


DIMENSIUNI EUROPENE

Erasmus +  schimbă vieţi

Elev Timișanu Ionela-Cristina, Clasa 11E

În luna septembrie a anului 2018, odată 
cu începerea școlii, am aflat de la avizierul liceu-
lui și apoi de la ședinţa cu părinţii  despre  proiec-
tul Erasmus +„Competenţe pentru viitor pentru 
elevii din învăţământul professional” înregistrat 
cu numărul 2018-1-RO01-KA102-048461, prin 
care mai mulţi elevi de la profilul Resurse Na-
turale urmau să-și satisfacă stagiul de practică 
în cadrul unui institut de renume din Lisabona, 
Portugalia. 

Entuziasmată, mi-am depus imediat do-
sarul, am susţinut examenele de selecţie, dar nu 
am luat nimic în serios pentru că nu mă gân-
deam că dintre toţi cei care ne-am înscris, tocmai 
eu care vin dintr-o școală dintr-un mic sat de la 
munte, voi fi selectată și voi avea șansa să merg 
în acest stagiu de practică.

 Pe 12 octombrie, când s-au afișat rezul-
tatele și am aflat că am fost admisă în proiect,  
a fost una dintre cele mai fericite zile din viaţa 
mea, chiar dacă nici atunci nu îmi venea să cred 
tot ceea ce mi se întâmplă.

După un stagiu de pregătire în ţară, în 
care am aflat mai multe despre istoria Portugaliei 
și despre locul unde urma să mergem, la mijlocul 
lunii noiembrie am plecat în Portugalia. Chiar 
dacă la începutul stagiului eram încă cu capul în 
nori, după prima zi în care am mers la Institutul 
Naţional de Sănătate Dr.Ricardo Jorge (INSA), 
mi-am dat seama că trebuie să tratez această ex-
perienţă cu multă seriozitate pentru că altfel nu 
o să reușesc să promovez examenul final, să mă 
dezvolt și să devin omul care doresc să fiu.

A doua zi m-am trezit și mi-am spus  “Gata, 
Cristina, de azi trebuie să iei lucrurile în serios!” 
şi pot spune că această experienţă m-a schimbat 
foarte mult. Astfel, am devenit mult mai serio-
asă, mai ascultătoare, mai întelegătoare, mai 
răbdătoare, iar de la cei de la Institutul Naţion-
al de Sănătate Dr.Ricardo Jorge (INSA) am în-
văţat să am mai mult bun simţ, să iert mai ușor 
oamenii, să nu mă dau batută chiar dacă greșesc 
pentru că nu există om perfect, iar orice greșală 
poate fi reparată.

De la profesorii însoţitori am învăţat că 
oricât de mult m-ar descuraja cei din jurul meu, 

trebuie să fiu puternică și nu este obligatori să le 
demonstrez lor nimic, iar atunci când mă uit în 
oglindă la finalul unei zile trebuie să fiu eu mân-
dră de mine.

Acest proiect a fost cea mai frumoasă ex-
perienţă și m-a transformat într-un om mai bun, 
m-a făcut să am încredere în mine și să să nu ai 

dau importanţă lucrurilor mărunte. Pentru toa-
te sfaturile, pentru toate lucrurile bune și pentru 
această schimbare a mea le sunt recunoscătoare 
tuturor celor de la Institutul Naţional de Sănă-
tate Dr.Ricardo Jorge(INSA),  profesorilor care 
mi-au fost alături mereu, acești oameni  care vor 
avea mereu un loc important  în inima mea, iar 
pentru care  un simplu “Mulţumesc!” nu este  de 
ajuns.

Sper să-mi continui studiile în acelaşi do-
meniu, iar poate la cînd voi fi studentă să ajung 
să mai fac prin programul Erasmus + un stagiu 
la INSA, aşa cum cei de acolo ne-au urat la final-
ul activităţilor.



Stagiile de practică în Lisabona

Elev Romanescu Ramona, clasa 10B

În perioada noiembrie-decembrie 2019 
am efectuat împreuna cu colegii mei stagiul 
de practică la Institutul National  de Sanatate 
Dr. Ricardo Jorge din Lisabona. Acest proiect  
ERASMUS +  a reprezentat  pentru mine o şansa 
unică  de a descoperi oameni, culturi, locuri noi 
si frumoase şi de a-mi dezvolta abilităţile prac-
tice necesare specializării în care mă pregătesc.

Încă înainte să plec, dar si pe durata ce-
lor trei săptamâni de practică am trait în acest 
proiect  numeroase  emoţii dar şi multă  nerab-
dare.

În cadrul săptămânilor de practică am re-
alizat analize de laborator pe diferiţi factori de 
mediu, deosebit de atractive şi interesante care 
ne-au oferit oportunitatea de a lucra în labora-
toare moderne şi bine dotate, alături de un per-
sonal calificat care a fost dornic să ne ofere sfa-
turi şi să ne explice detaliat şi pe înţelesul nostru  

tainele viitoarei noastre meserii.
De asemenea, în acea perioadă în timpul 

liber, am vizitat diferite atracţii turistice rep-
resentative ale Portugaliei: Turnul din Belem, 
Oceanariul din Lisabona, Piata Rossio, Castelul 
Sao Jorge, Cabo da Roca, Stadionul Benfica, 
Fatima- unul dintre cele mai importante monu-
mente al catolicismului, monumentul descoper-
irilor, Sintra şi cetatea din Obidos.

În timpul stagiului am realizat mai multe 
vizite tehnice în cadrul unor gradini botanice 
şi a uor laboratoare din cadrul Unoversităţii 
din   Lisabona, unde am participat la dezbateri 
şi prezentări ale unor profesori şi cercetători din 
Portugalia şi Germania.

La finalul stagiului de practică am sus-
tinut o evaluare în cadrul liceului din Alcochete  

ce a constat în rezolvarea unui test şi realizarea 
unei lucrări de laborator.

În încheiere pot spune că toate aceste ex-
perienţe la un loc au reprezentat o adevarată şi 
minunată aventură căci viaţa dincolo de graniţele 
ţării vine cu provocări, incertitudini, obstacole,  
dar şi cu multe  realizări care te vor transforma 
într-o persoană mult mai diferită şi dornică de 
noi încercări şi provocări. Odată cu locurile si ex-
perienţele noi pe care le-am trait în timpul stagi-
ului, pot spune că lumea mea s-a  extins.

Experientele europene te determină să 
cauţi mereu noi provocări şi să nu te mulţumeşti 
cu putin. Fiecare experienţă trăită în proces face 
ca nimic să nu ţi se mai pară imposibil.



Innovación, TIC y Matemáticas

Profesor Măgureanu-Stoenescu Claudia-Simona

În perioada 19 -25 ianuarie, 2020 am par-
ticipat la prima mobilitate din cadrul proiectului  
ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065449_3, 
cu titlul ”INNOVACIÓN, TIC Y MATEMÁTI-
CAS”, mobilitate ce s-a desfășurat în Pinto, 
Spania, lângă Madrid. Echipa României a fost 
formată din 6 elevi însoţiti de doamnele profe-
sor Verdeș Rocselana, Rada Lavinia și Simona 
Măgureanu.În cadrul acestei mobilităţi au fost 
desfășurate activităţi interesanta, atât în cadrul 
liceului din Pinto, cât și in capitala ţării, Madrid, 
unde am fost duși să vizităm câteva din cele mai 
importante muzee. Pentru a fi cât mai exactă voi 
face o prezentare a mobilităţii pe zile, precizând 
ca prima și ultima zi au fost planificate pentru 
călătoria Tg Jiu-Pinto, respectiv Pinto-Tg Jiu.

LUNI, 20 IANUARIE
Activităţile au început cu un tur al liceului 

în care ne-au fost prezentate sălile de clasă, labo-
ratoarele, biblioteca, oprindu-ne la Coffee shop 
unde elevii noștri au fost serviţi cu gogoși și cio-
colată caldă, tradiţional . După pauză a început 
primul Workshop   în care am utilizat programul 
CalcMe (WiRiS) pentru a efectua operaţii cu po-
linoame, apoi a  urmat prezentarea școlilor par-
ticipante în proiect și al doilea Workshop în care 
am utilizat programul Scratch pentru a desena 
diverse figuri geometrice utilizând  animaţia.

MARȚI, 21 IANUARIE
A doua zi a fost dedicată aplicţiilor mate-

maticii în practică. Am vizitat Muzeul de Stiinţe 
Naturale din Madrid. În acest muzeu elevii au 
putut vedea legătura dintre matematică și viaţa 
reala, fiindu-le explicat  șirul lui Fibonacci. Şirul 
lui Fibonacci este probabil cea mai des întâlni-
tă relaţie care apare în natură. Îl putem vedea 
în cochiliile melcilor, dispunerea seminţelor de 
floarea soarelui pe calota florii, în modelul de pe 
aripile libelulelor, în dispunerea hexagoanelor 
din fagurii albinelor și forma Căii Lactee sau a 
altor galaxii. Şirul e compus dintr-o secvenţă de 
numere: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…fieca-
re număr fiind egal cu suma numerelor dinain-
te și diferenţa următoarelor două numere. De 
exemplu 0+1=1; 1+1=2; 1+2=3 etc, și 144-89=55; 
89-55=34; 55-34=21 etc. Acest șir continuă la in-
finit.

      De asemenea, am vizitat Muzeul de Mi-
neralogie din Madrid unde am admirat diverse 
pietre rare care sunt expuse aici. Elevii au făcut 
legătura între forma acestora și diversele polie-

dre geometrice învăţate de ei la matematica: te-
traedru, cub, ocoedru, icosaedru, dodecaederu 
etc.
      MIERCURI, 22 IANUARIE

Prima parte a zilei a fost dedicată unui 
Workshop bazat pe programarea utilizând Ap-
pinventor. Elevii au realizat un program pentru 
rezolvarea oricărei ecuaţii de gradul I. După pau-
za de prânz a urmat un alt Workshop în care am 
folosit GeoGebra care este o aplicaţie destinată 
învăţării și predării matematicii, având un carac-
ter interactiv și putând fi utilizată în geometrie, 
algebră, analiză matematică, geometria analiti-
că, statistică, calculul probabilităţilor, calculul 
diferenţial și integral. 

JOI, 23 IANUARIE
Excursie la Madrid unde am vizitat site-ri 

geometrice în oras, Piaţa Eboli precum și Muzeul 
Regina Sofia . Aici am admirat diverse picturi ba-
zate pe figuri geometrice ale unor pictori celebri 
precum : marele Pablo Picasso, Salvador Dalí, 
Joan Miró, Chagall și mulţi alţii.

În anul 1937 la Paris a avut loc un târg 
internaţional de artă și Picasso, care avea atunci 
56 de ani, a fost invitat să imagineze pavilionul 
Spaniei. El a creat GUERNICA, lucrând la ea 
cinci săptămâni, e un tablou pictat doar în alb și 
negru, în culorile durerii și impresionează prin 
dimensiuni, aproximativ 8 metri pe 4 și drama-
tism. În acest tablou el arată orașul cu același 
nume din ţinutul bascilor, locuit de 7000 de spa-
nioli, bombardat fără milă de fasciștii germani, 
într-o după amiază și transformat apoi în cenu-
șă. Orașul distrus va deveni un oraș cubist cu 
fragmente de oameni, în urma acestui atac crud 
și violent, infernul morţii va aprinde penelul și 
imaginaţia lui Picasso, tabloul va deveni simbo-
lul distrugerilor din cel de-al doilea război mon-
dial. Juan Gris e numit „cubistul clasic” ‚ și „pic-



torul perfect”, el va adopta total limbajul cubist 
în 1912. Juan Gris dezvoltă compoziţii simetri-
ce, prezentând fragmente de obiecte în peisajele 
sale. Astfel un paralelogram alb devine o pagi-
nă de carte, un dreptunghi devine o masă, un 
oval devine o pară, o formă compusă din două 
trapeze, o chitară. Dintr-o linie dreaptă se cur-
bează o pipă.

VINERI, 24 IANUARIE
În ultima zi elevii au putut admira și 

apoi au încercat să utilizeze Realitatea Virtuală 

cu tehnologia NeoTrie. Fiecare elev a construit, 
colorat și   mutat câte un poliedru sau s-au jucat 
pur și simplu cu aceasta tehnologie pe care, 
poate, au întâlnit-o pentru prima dată.

În partea a doua a zilei au fost formate 
mai multe echipe care au participat la un joc 
Kahoots. Echipa câștigătoare a fost premiată. 
La finalul activităţilor am primit certificatele 
Erasmus și ne-am luat cu greu rămas bun.

 Competenţe pentru secolul 21  
pentru elevii din învăţământul teh-

nologic

Profesor Milosteanu Diana Nicoleta

Proiect nr. 2019-1-RO01-KA116-061827 
Erasmus+ K1- Competenţe pentru secolul 21 
pentru elevii din învăţământul tehnologic,    
Perioada mobilitatii: 9.12.-20.12.2019 
Participanţi:  Mihai Camelia, Dragomi-
rescu Violeta, Milosteanu Diana Nicoleta 
Instituţia gazdă: AGRUPAMENTO DE ESCO-
LAS DE ALCOCHETE - LISABONA

Mobilităţile de formare ale personalului 
preuniversitar sprijină dezvoltarea profesională 
a personalului didactic din instituţiile de învăţă-
mânt, sub forma unor evenimente de formare în 
străinătate și a unor perioade de observare direc-
tă la locul de muncă/formare într-o instituţie de 
învăţământ  parteneră sau într-o altă organizaţie 
relevantă din străinătate.

Acestă mobilitate a fost o oportunitate 
bună în vederea realizării unei comunicări efici-
ente cu partenerii implicaţi în proiect și stabili-
rea de noi ţinte în următoarele etape de desfășu-
rare ale proiectului.

Agenda proiectului a fost încărcată cu-
prinzând 10 zile pline de activităţi bine struc-
turate astfel încât  noi ca participanţi să putem 
lucra productiv.

 Prima zi a început cu o prezentare a 
activităţilor, școlilor  și  a organizaţiilor care ur-
mează a fi vizitate, apoi am participat la o masă 
rotundă unde am dezbătut modelul românesc 
versus cel portughez de laborator tehnologic. 

Pe toată perioada stagiului am primit 
sprijin  din partea conducerii școlii partenere.

Am participat la o serie de laboratoare și 
lecţii interactive alături de profesorii ingineri de 
la școala parteneră, dar și la alte școli aflate în 
consorţiu educaţional cu aceasta.

Am vizitat diverși agenţi economici unde 

își desfășurau activitatea de practică comasată 
eleviii portughezi, interacţionând cu personalul 
de specialitate, dar și cu conducerea acestora.

În urma întâlnirilor avute am dezvoltat o 
reţea de colaborare cu colegii noștrii europeni, 
implementând noi proiecte pentru termenul de 
depunere din România, februarie 2020.

Pe perioada mobilităţii noastre la Agru-
pamento de Escolas de Alcochete, elevii 
de la specializarea resurse naturale și protecţia 
mediului din cadrul Colegiului tehnic General  
Gheorghe Magheru, au fost evaluaţi teoretic și 
practic  de către o comisie formată din profesori 
ingineri de specialitate dar și agenti economici.

Pe lângă mese rotunde și dezbateri am 
participat la o serie de activităţi experimentale în 
cadrul școlii de protecţie a mediului Escola Pro-

fissional de Ciências Geográficas (EPCG), unde 
am întâlnit oameni profesioniști și dedicaţi me-
seriei de dacăl. 

Dintre agenţii economici vizitaţi se numă-
ră institutul naţional de sănătate publică doctor 
Ricardo Jorge, Cenfim, Cinel. 

Am învăţat foarte multe lucruri noi, dar 
pe lângă bagajul de informaţii oferit a reprezen-
tat o experinţă de viaţă valoroasă.



CRONICA DE CARTE

Vara în care mama a avut 
ochii verzi

                         de Tatiana Țîbuleac
Profesor Mărgulescu Marcela-Carmen

Anul trecut, răsfoind un număr al revistei 
,,România literară”, am aflat că scriitoarea Tatia-
na Țîbuleac a obţinut Premiul Uniunii Europene 
pentru Literatură (2019), premiul Observator 
cultural şi Observator Lyceum şi premiul Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova. Mi-am procurat 
cărţile, le-am citit şi-am fost profund impresionată şi 
tulburată.

Tatiana Țîbuleac e o prozatoare care are 
multe de spus printre scriitorii contemporani. 
S-a născut la Chișinău și trăiește de câţiva ani la 
Paris. A studiat jurnalism și a lucrat mai întâi în 
presa scrisă și apoi la PROTV Chișinău. Când s-a 
stabilit la Paris, a început să scrie ficţiune și a pu-
blicat două cărţi interesante: Vara în care mama 
a avut ochii verzi şi Grădina de sticlă.

Romanul Vara în care mama a avut 
ochii verzi a obţinut premiul ,,Observator cul-
tural” pentru proză în anul 2018, a fost tradus 
în franceză și transformat în piesă de teatru. E 
o carte stranie, cu un titlu care sună interesant 
și provocator, fiind romanul de debut al Tatianei 
Țîbuleac.

 Într-un interviu, autoarea mărturisea 
că a început să scrie după ce a născut copiii, iar 
,,Vara în care mama a avut ochii verzi a fost 
cumva o reacţie, îmi place să spun că e o scri-
soare pentru Alexandru, fiul meu. Au existat niș-
te frici, încă există, dar și o deschidere mult mai 
mare spre temele care nu m-au interesat înainte 
de a fi mamă”.

Începutul m-a contrariat mult. Toţi scriitorii 
îşi divinizează mamele, iar aici protagonistul vorbeşte 
cu multă ură, dorindu-i moartea. Povestea e menită 
să sensibilizeze şi să contrarieze în acelaşi timp: o 
mamă bolnavă de cancer se retrage într-un sat din 
Franţa pentru a petrece o ultimă lună cu fiul ei, un 
adolescent cu probleme. Acesta îşi urăşte mult mama, 
rememorând o serie de episoade din copilărie în care 
n-a simţit-o aproape. Sfârşeşte însă, realizând cât de 
mult o iubeşte, regretând timpul irosit în care ei n-au 
fost apropiaţi.

Personajul principal, Aleksy, e un neîn-
ţeles, fiind părăsit de tată (,,Gândul la tata îmi 
provoca vomă”), lipsit de afecţiunea mamei, con-

solat doar de bunica maternă. Moartea surorii 
va declanșa sentimentul  de dor faţă de aceasta, 
fiind dublat de nepăsarea mamei care devine o 
introvertită, părând că-l ignoră.

Se consideră nefericit, deoarece a crezut 
permanent că mama nu-l iubește, are sentimen-
te contradictorii faţă de bunică, multe dintre as-
pectele rememorate depășind puterea de înţele-
gere a unui copil, sunt adevărate tragedii care-l 
rănesc și îl îngenunchează.

Când personajul principal urăște, urăște 
până la moarte. Când își pierde minţile, e inter-
nat la nebuni. Când își îngrijește mama, fieca-
re dintre noi se regăsește, tuturor amestecân-
du-ni-se sentimentele faţă de mamele care n-au 
știut să ne spună că ne iubesc, nu ne-au lăudat, 
de care ne-am îndoit și care atât au putut face 
pentru vremea lor.

Povestea lui devine povestea mamei sale 
pe care abia acum, în ultimele ei clipe de viaţă, 
începe s-o iubească. Cele două personaje, firi de-
presive și înstrăinate, vor comunica foarte bine 
în această ultimă vacanţă.

Asistăm la o declaraţie de dragoste și ură 
maternală, la o confesiune cum rar ne e dat să 
întâlnim.

Autoarea  alege un personaj masculin 
pentru a prezenta o poveste tulburătoare. Iniţi-
al, Aleksy își dispreţuiește mult mama:,,Eu aș fi 
dat-o la fiare vechi și aș fi început cu părul. Un 
singur lucru nu se lega în toată povestea aceas-
ta-ochii. Mama avea niște ochi verzi atât de fru-
moși, încât părea o greșeală să îi irosești pe o faţă 
dospită ca a ei”.

Cartea evocă relaţiile defectuoase între 
copii și părinţi, e o poveste răscolitoare ce ilus-
trează ideea că lipsa iubirii îi izolează și îi în-
străinează pe oameni. Fiecare dintre cei doi pro-
tagoniști schimbă rolurile vinovat-nevinovat, 
străduindu-se să-și normalizeze comportamen-
tul, cititorul înţelegându-i pe cei doi.

Satul francez ales pentru moarte de acești 
emigranţi polonezi e un loc magic, nemodificat 
de trecerea timpului, putând fi situat în orice 
ţară.

Pe lângă relaţia mamă-fiu, cartea prezintă 
și o poveste tulburătoare de dragoste între Ale-
ksy și Moira, conturată însă sumar, autoarea ne-
insistând foarte mult.

,,Vara în care mama a avut ochii verzi” 



emoţionează permanent, chiar dacă limbajul e 
unul dur și direct, arătând că vindecarea vine 
doar prin eliberarea și acceptarea sentimentelor, 
terapia putând înlătura putreziciunea umană.

,,Oamenii sunt bolnavi și putrezi, și știu 
asta, dar se prefac sănătoși și buni, de frică. Şi 
pentru că așa e mai ușor. Dar nu toţi se pot as-
cunde mereu. Şi uneori răutatea și boala și stri-
căciunea lor erupe și ei se simt bine și fericiţi, 

chiar dacă toţi cei din jur îi condamnă și le plâng 
de milă”.

Cartea ne învaţă să-i descoperim pe cei de 
lângă noi, descoperindu-ne și pe noi. Ne învaţă 
să ne preţuim mamele care ne iubesc necondiţio-
nat. Ne învaţă ce înseamnă să iubești, să renaști, 
dar și să mori.

Fiecare dintre noi se poate regăsi în car-
tea Tatianei Țîbuleac.

Instrumente digitale pentru educaţie

de Buzera Marius și Luţaru Iulia Gyongyi

În prezent trăim într-o lume conectată și dependentă tot mai mult de tehnologie, în care 
experienţele digitale sunt trăite pe tot parcursul zilei, la serviciu, acasă, în locurile de recreere, ceea 
ce face să nu mai putem să ne imaginăm o zi fără acces la internet, 
telefon mobil, tabletă, smart TV, eReader, laptop, etc.

Tehnologia a avut un impact major asupra modului în care 
lucrăm, iar lucrul de acasă devine și datorită momentelor prin care 
trece societatea noastră o realitate. Multe din slujbe, în special cele 
ce implicau activităţi repetitive au început să dispară locul lor fi-
ind luat de roboţi sau mașini automate, fapt ce ne obligă să ne per-
fecţionăm și recalificăm încontinuu. Astfel, în prezent piaţa muncii, 
dar și societatea în ansamblu are nevoie de alte competenţe, de alte 
abilităţi decât a fost nevoie acum 10 sau 20 de ani. Aceste compe-
tenţe sunt denumite generic Competenţele secolului 21 și din aces-
tea fac parte: comunicarea, colaborarea, gândirea critică, inovar-
ea, competenţele digitale, competenţa de a învăţa pe tot parcursul 
vieţii, etc. Se apreciază că în viitor, fără aceste competenţe, un tânăr 
va fi în imposibilitatea să-și găsească un loc de muncă, fiind în risc 
de marginalizare și excluziune socială.

În aceste momente, sistemele de învăţământ sunt supuse 
unei presiuni uriașe de a se reforma și a furniza elevilor acele competenţe de care aceștia au nevoie 
pentru a se integra în societate. Una din direcţiile prin care școlile reacţionează în încercarea de a 
se reforma și de a furniza un învăţământ de calitate o constituie creșterea eforturilor în integrarea 
tehnologiei în educaţie. Chiar dacă în prezent piaţa abundă în tehnologii și soluţii, atât hardware 
cât și software, profesorii și unităţile școlare se găsesc în faţa unor mari provocări de a alege pe cele 
potrivite. Aceste provocări au crescut exponenţial odată cu mutarea învăţământului în on-line, pro-
fesorii transformându-se efectiv în  vânători  de aplicaţii  în speranţa de a putea să-ţi ţină orele în 
condiţii cât mai bune. Bunele intenţii nu sunt întotdeauna sufieciente, mai ales având în vedere lipsa 
de experienţă și de competenţe digitale a multora dintre ei.

În anul 20018, alături de colegi profesori de informatică din Portugalia, Slovenia și Turcia, 
am început un studiu prin intermediul unui proiect Erasmus + cu privire la importanţa tehnologiei 
în dobândirea și formarea competenţelor secolului 21, numit ”Integrating technology in the teaching 
process, path towards building 21st century skills”. 

O parte din concluziile obţinute în acest studiu și a experienţelor dobândite se regăsesc în 
această carte. Astfel, s-a ajuns la concluzia că alegerea unor aplicaţii pentru a fi utilizate în edicaţie 
este un proces ce trebuie tratat cu mare atenţie. Alegerea acestora trebuie  realizată în concordanţă 
cu infrastructura IT a școlii (resurse solicitate, sisteme de operare, browser, etc.),  cu experienţa de 
utilizare a tehnologiei de către profesori, conţinuturile ce trebuiesc parcurse și a metodelor ce tre-
buiesc folosite, dar și cu performanţele echipamentelor elevilor și cu competenţele lor digitale.

Astfel, anumite aplicaţii și abordări didactice pot să dea rezultate foarte slabe, în cazul folo-
siri la clase în care elevii deţin doar de telefoane inteligente și acelea conectate  la interet printr-un 
abonament limitat. (produs al proiectului Erasmus + nr. 2018-1-RO01-KA229-049353_1)
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Dacă privim măsurătorile sociologice, ob-
servăm cu ușurinţă că instituţia parlamentară și 
partidele politice, în principiu, se află în coada 
clasamentelor, sub aspectul încrederii pe care 
cetăţenii o ai faţă de acestea. În top, de ani buni 
se menţin ca instituţii în care românii au mare 
încredere: armata și biserica.

În contextul crizei mondiale provocate în 
anul 2020, de către virusul din Wuhan, cunoscut 
sub denumirea de Covid19, este de așteptat ca 
în perioada următoare, încrederea populaţiei în 
sistemul medical să cunoască o curbă ascenden-
tă. Bunăoară, după încheierea ultimului război 
mondial, armatele britanică și cea americană, 
conform sondajelor de la vremea respectivă, au 
cunoscut o creștere majoră în ceea ce privește 
respectul și încrederea cetăţenilor britanici, re-
spectiv americani.

