare.Spectacole de  teatru sunt 

efectuate de o echipă de actori, un dirijor şi de muzician. Din momentul în care spectacolul începe, 

spectatorii (elevii), interacţionează cu dirijorul si văd cum actorii crează pe moment scurte piese teatrale. Mai 

apoi voluntari din public urca pe scena si crează împreună cu actorii o piesa mai complexa, in care aceşti 

actori,au.rolurile.principale. 

Teatrul Forum a fost creat de către psihodramatistul american Jonathan Fox. Aplicarea metodei în 

şcoală presupune ca actorii să fie elevii iar dirijorul, profesorul. 

Obiective.de.învăţare 

Dezvoltarea abilităţilor de ascultare activă, empatie, lucru în echipă și creativitate prin teatru de improvizaţie 

în care grupul pune în scenă o poveste spusă și funcționează ca oglindă și liant cu poveștile de viață 

universale. Teatrul forum este un instrument de intervenţie socială și poate fi folosit în dezvoltarea 

comunitară, proiecte cu grupuri dezavantajate sau cu grupuri care au diverse probleme, chiar și în domeniul 

corporate. 

 

 



 
 

 

Rezultatele/impactul.metodei 

În urma participării la un astfel de process, poţi sa lucrezi creativ cu grupuri plecând de la 

problemele, situaţiile sau de la visele lor si sa ajungeţi împreună la soluţii si idei noi, poţi sa îţi manifeşti 

expresivitatea şi empatia, poţi sa îţi susţii procesele de dezvoltare si transformare ale elevilor tăi plecând de 

la înțelegerea situației actuale prin oglindire, poţi să începi să gândeşti si să lucrezi sistemic. 

 

 

 

 

      Luican Marian, Clasa a XI-a E 

Prof. coordonator: Mărgulescu Carmen. 

 

 

„Adolescenţa este timpul în care luăm universul prea în serios.” 

(Mihai Relea) 

 

 

     Adolescenţa e cea mai frumoasă perioadă din 

viaţa noastră. Bineînţeles că fiecare perioadă are ceva 

bun, dar adolescenţa are ceva deosebit. Poate din acest 

motiv ea trece cel mai repede. Anume în această perioadă 

ne pare că putem face orice, că nu 

există limită posibilităţilor. În adolescenţă ne îndrăgostim 

prima oară, în adolescenţă viaţa ne pare mai uşoară şi mai 

interesantă.Adolescenţii se simt mai liberi. Adolescenţa e 

perioada iubirii, a distracţiilor, dar şi o perioadă decisivă, 

în care se formează scopul vieţii noastre. De ceea ce vom 

face şi ce vom alege în adolescenţă, depinde viaţa noastră în perioadele următoare ale vieţii. 

   Poate adolescenţa este perioada şi a suferinţelor,pentru că atunci putem fi răniţi cel mai uşor, e o 

perioadă a emoţiilor puternice. Dar aceste emoţii mai puţin plăcute, devin o amintire frumoasă  peste ceva 

timp. 

   Adolescenţa e dură şi crudă, nu-i pasă că eşti doar un copil şi te loveşte din toate părţile cu 

încercări dificile, fără să-ţi dea un ajutor, lăsându-te singur să răzbeşti. Însă, ea poate fi destul de frumoasă şi 

chiar interesantă, dacă stai să o priveşti din unghiul acesta al descoperirii şi al copilăriei, adolescenţa 

fiind considerata de mulţi cea mai frumoasă parte din viaţă…în adolescenţă descoperindu-se începutul 

tuturor lucrurilor continuate mult mai amplu la maturitate.În această perioadă descoperindu-se sentimentele, 

trăirile şi pasiunile fiecăruia dintre noi şi mai ales încercarea de descoperire pe sine cu bune şi cu rele.Din 

păcate descoperirea pe sine este cea mai grea, întrebându-te mereu de ce nu eşti aşa ori altfel poate ca 

ceilalţi.Dar răspunsul e simplu : eu sunt eu şi ei sunt ei, astfel noi toţi fiind diferiţi. 

   Privită din unghiul acesta al copilăriei şi lăsând la o parte complexitatea adolescenţei ,aceasta 

reprezintă totuşi nişte ani frumoşi din viaţă.Anul în care adolescentul ca mine şi caoricare altul este supus 

încercărilor de tot felul, încercări tratate diferit de la adolescent laadolescent, tratate cu o totală nepăsare 

ori cu mult interes, de aici adolescenţa fiind privită cu o doză de ”teribilism”, teribilism ce poate de multe ori 

este în exces.Tot din acest unghi poate fi considerată chiar banală şi alcătuită din jocuri infantile ce se 

dovedesc a fi cu adevăratcomplicate cu trecerea rapidă a timpului. 



 
 

 Relaţionarea cu ceilalţi poate întâmpina şi ea dificultăţi în etapa adolescenţei. Cauzele care conduc 

la dificultăţi de relaţionare – între adolescent şi părinte sau alte persoane –  sunt diverse şi de cele mai multe 

ori greu de descoperit de părintele care este asaltat şi îngrijorat de acestă problemă. Nu e uşor să fii 

adolescent, dar nimic nu poate inlocui magia 

acestor ani, felul în care percepi fiecare lucru, 

întrebările care te macină şi al caror raspuns îl 

poţi găsi a doua zi de dimineaţă sau poate nu-l mai 

găseşti niciodată. 

Adolescenţa este o etapă mai linistită 

decât perioada anterioară, tânarul adoptând o 

poziţie mai constientă faţă de mediul social. 

Copilul se orienteaza mai mult către lumea 

externă, dar îşi îndreaptă atenţia şi către propria-i 

viaţă psihică. 

       

 

 

 

            

   Prof. Gridan Laurenţiu – Şc. Gim. „Sf.  Nicolae”, Tg.-Jiu 

              Prof. Ing. Gridan Maria – Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari 

             

MOTTO:  

  „Educaţiei îi revine rolul de a adãuga moştenirea socialã la ereditatea biologicã”. 

( Nicolae Mãrgineanu – psiholog) 

 

            Cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei sunt familia şi şcoala, 

între aceştia şi mediul extrafamilial sau extraşcolar, pendulând elevul. 

Odată intrat în şcoală, elevul trăieşte în două lumi diferite: una a 

familiei, colorată de afectivitatea primei copilării, cealaltă, încărcată 

de noi exigenţe şi de promisiuni ale viitorului, la fel de importante. 

Dacă cele două medii educaţionale de completează şi se susţin, ele 

asigură buna integrare a elevului în activitatea şcolară şi, în general, în 

viaţa socială. 

 Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele 

norme şi reguli de conduită, precum şi climatul socio – afectiv necesar trebuinţelor sale esenţiale: securitatea 

şi evoluţia. „Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual – moral al personalităţii 

propriilor copii se menţine toată viaţa” (M. Golu). Influenţele educative pe care familia le exercită asupra 

copiilor se pot manifesta direct, prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect, prin modelele de 

conduită oferite de către membrii familiei, precum şi prin climatul psiho – social existent în familie. 

Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, precum şi climatul 

socio – afectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţă 

hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiilor lor despre viaţă, a modului de comportare şi 

relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. 

 Contribuţia părinţilor la efortul formativ al şcolii se poate regăsi pe o scală ce porneşte de la prezenţa 

în toate tipurile de activităţi – curriculare, consultative, sportive, etc. – şi ajunge până la plasarea ca public 



 
 

amorf pentru reprezentaţiile şcolare ocazionale. Antrenarea părinţilor în realizarea acţiunilor educative se 

poate desfăşura în următoarele direcţii: 

- activarea comitetului de părinţi prin implicarea în elaborarea, implementarea şi monitorizarea planului de 

dezvoltare al şcolii; 

- identificarea   părinţilor   voluntari   care   să   sprijine   derularea   eficientă  a  acţiunilor educative; 

- implicarea părinţilor în activităţi administrative; 

- antrenarea părinţilor în procesul instructiv – educativ; 

- iniţierea unor programe de educaţie pentru părinţi; 

- stimularea părinţilor în asistarea copiilor; 

- crearea a diverse mijloace de comunicare a părinţilor cu reprezentanţii şcolii – şedinţele şi lectoratele cu 

părinţii, activităţi cultural – artistice, cărţi, broşuri şi reviste cu caracter educativ, dezbateri pe teme educative 

pentru şi cu părinţii. 

 Comitetul de părinţi al clasei, ales anual, constituie nucleul colaborării şcolii cu familiile elevilor, 

fiind forul organizat în vederea găsirii şi aplicării de soluţii viabile la problemele de ordin socio – 

gospodăresc. De aceea consfătuirea periodică cu membrii comitetului de părinţi al clasei se înscrie la loc de 

frunte pe agenda de lucru a cadrului didactic. Întâlnirile săptămânale sau ori de câte ori sunt solicitate de 

către părinţi şi elevi au drept scop ilustrarea activităţii din perioada respectivă şi prezentarea obiectivelor 

pentru noul interval de timp. 

  Şedinţele cu părinţii, desfăşurate lunar sau ori de câte ori este nevoie, urmăresc abordarea unor 

aspecte pedagogice şi promovarea schimbului de idei în legătură cu procesul formativ – instructiv, 

exprimarea unor dileme care îşi pot găsi răspunsul prin comunicare. 

 Lectoratele cu părinţii, organizate sistematic, au drept scop o vie propagandă pedagogică în rândul 

comunităţii cetăţeneşti. Părinţii de la un întreg nivel (clasă, ciclu de învăţământ, şcoală) beneficiază în cadrul 

lectoratelor de prezenţa şi consilierea unor specialişti din domeniul psihopedagogiei sau a unor reprezentanţi 

ai instituţiilor cu care şcoala derulează programe de parteneriat (poliţie, spital, instituţii culturale, etc.). 

 Implicarea părinţilor în organizarea şi realizarea unor activităţi extraşcolare (serbări, şezători, 

concursuri, cercuri, ateliere de lucru, etc.) sudează colectivul lărgit al clasei, favorizează cunoaşterea 

reciprocă, aprecierea efortului şi rezultatelor, constituie o nouă experienţă de învăţare pentru fiecare. 

 Educaţia reprezintă centrarea pe copil, care trebuie să devină deschis la nou, creativ, adaptabil, 

comunicativ, cooperant şi tolerant, integrat, responsabil, competent, demn, împlinit şi fericit. Se poate ajunge 

la aceste deziderate prin educaţie integrată, parteneriat educaţional, motivare individualizată şi pregătirea 

continuă a elevului pentru viaţă. 

 În ceea ce priveşte familia, „Şcolarul are nevoie acasă de un cadru general de viaţă în care să se 

simtă în siguranţă. Pentru aceasta el are nevoie de părinţi calmi, înţelegători, afectuoşi, destul de maleabili în 

raporturile cu copilul, fără a da dovadă de slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinţii se ocupă de el, că iau 

parte la micile lui necazuri şi la problemele care îl interesează, şi că nu se dezinteresează de ceea ce se 

întâmplă la şcoală. Dar în acelaşi timp el are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm pentru a nu-l 

lăsa să-şi închipuie că libertatea lui e fără margini, şi totodată să ştie 

că părinţii săi împărtăşesc acel nivel de exigenţă” (M. Gilly). 

 Părinţii trebuie să le stimuleze copiilor efortul, 

spontaneitatea, iniţiativa, independenţa şi încrederea în sine. Ei 

trebuie să conştientizeze că singura investiţie de valoare, niciodată 

falimentară, pe care o familie o poate face pentru copil este investiţia 

pentru mintea şi spiritul acestuia. 
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Elev Bucur Bogdan 

Clasa a XI-a C 

Prof. Coordonator Săvulescu Manuela 

 

De sute de ani, societatea s-a bazat pe școală și 

învățământ. Fără școală nu am reusi sa ne dezvoltăm 

intelectual, să progresăm, să fim creativi. Școala reprezintă 

instituția specializată în educarea copiilor de la varsta 

timpurie 3 ani până la vârsta maturității. 

Sufletul școlii sunt elevii si profesorii, necunoscute 

într-o ecuație al cărui rezultat îl reprezintă formarea. Elevul 

vine la școala pentru a ști, a învăța, iar profesorul îl ajută să 

știe și să fie. Elevul vine la scoala pentru ca trebuie, iar mai 

apoi descoperă ce bine se simțe in mijlocul unor persoane de 

varsta sa, cu dorințe copilărești sau adolescentine de a face lumea mai buna, cu neliniștile iubirii.  

Profesorul este aceea persoană care ne călauzește într-un univers complicat, dar seducător, care ne 

propune  modele si ne ajută să ne descoperim pe noi înșine și lumea înconjurătoare. Este foarte important ca 

elevul să conştientizeze efortul pe care îl depune dascălul pentru a-i explica materia cât mai bine şi astfel să 

fie înțeleasă. Orice greutate pe care o întâmpinăm pe parcursul anilor de şcoală, o nota mică sau o mustrare 

din partea unui profesor este un pas înainte. 

Școala este locul unde primim o educatie si învățăm multe informații despre viață, societate si lumea 

inconjuratoare. Pe langa toate acestea, școala poate fi locul unde învățăm noi abilități si unde ne facem 

prieteni noi. Pe langa cladirea in sine, scoala reprezinta profesori, invatatori si colegi cu care relaționăm de-a 

lungul a mai multor ani 

Școala e locul unde învățăm să lucrăm în echipă. Munca în echipă ne îndeamnă la colaborare, dar și la 

creativitate, spontaneitate. Lucrând în echipă legăm prietenii, interacționăm atât în cadrul grupei, cât și in 

timpul liber.  

Şcoala în sine nu înseamnă doar o clădire, ci înseamnă un loc în care venim zi de zi pentru a ne pregăti 

pentru viitor. Între pereții acestei clădiri se află ziua de mâine. Menirea acestei şcoli nu este de a ne furniza 

informații pe care o dată cu trecerea timpului să le uităm, ci de a deştepta în noi dorința de a învăța mereu 

lucruri noi, pentru tot restul vieții. 

Şcoala trebuie, să dezvolte aptitudini, să îmbogățească cunoştințele, dar şi să deschidă toate direcțiile 

existenței, să împlinească şi să fie indispensabilă în dezvoltarea personalității individului. 

Ce înseamnă școala pentru mine? O întrebare simplă la care nu pot răspunde, însă, la fel de simplu. De 

ce? Deoarece pentru toți şi pentru fiecare dintre noi, şcoala reprezintă mult mai mult decât o perioadă, o 

instituție, o clădire sau o obligație. Reprezintă, într-o foarte mare măsură, însăşi viața noastră. Școala pentru 

mine reptrezintă primul pas spre cunoaștere și formarea mea morală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Prof. Săvulescu Manuela 

Colegiul  Tehnic ”Gheorghe Magheru ”Târgu Jiu, Gorj 

 

În România, reforma învățământului a început în 1990 după căderea regimului comunist și 

revenirea la regimul democratic. Prin măsurile inițiate de cei care au condus destinul învățământului 

românesc, școala a fost într-o continuă reformă. Schimbările frecvente ale miniștrilor educației, lipsa viziunii 

pe termen mediu și lung, copierea modelelor care nu au răspuns societății românești, insuficiența banilor 

alocați educației au avut mai mult rezultate negative,decât pozitive, simțite de elevi, profesori și părinți. 

Legea educației naționale nr 1/2011 își asumă misiunea de” formare prin educație a infrastructurii 

mentale a societății românești în accord cu noile cerințe derivate din statutul României de țară membră a 

Uniunii Europene și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare sustenabilă a unei resurse 

umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare.”1 Idealul 

educational urmărit de Legea educației naționale constă în ”dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a 

individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt 

necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru 

participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii”2 

Textul generos al legii educației nu își găsește pe deplin corespondentă în realitatea din școală și societatea 

românească contemporană. Incluziunea socială și angajarea pe piața muncii rămân deziderate, în condițiile în 

care, lunar sute de elevi abanonează școala și pleacă în străinătate pentru a munci. În ultimii 15 ani au plecat 

în străinătate 1,3 milioane de elevi.3 Sărăcia, lipsa unei politici coerente și realiste privind măsurile împotriva 

abandonului școlar, mirajul unui câștig material  mai mare în țările Uniunii Europene sunt principalele cauze 

ale abandonului școlar în rândul tinerilor. Apare pertinentă întrebarea: Legea educației ține seama de 

realitățile societății românești sau rămâne doar un dezideat? 

Conform datelor recente prezentate de Eurostat, în momentul actual, România este pe locul trei în 

Uniunea Europeană la abandonul timpuriu al şcolii. Conform aceluiaşi organism european, 18,9% dintre 

tinerii români din intervalul de vârstă cuprins între 18 şi 24 de ani renunţă la studii. La nivelul Uniunii 

                                                           
1 http://www.oldsite.edu.ro/index.php/articles/c21, Art 2, (1) 
2 Idem , Art 2 (3) 
3 https://adevarul.ro/educatie/scoala/-reforma-educatiei-romania-1_5c2eff4edf52022f753581cd/index.html 

http://www.oldsite.edu.ro/index.php/articles/c21


 
 

Europene, suntem depăşiţi doar de Spania, cu un procent al abandonului şcolar de 20,3%, şi de Malta, cu 

20,1%.4 

Din punct de vedere al sexelor, deţinem o altă tristă supremaţie: 18,3% dintre fetele românce 

abandonează şcoala, procentul fiind mai mare decât în Bulgaria. Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar 

în România este în creştere, în vreme ce la nivelul întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în 

Bulgaria, este de scădere. La fel de grav este faptul că un procent mare dintre tineri nu doresc să muncească 

după abandonarea studiilor. Aproximativ o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt clase, 75% 

dintre copiii rromi nu termină ciclul gimnazial 

Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de 

nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea 

încheierii actului de studii început. 

Cauzele abandonului școlar sunt diverse, de natură economică, socială și culturală. Potrivit celui mai 

nou raport de ţară, principala cauză sunt politicile oficiale defectuoase. Rata de părăsire timpurie a şcolii, se 

datorează lipsei de interes la nivel central şi lipsei acţiunilor de depistare şi prevenire timpurie a sărăciei, 

unul din principalele motive de părăsire timpurie a şcolii. Programul cornul și laptele, transportul elevilor cu 

microbuzele școlare, bursele sociale, decontarea unei părți din cheltuielile transportulului sunt măsuri cu 

impact prea puțin vizibil asupra elevilor vulnerabili din cauza sărăciei. Elevi din clasele a XI-XII 

abandonează școala pentru a pleca la muncă în străinătate sau datorită anturajului.  

Școala a ajuns să fie abandonată, și pentru că azi, educația nu e percepută ca valoare în sine; atât 

părinții, cât si elevii nu mai consideră  că școala poate oferi un  un viitor. Familia are un rol decisiv în 

educația copilului, pe care poate să-l influențeze pozitiv sau negativ. Lipsa de interes a membrilor familiei 

față de educație dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi 

imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, 

indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora pot fi cauze ale abandonului școlar. 

Măsurile de prevenire a abandonului școlar pe care noi ca dascăli le putem iniția în rândul elevilor 

constau în implicarea familiei și  colaborarea mai strânsă cu școala, implicarea comunității locale care nu 

trebuie să asiste nepăsătoare la acest fenomen. Un exemplu în acest sens poate fi  și activitatea de voluntariat 

prin care se urmărește strângerea de fonduri, rechizite, cărți, obiecte vestimentare pentru ajutorarea copiilor 

aflați în risc de abandon școlar. În calitate de coordonator al Clubului Voluntarilor organizez periodic astfel 

de acțiuni, dar impactul lor nu este întotdeuna cel ateptat.  

O acțiune de voluntariat realizată  în scopul prevenirii abandonului școlar în cadrul școlii noastre s-a 

numit Mărțișor în ajutor. Elevii voluntari au achiziționat materiale din care au confecționat în tehnica 

quilling mărțișoare și felicitări. Timp de șase săptămâni, voluntarii veneau la școală înaintea orelor de curs și 

lucrau în biblioteca școlii. Rezultalele muncii lor au fost unanim apreciate de cumpărători. Din suma de bani 

strânsă a fost plătit căminul și masa pentru două eleve aflate în situația de abandon școlar datorită sărăciei.  

O altă măsură pentru combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor 

de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la școală fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o 

valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediulșcolar. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 

valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună 

prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de 

educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În fața unui fenomen de o asemenea amploare școala se dovedește neputincioasă în acțiunile 

înteprinse. Este nevoie de implicarea mai activă a familie, a specialiștilor psihopedagogi a comunității locale, 

a liderilor politici pentru ca rata abandonului școlar să scadă. 

 

 

 

                                                           
4 http://www.tribunainvatamantului.ro/abandonul-scolar-un-fenomen-care-face-ravagii-in-invatamantul-romanesc/ 
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Bullying-ul este definit ca fiind un 

comportament ostil/de excludere și de luare în 

derâdere a cuiva, de umilire. Bullying - reprezintă un 

comportament repetat și intenționat prin care 

agresorul își rănește, persecută și intimidează victima 

prin diferite forme:  VERBAL - țipete, porecle, 

sarcasm, insulte, jigniri;  FIZIC - palme, loviri, 

îmbrânciri, bătăi;  MOBBING - agresiune verbală 

și emoțională a unui grup față de un individ;  

RELAȚIONAL - intimidare, denigrare, izolare, 

manipulare;  CYBERBULLYING - trimiterea unui 

mesaj sau a unei imagini pe telefon sau Internet pentru a denigra imaginea unei persoane.  SOCIAL - 

excludere, insulte cu privire la statutul social Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de 

cunoștințe sau de către colegi care îl strigă într-un anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau probleme 

de ordin medical/ familial). Uneori aceste tachinări se transformă în îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în 

atacuri fizice. 

Bullying reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic, care are trei caracteristici: 

- Intenționat – agresorul are ca intenție să rănească pe cineva.  

- Repetat – aceeași persoană este rănită mereu și mereu.  

- Dezechilibrul de forţe – agresorul își alege victima care este percepută ca fiind 

vulnerabilă, slabă și nu se poate apăra singură.  

Fenomenul „bullying” este mult mai des întâlnit decât ne-am dori să credem. Se întâmplă pe 

coridoarele școlii, în curte, pe străzi și, din păcate, uneori și în sălile de clasă. Nedepistat la timp, bullying-ul 

poate lăsa traume și repercusiuni ireversibile asupra adaptabilității copilului în societate. 

Cazurile de bullying implică cel puțin un agresor și o victimă, iar, în unele cazuri, există și 

martori. Putem discuta despre bully-ing fizic, verbal, sexual sau psihic. 

Care sunt cauzele bullying-ului? 

Cauzele cele mai des întâlnite care determină astfel de comportamente ale agresorului pot fi lipsa de empatie, 

egocentrismul, orgoliul, superficialitatea relațiilor umane, și, mai ales, expunerea și preluarea unor modele de 

comportament similare – de cele mai multe ori, copilul reproduce cu semenii săi ceea ce vede acasă. 

Cine sunt cei implicați? 

AGRESORUL vrea să fie cel mai cool rănindu-i, intimidându-i sau jignindu-i pe cei din jurul său. 

Este temperamental, inflexibil, încrezător și nu îi place să accepte regulile. De cele mai multe ori nu are 

empatie și chiar se bucură că produce durere celorlalți. Dorește să domine și să-i controleze pe ceilalți, 

exagerează în situații obișnuite. Agresorul abuzează de putere pentru a-i răni pe ceilalți, deliberat și în mod 

repetat. Ce pierde agresorul? Respectul celorlalți. E bine ca cei din jur să te respecte pentru cine ești, nu de 

teama de a fi împotriva ta. Prieteniile adevărate nu se leagă din frică, ci din respect reciproc.  

VICTIMA (PERSOANA AGRESATĂ) este copleșită de teamă. Unii elevi sunt predispuși să fie 

abuzați din cauză că sunt „diferiţi. De cele mai multe ori, victimele agresorilor sunt elevii care au 

următoarele caracteristici:  supraponderali sau subponderali,  au abilități sociale scăzute,  au puțini 

prieteni sau nu au prieteni,  sunt săraci sau bogați,  au religie sau rasă diferită,  sunt scunzi sau prea 

înalți,  au slabe abilități sportive,  sunt inteligenți, talentați,  au dizabilități fizice,  sunt persoane noi 

din grup,  au părinți divorțați sau  sunt pur și simplu „diferiți” de ceilalți. Indiferent dacă te regăsești sau 

http://www.telefonulcopilului.ro/uploaded/stop%20bullying/ASOCIATIA_TELEFONUL_COPILULUI_GHID_PROFESORI.pdf


 
 

nu în lista de mai sus, aplică principiul: Nu te supăra! Ce pierde victima? Respectul de sine. În clipa în care 

taci, ești de acord cu agresorul tău, cu ceea ce face el. Poți oricând să ieși din jocul lui, începând cua nu crede 

ce zice sau a apela la cei care te pot ajuta cu adevărat. Nu trebuie să faci lucruri care nu-ţi plac, doar pentru a 

nu deveni o victimă. 

SPECTATORUL SAU MARTORUL este cel care vede fenomenul bullying, dar decide să nu 

intervină, de cele mai multe ori din frica de a deveni chiar el/ea o victimă. Unii spectatori instigă agresorul să 

abuzeze victima. Majoritatea spectatorilor acceptă în mod pasiv, privind și nefăcând nimic. De foarte multe 

ori, spectatorii pasivi formează audiența agresorului care dorește să obțină atenție și popularitate. Astfel, el 

este încurajat să continue comportamentul agresiv. 3/5 Spectatorul însă poate avea un rol important în 

oprirea agresiunii. El trebuie să intervină sau să apeleze la ajutorul unui adult. Ce pierde spectatorul? În clipa 

în care taci, nu intervii, ești de fapt pro fenomen bullying. Deja agresorul câștigă de două ori acest joc. 

Este necesar ca școala să rămână mediul sigur și prietenos unde copiii obțin cunoștințe și 

deprinderi esențiale și dezvoltă relații definitorii pentru viitorul lor. 

Ce poți face pentru a preveni situația în care să fi o victimă a bullying-ului? Sună la 

Telefonul Copilului, la 116 111! Fă-ți prieteni în afara școlii, în activitățile tale (ateliere, sport). Astfel vei ști 

mereu că ai pe cine să te bazezi, că ai cu cine să te distrezi, că sunt oameni care te plac.  
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        Educaţia  religioasă este una din laturile educaţiei alături de educaţia 

intelectuala,educaţia fizica, educaţia plastica, educaţia civica etc. Trăirea religioasa 

si manifestarea religiozităţii in fapte curente de viată se cer a fi formate şi 

consolidate prin educaţie. Nimic din ceea ce  primeşte omul prin naştere nu se 

dovedeşte suficient daca el însuşi sau semenii săi nu devin activi in perspectiva 

acestei desavarsiri.Ca si talentul înnăscut, care pentru a deveni plenar are nevoie de 

exerciţiu metodic, religiozitatea prima si înclinaţia originara spre spre pietate se cer 

a fi cultivate, întărite si perfecţionate. Pe de alta parte contează nu numai sa crezi, 

ci sa crezi in cunoştinţă de cauza. Credinţa informata întăreşte omul,ii da o 

direcţie,nu degenerează in credulitate sau erezie. Educaţia religioasa este 

importanta întrucât in lumea moderna exista există tendinţa de a considera viata 

morala independenta de exigentele religiei. In trăirea religioasa isi au originea influente adânci, care pot 

determina pe om la fapte morale, in conformitate cu imperativele divinităţii. 

      Intr-o perioada de disoluţie a reperelor morale, educaţia religioasa poate aduce un suflu nou in ceea ce 

priveşte aspectele relaţionale, comportamentale la nivel individual sau social. Este evident ca societatea 

românească trece printr-o perioada de criza morala si spirituala. Chiar codurile etice de sorgitudine laică sunt 

puse in discuţie si generează o anumita neâncredere, şi din cauza conotaţiilor lor ideologice. Morala de tip 

religios poate umple un gol sau ne ajuta sa depăşim anumite sincope de orientare existenţiala . Educaţia 



 
 

religioasa este temelia educaţiei morale; preceptele moralei creştine nu sunt produsul raţiunii româneşti ca si 

etica filosofica, ci sunt revelate. De aceea, creştinul are certitudinea ca Dumnezeu nu este o simpla 

construcţie a speculaţiei, ci ca EL exista aievea. Pana sa ajungă la autonomie morala,persoanele parcurg o 

perioada de eteronomie morala, respectiv de ascultare, de supunere fata de normative etice externe. Religia 

presupune o normativitate cu un evident conţinut moral. De exemplu, exista persoane rebele, care nu accepta 

atât de uşor regulile impuse de instanţele comune. Pentru acestea,dar si pentru ceilalţi oameni, reliefarea unor 

comandamente transcendente,ce au o alta autoritate valorica si care pretind un anumit comportament, poate 

constitui o cale operativa de reglementare a conduitelor intr-o situaţie dată. Apare insa o chestiune de ordin 

deontologic:religia nu oasa isi au trebuie folosita drept instrument in rezolvarea unei probleme, fie ea si 

prestanţa, dar si circumstanţiala. Preceptul religios nu trebuie sa devina o sperietoare pentru firile dificile, ci 

trebuie interiorizat, incorporat natural in modul nostru de a fi sau de a face. 

      A fi iniţiat din punct de vedere religios înseamnă a fi educat, a avea capacitatea de a spori educaţia si de a 

o continua de unul singur. Educaţia  religioasa deschide apetitul catre perfecţionarea de sine .Educaţia in 

spirit religios poate constitui o cale de perfecţionare a persoanei si din punct de vedere intelectual, moral, 

estetic, civic, fizic etc. Reprezintă o modalitate de responsabilizare a eului in legătură cu căile sau alegerile 

ulterioare. Cine este educat din punct de vedere religios are un start existenţial favorizant si este pasibil de 

perfecţionare pe mai departe. 

Educaţia  religioasa este importanta si din punct de vedere social; ea înseamnă educaţia omului in comunitate 

si pentru comunitate. 

Reperele axiologice ale educaţiei religioase sunt: iubirea, încrederea si libertatea. Educaţia religioasa 

trebuie sa înceapă  încă din copilărie, deoarece copilul poate fi mai influenţat religios-moral când este mic 

decât mai târziu. Deprinderile bune formate in copilărie, rămân  uneori valabile pentru toata viata. Preceptul 

religios nu trebuie sa devina o sperietoare pentru firile dificile, ci trebuie interiorizat, incorporat natural in 

modul nostru de a fi sau de a face. 

      A fi iniţiat din punct de vedere religios înseamnă a fi educat, a avea capacitatea de a spori educaţia si de a 

o continua de unul singur. Educaţia  religioasa deschide apetitul catre perfecţionarea de sine .Educaţia in 

spirit religios poate constitui o cale de perfecţionare a persoanei si din punct de vedere intelectual, moral, 

estetic, civic, fizic etc. Reprezintă o modalitate de responsabilizare a eului in legătură cu căile sau alegerile 

ulterioare. Cine este educat din punct de vedere religios are un start existenţial favorizant si este pasibil de 

perfecţionare pe mai departe. 

Educaţia  religioasa este importanta si din punct de vedere social; ea înseamnă educaţia omului in comunitate 

si pentru comunitate. 

Reperele axiologice ale educaţiei religioase sunt: iubirea, încrederea si libertatea. 

Educaţia religioasa trebuie sa înceapă  încă din copilărie, deoarece copilul poate fi mai influenţat religios-

moral când este mic decât mai târziu. Deprinderile bune formate in copilărie, rămân  uneori valabile pentru 

toata viata. 

Acţiunea de iniţiere in taina vieţii creştine, de formare a personalităţii religioase se face si in cadrul 

învăţământului religios, urmărindu-se informarea si formarea elevilor in vederea atingerii idealului vieţii de 

creştin. Chiar daca religia s-ar reduce numai la credinţa, nu trebuie minimalizat rolul educativ al acesteia. 

Educaţia nu poate fi exclusiv raţionala nici exclusiv confesională. Instrucţia, proces de spiritualizare a 

omului, ar fi sărăcită dacă nu  s-ar avea in vedere integralitatea dintre materie şi spirit. 

Alături de valenţele morale ale religiei, merită să subliniem şi capacităţile ei in formarea unei 

imagini globale, holiste asupra existenţei, căci o atitudine religioasă cu privire la existenţă nu este nimic 

altceva decât un ansamblu de judecăţi sistematice asupra semnificaţiei acesteia. Prin religie, copilul nu numai 

că este pus în relaţie cu zonele perfecţiunii transcendente, dar, totodată, la nivelul persoanei, se creează o 

predispoziţie de inserţie a eului intr-o regiune de valori profunde, unde viţa se concentrează, devine mai 

ardentă, mai personală, mai autentică. De aici decurg şi o serie de consecinţe practice ale credinţei religioase: 

ea tonifică motivaţiile, îmbie la acţiune temeinică si facilitează rezolvarea unor sarcini dificile. Fortificarea 

interiorităţii se sprijină pe credinţă. 



 
 

Religia se învaţă prin armonizarea vieţii fizice a elevului, în acord cu cea spirituală, acesta ajutându-l 

să le pună la suflet şi să le practice in viaţă. 

mântului religios, urmărindu-se informarea si formarea elevilor in vederea atingerii idealului vieţii de creştin. 

Chiar daca religia s-ar reduce numai la credinţa, nu trebuie minimalizat rolul educativ al acesteia. Educaţia 

nu poate fi exclusiv raţionala nici exclusiv confesională. Instrucţia, proces de spiritualizare a omului, ar fi 

sărăcită dacă nu  s-ar avea in vedere integralitatea dintre materie şi spirit. 

Alături de valenţele morale ale religiei, merită să subliniem şi capacităţile ei in formarea unei 

imagini globale, holiste asupra existenţei, căci o atitudine religioasă cu privire la existenţă nu este nimic 

altceva decât un ansamblu de judecăţi sistematice asupra semnificaţiei acesteia. Prin religie, copilul nu numai 

că este pus în relaţie cu zonele perfecţiunii transcendente, dar, totodată, la nivelul persoanei, se creează o 

predispoziţie de inserţie a eului intr-o regiune de valori profunde, unde viţa se concentrează, devine mai 

ardentă, mai personală, mai autentică. De aici decurg şi o serie de consecinţe practice ale credinţei religioase: 

ea tonifică motivaţiile, îmbie la acţiune temeinică si facilitează rezolvarea unor sarcini dificile. Fortificarea 

interiorităţii se sprijină pe credinţă. Religia se învaţă prin armonizarea vieţii fizice a elevului, în acord cu cea 

spirituală, acesta ajutându-l să le pună la suflet şi să le practice in viaţă. 

Deci, pe lângă metodele de predare-învăţare folosite, trebuie să cultivăm predispoziţia religioasă şi 

prin alte forme de manifestare, care apoi să se exteriorizeze prin sentimentul religios si să se concretizeze 

printr-o serie de acte si atitudini morale, rituri, ceremonii şi practici religioase. Dacă vom reuşi sa cultivăm 

predispoziţia religioasă a elevilor pentru a o exterioriza prin sentimentul religios şi să se concretizeze printr-o 

seamă de acte şi atitudini morale vom reuşi să păstrăm pe mai departe credinţa prin elevii noştri. Ceea ce să 

menţionăm în special, faptul că educaţia moral-religioasă este o misiune deosebit de grea. În fiecare zi 

trebuie să ne gândim că sămânţa pe care o sădim în sufletele lor trebuie să încolţească pentru a deveni mai 

buni, mai iubitori faţa de Dumnezeu şi faţă de aproapele lor. Profesorului îi revine această nobilă misiune ”de 

a fi lucrător împreună  cu Dumnezeu pentru formarea sufletelor elevilor”.Un sacrificiu mare pentru a scoate 

la iveală frumuseţea sufletului. 
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        Sfintele icoane împodobesc de veacuri sfintele lăcaşuri, dar şi 

casele credincioşilor creştini. Cultul cinstirii sfintelor icoane s-a 

statornicit la Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea din anul 

787. Părinţii Bisericii ne învaţă că, prin cinstirea icoanei, noi nu ne 

închinăm materiei din ea, ci persoanei pe care ea o înfăţişează. 

Icoana devine sfântă atât prin sfinţenia chipului pictat pe ea, cât şi 

prin sfinţirea pe care preotul o săvârşeşte cu harul Duhului Sfânt.  

În cateheza ce urmează primim o expunere concisă a 

învăţăturii ortodoxe cu privire la sfintele icoane. După învăţătura ortodoxă, cinstirea sfintelor icoane este 

parte integrantă a cultului bisericesc. Aşa se explică faptul că, în Ortodoxie, nu există serviciu religios sau 



 
 

ritual liturgic fără prezenţa icoanei. Părinţii Bisericii au văzut în icoanele sfinţilor prezenţa lui Hristos şi a 

Duhului Sfânt, a energiilor dumnezeieşti necreate, dar şi o cale de a-L vedea pe Dumnezeu mai lămurit, prin 

contemplare. „Trebuie să ne apropiem de icoană și să ne închinăm ei cu frică și evlavie, întrucât 

închinarea ei urcă la Hristos, și să credem că prin ea ne vine un har dumnezeiesc și că împăr tășește 

sfințire celor ce se apropie de ea cu credință. Pentru că și la tipul făcătoarei -de-viață Cruci și la icoana 

Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și a tuturor sfinților toată închinarea sfințitoare a icoanelor urcă 

prin intermediul prototipurilor lor la Dumnezeu’’.Icoana - obiect de cult. Etimologic, cuvântul icoană 

provine din grecescul, care se traduce prin asemănare, imagine, portret. Sfăntul Ioan Damaschinul (†749) o 

defineşte drept „reprezentare a unui sfânt sau a unei scene biblice“. Prin ritualul de sfinţire a icoanei se 

produce o legătură între imagine şi prototipul ei, între cel care este pictat şi pictura însăşi. Astfel, prin puterea 

acestei prezenţe harice se sfinţeşte orice icoană, care devine din tablou religios icoană făcătoare de minuni, 

obiect de cult, venerat în biserică şi în casele creştinilor. Despre cinstirea icoanelor gasim argumente atat În 

Vechiul Testament, Dumnezeu cel Nevăzut nu putea fi zugrăvit în icoane. Însă, la porunca Domnului, Moise 

va ridica în Templul Sfânt ,,heruvimii slave|” (Ieş. 25, 18-21; Ieş. 26, 31; II Par. 3, 14; comp. Evr. 9, 5)., cat 

si in Noul Testament,Domnul Hristos, „chipul (icoana) lui Dumnezeu celui nevăzut“ (Col. 1, 15) şi „chipul 

fiinţei lui Dumnezeu“ (Evrei 1, 3), S-a smerit pe Sine, luând chip de rob (Filip. 2, 7), ca pe om să-l 

mântuiască. „Cuvântul S-a făcut trup“ (In.  1, 14). Întruparea devine, astfel, temeiul de bază al teologiei 

icoanei. Necinstind icoana, necinsteşti Întruparea. 

Existenta   icoanei este bine lămurită de către Sfântul Ioan Damaschinul, care, combătându-i pe 

iconoclaşti, spune: „Fiindcă sfinţii au fost plini de Duhul Sfânt, în viaţă fiind, chiar şi când au trecut la cele 

veşnice, harul Sfântului Duh s-a pogorât asupra lor în morminte şi asupra chipurilor lor în icoane, nu în 

esenţă, ci după lucrare“. Aşadar, lucrarea Duhului - condiţie a vederii duhovniceşti a lui Hristos (In. 15, 26), 

este esenţială pentru teologia icoanei. Sfântul Vasile cel Mare (†379) spune că ,,ceea ce cuvântul transmite 

prin auz, pictura arată în tăcere şi prin imagine,`` devenind astfel o carte de teologie, ce transpune dogma în 

culori. 

In ceea ce priveste rolul icoanei amintim : 

- dogmatică - mărturisire de credinţă în Întruparea Mântuitorului; 

- harismatică - sau sfinţitoare, prin lucrarea Sfântului Duh; 

- latreutică - de adorare (latria) a lui Dumnezeu, supravenerare (iperdoulia) pentru Maica Domnului şi 

venerare (doulia) pentru sfinţi şi puterile îngereşti; 

- anamnetică - de aducere-amintire a smereniei Fiului lui Dumnezeu, de îndemn la rugăciune şi contemplaţie 

(Sf. Teodor Studitul). 

     Potrivit Tradiţiei, Mântuitorul este primul iconograf, deoarece Şi-a întipărit chipul drept icoană de 

trei ori. Mai întâi, a dăruit chipul Său, pe o pânză, regelui Abgar al Edessei, pe care l-a vindecat de lepră. Cea 

mai veche menţiune în acest sens se află într-un document numit Doctrina lui Addaï, Addaï fiind Episcop al 

Edesei († 541). Avem apoi mahrama Sfintei Veronica de pe drumul Golgotei, şi, în fine, giulgiul cu care a 

fost înmormântat Domnul Hristos. „Tradiţia pictării icoanelor exista încă din vremea propovăduirii 

apostolice“, afirmă Mansi, un celebru editor al Actelor emise de Sinoadele Bisericii. 

       Conform tradiţiei ortodoxe, notează Leonid Uspensky, Sfântul Evanghelist Luca ar fi pictat, la 

puţin timp după Cincizecime, primele trei icoane ale Fecioarei Maria: „Milostiva“ sau Eléousa, 

„Călăuzitoarea“ sau Odighitria, în care se accentuează dumnezeirea Pruncului şi „Rugătoarea“ sau Oranta, 

unde Maica Domnului apare singură, rugându-se. 

     Sinodul al VI-lea Ecumenic, prin Canonul 82, oficializează dogma icoanei. Cu toate acestea, timp 

de peste un secol de aici înainte, iconoclaştii vor reprima icoana. Însă, Biserica va birui prin marii apărători 

de atunci ai cultului icoanelor - Sfântul Ioan Damaschin şi Sfântul Teodor Studitul. Sinodul al VII-lea 

Ecumenic (787) statorniceşte dogma icoanei, însă acest lucru nu va fi de ajuns. Tulburările iconoclaştilor vor 

continua până în martie 843, când, sub oblăduirea împărătesei Teodora, se va întruni un alt sinod la 

Constantinopol, care va consfinţi definitiv dogma şi teologia icoanei. De atunci până astăzi, s-a stabilit ca 

dată de cinstire a icoanelor prima Duminică din Postul Mare, denumită generic „Duminica Ortodoxiei“. 



 
 

       Cea mai întâlnită obiecţie: icoana este „idol, chip cioplit“, iar cinstirea ei încalcă porunca a doua din 

Decalog (Ieş. 20, 4). Pentru un răspuns punctual, complet, trebuie să apelăm neapărat la sursele bibliografice 

„clasice“ (Catehism, Sectologie etc.). Concis, semnalăm totuşi: icoana identifică, deodată, două realităţi 

distincte, lumea văzută şi nevăzută, deosebindu-le, dar definindu-se ca o punte de legătură între ele (Ieş. 26, 

31). Or, idolul - plăsmuire omenească a naturii sau a lumii înconjurătoare, limitează şi întunecă existenţa, 

fiind „un zid care închide lumea aceasta“ (pr. D. Stăniloae). 

       Biserica Romano-Catolică n-a mai păstrat canonul ortodox, introducând pe lângă icoane statuile, 

reprezentări  tridimensionale, care creează o senzaţie de „naturalism renascentist“ şi datorită cărora limbajul 

realismului simbolic dispare. În acest fel, transcendenţa divină este coborâtă la nivelul noţiunii vieţii zilnice, 

mai aproape de profan. 

       Recapitulând, spunem că icoana este obiect de cult, fereastră către Cer, mărturisire a credinţei şi mijloc 

de a grăi cu Dumnezeu şi sfinţii Săi. Asociem cinstirea icoanelor cu cinstirea sfinţilor, a Sfintei Cruci, a 

sfintelor moaşte, a Sfintei Evanghelii  
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Motto: 

 „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze”. 

 

 (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 

 

În condiţiile social-istorice de mobilitate 

demografică, convieţuirea naţionalităţilor este 

asigurată şi garantată de un climat socio-politic 

favorabil şi de mediul pluricultural. Coexistă, în mod 

obiectiv, spaţii culturale diferite, idei, concepţii, 

obiceiuri, tradiţii şi credinţe diferite. În aceste 

condiţii, numai dialogul intercultural creează suportul 

optim pentru buna convieţuire. În contextul 

interferenţei culturilor, dialogul intercultural creează 

deschideri de cunoaştere reciprocă a membrilor 

comunităţilor prin valorile proprii, de acceptare şi respectare a diferenţelor. 



 
 

Educaţia interculturală reprezintă o nouă dimensiune a educaţiei contemporane. Scopul acestui tip 

de educaţie este de a facilita relaţiile interculturale, de a contribui la formarea şi intensificarea atitudinii de 

toleranţă, de acceptare a celuilalt. Diferenţele în raport cu celălalt vizează mai multe domenii: limbă, religie, 

practici sociale, de relaţionare, vestimentare, alimentare, de petrecere a timpului liber, tradiţii etc. În funcţie 

de acestea individul în interacţiune cu cel diferit de el poate să aibă un ansamblu de reacţii complexe de 

natură cognitivă, afectivă, comportamentală. Valorile incluse în finalităţile educaţiei interculturale nu se pot 

realiza de la sine. Deschiderea faţă de celălalt, acceptarea acestuia, toleranţa nu sunt înnăscute, ci se 

construiesc în personalitate prin demersuri educaţionale sistematice. Din perspectiva cultivării şi promovării 

acestor valori, rolul şcolii este deosebit de important în transformarea acestor diferenţe într-o şansă a 

dezvoltării personale şi a comunităţii şi de aici diminuarea lor ca sursă de prejudecăţi, tensiuni şi disconfort 

Educația inerculturală se referă la posibilitatea educării diferitelor grupuri etnice, religioase, 

culturale şi tradiţionale pentru a lucra împreună în spiritul respectului reciproc şi al înţelegerii reciproce. 

Aceasta înseamnă cunoaşterea în ambele sensuri a culturii şi a tradiţiilor de către parteneri. Educaţia 

interculturală promovează plurarismul etnocultural şi le dezvoltă elevilor capacitatea de a trăi împreună în 

armonie, în perspectiva unei societăţi a egalităţii în drepturi şi a echităţii.  

Interculturalitatea este o componentă a realității zilnice din școală. Tot modul de învățare este 

organizat din perspectiva interculturală, permițând învațarea prin colaborare, comunicare și nicidecum de 

marginalizare a unor elevi.Deschiderea spațiului școlii către comunitate și specificul ei, organizarea unor 

întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural dar nu în detrimentul majorității, urmărește realizarea 

obiectivelor de egalizare a șanselor în educație. 

Şcoala este chemată să ofere prin intermediul educaţiei interculturale un model al convieţuirii 

paşnice şi constructive într-o societate în care locuiesc împreună membrii mai multor grupuri etnice. Şcoala 

interculturală trebuie să-i înveţe pe elevii săi să trăiască împreună, în acelaşi univers cu valori diferite. Școala 

interculturală reprezintă un spaţiu al comunicării şi al respectului pentru cei diferiţi; toţi elevii sunt valorizaţi 

şi stimulaţi să-şi dezvolte propriul potenţial, au oportunităţi egale de învăţare, sunt favorizate interacţiunile 

între elevi, schimbul cultural, munca în echipă. 