În general, politica nu este un domeniu 
care atrage simpatii aparte din partea indivizi-
lor. Cel puţin nu în partea aceasta a lumii, pen-
tru că există și situaţii diferite. Astfel, Guvernul 
sud-coreean se bucură de încrederea a 9 din 10 
cetăţeni, iar raportul este demn de încredere. De 
asemenea, Împăratul Japoniei menţine o cotă 
de încredere și disponibilitate de ascultare mult 
peste cota pe care o au alţi lideri ai statelor lumii. 
Chiar dacă deţinerea îndelungată a unei funcţii 
de conducere de regulă diminuează capitalul de 
încredere, iar șefii de state care deţin mandate 
limitate (4 sau 5 ani după caz) ar trebui să aibă 
parte de o cotă electorală bună, comparativ cu un 
deţinător pe viaţă al unei funcţii supreme în stat, 
iată că acest lucru nu este universal valabil.

Politica a preocupat omul de la primele 
forme de organizare colectivă. Mari gânditori ai 
Antichităţii, Platon sau Aristotel au emis teorii 
despre cum ar trebui să fie ori să se comporte 
omul politic, mergând până acolo, încât pe par-
cursul vieţii, parţial și-au refăcut teoriile emise.

Tot omul depinde de politică și este pre-
ocupat de aceasta. Însă, tema avută în vedere nu 
este una exclusiv politică, ci mai degrabă conexă 
acesteia, Parlamentul fiind o instituţie publică 

foarte cunoscută oriunde în lume.
Parlamentul României funcţionează sub 

această denumire după organizarea alegerilor 
din anul 1990. În paralel, acesta a funcţionat și ca 
Adunare Naţională Constituantă, ţara neavând o 
constituţie în vigoare,  din decembrie 1989 și pâ-
nă-n luna decembrie 1991. 

Alegerile parlamentare în România au 
fost organizate cu regularitate din patru în patru 
ani, începând cu anul 1992 încoace, în baza noii 
Constituţii românești.

Rolul Parlamentului este imens într-o 
democraţie. Am mai scris asta și cu alte ocazii, 
cu cât Parlamentul este mai liber, funcţionează 
fără constrângeri și cenzură, cu atât nivelul de-
mocraţiei statului respectiv este mai ridicat. Am 
mai afirmat și nu sunt singurul, faptul că, dacă 
parlamentarii germani deţineau imunitate par-
lamentară, suficient cât să nu fie acuzaţi și prac-
tic eliminaţi într-o perioada scurtă, poate cel de-
al doilea război mondial n-ar mai fi avut loc. Azi, 
parlamentarii germani deţin imunitate parla-
mentară mult peste cea specifică omologilor lor 
dintr-alte state europene.

Dincolo de faptul că este instituţia cu cel 
mai mare grad de reprezentativitate, rolul Parla-
mentului este acela de a face legi.

În România, doar Parlamentul elaborea-
ză legi.

Există o sumedenie de opinii confuze în 
societate, prin care, de regulă cu iz negativ, se in-
vocă legi date de Guvern, președinte, etc. Opini-
ile acestea sunt total greșite, iar în rândurile ur-
mătoare voi expune ceea ce presupune actualul 
principiu al separaţiei puterilor în stat, inspirat 
din teoria cunoscută sub aceeași denumire.

Deţinerea puterii de către o singură per-
soană sau entitate generează ușor dictatură, 
autoritarism și subiectivism. Monopolul puterii 
concentrate într-un singur punct înseamnă o for-
mă antidemocratică și nepopulară de exercitare 
a puterii în stat. În acest sens, separaţia puterilor 
a dus la crearea a trei poli statali de putere: 

a)Unul creează reguli
b)Altul le aplică
c)Cel de-al treilea verifică.
Cel care creează legi nu poate (nu trebuie) 

să fie forţat în deciziile luate de ceilalţi doi poli de 
putere, cel care le aplică nu va aduce reglemen-
tări primare, ci doar norme tehnice, iar cel care 



verifică, aplică regulile substanţiale sau procedu-
rale stabilite de către celelalte puteri în stat. 

 Dezechilibrul puterilor în stat apare 
atunci, când una din cele trei se situează dea-
supra celorlalte, generând teren propice pentru 
abuzuri.

 Parlamentul deţine puterea legislativă. 
Conform Constituţiei, aceasta este unica auto-
ritate legiuitoare, altfel spus, singura autoritate 
abilitată prin normă fundamentală de a legifera.

 Parlamentul emite legi, iar acestea se cla-
sifică în trei mari categorii: 

-constituţionale
-organice
-ordinare.
Primele vizează revizuirea Constituţiei și 

nu pot intra în vigoare, decât dacă sunt aprobate 
de către cetăţenii cu drept de vot, prin referen-
dum organizat în acest scop.Cele organice vizea-
ză domenii importante de activitate sau oricum 
consacrate expres în legea supremă, iar cele or-
dinare se adoptă în alte domenii de activitate.

Am scris anterior, că la nivelul celor ce 
aplică legile (puterii executive, mai exact Guver-
nului la nivel central) nu pot fi emise acte cu re-
glementări primare. Guvernul emite acte admi-
nistrative prin care asigură punerea în aplicare a 
legilor. Pentru situaţii de urgenţă însă, Guvernul 
poate emite Ordonanţe de urgenţă ale Guvernu-
lui (O.U.G), iar acestea conţin într-adevăr regle-
mentări primare, asemenea legilor, însă chiar și 
așa, după intrarea lor în vigoare, la un moment 
dat, Parlamentul va confirma prin lege textul 
acestor O.U.G-uri ori dimpotrivă îl va modifica 
sau scoate din vigoare, în baza legii fundamen-
tale, care acordă exclusivitatea legiferării către 
autoritatea parlamentară. De asemenea, situaţia 
este asemănătoare și atunci, când Parlamentul 
împuternicește Guvernul să emită Ordonanţe de 
Guvern (O.G), pe diverse domenii.

Ca să înţelegem mai bine rolul unui par-
lament, încercăm a da curs liber imaginaţiei or-
ganizării și funcţionării unui stat fără această 
autoritate publică. Ceva în genul acesta s-a în-
registrat în România în două rânduri însă în pe-
rioade diferite de timp, pe durata secolul al XX-
lea. Mai întâi, Carol al II-lea, Regele Regatului 
României în 1938, lovește instituţia parlamen-
tară, care-și pierde atribuţiile, urmând dictatu-
ra carlistă; apoi în cadrul Regimului comunist, 
cu preponderenţă după 1948, forul legislativ se 
transformă într-o entitate a cărei menire era să 
confirme tot ceea ce decideau structurile execu-
tive de stat și de partid. Aclamaţiile ajunseseră 
modalitate de adoptate practică, așa încât despre 

utilitatea unui astfel de sistem n-ar fi multe de 
adăugat. 

Lipsa unui parlament, ori transformarea 
acestuia într-o instituţie lipsită de atributul de 
bază - legiferarea corespunde cu finalitatea sis-
temului democratic. Puterea poporului se exer-
cită prin reprezentanţi, (democraţia directă se 
exercită doar cu ocazia referendumului). Atunci 
când, reprezentantul poporului, așa cum este el 
perceput, fie și cu conotaţii negative, nu va mai 
putea legifera sau nu va mai fi desemnat de către 
popor, pentru acesta din urmă vor urma vremuri 
tulburi din punct de vedere social.

Nu trebuit urmărită nici apologia parla-
mentarului. Fiind vorba de persoane care-și ob-
ţin demnitatea publică pe bază de încredere ma-
nifestată prin vot, fiind vorba de persoane cu un 
statut aparte, parlamentarul este expus studiului 
public, direct sau prin intermediul media. Chiar 
și acest sistem, dincolo de abuzuri ori mai nou 
numitele fake-uri, acest sistem permite existenţa 
și funcţionarea unei autorităţi legislative în pa-
rametrii democratici. Nivelul de democraţie con-
statată în Parlament se află în proporţie directă 
cu gradul de democraţie din ţară. 

În privinţa parlamentarului, fiind vorba 
de  sute de inşi pentru fiecare mandat în parte, 
cu expunere publică inclusiv oficială (obligaţia 
depunerii declaraţiilor de interese şi de avere 
pentru sine şi familia sa) pot fi reliefate exemple 
concrete de indivizi cu comportament antisocial, 
puţin demn pentru o astfel de funcţie în stat. 
Sistemul electiv fie prin vot pe listă blocată 
practic pentru cele mai multe legislaturi, utilizat 
şi în prezent, fie sistemul votului uninominal 
generează şi aleşi cu imagine negativă în socie-
tate, de cele mai multe ori justificată. În cadrul 
sistemului de vot pe liste blocate (în cadrul că-
rora alegătorul nu poate interveni asupra ordinii 
în liste), uneori procedura internă de stabilire a 
candidaţilor este mai disputată, decât alegerile 
parlamentare în sine. Să luăm în calcul faptul, că 
un partid sau o formaţiune politică X deţine în 
sondaje cca. 40% din intenţiile de vot ale popu-
laţiei. Asta înseamnă că din totalul locurilor eli-
gibile în circumscripţie, 2/5 vor reveni partidului 
X, iar cei ce ocupă primele locuri pe listă aferen-
tă fracţiei indicate au șanse reale de a dobândi 
mandatele. Astfel, la nivel intern, disputa între 
membrii partidului se va da pentru respectivele 
locuri considerate eligibile. Desigur, la alegerile 
parlamentare organizate în proximitate cronolo-
gică, dacă procentul din sondaje va fi confirmat 
prin sufragiu, candidaţii aflaţi pe locurile eligibi-
le vor dobândi funcţiile de parlamentari.



În cazul votului uninominal, în tendinţa 
de a atrage voturi, formaţiunile politice vor 
nominaliza drept candidaţi, persoane cu 
notorietate. Notorietatea se dobândeşte pe 
diverse căi: activităţi anterioare, evenimente 
etc, însă aceasta presupune un interes intens 
manifestat faţă de o persoană. Această canalizare 
a interesului se poate realiza şi artificial, în 
sensul în care, un potenţial candidat finanţează 
diverse surse spre a-i promova imaginea, a-l face 
cunoscut. Ambele variante de desemnare prin 
vot a parlamentarilor au avantaje şi dezavantaje. 
Probabil că o combinare a acestora, iar în cazul 
unui parlament bicameral este şi mai uşor a se 
vota uninominal pentru camera parlamentară 
mai puţin numeroasă şi pe liste pentru cealaltă 
cameră parlamentară, ar reprezenta o metodă şi 
mai potrivită de selecţie a demnitarilor la nivel 
central. 

În România, o aversiune crescută faţă 
de autoritatea legislativă s-a înregistrat după 
anul 2009, când în cursa electorală, unul 
dintre candidaţi folosindu-se de prerogativa 
de care niciun alt candidat nu dispunea, de a 
convoca un referendum, precum şi de imaginea 
negativă în general a parlamentarului, a 
convocat un referendum consultativ, în vederea 
reducerii numărului de parlamentari, adică 
indirect a normei de reprezentare. Rezultatul 
referendumului nu a fost aplicat, fapt care 
a stârnit un nou val de neîncredere. În mod 
normal, părerea poporului contează şi chiar dacă 
e vorba de un vot consultativ, decidenţii trebuie 
să ţină cont de acesta. Pe de altă parte, luând în 
calcul momentul în care a fost desfăşurat (prin 
suprapunere cu alegerile prezidenţiale), contextul 
de creare a unui avantaj pentru candidatul care 
deţinea această pârghie şi emoţia creată de o 
astfel de temă, autorităţile au justificat ulterior 
omisiunea aplicării sale.

Între timp, a fost modificată şi norma 
de reprezentare în sensul unei uşoare reduceri 
a numărului de parlamentari, în prezent fiind 
desemnat:

-un deputat la 73.000 de cetăţeni români
-un senator la 168.000 de cetăţeni ro-

mâni.
Statutul parlamentarului ar trebui însă 

să-l plaseze într-un cadru social, cât mai apro-
piat de cel reprezentat. Probabil că în totalitate 
nu se întâmplă nici în alte părţi ori, așa cum ne 
place a spune, în democraţiile consolidate ale lu-
mii, însă, un parlamentar al cărui venit să nu fie 
disproporţionat cu venitul mediu pe economie ar 
trezi mai puţine suspiciuni, comentarii și alte as-

pecte generate de subiectivism.
În Antichitate, au existat opinii, care ară-

tau că omul politic nu trebuie să aibă proprietăţi. 
În spatele unor asemenea opinii, șade acel raţi-
onament, conform căruia, omul politic știind că 
nu poate dobândi bunuri în proprietate, nu va 
fi interesat de aspecte materiale și își va dedica 
toată priceperea și munca în sprijinul cetăţii. În 
teorie, probabil că lucrurile ar funcţiona în acest 
sens, în practică însă s-ar găsi subterfugii.

Parlamentarul român, spre deosebiri de 
mulţi omologi din alte state, își declară anual 
averea sa, cât și a familiei sale, înţelegând aici, 
celălalt soţ și copiii aflaţi în întreţinere. Actul de-
clarativ are caracter public și poate fi consultat 
de către orice persoană. Sub aspectul integrităţii, 
acest mod de transparenţă reprezintă un aspect 
pozitiv, pe de altă parte discuţia poate fi purtată 
sub aspectul respectării altor drepturi subiective, 
mai ales pentru situaţia patrimonială a celorlalţi 
membri ai familiei. În viziunea opiniei publice, 
chiar și după declararea averii și a interesului, 
imaginea parlamentarului nu s-a modificat sub-
stanţial, ci în cazuri individuale dar nu puţine, 
având acces la datele privind statutul material al 
familiei parlamentarului, multiple suspiciuni au 
apărut, în baza celor deţinute de către acesta.

Nu aspectul financiar-material este cel 
ce contează atât de tare, ci activitatea reprezen-
tantului în cadrul forului legislativ. Am indicat 
faptul, că Parlamentul este unica autoritate care 
emite legi. Drept urmare, obiectul de activitate 
al parlamentarului este acela de a activa în ca-
drul procesului legislativ. Acesta poate iniţia legi 
organice și ordinare, în anumite condiţii, chiar 
și constituţionale, participă la avizare, dezbateri 
și votează legi. Așteptările electoratului, de la re-
prezentantul lor, de multe ori sunt total diferite 
de ceea ce înseamnă menirea acestuia, conform 
legii și statului său. Funcţia legislativă nu se con-
fundă cu cea executivă, iar competenţele oricărui 
parlamentar sunt în plan legislativ, acestea nea-
vând părţi comune cu cele ale ministrului, pre-
fectului, primarului, etc.

Pe de altă parte, parlamentarul însuși se 
află într-o postură deosebită în cadrul activităţi 
de legiferare. El este reprezentant al cetăţenilor 
din circumscripţia în care a fost ales, însă tot-
odată este și membru al unui partidului politic 
(pe ale cărui liste a fost ales), excepţie fiind par-
lamentarii aleși din postura de candidaţi inde-
pendenţi (dacă este cazul). Cum am indicat deja, 
prin votul pe listă, opţiunea formaţiuni politice 
în stabilirea candidaţilor este foarte importan-
tă și se ridică întrebarea firească. Parlamenta-



rul aflat în exerciţiu va legifera conform dorin-
ţei electoratului sau dorinţei formaţiuni politice 
care l-a sprijinit și eventual îl va sprijini la noi 
alegeri. Conform legii și statutului, acesta deci-
de conform propriei voinţei și convingere, însă 
în practică se contată că urmează, cu puţin ex-
cepţii, linia indicată de către formaţiunea politi-
că din care face parte. Astfel, parlamentarii, care 
sprijină Guvernul, susţin iniţiativele legislative, 
altfel spus votează legile, spre deosebire de cei 
din opoziţie, care de regulă se opun proiectelor 
legislative iniţiate de către puterea executivă.

Un alt aspect care suscită interesul opini-
ei publice, este cel privind imunitatea parlamen-
tară. Deși, am făcut trimiteri la aceste aspecte, pe 
parcursul articolului, reluând subiectul, precizez 
că parlamentarul român beneficiază de o imuni-
tate mult restrânsă faţă de majoritatea statelor 
europene. Acest lucru se întâmplă din 2003, ca 
urmare a revizuirii Constituţiei. De la acea dată, 
parlamentarul răspunde juridic ca orice cetă-
ţean, cu excepţia opiniilor și a voturilor exprima-
te în această calitate sau în legătură cu exercita-
rea funcţiei. Sub aspect procedural, unele măsuri 
preventive, precum reţinerea sau arestul pre-
ventiv, în afara unor fapte flagrante, pot fi dis-
puse cu acordul camerei parlamentare din care 
acesta face parte. Indiferent dacă se aplică sau 
nu măsuri cu caracter preventiv, parlamentarul 
român poate fi urmărit penal, trimis în judecată 
și după caz condamnat. Situaţia în Europa diferă 
de la o ţară la alta. Sunt state (puţine la număr) 
unde parlamentarul nu beneficiază de niciun fel 
de imunitate dar și alte state europene, în care 
imunitatea parlamentară îi conferă titularului 
un statut mult privilegiat, sub aspectul tragerii 
sale la răspundere.

Personal, consider că un minim de pro-
tecţie trebuie să existe, pentru a se evita abu-
zuri, săvârșite în scopul influenţării procesului 
legislativ ori mai grav al schimbării raporturilor 
de la nivel parlamentar. Totodată, răspunderea 
juridică trebuie să fie o instituţie juridică apli-
cabilă, atât parlamentarului sau ministrului ori 
magistratului și chiar Președintelui, deși în ca-
zul acestuia, lucrurile stau diferit și statutul său 
îl exonerează cel puţin de răspundere penală, cu 
foarte puţine excepţii. Pe de altă parte, în cazul 
în care, acestuia i se distruge iremediabil cariera, 
fără a fi vinovat, pe același principiu, s-ar impu-
ne ca și cei ce au făcut asta să răspundă, în caz 
contrar, suntem în prezenţa unui dezechilibru, 
care ca și-n cazul deţinerii puterilor în stat, are 
doar efecte negative.

În România, vârsta de acces în Parlament 

este cea de minim 23 de ani pentru deputaţi și 
minim 33 de ani pentru senatori. Câtă vreme nu 
există o cameră parlamentară superioară alteia, 
este greu de înţeles de ce limita inferioară de vâr-
stă diferă de la o cameră la alta. Pe de altă parte, 
nu există nici limită superioară de vârstă și nici 
limită a numărului de mandate. O parte a doc-
trinei indică faptul că și aceste aspecte ar trebui 
limitate, invocând o serie de principii aferente 
dreptului muncii ori ocupării funcţiilor elective.

Puterea legislativă este singura care nu 
deţine autorităţi publice sau instituţii la nivel lo-
cal. Dacă autorităţi publice administrative sunt 
întâlnite atât la nivel central cât și local, dacă 
instanţe de judecată precum și alte organe judi-
ciare întâlnim atât la nivel central, cât și local, 
în ceea ce privește puterea legislativă avem doar 
Parlamentul ca unică autoritate legiuitoare. Mai 
putem adăuga structuri care funcţionează în sub-
ordinea acestuia precum Consiliul Legislativ sau 
Monitorul Oficial, cu atribuţii clare și accesorii 
procesului de legiferare, însă, structuri teritori-
ale nu întâlnim. Sub nicio formă, consiliile jude-
ţene, respectiv consiliile locale nu sunt autorităţi 
legislative. Acestea sunt într-adevăr autorităţi 
publice deliberative, însă ele emit acte adminis-
trative (hotărâri de consiliu), în baza legi, deci nu 
legiferează. Hotărârile emise pot avea atât carac-
ter normativ (ex. stabilirea nivelului taxelor lo-
cale), însă cele mai multe au caracter individual. 
Niciun act emis de către un consiliu judeţean/
local nu este de ordin legislativ, ci administrativ 
în baza legii, altfel spus, de punere în aplicare a 
legii.

Durata mandatului de parlamentar este 
de patru ani. În trecutul parlamentarismului 
autohton au existat și perioade în care aveam 
parlamentari de drept, aceștia nefiind desem-
naţi pe criterii electorale, ci numiţi în baza altor 
demnităţi sau statutului aparte pe care-l aveau, 
exemplu: prinţ moștenitor, conducătorul arma-
tei, al bisericii, etc. În prezent, orice membru al 
Parlamentului poate fi desemnat, doar în urma 
alegerilor organizate și desfășurate în acest sens.



Limba ce-o vorbim

Influenţele „Generaţiei ’27” asupra 
contemporaneităţii

Profesor dr. Verdeș Maria-Rocselana

„Generaţiei ’27” sau generaţia patro-
nată de Mircea Eliade, dintre ai cărei membri 
menţionăm: Emil Cioran, Constantin Noica, 
Eugen Ionesco, urmaţi în contemporaneitate 
de: Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, influenţează 
o altă generaţie „pe val” (chiar dacă nu „al trei-
lea!”).

Ce au toţi acești autori în comun? În ope-
rele tuturor observăm tăietura fină a cunoașterii, 
ca apartenenţă la cultura universală. Așa cum 
demonstra Horia-Roman Patapievici în „Omul 
recent”, că nu există o „epocă a modernităţii”, 
tot așa putem spune că aceștia – Pleșu, Liiceanu, 
Patapievici  - sunt „clasicii contemporaneităţii”.

De ce clasici? Pentru că au ca punct de 
plecare marile opere ale Antichităţii, scriitura lor 
urmând uneori tiparul lui Aristotel, Platon apoi 
pe cel al lui Schopenhauer, Hegel, Jung, Freud...

Temele predilecte ale reprezentanţilor 
„Generaţiei ’27”, precum și ale urmașilor, sunt: 
Dumnezeu, creștinismul, ortodoxia, morala, 
destinul, limitele, libertatea, raţiunea, puterea, 
mitul etc.

ASTFEL, „Observaţia lui Saliba potrivit 
căreia Eliade, în operele sale de istoria religiilor, 
ar vorbi ca un creștin credincios e lipsită de orice 
temei. Ea se datorează unui echivoc: într-adevăr, 
Eliade face adesea aluzie la modul în care un 
creștin credincios ar putea înţelege un fapt sau 
altul. Şi dacă totuși Eliade se poate defini drept 
creștin, este din cu totul alte motive”1.

Eliade vede «în credinţă (indisolubil le-
gată de creștinism, de istorie) [...] elementul ire-
ductibil și discriminatoriu între creștinism și fi-
losofia greacă și, de asemenea, între creștinism și 
gnosticism»2. Imanenţa reală a divinuluis-a efec-
tuat, prin Întrupare, în timpul istoriei umane!”3

„O analiză mai detaliată a pasajelor elia-
dine despre creștinism se găsește în a doua parte 
a articolului lui F.Ricardi (1970), unde Saliba ar 
fi putut găsi destul material împotriva tezei sale 
după care Eliade ar vorbi ca un «creștin credin-
cios»”4

În „Oceanografie”, Eliade afirma: 

„Dumnezeu nu se mai lasă cunoscut numai pe 
calea experienţei mistice – o cale gravă, obscură, 
plină de tentaţii, plină de obstacole – ci se lasă 
«cunoscut» mai ales pe calea irecognoscibilită-
ţii.”5

Plecând de la astfel de propoziţii din op-
era știinţifică a lui Eliade, teologul Th. J.J. Altizer 
a făcut unele apropieri cu sentinţa lui Nietzsche 
„Gott is gettoten – Dumnezeu a murit.”

Varianta lui Hegel este cea pesimistă: 
„Dumnezeu însuși e mort!” (Glauben und Wis-
sen, 1802). Cea a lui Eliade este varianta opti-
mistă: Dumnezeu există, dar a încetat de-acum 
încolo să se manifeste.

De la Eliade, la Patapievici...
În „Omul recent”, H.R.Patapievici afirma 

„Cu Dumnezeu, care este limita fondatoare prin 
excelenţă, viaţa este limitată la un cadru dat [...] 
fără Dumnezeu, viaţa își pierde orice posibilitate 
de a fi învestită cu o altfel de valoare decât cea 
care poate fi schimbată pe o alta.” 

„Marea fineţe a creștinismului scapă, 
azi, devoţilor indiţionaţi. Deși este o religi care 
face minuni în sufletele oamenilor simpli și 
neinstruiţi, creștinismul are fineţea ultimă a 
marilor religii paradoxologice. Este ceea ce i-a 
scăpat lui Nietzsche, când a confundat creștinis-
mul cu spiritual turmei. Creștinismul este exact 
contrariul: o religie a spiritelor celor mai înalte, 
accesibile în mod direct și complet spiritelor ce-
lor mai simple.”5

În bulversanta „Schimbarea la faţă a 
României”, Emil Cioran afirmă: „În România 
sunt mulţi oameni care cred în Dumnezeu; în 
trecutul nostru cred că n-a fost nimeni să se 
îndoiască. Numai că religiozitatea românească 
este minoră (adăugându-se astfel culturii...), 
nepasională și, mai cu seamă, neagresivă.

Adevărata religiozitate este fanatică, pro-
fetică și insolentă; ea înseamnă primii creștini, 
Inchiziţia și Sfântul Sinod al Rusiei ţariste.”