Comunicarea interetnică are ca mobil interesele sociale, economice, politice, culturale şi are ca 

fundament dialogul cultural. Dialogul intercultural facilitează relaţiile de colaborare, de înţelegere şi de 

armonie socială. Dialogul intercultural se sprijină pe dualitatea identitate/alteritate, se motivează pe nevoia 

de identitate a individului şi pe corelativul ei, nevoia de alteritate. Din punct de vedere psihologic, nevoia de 

identitate (etnică, culturală, lingvistică) este o condiţie a echilibrului psihic uman, iar nevoia de alteritate, de 

raportare la celălalt, asigură posibilitatea dialogului intercultural. Identitatea şi alteritatea sunt inseparabile şi 

trebuie tratate ca atare, deoarece ele exprimă esenţa fiinţei umane ca fiinţă culturală. 

Dialogul intercultural este necesar pentru cunoașterea celui diferit, pentru promovarea diversităţii, a 

principiul respectului pentru diferenţe sau cel al egalităţii şanselor. 

Cadrele didactice promovează dialogurile interculturale în interiorul clasei prin valorificarea 

specificităţii fiecărui elev şi gestionează adecvat diferenţele culturale dintre medii. În şcoală se desfăşoară 

activităţi şcolare şi extraşcolare care solicită adecvat toate categoriile de elevi, care ţin cont de specificul 

acestora, de resursele culturale pe care aceştia le pot aduce în spaţiul şcolii, din comunitatea din care fac 

parte. În şcoală funcţionează clase multiculturale, echilibrat structurate şi nicidecum segregate pe criterii 

entice. 

Preocuparea cadrului didactic urmărește ca 

toate strategiile de comunicare şi cooperare între 

grupuri să asigure şanse egale în ceea ce priveşte 

participarea la interacţiunile din clasă, la procesul 

educaţional. Este important atitudinea cadrului didactic, 

aşteptările pe care le are de la elevii de diferite etnii, 

ştiind fiind că submotivarea unora dintre ei sau 

aşteptările nestimulate au efecte negative în formare. 

Astfel, indiferent de tipurile sau denumirile metodelor 



 
 

utilizate, acestea sunt eficiente dacă, împreună cu întreg ansamblul educaţional, reuşesc să-i ajute pe elevi să-

şi atingă maximul de potenţial, să fie încrezători în propria lor identitate culturală şi în interacţiunile cu 

ceilalţi, dacă au o bună imagine de sine şi o percepţie echilibrată a lumii în care trăiesc. 

Școala trebuie să permită contactul şi comunicarea (accentul fiind pus pe interacţiune), stimulând 

respectul reciproc şi valorizarea pozitivă a diferenţelor culturale. Un factor important în aplicarea educaţiei 

interculturale este cadrul didactic care facilitează învăţarea, moderează dialogurile şi este un mediator 

cultural. De altfel şi elevul trebuie să aibă un rol activ, reflexiv dar şi critic în dialogul cu ceilalţi elevi şi 

cadrul didactic, să se simtă valorizat în identitatea culturală proprie, etnică şi religioasă. Dar şi părinţii pot 

interveni în educaţia interculturală, pot influenţa pozitiv sau negativ deprinderile acestei educaţii. 

Cunoaşterea aportului fiecărei civilizaţii la dezvoltarea gândirii umane reprezintă punctul de 

plecare al interculturalităţii Privită din perspectiva integrării, şcoala reprezintă spaţiul în care se desfăşoară 

un schimb intercultural al valorilor, într-o manieră activă, caracterizată prin participare şi implicare. 

Pornind de la premisa că într-o societate există persoane şi grupuri diferite, există motivaţii, 

experienţe de viaţă, idei şi puncte de vedere diferite, educaţia interculturală presupune reducerea 

inegalităţilor de natură socială, etnică, religioasă sau de altă natură şi posibilitatea manifestării elementelor 

specifice fiecărei culturi. 
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La sfârșitul secolului al XIX-lea începutul secolului XX în cultura 

gorjană se afirma Alexandru Ștefulescu (1856-1910) intelectualul preocupat 

de știință și învățământ care a lăsat opere importante care și astăzi sunt folosite 

de cercetători: :monografii de localități și mânăstiri gorjene, editarea de 

documente istorice, cercetări de toponimie gorjene. 

Alexandru Ștefulescu s-a născut la Târgu Jiu, a absolvit Școala 

Primară de băieți nr.1, apoi Seminarul de la Râmnicu Vâlcea și Seminarul 

Central de la București. 

În 1879 a devenit institutor la Târgu Jiu și a început studiul limbii 

slavone la Viena pentru a putea descifra documentele vechi redactate în limba 

slavonă. 

Monografiile științifice au urmărit realizarea unor istorii ale 

localităților și așezărilor monastice din județul Gorj, realizând astfel o parte din istoria Gorjului. Alexandru 

Ștefulescu a analizat în două lucrări istoria orașului Târgu Jiu: ”Încercare asupra istoriei orșului Târgu Jiu” 

1899 și ”Istoria Târgu Jiului” 1906. El este cel care stabilește denumirea orașului Târgu Jiu: târgul apei sau 

târgul de lângă apă. 



 
 

Pentru localitățile gorjene a realizat două lucrări: ”Gorjul istoric și pitoresc” 1904 și ”Din trecutul 

Gorjului” 1907. În prima lucrare a explicat toponimicul Gorj ”sub influența slavă Jiul de Sus s-a numit Gorj 

de la cuvântul gora-munte sau gorh-su și jil Jiul”. În a doua lucrare analizează satele dispărute și satele care 

și-au schimbat numele și arată importanța documentelor vechi pentru istorie. 

Așezări monastice gorjene despre care Ștefulescu a scris monografii științifice sunt Tismana, 

Strâmba, Polovragi, Crasna. Fiecare monografie cuprinde descrierea așezării mănăstirii, a satului cu atestare 

documentară, descrierea bisericii cu anexele mănăstirii și apoi un șir de documente așezate în ordine 

cronologică cu referire la mănăstirea și localitatea în care se află. 

Alexandru Ștefulescu a înțeles importanța documentelor istorice necesare pentru aflarea trecutului nu 

numai la nivel național, ci și local, astfel a adunat documente de la Arhivele Statului, Academia Română sau 

de la particulari. Aceste documente au format o colecție ce poartă numele ”Alexandru Ștefulescu”. 

Documentele erau însoțite de date bibliografice despre domnitorul care le-a emis sau date paleografice sau 

diplomatice. 

Activitatea lui Alexandru Ștefulescu nu s-a limitat numai la cercetarea și publicarea documentelor 

slavisticii românești, ci și la conservarea lor, Astfel, din inițiativa sa a luat naștere  primul muzeu județean 

din țară- Muzeul Gorjului– în data de 16 iulie 1894. 

Pasionat de istorie, de trecutul Gorjului, Alexandru Ștefulescu a strâns în jurul său oameni de cultură 

care l-au ajutat și susținut în demersurile sale de a pune bazele unui muzeu de istorie. Profesorul Iuliu Moisil, 

inginerul Aurel Diaconovici, artistul plastic Vitold Rola-Piekask au contribuit la formarea colecției care va 

forma nucleul muzeului. În actul de constituire se precizează scopul înființării muzeului ”Întemeiatu-s-a 

astăzi 16 iulie 1894 acest muzeu în care se vor găsi toți cărora le este scump neamul românesc, trecutul 

istoric, etnografic, flora, fauna și trecutul preistoric al Gorjului.”  

Până  la construirea unei clădiri care să găzduiască colecțiile strânse de Alexandru Ștefulescu acestea 

au fost expuse în două încăperi de la parterul Palatului Administrativ, între anii 1870 și 1875, apoi în clădirea 

Gimnaziului, iar în 1898 muzeul și-a găsit spațiu în clădirea nouă a Gimnaziului Tudor Vladimirescu, în sala 

mare aflată la etaj.  

În aprilie 1896 a apărut și singurul număr a buletinului Publicațiile Muzeului Județean al Gorjului. 

Din inițiativa Ligii femeilor din Gorj și a președintei acesteia Aretia Tătărăscu, în 1925, va fi 

deschisă o campanie de strângere de fonduri pentru construirea unei clădiri destinate muzeului. Proiectul a 

fost încredințat arhitectului Iulius Doppelreiter fiind inspirat din arhitectura culei Crăsnaru din Grotea Gorj 

iar amplasarea muzeului a fost hotărâtă în Grădina Publică a orașului Târgu Jiu. Noul muzeu a fost inaugurat 

în 5 septembrie 1926 și va funcționa aici până în 1954, când datorită spațiului insuficient pentru colecțiile 

muzeului a fost mutat mai întâi într-o casă naționalizată, apoi în clădirea unde debutase în 1894 ca instituție. 

Nu toate documentele s-au păstrat până astăzi, un moment trist fiind ocupația germană din timpul 

primului război mondial când trupele germane au ocupat clădirea și au distrus sau înstrăinat o parte ale 

obiectelor colecției. 

Alexandru Ștefulescu a depus un efort uriaș pentru studiul slavisticii românești, a realizat opere de o 

remarcabilă valoare: articole și monografii despre localități și mănăstiri din Gorj, o colecție de documente 

slavo-române. Mare parte din lucrările sale nu au fost depășite de cercetări ulterioare, iar o parte din 

documentele slavo-române dispărute în decursul timpului se găsesc numai în publicațiile sale. 

Muzeul Județean, dar și o școală generală din Târgu Jiu au ca patron spiritual ilustrul înaintaș 

gorjean, în semn de apreciere pentru munca depusă de-a lungul anilor în slujba Gorjului. 

 

Anexe: 

        Al Ștefulescu -  Muzeul Județean” Al Ștefulescu” -  Școala Ginazială ”Al Ștefulescu” 
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Este un fapt cunoscut că bibliotecile au înflorit când 

civilizaţia care le-a creat se afla la apogeul său,iar când 

civilizaţia se apropia de declin, rolul bibliotecilor se diminua 

mult. Evoluția bibliotecilor se constituie astfel  într-un 

sensibil barometru al unei societaţi, al unei civilizții.  

 

Bibliotecile publice au luat fiinţă încă din antichitate,  

dar notiunea „publica" era diferita de  ceea ce se înţelege 

astăzi printr-un asemenea gen de deschidere. Accesibile 

numai elitei intelectuale şi politice, bibliotecile din 

Alexandria, de la Atena, din Roma sau din alte mari centre 

culturale au jucat un rol esenţial în apariţia unor practici intelectuale, în acumularea informaţiei, în circulaţia 

ideilor, dar care nu aveau un public comparabil cu cel de azi, pentru bunul motiv ca nu exista interes din 

partea publicului cititor. 

 Evul Mediu european nu a cunoscut biblioteca publica- închise în mânăstiri, colecţiile nu erau 

accesibile decât unui numar foarte restrans de clerici şi teologi.  Bibliotecile princiare, ducale si ale altor 

familii nobile, constituite din Evul Mediu si dezvoltate ulterior, erau colecţii private.  

Abia în secolul al XVIII-lea s-au deschis instituţii pe care le puteau frecventa şi cititori care nu erau 

nici nobili, nici carturari, nici clerici.  

Rolul lecturii asupra circulatiei ideilor, schimbarilor de mentalitate şi ulterior asupra schimbarilor 

sociale devine tot mai evident. Romanii se trezesc la viata intelectuala (elita poseda bune biblioteci si 

comanda sau aduce din calatorii carte straina si de actualitate in Occident), dar şi cei ramaşi acasa doresc sa 

se cultive. Bibliotcile școlare  joaca, in aceasta situatie, si rolul de biblioteca publica, dar inca în mica masura 

sunt consultate de cei din exteriorul instituției. 

In anul 1850 Biblioteca Colegiului National de la „Sf. Sava", biblioteca publică din Bucuresti, a fost 

supusa unei verificări minuțioase care a relevat prezența în colecţii a mai multor lucrari ce treceau atunci 

drept imorale si periculoase iar moartea bibliotecarului, losif Genilie a facut ca ea sa nu mai fie accesibila 

publicului decât din decembrie 1892.  

Prin grija lui Petrache Poenaru, încep să se cristalizeze demersuri de organizare coerentă a lecturii 

publice.  

Erau încercari foarte modeste, dar autoritaţile începeau sa conştientizeze totuşi importanţa 

constituirii unor instituţii publice destinate lecturii.  

La sfarsitul secolului al XIX-lea, prin eforturile si bunavointa iubitorilor de carte, de obicei profesori 

și învătatori, s-au inființat si bibliotecile rurale.  In 1868 a aparut o broşura, semnata de Ion C. Lerescu cu 

titlul"Propunere pentru creearea de biblioteci in toate comunele României." Deşi în “Regulamentul pentru 

bibliotecile publice", din 1864 se stipula organizarea de biblioteci si in comune, prevederea ramasese doar un 

deziderat. In 1884, învăţătorul Ion Aristotel scria si el în „Gazeta săteanului”. un îndemn pentru învăţatori şi 

pleda pentru înfiinţarea bibliotecilor rurale. Scopul acestora urma sa fie luminarea populatiei, educatia si 

accesul la cultura. 

Un rol important in organizarea si dezvoltarea lecturii a fost asumat de "Casa Scoalelor si Culturii 

Poporului" si unele fundatii culturale care au inițiat o veritabila politica de ridicare a națiunii prin cultura in 

cadrul unor programe de anvergura. Intre 1924 si 1927, Casa Scoalelor a organizat si inzestrat 7.436 

biblioteci populare si scolare cu peste 1.300.000 de volume. 



 
 

Pe tot parcursul istoriei sale, lectura publica a evoluat în legătură directa cu istoria învăţământului. 

Şcoala şi biblioteca s-au dezvoltat simultan, fiind marcate de aceleași curente de gandire, fenomene sociale, 

programe — si ingerințe — politice, componente psiho-sociale şi culturale.  

Rolul bibliotecii publice, școlare , comunale   romanesti rămane important, prin felul în care este ea 

percepută de utilizatori, dar şi la nivelul cultural, ca promotor al culturii actuale și al tendințelor de evoluție a 

serviciilor de bibliotecă.  
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215 ani de la nașterea patronului spiritual al școlii noastre, 

Generalul Gheorghe Magheru (1804-1880) 
 

Dur Bianca 

Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” 

 

“Viata noastră este sumbra , 

Ninge peste noi mâhnire ; 

Nu găsim un strop de umbra , 

Ca-m tăiat pomi in nestire .” 

                            Gheorghe Magheru  

 

   Gheorghe Magheru s-a născut la 8 Aprilie 1802, Bârzeiu de Gilort, 

județul Gorj și a decedat la 23 Martie 1880, București . A fost un comandat 

militar in oastea lui Tudor Vladimirescu, apoi comandat in războiul ruso-turc 

din 1828-1829, vătaf al județului Romanați ,ministru de finanțe in cabinetul 

revoluționar din Tara Românească in anul 1848, apoi, temporar , comandat 

general al trupelor revolutionare din Tara Românească. 

   La o vârsta foarte frageda a fost obligat , împreuna cu familia , sa ia 

calea pribegiei,când , in august 1806,un corp expeditionar turc sub comanda lui Bechir , a prădat Oltenia . 

Lui Gheorghe Magheru ii datorăm pastrarea județului Gorj 1833 când administrația rusa condusă de 

generalul Pavel Kisselev voia sa îl desființeze . A fost nevoie de multa influența și putere de convingere 

pentru ca Gorjul sa nu fie sters de pe harta. Contemporanii i-au arătat multa recunoștință după o asemenea 

fapta , episodul fiind foarte cunoscut in toata istoriografia . Astfel la 19 Septembrie 1833, Barbu Viișoreanu-

deputatul Gorjului in Adunarea Obștească de la București i-a oferit un dar lui Magheru in numele locuitorilor 

care s-a ridicat la 28 de galbeni împărătești ,suma considerabilă pentru vremea aceea. Gheorghe Magheru 

avea sa declare ca “nu și-a făcut decât datoria fata de ne-am și patrie,fata de concetățenii săi” și va refuza 

suma, dăruindu-o pentru plata medicului “ ce va fi orânduit in Tg Jiu .” 

    În data de 8 Aprilie 2019,elevii Colegiului Tehnic Gheorghe Magheru ,au comemorat cei 215 ani de 

la nașterea lui Gheorghe Magheru . In curtea liceului,in fata statuiei, se afla o coroana de flori, depusă de 

elevii Colegiului Tehnic ,ajutați de doamna profesor Savulescu Manuela . 



 
 

 

Prof Prof. Săvulescu Manuela 

Colegiul  Tehnic ”Gheorghe Magheru ”Târgu Jiu, Gorj 

 

 

Mișcarea condusă de Horea, Cloșa și 

Crișan  a deschis șirul marilor mișcări sociale și 

politice ale epocii moderne și a direcționat 

mișcarea politică națională  din secolul al XIX-

lea.  

De-a lungul timpului istoricii au 

denumit evenimentul desfășurat în 1784 diferit: 

o parte dintre specialiși au denumit-o revoluție, 

o altă parte dintre istorici au definit-o răscoală, 

cel care a analizat-o în întreaga complexitate 

fiind  profesorul  David Prodan. 

Răscoala a fost o consecință directă a 

relațiilor tensionate dintre nobilimea de origine 

maghiară și țărănimea aservită, alcătuită în 

proporție covârșitoare din români. Potrivit unei statistici din 1767, nobilimea forma 6,7% din totalul 

populației Principatului Transilvaniei, fiind cea mai numeroasă din Europa. În schimb, trei sferturi din 

populația Transilvaniei era formată din țărani aflați în stare de servitute. 

Înainte de începerea  răscoalei, țăranii din Munții Apuseni au protestat în mod repetat împotriva 

abuzurilor la care erau supuși.  Din rândul țăranilor care au mers la Viena, s-a impus personalitatea lui Horea, 

pe numele său real Vasile Ursu Nicola, iobag fiscal de pe domeniul Zlatnei. El a mers de patru ori la Viena, 

începând din anul 1779, însoțit și de alți țărani, printre care și Cloșca, pe numele adevărat Ion Oargă convinși 

că intențiile ”bunului împărat” nu pot fi aplicate datorită împotrivii nobililor. Ultima dată Horea a fost primit 

chiar de împăratul Iosif al II-lea, pe 1 aprilie 1784, căruia i-a înmânat o petiție în care țăranii se plângeau că 

sunt împovărați de nenumărate taxe, pe lângă cele obișnuite, iar cei care se opun sunt bătuți sau aruncați în 

temniță. Ţăranii erau supuşi la arbitrul şi justiţia nobilului, prinşi în jug ca animalele, pedepsiţi cu câte 50 

până la 100 bastoane, scoşi de pe moşii, aruncaţi în lanţuri, trimişi şi uitaţi în închisorile comitatelor, mutilaţi 

şi ucişi chiar de stăpânii lor, dintre care unii aveau şi dreptul de viaţă şi moarte asupra ţăranilor. Țăranul nu 

era considerat decât un sclav, fără drepturi politice şi civile, condamnat chiar prin lege să nu poată avea 

avere,  libertate personală sau dreptul da a se putea apăra contra nobilului pe care nu putea să-l cheme în 

judecată așa cum scria Ion Rusu Abrudeanu în lucrarea sa „Moţii, calvarul unui popor eroic, dar nedreptăţit”. 

Până la 1759, când Maria Tereza legifera existenţa religiei ortodoxe în Transilvania, iobagul român era un 

paria în dublu sens, social şi religios. Situaţia lor nu s-a schimbat foarte mult nici după această lege 

imperială. Istoricul  Mircea Dogaru arăta că răscoala nu a izbucnit brusc, ci a fost mai mult un butoi plin cu 

pulbere, care s-a aprins treptat, odată cu înmulţirea taxelor, impozitelor şi obligaţiilor. Nu mai puţin de 232 

de grofi obligau ţăranii de pe domenii la diferite obligaţii, umilindu-i, fără drept de judecată şi fără măcar să 

se poată căsători fără voia nobilului. Țăranii trăiau în mizerie, sărăcie şi obscurantism la voia nobilimii. 

Stăpânirea nobilimii maghiare cu obligaţiile impuse ţăranilor a fost dublată de cea austriacă în condiţiile în 

care Imperiul Habsburgic, cu o curte imperială în care predomina luxul, dar şi cu o armată uriaşă mereu 

angrenată în conflicte, dorea mereu taxe pentru a umple vistieria mai mereu goală. 

Pentru iobagii români, s-a oferit o şansă nesperată: habsburgii implicaţi în războaiele ruso-austro-

turce avea nevoie în permanenţă de soldaţi, astfel răspândit vestea că împăratul Iosif al II lea a dat ordin să se 

facă noi înrolări în regimentele grănicereşti. Exista șansa să scape  de iobăgie și să fie scutiți de dări.  



 
 

Împăratul Iosif al II-lea a emis pe 31.01.1784 un decret cu privire la înscrierea voluntară a satelor 

din vecinătatea graniţei militare de est şi sud a Transilvaniei și mii de iobagi au luat cu asalt centrele de 

recrutare, dorind să intre în armata austriacă ca volunari. Speriaţi de faptul că iobagii nu-şi mai îndeplineau 

obligaţiile şi mai aveau și  arme, pe care le-ar fi putut folosi inclusiv împotriva lor, nobilii transilvăneni au 

anulat recrutările, cu acordul tacit al Vienei.  

După vestea anulării conscripţiei, scânteia a fost aprinsă. Cei care au declanşat revolta au fost 

Horea, Cloşca şi Crişan. În numele lui Horea, Crişan cheamă ţăranii la luptă, la 31 octombrie la Mesteacăn, 

la câţiva kilometri de Brad. Se adună vreo 500-600 de ţărani din Zarand, Hunedoara şi munţii Abrudului.  În 

frunte cu Crişan, ţăranii adunaţi pornesc spre Alba Iulia pentru a se înscrie voluntari. Înnoptează în 

satul   Curechiu. Aici autorităţile comitatului Zarand încearcă să-l prindă pe Crişan şi să împrăştie ţăranii. 

Din acel moment a izbcucnit revolta. Începută în comitatul Zarandului şi al Hunedoarei, răscoala s-a 

împrăştiat rapi dîn părțile Aradului, Maramureșului și Sibiului, la ea participând și țărani sași și maghiari . 

Răsculaţii şi-au vărsat toată furia adunată în anii şi generaţiile de iobăgie. Documentele vremii 

arată că aceştia au devastat conace nobiliare, dar mai mult decât atât au ucis cu mare cruzime pe toţi nobilii, 

preoţii de rit catolic sau pe cei care-i considerau inamici. 

După ocuparea Abrudului pe 6 noiembrie, țăranii răsculați au încercat fără succes ocuparea cetății 

Deva.  La 11 noiembrie, Horea adresează nobilimii refugiate în oraș un ultimatum, care rezuma ideile 

politice și sociale ale răscoalei (deși istoricii au arătat că documentul nu a putut să fie redactat de liderii 

răscoalei, care nici nu erau în zona respectivă și nici nu știau să scrie; mai mult, documentul este identic cu 

un act redactat la curtea imperială de la Viena, o propunere a consilierului Borie, trimisă Mariei Tereza.  

„Nobilul comitat, împreună cu toți stăpânii de moșii și cu toată seminția lor, să jure pe cruce; nobili 

să nu mai fie, ci fiecare dacă va putea găsi o slujbă să trăiască din aceea. Nobilii stăpâni pe moșii să 

părăsească odată pentru totdeauna moșiile nemeșești. Și ei să plătească dare ca poporul de rând. 

Dacă comitele și nobilii stăpâni de moșii se vor învoi la aceasta, țăranii le făgăduiesc pace, iar în semnul 

păcii să ridice pe cetate, pe la marginile orașului, pe prăjini cât mai înalte, steaguri albe”. 

Programul cerea și eliberarea țăranilor arestați, preconiza eliberarea națională și organizarea, după planurile 

lui Horea, a unei "republici populare". 

 Pentru a câștiga timp, autoritățile militare și civile au semnat armistiții cu răsculații la Tibru, Valea 

Bradului și Sălciua.  

La Brad (27 noiembrie 1784), Lupșa și Râmeț (29 noiembrie) au avut loc lupte grele între răsculați și 

trupele imperiale, succesul favorizându-i pe țărani. Dar, la 7 decembrie, țăranii au fost învinși la Mihăileni, 

iar peste o săptămână, Horea a cerut oamenilor să se retragă la casele lor pe timp de iarnă. 

 Amploarea și violența răscoalei l-au determinat pe Iosif al II-lea să ordone armatei reprimarea 

răscoalei. Înainte de judecată, suveranul de la Viena a stabilit ca liderii răscoalei să fie executați spectaculos, 

în fața mulțimii, pentru a servi drept exemplu. După ce au fost purtați în lanțuri timp de două săptămâni prin 

satele de pe Mureș, pentru a fi arătați țăranilor, Horea și Cloșca au fost executați prin tragere pe roată, pe 28 

februarie 1785. Crișan s-a spânzurat pe 13 februarie, în închisoarea din Alba Iulia. 

În urma răscoalei conduse de Horea, Cloșca și Crișan, Curtea de la Viena a reluat acțiunea de 

reformă socială în Transilvania. Patenta imperială publicată la 22 august 1785 a desființat dependența 

țăranilor iobagi, care primeau dreptul să se mute în alt sat, pe alt domeniu sau să se căsătorească, fără acordul 

nobililor. În  Transilvania, din cauza opoziției, nobilii au reușit să anuleze cele mai multe dintre reformele 

împăratului, iobăgia fiind desființată în Transilvania abia în anul 1848. 
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Henry V 

 

Pătrulescu Corina,  

Colegiul Gheorghe Tătărescu , Rovinari 

 

                The society in which Shakespeare lived was reflected in 

the characters he wrote about. London was a crowded city teaming 

with aristocrats, working class people, and indigents—it was a hub 

of activity. By today’s standards the sanitation was very poor, and 

there were frequent epidemics of the plague. The city was infested 

with rats, and the fleas on the rats caused the Bubonic plague. 

There were no sewers. 

               Critics consider “Henry V “ to be Shakespeare's most 

important play on the topic of war. In her discussion of the legal 

requirements for a just war, Janet M. Spencer (1996) evaluates the 

play's perspective on the legitimacy of Henry's invasion of France 

as well as the legitimacy of his reign. Spencer remarks that 

although Henry violates moral and legal laws, he is the beneficiary of religious authority that, in effect, 

absolves him of guilt. Jean-Christophe Mayer also addresses the question of the legitimacy of Henry's rule 

and his war against France. Pointing to the king's use of pretexts and deceptions, Mayer asserts that 

Shakespeare depicted this war as a political act, not a “holy” undertaking. By contrast, John Mark Mattox 

(2000) argues that Henry's war is clearly represented as a just one. Mattox reaches this conclusion by 

examining the war in the context of Western legal traditions that define jus ad bellum (“the justice of 

war”)—that is, the criteria that must be met before one nation takes military action against another—and jus 

in bello (“justice in war”)—the standards of conduct that soldiers and their leaders should uphold. Theodor 

Meron (1993) focuses more narrowly on the legality of Henry's order to kill French prisoners. Meron 

maintains that this was not a violation of established laws of war and that Shakespeare represented this 

episode “in the best possible light.” The issue of the connection in “Henry V “between war and nationalism 

arises in commentary on the play and in critiques. 

 For such men of action, war "was an end in itself, the fundamental condition of social life, 

individual psychology and all creation." Shakespeare expressed this point of view, with its fascination with 

antique wars, through such characters as  Fluellen. That Shakespeare's characters show conflicting points of 

view does not of course tell us exactly what his own commitments were. Marx notes that the writings of 

Erasmus of Rotterdam (1469?–1536) greatly advanced pro-peace attitudes in his time. Under the influence of 

Erasmian notions, Cardinal Wolsey briefly influenced Henry VIII to proclaim "universal peace" with France, 

which was celebrated in the Festival of the Cloth of Gold in Honor of Perpetual Peace in 1518. Of course 

within a few years, Henry was up to his old tricks and making war on France.  

 The tension between martial and irenic writing and art ran through the reign of Elizabeth I. The 

plays Shakespeare wrote in these years (Richard II, Henry IV, parts one and two, and Henry V) brought in "a 

recurrent critique of militarist behavior absent in the previous tetralogy. " In Henry V, the king famously 

stresses "his concern for the welfare of non-combatants" — a theme of which we ourselves hear much today. 

These plays, writes Marx, still provide pragmatic and providential justifications for war. With the reign of 

James I, pro-peace views came into their own. Marx says: "The dominant Stuart mode of expression might 

be characterized as a culture of pacifism." This affected popular culture, and "After 1603, the Jacobean 

theatre took on a strong pacifist slant that reflected u2018the influence of the king's assertive political 

creed.'"James's attempt to maintain the peace through treaties and marriages did not please everyone, and this 

is as true of later historians as of his contemporaries. What is most interesting is that sundry Shakespeare 

scholars, whom Marx quotes as highly critical of James I, agree that he was peaceful (relatively, anyway) 

and use it as an accusation against him. I suppose this means that the long campaign against the Stuarts was, 

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0671722832/lewrockwell/


 
 

at least in part, waged in behalf of Whig mercantilist war-mongering and empire-building, as well as anti-

Catholicism. And so much for Whig history, as Murray Rothbard always said.  

          Under James I, antiwar plays and satires abounded: "Just as in the earlier plays like Henry V, pacifist 

views provided an u2018irritant' to stimulate a militarist rebuttal, so, in the Jacobean theatre militarist 

sentiments provided an occasion to reaffirm the dominant anti-war position." Many such works portray the 

downfall of military heroes as grounded, as Marx puts it, on "failures of insight, compassion, and self-control 

attributable to an identity forged in battle." Shakespeare's Coriolanus raises the critique a level or two. Here 

the protagonist is deeply flawed by a violent psychology that threatens to bring down the whole society of 

which he is a part. And here we find ourselves faced with a very old mythic theme indeed. An interesting 

essay by Janet M. Spencer on Shakespeare's Henry V complements Marx's commentary. Among other 

things, Spencer is interested in what light this play sheds on such issues as "the origin of power" and the 

justice or injustice of wars of conquest. She finds evidence that the ancient story of Alexander the Great and 

the pirate helps tie Shakespeare's narrative together. 

             To be brief, the story — repeated by Cicero, St. Augustine, Erasmus, and others — has the pirate 

asking to know just how it is that he, who robs others using a little ship, is held a criminal, whereas 

Alexander, who has robbed whole nations with his armies, is not? Henry's early association with thieves 

speaks to this point, and his power as king to "exceed" the law may do so as well. Spencer notes that 

"Henry's ceremonial entrance immediately follows the exit of Pistol, confessing this intention:”To England 

will I steal, and there I'll steal' — a sequence that underscores the king's association with thieves and 

cutpurses, the underworld that lives in excess of the law." The association of criminals and war has the effect 

of criminalizing war.  

            Another low character, the Welsh officer Fluellen, directly compares the king with "Alexander the 

pig." This, too, invokes the comparison of Alexander and the pirate, while allowing Shakespeare to have 

some fun with Fluellen's Welsh accent. (The character means to say "big.")  

                  Joseph Sobran has made suggestions along these same lines in his speech, "Shakespeare on War 

and Empire," given at the Costs of War Conference in Atlanta, May 1994; scroll down to The Costs of War). 

He remarks that Shakespeare's many "unforced ironies" give his audience both sides of war in Richard II and 

the Henry plays. Troilus and Cressida, on the other hand, completely de-romanticizes the Trojan War, and 

with it, all war. Whether or not these are the most plausible readings of the plays in question, I find it 

entertaining, at least, that many of the speeches in them are tailor-made for contemporary Neo-

Conservatives. Thus Henry V: "God Almightie, there is some soul of goodness in things evil, would men 

observing distill it out." Or the Bishop of Canterbury: "It must be so; for Miracles are ceased; and therefore 

we must  admit the means, how things are perfected." 

             “Henry V “is Shakespeare's most famous "war play"; it includes the storied English victory over the 

French at Agincourt. Some of it glorifies war, especially the choruses and Henry's speeches urging his troops 

into battle. But there were bishops conniving for war to postpone a bill that would tax the church, and 

soldiers expecting to reap profits from the conflict. Even in the speeches of Henry and his nobles, there are 

many chilling references to the human cost of war. 

              Scholars believe Shakespeare wrote Henry V in 1599. It was published as a quarto in 1600. Among 

the sources are Raphael Holinshed’s Chronicles and an early play, “The Famous Victories of Henry the 

Fifth.” 
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“ Povestea...din spatele fotografiei” 
Pământul care învelea rădăcinile unui arbore 

 

Dur Bianca  

Clasa A IX-A D 

 

Există povești peste tot, trebuie doar să îți dai răgaz să le 

privești, măcar pentru o clipă. Și un ochi de apă poate prinde o 

rază de soare și să îți ofere un spectacol de culoare. Orice ne 

înconjoară, ne poate spune o poveste, uneori chiar povestea 

noastră. 

O întâmplare potrivită a pus o mică sămânță în pământul 

care învelea rădăcinile unui arbore. Peste ani, mi-au oprit pasul 

și m-au îndemnat să îi privesc. 

Ai spune că ne aflăm într-o mare sală de dans, iar toți 

copacii sunt conectați doi câte doi. Unii la primii pași, alții poate 

la ultimii. Doar unul singuratic așteaptă momentul potrivit. Deși 

natura ne oferă aceeași muzică, o auzim diferit. Noi părem a face un pas de tango în doi, el sigur și puternic, 

eu fragilă și înduietoare. Alții par să danseze Lambada. Ne-ai putea denumi „Dansul arborilor” Ori poate nu 

e nici un dans… S-ar putea să fim doar niște pomi, așezați pe iarba proaspăt tunsă, într-un parc urban. -Mie-

mi pare o încăierare generală. Unii sunt încercuiți, nu mai au scăpare. Nu e dans, e bătaie. Se lasă cu victime! 

E doar un pom sau șase-șapte. 

Așa să fie? Sau… 

Să fim oare ca viața oamenilor? Unii se îmbrățișează, alții sunt solitari – greutățile vieții 

îngenunchează pe cei slabi, cei puternici rămân in picioare. Frunzele fac parte din scenariu. Rădăcinile 

diferă. Când privirea își oferă răgazul de a ne vedea, gândurile pornesc un dialog: -Eu cred că sugerați 

neputința de a înainta, din cauza barierelor puse de alții. -Interdependență, simbioză, desprinderi si 

interconectări, o capcană, tu, cel din spate pari fără scăpare! -Împlinire-când dragostea îmbrățișează rațiunea. 

Modul în care iubirea a prins rădăcini, a crescut, infrunzit… O încleștare a crengilor ceea ce mă duce cu 

gândul la o îmbrățișare cu dragoste! Suntem doar niște copaci îndrăgostiți! El, sprijin şi ea mângâiere dar în 

acelaşi timp susținere-n îmbrățişare. Două inimi care bat la unison până când ajung una, confundându-se. 

-Nu! Eu văd o îmbrățișare imperfectă. De exemplu ca atunci când doi oameni s-au certat, dar 

sufletele lor se află într-o conexiune indestructibilă. M-agăț de tine fiindcă eşti mai puternic. Haide înapoi la 

mine,iertare,împăcare. Mi-e mai bine lângă tine! Însă să fie doar dragoste neîmpărtășită? Crengile se agață în 

van de trunchiul care nu se apleacă în îmbrățișare…-Ești doar un copil. Un copil care își îmbrățișează 

părintele…înainte ca cel din urma să se „ducă” sau care încearcă să-i explice părintelui să privească înainte 

spre viitor și să încerce să uite un pic de ideile si preconcepțiile atât de înrădăcinate! Îi pare cam greu!!! Însă 

până la urmă copilul își înconjoară mama, o îmbrățișare caldă. E iubirea copilului față de părinte! 

 

 S-ar putea scrie și o poezie: 

 

 «Brațele unui copil ce își îmbrățișează mama.  

O rugă sau o implorare de iertare. 

O primă timidă îmbrățișare, 

 Un gând de dor ce prinde vise în brațe, 

 O creanga ce nu vrea sa moara, 

 Și ce se prinde incrancentă de trupul mama 

O poezie ce si-a uitat sfârșitul 

Și cere ajutorul unei muze din pădure. 



 
 

 O strângere de mână bărbătească.  

Sau mângâierea unei mame bune 

Simbol de dragoste în mijlocul naturii, 

 Ce doar dumnezeirea știe sa îi dea viață.» 

 - Înlănțuire spre infinit… 

 

La început,a fost un puiet ce promitea.Cu timpul creștea devenind cel mai svelt din noul parc. Dar Ea 

,Mama-Natura, temându-se să nu atingă perfecțiunea, hotărî să dividă sfera. Așa că, la începuturi, Adam! Se 

încovoaie spre dreapta făcându-i loc “Evei” ce creștea din coasta lui. Din aproierea lor tandră, apăru încă un 

lăstar,ce tindea să-i cuprindă într-o înlănțuire spre albastrul nemărginit.. 

Privind fotografia grupului,mi-a atras atenția un detaliu: “mâna dreaptă” a lui pare să nu-i aparțină. 

Culoarea ei e ușor diferită de restul ansamblului și nici nu are o continuare firească, dreaptă, ci părea mai 

degrabă că vrea să-i cuprindă și să-i țină înlănțuiți pe vecie.  Îndepărtându-mă de imagine, simțeam o ciudată 

nevoie de eliberare…Imi imaginez că acești copaci fac parte din parcul care veghează coloana infinitului 

dăltuită de Brâncuși, spre nemurire. A contemplat până la adorație, ea natura..și astfel fără să-și dea seama a 

creat acest grup înlănțuit…-Unitate, protecție, la bine și la greu, pentru toteauna… sau poate Iuda.-Un viitor 

mare copac se sprijină pe un mare copac pentru totdeauna! Dovada iubirii si prieteniei la… arbori! 

 Să ne rugăm sa nu fie descoperiți de un om ca imediat ar vedea „anomalia” și s-ar gândi să-l taie ori 

pe ăla mic ori pe cel falnic. Un om s-ar fi debarasat imediat de un altul aparent cu probleme. Dar… 

„strâmbii” întăresc „drepții”… Dar acest orice-ar fi devenise la un moment dat atât de greu de dus, încât 

simțea că i se încovoia ființa până când era aproape să atingă pământul cu fruntea. Şi asta şi făcea. Pe 

dinăuntru. Din afară, totul părea trainic, cu aspirații până sus, aproape de cer. Şi aşa, a învăţat că dualitatea 

poate însemna şi altceva. Mai puțin de condamnat. A învățat să calce apăsat, cu spatele drept şi buzele 

aproape sărutând seninul, dar cu sufletul croindu-şi drum, înspre sus, printre obstacole care uneori apasă 

înspre prea jos. 

 

 

 

 

Elev Stroie Alexandru Ionel, clasa III-a 

Școala Gimnazială “Sfântul Nicolae” Tg-Jiu 

 

A fost un vis... sau o fantezie cu norul de pe cer. M-a întrebat: 

-Dorești să vii într-o călătorie cu mine? 

Eu, nedumerit de cele auzite, am stat puțin pe gânduri. În final am acceptat. L-am întrebat cum se 

numește, iar el a răspuns: 

-Antonio. 

-Eu mă numesc Alex. Mă știi de undeva? 

-Daaa. Te-am vazut pe ferestre la școală și acasă, la joacă prin parc... 

Călătoria mea cu Antonio a continuat discutând despre una, despre alta, apoi m-a întrebat: 

-Ce este acela? 

-Un curcubeu. Nu știi nimic despre el? 

-Nu...nu am mai vazut niciun curcubeu atât de frumos cât am străbătut țări, mări, orașe.  

Dar acelea? 

-Acelea sunt flori. Nu ai mai vazut flori până acum? 

-Sigur că am vazut, dar nu așa de frumoase. Cum se numesc? 

-Se numesc margarete... 

Rupți de oboseală, călătoria noastră s-a terminat, am ajuns într-un târziu acasă și mă întrebam... dacă 

nu cumva a fost un  vis. 



 
 

            

   Prof. ing. Dragomirescu Violeta 

                                                                                     Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”Tg-Jiu 

 

                   Magneții neodim, cunoscuți și sub denumirea de 

magneți neodim–fier–bor (NdFeB) sau supermagneți, conțin 

pământuri rare, cu deosebire neodim și pot crea câmpuri 

magnetice mult mai mari decât orice alt magnet cunoscut până în 

prezent. 

                  Avantajul net al magneţilor tip NdFeB  este 

funcţionarea sigură şi caracteristici magnetice excelente raportate 

la o masă mai mică.  Magneţii din neodim sunt foarte stabili, sunt 

puţin sensibili la câmpurile magnetice externe, dar sunt predispuşi la corodare şi în cazul temperaturilor 

înalte îşi pot pierde magnetismul. 

                  Acest tip de magnet trebuie protejat la suprafaţă, fiindcă se corodează rapid. Magneţii neodim 

sunt protejati la suprafaţăa cu zinc (Zn), nichel (Ni) sau răşini epoxidice.   

                  Se pare că există o nevoie stringentă pentru realizarea unor noi super-magneți, care să conțină cât 

mai puține pământuri rare, sau poate chiar să le excludă definitiv. 

                   În zilele noastre, oameni de știință precum Laura Lewis, de la Universitatea Northwestern, 

încearcă să stoarcă performanțe magnetice îmbunătățite din amestecul de fier și nichel, lucru care la rândul 

său necesită materiale extrem de rare și procedee delicate. O a doua alternativă ar fi utilizarea elementului 

chimic ceriu, o altă formă de pământ rar, dar una foarte abundentă la mina Mountain Pass, redeschisă în 

SUA. Aici, însă, problema vine dintr-un magnetism foarte instabil care, mai ales la temperaturi mari, nu și-ar 

putea menține calitățile și robustețea. 

               Se presupune că Thales din Milet a fost primul care a cercetat forța magnetică și abia după multe 

secole s-a găsit o utilizare practică a acesteia, în busolele de navigație. 

              Astăzi, magneţii ne permit să conducem maşini, să folosim telefoanele mobile şi, în esenţă, să 

alimentăm planeta. Poate că nu toţi ştim acest lucru, dar, dincolo de a servi aplicării pe frigider a diverselor 

steme şi figurine, sau experimentelor din laboratoarele şcolare, magneţii permanenţi – bucăţi de metal 

capabile să-şi creeze propriul câmp magnetic – stau la baza unei multitudini de tehnologii care întreţin viaţa 

modernă. 

               Aceste tehnologii includ elemente începând de la dispozitivele portabile – telefoane inteligente și 

tablete – și până la autoturisme, turbine, computere, sateliți și transporturi. Toate acestea conțin magneți 

supereficienți de ultimă generație cărora le datorează, după caz, suplețea, minimalismul, puterea și calitatea, 

susțin Laura Lewis, de la Universitatea Northwestern, din Boston şi Steve Constantinides, de la compania 

Arnold Magnetic Technologies, din Rochester, New York.   

               Magneţii se găsesc în natură, dar pot fi produşi şi pe cale artificială, ceea ce se întâmplă încă din 

secolul al nouăsprezecelea. Produşi e un fel de a spune, mai corect ar fi că alte materiale feroase precum 

fierul, aluminiul, cobaltul şi nichelul sunt „convertite” la magnetism permanent.   

               Dar, dacă este să ne referim la tehnologiile moderne, aceste materiale sunt considerate 

„arhaice”(reprezentative pentru anii ’70), cei mai buni magneţi din zilele noastre fiind realizaţi din pământuri 

rare, cu deosebire neodim, în combinaţie cu fier şi bor. Este vorba despre aşa-numiţii Neo-magneţi, atât de 

performanţi încât unul de dimensiunea unei falange de deget poate crea un câmp magnetic de câteva mii de 

ori mai puternic decât cel al miezului de fier al Terrei, raportat la scară – în mod cert cel mai puternic magnet 

la temperatura camerei cunoscut până în prezent.  

                   Neodim (simbol Nd) este elementul chimic cu numărul atomic 60. A fost descoperit de 

chimistul  austriac Carl Auer von Welsbach în 1895. Este un metal gri-argintiu, din grupa pământurilor rare. 

Face parte din familia lantanidelor. La temperatura ambiantă, este ductil, maleabil și se oxidează rapid în aer.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Element_chimic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_atomic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Austria
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Auer_von_Welsbach&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nturi_rare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lantanide
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxidare


 
 

                 O problemă importantă este aceea că peste temperatura de 100 °C, magnetul pe bază de neodim se 

demagnetizează şi îşi pierde puterea; dar, pentru a căpăta o structură termică mai robustă, o mică proporţie – 

câteva procente -  din atomii de neodim ai magnetului se schimbă cu cei ai vărului său mai rar, pământul 

greu denumit disprosiu, ceea ce rezolvă „mica” neregulă. 

                  Magneţii din neodim sunt foarte stabili, sunt puţin sensibili la câmpurile magnetice externe, dar 

sunt predispuşi la corodare şi în cazul temperaturilor înalte îşi pot pierde magnetismul. 

                  Cu începutul așa-numitei revoluții magnetice, în anii ’90, oriunde magneţii erau necesari pentru a 

genera cele mai mari câmpuri prin cele mai reduse cantităţi de material, ei intra în acţiune: 

pentru mecanismul de servodirecţie al mașinilor, pentru motoraşele rotoare are hard-disk-urilor și CD/DVD-

rom-urilor, pentru a mişca diafragma care transformă pulsațiile electrice în unde acustice în boxele şi căştile 

puternice, sau pentru a genera câmpurile incredibil de intense folosite în aparatele medicale de rezonanţă 

magnetică. Până în 2010, magneţii din neodim au devansat toate celelalte tipuri de magneţi. 

                   Pământurile rare nu sunt cu adevărat rare – ele sunt prezente în câteva părți la milion în crusta 

Terrei – atât numai că sunt greu de descoperit. În ultimii zece ani, aproape întregul stoc de pământuri rare al 

lumii a provenit din minele Chinei. Dar această țară are acum nevoie de prețioasele elemente pentru a-și 

alimenta propriul boom economic și tehnologic, motiv pentru care a început să mărească simțitor prețurile 

pentru exportarea materialului – tocmai când are loc o cerere globală frenetică. Iar această cerere nu mai 

vizează doar aparatura electronică personală, cea pentru consumatorul de rând. Un computer, de 

exemplu, necesită circa 50 de grame de magneți, ceea ce nu este mult, dar, când vine vorba de mililoane de 

unități, cifrele devin oricum considerabile. Totuși, este nimic în comparație cu cantitățile înghițite acum de 

tehnologiile moderne care fac posibilă energia verde. Motoarele turbinelor eoliene și ale mașinilor și 

bicicletelor electrice, spre exemplu, trebuie să fie puternice și ușoare deopotrivă, iar numai Neo-magneții pot 

face posibilă performanța necesară. Fiecare motor al unei mașini electrice necesită circa două kilograme de 

neodim, iar o turbină  eoliană capabilă să producă un megawatt de putere are nevoie de circa 600-700 kg din 

element. Cererea doar pentru magneții necesari turbinelor eoliene a crescut de aproximativ șapte ori în 

intervalul 2010 – 2015. 

                    O soluție vine de la SUA și Australia, unde câteva mine s-au deschis în vederea exploatării 

neodimului. Acest lucru este în sine complicat, dar cu atât mai dificile devin lucrurile prin faptul că cele două 

țări nu pot acoperi și necesitatea crucialului disprosiu, element esențial pentru neo-magneți prezent numai 

printre zăcămintele chinezilor. Astfel, se pare că există o nevoie stringentă pentru realizarea unor noi super-

magneți, care să conțină cât mai puține pământuri rare, sau poate chiar să le excludă definitiv. 