Despre ortodoxie, același Cioran opine: 
„Ortodoxia noastră este circumstanţială, atenu-
ată și neprimejdioasă. N-am avut un destin reli-
gios dramatic. Este chiar bine să fii ortodox. Nae 
Ionescu spunea odată că neamul românesc odih-
nește în ortodoxie.”6

Dintr-o anti-simpatie respectuoasă pent-
ru Aristotel, Andrei Pleșu scrie „Minima mora-



lia”. Păstrând stilul aristotelic, Pleșu face o anal-
iză „spectrală” a moralei, și, printr-o preluare 
după Guyau, o prezintă drept „sub-ramură a 
biologiei generale”. Ea „reglează, pe cale nat-
urală, raporturile dintre instinct și raţiune, așa 
încât decizia etică nu e obiectul reflexiunii libere, 
ci recunoașterea și acceptarea «legilor vieţii», 
înscrise în structura noastră cea mai intimă.”7

De la Pleșu la Patapievici (sau invers!)
Făcând referire la morală, în „Omul re-

cent”, Patapievici spune: „Problema pe care, azi, 
o avem toţi cu morala, este că aproape nimeni nu 
mai crede în mod serios că morala ar fi universa-
lă, ori că morala ar fi obligatorie [...]. Ținând de 
cultură și părând a nu fi decât doar o datină, mo-
rala nu mai poate fi decât locală (după geografie 
și timp), lipsită de generalitate  (după conţinut) 
și imposibil de universaluzat (după prescripţii). 
Din aceste motive, orice om raţional din zilele 
noastre (și chiar și unul rezonabil) va privi an-
gajamentu faţă de morala sa personală cu duio-
șie neangajată cu care părinţii privesc speranţele 
inocente și naive ale copiilor lor în ce privește 
venirea lui Moș Crăciun. Pentru a caracteriza o 
situaţie asemănătoare, Împăratul Hadrian a fost 
pus de Marguerite Yourcenar să rostească urmă-
toarele cuvinte memorabile «numai decenţa este 
publică, morala este privată»”.

Gabriel Liiceanu, un alt nietzschean, în 
scrierea „Despre limite” vorbește despre destin: 
„Când chipul libertăţii fiecăruia ia chipl libertă-
ţii unui singur om și în felul acesta el dispare ca 
formă originală a libertăţii, în specia umană își 
face apariţia tiparul. Expresia umană a tiparului 
este destinul colectiv [...]. El uniformizează. Des-
tinul colectiv e uniforma unui popor. În destinul 
colectiv toţi se definesc prin altul și acesta, la 
rândul lui, prin toţi [...].Destinul colectiv e limita 
primită de toţi prin mutarea sursei libertăţii din 
fiecare și din toţi în altul. Nu mai există acum de-
cât «toţi» și «altul».

ADAOS. Expresia «istoria se face peste 
capetele noastre», cât și aceea de «destin colec-
tiv» trebuie înţelese în funcţie de prezenţa sau 
absenţa consimţirii. 

[...] În schimb, când un popor este cuce-
rit și ajunge să primească un destin prin «alegeri 
nelibere», însăși calitatea de victimă colectivă îi 
confirmă un destin colectiv.

[...] Deși în ambele cazuri «istoria se 
face peste capetele noastre», destinul colec-
tiv este în cele două cazuri diferit: într-unul, el 
este rezultatul unui dictat dorit, cerut și accep-

tat; în celălalt, al unuia îndurat. Deosebirea între 
nazism și comunism este deosebirea între un 
scenariu masochist și un viol.”8

De la filozofia destinului prezentată de 
Liiceanu, de la destinul filozofic al României lui 
Cioran, întrevedem un zbor în jos. Contrar apa-
renţelor și „certării României...pentru că are o 
cultură mică (spre deosebire de Franţa, Japo-
nia...), cu un destin colectiv (înţeles neintere-
sant)...Cioran iubește «istoria României cu o ură 
grea»!”

Numai o dragoste infinită îl poate face 
pe Cioran să scrie cu atâta înfrigurare, cu atâta 
dezmăţ! Ura pentru România și tot ce reprezin-
tă ea este una chinuitoare tocmai pentru că Lui 
îi pasă. Ura vine din iubire! Altfel nu ar spune: 
„Aș vrea România cu populaţia Chinei și destinul 
Franţei!”

În loc de concluzii: revederea scrierilor 
antice, recitirea miturilor, se pate realiza prin sc-
riitura lui Eliade, Noica, Cioran, Pleșu, Liiceanu 
sau Patapievici. Şi încă multe de spus.
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Fata cu părul de aur

Elev Badea Georgiana, clasa a 10 D
Coordonator, prof.dr. Verdeș Maria-Rocselana

Stăteam în odaia mea întunecată și mă gân-
deam la un început pentru basmul pe care urma să-l 
scriu. Problema mea era că știam ceea ce voiam 
să scriu, dar îmi era greu să găsesc un început 
potrivit. Voiam ca ceea ce urma să fie ceva orig-
inal, nu un simplu basm care cuprinde balauri, 
fii de împărat și care începe cu „A fost odata ca 
niciodată...”, sau alte formule iniţiale la care te 
aștepţi atunci când citești unul. Orele treceau, 
călimara cu cerneală mi se golea, odaia mea bo-
emă era plină cu hârtie irosită, aruncată pe unde 
apucam. Afară vântul tomnatic își plângea frun-
zele căzute la datorie. Pe fereastra îngustă, lu-
mina lunii încerca să lumineze cât mai mult cu 
putinţă camera mică, luminată doar de flacăra 
arzătoare a lumânării care stătea să se stingă. 
Odată cu trecerea orelor, inspiraţia mea, meta-
foric vorbind, parcă se acumula într-un borcan, 
iar eu îi împrăștiam pe coli umplutura borcanu-
lui, dându-i viaţă foii, creând un basm cu temă și 
structură originală.

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu 
s-ar povesti, când se urca purecele pe perete, mai 
mincinos cine nu crede, a  fost o fată cu părul 
galben ca aurul și ochii de un albastru ca Floarea 
de Nu-Mă-Uita. Şi Fata cu părul de aurse năs-
cuse sub o zodie norocoasă, dar la o margine de 
lume, într-o ţară prădată de toţi cei ce o vizitau, 
de toţi cei care doar auzeau de numele ei: Grădi-
na Maicii Domnului… Un Făt Frumos îi auzise 
vestitul nume și plecase în căutarea sa, fiecare 
sacrificiu pe care-l săvârșea, considera că este 
pe deplin meritat pentru mâna Fetei cu părul de 
aur. Încălecase pe viteazul său cal alb și porni-
se la drum. Întâmpină foame și stete dar, odată 
ajuns la palatul Fetei cu părul de aur, înconju-
rată de ziduri înalte din quartz și păzit de doi 
balauri cu 12 capete, simți că nimic nu-l poate 
învinge. Ajuns înăuntru, tatăl fetei, viclean, îl 
supune la probe imposibile:
- Dacă vrei mâna fiicei mele și împărăția, 
Făt-Frumos, trebuie să treci trei probe!
- Aș face orice pentru mâna Domniței cu 
părul de aur!
-  Prima probă este să alegi sticluța cu 
lichidul care nu te va omorî, ba mai mult, îți 
va da  puteri supraomenești! Te încumeți? Este 
viața ta în joc...

- Mă leg să încerc a trece această prăbă, 
chiar cu prețul vieții mele!

Tatăl fetei a înșirat pe o masă de cleștar 
trei sticluțe frumos decorate, din care răzbăteau 
spre ochiul neștiutor substanțe colorate. Prima 
sticluță era decorată cu perlele cele mai fru-
moase din  câte se văzuseră pe pământ. A doua 
sticluță era decorată cu aur, iar cea de-a treia, 
ultima, era decorată cu nestemate de culoarea 
rubinului. Făt-Frumos a ales sticluța decorată 
cu perle, a deschis capacul și a băut lichidul. 
Ochii Fetei cu părul de aur deveniră de tanzanit, 
bătăile inimii încetiniră...

Feciorul primi puterile, spre fericirea fe-
tei! 

A doua probă pe care trebuia să o treacă 
era să îi aducă cuarț precum cel folosit pentru 
zidurile înalte ale palatului. Acesta era foarte 
greu de obținut, pentru că trebuia să treci prin 
peștera Ursului Adormit fără să-l trezești, căci 
de se trezea, te mănca! În peșteră erau oase de 
oameni, semn al neputinței, al nebăgării de sea-
mă a acestora. La auzul acestei probe, Făt-Fru-
mos începu a se teme. Făcându-și griji, Fata cu 
părul de aur apăru la geam și-i spuse:
- Făt-Frums, de vei trece și această probă, 
mai aproape de mâna și inima mea fi-vei!
- Fată cu părul de aur, aș trece prin foc și 
prin ger, prin războaie de mii de ani, de viață 
veșnică aș avea! Voi face tot ce voi putea să nu 
trezesc Ursul!

Fata cu părul de aur i-a dat Mierea Ur-
sului – o licoare ce te adormea pe loc ce o gus-
tai, iar feciorul, cum o lăsă la gura peșterii iar 
Ursul o duse la bot, odată și adormi, de putu 
feciorul să ia cuarțul și să-l aducă tatălui fetei!

Ultima probă, cea de-a treia, era un 
concurs de mâncat: cine mânca cea mai multă 
mâncare într-un minut, câștiga. Adversarul 
lui Făt-Frumos era nimeni altul decât cel mai 
flămând om al celor 7 regate din Grădina Mai-
cii Domnului. Se spunea despre el că putea să 
mănănce o balenă și să bea un ocean doar în 
câteva secunde. 

Fata prinsese drag de Făt-Frumos și 
nu mai voia de soț un altul, așa că îl ajută, 
transfoarmându-se în purice și mușcăndu-l un 
minut pe Fomilă-Bețivănilă, pentru a-i da timp 
feciorului să mănănce și să câștige proba. Așa 
s-a și întamplat, tatăl fetei fiind obligat să-i 
dea mâna fiicei sale și toată avuția, deoarece el 
trecuse toate probele la care fusese supus. 

Mare fu bucuria din sufletul celor doi, 
dar și mai mare din cea a tatălui care își găsise 
un ginere destoinic.



Și au facut ei o nuntă mare, care a ținut 
10 zile și 10 nopți și au trăit fericiți până la 
adănci bătrăneți, cu mulți copii și bogății, căci 
Dumnezeu le era deasupra și-i blagoslovea cu 
mare mila Sa.

Și-am încălecat pe-un cal, și m-am dus 
peste cel mal, de pe tărâmul celălalt!

Și-am venit să vă urez să fiți sănătoși în 

veci!
Iar la anul când sosesc, tot aici să vă 

găsesc
Cu basme, povești frumoase
De copii scornite, toate!

Dincolo de această lume

Elev Dur Maria-Bianca
Coordonator, prof.dr. Verdeș Maria-Rocselana

Visez. Din totdeauna am visat...și încă vi-
sez. Mă simt într-un glob auriu, cu vise ce vrea 
să le elibereze și să mă învăluie cu învelișul lui 
plin de iubire, fericire, eliberându-mă. Inspir si 
respir. Privesc în sus, iar cerul îmi zâmbește ca 
un copil inocent. Visez să ating cerul, să-l iau cu 
mine în suflet. Îmi este frică. Închid ochii, iar 
globul meu visător pornește într-o călătorie a 
iluziei pure.

    -La nesfârșit! îmi spun.
Suntem înconjuraţi de nori rotunzi, 

călători, de culorile fericirii. Totul capătă cu-
loare și nici nu mă gândeam că după toate astea, 
va veni noaptea. Am văzut că a răsărit luna, iar 
balonul meu era într-o mină de culori. Balonul 
avea aer cald de culoarea apusului, ce avea legat 
de el o cutie metalică, unde stăteam eu. Sunt 
așezată pe un cufăr de culoarea safirului și vad 
totul printr-un binoclu. În stânga și în dreapta 
mea, jos sunt două cutii magice, transparente, 
pline cu licurici asemănători cu niște steluţe mi-
nuscule. Privesc la ei, mă liniștesc: nu sunt sin-
gură, iar cutia metalică era plină de lumină. Din-
tr-o dată s-a auzit un zgomot straniu ce răsuna 
cu o puterea extraordinară printre crăpăturile 
pereţilor metalici. Parcă mă strângea  cineva...
mă ridic, privesc pe o crăpătură mică și nesigură. 
Vedeam o siluetă alcătuită de un negru al nopţii. 
Era umbra unei insecte prinse în pânza  cusută 
în rouă. Cutia metalică s-a spart, iar eu am ajuns 
pe un tărâm al stelelor. Ridicam privirea si nu 
zăream decât infinitatea întregului univers de 
stele. Observam fiecare strălucire a lor, iar un-
eori aveam parte de moartea unei stele. Nu cre-
deam în dorinţe, erau ireale pentru mine, dar mă 
bucuram de aceea ploaie de stele care îmi punea 
întrebarea ce vrea să însemne cu adevărat. Un-
eori adormeam. Mă trezeam cuprinsă de un fior 
rece, alteori acoperită de compania stelelor, iar 
patul meu era luna. În alte zile mă întrebam ce 

fac? Unde merg? Ce caut aici? Ce vreau?
Ma doare. Pentru un moment am fost cap-

tivantă de stele, de lună și de soare. Le priveam...
erau atât de frumoase prin splendoarea simplităţii 
lor, încât mă înnebuneau. Mă îndreptam spre o 
infinitate de stele, stele cu a lor strălucire ce îmi 
luminau calea spre un orizont pierdut. Încetul cu 
încetul am început să vorbesc cu luna; am ajuns 
să-mi fiu propria casă de cristal. Într-un timp a 
început să plouă. Ploua cu stele. Mă  întrebam, 
oare ce este ploaia de stele? Moarte, fericire...O 
stea mi-a zâmbit și mi-a spus că ploaia de stele 
diferă de la om la om. Dar eu stau si mă gândesc. 
Măcar sunt om? Mi-am dorit să văd, să călăto-
resc, să descopăr lucruri noi și am ajuns aici, lu-
mina stelelor, a soarelui și a lunii, în compania 
unor cutii magice cu licurici. Mă îndreptam pe 
o cale unsă cu flori de cristal spre lumea cusută 
doar din lacrimi de gheaţă. Simţeam fiorul su-
fletelor pierdute trezindu-mă într-un univers cu 
mii de străluciri de focuri. Da...era doar o iluzie. 
Vederea lacrimilor îmi cauzau o eroare a minţii. 
Lumea în care mă lăsasem condusă era diferită, 
neobișnuită și nemaiîntâlnită. Nu știu ce simt...
cum sunt... Mă confrunt cu o serie de emoţii, 
la care nu știu cum să reacţionez. Nu reușeam 
să-mi explic cum atâtea întâmplări îmi cauzau 
atâtea reacţii ale minţii mele încât mă pierdeam 
ușor, ușor...Undeva în sufletul meu purtam sper-
anţa ce îmi trezea o bucurie că m-am pierdut în 
acest tărâm.

Luna. Stătea întinsă pe spate privind 
în gol. Oftând profund...Voia să descopere tot 
ce poate da viaţa, împrietenându-se cu gândul 
ei nebun. Eram eu și ea. Se ridică în picioare 
menţinându-și cu greu echilibrul. M-a îmbrăţișat 
cu coalţele ei, făcându-mă să mă simt acasă. 
Am intrat în alt tărâm, alb-negru. Mă simţeam 
liberă ca și cum aș fi evadat dintr-un glob de cris-
tal. Priveam în jur și vedeam decât întunericul 
nopţii. Cândva era colorat, magic, dar acum...
acum era ceva ce mă înspăimînta. Mergeam de 
pe un drum pe altul. Florile erau ofilite. Pe drum 
erau împrăștiate pietre. Am vrut să fac ceva...
ceva să schimb acest tărâm uitat de culoare. Am 



luat un licurici si mi-am spus în gând “Vreau sa 
schimb acest tărâm”. Florile au început să prindă 
viaţă, drumurile au devenit blânde, cu pietre de 
aur, cerul a devenit de o culoare a smaraldului, 
soarele a ieșit din întunericul nopţii devenind re-
gele cerului. Totul prinsese viaţă. Într-un final, 
am reușit să transform o lume morocănoasă într-
una veselă și plină de viaţă. Drept mulţumire, 
am primit o frumoasă împletitură de margarete. 
Sunt aici, captivantă de melancolia naturii si a 
imaginii pe care am creat-o.

Plec. Dar plec cu inima împăcată pentru 
că am realizat ceva frumos. Râd...zâmbesc, iar 
în mintea mea se dezlănţuie o mie de gânduri. 
Vreau să  fac bine lumii.  Să ajut...cu sau fără li-
curicii mei. Pe parcurs observasem că, având li-
curicii aveam puteri magice, dar fără ei încă nu 
știam ce se poate întâmpla. Străbatem străzile 
aurite, purtate de un vânt rece si friguros, dar 
blând in același timp. Ajung pe o bancă cenușie 
cu picioare de cerb înfrigurat. Ridicam privirea 
si mă gândeam la visele mele. Mă trezesc într-o 
lume cu totul alta. Era colorată, dar în același 
timp, întunecată. Erau insecte mici, colorate, 
pline de viaţă, dar unele erau rele. Mă îndrept 
spre o buburuză întrebând-o de ce lumea de aici 
este bună, dar și răutăcioasă. Mi-a spus că a venit 
o copilă cu bucle aurii, cu ochii negrii ca murele, 
cu pielea albă ca un fulg de nea și cu un glas 
dulce, fermecând pe toţi cu care vorbea. Această 
fetiţă, dacă spunea un lucru rău, se întâmpla, iar 
dacă-l  spunea pe jumătate, lumea se împărţea 
in două: bună și rea. Dintr-o joacă această co-
pilă și-a dorit ca lumea să fie bună, dar a vrut 
să nu existe insecte si animale rele. Vraja nu a 
funcţionat pe tot tărâmul, fiind întreruptă de un 

gongoi uriaș, negru și urât. Copila s-a speriat de 
acest domn gongoi si a fugit lăsând această vra-
jă neterminată. Buburuza s-a plâns la mine si în 
ochii ei vedeam cât voia ea de mult ca prietenele 
ei să devină la fel cum erau înainte. Această 
întâmplare, era o răceală a timpului, care se pu-
tea trata numai de o fată bună care putea schim-
ba această lume. Toate insectele s-au adunat în 
jurul meu încurajându-mă să transform această 
lume. Stau și mă gândesc. Mai aveam un licuri-
ci și multe de descoperit. Ultimul licurici, ultima 
dorinţă. Am luat licuriciul și mi-am propus că 
această lume să fie bună la suflet, colorată, mir-
ifică...Pentru un moment, în faţa mea se făcuse o 
lumină puternică care învârtea toate lucrurile si 
insectele din această lume. Toate au fost puse la 
locul lor. Buburuzele deveniseră roșii cu punctele 
lor negre, insectele s-au împrietenit, iar fetiţa cu 
buclele aurii a apărut și ea cerându-și scuze de 
la tot tărâmul. Domnul gongoi se transformase 
într-o gonghiţă mică și neagră. Toată lumea era 
fericita, iar eu, eram singură, fără licuricii mei. 
Întrebarea mea: Oare pot trăi fără licurici? Da...
Dar nu prea. Eram fericită pentru că misiunea 
mea a luat sfârșit, iar toată lumea devenise bucu-
roasă și blândă.

Eu? Ce pot spune despre mine? Ce sunt 
eu? Cine sunt? Oare un licurici? Oare o simplă 
persoană care visează? Prea multe întrebări...
probabil sunt un suflet nemaiîntâlnit până acum. 
Nu vreau să fiu cineva ce nu sunt. Mă las pier-
dută spre nicăieri...visuri...trăiri...sentimente. 
Am decis să mă opresc aici...odată cu terminarea 
misiunii mele.

Creaţia

Elev Tudor Ciutacu. clasa 11C

Ce este creaţia? Care este primul cuvânt 
care îţi vine în minte când spun Creaţie? Imag-
inaţie? Amintiri? Vise? Visuri? Sau poate o po-
veste…

Că tot spun de poveste, îmi aduc aminte 
de una spusă de un profesor de religie, pe tema 
aceasta, Creaţia: după cum dânsul spunea, totul 
a început în anii ‘80, într-un sat din România, 
cu un băiat mic și blond, cu ochi albaștri și buze 
mici, cu o sclipire și o imaginaţie foarte bogată, 
în ciuda sărăciei din casa lui. Numele lui era Ga-
briel. Într-o zi, Gabi se trezește, se duce să se 
spele, își ia ciorapii de lână în picioare (făcuţi de 

bunica lui) și pleacă cu un caiet și un pix spre 
biserică. Ajuns acolo, spune „sarut mâna” și 
se așează la o masă, unde începe să scrie și să 
deseneze tot ce îi vine în minte.

la un moment dat, preotul vine la el la 
masă și îi spune să scrie cum se vede el peste 40 
de ani. Copilul, creează, își imaginează…și scrie 
(este incredibil pentru un copil de doar 10 ani!).

Se vedea peste 40 de ani, un om la casa 
lui, cu o familie numeroasă, într-o ţară unde toţi 
aveau drepturi, cu o ţară liberă, cu egalitate și 
idei ingenioase pentru viitor. Pe lângă mașinile 
zburătoare pe care le conducea, se gândea și la 
faptul că va munci foarte mult cu mintea pent-
ru a face tot ceea ce își dorește. Era conștient de 
drepturile pe care nu poate să le aibă în perioa-
da aceea și foaia aceea era poarta lui spre creaţia 



care îl făcea să simtă viitorul, trăind totuși în 
prezent cu o ambiţie mare. Preotul, peste 30 de 
minute îi ia foaia, o citește și se bucură: era ca un 
test, unde avea ca următoare întrebare: cât la % 
trebuie să dea un soţ și o soţie pentru echilibru 
și iubire? 

Copilul (normal!) că nu a știut ce să 
răspundă și a trecut peste întrebarea asta. Şi 
a așteptat  a treia întrebare: dacă ar putea să 
cumpere un obiect scump cu bani puţini, care 
ar fi acesta, și să își motiveze răspunsul. Gabri-
el a răspuns că nu ar putea face asta niciodată, 
doar dacă este un vânzător care nu știe mathe-
matică. Totuși, a așteptat răspunsuri din partea 
preotului, dar acesta plecase pe nesimţite, iar co-
pilul s-a decis să plece acasă. 

În drumul său de afla un magazin, iar 
el avea doar 1 leu, dar era fericit că își pu-
tea cumpăra o îngheţată. Ajuns acolo, preo-
tul era magazionerul, deghizat, cu o mustaţă 
înșelătoare, ochelari și o beretă. L-a întreabat 
pe copil ce dorește, iar acesta, văzând câte poate 
să își cumpere cu doar 1 leu, se răzgândește de 
la a cumpăra îngheţată. Se plimbă prin magaz-
in, își puse faţa pe geamurile fumurii pentru a 
le privi mai bine și, într-un final, fără să se uite 
la preţ, alese o îngheţată de 8 lei.  Preotul i-a 
spus că el are doar un leu și nu poate cumpăra 
o îngheţată de 8 lei. Copilul s-a gândit totuși la 
întrebarea din testul de la biserică și își închipui 
că dacă reușește  să o descifreze pe aceea, poate 
să cumpere și îngheţata de 8 lei. Nereușind să 
facă nimic, plecă spre casă supărat, iar a doua zi 
se întoarse la biserică, unde a fost întâmpinat de 
aceleași întrebări fără răspuns (credea el). Când 
a plecat de acolo, a reușit să mai adune un leu 
- acum avea doi! Se duse la magazin și, la  fel, 
preotul era acolo. Gabriel i-a cerut o îngheţată, 
dar i-a spus că și-ar dori-o mult pe aceea de 8 lei. 

Copilul se uită spre el și îi întinse banii, 
cei 2 lei, și îi spuse că este tot ce are. Preotul real-
izează că acesta este un început foarte bun pent-
ru răspunsul celei de-a doua întrebări din testul 
său, și îi răspunde cu un ton calm:

-Este important, când vrei mai mult de 
la viaţă și tu ai totuși prea puţin, să dai tot ce ai 
dacă îţi dorești cu adevărat, pentru că cea mai 
mare sumă nu este în bani, cea mai mare sumă 
este tot ce ai și este în suflet, vine din inimă!

 Copilul acum a înţeles și fu pregă-
tit să meargă la biserică pentru cea de-a doua 
întrebare, dar, totuși, mai era una! Ajunse acasă 
și se întinse pe pat, și tot ceea ce făcu fu să se 
gândească la întrebarea a treia: cât la % trebuie 
să dea un soţ și o soţie pentru a fi fericiţi. La un 
moment dat îi veni foame și îi spuse mamei lui 
să îi facă ceva de mâncare. Din păcate, aceasta se 
certa cu soţul și îi spunea că ea face o grămadă 
de lucruri în casă, iar el zice că treburile sunt 
împărţite, nu poate să facă ce nu are pe listă. 

Copilul a înţeles ceva foarte important din 
cearta auzită, și, a doua zi la biserică fu pregătit să 
răspundă la ultima întrebare. Foaia era pe masă, 
stiloul în mână…începu să scrie că într-o familie 
soţii nu trebuie să dea 50% și 50%. Mereu trebuie 
să dai 100%, indiferent de treburile pe care le ai, 
pentru că dacă faci ceva cu plăcere și dai totul 
dedicându-te, nerenunţând niciodată, împreună 
cu partenerul, poţi fi fericit!

Preotul îi luă foaia și i-o puse în buzunar, 
spunând să o păstreze toată viaţa, pentru că ceea 
ce a scris el acolo, sunt 3 reguli de bază foarte 
importante. 

Timpul trecu și profesorul de religie 
spunea povestea se decise să le spună elevilor săi 
să  răspundă la întrebările din poveste. După ce 
terminară toţi, el paru destul de fericit, pentru că 
toţi au înţeles și știut ce au de făcut. Profesorul 
era de fapt copilul din poveste și era fericit pen-
tru că a reușit să facă lumea un loc mai bun prin 
vocaţia sa, a reușit să facă din puţinul pe care îl 
avea ceva uriaș, să clădească o familie și a reușit 
să dea 100% în tot ce a făcut. Este fericit!

Morala: Nu te lăsa niciodată oricât de 
greu ar fi, învăţă să înţelegi că tu ești schimbarea 
și poţi face lumea un loc mai bun și în tot ceea ce 
faci dai 100%, fii cea mai bună versiune a ta! 

Pagina create

Greere Denisa, clasa a XA
Coord.prof.dr. Verdeș Maria-Rocselana

Johny era fiul unei familii modeste din 
orașul Dreams. Nu avea deloc prieteni, iar el 
mereu era ţinta bullying-ului. Nimeni nu îl 
înţelegea, nici măcar familia lui. Din cauza cole-
gilor săi avea atacuri de panică. Din pricina ata-

curilor de panică și a colegiilor, mereu încerca să 
fie fericit. Într-o zi se gândea cum să-și facă pri-
eteni și să fie apreciat: a creat o pagină pe o reţea 
de socializare în care își povesti viaţa, trăirile. 