                   În zilele noastre, oameni de știință precum Laura Lewis, de la Universitatea Northwestern, 

încearcă să stoarcă performanțe magnetice îmbunătățite din amestecul de fier și nichel, lucru care la rândul 

său necesită materiale extrem de rare și procedee delicate. O a doua alternativă ar fi utilizarea elementului 

chimic ceriu, o altă formă de pământ rar, dar una foarte abundentă la mina Mountain Pass, redeschisă în 

SUA. Aici, însă, problema vine dintr-un magnetism foarte instabil care, mai ales la temperaturi mari, nu și-ar 

putea menține calitățile și robustețea. 

                  Oamenii de știință au, astfel, doar două posibilități viabile: combinarea în diverse proporții a 

diferitelor elemente magnetice din natură, în speranța obținerii unui mix eficient și adaptarea materialului-

minune al deceniului grafenul astfel încât acesta să capete magnetism, poate chiar superior celui asigurat de 

neodim și pentru costuri mult reduse. Posibilitățile par numeroase, dar atunci când mai mulți specialiști ne 

spun că ar trebui să ne ținem degetele încrucișate pentru un miracol, se poate spune că avem motive de 

îngrijorare. 

 

Referinţe: 

 

1.  C. R. Hammond (2000). The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition. CRC 

press. ISBN 0-8493-0481-4, 2000; 

2. Toshiba Develops Dysprosium-free Samarium-Cobalt Magnet to Replace Heat-resistant Neodymium 

Magnet in Essential Applications. Toshiba, 2012. Retrieved on 2012-09-24. 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-8493-0481-4
https://www.toshiba.co.jp/about/press/2012_08/pr1601.htm
https://www.toshiba.co.jp/about/press/2012_08/pr1601.htm


 
 

 

Prof. Rada Lavinia 

Colegiul Tehnic"General Gheorghe Magheru" Tg-Jiu 

 

        Alegerea celei mai bune strategii didactice în predarea disciplinelor tehnice presupune analiza 

riguroasǎ a factorilor implicaţi, factori ce dau specificitatea acestei discipline.  Într-o lecţie se utilizeazǎ de 

obicei mai multe strategii didactice. 

       În alegerea strategiei didactice, profesorul va ţine seama de urmatoarele elemente: 

1.Specificul conţinutului 

       Organizarea modularǎ şi interdisciplinaritatea impun alegerea unor strategii specifice. 

2. Finalitaţile urmǎrite 

        În predarea disciplinelor tehnice se urmǎresc rezultate exprimate sub forma de: 

              - informaţii factuale: date, descrieri, clasificǎri; 

                   -concepte (în sensul larg al cuvântului): noţiuni, principii; 

                  -deprinderi: componente automatizate ale activitǎţii intelectuale sau motorii. 

3.Metodele de învǎţǎmânt 

           Cel mai important element al strategiei didactice este metoda. 

Metoda didacticǎ se referǎ la drumul sau calea de urmat în activitatea profesorului şi a elevilor în 

vederea realizǎrii obiectivelor instruirii. Metoda de învǎtǎmant reprezintǎ o "modalitate/ un mod de 

cunoaştere şi acţiune, un instrument cu ajutorul căruia, elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod 

independent, îşi însuşesc şi aprofundeazǎ cunoştinte, îşi formeazǎ priceperi şi deprinderi intelectuale şi 

practice, capacitate, competenţe, comportamente, aptitudini, atitudini etc. 

Literatura pedagogicǎ semnaleazǎ 

existenţa unor metode variate în practica 

educationalǎ. Clasificarea metodelor se 

dovedeşte a fi o operaţie utilǎ şi necesarǎ în 

contextul unei asemenea varietǎţi. Trebuie 

precizat cǎ existǎ mai multe clasificǎri care sunt 

operante pentru situaţiile de instruire. Criteriile 

de clasificare sunt diverse, iar încadrarea unei 

metode într-o clasǎ nu este definitivǎ, ci prezintǎ 

un aspect dinamic, datoritǎ schimbǎrilor pe care 

aceasta le poate suporta în raport cu o situaţie 

concretǎ de instruire. O metodǎ tradiţionalǎ 

poate capǎtǎ nuanţe de modernitate, dacǎ 

procedeele care o compun sunt inedite. 

În raport cu izvorul sau sursa cunoaşterii, se disting: 

1.Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe 

● Metode de comunicare oralǎ: metode expositive (povestirea, descrierea, explicaţia, prelegerea etc.) şi 

metode conversative (conversaţia, dezbaterea, asaltul de idei, probematizarea etc.). 

● Metode de comunicare scrisǎ: lectura, lucrul cu manualul. 

● Metode de comunicare interioarǎ: reflecţia personalǎ, introspecţia. 

 2. Metode de explorare, de cercetare a realitǎţii: 

      ● Metode de explorare directǎ: observaţia, experimentul, studiul de caz. 

      ● Metode de explorare indirectǎ: demonstraţia, modelarea. 

3. Metode bazate pe acţiune: 

     ● Metode de actiune realǎ: exercitiul, lucrǎri practice, proiectul. 

     ● Metode de acţiune simulatǎ: joc didactic, joc de rol, învǎţarea pe simulatoare. 



 
 

4. Metode de raţionalizare a conţinuturilor: metode algoritmice, instruirea asistatǎ de calculator. 

Din punct de vedere  istoric existǎ: 

● Metode tradiţionale, clasice: expunerea, conversaţia, observarea, demonstraţia, exercitiul. 

● Metode de datǎ mai recentǎ: algoritmizarea, problematizarea, instruirea pe calculator, învǎţarea pe 

simulator. 

● Metode de ultimǎ generaţie: brainstorming, Phillips 6-6, metodele de dezvoltare a gândirii critice (cubul, 

mozaicul, S.I.N.E.L.G., turul galeriei etc.) etc. 

Dupǎ gradul de angajare al elevilor existǎ:  

● Metode pasive, centrate pe transmiterea de conoştinţe, pe ascultare pasivǎ. 

● Metode active, care presupun activităţi de explorare, interogare, reflecţie. 

In funcţie de modul de abordare al cunoaşterii distingem: 

● Metode algoritmice, bazate pe abordarea secvenţialǎ, pas cu pas a realităţii. 

● Metode euristice, bazate pe descoperire, pe problematizare şi rezolvare de probleme.  

Dupǎ funcţia didacticǎ îndeplinitǎ, identificǎm: 

● Metode de predare şi comunicare 

● Metode de fixare şi consolidare 

● Metode de verificare şi apreciere a rezultatelor activitǎţii. 

Dupǎ forma de organizare a activitǎţii se disting: 

● Metode frontale, cu întreaga clasǎ 

● Metode de grup 

● Metode individuale, pentru fiecare elev in parte. 

Existǎ douǎ metodologii care ajutǎ la diferenţierea şi individualizarea instruirii: o metodologie 

centratǎ pe elev şi una centratǎ pe grup. 

    Metodele activ-participative includ şi metodele activizante care permit implicarea elevului în 

activitatea de învǎţare: metode euristice, rezolvare de probleme, învǎţare prin acţiune. Aceste metode 

stimuleazǎ cǎutarea, strângerea de fapte şi informaţii, cǎutarea de soluţii, prelucrarea şi interpretarea datelor 

şi conduc la realizarea unor noi structuri mintale pentru cel ce învaţǎ. 

        Metodele interactive au în centru activitatea organizatǎ în jurul grupului. Schimbul de experienţe, de 

idei se realizeazǎ în cadrul grupului. 

      Existǎ o influenţare continuǎ a elevilor, ei lucreazǎ în comun, se implicǎ activ în grup atât în 

soluţionarea problemelor cât şi în elaborarea rezultatelor. Practic învǎţarea interactivǎ poate fi definitǎ ca 

învǎţarea prin colaborare sau cooperare. 

         4. Mijloacele de învǎţǎmânt 

În predarea disciplinelor tehnice se pot utiliza o diversitate de mijloace de învǎţǎmant (planşe, fişe 

tehnologice, scheme tehnologice, fişe PSI, norme de tehnica securitǎţii muncii, videoproiector, calculator, 

sticlărie și aparatură de laborator, etc.). 

 

Bibliografie 

 

1. Creţu Daniela, Nicu Adriana, " Pedagogie – pentru definitivat şi gradul didactic II", Editura Universitǎţii 

"Lucian Blaga" Sibiu, 2009; 

27.Cerghit, I. , Metode de invatamant,Ed.Polirom,2006. 

28.Cucos,C., Pedagogie,Ed. Polirom, Iasi,1996. 
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I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă 

independenţă mai mare elevilor şi asigură o posibilitate de varietăţi 

pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game 

variate de norme disciplinare” [5, p. 288]. 

Legătura organică a procesului de învăţământ cu excursiile şi 

vizitele asigură eficienţa educativă a acestor activităţi. Menţionăm că 

influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor depinde şi de caracterul 

lor variat. Prin conţinutul lor, excursiile şi vizitele se deosebesc de 

activităţile cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau şcolii, 

cu participare benevolă, excursiile şi vizitele au drept scop lărgirea 

orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumuseţile ţării. 

Ca profesor de Industrie Alimentară  și Coordonator pentru Proiecte și Programe Educative Școlare 

și Extrașcolare,  orientez elevii să participe cât mai activ la activităţile extracurriculare care sunt organizate 

în cadrul unităţii noastre de învăţământ, fie că este vorba despre activităţi de ecologizare, confecţionare de 

mărţişoare, voluntariat sau a unora ctivităţi culturale (vizite la teatru, muzee, sau chiar la cinematografe). 

,, Industria Alimentară între tehnică și cultură” face parte din proiectul ,,ASIGURAREA 

PERFORMANȚEI PENTRU ELEVII DIN DOMENIUL RESURSELOR NATURALE ȘI PROTECȚIA 

MEDIULUI și  urmărește stimularea curiozității și a interesului pentru stiință și tehnologie, precum și 

formarea unor competențe tehnice, specifice domeniului RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA 

MEDIULUI, specializarea TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE. 

.Participarea elevilor la rezolvarea efectivă a unor probleme reale, referitoare la tehnologiile moderne 

de obținere a produselor alimentare, identificarea surselor de poluare industriale si a operatiunilor legate de 

gestionarea deseurilor biodegradabile specifice industriei alimentare, reprezintă punctul ,,cheie” al acestei 

activități. Prin intermediul vizitelor de studiu la agenții economici din județ și din țară, urmărim formarea de 

noi abilități precum: ingeniozitate, atitudine proactivă, capacitate de comunicare și lucru în echipă, 

adaptabillitate. 

 Colaborarea cu agenții economici din județ se face în baza unor parteneriate, 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, am considerat necesară asigurarea performanței elevilor, prin colaborarea 

cu agenții economici din țară. 

Prin acest proiect, ne-am propus o acțiune complexă de  

educarea copilului, acționând pe mai multe direcții, plecând de la 

ideea ,, Industria alimentară între tehnică și cultură”, îmbinând 

partea științifică cu partea cultural - recreativă.  

           Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la 

orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 

acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Concepţia despre învăţare are la bază ideea şi observaţia, că un 

număr mare al experienţelor noastre de învăţare s-au desfăşurat în 

afara sistemului de educaţie formală. 



 
 

Prin această activitate ne-am propus în primul rând să-i 

introducem pe elevi în minunata lume a producerii alimentelor, 

să-i scoatem din sala de clasă şi să le prezentăm tehnologii 

moderne (fabrica de conserve din carne Scandia Sibiu, fabrica de 

conserve din legume și fructe Râureni, fabrica de bere Braşov, 

fabrica de chipsuri Ghimbav, fabrica de lapte și produse lactate 

Olympus) sau mai putin moderne (fabrica de zahăr Bod). S-au 

arătat impresionaţi de mărimea acestor fabrici, de dimensiunile 

utilajelor,  care în manuale sau în fotografii arată cu totul altfel. 

Cele cinci fabrici complet modernizate şi automatizate sunt 

impresionante şi prin regulile stricte de igienă. La fabrica de 

conserve din legume și fructe Râureni, elevii au vizitat linia modernă de obținere a oțetului din mere și linia 

de obținre a scucului concentrat de fructe. Au fost impresionați de tehnologia întâlnită aici, începând cu linia 

automată de obținere a sticlelor folosite la ambalarea oțetului, care se obțineau din doze de plastic de  5 cm, 

iar printr-un proces termic erau modelate pe matrițe, urmând operația de dozare automată a oțetului în sticle, 

închiderea sticlelor și etichetarea acestora. Elevii au primit explicații de la personalul calificat al fabricii, cum 

se obțin sucurile concentrate din fructe, începând cu recepția, sortarea fructelor, presarea, concentrarea, 

ambalarea, sterilizarea, etichetarea, depozitarea, livrarea.  

La Brașov, elevii Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru împreună cu elevii Colegiului 

pentru Agricultură și Industrie  Alimentară „Țara  Bârsei” Prejmer, au vizitat Fabrica de lapte și produse 

lactate Olympus, unde au văzut linia modernă de obținere a laptelui de consum, a iaurtului, smântânii și a 

brânzeturilor. Elevii au vizitat linia automatizată de igienizare a cisternelor de lapte, precum și stația de 

epurare a apei uzate, rezultată din procesul de igienizare.  

În laboratorul de Industrie Alimentară al Colegiului pentru Agricultură și Industrie  Alimentară 

„Țara  Bârsei” Prejmer, elevii celor două colegii, au efectuat analize fizico – chimice pe lapte și făină, 

interpretând rezultatele conform standardelor în vigoare.  

Cei 50 de elevi ai Colegiului Tehnic General Gheorghe 

Magheru, au fost cazați la internatul Colegiului pentru 

Agricultură și Industrie  Alimentară „Țara  Bârsei” Prejmer, 

astfel elevii celor două colegii au desfășurat activități de 

socializare: fotbal, volei, baschet, dar și vizite turistice în 

Brașov: Panorama Brașovului, văzută de pe Tâmpa, Piața 

Sfatului, Vechea Casă a Negustorilor, Biserica Neagră, Cetatea 

Brașovului, Turnul Alb, vizită stațiunea turistică Poiana Brașov, 

Cetatea Râșnov. 

Regulile stricte de igienă și securitatea muncii, au fost 

întâlnite în toate fabricile vizitate, aceștia au pus la dispoziția 

întregului grup echipament de protecție de unică folosință și au 

făcut instructajul de protecția muncii specific.  
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ORADEA – un oraș minunat 

 

  Luican Marian 

                                                           Clasa a XI-a E 

       Prof. coordonator : Mărgulescu Carmen 

 

        În cadrul programului care se desfășoară în orice 

unitate de învătământ din țară „Școala altfel” am hotărât 

împreună, toți elevii clasei a X-a E, împreună cu doamnele 

profesoare Mărgulescu Carmen, Măgureanu Simona şi Mihai 

Camelia, să mergem într-o excursie de două zile la Oradea, 

municipiul de reședință al judetului Bihor. În ziua plecării, am 

fost foarte matinali, la ora 6.30  noi fiind deja  în autocarul 

care urma să ne ducă la destinație. Pe parcursul întregului 

traseu am făcut un popas la Peștera Urșilor. 

         Peștera Urșilor este obiectivul principal al Munților 

Apuseni. Localizată în satul Chișcău, județul Bihor, cea mai 

bine amenajată peșteră, deschide turiștilor poarta de acces  spre inima munților, ea fiind descoperită 

accidental în anul 1975 în urma exploatării miniere locale. Peștera Urșilor este formată din 4 galerii 

pricipale : Galeria Oaselor, Galeria Emil Racoviță, Galeria Lumânărilor și Galeria Științifică. În cele 3 galerii 

am putut observa rămașițele ursului de cavernă, printr-un număr mare de fosile, dar și diverse formațiuni de 

stalactite si stalagmite, unele dintre ele purtând și un nume datorită caracteristicilor pe  care le au : Palatul 

Fermecat, Căsuța Piticilor, Lacul cu Nuferi si Sfatul Bătrânilor. După aceasta minunată vizitaă, am pornit 

iarăși la drum, urmatoarea destinație fiind Băile Felix. 

         Băile Felix este un sat în comuna Sânmărtin din județul Bihor, Crișana. Băile Felix se află la 

aproximativ 10 km. de municipiul Oradea. Este cea mai mare stațiune balneară cu regim permanent din 

România, situându-se pe locul doi, după litoralul Mării Negre. Preț de câteva ore am zăbovit la Băile Felix 

unde am explorat împrejurimile, după aceea am plecat spre locul unde urma să stăm peste noapte, un cămin 

studențesc. După ore întregi petrecute pe drum, nu ne-am lăsat pradă oboselii acumulate și am luat la pas tot 

centrul orașului Oradea, urmând ca în a doua zi de dimineaţă să mergem să vizităm Universitatea de Vest și 

Biserica cu Lună. 

       Universitatea din Oradea este o instituție de învățământ superior de stat din județul Bihor, orașul 

Oradea, România, fondată în anul 1990. Universitatea are 15 facultăți, 1.457 de angajați, dintre care 931 sunt 

cadre didactice, și peste 18.000 de studenți. În 2011 a fost clasificată în categoria a II-a, cea a universităților 

de educație și cercetare științifică, de către Ministerul Educației. Universitatea din Oradea este o instituție de 

învățământ superior acreditată, căreia i-a fost acordat calificativul „Grad de încredere ridicat” de către 

ARACIS. În 2018, Universitatea din Oradea ocupă locul 722 din cele 3.234 de universități examinate la nivel 

mondial în Scimago Institutions Rankings. În Metarankingul Universitar 2017, se clasează pe locul 7 la nivel 

național din cele 92 de universități existente până în prezent în România, fiind la egalitate cu alte șase 

universități.  

    Biserica cu Lună este unul dintre obiectivele oraşului. Două dintre particularităţile ce conferă 

unicitate Bisericii cu Lună din Oradea, sunt portretul în medalion al lui Horea, plasat în cheia arcului de boltă 

dintre naos şi absida altarului, imagine care încununează iconostasul şi mecanismul confecţionat de către 

Georg Rueppe, în 1793, şi plasat în turnul catedralei. Acesta este ingeniosul mecanism care, prin globul său 

jumătate auriu, jumătate negru, indică fazele lunare. 

În tâmpla iconostasului se afla la un moment dat o pictură cu chipul lui Horea, unul dintre 

conducătorii răscoalei din 1784, ea fiind considerată de către mulţi istorici ca fiind singura reproducere 

autentică a fizionomiei acestuia. Ea este înlocuită în zilele noastre cu o copie, originalul găsindu-se în 

muzeul Episcopiei Ortodoxe de Oradea. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bihor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Educa%C8%9Biei_Na%C8%9Bionale


 
 

În drumul spre casă, am vizitat şi oraşul Timişoara. Interesantă 

a fost vizita la Universitatea de Vest unde am fost întâmpinaţi cu 

căldură de profesori şi de studenţi. Ne-au fost prezentate câteva 

facultăţi, iar noi am fost impresionaţi de laboratoarele bine dotate, de 

sălile de curs foarte spaţioase şi unii dintre noi  au hotărât să susţină 

acolo examenul de admitere. 

        Dupa toate aceste minunății întâlnite pe tot parcursul excursiei, 

iată că a venit vremea să ne întoarcem acasă, dar nu oricum, ci cu vaste 

cunoștințe și informații despre locurile pe care le-am vizitat. Am ramăs 

profund impresionat de frumusețile municipiului Oradea și nu numai.  

                                                          

 

 

 

O experiență inedită în centrul profesional 

Handwerkskammer Potsdam, Germania 

 

Prof. Ing. Milosteanu Diana Nicoleta 

 

          Prin intermediul proiectului finanțat de Agenția națională pentru programe în domeniul educației și 

formării profesionale, Erasmus + K1- Technical and Vocational Education - The way to labour market! Nr. 

2017-1-RO01-KA102-036790, eleviii din clasa a XI a,  au fost selectați pentru a participa pe o perioada de 

trei săptămâni la o formare profesională în domeniul electronicii. 

Mobilitatea s-a desfașurat în orașul Potsdam, Germania în cadrul centrului de formare profesională 

Handwerkskammer. 

Pe lângă competențele profesionale oferite, aceasta etapă de formare a adus o nouă lumină asupra 

unor elemente de cultură și civilizație europeană. 

Potsdam este un oraș în nord-estul Germaniei, capitala landului Brandenburg. În 2005 avea 146.635 

de locuitori și o suprafață de 187,28 km². Potsdam are statut administrativ de district urban, palatele și 

parcurile din Potsdam au fost înscrise în anul 1990 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.  

Principalele atracții turistice ale capitalei branderburgheze ar fi: 

1) Cartierele istorice: 

- Weberviertel - Cartierul Țesătorilor, fosta colonie a țesătorilor protestanți refugiați din Boemia după 1740, 

ca urmare a persecuțiilor religioase. Proiectată de Johann Boumann la cererea lui Frederick al II-lea, azi se 

mai păstrează încă forma pătrată a așezării (Weberplatz) mărginită de șiruri de duzi, căci locuitorii erau nu 

numai țesători iscusiți, ci și furnizori de materie primă: mătase naturală.           

-Viertel Holändisches – Cartierul olandez, proiectat tot de Johann Boumann, dar din dispoziția lui Frederick 

Wilhelm I (Regele Soldat), pentru a fi gazda meștesugarilor olandezi invitați să se stabilească aici în scopul 

stimularii și dezvoltării industriei locale. Cca. 150 de case construite în autentic stil olandez, din cărămidă 

roşie netencuită, cu contururi albe și obloane la ferestre, formează și azi un cartier liniștit, pitoresc, cu multe 

restaurante, terase și magazine care își așteaptă cu bucurie oaspeții. 

Colonia rusă Alexandrowka a fost construită între 1826-1827, la comanda lui Frederick Wilhelm al 

III-lea, pentru a adăposti corul trimis în dar de țarul Alexandru I curții de la Berlin. Cum era de așteptat și 

aici întâlnim o arhitectură tipică etniei ruse, cu case modelate în stil tradițional și cu o splendidă biserică 

ortodoxă. 

2) Neuer Garten (Grădina Nouă) este un imens parc din nordul orașului, amenajat din 1786 ca o 

grădină în stil englez, cu pajiști ample acoperite de gazon frumos îngrijit și cu numeroase ochiuri de apă: 

mici lacuri și ștranduri. În perimetrul său se găsesc două palate ce pot fi vizitate. Unul e Cecilienhof – locul 

unde cei trei conducători ale marilor puteri învingătoare (Churchill, Truman și Stalin) au stabilit condițiile de 

încheiere a păcii la finele celui de-al doilea Război Mondial. Celălalt, Marmorpalais (Palatul de marmură) , e 



 
 

o construcție de dimensiuni modeste, simplă dar elegantă, 

așezată pe malul lacului Helliger. Tot acolo se află și o 

grădina botanică cu floră tropicală rară, cunoscută sub 

numele de Potsdam Biosphäre. Neuer Garten este locul 

favorit de petrecere a week-end-ului pentru localnici și 

berlinezi, întrucât dispune de oferte extrem de tentante de 

petrecere a timpului liber în mod activ și totodată instructiv. 

3) Districtul Babelsberg este și el un parc imens, în 

incinta căruia ființează studioul de film Babelsberg Studios 

deschis încă din 1912 și câteva clădiri istorice, între care 

reprezentativ este Babelsberg Schloß, un palat în stil neo-

clasic construit în 1833 ca reședință de vară pentru împăratul Wilhelm I. 

4) Centrul istoric (Alter Markt) este inima Potsdamului, cea mai veche zonă a orașului, dedicată azi 

în exclusivitate accesului pietonal. Palatul imperial construit aici în 1662 a fost reședință imperială de iarnă 

vreme de aproape 300 de ani. Din păcate, bombardamentele de la sfârșitul celui de-al doilea RM l-au distrus 

în întregime și iremediabil. Nu a fost reconstituită decât Poarta norocului (Fortunaportal) , care marca cândva 

intrarea în ansamblul de construcții ale palatului. Alături de ea poate fi admirată Nicolaikirche (Biserica Sf. 