Pagina creată de el devenise din ce în ce 
mai cunoscută, datorită poveștii lui de viaţă. 
Oamenii începuseră să-l facă pe Jonny să se 
simtă mai bine prin mesajele transmise, dar co-
legii aflară de pagina creată de el și iar începură 



să-și bată joc de el, mai mult chiar, iar porecla lui 
era mai noi “the creator”. 

Johny povesti și această nouă glumă pe 
pagină, iar postarea ajunse la directorul liceului 
unde învăţa. După ce acesta a citit tot ce era pe 
pagina creată de Johny, s-a dus la el în clasă re-
proșându-i că pagina este o prostie și că doar din 
cauză că el nu se adapta, era hărţuit. Johny, ajuns 
acasă, a povestit tot, ca de obicei, familiei care a 

ajuns la concluzia că trebuia transferat. După o 
lună, în toate liceele bullying-ul era interzis. 

Acum eu vă întreb: dacă Johny crease pa-
gina pentru a-și povesti trăirile, dar de ce la el 
era problema? De ce el trebuia să se acomodeze 
colectivului? Nu cumva problema era la colectiv, 
iar acesta trebuia să îl înţeleagă pe Johny?

Dans cu o carte (Piesă de teatru într-un act)

Elev Doichian Maria Ştefania, 12D
Coord.prof.dr. Verdeș Maria-Rocselana

Personajele:
Adele, fata iubitoare de cărţi
Gerda, bibliotecara școlii
Domnul Ludwig, administrator, supraveghetorul camerelor video
Frida, colega de clasă a lui Adele
Gertrude, Doamna Director
Un grup de elevi

Actiunea se desfășoară în biblioteca școlii, respectiv biroul directoarei.

Actul I
Tabloul I

(O încăpere de la etajul unu al școlii. Camera, un colţ de rai, cu o masă mare în mijloc, câteva scaune, 
rafturile pline de cărţi. Adele este așezată la masă. Din încăperea alăturată intră Gerda cu o carte în 
mână. O scutură de praf și se uită în ea)
Gerda: Am găsit-o! Era ascunsă bine, nu a mai fost citită de nimeni în ultimii ani...
Adele: (Cu o privire lacomă și nerăbdătoare o cuprinse în mâini și o privi lung) Supeeeer!
Gerda: Rămâi aici, plec câteva minute! (iese din scenă).
Adele: E fascinantă! De când o căutam...(O ridică și o mirose, se uită lung la carte) (aparté) Ce este 
dincolo de fericire? (Se ridică și face o piruetă cu cartea în braţe. Gerda intră).
Gerda: (mirată) Adele?!...ești într-o bibliotecă!
Adele: Scuzaţi-mă! Eu...(se așază înapoi pe scaun).
Gerda: Ştiu! Arta de a dansa printre obstacolele vieţii! Şi eu aveam vârsta ta când am citit această 
carte. Sunt mii de secrete care îţi vor schimba total perspectivele, dar trebuie să ai răbdare. Nu te 
entuziasma încă de la primele pagini, căci o să ajungi la unele capitole pe care nu o să le înţelegi 
acum...la vârsta asta fragedă. Uite ce e... nu poţi sta toată ziua aici. Eu în zece minute termin proga-
mul, dar te aștept maine...
Adele: (Se ridică și începe să-și strângă lucrurile).
Gerda: Acea cartea nu o poţi lua acasă!
Adele: (mirată) Dar... aș dori să o termin.
Gerda: Ştiu! Asta simţeam și eu. Te aștept mâine, o vei găsi chiar aici pe masă (indică locul cu 
mâna).
Adele: (Schiţează un zâmbet și se îndreaptă încet spre ușă) La revedere! (iese).

Tabloul II
(În aceiași bibliotecă, Adele stă la masa din mijloc, îmbrăcată într-o cămașă albă și părul prins în 
două codiţe împletite, o pereche de ochelari cu lentile groase îi acoperă faţa. Citește. Este o liniște 
profundă în încăpere. Adele începe să citească tare.)
Adele: „Fericirea personală este legată inseparabil de bunătate, de compasiune și de grija faţă de 
ceilalţi”... (mirată) Dar cum să am eu grijă de ceilalţi?... Eu nu reușesc să am grijă de mine. „Însăşi 



grija faţă de binele celorlalţi îi dă individului o stare de bine mai intensă”. Nu înţeleg... (intră Frida 
îmbrăcată într-o pereche de blugi rupţi și un tricou negru).
Frida: Adele, iar vorbești singură?.. O să înnebunești dacă vei continua să stai închisă toată ziua în 
biblioteca asta prăfuită!
Adele: (cu voce șoptită) Mai încet, că o să te audă cineva! Şi „O bibliotecă - scrie Lubblock - este un 
ţinut vrăjit, un palat cu desfătări, un adăpost în care te poţi adăposti împotriva furtunilor.”
Frida: Pfff... Stai liniștită, nu ne aude nimeni. Nici pe camerele de supraveghere nu se mai uită ni-
meni (își ridică picioarele pe scaunul de langă și mestecă gumă).
Adele: (revoltată) Frida!
Frida: Ok, frumoso...! Am venit să-ţi spun că am nevoie de niște bani, mă gândeam că mă poţi aju-
ta...
Adele: Iar, Frida? Şti că nu e bine pentru tine ceea ce faci... (meditează și citește cu voce tare) ,,De ce 
să faci ceea ce vei regreta? De ce să aduci lacrimile asupra ta? Fă ceea ce nu vei regreta și umple-te 
de bucurie.”
Frida: Ce tot zici acolo?
Adele: Buddha (zâmbește).
Frida: Lasă-mă cu prostiile tale, mulţumesc pentru ajutor...(iese, Gerda intră într-o dispoziţie nu 
tocmai bună).
Gerda: Ce se petrece aici? 
Adele: ,,Nu avem nevoie de mai mulţi bani, nu avem nevoie de mai mult succes sau faimă, nu avem 
nevoie de corpul perfect şi nici măcar de partenerul perfect”, iar Frida încă nu înţelege aceste lu-
cruri (zâmbește)!
Gerda: Nu mulţi înţeleg asta...Am venit să iau acest dosar...( ia un dosar de pe masă îl deschide, se 
uită la el și iasă).
Adele: (citește din carte) ,,Capacitatea şi scopul de a le aduce plăcere şi bucurie celorlalţi nu o de-
ţine toată lumea, dar oricine poate învăţa... Dansează în faţa cuiva și vei face o persoană fericită.” 
(se strâmbă, stă câteva secunde apoi se ridică de pe scaun și în mijlocul scenei cu cartea în mână, 
închide ochii și începe să danseze. Pe fundal se aude melodia „Thinking Out Loud”, secunda 0:19; 
din tavan cad pagini de carte pe scenă. Un grup de șase elevi stau la marginea scenei și privesc, doi 
dintre ei se mișcă ușor ritmic pe melodie). 

Tabloul III
(Într-o cameră mică, cu două mese pe post de birou, cu multe hârtii, un telefon cu fir, două calcula-
toare, un xerox în partea dreaptă a scenei. Domnul Ludwig privește atent pe monitor spectacolul din 
bibliotecă pentru câteva secunde, ridică telefonul și formează un număr.)
Domnul Ludwig: Doamna Director?...Aveţi disponibilitatea să veniţi în biroul administrativ?...Si-
gur, vă aștept...sunt nevoit să vă comunic ceva important. La revedere! (se plimbă prin încăpere cu 
mâinile la spate timp de un minut și mustăcește. Intră Gertrude, Doamna Director).
Domnul Ludwig: Vă așteptam! Priviţi! (Gertrude se apropie de monitorul calculatorului. Apoi, pe 
un ton grav) Cum este posibil așa ceva într-o instituţie de învăţământ! De câteva zile o urmăresc pe 
această elevă și pe zi ce trece cred tot mai mult că are nevoie de o vizită la consilierul școlii!!!
Gertrude: Domule Ludwig, cred că exgeraţi...Adele este cea mai bună elevă a acestei școli! Desigur 
nu se dansează într-o bibliotecă, dar cert este că intenţia nu este una rea. Vă mulţumesc că mă ţineţi 
la curent cu evenimentele din această școală, dar acesta nu este un eveniment! (iese).
Domnul Ludwig: (încearcă să spună ceva dar renunţă încruntat).

(Cortina, pentru scurt timp)
(În biroul Doamnei Drector - o încăpere cu un birou in mijloc, două scaune alături, flori decorative, 

un tablou imens în partea dreaptă.)
Adele: (stă pe scaun tristă, cu capul plecat, cartea în mâini).
Gertrude: Adele! Am fost informată despre cele petrecute în această săptămână! Nu poţi dansa 
într-o bibliotecă! Ştiu că te fascinează tot cea ce înseamnă ,,carte”, dar...
Adele: (ridica spre piept cartea, „Ce este dincolo de fericire?”)
Gertrude: (pentru câteva secunde rămâne șocată)... această carte... Credeam că nu se mai găsește în 
biblioteca noastră (întinde mâinile să o ia și o privește lung). Adele! Acum te înţeleg...Cartea aceasta 
m-a ajutat foarte mult când eram de vârsta ta, au trecut atâţia ani (râde). Poftim, ţi-o dăruiesc ţie! 



Adele: (cu un zâmbet larg se ridică de pe scaun și se întoarce către scenă. Se aude în fundal „Let it 
go Sing along”, secunda 1:04. Intră grupul de elevi și dansează împreună. Adele rămâne singură pe 
scenă) 
Cartea - Un cuvânt atât de ușor, dar este atât de greu să o înţelegi, să îi descoperi tainele, secretele, 
cuvintele! Nu putem trece prin Marea Cultură a lumii decât cu o carte în mână. Prin ele strângem 
în jurul nostru lucrurile, locurile, oamenii şi vremurile. Cărţile ne îndepărtează de ispitele vieţii. Ne 
pun de acord cu noi înşine, ne îndrumă atunci când trecem prin momente înşelătoare, ne ajută să 
ne exprimăm iubirea atunci când ne îndrăgostim şi ne sunt dascăli fideli şi exigenţi, atunci când ne 
propunem să evoluăm.

Tot ceea ce e omenesc (și, uneori, mai puţin omenesc!) găsim în cărţi.

CORTINA

 

Ultimul clopoţel în pandemie

Elev Creţan Elena – clasa a 11A

Ne dorim mereu  să creștem și să facem 
lucruri mari! 

Perioada liceului are etapele ei, e plină de 
piedici, de râsete, năzbâtii,  glume sau certuri; 
e plină cu surprize, e plină cu iubiri împlinite și 
neîmplinite, e plină de acel ceva pe care noi l-am 
realizat,  de nemulţumirile noastre, de prostiile 
făcute de noi. Suntem copii și, cel mai important, 
prieteni. 

Avem oameni deosebiţi lângă noi, profe-
sorii, cei mai frumoși părinţi, alături în momente 
importante, în momentele grele, care ne oferă pe 
lângă cunoștinţe și lecţii de viaţă. Fac parte din 
viaţa noastră, indiferent de situaţie, ne luminea-
ză și ne ajută să ajungem cât mai sus  posibil. 

În această perioadă grea ne simţim lipsa. 
Ne lipsesc îmbrăţișările, micile certuri,  glumele 
de la ore, ne lipsește școala, în sine.  

Îmi exprim prin acest text, recunoștinţa 
mea faţă de toţi profesorii și le transmit mii de 
mulţumiri.  Îmi lipsesc foarte mult,  atât ei, cât și 

colegii mei. 
Colegilor  de clasa a XII-a  le spun  câteva 

cuvinte:  „Sunteţi persoane minunate, pline de 
potenţial, persoane pline de viaţă, care în mo-
mentul de faţă nu se pot bucura de ceea ce au 
așteptat timp de 4 ani de zile. Vreau să că spun 
că aţi realizat ceva măreţ în tot acest timp, niște 
relaţii perfecte între voi toţi. În acest mod,  îmi 
iau la revedere de la toţi prietenii mei de clasa a 
XII-a , fiindcă momentan este singura opţiune. 
Le spun tuturor, chiar dacă nu am avut ocazia să 
le vorbesc sau să ii cunosc, că le urez succes în 
tot ceea ce și-au propus, să ajungă absolut toţi 
unde vor și să fie ei înșiși mereu. Sunteţi cu toţii 
minunaţi și sper să aveţi parte de absolut tot ce 
vă doriţi în viaţa asta!

MULT SUCCES LA EXAMEN ȘI 
MULTE REALIZĂRI ÎN VIAȚĂ!”



Scriitori la CugetLiber

Nicoleta CRĂETE
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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 
 



enlightened poem 
 
fear has sat down at the basis of the world to take a rest 
above its head some ants were smashing seeds 
one two 
seven nine 
 
but here is how from the right ear a religion has risen 
bearing long legs 
the middle worshippers would worship her 
the left worshippers would worship her as well 
even the worshipped ones would also worship her 
and too much concord would have been there in the world 
hadn’t it been 
 
but there is how from the left ear rage was growing up from final 
moods floods 
wars 
the right worshippers would worship them 
even the worshipped ones would also worship them 
 
you just hold me the candle so that I could write  (traducere în engleză; Nicoleta CRĂETE)

poema iluminado 
 
el miedo se ha sentado en la base del mundo para descansar 
por encima de su cabeza algunas hormigas han estado rompiendo semillas 
una dos 
siete nueve 
 
y así es como desde el oído derecho surgió una religión 
sostenida por largas patas 
los devotos del medio la adorarían 
los devotos de la izquierda también la adorarían 
incluso los adorados también le rendirían culto 
y demasiada concordia habría existido en el mundo 
sihubiera sido 
 
pero desde el oído izquierdo la rabia crecía desde el final 
estados de ánimo, inundaciones 
guerras 
los devotos correctos los adorarían 
incluso los adorados también les rendirían culto 
 
sólo sostenme la vela para que pueda escribir  (traducere în spaniolă: Mariela CORDERO)

 

 



osvícená báseň 
 
strach se usadil v základech světa aby si trochu odpočinul 
někde nad ním mravenci drtili semínka a sypali mu je na hlavu 
jedna dvě 
sedm devět 
 
ale podívej jak z pravého ucha vychází náboženství 
s předlouhýma nohama 
vyznávali ho i vyznavači středu 
vyznávali ho i vyznavači levice 
vyznávali ho dokonce i ti nejuznávanější 
a na světě by byla bývala přílišná harmonie 
kdyby vlastně vůbec nebyla 
 
ale hleďme v levém uchu z mezních stavů narůstá vztek 
války přívaly 
vyznávali je i vyznavači pravice 
vyznávali je dokonce i ti nejuznávanější 
 
stačí když mi podržíš svíčku abych mohla psát  (traducere în cehă: Mircea Dan DUȚĂ) 
 

vis răsturnat 
 
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



Varia

Gânduri de licean

Elev Dur Bianca Maria,  Clasa a 10A 
Coordonator Prof. Rada Lavinia

Liceul este cea mai frumoasă etapă din 
viața unui om, cel puțin eu așa cred. În liceu te 
îndrăgostești prima oară, tot aici îți faci cele mai 
puternice prietenii și nu în ultimul rând înveți. 

Ce înseamnă să fii licean, să fii boboc? E 
cel mai frumos lucru din perioada când înveţi. 
Pentru mine primul an de liceu, clasa a 9-a a fost 
ceva după care încă tânjesc. Recunosc că m-am 
obișnuit foarte greu, nu cunoșteam aproape pe 
nimeni, si nu mai zic că m-am rătăcit de foarte 
multe ori până să găsesc clasa. Doamna Director 
era foarte drăguţă și ne conducea personal către 
clasele unde aveam ora. Am învăţat ce sunt pri-
eteniile și cât durează acestea, și recunosc că nu 
am încredere în oameni, însă am reușit să-mi fac 
niște legături cu oameni frumoși la suflet. 

Perioada liceului este de poveste, iar dacă 
tu, acel care citește acum, ești licean, bucură-te 
cât încă ai ocazia, această etapă a vieţii trece și nu 
se mai întoarce.

Anii de liceu nu se compară cu nimic în 
lumea asta. Sunt atâtea lucruri interesante ce se 
petrec în acești patru pereţi ai liceului încât nici 
nu-ţi mai vine să pleci de acolo. Păcat că totul e 
trecător în lume și păcat că totul va rămâne la un 
moment dat doar o amintire plăcută. O amintire 
care poate peste câţiva ani timpul nu ne va mai 
permite să rememorăm clipele trăite alături de 
încă 28 de oameni.

Anii de liceu ne oferă momentul și locul 
ideal unde putem să visăm, să dăm frâu liber 
fanteziilor, putem să ne revoltăm căci, de ce să 
nu recunoaștem, devenim cu toţii aliaţii unui joc 
superb al legendei. O legendă ce îmbină tragedii, 

regrete, certuri, împăcări, iubiri, aplauze, culori 
și sentimente. Şi de ce să nu ne bucurăm de toate 
acestea? Trebuie să lăsăm ceva în urmă, gen for-
mule pe bănci, un virus prin calculator, un 2 prin 
catalog ce ţine strâns de mână o absenţă și câţiva 
nervi ai profesorilor. Prima iubire, emoţiile din 
preajma lucrărilor de control și a tezelor, frica cu 
care aștepţi ca mama să se întoarcă de la ședin-
ţa cu părinţii, toate acestea dau o alură specifică 
perioadei liceene. 

Dacă stau și mă gândesc aceasta este cea 

mai frumoasă perioadă din viaţă. Şcoala este o 
formă cu fond. Mai întâi o cladire mai nouă sau 
mai veche, coridoare lungi și drepte sau întorto-
chiate și misterioase, săli cu mese, scaune și cal-
culatoare. Dar școala este ceva mai mult și mai 
altfel decât alte clădiri. Sufletul școlii sunt elevii 
și profesorii, necunoscute într-o ecuaţie al cărui 
rezultat îl reprezintă formarea. Elevul vine la 
școală pentru a ști, iar profesorul îl ajută să știe 
și să fie.

Liceu...ani de liceu...emoţii...prea mul-
te sentimente ca să pot să mă adun, sunt atâtea 
amintiri, sunt atâtea clipe pe care mi-aș dori să 
le pot aduce înapoi, să mă întorc iar în copilarie.



Acasă la Brâncuși

Elev Neicuţescu Ciprian, Clasa 10C

Municipiul Târgu Jiu este recunoscut în 
lume prin operele Ansamblului Monumental 
„Calea Eroilor”, realizat în anii 1937-1938 de 
Constantin Brâncuși, unul dintre marii artiș-
ti mondiali. Lucrările acestui ansamblu (Masa 
Tăcerii, Poarta Sărutului, Coloana Infinitului) 
definesc concepţia creatoare a artistului și sunt 
mărturii în timp ale sufletului și geniului româ-
nesc.

Lucrările monumentale au fost realizate 
în baza unui proiect, care așa cum mărturisea 
chiar Constantin Brâncuși era alcătuit din ele-
mente arhitecturale cu valoare simbolică: „o alee, 
care plecând de pe digul Jiului, care este locul de 
evocare al actelor de vitejie gorjeană, ar trece pe 
sub un portal, ce în viitor ar marca și intrarea în 
grădina publică, pentru ca, continuând spre bi-
serica ce se renovează, să se termine această cale 
ce va purta chiar și denumirea de Calea Eroilor, 
la monumentul recunoștinţei, întruchipat din-
tr-o coloană înaltă de circa 29 m, înălţându-se 
fără sfârșit, așa cum trebuie să fie și recunoștinţa 
noastră”.

Ansamblul a fost inaugurat la data de 27 
octombrie 1938 și reprezintă un omagiu adus 
eroilor căzuţi în timpul Primului Război Mondi-
al.

Municipiul Târgu Jiu și-a luat numele de 
la  râul Jiu de care este străbătut de la nord la sud 
și care, în decursul timpului, și-a mutat albia de 
la Dealul Prejbei înspre apus, formând trei terase 
care constituie teritoriul de azi al localităţii. 

 Omul  de cultură gorjean Alexandru Şte-
fulescu susţine într-o lucrare a sa despre Târgu 
Jiu, că în vremea romanilor localitatea era un vi-
cus, o staţiune comercială. Săpăturile efectuate 
pentru construirea liniei ferate Târgu Jiu - Rovi-
nari au scos la iveală în partea de sud-est a orașu-

lui un mozaic, ţiglă și cărămizi romane, precum 
și ceramică asemănătoare celei descoperite în 
apropierea castrului roman de la Bumbești-Jiu. 
Orașul este menţionat pentru prima oară în anul 
1406 sub numele de “Jiul”, într-o poruncă dată 
mănăstirii Tismana de către voievodul Mircea 
cel Bătrân. Tot în secolul al XV-lea, localitatea 
apare pentru prima dată în documente având 
calitatea de târg. Cu timpul, în izvoarele istorice 
apar și menţiuni ce indică o cristalizare a vieţii 
orășenești. Orașul pomenit ca atare, de un doc-
ument din anul 1611 dat de Radu Mihnea, este 
atestat ca organizare municipală, având la con-
ducerea treburilor orășenești un jude și mai 
mulţi pârgari.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea 
orașul îl găzduiește pe Tudor Vladimirescu care 
găsește elemente favorabile marilor sale planu-
ri, pe care le va susţine câteva zile mai târziu pe 
Câmpia Padeșului. În anul revolutionar1848, 
locuitorii orașului, în prezenţa reprezentanţilor 
guvernului provizoriu demonstrează împotriva 
Regulamentului Organic pe care îl ard pe Dealul 
Prejbei.

Un episod aparte, în istoria bătăliilor de 
pe Jiu din toamna anului 1916, îl constituie lupta 
de la Podul Jiului din 14 octombrie 1916. “Aici - 
spune un document contemporan - bătrânii, fe-
meile, cercetașii și copiii Gorjului au oprit năvala 
vrăjmașă, apărandu-și cu vitejie căminurile”

Târgu Jiul, prin operele lui Brâncuși este 
singurul loc din lume unde cerul este prins etern 
de pământ cu o simpla coloană a infinutului. In-
formaţiile prezentate nu conţin doar date despre 
orașul Târgu Jiu, ci reprezintă o invitaţie pentru 
toţi cei care le citesc: veniţi acasă la Brâncuși! 

Bibliografie:
1. http://www.infinitravel.ro/1-zi-in-targu-jiu-
ghid-turistic/
2. https://www.infotravelromania.ro/targu-jiu.
html
3. https://www.targujiu.info/ro/atractii-turistice/
obiective-turistice/



Corupţia și statutul femeii

Elev Neicuţescu Ciprian, Clasa a 10C

Suntem în secolul 21, unde puţini oame-
ni doresc muncească si să câștige un ban cinstit, 
unde daca ai o masină scumpă, haine şi adidaşi 
de firmă eşti apreciat, unde caracterul a ajuns să 
conteze cel mai puţin, şi cel mai trist unde ex-
ploatarea sexului frumos este la ordinea zilei şi 
proxeneţii ia amploare. Trăim în România unde 
banul din păcate are un impact major asupra 
oamenilor, înjosindu-se şi renunţând la demini-
tatea proprie în schimbul a ceva material. Zi de zi 
femeile sunt asaltate de acești aşa ziși proxeneţi” 
şi seduse pentru a oferi servicii în schimbul unor 
sume de bani chiar şi în afara ţării. De unde plea-
ca această problemă şi de ce femeile sunt tratate 
asemenea unor obiecte ? De cele mai multe ori 
situaţia financiară nefavorabilă le împinge spre 
aceasta “muncă” iar cuvintele roz ale distribuito-
rilor de “obiecte” nu fac decat să le ofere încă un 
impuls pentru a practica acest lucru. 

Un alt argument ar fi că femeile nu sunt 
apreciate atât cat merită şi de cele mai multe ori 
ajung a fi exploatate chiar de ai lor soţi, şefi de 
lucru etc. Ajungând astfel la capătul puterilor, 
dezvoltând depresie, anxietate, gândul că ar pu-
tea produce bani în schimbul unor servicii la care 
până acum au fost supuse fară a primi ceva în 
schimb le surâde. Trebuie sa învăţăm să le apre-
ciem şi respectăm. În fiecare femeie există acel 
ceva care o face specială, acel ceva poate ieşi la 
suprafaţă numai prin înţelegere.              

Adevarata valoare stă în lucrurile mici. 
Femeile recurg la acest lucru de cele mai multe 
ori deoarce duc lipsă materială. Nu spun ca tre-
buie să le oferim noi bani, spun că secretul se 
află în comunicare, înţelegere, empatizare, com-
pasiune, încredere şi chiar iubire. Aceste lucruri 
pot face cu adevărat o femeie fericită şi împlinită 
astfel încat lucrurile materiale să nu mai aibă 
valoare.

Nu suntem autorităţi ca să rezolvăm aces-
te probleme direct de la sursă, dar suntem oame-
ni raţionali care pot comunica şi oferi siguranţa 
necesară femeii. Noi putem fi cheia unui viitor 
luminat. Femeile NU sunt OBIECTELE noastre 
! Au aceleaşi drepturi şi merită să trăiască fără 
frica că într-o zi ar putea fi asaltate pe stradă de 
către aceşti proxeneţi doar pentru frumuseţea 
lor !

Bucură-te copile de Paște!

Elev Dur Bianca, Clasa 10A

Sărbătoarea de Paști, sărbătoa-
rea Învierii Domnului este considerată 
de români cea mai mare și cea mai im-
portantă sărbătoare din an. În preajma 
acestei sărbători, oamenii se îngrijesc atât 
de casele cât și de sufletele lor, dorind 
să-L întâmpine în deplină curăţenie pe 
Mântuitor atunci când vor lua Lumină.

După Postul Mare, perioadă în care 
se impune multă stricteţe, din punct de 
vedere alimentar și mai ales duvohnicesc, 
sărbătoarea pascală ce urmează  este o 
bucurie pentru toţ  creștinii.

Simbolurile acestei sărbători sunt: 

crucea, oul, mielul, pasca, Lumina. Mie-
lul este animalul de sacrificiu la mai mul-
te popoare. Ceea ce face din el o victimă 
sunt chiar însușirile pe care le însumează 
blândeţea simplitatea, puritatea, inocen-
ţa. Mielul îl simbolizează pe Isus Hristos, 
purtător al acelorași însușiri. Pasca este 
una dintre cele mai însemnate copturi, 
fiind caracteristică mai multor zone din 
România. Ea se gătește de Paște în fie-
care casă creștină pentru cinstirea învie-
rii, simbolizând pâinea binecuvântată de 
Hristos la Cina cea de Taină. Lumânarea 
de Înviere, este cea prin intermediul căre-
ia, creștinii primesc lumina învierii, de la 
preot. Aceasta lumânare alături de lumina 
pe care o poartă, este simbolul învierii, al 



biruinţei vieţii asupra morţii și a luminii 
lui Hristos, asupra întunericului păcatu-
lui. Mulţi credincioși păstrează restul de 
lumânare rămasă nearsă după slujbă și o 
aprind în cursul anului , în cazul în care 
au un necaz în casă sau pe timp de fur-
tună. Oul de Paște reprezintă la creștini 
noua creaţie a lumii care a început în mo-
mentul în care Fiul lui Dumnezeu a făcut 
jertfa supremă pe Golgota și s-a reântors 
din moarte. Oul împodobit  și colorat sim-
bolizează Mântuietorul care înlătură pia-
tra de la mormânt și iese la lumină, la via-
ţă, asemenea puiului de găină care sparge coaja 
oului. Tradiţia înroșitului  și încondeiatul ouăle-
lor este variată în timp și spaţiu, fiind adevărate 
demonstraţii de meșteșuguri populare.

Din perspectiva etnologică, tăiatul mie-
lului și spartul ouălelor-sacrificii violente-coptul 
pascăi și colacii- alimente rituale, aprinderea Lu-
minii acumulate cu credinţele asociate Paștelui 
sunt scenarii de înnoire sezonieră sau anuală a 
timpului calendaristic.

Sărbătoarea Învierii este sărbătoarea bu-
curiei, bucurie pe care o resimţim cu toţii: copii, 
adulţi și bătrâni. Mesajul divin al acestei sărbă-
tori este resimţit de copii prin atitudinile și com-
portamentele moștenite de la părinţi. Bucuria 
este starea care trebuie să caracterizeze toţi oa-
menii în Ziua Învierii, căci chiar Mântuietorul 
a spus după Învierea Sa ”Bucuraţi-vă!”(Matei, 
28,9)

Sărbătorile pascale reprezintă momentul 
în care după un post îndelungat cum este pos-
tul mare sau păresimile, românii au prilejul să se 
bucure de mese îmbelșugat, să se împace între ei 
și să încheie prietenii noi. Lumea de după înviere 
este deci una renăscută , împăcată cu ea însăși, 
purificată sufleteșste si trupește cu speranţe noi 
de viaţă, având de partea sa pe Hristos.

În săptămâna dintre Florii și Paște fiecare 
zi are o semnificaţie deosebită. În lunea cea 
mare se face pomenire de fericitul Iosif și de de 
smochinul ce s-a uscat prin blestemul domnului. 
El este o preânchipurie a lui Hristos care a fost 
vândut de Iuda. În miercurea cea mare se face 
pomenire de femeia cea păcătoasă, ce a uns cu 
mir pe Domnul. În joia Cinei celei de Taină se 
prăsmuiesc: spălarea picioarelor, Cina cea de 
Taină , Rugăciunea din Grădina Ghetsemani 
, vânzarea și prinderea Domnului. După ce a 
săvârșit Cina cea de Taină , Mântuitorul le dă 
ucenicilor o nouă poruncă ”Să vă iubiţi unul pe 

altul , precum eu v-am iubit pe voi , așa și voi să vă 
iubiţi unul pe altul. Întru aceasta o vor cunoaște 
toţi că sunteţi ucenicii mei, dacă veţi avea 
dragoste unii fată de alţii.” În vinerea patimilor 
se pomenesc înficoștoarele patimi ale Domnului 
pe care le-a pătimit de bună voie pentru noi. 
Seara săvârșim denia Prohodului Domnului 
care este ultima treaptă înainte de învierea Sa.În 
sâmbăta mare  prăsmuim îngroparea lui Hristos 

și pogorârea la Iad cu Dumnezeirea pentru a 
ridica la viaţă pe cei din veac adormiţi.

În zilele noastre Învierea este primită ca 
o sărbătoare a luminii. Seara sau la miezul nopţii 
când oamenii merg la slujba Învierii , aprind 
lumânări la mormintele celor morţi din neamul 
lor.Toată lumea în ziua de Paște trebuie să tra-
gă clopotele și să bată personal toaca , semn al 
apostolatului și al răspândirii prin el a vești învi-
erii. Umblatul copiilor după ouă roșii este o con-
tinuare și o transformare a vechii tradiţii. Fii se 
duceau la părinţi , nepoţi la moși , finii și nași cu 
pască și ouă.Toate aceste credinţe și obiceiuri am 
socotit să le menţionez deoarece definesc sufletul 
românului.

Pentru cinstirea acestei sărbători am scris 
următoarea poezie:

La Paști
Zilele trec una și una
Dar ca Paștele nu e nici una
Cu mici cu mari ne adunăm
Învierea s-o așteptăm

Cu pască, miel ou înroșit
La masă ne așezăm smeriţi
Oul roșu noi îl ciognim
”Hristos a Înviat!” rostim



I Love English
A brief history of memes

Profesor Maria Daniel Cristian

If you’ve used the internet and social media networks for more than a few days, you’ve pro-
bably seen a meme. They’ve become an integral part of modern online life. But, where did they get 
their start? How have they evolved? And where did the word “meme” come from, anyway?

What is a Meme?
According to the Oxford dictionary, a meme is “an image, a video, a piece of text, etc. that is 

passed very quickly from one Internet user to another, often with slight changes that make it hu-
morous”, and those small samples of media has already invaded the Internet. We can hardly spend 
a day without seeing at least one meme.

But not so many of us know that this world has appeared long before the mass use of the 
Internet, and it had a different meaning. This article offers you a short guide to memes and answers 
frequently asked questions about them.

How Meme Was Invented?
The word “meme” was first coined in 1976 by Richard Dawkins, who believed that cultural 

ideas are similar to genes and they could spread and mutate as well. This concept was first used in 
the book of Dawkins, called ‘The Selfish Gene’.

When Did Meme-As-We-Know-It Appear?
It took meme a little more than 15 years to transform in what we see it now. It was in the mid-

1990s when the world saw the first humorous piece of media.
How Did First Memes Look Like?
The first viral images were a bit simpler than the modern ones. They had no witty captions 

and were more general. Examples of such old-fashioned memes are dancing babies and hamsters.
What Types of Memes Are There?
Nowadays, there is more than one type of memes. You can come across viral pictures with 

humorous captions in black or white colours. This is the most popular kind of memes, as it is created 
easily and quickly.

However, this viral content also exists in a form of videos. We all know highly popular 
‘Gangnam Style’ and ‘Harlem Shake’, and those are bright examples of new variants of quickly 
spread ‘elements of culture’.

One more form, which is worth mentioning, is GIFs, as they gave new life to long-forgotten 
pictures, short episodes from movies and TV series, and the emotional reactions of famous people.

Memes Are Divided in Several Categories. What Are They?
The Classics: those are pictures that were created long ago, but they are still popular and 

hilarious.
Trending: these memes are extremely widespread now. They usually reflect some contempo-

rary event, have a popular phrase etc. Those pictures are shared during a short period of time.
The Series: if you see a picture in different variants and slightly different caption, they defi-

nitely belong to this category.
Specific: such pictures are usually created and shared by a certain audience. People from oth-



er fields, social level, or even countries may not understand their gist.
Unexpected: these are pictures that make you burst out laughing because of the broken ex-

pectations. Three first part of the phrase is normal and ordinary, but the ending is somewhat non-
sensical.

Why Memes Are So Popular?
This happened because of the Internet and the opportunities it provides. You can send some-

thing to your friend and colleague in several clicks, and such an easy access to content contributed 
to its extreme popularity.

Memes in times of Coronavirus

The times we’re in have inadvertently offered an example of why we say memes “go viral” 
on the internet: Like a virus, a meme spreads by copying itself. And during that process, it ends up 
morphing into a different variant that helps the meme spread even further.

                   

Webography: 

- https://www.howtogeek.com/356232/what-is-a-meme/?fbclid=IwAR3nIjWOtjKxwfdA1M-
vR-RZgzJAPUL90Q4CYJ_2msAdCPXQh5SJyfKVCePg

- https://buyessayfriend.com/history-memes-internet



CREDO
Așezarea icoanelor în Biserică

Profesor  Mărgineanu Iulian Augustin

        Icoana (gr. EICON, chip, 
înfăţişare) este o reprezentare a unei real-
ităţi  spirituale nevăzute, însă existentă, adică 
lumea duhovnicească, cu ajutorul elemen-
telor materiale, lumeşti. 

 Programul iconografic al bisericii a 
cunoscut de-a lungul timpului numeroase 
modificări, majoritatea produse de deciziile Si-
noadelor Ecumenice.Se pot aminti aici cateva 
nume importante în teologia ortodoxã, care au 
scris în legãturã cu semnificaţiile simbolice ale 
locașului de cult și ale actelor liturgice care se 
sãvârsesc în el: în sec. VII Sf. Maxim Mãrturisi-
torul (Mystagogia), în sec. XIV Nicolae Cabasila 
(Tâlcuirea dumnezeiestii Liturghii), iar în sec. 
XV Sf. Gherman patriarhul Constantinopulului 
(Descrierea bisericii si explicare misticã) si arhi-
episcopul Simeon al Tesalonicului (Tâlcuire des-
pre dumnezeiescul locas). 

Biserica este cerul pe pãmânt” spunea Sf. 
Gherman patriarhul Constantinopolului. Având 
ca principiu călăuzitor redarea în faţa oamenilor 
Ierusalimul ceresc, biserica desfãsoarã în fata 
credinciosului, prin intermediul icoanelor, 
realitãtile ceresti.

Mai mult, prin chiar ordinea asezãrii icoa-
nelor în bisericã se observã recapitularea (inclu-
derea) tuturor în Hristos.

Naosul
Imaginea predominantã si care exprimã 

ceea ce am spus este chipul lui Hristos Panto-
crator din cupola centralã a naosului. Prin faptul 
cã suntem cu totii inclusi (recapitulati) în El, 
suntem “trupul lui Hristos, si mãdulare fiecare 
în parte” (I Cor. 12, 27), iar aceasta înlesneste ca 
si între noi sã fie o legãturã puternicã. 

Bisericile ortodoxe sunt zugrăvite după 
o anumită rânduială, în funcţie de arhitectura 
bisericii, destinaţia și semnificaţia ei. Există un 
program, tipic iconografic care alcătuiește un an-
samblu logic și unitar.

Naosul  este partea centrală a bisericii 
ortodoxe. Naosul reprezintă suprafaţa cea mai 
întinsă a corpului bisericii, cele patru laturi ale 
sale semnificând cele patru zări simbolul lumii 
terestre, pe care se sprijinã o cupolã în calo-
tã sfericã, sfera este simbolul perfectiunii divi-

ne.          În unele biserici, pe arcada altarului spre 
naos, sunt reprezentate cele nouã cete îngeresti 
constituind corespondenţe între lumea cereacă 
și cea pământească și anume, rolului mijlocitor 
al îngerilor îi corespunde stadiul eclesial 
intermediar, din imediata apropiere a clerului, 
reprezentat în Bisericã de monahi.

În cupola din Naos (turla cea mare), sunt 
zugrăviţi locuitorii cerului: Dumnezeu Panto-
crator, înconjurat de serafimi și heruvimi, cei 
12 Apostoli, prooroci, iar la baza turlei cei 4 
evanghelişti, în fiecare colţ pe pandantivi.

Pereţii laterali ai naosului sunt zugră-
viţi cu scene care ilustrează sărbătorile mari ale 
Ortodoxiei, sfinţii martiri, sfinţi militari, sfinţi 
călugări, marii pustnici.

Planul bisericilor au ca model crucea lui 
Hristos, iar centrul crucii se suprapune cu cupola 
unde tronează Iisus Pantocrator “Stăpânul 
Universului și Unul din Sfânta Treime” înfăţișat 
cu cartea Evangheliilor în mâna stângă, este „Cel 
Înviat plin de slavă, ce adună sub El lumea văzută 
și cea nevăzută”. 

In Biserică patrundem prin pronaos me-
nit sa faca trecerea intre lumea exterioara si Casa 
Domnului, care în vechime era separată de naos 
printr-un zid cu uși de comunicare. Aici stăteau 
odinioară catehumenii. Pe bolţi se zugrăveș-
te scena numită TOATĂ SUFLAREA (un cer în 
mijlocul căruia tronează Hristos înconjurat de 
îngeri și sfinţi). Pereţii sunt pictaţi cu scene din 
viaţa și pătimirea sfinţilor mucenici. Pronaosul 
corespunde stadiului de purificare a sufletu-



lui. Catehumenii sunt initiati, prin intermediul 
imaginilor din pronaos, în mãretia si puterea lui 
Dumnezeu, cel de care vor sã se apropie. Scene 
ca Judecata de Apoi sau întâmplãri din Vechiul 
Testament, pictate aici, sensibilizeazã omul spre 
frica de Dumnezeu cu deschidere spre cea de-a 
doua treaptã, a credintei în El.   

          
  Iconostasul
Mentinand departe de ochii mirenilor sa-

varsirea anumitor taine,iconostasul pune în faţa 
noastră o recapitulare a istoriei mântuirii.Este 
zidul sau peretele acoperit de icoane, care des-
parte altarul de naos. Este asezat frontal între 
naos si altar, rolul sãu fiind atât despãrtitor cât si 
unificator. Despãrtitor prin simpla lui prezentã, 
semnificând deosebirea dintre preotia haricã 
si cea universalã, si unificator prin intermediul 
icoanelor de pe el, care descoperã ochiului celui 
neavizat mãretia Tainelor care se petrec în altar.

Are trei uși, cele centrale numindu-se 
uşi împărăteşti iar cele laterale, diaconești sau 
îngereşti.

Partea de sus a iconostasului are 3 rân-
duri orizontale de câte 13 icoane.

În primul rând sunt reprezentate prazni-
cele împărătești, cu Cina cea de Taină în mijloc.

 Pe al doilea rând sunt reprezentaţi cei 12 
Apostoli, având în mijloc icoana Mântuitorului.

În ultimul rând sunt zugrăviţi 12 dintre 
proorocii Vechiului Testament, având in mijloc 
icoana Maicii Domnului.

Deasupra iconostasului, în mijloc, se înal-
ţă crucea.

Pe ușile împărătești se pictează de 
obicei scena Bunei Vestiri iar pe cele laterale, 
Sfinţii  Arhangheli Mihail și Gavriil. 

Denumirea de uși împărătești este dată 
de faptul că ele marchează intrarea în Împără-

ţie, prezentând în partea de sus icoana Buneives-
tiri, considerată prima fază a Întrupării și care 
anticipează Euharistia, iar în partea de jos sunt 
înfăţișaţi cei patru evangheliști care vin să pro-
povăduiască Cuvântul Domnului. Iconostasul 
înseamnă Trupul lui Hristos în care el adună Ve-
chiul și Noul Testament și eshatologia, dezvălu-
ind credincioșilor latura cerească. În iconostase-
le mari, icoanele sunt poziţionate de așa natură 
încât centrul pare să fie constituit de Marele Dei-
sis care domnină ușile împărătești, de unde iese 
preotul cu Sfintele Daruri.

                                                                                             
Altarul 
In ceea ce priveste altarul, este partea cea 

mai tainică și mai sfântă a locașului de cult, este 
locul Jertfei Sfintei Liturghii.

În locul central deasupra Sfintei Mese se 
zugrăveşte chipul Maicii Domnului, care tronea-
ză la hotarul dintre cer și pământ, ca mijlocitoare 
între Dumnezeu și oameni. Ea este reprezentatã 
sezând, cu coatele îndoite si mâinile ridicate în 
rugãciune spre cer, iar la piept, frontal, Hristos 
copil binecuvântând. Se mai poate întâmpla ca 
în preajma tronului sãu sã fie reprezentate douã 
din cetele îngeresti: serafimii si heruvimii. Rolul 
mijlocitor al Maicii Domnului este subliniat prin 
dispunerea acestei icoane exact deasupra mesei 
altarului.

În jos, spre pãmânt, sunt reprezentate în 
ordine scena împãrtãsirii Apostolilor din mâini-
le lui Hristos, Sfintii Trei Ierarhi si Heruvimii si 
Serafimii.

Pe peretii altarului sunt zugrăvite 
scenele: Liturghia Îngerească; Împărtășirea 
Apostolilor sau Cina cea de Taină; Mari ierarhi: 
Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Dialo-
gul, Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Arhidi-
acon Ştefan.
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Historia

Sfârșitul tragic al lui Iuliu Maniu în 
închisorile comuniste

Profesor Săvulescu Manuela

În prezent, în atenţia opiniei publice, 
făuritorii Marii Uniri din 1918, sunt aduși mai 
ales în preajma sărbătoririi zilei naţionale. Le 
sunt recunoscute meritele, fără însă a se face  
cunoscut sfârșitul tragic în închisorile de la 
Sighet, Aiud, Gherla  sau Râmnicu Sărat.

 Contribuţia românilor basarabeni, buco-
vineni și transilvăneni la realizarea Unirii, dar și 
imensa suferinţă îndurată în anii detenţiei co-
muniste trebuie cunoscute de opinia publică. 

Instaurarea regimului comunist în Româ-
nia a condus la arestarea oponenţilor politici. În-
cepând cu luna martie 1947 arestările  liderilor și 
membilor partidelor politice au șocat opinia pu-
blică românescă. Prin procesele politice se urmă-
rea exterminarea fizică a adversarilor politici ai 
regimului comunist. Înscenarea de la Tămădău 
a contribuit la arestarea lui Iuliu Maniu și a altor 
lideri ţărăniști, ulterior Partidul Naţional Liberal 
își încetează activitatea politică, liderii săi ajun-
gând în închisori.

Unul dintre cei mai cunoscuţi luptători 
pentru unirea Transilvaniei cu România a fost 
Iuliu Maniu.  Cariera politică  a început-o în ca-
drul Partidului Naţional Român,  în 1897, la nu-
mai 24 de ani fiind ales , în comitetul de condu-
cere. A fost ales, în 1906, deputat în Parlamentul 

din Budapesta, ca deputat de Vinţu de Jos, co-
mitatul Alba, În iunie 1915 Maniu a fost încorpo-
rat în și trimis pe frontul italian, de unde a fost 
demobilizat în 1918, întorcându-se la Arad. Iuliu 
Maniu s-a numărat între organizatorii Adunării 
Naţionale de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, 
unde s-a decis unirea Transilvaniei cu Regatul 
României. În cuvântarea pe care a ţinut-o cu oc-
azia Adunării Naţionale de la Alba Iulia, Maniu 
a spus: „Privim în înfăptuirea unităţii noastre 
naţionale ca la un triumf al libertăţii românești” 
( Scurtu, 1988, p.148). Pe 2 decembrie 1918 a fost 
ales în funcţia de ministru-prezident al Consili-
ului Dirigent al Transilvaniei, având și funcţia de 
ministru de interne.

În perioada interbelică a avut un rol im-
portant pe scena politică românească. Fruntaș al 
Partidului Naţional Român, președinte al Partid-
ului Naţional Țărănesc  (1926-1933 și 1937-1947) 
prim-ministru al României între 1928 și 1933, 
Maniu era cunoscut pentru vederile sale demo-
cratice. A criticat regimul dictaturii regale impus 
de regale Carol al II-lea, iar după 6 septembrie 
a refuzat colaborarea cu regimurile instalate la 
conducerea României. S-a opus instalării gu-
vernului pro-comunist condus de Petru Groza 
la 6 martie 1945, protestând mereu împotriva 
încălcării democraţiei, inclusiv prin memorii 
adresate puterilor occidentale.

Dupa înscenarea de la Tămădău, Maniu 
a fost arestat și judecat. În perioada detenţiei 
a adoptat o atitudine demnă și nu a cedat pre-
siunilor făcute de anchetatorii care doreau să 
obţină mărturii că ar fi complotat împotriva 
României. La vârsta de 75 de ani Maniu și-a asu-
mat răspunderea pentru activitatea sa politică și 
a respins acuzaţiile false, nu a cerut indulgenţă 
sau circumstanţe atenuante fiind conștient că 
va fi condamnat de autorităţile comuniste. Una 
dintre acuzaţiile aduse de comuniști face referire 
chiar la contibuţia adusă unirii Transilvaniei cu 
România în 1918, când a încercat să ”împiedice ”  
acest act istoric punând diferite condiţii (Scurtu, 
1995, p. 154).

La 11 noiembrie 1947 s-a pronunţat 
sentinţa prin care Iuliu Maniu a fost condamnat 
la muncă silnică pe viaţă, transformată în tem-
niţă grea pe viaţă și degradare civică pe 10 ani. 
(Scurtu, 1995, p. 158)

A fost trimis la penitenciarul din Galaţi, 
pe baza ordinului de arestare 105.515/27 noiem-



brie 1947 (http://www.memorialsighet.ro.) 
Aici a fost torturat și batjocorit de directorul 
închisorii Goiciu. În articolul ”Biografia secretă 
a criminalului Goiciu, „Dumnezeul închisorii“ 
unde Iuliu Maniu a fost batjocorit” (https://ade-
varul.ro › locale › hunedoara) se descrie modul 
în care Maniu era tratat : ”În fiecare dimineaţă, 
la ora 7, Goiciu era prezent personal la apelul la 
care erau scoşi deţinuţii foşti lideri ai partidelor 
politice istorice din România. Era încântat să îl 
abuzeze şi să-l batjocorească pe bătrânul Maniu, 
care îi răspundea cu o voce istovită, slabă: „Sunt 
bătrân, lasă-mă să mor în pace”. La acestea, 
Goiciu răcnea: „Vei muri, într-adevăr, şobolan 
jegos”. La ordinul lui Goiciu, gardienii şi deţinuţii 
de drept comun îi numeau pe prizonierii politici 
„şobolani”, deoarece aceştia din urmă erau ţinuţi 
în nişte celule mici şi întunecoase asemănate cu 
găuri de şobolani”.

 În august 1951 a fost transferat împreună 
cu  Ion Mihalache şi alţi naţional-ţărănişti la 
Sighet.  Deţinuţiii au fost supuși la presiuni  fizice 
şi morale, ce urmărea  distrugere fizică. După 
şase ani de detenţie, starea de sănătate a lui Iuliu 
Maniu s-a deteriorat foarte mult. Deşi Nicolae 
Carandino a fost adus pentru a-l îngriji, Maniu 
ajunsese în starea în care nu mai putea merge şi 
mânca singur. Pe 5 februarie 1953, Iuliu Maniu a 
încetat din viaţă, la vârsta de 80 de ani (Scurtu, 
1995, p. 161-162).

Olimpia Zamfirescu, povesteşte ultima 
clipă petrecută alături de Maniu: „Într-o noapte 
m-au mutat în altă celulă unde se afla un bărbat 
foarte bătrân şi foarte bolnav. Era Iuliu Maniu 

sau ceea ce mai rămăsese din el. Era pe jumătate 
paralizat şi nu se mai putea ridica din pat. Nu-l 
torturaseră, dar fusese lăsat să moară încetul cu 
încetul, neacordându-i-se îngrijire medicală şi 
fiind subnutrit. L-am îngrijit, l-am spălat. L-am 
hrănit până a închis ochii pentru totdeauna ” ( 
Porter, 1991, p. 323).

Moartea lui Iuliu Maniu a fost ţinută în 
secret, iar corpul său a fost aruncat într-o groapă 
comună. Nicolae  Carandino a relatat din per-
spectiva sa noaptea decesului: „Maniu a fost rid-
icat din celulă, în cel mai strict secret, dar vestea 
se răspândise ca fulgerul în toată închisoarea. 
Noaptea am auzit căruţa poposită în curtea 
închisorii, uruiala roţilor, nechezatul cailor, zgo-
motul uşor ferecat al şleaurilor. Apoi toate s-au 
liniştit. Maniu pleca spre groapa comună şi spre 
gloria eternă.”(Carandino, 1992, p. 348-349)
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Simion Mehedinţi                                   
- spirit encilopedic

Profesor Săvulescu Manuela

S-a împlinit mai bine de un secol și jumătate 
de la nașterea marelui savant Simion Mehedinţi, 
una dintre cele mai reprezentative personalităţi 
știinţifice și culturale ale românilor cu un rol im-
portant în dezvoltarea gândirii geografice și geo-
politice în România, întemeietorul georgrafiei  
moderne în spaţiul românesc.

Simion Mehedinţi s-a născut la 16 oc-
tombrie 1868, la Soveja, însă naşterea sa a fost 
declarată oficial două zile mai târziu, practica fi-
ind una obișnuită în secolul al XIX-lea. Simion 
Mehedinţi a fost ultimul născut din cei 11 copii ai 
lui Neculai – dascăl la biserica satului – şi Voicăi 
Mehedinţu.

A absolvit primele trei clase la Soveja, apoi, 
următoarele două clase le-a urmat la Vidra ulte-
rior a urmat, apoi, timp de 4 ani, Seminarul de 
la Roman, apoi un an la Seminarul Central de la 
Bucureşti, un alt an la Liceul „Unirea” din Fo-
cşani şi alţi trei ani la Colegiul „Sfântu Sava” din 
Bucureşti. Pe parcursul anilor de școală, profeso-
rii l-au îndemnat să studieze istoria, matematica, 
limba latină. După, finalizarea liceului a primit 
o bursă la Seminarul Normal Superior, unde l-a 
întâlnit pe  Titu Maiorescu şi Alexandru Odo-
bescu, personalităţi care îi vor marca întreaga 
viaţă. Maiorescu i-a influenţat decisiv dragostea 
pentru activitatea de dascăl, ataşamentul faţă de 
tineri şi pasiunea excursiilor, , iar Odobescu i-a 
consolidat înclinaţia către frumos şi orientarea 
spre geografie, şi l-a recomandat pentru o bursă 
oferită de Societatea Geografică Română.