Nicolae) , o splendidă construcție din 1837 în stil clasic, cu un dom circular după modelul bazilicii San 

Pietro din Vatican, încadrat de patru turnuri grațioase. Nu departe, întâlnim o altă biserică 

impozantă (Französische Kirche), ridicată în 1750, dar și o Poartă Brandenburg, alta decât binecunoscuta 

poartă de la Berlin, dar la fel de strălucitoare prin arhitectură și decorații. 

Intrarea în complexul de grădini și palate Sans Souci, se face pe lângă  o uriașă moară de vânt 

olandeză, foarte pitorească, cu aripile ei gigantice încremenite în decor. Azi moara este și ea un insolit muzeu 

care-și oferă serviciile turiștilor de pretutindeni. 

În fața porții de intrare în curtea palatului am fost întâmpinați, cum altfel, de un urmaș al lui Mozart și 

Wagner, care oferea trecătorilor acorduri romantice la flaut, în schimbul câtorva bănuți sau zâmbete 

binevoitoare. 

Palatul Sans Souci se află foarte aproape, cca. 50 m de intrarea în complexul de palate și grădini 

incluse în patrimoniul universal UNESCO încă din 1990. Ar fi de adăugat că până în anul 1999, aproape 

toate siturile istorice din Potsdam au fost recunoscute de UNESCO ca valori inestimabile ale omenirii și au 

întregit patrimoniul universal al acesteia. 

Palatul dă impresia de amploare și grandoare, dar de remarcat este faptul că locul pare o versiune la scară 

mai mică a Versailles-ului: un palat de dimensiuni modeste, de culoare gălbuie, fără etaj, cuprinzând un corp 

central cu o cupolă albastră deasupra și două corpuri laterale, simetrice, iar în fața lui un parc imens presărat 

de fântâni arteziene și lacuri.  

Zona celor șase terase parabolice (ușor arcuite) este împărțită în 

doua părți egale de o scară maiestuoasă de piatră ce coboară dinspre palat 

și se termină în fața unui platou simplu cu gazon și garduri vii, în mijlocul 

căruia țâșnesc apele unei frumoase fântâni arteziene, cunoscută sub numele 

de Fontane Große (Fântâna Mare) . Ctitorul acestor desene arhitecturale în 

stil baroc, împăratul Frederick al II-lea, nu văzut niciodată apa țâșnind din 

havuzul fântânii, pentru că la vremea construcției (anul 1748) nu dispunea 

de tehnica necesară pentru punerea în valoare a jocurilor de apă. Patru 

obeliscuri aurite și numeroase statui de marmură, alegorii și simboluri ale 

elementelor primordiale (apă, foc, pământ și aer), dar și ale unor zeități 

antice (Venus, Mercur, Apolo, Diana, ș. a.) întregesc acest peisaj regesc. În 

fundal se zăresc apele unui lac mic, de forma unui canal, înconjurat de 

pâlcuri de arbori și arbuști. 



 
 

În partea dreaptă a terasei se întinde Grădina Marly – 

Marlygarten (Mein Marly, cum îi plăcea lui Frederick Wilhelm I să-i 

spună, cu aluzie la grădina omonimă de la Versailles), de fapt un alt 

parc în care se poate vizita clădirea ce servea odată drept bucătărie 

regală și depozit de vinuri, dar și o frumoasă biserică cunoscută sub 

numele de Biserica de pace (Friedenskirche),locul de odihnă veșnică 

a împăratului Friedrich Wilhelm al IV-lea și al soției sale, 

împărăteasa Elisabeta Ludovica. 

În sfîrșit, în capătul aleii, sub o largă deschidere vizuală, am 

descoperit Neuen Palais, o construcție impozantă în stil baroc ce 

rivalizează cu Schonbrunnul, deși are doar un etaj. Clădirea are 

forma literei U și este dominată de o cupolă purtând la partea 

superioară statuile celor trei grații divine, simbolul puterii prusace.  

La bază și pe terasa acoperișului au fost plasate peste 400 de 

statui de gresie, opere ale mai multor sculptori celebri. Palatul a fost resedinta de vara a ultimului Kaiser, 

Wilhelm al II-lea, până la abdicarea sa în anul 1918. Plecând în exil în Olanda, fostul împărat a luat cu el și 

mare parte din mobilierul palatului. Acesta a fost restituit statului german în 1970, astfel încât azi, Neuen 

Palais, deși este doar o reconstituire a palatului deteriorat masiv în timpul războiului, reușește să etaleaze în 

cele peste 200 de săli ale sale elemente de mobilier și picturi originale. Casa ”fără griji” a împăratului 

Frederick al II-lea, supranumit Frederick cel Mare, a fost desenată și proiectată de monarhul însuși, care nu 

dorea un palat somptuos, ci un loc simplu, modest și confortabil în care se putea relaxa fără grija treburilor 

de stat, în compania artelor, muzicii și literaturii. După multe controverse cu arhitectul său, piatra de temelie 

a fost pusă în 1745 și după numai doi ani, suveranul s-a putut bucura de creația sa: a poposit acolo în fiecare 

vară, din aprilie până în octombrie, scriind, făcând lungi plimbări prin parcul pe care tot el îl conturase, 

invitând, găzduind și promovând creația marilor compozitori și gânditori ai vremii. 

Amatorii de istorie, mai veche sau mai nouă ştiu că oraşul a fost reşedinţa regilor prusaci şi apoi a 

împăraţilor germani, până la abolirea monarhiei, după Primul Război Mondial, dar şi că, la sfârşitul celui de 

Al Doilea Război Mondial, în iulie 1945, aici s-a desfăşurat (mai exact în palatul Cecilienhof) cea mai 

importantă conferinţă postbelică avându-i ca “actori” pe şefii de stat ai principalilor aliaţi, 

Churchill,  Truman şi Stalin, care au stabilit viitorul Germaniei, graniţele şi divizarea acesteia în patru zone 

de ocupaţie. 

Amatorii de geografie ştiu că Potsdam este capitala 

landului Brandenburg, are aproximativ 150.000 de locuitori şi se află 

pe râul Havel, afluent al Elbei, într-o zonă presărată cu multe lacuri. 

Cei interesaţi de viaţa universitară ştiu că Potsdam este un 

centru universitar şi de cercetare cu recunoaştere internaţională. 

Amatorii de filme ştiu că Potsdam este locul unde se află cel 

mai vechi dintre marile studiouri cinematografice din 

lume, Babelsberg. 

Potsdam este vestit pentru parcul şi palatele Sanssouci, cel 

mai mare obiectiv german înscris pe lista patrimoniului universal 

UNESCO, comparabil şi la fel de faimos, precum Versailles, 

Windsor, sau Petrodvoreţ. Dar puţini dintre aceştia ştiu că însuşi 

oraşul este un obiectiv turistic în sine, care merită vizitat şi descoperit. 

Mai mult, în întreaga zonă sunt o mulţime de locuri interesante, cărora 

li se cuvine acordată aceeaşi atenţie ca şi mult mai 

cunoscutului Sanssouci. 

 

 

 



 
 

Utilizarea instrumentelor TIC în formarea „Competenţelor secolului XXI” 

 

Prof. Maria – Ramona USCĂTESCU 

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg – Jiu 

 

 În perioada 11 martie – 15 martie 2019 a avut loc cea de-a doua întâlnire din cadrul unuia dintre 

proiectele cu finanţare europeană derulate de către Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg – Jiu. 

Proiectul Erasmus+ cu titlul ”Integrating Technology in the Teaching Process, Path towards Building 

21st Century Skills”, pentru că despre el este vorba, este cooronat de către unitatea de învăţământ gorjeană 

având ca şi parteneri alte trei instituţii de învăţământ din Slovenia, Portugalia şi Turcia. 

 Această întâlnire s-a desfăşurat, în cadrul unităţii de învăţământ partenere Gimnazija In Srednja 

Šola “Rudolfa Maistra” din Kamnic, Slovenia. 

Așa cum sugerează și numele proiectului, prin implementarea acestuia se urmărește dezvoltarea unor 

noi strategii și abordări didactice, care, prin integrarea tehnologiei informaționale, să faciliteze și să 

potențeze formarea și achiziția de competențe și abilități. 

 Pentru România, proiectul este unul foarte important pentru că, deşi la nivel european şi mondial 

esxistă numeroase studii atât în identificarea “Competențelor secolului 21”, la noi în țară pașii în această 

direcție sunt relativi mici. 

 Printre produsele finale ale proiectului sunt de amintit: dezvoltarea unei aplicații de stabilire a 

gradului de utilizare a instrumentelor TIC la nivelul instituțiilor de învățământ, o bază de date cu aplicații 

pentru diverse tipuri de dispozitive, inclusiv mobile, și care pot fi folosite la nivelul clasei și integrate 

metodelor tradiționale de predare/învățare, dar şi opțional pe domeniul ”Protecției mediului”. Toate acestea 

vor fi cuprinse într-o carte care pusă la dispoziția cadrelor didactice şi care, sperăm, va contribui la creșterea 

actului educațional furnizat de instituțiile partenere în proiect. 

 În cadrul acestei întâlniri, cele patru cadre didactice ale unităţii de învăţământ gorjene, alături de trei 

cadre didactice din Portugalia, trei cadre didactice din Turcia şi gazdele slovene au avut parte de un program 

complex, care a cuprins participarea la mese rotunde, ateliere de lucru, dar şi dezbateri. Au fost invitaţi şi 

specialişti din domeniul educaţiei ai Ministerului Educaţiei Sloven, dar şi reprezentanţi ai oficialităţilor 

locale. 

 Deoarece în şcolile slovene integrarea 

instrumentelor TIC în procesul instructiv – 

educativ este mult mai veche, cadrele 

didactice au participat şi la diferite asistenţe la 

ore, care au fost urmate de către numeroase 

ateliere de lucru, cu un puternic caracter 

interactiv, unde au fost utilizate diferite 

aplicaţii TIC. 

 La finalul întâlnirii s-a ajuns la 

concluzia că proiectul se desfăşoară conform 

planului, primele două capitole ale cărţii, iar în 

următoarele luni, până la mobilitatea din 

Turcia, să se realizeze şi disciplina opţională. 

S-a stabilit, de asemenea, şi programul 

viitoarelor două activităţi, ce vor avea loc în 

Turcia în octombrie 2019 şi Portugalia, în 

aprilie 2020, întâlniri în cadrul cărora elevi din 

cele patru unităţi de învăţământ vor participa 

la activităţi în cadrul laboratoarelor liceelor.  

 Pentru că proiectul este în delurare, în loc de concluzii finale, putem spune doar, VA URMA ….  



 
 

Iodul, un aliat neprețuit 
 

Prof. Alina Pîrcălabu 
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Capitalul intelectual este cea mai importantă resursă 

pentru dezvoltarea omenirii.Totuși,o carență nutrițională 

destul de ușor de prevenit,continuă să afecteze generații 

întregi,cu efecte grave asupra coeficientului de inteligență. 

În acest moment,pe plan mondial,carența de iod din 

alimentație este cea mai imoprtantă cauză a retardului mintal 

evitabil.În lipsa unei cantități mici de iod în alimentație,1,6 

miliarde de oameni din toată lumea sunt în pericolul 

diminuării capacităților mintale și fizice,datorită afecțiunilor provocate de această carență de iod. 

Iodul este un oligoelement care ar putea foarte bine să se numească superelement deoarece este 

responsabil de formarea hormonilor tiroidieni.Aceștia controlează o serie de procese metabolice care se 

finalizează cu obținerea energiei necesare desfășurării tuturor activităților din organism.De asemenea acești 

hormoni își pun amprenta asupra dezvoltării organismului,în special a sistemului nervos. 

Soluția găsită pentru evitarea carenței de iod a fost iodarea universală a sării,un component 

omniprezent al alimentației omului. 

De cel puțin o jumătate de secol,endocrinologii știu că doar o linguriță de iod luată pe parcursul unei 

vieți poate însemna pentru un individ diferența dintre o dezvoltare normală și tulburări prin deficit de iod.În 

ultimii aproximativ 30 de ani,pierderile suferite la nivelul potențialului uman-mai ales capacitate umană-au 

devenit mai clare,și,cu toate acestea,popularizarea problemei tulburărilor prin deficit de iod și a celei mai 

eficace soluții rămân la un stadiu nesatisfăcător. 

După cum scria M.G.Venkatesh Mannar ,“dacă sarea iodată conținând cantitatea necesară de iod ar 

fi larg accesibilă și consumată într-o comunitate,într-un an vor înceta să se mai nască cretini sau copii cu 

dezvoltare fizică sau mentală sub cea normală,atribuită,în cele mai multe cazuri,carenței de iod...Copiii vor fi 

mai activi și vor avea rezultate mai bune la școală. 

Iodarea sării s-a dovedit un succes.În Elveția și în zone ale Statelor Unite tulburarile prin deficit de 

iod reprezentau o problemă cronică până în anii 1920.Iodarea sării de bucătărie în aceste țări și în alte state 

industrializate a fost cel mai direct factor de eliminare a tulburării de deficit de iod.Experiența a arătat că 

iodarea sării de bucătărie este cea mai eficientă metodă de a furniza acest oligoelement,având în vedere că 

majoritatea oamenilor consumă sare zilnic. 

Pierderile intelectuale și fizice cauzate de tulburari prin deficit de iod,chiar în zonele clasificate ca 

având un mic deficit de iod,sunt enorme.Cercetătorii estimează că fiecare copil provenit dintr-o astfel de 

zonă poate pierde de la 10 la 15 puncte din coeficientul de inteligență,fapt foarte important,având în vedere 

că țări cu bugete mici fac eforturi enorme pentru a-și educa copiii. 

Din fericire,o parte din acest deficit poate fi recuperat după administrarea de iod în mod adecvat.Un 

studiu făcut în Malawi a evidențiat faptul că tinerii tratați pentru carență de iod și-au îmbunătățit uimitor 

coordonarea,capacitatea verbală și memoria vizuală.Cercetătorii au estimat un câștig mediu de 21 de puncte 

de coeficient de inteligență. 

Tulburările de deficit de iod sunt reprezentate de o serie de afecțiuni manifestate prin:slaba 

coordonare ochi-mânăparalizie parțială,surdo-mutitate,nanism,diformități faciale și fizice,cretinism,afecțiuni 

neurologice,gușă și apatie.Deoarece iodul este esențial în timpul dezvoltării fetale,copiii născuți din mame cu 

carență de iod pot avea deficiențe ireversibile.Riscul de avort spontan,de a naște un copil mort sau 

prematur,crește semnificativ dacă gravida are carență de iod.Dacă se naște dintr-o mamă cu carență de 

iod,copilul poate manifesta unul sau toate defectele asociate cu tulburările deficitului de iod,incluzând 



 
 

dezvoltare și creștere anormale,retard mintal sau cretinism, neîndemânare, apatie, rigiditate musculară, 

dezvoltare incompletă a scheletului și alte invalidități. 

Mult timp considerată o problemă exclusivă a regiunilor îndepărtate,adesea izolate,muntoase din 

Asia,Africa și America de Sud,carența de iod prezintă pericol într-o mare varietate de zone geografice,peste 

tot unde ploaia sau inundațiile,vechii ghețari,despăduririle sau eroziunea au deposedat solul de iod.Mai există 

și în locurile în care oamenii nu au o alimentație bogată în pește sau unde produsele agricole sunt cultivate 

sau animalele sunt crescute pe soluri sărace în iod. 

Tulburările de deficit de iod persistă în părți ale lumii industrializate, incluzând Germania, 

Luxemburg și Europa de Est. Afectează de asemenea locuitorii unui număr de capitale, incluzând Beijing, 

Delhi și Manila. Animalele,ca și oamenii,sunt vulnerabile: dau naștere la pui morți, suferă de sterilitate și 

toate celelalte efecte ale tulburărilor de deficit de iod. 

Gușa, reprezentând mărirea volumului glandei tiroide,indicând că aceasta este solicitată peste 

capacitatea sa,a fost timp de mulți ani cel mai evident și ușor de recunoscut simptom al carenței de iod. 

Prevalența gușei reprezintă indicatorul prin care urmăresc epidemiologii tulburările prin deficit de 

iod într-o populație dată.În opinia Organizației Mondiale a Sănătății,populațiile în pericol sunt cele în care 

rata totală a gușei în populație depășește 5% la școlari. În Africa această rată la populația de vârstă școlară 

este între 15 și 20%.Rata crește la o medie de circa 23% în estul Mediteranei, datorită ratelor înalte 

înregistrate în țări cum ar fi Siria,cu o îngrijorătoare rată de 37%. 

În general,procentele de gușă sunt mai scăzute în țările industrializate,dar cum s-a mai 

menționat,tulburările prin deficit de iod rămân o problemă în Germania,unde 10% dintre școlari suferă de 

gușă și 10 milioane de germani sunt în pericol datorită carenței de iod. Italia are rata de gișă de 20%,iar 

Croația de 25%.În toată lumea,incidența gușei este estimată la 12%,cu 665 de milioane de persoane afectate. 

În România tulburările prin deficit de iod nu mai constituie o caracteristică regională, a zonelor considerate 

endemice, ci este o problemă de sănătate publică la nivel naţional. Potrivit datelor existente, frecvenţa 

tulburărilor prin deficit de iod încadrează România în categoria ţărilor cu deficit mediu spre moderat, cu 

excepţia a 3 zone care prezintă deficit sever. 

În baza datelor furnizate de studii ale OMS, ale Institutului de Endocrinologie "C.I.Parhon", precum 

şi studii efectuate de IOMC se poate spune că: 

• deficitul de iod este larg răspândit în România, depăşind cu mult limita zonelor considerate 

endemice, practic toată populaţia ţării fiind la risc; 

• aproximativ 20% din numărul de copii prezintă deficit de iod, cu o prevalenţă a tulburărilor prin 

deficit de iod mai mare în mediul rural; 

• peste 35% din populaţie prezintă forme vizibile de afectare tiroidiană (guşă). 

Prevenirea,controlul și eventuala eliminare a tulburărilor prin deficit de iod presupun un program 

durabil,pe termen lung,în care toată sarea pentru consum uman și animal să fie iodată. 

România a legiferat,începând cu anul 2002, ca toată sarea de consum să fie iodată.Cu toate 

acestea,slaba informare a populației privind riscul tulburărilor prin deficit de iod,face în continuare să se 

inregistreze,în anumite zone,mai ales cele rurale,un conținut scăzut de sare iodată.Există chiar și anumite 

articole în mass media care atrag atenția asupra faptului că un consum exagerat de iod este periculos pentru 

organismul uman.S-a demonstrat însă că un om nu consumă mai mult de 10 grame de sare pe zi,cantitate 

care nu poate să furnizeze iod în exces.În plus tendințele alimentare actuale sunt de reducere a consumului de 

sare ,ceea ce duce implicit și la diminuarea aportului de iod.Un regim alimentar care să furnizeze un aport 

suficient de iod ar trebui să includă fructe de mare,spanac,ciuperci sau semințe de struguri.În concluzie sarea 

iodată este un beneficiu pentru organism dacă este consumată în cantități moderate. 

Cauzele,efectele și cea mai eficace soluție pentru prevenirea problemei tulburărilor prin deficit de 

iod,toate trebuie să fie explicate și repetate,în diverse feluri și formate,pentru a informa oamenii și pentru a le 

influența comportamentul. 

 

Bibliografie:  

www.unicef.org/romania/ro/Strat_IOD_rom.pdf 



 
 

Istoria ciocolatei 
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Coordonator, Prof. Rada Lavinia 

                                       

Încoronată drept „regina dulciurilor”, 

ciocolata are o istorie pe cât de îndelungată, pe atât 

de fascinantă. Franţuzească, belgiană sau de pe 

plaiurile mioritice, sub formă de praline sau de 

tablete, ciocolata şi-a câştigat de-a lungul anilor  

foarte mulți „adepţi”. 

Preferata mayaşilor şi a aztecilor povestea 

ciocolatei  începe din anul 600 î.e.n, o dată cu 

indienii Maya din  Mexic, care credeau că bobul de 

cafea este la fel de important ca un zeu, fiind 

considerat un dar ceresc. 
 

Denumirea de ciocolată provine de la un 

rege aztec, pe nume Quetzacoaltl, zeul aerului, 

luminii şi al vieţii, stăpân al „grădinii Raiului” în care creştea arborele de cacao. Mayaşii şi aztecii foloseau 

boabele de cacao atât pentru prepararea unei băuturi picante şi energizante, cât şi ca monedă de schimb. 

Potrivit istoricilor, zece boabe de cacao aveau valoarea unui iepure, iar în schimbul a doar 100 de boabe se 

putea cumpăra... un sclav. De asemenea, mayaşii credeau că boabele de cacao au puteri magice şi le foloseau 

cu multă rigurozitate în ritualuri şi în ceremonii religioase, dar şi pentru a vindeca febra, tusea şi durerile din 

timpul sarcinii. Ei au fost totodată şi inventatorii unei băuturi de cacao, fierbinte şi amăruie, preparată din 

păstăi de cacao măcinate şi diverse arome. 

Mai târziu, indienii azteci au fost cei care au îmbunătăţit reţeta, adăugându-i miere şi vanilie şi au 

denumit acest preparat „xocoatl”, ce se traducea prin „apă amară” şi era considerat „mâncarea zeilor”.  

La începutul anilor 1600, călătorul italian Antonio Carletti răspândeşte boabele de cacao în toată 

Europa şi, pentru prima dată, acestea au putut fi achiziţionate de doritori. Intuind ce afacere prosperă ascund 

boabele de cacao, tot în acea perioadă, spaniolii au început să planteze arbori de cacao în coloniile lor, 

păstrând în taină toată această „industrie”, până când misterul a fost desluşit din cauza unor călugări care au 

lăsat să le scape „secretul”.  Istoricii ne spun că secolul 

al XIX-lea se remarcă prin două mari revoluţii în istoria 

ciocolatei: o companie engleză produce prima ciocolată 

solidă de mâncat - ciocolata fondantă fină, iar în 1876, 

elveţianul Daniel Peter a introdus laptele în ciocolată, 

creând un adevărat deliciu: ciocolata cu lapte.  

Alte documente afirmă că „ispita” dulce a fost 

amestecată cu lapte în secolul al XVIII-lea, când Sir 

Hans Sloane, doctorul personal al Reginei Anne, a 

inventat o reţetă secretă şi a vândut-o mai târziu fraţilor 

Cadbury, care au făcut din producerea ei o adevărată 

avere. 

În Romania prima fabrică de ciocolată a apărut în 1930. 
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Caracteriticile apei  în industria alimentară 
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Apa reprezintă un element indispensabil vieții, constituind un factor 

important în aproape toate procesele de producție industrială. 

În industria alimentară apa are întrebuințări multiple în procesul 

tehnologic ca: materie primă sau auxiliară; apa de spălare; apa de sortare; 

apa de răcire și transport al diverselor materiale. 

Necesarul de apă al  diferitelor subramuri ale industriei alimentare, se 

stabilește în funcție de procesele de producție și diversitatea tehnologiilor de 

fabricație (ex. abatoare 3,5 m3 de animal sacrificat; spirt de cartofi 5 m3/t; 

pâine 0,9 m3/t etc.). 

Apa potabilă este definită ca fiind acea apă care prezintă 

caracteristici proprii consumului și care prin consumul său nu prezintă 

pericol pentru sănătatea consumatorului. 

Apa folosită în procesele tehnologice ale industriei alimentare, trebuie să corespundă unor 

caracteristici care să asigure 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. 

Pentru determinarea gustului și mirosului apei se recomandă folosirea metodei 'diluției' sau a limitei 

prag, care constă în principiul din diluarea apei de analizat în proporții variabile, cu o apă de referință 

(presupusă ideală din punct de vedere organoleptic) până se va constata dispariția gustului din apă. 

Determinarea se face la 300C. 

Pragul limită este dat de relația: 

P(G.M.) =  

unde: 

P(G.M.) - prag de gust și de miros; 

N - număr de ml de apă din proba supusă analizei; 

R - număr de ml apă de referință adaugați pentru diluarea limită. 