Între anii 1889-1892, a studiat la Fac-
ultatea de Litere şi Filosofie, unde Simion Me-



hedinţi va desfăşura o importantă activitate de 
organizare a studenţilor în cadrul „Ligii pentru 
unitatea culturală a românilor”, înfiinţată la 24 
ianuarie 1891. În aceasată perioadă   susţinut 
conferinţe alături de alte personalităţi precum 
V. A. Urechia, B. Şt. Delavrancea, C. Rădules-
cu-Motru, N. Iorga şi alţii, prin care au evidenţi-
at continuitatea în spaţiul carpato-dunărean, 
unitatea de neam și limbă, originea romanică a 
românilor. „Memoriul studenţilor universitari 
români privitor la situaţiunea românilor din 
Transilvania şi Ungaria”, realizat de către Me-
hedinţi împreună cu P. P. Negulescu, tradus în 
limba franceză, multiplicat în 13.000 de exem-
plare şi difuzat în întreaga Europă, a reprezentat 
un demers care avea să nemulţumească guvernul 
de la Budapesta.

După absolvirea examenului de licenţă, 
la îndemnul lui Odobescu,Simion Mehedinţi 
obţine, de la Societatea Română de Geografie, 
o bursă pentru a studia geografia la Paris. Ast-
fel, în 1893, Mehedinţi ajunge la École Normale 
Supérieure, unde erau primiţi cei mai aleşi tineri 
francezi destinaţi carierelor intelectuale. În capi-
tala Franţei continuă activitatea în cadrul secţiei 
locale a Ligii, unde iniţiază o „Cartă”, o foaie 
volantă, scrisă de mână, gândită ca un periodic 
lunar, exprimând o concepţie politică, menită 
să influenţeze studenţilor o orientare naţion-
al-politică unitară.

Continuă să studieze geografia în Ger-
mania,  la Berlinn  unde îl cunoaște pe etnograful 
Adolf Bastian care îl va oriena spre o altă ştiinţă, 
etnografia, pentru care contină pregătirea la 
Universitatea din Leipzig, unde a aprofundat „la-
tura antropogeografică a geografiei”.La Leipzig 
obţine diploma de doctor în filosofie (speciali-
tatea geografică).

După revenirea în ţară ocupă catedra 
de geografie  din cadrul Facultăţii de Litere 
din București, în noiembrie 1900 predă prim-

ul curs universitar de geografie, moment care 
a reprezentat actul de naştere al acestei şitinţe 
în România. În disertaţia inaugurală, intitulată 
„Obiectul geografiei”, Mehedinţi impresionează 
prin maturitatea gândirii sale, prin modul în care 
un tânăr profesor relevă legile care guvernează 
cele patru sfere ce compun Terra. Cuvântul cheie 
pe care se sprijină argumentaţia lui Mehedinţi 
este: diferenţierea – „dezvoltare progresivă prin 
diferenţiere”; diferenţierea învelişurilor telurice 
– litosferă, hidrosferă, atmosferă, biosferă, din 
care decurge definiţia geografiei. Apare astfel 
idea principal a ccelei mai importante lucrări: 
„Terra – introducere în geografie ca ştiinţă”.

Un moment important în viaţa savantu-
lui a fost casătoria în 1902 cu Maria Cicei. Casa 
familiei din Bucureşti, din str. Dimitrie Racoviţă 
nr. 12, se va transforma în locul de  întâlnire a 
membrilor „Junimii” şi tot aici, peste ani, avea să 
se instaleze sediul Institutului Geografic Român.

În ianuarie 1907, Simion Mehedinţi de-
venea directorul revistei „Convorbiri literare”, 
în anul 1908 devenea membru corespondent al 
Academiei Române, la 14 septembrie 1914, este 
ales director al „Duminecii poporului”, iar în 
anul 1915, Mehedinţi a devenit membru plin al 
Academiei Române, dar, din cauza războiului, 
şi-a rostit Discursul de recepţie la Academia 
Română, cu tema „Caracterizarea etnografică a 
unui popor prin munca şi uneltele sale”, abia la 
6 iunie 1920.

În anul Marii Uniri – 1918 – în perioada 
martie-octombrie, a fost ministru al instrucţiunii 
şi cultelor în Guvernul Marghiloman, mandat în 
timpul căruia a trecut prin Parlament, cu una-
nimitate de voturi, două legi ale învăţământului, 
prin care a urmărit reformarea învăţământului 
rural. În domeniul educaţiei, rolul său a fost de-
terminant în schimbarea accentului, pus pe elev 
în timpul lui Spiru Haret, pe cel pus pe profesor. 
Mehedinţi a fost cea mai proeminentă figură care 
a militat pentru promovarea unui învăţământ 
centrat pe profesor, din nevoia de a oferi modele 
pentru tânăra generaţie După încheierea manda-
tului, profesorul Mehedinţi a dorit să-şi continue 
activitatea didactică şi ştiinţifică şi să rămână de-
parte de activităţile politice.

În perioada 1943 –1946, în timpul celui 
de al doilea război mondia, Simion Mehedinţi și 
familia sa au locuit la Istanbul. De acolo, Simi-
on Mehedinţi a trimis Academiei Române actul 
prin care dona acesteia, biblioteca personală, 
alcătuită din: cărţi, hărţi, atlase, manuscrise. 
În act preciza că donează „Casa de citire”, din 
casa părintească de la Soveja, „cărţile populare 



care pot fi citite de săteni (dacă sunt în două ex-
emplare)”, iar şcolii din Soveja, îi dăruieşte „o 
grădină şi un loc de pepinieră cumpărat acum 
zece ani din proprietatea statului”. În acelaşi 
timp, „ca proprietar al revistei Convorbiri litera-
re, prin act semnat de întemeietorii Junimii care 
se află în plicul sigilat de la Academie dăruiesc şi 
această revistă tot Academiei Române”, se arăta 
în acest act.

În 1946, Mehedinţi după întoarcerea în 
ţară găseşte casa rechiziţionată, iar biblioteca 
sa, una dintre cele mai valoroase din ţară, era 

dispărută. Un an mai târziu, era exclus din rân-
durile membrilor Academiei Române, fiindcă a 
refuzat orice compromis politic cu puterea co-
munistă.

În perioada 1946-1962 savantul a trăit 
umilit de regimul comunist care nu i-a recunos-
cut valoarea intelectuală trecând la cele veșnice 
într-un anonimat total în 1862, la vârsta de 96 
de ani.

Treptat, valoarea operei sale a fost re-
descoperită, mai întâi a celei cu caracter strict 
geografică. În lucrarea ”Terra, introducere în 
geografie ca ştiinţă”, Mehedinţi a demonstrat 
relaţia dintre om şi mediul înconjurător, dintre 
comunitate şi spaţiul în care aceasta trăiește.  
Conceptul de bază  este acela că Terra constituie 
un organism viu. Acest organism este consider-
at ca depinzând total de fluxurile energetice pri-
mite de la Soare, fluxuri ce sunt transformate şi 
transmise prin procese specifice de la un înveliş 
la altul. Într-un anumit context, se face referire 
şi la faptul că Terra, pierde din energia iniţială în 
timp, ceea ce înseamnă că se admite ideea unui 
sistem deschis, cu structură disipativă. În con-
cepţia lui Mehedinţi, temelia evoluţionismului 
este trecerea de la omogen spre eterogen, adică 
de la structuri simple la structuri complexe, în 
care relaţiile dintre componente se multiplică şi 

se diversifică. 
Opera complexă a lui Mehedinţi a lăsat 

urme profunde asupra geografiei româneşti în 
ansamblul său. Amprenta acesteia se regăseşte, 
direct şi indirect, în modul de abordare a cer-
cetării ştiinţifice şi a învăţământului geografic 
românesc, dar şi în dezvoltarea ulterioară a altor 
ştiinţe, precum etnografia şi antropologia.

Talentul său scriitoricesc, manifestat în 
toate mediile culturale româneşti săa manifes-
tat și în scrierile religioase, Simion Mehedinţi a 
lăsat lucrări valoroase în care a făcut precizări 
istorice şi geografice şi a dovedit o foarte bună 
cunoaştere a textelor sfinte.

Remarcabilă personalitate a culturii 
româneşti de-a lungul timpului, Simion Mehe-
dinţi rămâne inegalabil prin forţa de sintetiza-
re a unei idei care l-a dominat permanent: cum 
să definească mai clar geografia şi să-i confere 
valoare educativă.
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Digitaliada
Macro - comenzi

Profesor Iulia Luţaru

Definiţie: O macro-comandă sau macro - instrucţiune (denumită, pe scurt, macro) cuprinde 
o secvenţă de comenzi. Secvenţa este memorată și poate fi executată ori de câte ori este necesar.

 Proiectarea unei macro – comenzi
Pasul 1.
Stabilim ce dorim să realizăm prin macro și cum vom realiza acest lucru, adică secvenţele sau 

operaţiile pe care ar trebui să le efectuăm într-o anumită ordine. Facem un plan de acţiune.
Pasul 2. 

Selectăm View - Macros - Record Macro...
Pasul 3. 

Introducem un nume semnificativ pentru macro și o scurtă descriere a acestuia. Putem să 
asociem o combinaţie de taste pentru lansare rapidă (Shortcut Key). De exemplu <Ctrl><S>.

Pasul 4. 
Derulăm operaţiile dorite, exact în ordinea planificată. Fiecare este înregistrată ca o instruc-

ţiune.
Pasul 5. 
Oprim înregistrarea, selectând: View - Macros -Stop Recording



Activarea unui macro

Pasul 1.
Folosim scurtătura, dacă am setat o astfel de combinaţie. De exemplu, tastăm <Ctrl><S> pe 

registrul unde am memorat macro-ul.
Pasul 2.  

Asocierea unui buton la macro - comandă

Pasul 1.
Acţionăm cu mouse-ul pe bara de comenzi rapide. Se va deschide meniul din imaginea ală-

turată.
Pasul 2 
Alegem opţiunea „More Commands...”

Algoritmul Moore
Profesor  Iulia Luţaru

 Algoritmul MOORE determină valoarea minimă a drumurilor într-un graf oarecare.

 Notăm cu λi valoarea minimă a drumului de la 1i.

a) Iniţializare:
 S:= { 2, 3, … ,n}
 λ1= 0
  l1i,  iΓ1, i   
 λi=         
             , altfel   i>2
b) Iteraţia de bază:



 Determină acel j  S  a. Î. λj= min{ λi  | i };
 S:=S\{ j};
 Pentru i Γj execută

  dacă λj+lji< λj
   atunci
  atunci
  λj= λj+lji
  S=S{ i}
   end;
            end;
c) Criteriul de oprire
 dacă S= atunci STOP
 altfel got o (b) END:

Ex.: Se dă graful din figură:
Să se determine valoare minimă a drumului de la vârful „1” la vârful „i” (1i) în graful din imagine.  
                                                           
|X|=n – ordinul grafului (numărul de vârfuri)
|U|=m – dimensiunea grafului (numărul de arce
n= 6; m= 10
X= {1, 2, 3, 4, 5, 6}
U= {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 5), (3, 4), (4, 6), (5, 3), (5, 4), (5, 6) }

l12= l ((1, 2)) = 9
l13= l ((1, 3)) = 8
l14=19
l23= -2
l25=4

l34= 1
l46= 1
l53= 5
l54=3
l56= 10

 16
 S= {2, 3, 4, 5, 6}



a)
λ1 = 0 Γ1 = {2, 3, 4}
λ2 = l12 = 9 λ5 = l15 = 
λ3 = l13 = 8 λ6 = l16 =  
λ4 = l14 = 19
b)
λj = min{ λi| i  S} = min{ λ2, ..., λ6} = 8  j = 3
S = S\{3} = {2, 3, 4, 5, 6}\{3} = {2, 4, 5, 6}
Γ3 = {4}
i = 4; λ3 + l34 < λ4 ?
 8 +1< 19 ?
 9< 19 DA
λ4 = λ3 +l34 = 9 λ4 = 9
 S = S{i} = {2, 4, 5, 6}
c)
 S = {2, 4, 5, 6}=  NU
b)
λj = min{ λi| i  S} = min{ λ2, λ4, λ5, λ6} = min{9, 9,  = 9 
 λ2 = λ4  j = 2
 S = S\{2}= {2, 4, 5, 6}\{2} = {4, 5, 6}
Γ2 = {3, 5}

i = 3
λ2 + l23 < λ3 ?
9 + (-2) <8 ?
7<8 DA
λ3 = 7

i = 5
λ4 + l45 < λ5 ?
9 + 4 <  ?
13 < DA
λ5 =13

 S = S  {i} = {4, 5, 6} {3,5}= {3, 4, 5, 6}
c) 
S = {3, 4, 5, 6} =   ? NU
b)
λj = min{ λi| i  S} = min{ λ3, λ4, λ5, λ6} = min{7, 9, 13, } = 7
j = 3
  Γ3 = {4} S = S\{3} = {3, 4, 5, 6}\{3} = {4, 5, 6} 
 i = 4
     λ3 + l34 < λ4 ?
     7 + 1 < 9 ?
     8 < 9 DA
     λ4 = 8
S = S  {i} = {4, 5, 6} {4} = {4, 5, 6}
c)
 S = {4, 5, 6} =   ? NU
b) 
λj = min{ λi| i  S} = min{ λ4, λ5, λ6} = min{8, 13, }
 j = 4
     Γ4 = {6} S = S\{4{ = {4, 5, 6}\{4} = {5, 6}
     i = 6



     λ4 + l46 < λ6 ?
     8 + 1 <  ?
     9 <  DA
     λ6 = 9
  
   S = S  {i}= {5, 6} {6} = {5, 6}
c)
 S = {5, 6} =  ? NU
b)
λj = min{ λi| i  S} = min{ λ5, λ6} = min{13,9} = 9 
 j = 6
    S = S\{6} = {5, 6} = {5}
 Γ6 = 
c)
 S = {5} =   ? NU
b)
λj = min{ λi| i  S} = min{ λ5} = 13
 j = 5
     Γ5 = {3, 4, 6} S = S\{5} = {5}\{5} = 

i = 3
λ5 + l53 < λ3 ?
13 + 5 <7 ?
18 < 7 NU

i = 4
λ5 + l54 < λ4 ?
13 + 3 < 8 ?
16 < 8 NU

i = 6
λ5 + l56 < λ6 ?
13 + 10 < 9 ?
23 < 9 NU

c)
S  =   ? DA STOP
λ1 = 0
λ2  (12) = 9
λ3 (123) = 7
λ4 (1234) = 8
λ5 (125) = 13
λ6 (12346)= 9 reprezintă drumul minim de la vârful „1” la vârful „6”



Ce este informatica?

elev Peciuc Maria-Stefania, clasa 11E                  
Coordonator prof. Buzera Marius

Termenul informatică desemnează 
știinţa procesării sistematice a informaţiei, în 
special a procesării cu ajutorul calculatoarelor. 
Termenul englezesc corespunzător este Com-
puter Science (știinţa calculatoarelor).

 

Informatica ne oferă un instrument de lucru 
care, azi, înseamnă un ansamblu fizic  
(hardware), dar și un mod de operare (software), 
un sistem în care știinţa și tehnologia își concer-
tează eforturile și care în ochii utilizatorului, se 
contopesc. Informatica ne-a învăţat să distingem 
componentele menţionate, dar și să gândim 
funcţionarea lor împreună.

     Tehnologia este materializată de tastat-
ură, ecran, printer, conexiuni, CD-uri, stick etc.

Tehnologiile informaţiei și a 
Comunicaţiilor au devenit o parte integrată a 
traiului nostru cotidian, a activităţilor  noas-
tre economice, a vieţii noastre sociale. Dezvol-
tările microprocesoarelor , memoriilor , asof-
tware-ului , a tehnologiilor de comunicaţii au 
condus la convingerea că standarele Internet si 
tehnologiile specifice ne pot ajuta să construim 
reţele de calculatoare capabile să conecteze pe 

oricine  în orice loc. Informatica, alături de teh-
nologia informaţiei și comunicării, este o parte 
a vieţii noastre ce se extinde incontrolabil, fiind 
în prezent unul dintre cei mai mari consumatori 
de timp, ce are nenumărate aplicaţii în indrustie, 
medicină, arhitectură , învăţământ, educaţie, 
etc. Fie că vrem sau nu, Tehnologia Informaţiei 
și a comunicaţiilor este viitorul nostru și va avea 
un impact enorm asupra noastră.

Prin urmare, punând cap la cap toată te-
oria menţionată anterior, informatica a avut im-
pact major asupra mea, încă de cand eram copil. 
Mi-am petrecut o mare parte in compania ei, in 
special viaţa de elev, de la proiecte in power-po-
int, referate în word sau chiar aplicaţii multime-
dia realizate în Movie Maker sau HTML  realiza-
te la diferite discipline.

Având în vedere situaţia actuală, în care 
totul s-a mutat în online, când școala s-a trans-
format într-o serie de întâlniri zilnice cu profe-
sorii și colegii pe Zoom, Google, Messenger sau 
Skype, când majoritatea colegilor mei mai mari 
lucrează de acasă folosind tehnologia, condider 
că abilităţile și competenţele de utilizare a calcu-
latorului și a tehnicii de calcul vor deveni foarte 
importante pentru societatea viitorului.

Kahoot – Partea I
Profesor Buzera Marius

Generalităţi / Istoric
Aplicaţia fost lansată în 2013 de Johan Brand, Jamie Brooker și Morten Versvik într-un pro-

iect comun cu Universitatea Norvegiană de Ştiinţe și Tehnologie (Norwegian University of Science 
and Technology - NTNU), la care s-au alăturat profesorul Alf Inge Wang și antreprenorul Asmund 
Furuseth.

Încă de la început, misiunea declarată a producătorilor a fost de a transforma procesul de în-
văţare într-o experienţă fantastică prin combinarea interesului pentru jocuri și a curiozităţii, într-o 
manieră distractivă. 

Chiar dacă iniţial aplicaţia și-a dobândit notorietatea în cadrul instituţiilor de învăţământ, în 



ultimii ani este tot mai des folosită și în cadrul proceselor de instruire și pregătire din diferite do-
menii de activitate, dar și în conferiţe, dezbateri, etc.  Începând cu anul 2019, platforma înglobează 
și aplicaţiile DragonBox-pentru învăţarea matematicii, Poio pentru învăţarea copiilor să citească, 
Actimo pentru pentru dobândirea competenţelor antreprenoriale și Drops pentru învăţarea limbilor 
străine.

Popularitatea de care se bucură această aplicaţie în mai muţin de opt ani de la lansare în ca-
drul elevilor și al profesorilor este  dovedită de  următorii indicatori făcuţi publici la începutul anului 
2021:

-aplicaţia a fost utilizată în toate ţările lumii de aproximativ miliarde de jucători, din care 1,5 
miliarde în ulimul an de zile.

-jumătate dintre profesorii și elevii din SUA au folosit aplicaţia în ultimul an de zile

Prezentarea aplicaţiei
Kahoot este o platformă online de învăţare bazată pe joc, sub forma de teste și chestionare ge-

nerate de profesori, care pot fi accesate de către elevi printr-un browser web sau chiar prin interme-
diul aplicaţiei. Profesorii pot să-și creeze propriile teste sau să utilizeze unele deja existente, proiec-
tându-le cu un videoproiector dacă lecţia este una tradiţională cu prezenţă fizică sau distribuindu-le 
odată cu ecranul calculatorului în timpul lecţiilor online, în timp ce elevii pot trimite răspunsurile cu 
ajutorul oricărui dispozitiv inteligent conectat la internet, fără a fi nevoie de a avea cont pe aplicaţie 
sau să o descarce, ci doar pe baza PIN-ul jocului furnizat de către profesor.

Aplicaţia este disponibilă la adresa https://kahoot.com și pentru a fi utilizată nu trebuie 
obligatoriu descărcată în calculator sau smatphone, dar dacă se dorește instalarea acesteia, se poate 
descărca gratuit din Google Play, App Store și Microsoft App Store.

Cerinţele minimale de instalare ale aplicaţiei sunt:
- Sistem de operare Windows 10
- Sistem de operare iOS 10.0 sau iPadOS
- Sistem de operare Android 5.0
- Spaţiu liber între 44MB șu 109 MB, în funcţie de versiunea sistemului de operare.

 Versiunea Kahoot pentru educaţie
Kahoot pune la dispozitia utilizatorilor 3 versiuni: School, Work și Home. 
Versiunea School  pune la dispoziţia utilizatorilor 4 planuri de utilizare: Basic, Pro, Premium 

și Premium+.  Varianta Basic este gratuită și are accesibile doar funcţii de bază, în timp restul cari-
antelor solicită plata unui abonement lunar sau anual. 

Versiunile Pro,  Premium și Premium+ au și variante de încercare (trial) pentru 7 zile. 
Pentru a utiliza aplicaţia Kahoot, putem structura și organiza activităţile necesare în 3 pași:
- Înregistrarea și crearea contului de professor;
- Crearea testelor;
- Lansarea și aplicarea testelor;
Înregistrarea și crearea contului de către profesor  presupune parcurgerea următoarele etape:
- se accesează aplicaţia la adresa https://kahoot.com/ 
- se selectează butonul Sign Up din colţul din dreapta sus al site-ului.
- se stabilește tipul de cont, în  acast caz se alege tipul Teacher



- se precizează locul de muncă, în cazul nostru - School/ School Administration.
- pentru crearea contului este nevoie de adresa de email, sau se poate opta pentru folosirea 

conturilor de Gmail sau Microsoft.
- se specifică varianta de aplicaţie pentru care optaţi: Basic, Pro, Premium, Premium+

- se precizează numele de utilizator și denumirea școlii iar aplicaţia este gata de utilizare.
Este recomandat ca înainte de utilizare să vă verificaţi detaliile personale selectând butonul 

Setări din partea dreapta sus. 

Atenţie – chiar dacă pentru utilizarea aplicaţiei la clasă nu este nevoie ca elevii să-și creeze 
conturi, aceștia pot să creeze conturi și să facă teste private, dar cei sub 13 ani nu pot căuta sau par-
taja teste Kahoots.  (produs al proiectului Erasmus + nr. 2018-1-RO01-KA229-049353_1)



Be Green!

Un mediu sănătos pentru viitorul 
tău

Profesor Rada Lavinia
Profesor Mocanu Emilia Simona

În perioada 14-28 iulie 2019, 10 elevi de 
clasa a XI-a ai liceului nostru, au participat la Ta-
băra de vară ROSE - „Un mediu sănătos pentru 
viitorul tău”, organizată de Facultatea de Horti-
cultură a Universităţii din Craiova. La proiect au 
participat elevi de la patru licee din Oltenia: Co-
legiul Naţional „Radu Greceanu” din Slatina, Co-
legiul Naţional „Ioniţă Asan” din Caracal, Liceul 
Tehnologic „Danubius” din Corabia și Colegiul 
Tehnic „General Gheorghe Magheru” din Tg Jiu.

 Elevii timp de două săptămâni au fost fa-
miliarizaţi cu activităţile desfășurate în campu-
sul universitar, cu elementele specifice vieţii de 
student și au dobândit cunoștinţe noi în dome-
niul cultural.

În fiecare zi elevii au participat la cursuri de 
specialitate (biologie, microbiologie, floricultură, 
peisagistică) și de consiliere profesională. Au 
vizitat facultăţile de Mecanică, Chimie, Drept, 
Horticultură, Inginerie Electrică, Infrastructura  
de cercetare în știinţe aplicate (INCESA) , 
Grădina Botanică, Parcul Romanescu, Muzeul de 
Ştiinţe Naturale. De asemenea elevii au mers la 
film, au făcut degustări de ciocolată și au savurat 
îngheţata de la Top Gel. Au fost organizate 
și două excursii tematice,  în Parcul Naţional 
Porţile de Fier, Zona Dubova și Rânca, unde au 
studiat biodiversitatea , au fost în drumeţii, au 
realizat aranjamente din flora spontană.

În timpul acestor activităţi s-au realizat 
următoarele:

•	iniţierea elevilor în vederea unei viitoare 
alegeri a domeniilor de studiu în învăţă-
mântul superior, prin oferirea unor compe-
tenţe practice și teoretice;
•	orientarea în carieră în vederea reducerii 
riscului de abandon școlar și creșterii ratei 
de promovabilitate la bacalaureat;
•	dezvoltarea abilităţilor practice în vede-
rea menţinerii în sistemul de învăţământ și 
o integrare pe piaţa muncii;
•	integrarea elevilor în campusul universi-
tar și o dezvoltare personală prin vizite de 
studiu, activităţi recreative, culturale



Mișcarea Let`s Do It, World!

Profesor Mareși  Luminiţa

MOTTO: ,,Educaţia ecologică e cea mai im-
portantă modalitate, cel mai eficient mijloc de con-
servare a naturii’’ (Drăgulescu)  

Este deosebit de important ca în amplul 
proces de formare a omului , viaţa din afara școlii 
să continue să completeze, să consolideze și să 
desăvârșească opera educativă într-un adevărat 
comportament european.

Pregătirea tinerilor ca viitori cetăţeni 
ai Uniunii Europene a devenit o provocare şi o 
necesitate prefigurată de un viitor previzibil, 
care îi va solicita să trăiască într-o permanentă 
stare de adaptare pentru a putea face faţă schim-
bărilor insidioase sau brutale și oportunităţilor 
potenţiale.

Formarea elevilor cu o conștiinţă și o con-
duită ecologică devine o cerinţă deosebit de im-
portantă pentru orice demers educativ școlar și 
extrașcolar.

Cum a luat naștere Let`s Do It, World! 

Mișcarea Let`s Do It, World!, organiza-
torul evenimentului World Cleanup Day, a luat 
naștere în 2008, atunci când Estonia a organi-
zat prima Zi de Curăţenie Naţională și a reușit 
să mobilizeze 50 000 de voluntari într-o singură 
zi. România este parte din reţeaua internaţiona-
lă Let`s Do It World! încă de la început, fiind a 
patra ţară care a organizat o acţiune naţională de 
curăţenie. Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 
10 ani și numără astăzi 150 de ţări cu experienţă 
sau care vor organiza pentru prima oară o Zi de 
Curăţenie Naţională în 2018.   ”Let`s Do It, Ro-
mania!” este cel mai mare proiect de implicare 
socială organizat în România. Din 2010 și până 
în prezent, ”Let`s Do It, Romania!” a implicat 
peste 1.400.000 de voluntari în acţiuni de cură-
ţenie naţională și peste 50000 de elevi și părinţi 
în proiecte de educaţie ecologică. 

Prin acest proiect se propune curăţarea 

deșeurilordin arealele naturale ale ţării,într-o 
singură zi. Gestiunea necorespunzătoare și depo-
zitarea necontrolată a deșeurilor este o problemă 
pe care si-au propus să o previna prin realizarea 
acestui proiect. Arealele naturale curăţate pot fi 
atât pe uscat, cât și pe apă. În România, ziua de 
curăţenie a fost stabilită pentru una dintre sâm-
betele lunii septembrie, 

Misiune și obiective
Acest proiect are ca misiune convingerea 

și mobilizarea cetăţenilor și autorităţilor de a lua 
parte la cea mai mare iniţiativă de curăţare a Ro-
mâniei de deșeuri.

Obiective:
1. curăţarea deșeurilor din arealele natu-

rale;
2. conștientizarea cetăţenilor cu privire 

la importanţa conservării mediului și a civiliză-
rii semenilor, adoptării unui comportament res-
ponsabil, informării în ceea ce privește protecţia 
mediului;

3. conștientizarea autorităţilor asupra 
riscurilor depozitării neconforme a deșeurilor(a-
menzile de 200.000 euro);

4. implicarea cetăţenilor, indiferent de et-
nie,religie, statut profesional, uniţi de unobiectiv co-
mun;

5. implicarea autorităţilor;
6. implicarea firmelor de specialitate (firme de 

elaborare hărţi GIS, trusturi media, firmede publicita-
te şi relaţii publice, operatori de salubritate, co-inci-
neratori, colectatori şi /sau reciclatori);

7. implicarea persoanelor publice;
8. implicarea elevilor
9. repetarea acţiunii periodic (anual, o dată la 

doi ani, etc.)



”Cartea roșie” a UICN

Profesor Linoiu Călin Armand

      Uniunea Internaţionala pentru Con-
servarea Naturii (International Union for Con-
servation of Nature), fondată în 1948 are misiu-
nea de a încuraja și asista naţiunile și societăţile 
din întreaga lume în vederea asigurarii integri-
tăţii biodiversităţii naturii, astfel încât utilizarea 
resurselor naturale să fie echitabilă și sustenabi-
lă din punc de vedere ecologic.

      Lista roșie a UICN a fost creată în 1964 și 
reprezintă inventarul cel mai complet al starii de 
conservare a speciilor de plante și animale, fiind 
cel mai bun indicator  al biodiversităţii mondiale.

      Conceptului de specie ameninţată, cu toate 
ca intuitiv este evident, a fost dificil să i se dea 
o bază știinţifică. Pe termen lung toate speciile 
sunt susceptibile sa dispară în mod natural: cu 
toate incertitudinile privind numărul de specii 
ce au trăit sau încă trăiesc pe planetă, e raţional 
să presupunem ca mai mult de 99% din speciile 
apărute în cursul evoluţiei au dispărut deja.

      UICN publică o „Carte roșie a speciilor 
ameninţate” care este în permanentă actualizare. 
În acest sens UICN a definit o serie de 5 criterii 
care îi permit fiecărei ţări să atribuie o categorie  
fiecărei specii prezente pe teritoriul său. Aceste 
criterii se aplică la plante și animale, excluzând 
microorganismele, ţinând cont de principalele 
elemente ce definesc starea de sănătate a unei 
specii: efectivul absolut și evoluţia acestuia, su-
prafaţa ariei de răspândire și evoluţia ei, gradul 
de fragmentare a populaţiilor și a habitatului. 
Atunci când unul din cele 5 criterii care definesc 
o categorie se îndeplinește, specia este conside-
rată ca aparţinând acelei categorii, chiar dacă ce-

lelalte categorii nu sunt îndeplinite sau nu există 
date despre ele. Principalul avantaj este că o spe-
cie despre care nu exista înregistrari, dar despre 
care se știe că aria sa de răspândire esre redusă 
și în scădere, poate fi pusă pe listă. Lista UICN 
înregistrează oficial aproximativ 18000 specii 
ameninţate, numărul redus al acestora fiind in-
fluenţat de dificultatea realizării statisticilor din 
teren, numărărilor, prelevărilor de probe sau re-
alizarea  studiilor de răspândire.

      Principalele categorii ale UICN sunt:
•	 Extinct (EX) -  specii extincte, dispărute
•	 Extinct in the wild (EW) – specii dispărute 

din sălbăticie, supravieţuitorii fiind întâlniţi doar 
în captivitate

•	 Criticaly endangered (CR) – în pericol 
critic de dispariţie

•	 Endangenred (EN) – în pericol de 
dispariţie

•	 Vulnerable (VU) – vulnerabilă
•	 Near threatened (NT) - potenţial 

ameninșată cu dispariţia
•	 Least concern (LC) – probabilitate mică 

de dispariţie în viitor
•	 Data deficient (DD) – date insuficinte 
•	 Not evaluated (NE) – specie încă 

neevaluată.

Dincolo de motivele ecologice și economice, vie-
ţuitoarele merită  să le protejăm nu doar pentru 
că ne sunt utile. Apărarea speciilor are și moti-
vaţii etice, căci vieţuitoarele au valoare în sine, 
uneori calificată ca „patrimoniu”.

       



Didactica

„Interdisciplinaritatea în aria 
curriculară matematică și stiinţe 

ale naturii”

Profesor Măgureanu-Stoenescu Claudia-
Simona

Conform lui A. Becleanu Iancu  „Inte-
disciplinaritatea este un proces de cooperare, 
unificarea și codificarea unitară a disciplinelor 
științifice contemporane, caracteristic actualei 
etape de dezvoltare a cunoașterii științifice, în 
care fiecare disciplină își păstrează autonomia 
gnoseologică, specializarea și independența re-
lativă și în același timp se integrează în sistemul 
global de cunoștințe” .

Având în vedere aplicabilitatea directă 
în practică a chimiei, fizicii, biologiei și mate-
maticii, interdisciplinaritatea în aria curriculară 
matematică și stiinţe ale naturii este imperios 
necesară. Interdisciplinaritatea în cadrul aces-
tei arii curriculare înseamnă studii și acţiuni în 
planul conţinuturilor și al metodologiilor care să 
ofere cunoașterea fenomenelor în dinamica lor. 
Matematica reprezintă instrumentul de  lucru în 
studiul fizicii, al chimiei și de ce nu, al biologiei. 
Fiecare observare, experimentare, formulare de 
legi sau teoretizare se realizează utilizând instru-
mente matematice. O ecuaţie matematică poate 
reprezenta de fapt o lege în fizică sau chimie. Cal-
culul matematic, formulele trigonometrice, pro-
porţiile, funcţiile ca și alte abstractizări ale mate-
maticii se întâlnesc în fizică, chimie și biologie la 
tot pasul.

Nu este suficient ca profesorul de mate-
matică să explice doar  elevilor că  matematica 
este foarte importantă în studiul știinţelor natu-
rii, ci  trebuie ca acesta să-i conștientizeze în mod 
real. Pentru aceasta este necesar ca profesorul de 
matematică să aibă o temeinică cultură generală, 
să cunoască metodologia obiectului său de spe-
cialitate, dar și a celorlalte obiecte din aria curri-
culară. 

Interdisciplinaritatea matematică - fizică

Fizica,  spre deosebire de matematică, 
este o știinţă a naturii, deoarece rezultatele te-
oriilor fizicii se pot valida prin experiment, dar 
fără cunoștinţe matematice studiul fizicii este 
imposibil. Ca atare putem spune că matematica 

oferă fizicii uneltele necesare studiului și de ex-
primare a rezultatelor studiului în timp ce fizica 
oferă matematicii concepte și relaţii demonstra-
bile din punct de vedere experimental.

Rezolvarea  problemelor de fizică impli-
că folosirea de noţiuni matematice, de la cele 
simple, aritmetice, până la cunoștinţe de calcul 
integral și diferenţial, de geometrie vectorială, 
etc. În schimb, prin verificarea experimentală a 
rezultatelor obţinute în urma rezolvarii teoretice 
implicit se verifică și teoria matematică folosită  
în rezolvarea problemei de fizică. Putem da de 
altfel exemple de probleme de fizică în a căror 
rezolvare sunt folosite  noţiuni matematice din 
cele mai diverse :

- probleme ce implică  vectori fizici nece-
sită spre rezolvare noţiuni de geometrie vectori-
ală și trigonometrie

- problemele de termodinamică impli-
că cunoașterea noţiunilor de polinom și funcţie 
polinomială, noţiuni de calcul diferenţial și inte-
gral, etc

De altfel, studiind istoria matematicii și 
a fizicii vom descoperi o relaţie de interdepen-
denţă, fizica prin ridicarea problemelor practice 
a dus la crearea de noi teorii și noi unelte mate-
matice ca o necesitate în rezolvarea și înţelegerea 
noilor  fenomene fizice  studiate. Astfel putem sa 
amintim:

- studiul  mecanicii solidului a dus la apa-
riţia ecuaţiilor diferenţiale  cu derivate parţiale

- studiul mediilor fluide a dus la dezvolta-
rea probabilităţilor matematice, etc

Interdisciplinaritatea  matematică - chi-
mie

Ca și în cazul fizicii, chimia este o știinţă a 
naturii, adică rezultatele unui studiu teoretic pot 
fi verificate prin experienţe practice. Dar tot ase-
menea fizicii, chimia necesită cunoștinţe de ma-
tematică în procesul de demonstrare teoretică 
a fenomenelor chimice, precum și în rezolvarea 
problemelor. Astfel, plecând de la cele mai sim-
ple fenomene chimice  este necesară cunoașterea 
de noţiuni matematice  elementare   pentru ca 
elevul să poată să înţeleagă noţiunile de bază ale 
chimiei. Printre noţiunile matematice  necesare 
în iniţierea în Bazele chimiei menţionez : calcu-
lul matematic elementar, fracţiile și proprietăţile 
acestora, operarea cu ajutorul regulei de 3 sim-
plă, folosirea calcului procentual, etc.



Prin regăndirea conţinuturilor și elabo-
rarea planurilor, a programelor și manualelor 
școlare în perspectiva conexiunilor necesare se 
poate introduce interdisciplinaritatea în învăţă-
mântul românesc. Pentru aceasta este imperios 
necesar ca profesorii să lucreze în echipă, să co-
laboreze la pregătirea curriculum-ului aceleiași 
clase sau aceluiași ciclu școlar.
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litică, 1978, București.  
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metodic pentru profesorul de fizică, Editura      
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Parteneriatele educaţionale și rolul
acestora în activitatea didactică

Profesor Carmen Vulpe

Plecând de la ideea că nu doar școala este 
responsabilă cu formarea și educarea tinerilor, 
că școala este numai o parte din sistemul educa-
ţional (ea fiind de fapt reprezentanta de seamă 
a sistemului de învăţământ), putem concluziona 
că parteneriatele educaţionale reprezintă viito-
rul acestui sistem. 

Ele sunt forme de comunicare, colabora-
re și cooperare între școală și părinţi, instituţii 
ale statului, asociaţii nonguvernamentale, agenţi 
economici, comunităţi locale. În centrul acestor 
parteneriate stă întotdeauna copilul, elevul, tâ-
nărul educabil.

În practica școlară există mai multe 
expresii care desemnează parteneriatul 
educaţional: acord de parteneriat, protocol 
de colaborare, contract de parteneriat, acord 
cadru de parteneriat, protocol de parteneriat, 
convenţie de parteneriat, proiect de parteneriat, 
parteneriat de colaborare instituţională.

Conform Dicţionarului Explicativ al lim-
bii române parteneriatul este un sistem care 
asociază parteneri din punct de vedere poli-
tic, economic și social, este o asociere a doi sau 
mai mulţi parteneri. În literatura de specialitate 
„parteneriatul reprezintă modalitatea formală 
sau informală prin care două sau mai multe părţi 
decid să  acţioneze împreună, pentru atingerea 
unui scop comun.” [1, pag. 694]

Parteneriatul educaţional este o „atitudi-
ne în câmpul educaţiei, concept central pentru 
abordarea de tip curricular, flexibilă și deschisă 
problemelor educative, (....) formă de comunica-
re, cooperare și colaborare în sprijinul copilului 
la nivelul procesului educaţional. El presupune o 
unitate de cerinţe, opţiuni, decizii și acţiuni edu-
cative între factorii educaţionali” [2, pag. 217].

Parteneriatul educaţional este deci o for-
mă modernă și complexă de învăţare- evaluare, 
care are la bază toate formele de organizare a 
activităţilor – individual, pe perechi, pe grupe, 

frontal – grupele participante devin astfel o co-
munitate de învăţare, în care fiecare contribuie 
atât la propria formare, cât și la procesul de în-
văţare colectiv. Învăţarea bazată pe proiect este 
o abordare instrucţională care angajează elevii 
într-o investigaţie bazată pe cooperare-comuni-
care-colaborare. Elevii află soluţiile problemelor 
prin: formularea și rezolvarea întrebărilor; dez-
bateri de idei; proiectarea de planuri sau expe-
rimente; comunicarea ideilor și a rezultatelor 
unii altora; adresarea de noi întrebări; crearea 
de produse noi; extragerea concluziilor; formu-
larea de predicţii. Această abordare are o efici-
enţă crescută în creșterea motivaţiei elevilor și 
în stimularea operaţiilor superioare ale gândirii. 
Învăţarea bazată pe proiect este o acţiune de cer-
cetare și acţiune practică în același timp.

Datorită diversităţii domeniilor de co-
laborare, ale duratelor parteneriatelor, ale sco-
purilor și obiectivelor urmărite, ale formelor de 
finanţare, tipurilor de unităţi, domeniilor de in-
teres, există mai multe clasificări ale parteneria-
telor. 

Gianina Ana Masari, în  Psihopedagogie 
pentru examenele de definitivare și grade didac-
tice, capitolul Educaţia școlară și parteneriatele 
școală-familie-comunitate, realizează următoa-
rea clasificare:

1.În funcţie de domeniul de colaborare: 
parteneriate în vederea finanţării derulării unor 
proiecte, parteneriate de realizare a unor pro-
iecte comune de dezvoltare instituţională, par-
teneriate de dezvoltare a unor proiecte comune 
didactice, parteneriate ce vizează contracte de 
cercetare, parteneriate ce au ca scop activităţile 
de formare profesională, parteneriate în vederea 
organizării de manifestări știinţifice și promova-
rea produselor, parteneriate de iniţiere, derula-
re, evaluare a unor programe internaţionale

2.În funcţie de scopul și obiectivele urmă-
rite: parteneriate de reprezentare: federaţii, uni-
uni, consilii, alianţe, forumuri, coaliţii, sindica-
te; parteneriate operaţionale ce implică existenţa 
unor proiecte concrete ca motiv al asocierii

3.În funcţie de durata de desfășurare: 
parteneriate pe termen scurt, parteneriate pe 



termen mediu, parteneriate pe termen lung
4.În funcţie de forma de finanţare: par-

teneriate cu finanţare integrală, parteneriate cu 
finanţare parţială, parteneriate fără finanţare, 
parteneriate cu autofinanţare

5.În funcţie de tipul de unitate: unitate 
de învăţământ, agent economic, sindicat repre-
zentativ, instituţii și organisme guvernamentale 
centrale sau locale, instituţii nonguvernamentale

Pentru ca un parteneriat să funcţioneze, 
să-și atingă scopul pentru care a fost încheiat, 
este necesar să fie respectate o serie de principii 
de bază [1, pag.702/703]:

•	 toţi partenerii trebuie să contribuie la rea-
lizarea activităţilor și să înţeleagă care va fi rolul 
lor în cadrul proiectului

•	 părţile trebuie să se consulte în mod regu-
lat și să se informaze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluţia proiectului

•	 toţi partenerii trebuie să contribuie la re-
alizarea rapoartelor de evaluare narativă a acti-
vităţilor

•	 partenerii trebuie să colaboreze la realiza-
rea decontului aferent proiectului finanţat, acolo 
unde este cazul.

De asemenea, pentru realizarea unui parte-
neriat viabil este necesar  ca acesta să cuprindă 
informaţii referitoare la următoarele elemente:

•	 părţile semnatare (unitatea de învăţă-
mânt, beneficiarii direcţi, beneficiarii indirecţi)

•	 scopul parteneriatului
•	 durata parteneriatului
•	 obligaţiile instituţiei școlare
•	 abligaţiile beneficiarului direct
•	 obligaţiile beneficiarului indirect
•	 descrierea acţiunilor comune
•	 sancţiuni

•	 recompense
•	 alte clauze
•	 modul în care se menţine legătura între 

părţi
•	 semnăturile părţilor implicate

Legile care guvernează învăţământul pro-
fesional și tehnic prevăd obligativitatea existen-
ţei unor parteneriate școală – agent economic, 
parteneriate care au drept scop realizarea stagi-
ilor de pregătire practică ale elevilor. Există, de 
altfel, un model cadru de Contract de pregătire 
practică.

O provocare pentru școală și agenţii eco-
nomici este însă dezvoltarea unor parteneriate 
care să ofere posibilitatea profesorului și elevi-
lor să desfășoare activitatea de predare-învăţa-
re-evaluare direct în procesul de producţie, să-i 
conducă pe elevi spre înţelegerea deplină a ope-
raţiilor tehnologice, a transformărilor care au 
loc, să le dezvăluie acestora pas cu pas drumul 
parcurs de la materia primă până la produsul fi-
nit.

Parteneriatele educaţionale prin care se 
asigură accesul în secţiile de producţie, pentru 
realizarea unor activităţi didactice, au un rol im-
portant pentru formarea competenţelor profesi-
onale și a competenţelor secolului XXI ale tineri-
lor. Procesul instructiv-educativ astfel realizat își 
atinge scopul, iar elevii pot să–și valorifice noţiu-
nile însușite pe tot parcursul vieţii.
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Competenţa profesională   factor 
important  în găsirea unui job

Profesor Dragomirescu Violeta

Formarea competenţei profesionale a 
unui absolvent este asigurată prin instruirea sa 
complexă și progresivă, pornind de la probleme-
le generale ale profilului spre cele specifice unui 
grup de meserii. Astfel, studiul diferitelor dis-
cipline de specialitate și efectuarea activităţilor 
practice complementare, se vor baza pe fondul 
de cunoștinţe formate prin studierea discipline-
lor de cultură generală. Între acestea se stabilesc 
legături complexe, fiecare având importanţa sa 

proprie.
Disciplinele de specialitate trebuie privite 

ca părţi ale aceluiași întreg constituit de proce-
sul de învăţământ. Ele nu pot fi privite unilateral, 
ca o parte teoretică pe care se construiesc abi-
lităţile practice ale viitorului profesionist, ci în 
unitate cu ele: ceea ce le diferenţiază este con-
ţinutul facilităţilor pedagogice pe care urmează 
a le realiza elevii. Cât privește raportul acestora 
cu instruirea practică, trebuie menţionat că prin 
astfel de activităţi de instruire, elevii își însușesc 
cunoștinţe și își formează în același timp deprin-
deri, o sarcină comună a tuturor disciplinelor de 
instruire fiind aceea a formării capacităţilor in-
telectuale, a aptitudinilor și deprinderilor. Prin 
abordarea judicioasă și corectă a disciplinelor 
de cultură generală și a celor de cultură tehni-



că de specialitate, absolventul unei forme de 
învăţământ poate fi corespunzător pregătit pe 
plan cognitiv, psihomotor și afectiv pentru situ-
aţiile în care se va confrunta în practica socială. 
Profesorul de specialitate al acestui timp trebu-
ie să fie preocupat de dezvoltarea priceperilor și 
a deprinderilor complexe ale elevilor, a capaci-
tăţilor de a dobândi informaţii noi, de a dori să 
înveţe și de a comunica eficient cunoștinţele do-
bândite. El va monitoriza elevii, ajutându-i în ca-
zul nereușitei, corectând erorile, comunicând re-
zultatele, făcând aprecieri asupra răspunsurilor 
elevilor, având libertatea de a utiliza orice solu-
ţie considerată bună în raport cu elevii pe care îi 
conduce în activitate, căci „o bună educaţie este 
izvorul întregului bine din lume” (E. Kant).

 
În cadrul unui proces de recrutare pentru un job 
există trei componente după care un angajator 
sau recrutor se ghidează pentru selectarea 
candidaţilor. Cu ajutorul lor, pot fi identificate 
puncte forte sau puncte slabe ale candidaţilor 
și poate fi selectată persoana care se potrivește 
cel mai bine poziţiei respective. Este vorba 
despre cunoștinţe, aptitudini și abilităţi, trei 
elemente între care diferenţele pot fi subtile și 
care pot fi adesea confundate. Este important 
de știut ca distincţia dintre ele este dată de 
faptul ca unele derivă din calităţi înnăscute, 
iar altele sunt dobândite, fie prin învăţare 
teoretica, fie prin experienţa acumulată de-a 
lungul timpului. Nu de puţine ori recrutorii 
și angajatorii au surpriza de a descoperi că cei 
care candidează pentru un job nu reușesc să le 
clasifice și să le puncteze în mod corect în CV-uri. 

Cunoștinţele. Cum se acumulează și ce 
înseamnă ele. Nivelul de educaţie, de experien-
ţa profesională, trainingurile și cursurile de ca-
lificare profesională urmate duc la acumularea 
de cunoștinţe. Aceste cunoștinţe sunt indispen-
sabile pentru un CV și trebuie reliefate într-un 
proces de recrutare, astfel încât angajatorul să își 
dea seama dacă un candidat știe sau nu ceea ce 
are nevoie pentru a face faţă cerinţelor unui loc 
de muncă anume.

Cunoștinţele reprezintă înţelegerea teo-
retică sau practică a unui lucru dintr-un anumit 
domeniu. Spre exemplu, putem vorbi despre cu-
noștinţe de operare a unor softuri specifice, cu-
noștinţe care să te ajute sa faci faţă cu brio unui 
job în domeniul IT.

Ce sunt aptitudinile și la ce ajută ele? 
Aptitudinile se pot dezvolta odată cu acu-

mularea continuă de experienţă, informaţii și 
noţiuni, fiind de mare folos pentru a îndeplini 
sarcini specifice încredinţate la locul de muncă.  
Ele pot fi tehnice, cum sunt cele legate de utili-
zarea limbajului de programare în domeniul IT, 
sau non-tehnice, cum ar fi cele ce ţin de gestiona-
rea timpului, de administrare a unui proiect, de 
implementare a unei strategii sau de managerie-
re a unui buget. Există o graniţă destul de fină în-
tre aptitudini și abilităţi, motiv pentru care cele 
două noţiuni sunt adesea confundate. Potrivit 
unor opinii, principala diferenţă dintre cele două 
ar fi că unele sunt dobândite, iar celelalte sunt 
înnăscute.

 
Cum identificăm abilităţile?

Uneori, un anumit mod de comporta-
ment și un anumit tip de atitudine pe care o per-
soană o adoptă într-o situaţie dată sunt lucruri 
care stau la baza modului în care își face trea-
ba. Prin definiţie, abilităţile sunt calităţi poziti-
ve, ele pot exista sau nu în profilul unui candidat 
și ar putea fi definite prin cât de bine știe acesta 
să pună în aplicare cunoștinţele și aptitudinile. 
             Spre exemplu, aptitudinile unui IT-ist îl 
pot ajuta pe acesta să identifice și să rezolve cu 
ușurinţă și într-un timp foarte scurt, problemele 
pe care le poate întâmpina un sistem informa-
tic.        Capacitatea de a soluţiona cu brio even-
tualele probleme pe care le implica un job este o 
abilitate, iar ea are în spate nu doar cunoștinţe 
învăţate, ci și o serie de trăsături personale, cum 
ar fi viteza de reacţie sau rezistenţa la stres.

 
 În concluzie, procesul de recrutare pentru 
un job ar trebui să ţină cont de aceste aspecte, iar 
fișa postului să includă o descriere a candidatului 
ideal, a candidatului care printr-un cumul de 
cunoștinţe, aptitudini și abilităţi, să reușească să 
preia sarcinile noului job și să le facă faţă cu succes. 
Consider că pentru a indica un traseu educaţio-
nal al elevului, cu orientare către învăţământul 
profesional și tehnic, ar trebui identificate cu 
prioritate cunoștinţele, aptitudinile și abilităţile 
elevilor. Numai așa vom obţine performanţă în 
actul educaţional și specialiști bine pregătiţi și 
motivaţi pentru piaţa muncii.

 



Principiile managementului educa-
ţional și schimbările necesare efici-

entizării procesului educaţional

Profesor Crăc Elena Adriana

Învăţământul, ca domeniu prioritar al 
vieţii sociale pe o lungă perioadă de timp, de 
care depinde formarea celui mai important 
factor al naţiunii (omul pregătit prin studii, 
forţa de muncă şi specialiştii)  nu poate şi nici 
nu trebuie să-şi permită să aibă eşecuri. În acest 
sens, el are nevoie de o conducere competentă şi 
eficientă. Conducerea competentă şi eficientă a 
învăţământului, atât la nivelul sistemului, cât şi al 
instituţiei de învăţământ necesită fundamentarea 
ei ştiinţifică. La baza acestei fundamentări 
stă ştiinţa conducerii învăţământului sau 
managementului educaţional.

Managementul educaţional, ca ramură 
știinţifică a managementului în general, studia-
ză ansamblul principiilor funcţiilor și strategiilor 
(mijloace, metode, forme etc.) de direcţionare, 
de organizare, gestionare și evaluare ale institu-
ţiilor furnizoare de educaţie, ale învăţământului 
în integralitatea sa.

Printre principiile care orientează și fun-
damentează managementul educaţional menţio-
năm: 

a) conducerea democratică; 
b) îmbinarea conducerii și răspunderii 

unice (unipersonale) cu conducerea și răspunde-
rea colectivă; 

c) promovarea cadrelor de conducere pe 
bază de competenţă; 

d) operativitatea;
e) deontologia conducerii.
a) Principiul managementului educa-

ţional democratic și interactiv, trebuie să fie în 
concordanţă cu cerinţele societăţii civile, ale de-
mocraţiei și statului în drept. Conducerea învăţă-
mântului trebuie realizată pe baze democratice. 