Prin concentrație, pragul este egal cu unitatea când supusă analizei, fără vreo diluare cu apa de 

referință, prezintă caracteristici normale. 

Apa tehnologică pentru industria alimentară trebuie să aibă caracteristici microbiologice normale. În 

afara condițiilor de potabilitate stabilite de STAS se recomandă absența actinomicetelor, a bacteriilor 

feruginoase și manganoase care formează precipitate mucilaginoase în apă modificând proprietățile 

organoleptice. 

În industria conservelor, consistența produselor vegetale conservate poate fi infleuntață de duritatea 

apei. Astfel, sărurile de calciu și magneziu din apă formează cu substanțele pectice din fructe și legume 

compuși pectocalcici sau pectomagnezici insolubili, ceea ce duce la întărirea țesuturilor vegetale. 

În industria conservelor duritatea optimă a apei este 5 - 70, deoarece la o duritate redusă apa are 

acțiune corosivă asupra cutiilor de conserve, favorizând și difuzia unor substanțe hidrosolubile din legume, 

pierderile ajungând până la 20 %. Duritatea redusă poate provoca și înmuierea la opărire a țesuturilor 

vegetale, ceea ce ar duce la tasarea și degradarea produsului. 

Concentrația în ioni de hidrogen pentru apa din industria conservelor, trebuie să fie slab alcalină (pH 

= 7 - 7,5) în nici un caz acidă, pentru a evita corodarea cutiilor de conserve și a utilajelor. 



 
 

Gazele dizolvate (O2 si CO2) activează și accelerează procesele de coroziune a suprafețelor metalice, 

care duc la perforarea recipientelor și imprimă produselor caracter toxic. 

Pentru a evita ramânerea aerului în spațiul liber al cutiilor de conserve se recomandă folosirea 

lichidelor de acoperire fierte, preîncălzirea sau închiderea sub vid. 

Fierul și manganul sunt admise în concentrații de max. 0,1 mg/l deaorece pot provoca precipitate în 

cutiile de conserve sub formă de sulfuri (sulf provenit din țesuturile vegetale). 

În aceasta industrie apa este folosită 

la: spălarea recipientelor, utilajelor și 

produselor, prepararea siropurilor pentru 

produsele zaharate, prepararea soluțiilor de 

clorură de sodiu la folosirea brânzeturilor. 

Apa de spălare trebuie să fie pură 

din punct de vedere bacteriologic, să nu 

conțină bacterii feruginoase, sulfo-oxidante 

sau sulfo-reducătoare. 

Apa utilizată la spălarea untului nu 

trebuie să conțină Fe peste 0,5 mg/l, Mn si 

Cu peste 0,1 mg/l, deaorece chiar urme de 

metale grele pot cataliza în  reacții de oxido-reducere. 

Pentru spalare și dezinfectare apa se utilizează, în general, după ce în prealabil s-au adăugat 

substanțe clorigene. 

Apa de saramurare - utilizată în industria brânzeturilor nu trebuie să conțină spori de mucegai și 

bacterii fluorescente, care descompun grăsimea și duc la apariția pe produse a unor pete verzi-gălbui, miros 

neplăcut și gust amar. 

Are o importanță, în special în industria berii, unde apa este mediul în care decurg aproape toate 

operațiile legate de fabricare. 

Cele mai renumite și mai tipice beri fabricate în lume își datorează caracteristicile, îndeosebi 

calităților apelor cu care sunt obținute. Astfel: berea de Pilsen este obținută cu o apă cu duritate foarte mică; 

berile brune de München, Dublin sau Londra se obțin cu ape ce au un conținut ridicat în bicarbonați de Ca și 

puțini sulfați; berea de Dortmund, puternic aromată, este obtinuță cu o apă  cu duritate mare conținând 

îndeosebi sulfați și cloruri, în timp ce berile amare de Burton se obțin cu ape cu conținut mare în sulfat de 

calciu. 

Compoziția chimică a apei are o importanță deosebită, depinzând mult de natura și starea geologică a 

straturilor strabătute de apa de precipitație care dizolvă din acestea sărurile cu care se încarcă. 

Apa naturală are un conținut normal de săruri, de cca. 500 mg/l, cu care contribuie la sărurile 

minerale din bere. Deoarece cantitatea de săruri este mică, apa reprezintă o soluție foarte diluată în care 

sărurile se găsesc sub forma disociată de ioni. 

Cei mai importanți ioni din apa naturală sunt: cationii (H+, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+, Mn2+, 

Fe2+, Fe3+, Al3+) si anionii (OH-, Cl-, HCO3-, CO32-, NO3-, NO2-, SO2-, PO3-, SiO2-. 

Pentru fabricarea berii cei mai importanti dintre acestia sunt ionul bicarbonic HCO3- si ionii de 

Ca2+ si Mg2+. Ionii de NH4+, PO43- si NO2- în apa denota poluarea cu ape menajere. 

Apa conține și mici cantități de substanțe organice fără o importanță tehnologică, dar care în cantități 

mai mari pot influența negativ gustul berii. Apa conține în ea, dizolvat, CO2 liber, care menține în soluție 

bicarbonați de Ca și Mg, cu care este în echilibru. Apa trebuie să aibă o duritate de 6 - 8o în cazul folosirii 

unor făinuri normale, deoarece o duritate mai mare influențează asupra consistenței pastei și duce la formarea 

de grunji. Pentru făinuri cu conținut redus de gluten, apa cu duritate mai mare poate ameliora desfășurarea 

procesului tehnologic. În această industrie, un accent deosebit se pune pe supravegherea caracterisiticilor 

fizico-organoleptice ale apelor, în special în legatură cu culoarea, gustul și mirosul apei, precum și pe 

caracteristicile biologice și bacteriologice.  



 
 

Din punct de vedere chimic se admite un conținut cât mai mic de substanțe organice, maximum urme 

de NH3 și azotiți, fier sub 0,2 - 0,3 mg/l, magneziu sub 0,1 mg/l. Este necesară verificarea clorului rezidual, 

care depășind 0,5 mg/l ar putea oxida și întări glutenul. Apa în industria uleiurilor trebuie să corespundă 

cerințelor generale ale apei potabile. Apa folosită la umectarea măcinaturii, la prepararea reactivilor de 

neutralizare, la antrenarea uleiurilor cu vapori de apă, nu trebuie să aibă mirosuri, gusturi străine și nici 

substanțe în suspensie. Conținutul de fier, mangan și cupru favorizează oxidarea grăsimilor. Pentru apele 

utilizate în industria de cosmetice se recomandă utilizarea unei ape cu conținut în substanțe minerale cât mai 

mic. Apa în industria zahărului  este folosită la difuziune trebuie să asigure desfașurarea normală a 

procesului de dializă prin fierbere, să nu formeze precipitate care ar putea astupa porii membranei celulare a 

tăițeilor de sfeclă. Apa folosită la spălarea sfeclei se recomandă să aibă o temperatură de 15 - 18oC pentru a 

se înlătura pierderile de zahăr. 

Pentru toate subramurile industriei alimentare, se impune supravegherea alcalinității și acidității apei, a 

durității, a conținutului în fier, mangan, cupru și oxigen. În sensul legii nr. 458 din 8 iulie 2002 privind 

calitatea apei potabile, următorii termeni se definesc astfel: 

Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului 

uman, după cum urmează:  

a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru 

băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent 

de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin rețea de 

distribuție, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte 

recipiente; 

 b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară 

pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea 

produselor ori substanțelor destinate consumului uman, cu 

excepția cazului în care Ministerul Sănătății, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale**) aprobă folosirea apei şi este 

demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea 

produsului alimentar în forma lui finită; 

c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc, 

folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcție de 

condițiile locale specifice, autoritățile de sănătate publică județene, 

respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepție de la valorile 

parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea 

consumatorilor. 

  

 

Bibliografie: 

 

1. Banu, C., (coordonator), 1999 - Manualul inginerului de industrie alimentară, Ed.Tehnică, Bucureşti 

2. Bordei, D., 2004 - Tehnologia modernă a panificaţiei, Ed. Agir, Bucureşti 

3. Burluc, R.M., Ivaşc, M.,2008 – Prelucrarea aluaturilor pentru obţinerea produselor de patiserie, Ed. 

Zigotto, Galaţi 

4. Mănăilescu, A., Nicolau, E., ş.a., 1991- Tehnologia produselor de cofetărie şi patiserie, Ed.Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti 

5. Rotaru, G., Sava, N., 2007 – Controlul şi asigurarea calităţii produselor alimentare, Universitatea Dunărea 

de Jos, Galaţi 

 

 

 

 



 
 

FILE DE PROIECT ...... 

 

Uscătescu Maria – Ramona 

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg – Jiu 

 

 Pe parcursul anului şcolar 2018 – 2019, Colegiul 

Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg – Jiu împreună 

cu RNP-Romsilva, Administrația Parcului Național 

Defileul Jiului (APNDJ) derulează două proiecte 

educaţionale care au la bază o serie de activităţi 

extracurriculare pe tematica educaţia ecologică. 

Este momentul ca noi, cadrele didactice din cadrul 

Colegiului Tehnic "General Gheorghe Magheru" Tg - Jiu, 

împreună cu specialiştii din cadrul Administraţiei Parcului 

Naţional Defileul Jiului (APNDJ) să acţionăm în vederea 

formării unor atitudini şi aptitudini necesare înţelegerii 

relaţiilor care există între om şi natură, să îi educăm în 

vederea înţelegerii, apărării, îmbunătăţirii mediului înconjurător creând astfel condiţii mai bune de viaţă într-

un mediu curat, propice vieţii.  

Acest proiect îşi propune  să antreneze elevii în diverse acţiuni: vizite de documentare la sediul partenerului, 

concurs de specialitate, identificarea zonelor protejate din ţară şi din zona judeţului Gorj, etc.  

 Proiectele educaţionale derulate poartă denumirea de „RESPONSABIL FAŢĂ DE NATURĂ!”, 

unde sunt implicaţi elevii claselor a XI–a C şi a XI–a D (care vor deveni Tehnicieni ecologi şi protecţia 

calităţii mediului,) şi „!”, unde sunt implicaţi elevi atât de la specializarea Tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii mediului, cât şi de la celelalte specializări, Tehnician chimist de laborator, Tehnician analize produse 

alimentare. 

 Proiectele au coordonatori din ambele instituţii participante, iar iniţiatori sunt un cadru didactic din 

cadrul unităţii de învăţământ – Maria Ramona Uscatescu – şi un specialist în educaţie ecologică din cadrul 

Administrației Parcului Național Defileul Jiului (APNDJ) – Corina Diaconu. 

Se urmăreşte educarea relaţiilor umane din cadrul comunităţii în care trăiesc, formarea şi dezvoltarea 

conştiinţei ecologice. Proiectul valorifică şi potenţialul de creativitate al copiilor prin organizarea unor 

activităţi artistice şi plastice ce vizează exprimarea liberă a elevilor. 

 Scopul acestor proiecte este de: 

 a conştientizara și informa elevii  privind importanța ariilor protejate de lege, în cazul nostru  a 

Parcului Național Defileul Jiului; 

 a informa și conştientiza elevii privind valorile naturale și cultural tradiționale ale Parcului 

Național Defileul Jiului;  



 
 

 a conştientiza impactului activităţii antropice asupra ariei protejate, stabilind totodată relaţii de 

tipul “cauza-efect”; 

 a promova  imaginea și valorile naturale și cultural tradiționale ale Parcului Național Defileul 

Jiului.  

Pentru fiecare proiect în parte, pe parcursul desfăşurării activităţilor a fost creat câte un logo: 

 

Activităţile cuprinse în proiect sunt destul de variate, acestea derulându – se atât la sediul unităţii de 

învăţământ, cât şi la cel al partenerului. Dintre aceste activităţi 

amintim: 

- Zone protejate la nivel naţional, zone protejate din 

judeţul Gorj 

- Parcul Naţional Defileul Jiului 

- Floră / faună specifică ariei protejate 

- Factori antropici din aria protejată 

- Parcurile naţionale din Munţii Carpaţi 

- Concurs „Responsabil fata de natura” între echipele 

claselor participante la derularea proiectului 

- Vizită de documentare Centrul de vizitare al PNDJ si 

Traseul tematic Sfinxul Lainicilor 

Până în prezent s-au derulat deja primele activităţi din cadrul ambelor proiecte, iar în urma discuţiilor 

cu membrii proiectului s-a ajuns la concluzia că impactul acestuia este mult mai evident decât cel prevăzut 

de noi. 

Pentru o mai bună diseminare, anexez câteva instantanee de pe parcursul activităţilor derulate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De vorbă cu natura  – Activitate realizată  în parteneriat cu 

Administrația Parcului Național Defileul Jiului 

 

Prof. Mocanu Emilia Simona 

Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Tg Jiu 

 

Educaţia ecologică a lumii contemporane 

trebuie să fie un proces activ, continuu, de la o vârstă 

fragedă, prin acţiuni concrete, practice, la scară globală 

sau locală, în toate mediile şi să antreneze cât mai mult 

întreaga societate. Ca orice formă de educaţie şi cea 

ecologică are la bază principii obiective de realizare. 

În primul rând, se relevă necesitatea formării la om a 

unei conştiinţe, gândiri sau conduite ecologice. O dată 

cu dezvoltarea societăţii, omul a creat o serie de factori 

artificiali – factori sociali, care au devenit prioritari, 

permanent şi cu efect negativ de acutizare a crizei 

ecologice. Eradicarea acestora se poate face doar la nivel global, tot prin acţiuni cu caracter social, lichidarea 

sărăciei, a discriminării rasiale, a războaielor.  

Educaţia tinerilor în domeniul protecţiei mediului trebuie să se facă în şcoli, la toate disciplinele şi 

prin activităţi extraşcolare organizate de şcoală, fundaţii sau alte instituţii. Educaţia ecologică prinde un 

contur interdisciplinar şi polivalent. 

 Activităţile extrașcolare, de vizitarea a zonelor naturale  mijlocesc o percepere vie, activă, a faptelor 

şi fenomenelor din natură şi societate,  dezvoltă curiozitatea, imaginaţia şi creativitatea.      Toate excursiile 

în natură, indiferent de criteriul după care se clasifică,trezesc interesul elevilor pentru studiul naturii. 

Excursiile formează şi dezvoltă la elevi priceperea de a realiza observaţii în natură, interesul pentru munca de 

cercetare.În cadrul excursiilor se poate realiza aplicarea cunoştinţelor teoretice ale acestora, dezvoltarea 

capacităţilor intelectuale şi consolidarea deprinderilor motrice însuşite anterior. 

          Elevii Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru, agenți ai Patrulei de reciclare au mers în vizită 

de documentare în Parcul Național Defileul Jiului. Parcul Naţional Defileul Jiului se situează în partea de 

vest a Carpaţilor Meridionali între Munţii Vâlcan,la vest şi Munţii Parâng la est şi cuprinde cele mai 

sălbatice chei transversale ale Carpaţilor româneşti şi perimetrul adiacent din nordul judeţului Gorj şi sudul 

judeţului Hunedoara. 

                  În acest domeniu au supravieţuit păduri virgine, demult dispărute în restul Europei.Existenţa 

acestor vestigii cu diversitatea şi abundenţa biologică originară specifică,dezvăluie omului contemporan 

tabloul lumii primordiale,adesea uitată.Alătrui de aceste păduri de la 1350-1450 m altitudine,apar pajiştile 

montane pitoreşti.Stânci,pereţi abrupţi,chei(ale râului Polatiştea),Jiul cu meandrele şi insuliţele 

aferente,pâraie nealterate,grote cu opere ale naturii nevăzute,liziere,păduri de fag balcanic,cu carpeni şi 

tei,elemente termofile aflate sub influenţa climatului submediteranean,cu habitate caracteristice,o floră şi 

ofaună bogată,prea puţin cunoscute şi aproape deloc cercetate. 

Aici, am descoperit împreună ce înseamnă o zonă protejată, cum se administrează o astfel de zonă, 

ce specii de plante si animale protejate trăiesc la noi in țară.  

Doamna Sucea Felicia, specialist în științele vieții, le-a prezentat flora și fauna specifică zonei, 

adaptările acestora la condițiile actuale de mediu. Ariile protejate constituie cea mai eficientă cale de 

conservare a biodiversităţii. Cu toate acestea, dezvoltarea economică şi alte activităţi umane generează o 

presiune care face dificilă asigurarea protecţiei unor suprafeţe suficient de mari pentru a cuprinde 

ecosistemele în întregime. Pe de altă parte ecosistemele naturale trebuie tratate cu grijă, deoarece asigură 

bunuri şi servicii indispensabile pentru existenţa umană. 



 
 

O importanță deosebită s-a acordat impactului generat de activitățile umane si in special a deseurilor 

produse de aceste actiuni. Reciclarea deseurilor si in special DEE-urile reduc semnificativ impactul negativ 

asupra mediului si economisesc resursele naturale. Astfel în contextul dezvoltării durabile, deșeurile  nu sunt 

doar o sursă de poluare ci reprezintă o sursă de materie primă în procesele de producție. Îndeplinirea 

obiectivelor de conservare impune restricţii puternice asupra activităţilor umane. 

         Activităţile s-au desfăşurat sub forma unor investigaţii simple, bazate mai ales pe observare,elevii fiind 

îndrumaţi să conştientizeze importanţa zonei cercetate atât sub aspect ecologic cât şi peisagistic, turistic,ca 

spaţiu de petrecere a timpului liber. 

        Ariile protejate de pe suprafaţa judeţului Gorj,deşi numeroase, sunt puţin cunoscute şi de multe ori 

supuse acţiunii antropice de deteriorare. Dintre speciile protejate prezentate, la ora actuală multe sunt 

declarate ca fiind pe cale de dispariţie. Principalul motiv al acestei situaţii este efectul poluării sau al 

modificărilor masive de habitat în urma lucrării hidrotehnice de amenajare a râului Jiu executate pe suprafaţa 

Parcului Naţional Defileul Jiului. 

          Rolul activității este de a prezenta elevilor consecinţele degradării mediului şi necesitatea imperioasă 

de conservare a sa. Prezentarea ariilor protejate a avut ca scop informarea elevilor despre existenţa  

acestora,insistându-se pe rolul lor în conservarea biodiversităţii şi în păstrarea unui echilibru ecologic 

necesar desfăşurării activităţilor biologice,inclusiv ale omului. 

           Necesitatea informării corecte a elevilor în privinţa acţiunilor de exploatare raţională a resurselor 

naturale, de evitare a degradării mediului ambiant, de conservare a ecosistemelor, de cunoaştere perfectă a 

legilor şi fenomenelor care guvernează în natură creează premisa formării unor viitor cetăţeni responsabili în 

acţiunile lor în raport cu mediul. 

           Școala joacă un rol major in educația elevilor de aceea este necesar ca formarea unei conștiințe 

ecologice și a unui comportament ecoprotectiv să înceapă încă de pe băncile școlii. 

Elevii, cunoscând natura,o vor aprecia, devenind ocrotitorii ei activi. 

 

 

 

Analiza factorilor de mediu 

Vizită de lucru la Universitatea Constantin Brancusi, Tg-Jiu 

 

Prof. Mocanu Emilia Simona 

Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Tg Jiu 

 

Starea mediului inconjurator se degradeaza semnificativ 

datorita gradului ridicat de poluare a factorilor de mediu, apa, aer si 

sol. Cunoasterea surselor de poluare precum si impactul deseurilor, 

asupra mediului este esentiala pentru protectia mediului, in lupta cu 

poluarea. Substanţele poluante sunt întâlnite adesea în concentraţii 

extrem de mici, a căror determinare necesită metode instrumentale 

costisitoare. Dar chiar şi în concentraţii mici, unele substanţe pot 

determina serioase perturbări în echilibrele naturale. 

În urma activităţii biotice, substanţele poluante se pot 

acumula în ţesuturile plantelor şi animalelor în concentraţii mult 

mai mari decât cele din mediul înconjurător. Concentraţiile  de poluanți se acumulează în verigile lanțurilor 

trofice, omul fiind verigă terminală devine foarte vulnerabil.  În unele cazuri pot determina apariţia unor 

malformaţii la plante şi animale sau pot să conducă chiar la moartea acestora. 

 Elevii claselor aX-aD și a XII-aD  au participat la activitati de analizare a factorilor de mediu, de  

identificare a poluantilor, desfășurate în laboratoarele de protecția mediului din cadrul Universității 



 
 

Constantin Brancusi, Tg-Jiu, constientizand, astfel efectele negative ale acestora. Aceștia au efectuat 

experimente sub îndrumarea doamnei asistent univ. dr. ing. Cazalbașu Ramona. 

 O sursă importantă de poluare o constitue  deșeurile activităților umane.Colectarea selectivă a 

deseurilor urmată de reciclarea lor s-a dovedit a fi esentială pentru  păstrarea calitații mediului înconjuător. 

 

 

Introducere în ecologie 
 

 

Student ULARU Elena – Mădălina, Facultatea de Horticultură Craiova 

Specializarea Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 

Profesor coordonator: USCĂTESCU Maria – Ramona 

 
 

Motto: “Omul poate stăpâni natura cât timp ține seama de legile ei”  

(Grigore Antipa) 
 

 

Termenul de ecologie este introdus de Ernest Haeckel (biolog german) în anul 1866. Acest termin 

provine din cuvintele grecești: ecos= casă și logos= știință.  

Ecologia a fost definită în mai multe moduri: 

 Enest Haeckel (1866): ”Ecologia este știința care studiază relațiile complexe, directe sau 

indirecte, cuprinse în noțiunea Darwiniană a luptei pentru existență”. 

 Fadyen (1957): ”Ecologia este știința care studiază relațiile viețuitoarelor, plante sau 

animale, cu mediul lor, pentru a descoperi principiile după care se desfășoară aceste 

relații”. 

 Dayoz (1970): ”Ecologia este știința care studiază condițiile de existență ale ființelor și 

totalitatea legăturilor dintre acestea și mediul lor”. 

 Krebs (1972): ”Ecologia este știința care studiază totalitatea interacțiunilor care 

determină distribuția și abundența organismelor”. 

La rândul său, Emil Racoviță a împărțit ecologia în două ramuri: speologie și biospeologie. 

Speologia este știința care are ca obiect de studiu explorarea și studiul complex al peșterilor.  

Biospeologia se ocupă cu studiul faunei din subteran- peșteri și pânze freatice de apă. 

Ecologia a apărut ca ramură a biologiei dar, cu timpul, datorită principiilor sale, și-a pus amprenta 

asupra mai multor domenii. Putem vorbii despre: 

- ecologie economică,  

- ecologie medicală,  

- ecologie estetică,  

- ecologie politică,  

- ecologie umană,  

- ecologie aplicată. 

Principiul ecologiei este că fiecare organism viu interacționează continuu cu un alt element din mediul 

în care trăiește.  

Ecologia este în mare parte o știință descriptivă și experimentală. 

În ecologie se folosesc multe metode împrumutate din alte discipline: 

- metode matematice pentru a modela evoluția populațiilor,  

- metode fiziologice pentru a înțelege viața organismelor,  

- metode geologice pentru a descrie proprietățile solului, etc. 

Ecologia analizează îndeaproape structura, funcția și productivitatea sistemelor biologice 

supraindividuale (populații, biocenoze) și a sistemelor mixte (ecosisteme). 



 
 

Populația reprezintă totalitatea indivizilor unei specii care se încrucișează între ei și care ocupă, în 

același timp, un teritoriu comun numit habitat.  

La baza ecologiei stă ecosistemul. 

Ecosistemul este un ansamblu mixt alcătuit dintr-o componentă cu viață (biocenoza) și o 

componentă fără viață (biotop).  

Biocenoza reprezintă comunitatea de populații caracteristice unui anumit biotop și între care se 

stabilesc relații interspecifice. 

Biotopul reprezintă totalitatea factorilor abiotici din cuprinsul unui ecosistem.  

Factorii abiotici sunt:  

- geografici (latitudine, altitudine),  

- fizici (apa),  

- chimici (oxigenul),  

- mecanici (vântul, erupții vulcanice, cutremure). 

 

 

LUNA ÎMPĂDURIRILOR 

 

Linoiu Călin Armand 

Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Tg Jiu 
 

În prezent fondul forestier al României are o suprafaţă de 6.529 mii hectare, reprezentând 27,3% din 

teritoriul ţării (conform http://www.mmediu.ro/categorie/paduri/25).  Încă de la începuturile dezvoltării 

societății umane, omul a contribuit de defrișarea unor suprafețe din ce în ce mai mari de pădure pentru 

practicarea agriculturii și creșterea animalelor. Odata cu revoluția industrială exploatarea masei lemnoase a 

crescut pentru a răspunde cerințelor în creștere de produse forestiere (combustibil, hârtie, cherestea, etc.).  

Explozia demografică a reprezentat încă un motiv pentru supraexploatarea ecosistemelor forestiere: o 

populație de mai mult de 7,6 miliarde locuitori (sursa: http://www.worldometers.info/ro/) necesită resurse 

sporite de spațiu, alimente, materiale de construcții. În ultimii 10.000 de ani, omenirea a pierdut jumătate din 

pădurile sale, cea mai mare parte a pierderilor survenind în ultimul secol. Importanța funcțiilor pe care le 

îndeplinesc pădurile este una majoră; pe lângă asigurarea de materii prime regenerabile și de energie pentru 

sistemul economic, ele joacă un rol deosebit în menținerea calității solului, în controlul eroziunii acestuia și 

al alunecarilor de teren, controlul atmosferei și circuitului hidrologic. Pădurile influențează schimbarile 

climatice, acționând, în principal, asupra nivelului de CO2 din atmosferă. 

Răspunsul la toate aceste probleme îl reprezintă, în mod evident, împădurirea. Însă împădurirea nu ar 

trebui facută pe baza unor viziuni înguste (si anume viziuni care iau în considerare mai ales factorul 

cantitativ), ci tinând cont de faptul ca menținerea unei biodiversități mari trebuie sa ocupe un loc central în 

planurile de administrare a pădurilor, pentru ca ele să-și îndeplinească în mod adecvat funcțiile de generare 

de sevicii și resurse necesare societății umane. 

Cu toate acestea, prin operaţii de împădurire şi plantare nu pot fi reparate integral pierderile din 

cadrul biodiversităţii ce însoţesc supraexploatarea pădurilor. Previziunile pentru deceniile următoare arată că 

cererea de produse lemnoase şi transformarea suprafeţelor împădurite în terenuri agricole şi cu alte utilizări 

este în creştere. Această intensificare a presiunilor asupra pădurilor planetei ar putea duce, pe lânga pierderea 

capacităţii productive, şi la pierderea serviciilor furnizate de pădure, servicii esenţiale pentru asigurarea 

calităţii vieţii în orice parte lumii, indiferent de gradul de dezvoltare. 

În fiecare an, în conformitate cu prevederile art. 81 din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, în perioada 

15 martie - 15 aprilie, RNP- Romsilva organizează, atât la nivel central, căt și la nivelul unităților sale 

teritoriale, activități practice de împădurire și alte manifestari dedicate formării conștiinței forestiere în 

rândul cetățenilor, sub egida "LUNII PLANTĂRII ARBORILOR". 
 

http://www.mmediu.ro/categorie/paduri/25
http://www.worldometers.info/ro/


 
 

Stop modificărilor climatice 

Vizită de documentare la Stația meteo, Tg-Jiu 

 

Prof. Mocanu Emilia Simona 

Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Tg Jiu 

 

Modificările climatice, efectul  de seră, deteriorarea stratului de ozon sunt efecte majore, ale poluării 

mediului inconjurător, la nivel mondial. Aceste modificari apar datorită supraexploatării resurselor naturale, 

a poluării cu gaze de seră si deseurilor rezultate din activităti industriale și transporturi.  

Elevii au devenit constienți de impactul negativ generat poluarea cu gaze de seră  a mediului, 

observând cum s-au modificat parametrii meteorologici. Aceștia au  participat la efectuarea de măsurători ale 

parametrilor meteorologici în perimetrul  platformei meteorologice standard a  Stației Meteo, Tg-Jiu 

realizate în cadrul unei vizite de documentare.    

  Reducerea consumului de resurse, reducerea exploatărilor de minereuri  și combustibili fosili  scad 

cantitatea de gaze cu efect de seră. Acest lucru se poate realiza  prin recuperarea materialelor existente în 

compoziția deșeurilor rezultate din activitățile antropice, a  metalelor existente in DEE. 

  Observaţiile elevilor,  efectuate în activitatea independentă; colaborarea cu profesorul şi cu colegii; 

capacitatea de lucru în echipă; capacitatea de a pune întrebări, de a participa la investigaţii; interesul pentru 

corelaţii interdisciplinare şi pentru aplicaţii practice cresc semnificativ nivelul de formare al competențelor 

acestora. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-ale copiilor 
 
1. - De ce circulă sângele în corp? 

- Sângele umblă prin corp ca să îi prindă pe microbi 

şi să îi înece. 

2. - La ce folosesc sprâncenele? 

- Sprâncenele folosesc să ţină fruntea sus, să nu-i 

vină fruntea în ochi. 

3. - De ce ne spălăm cu săpun? 

- Noi ne spălăm ca să dăm săpun în ochi microbilor. 

4. - De ce are mâncarea gust? 

- Mâncarea are gust ca să ţină de foame. 

 

 

    Întrebări încuietoare 
 

 Dacă oamenii văd păsărele la cap când se 

lovesc, ce văd păsărelele când se lovesc? 

 Ce faci când vezi că un animal pe cale de 

dispariţie mănâncă o plantă pe cale de 

dispariţie? 

 O broască fără carapace este fără locuinţă 

sau dezbrăcată? 

 De ce peştera nu are niciun peşte? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

vis răsturnat 

 Nicoleta Crăete 

 

iubirea e un eşafod pe care dormim 

iar somnul nostru are ferestre cu vedere spre păsări 

 

nu-ţi face leagăn din părul femeii îndoite cu apă 

o pasăre şi-a făcut cuib în el 

ca să moară 

 

o vei planta a doua zi  

şi vei şti 

că nu ştii nimic din ce ştii  

când cu mâinile oarbe pe trupuri citeşti 

 

nu mai rămâne decât să legi copacii cu faţa în jos 

să se oglindească pământul în ei când te cheamă 

cu nume străin 

 

 

 

poem luminat 

 

frica s-a aşezat la baza lumii să se odihnească un pic 

deasupra nişte furnici îi spărgeau seminţe în cap 

una două  

şapte nouă 

 

dar uite cum din urechea dreaptă răsări o religie 

cu picioare prelungi 

o adorau şi adoratorii de mijloc 

o adorau şi adoratorii de stânga 

că până şi cei adoraţi o adorau 

şi ar fi fost prea multă armonie în lume 

de n-ar fi fost 

 

dar iată cum în urechea stângă furia creştea din stări limitrofe 

războaie şuvoaie 

le adorau şi adoratorii de dreapta 

şi până şi cei adoraţi le adorau 

 

tu doar să-mi ţii lumânarea să scriu 

 

 

 

 

sfinţi în iarbă 

 

adevărul trecea prin mulţime 

cuminte şi gol 

dar mâinile atât de negre de albe 

dar mâinile atât de mari sau de mici 

ai fi zis că poartă vălul pe ochi 

 

şi ei au strigat 

un război 

în mintea nebunilor 

 

şi ei au strigat 

umbrelor 

ce au dat începutul  

altui chip 

îmbrăcat în armele sale 

 

şi ei au strigat 

la limpezitul împrejurului 

punerea pe dinainte a trupului 

pe când tăcerea se lăsa  

peste poate 

 

   

 

 

arătările zilei 

 

adevăr vă spun vouă 

de aici 

din lumina asta oarbă şi deasă 

care a desfăcut vocea de trup 

iar trupul mi l-a desfăcut parte 

de parte 

căci mă voi ridica 

şi nu va fi întristare în vocea mea 

numai zâmbet şi moarte 

 

adevăr  

din rânjetul sticlos al lupilor 

unde m-am aşternut să dorm 

căci mă voi ridica 

parte cu parte 

şi nu va fi întristare în umbletul meu 

numai zâmbet şi moarte 

 



 
 

RECENZIE – AMOR INTELLECTUALIS. ROMANUL UNEI EDUCAȚII 

 

Prof. Blîndu Lavinia 

Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Tg Jiu 

 

Mereu ne întrebăm care sunt prezențele umane care ne-au influențat 

destinul, care sunt cărțile cărora le datorăm formarea spirituală. Un astfel de discurs 

interogativ identificăm în cartea lui Ion Vianu, Amor intellectualis. Romanul unei e  

ducații, structurată în patru capitole ce urmăresc momentele esențiale ale vieții 

naratorului: copilăria, adolescența, inițierea în medicină și maturitatea critică. 

Amintirile copilăriei au în mod surprinzător legătură cu moartea, devenind ,,insule 

de memorie într-un ocean de uitare”. Copilăria sa este impregnată de dureri, pudori 

șoptite, dar și  de fenomene stranii, așa cum este  moartea mătușii Nelly. Chipurile 

celor dragi  au acea privire tragică,  ,,a unor ochi care au văzut ceva cumplit. Lucruri 

pe care numai groaza sau viziunile mistice le pot prilejui”. 

Tatăl se distinge prin ,,voluptatea  de a gândi, de a simți funcționarea minții sale”, ilustrativă în acest 

sens fiind afirmația: ,,Mă îmbăt de lumina spiritului meu”. Nevoia de a accede la rădăcini își găsește 

explicația în următorul citat din Thomas Mann: ,,Omul nu poate rămâne foarte multă vreme înăuntrul 

conștientului, trebuie din când în când să se refugieze în inconștient, pentru că acolo trăiește rădăcina lui”. 

Siesta tatălui este o încercare de a opri urâtul existențial o clipă, ,,o sinucidere temporară care te ajută să-ți 

reiei, reînviat, călătoria în lume”(echivalează cu ,,o autodizolvare care te duce în buza neantului, dar nu te 

lasă să cazi în hău”). 

Evocarea lui Edgar Papu (,,energie ponderată,  mică  explozie, repede stăpânită”), inițiatorul său în 

cultura clasică, relevă ,,iubirea lumii vechi”, care reprezenta un refugiu într-o lume dominată de invidii, 

intrigi și antisemitism. În această etapă a vieții, pusă sub semnul morții, al prezențelor binefăcătoare și 

discrete, cultul trecutului i-a oferit calea formării, dar și regăsirea de mai târziu. O altă figură evocată este cea 

a monseniorului Vladimir Ghika, cel care atrăgea oamenii în căutarea unui sens, mai precis sufletele rătăcite. 

Într-un ev al terorii, T. promova o rezistență prin intermediul spiritului, forme ale acesteia fiind 

prelegerile de pe terasa casei de la Zamora, ,,reședinta de vară a Academiei al cărei unic profesor era T., iar 

unic elev, eu”. Pasiunea pentru lectură (pusă sub semnul avertismentului tatălui: ,,Nu  trebuie să fii omul unei 

singure cărți”), entuziasmul stârnit de scrierile lui Nietzsche sunt definitorii pentru ipostaza adolescentină. 

Supraomul nu este emanația maselor umile, ci sinteză a culturii și voinței. Apropiații sufletului său sunt: 

Matei-Geamănul, pasionat de filologie; Mironi, îngerul rebel, nebun după muzica lui Wagner, ce întruchipa 

revolta și dorul de libertate; Mitia, psihopomp în infernul simțurilor, ,,un Leonardo balcanic și ratat”. Cei 

patru reiterează ipostaza crailor din romanul lui Mateiu Caragiale, înaintând spre lumină, deveneau cainiți, 

definindu-se prin individualism, refuz al înregimentării, rezistență interioară împotriva răului. Această 

atitudine derivă din crezul lor: ,,Noi suntem noi și nimeni alții”.  

Literatura și muzica vindecă  rănile provocate de  tristețea existențială. 

Contactul cu textele lui Dante îi relevă un adevăr crud, acela al existenței unui infern  la suprafață, 

așa cum reiese din narațiunea lui Furnache: ,,Teroarea iadului trecuse, dar oamenii care doreau puterea, 

puterea totală, își spuseseră că infernul ar putea să existe aici, la suprafața pământului”. 

Portretul generației se regăsește în următoarea mărturisire: ,,Eram naivi fără să fim inocenți. Eram 

vicioși fără să fim ticăloși. Eram citiți fără să fim învățați. Eram chiulangii fără să fim secături. Idealurile 

noastre erau înalte, dar, precum păsările pe deasupra unei bălți, ne cufundam câteodată în abjecție, ieșind cu 

aripile de tot murdărite.” 

Soarta intelectualului în perioada comunistă a fost redusă la fugă, la adoptarea unei măști, la 

compromis, precum în cazul lui Edgar Papu: ,,Omul public trebuie să moară, să accepte nenorocirea așa cum 

îi va fi dat sau să joace. Pe scenă va purta mască”. Lipsa unei reacții față de teroarea noii ordini este pusă pe 

seama unei sintagme ce-i aparține  lui Tacitus -   ,,dulceața inerției”.  



 
 

Noua ipostază, cea de student, îi dezvăluie  scindarea propriei ființe: ,,Două ființe acționau asupra 

mea: una mă trăgea în jos, spre pământul-temelie; cealaltă mă arunca în sus. Eram sfâșiat, tras pe roată....Dar 

eu voiam să fiu  pasăre. Voiam să zbor, nu acceptam să mă târăsc”. Renunțarea la statutul de slujitor al 

muzelor este o consecință a lecturii poemului Faust de Goethe: ,,Acolo unde sunt bolnavii este și viața, acolo 

sunt oroarea și splendoarea”. Învățarea medicinei este deopotrivă instruire și inițiere, iar apropierea de 

cadavru este ,,un memento mori  sugestiv; te învață să stăpânești oroarea și să prevezi suferința”. Puterea 

medicală este singura care nu dorește stabilirea unei mari puteri asupra celuilalt, în opinia viitorului psihiatru. 

Existența lichelelor contrazicea sentimentul de templier, acela că aparținea unei elite hărăzite binelui. 

Angelismul  acelei perioade își avea originea în faptul că nu percepuse viața ca pe o luptă  feroce, ce necesita   

compromisuri. Dorința de a fi liber echivala cu posibilitatea de a alege drumul cel mai greu. 

Ce a reprezentat  Amor intellectualis pentru narator? Răspunsul îl vei găsi, cititorule, în capitolul 

Catamneza, din care am selectat următorul pasaj. 

,,Amor intellectualis a fost un izvor de bucurie, a fost o rezervă de energie care ne-a hrănit și ne-a 

ținut loc de acoperământ și de veșminte calde în iarna polară a spiritului. Dar nu a fost neapărat o pavăză în 

războiul  care se purta împotriva noastră, atacându-ne onoarea. Aici a fost marea capcană de care nu toți au 

știut să se ferească...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĂLĂTORIE 

 

Gigan Mădălina – Clasa a IX-a B 

 

 

Mergi pe cărarea vieții 

Cu o umbră ce amintește  

De cel de ieri, cel visător, 

Cel ce răspândea cuvântul. 

 

Dar azi, sufletul tău e  gând 

Care devine haos,  

Iar liniștea ce te acoperă 

Năvălește în lume. 

 

Privești spre bolta infinită, 

Cauți visul de altădată, 

Iar nostalgia te destramă 

În silabele clipelor. 

 

Umbra se apropie de tine, 

Ți-atinge pleoapele. 

Povestea lacrimilor deschide  

Poarta celui hărăzit rătăcirii. 

 

CARTEA 

 

Gigan Mădălina – Clasa a IX-a B 

 

 

Tânără piatră nestemată 

Ne luminează  viața toată, 

Ea mereu va rămâne, 

Mereu vie pentru lume. 

 

Cartea este negreșit 

Prietenul tăcut și îndrăgit,  

Mistere ea dezleagă,  

Priviri fără glas leagă. 

 

O comoară pentru suflet  

Este cartea plină de magie. 

Umbra gândului fără tunet,  

Sete de înțelepciune. 

 

Coperta ascunde savoarea lumii,  

Iar cuvintele tălmăcesc lumina. 

Tăcerile străpung chipul amărăciunii,  

Iar paginile devin strigătele vieții. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĂRȚILE CARE NE-AU FĂCUT OAMENI 

 

Elev Diaconescu  Isabela 

Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu  

 

Nu mă pasionau cărțile atât de mult în trecutul 

recent. Citeam foarte rar o carte şi aceea  pentru că era din 

literatura obligatorie prevăzută în programa școlară. Nu 

eram singurul caz. Mulți elevi au fost și sunt în situația 

mea. Acest lucru este determinat de evoluția  continuă a 

tehnologiei, de fascinația exercitată de Facebook, Twitter 

şi multe alte aplicații, care au luat locul cărților. Nu spun 

că  internetul este cel mai aprig dușman al cărții, al 

literaturii, în general, ci că lumea în care trăim este 

definită prin renunțarea la nebunia de a gândi cu mintea 

ta. Lectura îmi oferă șansa de face acest exercițiu intelectual, care deopotrivă îmi facilitează adevărate 

călătorii spirituale. După ce m-am înscris la liceu, sub îndrumarea profesoarei mele, am început să 

citesc diverse cărți din literatura universală, precum ,,Moby Dick”, ,,Bătrânul şi marea”, ,,Crisalidele”, 

o carte science-fiction, care m-a fascinat de la prima pagină. Acțiunea romanului se desfăşoară în zona 

Labradorului, într-o aşezare rurală, mai exact în Waknuk, o localitate de frontieră. Oamenii din Waknuk 

cred că, pentru a urma cuvântul Domnului, trebuie să păstreze o normalitate absolută printre oameni, 

plante și animale. Cei care prezentau anomalii erau considerați ,,Blasfemii”, fiind lucrarea Diavolului. 

Drept urmare erau omorâți sau alungați în Lizieră. David Strorm este un copil de zece ani care are vise 

inexplicabile cu orașe luminoase și căruțe fără cai. David o cunoaşte pe Sophie, o fată cu şase degete la 

picioare. El păstrează secretul, însă ea este descoperită şi alungată în Lizieră. El descoperă ulterior că 

are puteri telepatice, iar pe parcursul acțiunii romanului el mai descoperă şi alți copii ca el. Un nou 

membru al grupului de telepatici este Petra, sora mai mică a lui David, care are capacități telepatice 

foarte puternice.  

VIS 

 

Gigan Mădălina – Clasa a IX-a B 

 

E un ocean de vise viața 

Cu o speranță infinită. 

Un suflet ce poartă coroana 

Fericirii visate. 

  

O umbră-ți vine în suflet 

Și îți fură tinerețea, 

Îți ia puritatea unui zâmbet, 

Șterge cu o clipire tandrețea. 

 

Ieși din a ta carapace 

Să vezi răsăritul, 

Dar întâlnești umbra durerii 

Și aștepți ca ea să piară. 

 

 



 
 

Secretul lor este divulgat de o fată, care avea, de asemenea, capacități telepatice şi care voia să 

ducă o viață normală. Ea se sinucide şi lasă un bilet prin care dezvăluie grupul copiilor cu puteri 

telepatice. Locuitorii din Waknuk sunt pe urmele lor, însă aceştia scapă datorită Petrei, care ia legătura 

cu o femeie din Sealand, unde societatea este destul de avansată. Romanul are parte un final fericit, 

Petra, David şi Rosalind ajung să locuiască acolo unde telepatia era considerată un lucru normal. De ce 

consider că această carte a contribuit la revelarea umanității mele? Răspunsul este foarte simplu: am 

aflat că normalitatea este supusă relativizării, că oamenii nu acceptă  anormalul, că au tendința de  a-i 

elimina pe cei care  nu corespund unor tipare unanim aceeptate, că există lumi în care a fi altfel nu 

echivalează cu o crimă, că există oameni toleranți și solidari cu semenii lor, că diavolul este răul din 

noi. Referindu-mă la primele două titluri menționate anterior, trebuie să evidențiez viziunea celor doi 

prozatori asupra condiției umane, asupra raportului dintre om și natură. Căpitanul Ahab rămâne pentru 

mine prototipul omului fascinat de o himeră, de absolut, capabil de sacrificiul suprem, remarcabilă este 

secvența morții sale deoarece pe chipul lui se citește fericirea. Bătrânul pescar m-a surprins prin dorința 

sa de a continua confruntarea cu marea, precum și prin întoarcerea sa la țărm cu scheletul peștelui, 

dovadă a confruntării pe viață și pe moarte cu supraumanul. Treptat am descoperit literatura rusă, 

despre care am auzit că are o complexitate generată de sufletul slav, mistic și demonic, virtuos și 

păcătos totodată.  Nu pot trece sub tăcere cele două romane  ale lui Feodor Mihailovici  Dostoievski, 

,,Crimă şi pedeapsă” şi ,,Frații Karamazov”. Romanul ,,Crimă şi pedeapsă” este un roman cu substrat 

filosofico-religios, definitoriu în acest sens este raportul libertate-moralitate-iubire, care e axat asupra  

vieții lui Raskolnikov, un tânăr student care ucide din două motive: pentru a-şi rezolva situația 

financiară şi pentru a demonstra că poate depăşi limitele morale. El comite o dublă crimă. O ucide pe 

bătrâna cămătăreasă şi pe sora bătrânei. După ce săvârşeşte dubla crimă, el intră în delir şi are remuşcări 

din această cauză. Crima lui Rodion Romanovici Raskolnikov este descoperită şi el ajunge să plătească 

pentru asta. În finalul romanului, el realizează că o iubeşte pe Sonia Marmeladova, cea care i-a fost 

alături pe tot parcursul luptei interioare. Romanul familiei Karamazov duce la un alt nivel perspectiva 

asupra condiției umane, tipologiile prezentate fiind antitetice: senzualii și misticii, păcătoșii și sfinții.   

Romanul ,,Suflete moarte” de N. Gogol este, de asemenea, un roman interesant ce îl are ca 

protagonist pe Pavel Ivanovici Cicikov, un rus care cutreieră Rusia într-o troică și cumpără ,,sufletele” 

țăranilor morți, întrucât doreşte să pună în evidență degradarea  lumii. Călătoria sa devine un periplu 

într-un infern rusesc.  

Un alt roman care m-a fascinat a fost cel al Ludmilei Ulițkaia, ,,Imago”, frescă a Rusiei 

secolului XX,  în care este prezentată  istoria prieteniei dintre  Sania, Miha şi Ilia, sub regimul 

comunist. Cei trei s-au cunoscut în școala generală, Miha fiind liantul  dintre Sania şi Ilia. Cu timpul ei 

se maturizează şi devin foarte buni prieteni, iar literatura este cea care influețează în mod radical 

maturizarea morală a acestora.  Romanul este axat mai mult pe viața lui Miha, care va deveni o victimă 

a istoriei. El este închis şi eliberat condiționat; are ocazia să plece în altă țară cu familia lui, însă soția 

acestuia nu doreşte acest lucru. Singura formă de evadare a lui este sinuciderea, zborul lui final fiind 

însoțit de rostirea cuvântului ,,imago”, fapt ce denotă metamorfoza completă a sa. Lista cărților cu 

oameni, despre oameni și pentru oameni  poate continua, însă eu mă opresc aici. Ceea ce vreau să spun 

este că toate aceste cărți menționate sunt ferestre prin care spiritul pătrunde în lume, în suflete și minți. 

Pentru mine, este esențial ca ele să fie citite, pentru că lectura îi oferă cititorului posibilitatea de a 

conștientiza  că o ,,carte este singurul corp spiritual existent pe lume”(G. Liiceanu), că cititul este act 

prin care se realizează ,,toaleta în ordinea spiritului”, că umanul din noi este rezultatul iluminării prin 

cărți.  
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