Acest principiu presupune, ca înainte de 
luarea deciziei, să se consulte eșaloanele subor-
donate conducerii și prin acestea și executanţii 
actului decizional, încât să fie un management 
interactiv.

b) Principiul îmbinării conducerii și răs-
punderii unice (unipersonale) cu conducerea și 
răspunderea organelor colective. Cadrele de con-
ducere (directorii de școli, decanii și rectorii din 
instituţiile de învăţământ superior etc.) au, prin 
lege, o serie de atribuţii pe care le îndeplinesc în 
spiritul conducerii și răspunderii unipersonale. 
Fiecare compartiment și manager în parte nece-

sită funcţii și responsabilităţi distincte și trans-
parente, fără intervenţii din afară, dar într-o at-
mosferă de iniţiativă creatoare și de cooperare 
loială și eficientă. În același timp, organele de 
conducere (consiliile de administraţie și profe-
sorale, senatele și colegiile acestora) au dreptul 
de a lua decizii, care trebuie îndeplinite, atât de 
conducătorii, cât și de membrii comunităţii de 
învăţământ (școală, facultate, instituţie de învă-
ţământ superior), îmbinându-se, în mod suplu, 
conducerea unipersonală cu conducerea organe-
lor colective. Acest principiu se aplică și la nivel 
central (Ministerul Educaţiei și Cercetării) și la 
nivele intermediare (Consiliul Naţional al Recto-
rilor, inspectoratele școlare etc).

c) Principiul promovării cadrelor pe bază 
de competenţă dovedită prin concurs. Pentru a 
promova oameni potriviţi la locuri de conduce-
re potrivite, principiul competenţei este singu-
ra normă ce trebuie să acţioneze într-un stat de 
drept, într-o societate democratică. A promova 
cadre de conducere în spiritul acestui principiu 
înseamnă a aprecia, în primul rând, competenţa 
profesională și managerială. 

d) Principiul operativităţii în conduce-
rea învăţământului. Este cunoscută insatisfacţia 
produsă de amânările și tergiversările „practica-
te” în rezolvarea problemelor, în luarea decizii-
lor. Soluţionarea problemelor în actul conducerii 
învăţământului, la toate nivelurile trebuie reali-
zată în mod operativ. Aceasta înseamnă recepti-
vitate, înseamnă preocupări și eforturi susţinute, 
înseamnă dialog, documentare și analize atente, 
înseamnă conjugarea eforturilor unor specialiști 
și organe de conducere, înseamnă în ultimă in-
stanţă un spirit democratic și un comportament 
etic civilizat faţă de semenii noștri, faţă de cei ce 
ne-au propus și ales în organele și funcţiile de 
conducere, rezolvându-le operativ toate proble-
mele importante.

e) Principiul deontologiei conducerii în-
văţământului. Acest principiu cere profesiei de 
educator, de conducător în învăţământ, inclusiv 
inspectorului școlar să dovedească competenţă, 
conștiinţă și probitate profesională, etică și ma-
nagerială, dragoste faţă de oameni, faţă de cole-
gii de profesie, faţă de membrii colectivităţii pe 
care o conduce, receptivitate faţă de opiniile, su-
gestiile și criticile acestora. Principiul cere fermi-
tate și exigenţă în îndeplinirea deciziilor, dar și 
înţelegere, spirit de dreptate, echitate și corecti-
tudine în aprecierea rezultatelor muncii celor cu 
care cooperează și pe care-i conduce. 

Specialiștii văd o legătură directă între 



calitatea educaţiei și o bună guvernare în ţara 
noastră. Părerile experţilor converg în privinţa 
rolului educaţiei în explicarea plasării modeste 
a României în comparaţii cu alte ţări ale Uniunii 
Europene sau chiar din lume, în funcţie de indi-
catori ai dezvoltării economice, ai democratizării 
și securităţii.

”Procesul educaţional este un determi-
nant puternic al stabilităţii și calităţii democra-
ţiei, iar învăţământul superior are un rol major, 
datorită contribuţiei sale la selecţia și formarea 
elitei politice, economice și sociale. Alături de ca-
litatea procesului democratic, sistemul educaţio-
nal are și un puternic impact asupra dezvoltării 
economice și sociale. Un sistem de educaţie per-
formant ar crește nu doar angajabilitatea, flexi-
bilitatea și competitivitatea forţei de muncă, ci și 
calitatea factorului decizional și de management 
economic. 

Şcoala românească are nevoie de 
schimbare, astfel se indică o serie de direcţii 
principale ale schimbării și se recomandă  
transformări pe termen scurt și mediu în cadrul 
sistemului educaţional și a contextului în care 
acesta operează.

Recomandări:
- Întărirea mecanismelor de control și a 

celor de sancţionare a persoanelor și instituţii-
lor care compun sistemul educaţional, inclusiv a 
Ministerului Educaţiei și Cercetării, în cazul ne-
respectării legislaţiei în vigoare.

- Evaluarea externă a calităţii educaţi-
ei preuniversitare ar trebui să fie centrată pre-
ponderent pe rezultatele înregistrate de elevi ca 
urmare a parcurgerii învăţământului preuniver-
sitar, și într-o măsură mai mică pe informaţii ra-
portate de către managerii școlari.

- Modelul de până acum de angajare și 
promovare a personalului didactic din universi-
tăţi ar trebui să fie schimbat prin includerea obli-
gatorie a unei etape de angajare de probă pentru 

poziţiile de începători.
- Reanalizarea strategiei pentru învăţă-

mântul profesional si corelarea măsurilor MENC 
cu măsurile Autorităţii Naţionale pentru Califi-
cări în privinţa formărilor pentru meserii.

- Promovarea în școli și universităţi a unui 
climat deschis discuţiei și accentuarea principii-
lor gândirii critice în cadrul mai multor materii 
prin încurajarea dezbaterilor i discuţiilor în acti-
vităţile de acumulare de cunoștinţe

- Asumarea politică a deschiderii educaţi-
ei și includerea ei ca prioritate în strategiile na-
ţionale

- Anticiparea evoluţiilor demografice, 
sociale și economice în planificarea sistemului 
educaţional. Eficientizarea costurilor prin re-
strângerea serviciilor educaţionale, respectiv su-
plimentarea lor acolo unde este nevoie.
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Comunicarea managerială

Profesor Pătrulescu Corina

O problemă importantă cu care se confruntă 
societatea modernă, ce afectează direct și 
imediat, dar și indirect, pe termen nedeterminat, 
viaţa indivizilor, a colectivelor și a societăţii 
în ansamblu, este problema comunicării. 
Caracteristică specific umană, comunicarea este 
liantul indivizilor dintr-o colectivitate, ce oferă 
posibilitatea cunoașterii opiniilor acestora, a 

omogenizării sub aspect psihosocial, asigurând 
funcţionarea normală a colectivului, indiferent 
de mărimea și natura sa.

Pentru orice organizaţie, comunicarea 
este o cerinţă esenţială în atingerea obiectivelor 
stabilite, o condiţie sine qua non a funcţionării 
sale eficiente, a stabilirii celor mai elementare 
relaţii interumane. Comunicarea constituie 
premisa exercitării activităţii de management, a 
funcţiilor procesului de management. Numai o 
comunicare eficientă face posibilă planificarea 
și programarea, coordonarea și controlul, 



motivarea, consultarea și participarea activă a 
membrilor organizaţiei la înfăptuirea scopurilor 
propuse. Fiecare moment din activitatea 
organizaţiei se bazează pe o comunicare 
eficientă, ca modalitate de focalizare și corelare 
a eforturilor. 

     Orice organizaţie nu se definește numai 
prin produsele și/sau serviciile sale, ci și prin

abilitatea de a comunica a angajaţilor săi 
și a echipei manageriale. Pentru managerul de 
succes

comunicarea este o stare de spirit și 
un instrument. Cu cât poziţia managerului în 
structura ierarhică este mai înaltă, cu atât acest 
timp este mai lung. Şi nu numai atât, însăși 
urcarea managerului pe treptele ierarhice ale 
profesiei sale, fapt care confirmă succesul, este 
determinată de abilitatea lui de a comunica 
eficace și eficient. 

 Comunicarea managerială este un factor 
de competitivitate și un avantaj strategic al unei 
organizaţii.

 Procesul de învăţământ este un act de 
comunicare didactică. Comunicarea didactică 
presupune întâlnirea celor doi actori, educatorul 
și educatul, în care fiecare și-a asumat un rol pe 
care îl joacă.

În școală, mai mult decât în orice 
organizaţie, comunicarea managerială trebuie 
să fie atent proiectată pentru a îndeplini rolul 
motivator pentru care este realizată. Scopul 
managerului este de a îmbunătăţi performanţa 
prin motivare. Cea mai importantă resursă în 
realizarea unui optim motivaţional în școală îl 
reprezintă comunicarea .

Profesiunea de educator are un statut 
aparte, prin complexitatea si misiunea pe 
care o are de îndeplinit: formarea unor 
personalităţi autonome integrabile social, cu 
capacităţi de gândire critică și creativă și un 
profil moral autentic. De aceea, managerul are 
un rol important în motivarea acestei categorii 
profesionale, dezavantajată din punct de vedere 
material  și social.    

Rolurile și competenţele leadershipului 
trebuie dezvoltate, învăţate și perfecţionate pentru 
ca acestea să răspundă cu succes complexităţii 
lumii reale. Ca urmare a impredictibilităţii lumii 
și a limitelor raţionalităţii umane, este mai bine 
ca pentru început să se formeze capacitatea 
oamenilor, pentru ca mai apoi  aceștia să fie 
încurajati să-și dezvolte  anumite mijloace de a 
utiliza aceste capacităţi. În acest sens, școala este 
locul potrivit pentru formarea acestor capacităţi 
prin intermediul trainingurilor  pe leadership. 

Leadershipul transformaţional

Cele patru dimensiuni ale leadershipului 
transformaţional :
 ●  Inspiraţia: motivarea urmașilor și comunicarea 
optimismului în ceea ce privește scopurile  
viitoare. 
 ●  Individualismul: concentrare pe nevoile 
individuale ale urmașilor. 
 ●  Stimularea intelectuală: influenţarea gândirii 
și imaginaţiei urmașilor. 
 ● Influenţa idealizată: comunicarea și construirea 
unui angajament emoţional faţă de viziune.        

Pot fi diferenţiate două stiluri 
fundamentale: orientat spre sarcină (liderul 
are capacitatea de a defini din punct de vedere 
cognitiv situaţia, de a stabili și formula obiective 
credibile, de a sintetiza problemele ivite în cursul 
procesului de lucru) și  orientat spre relaţii 
(liderul constituie un liant pentru grupurile 
informale de angajaţi, este un factor cheie in 
prevenirea eventualelor conflicte). 
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Comunicarea în mediul școlar 

Profesor  Fârţă Dumitru

Este un fapt bine cunoscut că procesul 
de învăţământ se realizează prin și pentru 
comunicare, fiind, în ultimă instanţă, un act de 
comunicare. Comunicarea, la rândul său, conţine 
prin ea însăși potenţial educativ: transmitere 
de cunoștinţe, formarea gândirii și facilitarea 
operaţiilor intelectuale, autoreglarea activităţii 
intelectuale, transmiterea codurilor caracteristice 
fiecărei știinţe etc., între comunicare și educaţie 
existând un raport de interdependenţă. 
Comunicarea, atât cea didactică cât și cea de la 
nivelul societăţii, rămâne o problemă deschisă 
pentru cercetare în privinţa posibilităţile 
de realizare a unei comunicări integrale, o 
comunicare în care pierderea de informaţii să fie 
minimă, obţinându-se o satisfacţie pentru ambii 
interlocultori, și în care ceea ce se receptează 
să coincidă într-o măsură semnificativă cu 
input-ul de la capătul emitere. Se pot menţiona 
și unele contradicţii posibile între educaţie și 
comunicare, cum ar fi impactul educativ al mass-
media existente în societatea modernă, cât și a 
altor mijloace cu acţiune educativă, material 
bibliografic, prelegerea ţinută de profesor, dar 
care se manifestă cu precădere într-o singură 
direcţie, căpătând  aspect de caracter impus și 
receptare pasivă. În plus, informaţia obţinută 
prin aceste mijloace și în special, prin mass-
media, poate acuza o lipsă de coerenţă, o 
anumită standardizare sau stereotipie, anulând 
particularităţile individuale și de grup și limitând 
aspectele formative ale individului.

Fiecare comunicator profesionist din 
poziţia sa de emitent dorește ca mesajul pe care îl 
transmite receptorului să fie lipsit de redundanţă, 
de clișee predefinite, ci să fie informativ, 
inovator, atractiv. De asemenea, nu trebuie să 
omitem faptul că, orice emitent se transformă și 
în receptor, primind la rândul său informaţii mai 
mult sau mai puţin interesante. Astfel fiecare 
persoană alternează cele două roluri emitent-
receptor, ceea ce înseamnă că fiecare trebuie să fie 
atent la interlocutorul său, numai astfel se poate 
ajunge la un rezultat pozitiv, la interacţiunea 
semiotică ce se numește comunicare. Înainte 
de actul de comunicare propriu-zis, fiecare 
comunicator trebuie să urmeze un stadiu de 
pregătire mentală, în care viitorul emitent își 
imaginează profilul interlocutorului său, atât pe 
plan cognitiv, volitiv, cât și din punct de vedere 
al atitudinilor. Pentru ca fiecare situaţie de 

comunicare, în acest caz, situaţie de coumunicare 
didactică, să se finalizeze cu succes trebuie să 
existe o sincronizare, o compatibilitate între ceea 
ce gândim, ceea ce transmitem și, bineînţeles, 
răspunsul receptorului (în acest caz: elevii), 
care se constituie în retroacţiune (feedback-ul 
situaţiei de comunicare).

Prin intermediul comunicării didactice, 
profesorii și elevii sau studenţii pot să se 
conformeze normelor școlare sau pot să-și 
păstreze independenţa; pot să cedeze presiunilor 
sociale, cerinţelor educative, să le accepte și 
să se supună acestora. Fiind un proces atât de 
complex, comunicarea didactică cunoaște mai 
multe abordări și mai multe definiţii. În literatura 
de specialitate nu există un consens asupra 
conceptului de comunicare didactică, astfel că se 
mai utilizează și cel de comunicare educaţională 
sau pedagogică, care mijlocesc fenomenul 
educaţional în ansamblul său, indiferent de 
conţinuturile, nivelurile, formele sau partenerii 
implicaţi. Faţă de acestea, comunicarea 
didactică apare ca formă particulară obligatorie 
în vehicularea unor conţinuturi determinate 
specifice unui act de învăţare sistematică asistată. 

Pe parcursul anilor de formare 
profesională, am fost interesati întotdeauna să 
ne dezvoltăm aria de cunoștinţe, să capătăm cât 
mai multă încredere în propria persoană pentru 
ca interlocutorul nostru să recepteze mesajul cât 
mai bine. Competenţele de comunicare verbală se 
dobândesc prin lectură de calitate și prin studiu 
neîntrerupt, iar acestea trebuie să fie  armonizate 
cu partea de nonverbal. Spre exemplu, ca 
educatoare este foarte important să îţi cunoști 
foarte bine copii din grupă, să știi cum să le 
zâmbești, să știi cum să îi transformi în prieteni. 
Primele zile la grădiniţă pentru un copil au un 
anumit grad de dificultate dacă avem în vedere că 
pentru prima oară el trebuie să stea câteva ore cu 
o altă persoană care nu este nici mama, nici tata 
sau unul dintre bunici. Educatoarea trebuie să 
fie înzestrată cu răbdare și autocontrol deoarece 
copiii sesizează foarte ușor insiguranţa cadrului 
didactic.  De asemenea, din perspectiva 
conţinutului și relaţionării mesajului, opinăm că 
am încercat în fiecare situaţie de comunicare ca 
aspectul structural al mesajului să nu fie nucleul 
informaţiei transmise, ci acesta să fie în unison 
cu interacţiunea cu interlocutorul. Dacă fiecare 
dintre interlocutori și-ar focaliza atenţia pe un 
singur aspect (fie conţinutul, fie relaţionarea), 
atunci situaţia de comunicare s-ar complace 
în desuetitudine, ar fi ca o scenă din teatrul 
absurdului, în care vorbitorii ar transforma 



dialogul în două monologuri fără esenţă. Mai 
mult decât atât, comunicatorii, prin definiţie, 
trebuie să se afle într-un proces de interacţiune, 
ei au această responsabilitate: de a interacţiona 
cu interlocutorul sau interlocutorii săi. Vorbitorii 
care se află în interacţiune semiotică nu se 
comportă ca doi autiști, care nu percep mesajul 
celuilat. 

Un comunicator (și prin extensie cadrul 
didactic, ce se conturează pornind de la calităţile 
sale de bun comunicator) trebuie să reușească 
să descifreze intenţiile de comunicare proprii, 
respectiv ale celorlalţi. Această deslușire 
a intenţiilor se poate realiza fie în etapa 
premergătoare actului de comunicare, fie în 
timpul conversaţiei. În acest sens, trebuie să 
amintim faptul că un fundament al succesului 
comunicaţional este egalitatea dintre partenerii 
de comunicare. Interlocutori trebuie să se 
adreseze unul altuia de pe aceeși treaptă, nu 
trebuie să existe discriminare între ei; orice 
antipatie, tendinţă de evaluare, de control al 
situaţiei nu duce decât la instaurarea unui climat 
defensiv, ceea ce se va finaliza treptat în încetarea 
comunicării, respectiv în eșecul relaţionărizării. 
Perceperea diferenţiată a interlocutorilor, 
respectiv a elevilor sau încercarea de a încadra 
fiecare interlocutor într-un anumit tipar al 
perfecţiunii imaginat de noi (complexul lui 
Pygmalion), atitudinea de a judeca persoanele 
din jurul nostru după prima impresie sau 
după impresii auzite sunt doar obstacole ale 
comunicării. De asemenea, atribuirile excesive 
(interne sau externe) sau stereotipurile ne 
transformă doar în niște actori pe planul 
actului de comunicare. De exemplu, am avut 
uneori tendinţa să judec anumite persoane din 
perspectiva celorlalţi fără să cunosc în prealabil 
interlocutorii mei. 

În actul de comunicare didactică, 
comunicarea interpersonală eficientă presupune 
atât francheţe (ca marcă a autodezvăluirii și a 
menţinerii stimei de sine), ascultare empatică, 
solidaritate și egalitate. Pentru ca actul de 
comunicare să se catalizeze, să se încadreze într-
un tipar al coerenţei și al conciziei, interlocutorii 
trebuie să îndeplinească și rolurile de ascultători. 
Ascultarea nu trebuie să ia forma unui exerciţiu 
al egocentrismului sau al pasivităţii deoarece 
relaţionarea între vorbitori trebuie să se 
coordoneze cu empatia dintre cei doi. Un punct 
forte al portretului personal de comunicator este 
ascultarea, sub forma ei empatică, prin care pot 
să mă identific cu interlocutorul meu, pot să 
văd situaţia și din perspectiva lui. Gestionarea 

interacţiunii semiotice, respectiv echilibrul 
dintre emiterea mesajului, autodezvăluirea 
și ascultarea, congruenţa verbal-nonverbal și 
conștientizarea și reglarea imaginii produse, dar 
și stimularea interlocutorului sunt obiectivele 
primordiale ale desăvârșirii actului de 
comunicare. 

Prin urmare, comunicarea, sub diferitele 
ei aspecte, verbală și nonverbală, este unul dintre 
elementele definitorii ale fiinţei umane, care 
trebuie să se formeze pe fundamentul raţiunii, 
onestităţii, empatiei, egalităţii. Fiecare dintre 
interlocutori are responsabilitatea de a relaţiona 
cu receptorul său, nu trebuie să își focalizeze 
atenţia numai pe conţinutul mesajului. O situaţie 
de comunicare eficientă va avea și un feedback 
pe măsură, un răspuns metacomunicaţional 
corespunzător, pentru că, prin excelenţă, 
comunicare didactică  se definește ca intervenţie 
complexă cognitivă, afectivă, atitudinală în 
procesul de instruire, compensare, recuperare.
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Colaborarea școală - familie – 
comunitate

Profesor Popescu Elena-Mirabela

Odată cu intrarea copilului în școală, 
acţiunea educativă a fam iliei se diversifică 
devenind mai complexă. Rezultatele educaţiei 
școlare sunt dependente și de modul în care se 
realizează colabo rarea dintre școală și familie. 
Ca instituţie care dispune de cadre pregătite în 
acest sens, școala poate asigura această coor-
donare, tematică abordată fiind concentrată 
cu precădere asupra activităţii de învăţare și a 
randamentului școlar.

O primă consecinţă ce rezultă de aici 
se referă la cunoașterea de către învăţător, 
respectiv profesor sau diriginte a trăsăturilor și 
potenţialului educativ al familiei.

Ce trebuie să știm despre familia elevului?
De un real folos pentru valorificarea 

influenţelor familiei și îndrumarea ei sunt 
informaţiile ce se referă la:
•	 încadrarea părin ţilor în procesul muncii
•	 structura și tipul familiei
•	 relaţiile interpersonale dintre membrii săi
•	 climatul educativ din fami lie
•	 responsabilităţile pe care copilul le 
îndeplinește în familie
•	 autoritatea părinţilor și metodele 
educative pe care aceștia le folosesc.

Cunoscând asemenea aspecte, dascălul 
poate trece la stabilirea unui program comun 
de educaţie în care acţiunile ce se întreprind în 
școală și familie să se completeze reciproc. Numai 
in acest fel se poate contura un sistem unitar de 
cerinţe. Odată stabilite aces te lucruri urmează 
aplicarea lor. Şi în acest proces dascălului îi revine 
sarcina să îndrume și să orienteze modalităţile de 
aplicare și mai ales să urmărească rezultatele. În 
acest sens el trebuie să-i familiarizeze pe părinţi 
cu anumite cunoștinţe psihopedagogice și să-i 
iniţieze în folosirea unor metode și procedee de 
educaţie în concordanţă cu particularităţile de 
vârstă și individuale ale copilului.

Care sunt principalele aspecte asupra 
cărora școala trebuie să insiste ?
În ansamblu, ele se referă la regimul zilnic din 
familie, la relaţi ile dintre părinţi și la unitatea 
de cerinţe dintre ei, la importanţa cli matului 
afectiv pentru dezvoltarea personalităţii 
copilului, la necesi tatea cunoașterii copilului, 
la semnificaţia stilului de viaţă care tre buie 
să domine în familie, toate acestea ducând 
mai apoi și la o reușită școlară. În privinţa 

formelor concrete de colaborare dintre școală 
și familie ele se deosebesc în funcţie de scopul 
urmărit și modul concret de realizare. Dintre 
formele concrete care se pot folosi menţionăm: 
a) ședinţele lunare cu aceștia, consultaţii 
bilunare, sau când se ivesc diferite probleme; 
b) vizite la domiciliul elevului;
c) corespondenţa cu părinţii;
d) lectoratele pedagogice;
e) adunări comune cu elevii și părinţii; 
f) excursii;
g) manifestări cultural-distractive.

Atitudinea familiei faţă de rezultatele 
școlare ale copilului

La ședinţele cu părinţii se poate vorbi 
pe larg despre modul în care aceștia își pot 
ajuta copiii la învăţarea lecţiilor, dar mai ales 
în controlul temelor de acasă. Copilul nu 
trebuie să vină la școală cu temele nefăcute. De 
aceea părinţii trebuie să cunoască cum se con-
trolează și cum poate fi ajutat copilul în cazul în 
care întâmpină unele greutăţi în realizarea lor. 
Totodată părinţii trebuie să cunoască dacă copilul 
lor are o comportare corectă faţă de cadrele 
didactice și colegii de clasă, dacă purtarea lui 
pe stradă și în alte locuri este corespunzătoare.  
Rolul familiei în educaţia copilului nu încetează 
la vârsta șco larizării. Şcoala și dascălul nu 
pot suplini cu totul lipsa de preocupare a unui 
părinte. Efortul educativ își găsește efi cienţa 
dorită atunci când între cei doi factori, școală și 
familie, există o conlucrare în interesul comun al 
educării copilului. Există familii care se mândresc 
cu atitudinea severă faţă de copii. Severitatea 
este necesară, dar cu măsură, altfel copilul crește 
timorat de gândul pedepsei, începe să mintă și se 
înde părtează de părinţi. Mai gravă este situaţia 
când păr inţii sunt împărţiţi în „tabere”, unul 
sever și celălalt indulgent. Nici într-un asemenea 
climat familial nu se realizează o educaţie sănă-
toasă. Oferind copilului un climat de profundă 
securitate în condiţiile căruia se poate dezvolta 
în mod armonios, grupul familial îi conferă un 
ideal de sine, o imagine liniștitoare a propriului 
eu, un antidot pentru neliniștile sale interioare

La polul opus familiei severe se află 
familia permisivă, familie în care toţi se învârt 
în jurul poftelor copilului. Un astfel de copil va 
ajunge egoist, pentru că în familia sa el a cunoscut 
numai drepturi , nu și îndatoriri. Cu acești copii 
se lucrează foarte greu și devin dificili, deoarece 
ei cred că și la școală vor avea parte de aceleași 
privilegii. Copiii unor asemeni părinţi devin 
în totalitate dependenţi, nu au iniţiative, nu își 



asumă responsabilităţi. Copiii crescuţi fără nici 
o constrângere, avându-i pe amândoi părinţii 
întotdeauna la dispoziţie pentru a le satisface 
cea mai mică dorinţă, nu vor putea mai târziu 
să suporte nici o frustrare, nici un cadru unde se 
cere disciplina. Când copilul va crește, părinţii se 
vor plânge că acesta n-are nici o voinţă, că este 
capricios, că nu este niciodată mulţumit. Un 
astfel de tip de părinte poate deveni mai bun 
ca părinte dacă: își va exprima nemulţumirea 
și dezamăgirea faţă de aspectele negative ale 
comportamentului copilului, va fi ferm atunci 
când este vorba de respectarea regulilor stabilite, 
va încuraja iniţiativa copilului, va învăţa copilul 
să devină responsabil si apt pentru a face faţă 
singur unor situaţii, va accepta că și copilul se 
maturizează și are nevoie de independenţă.

Implicarea părinţilor în activităţile 
desfășurate la școală

Pentru ca relaţia dintre școală și familie 
să fie cât mai apropia tă și să-l ajute pe  elev să 
se încadreze mai ușor în procesul de învăţământ, 
trebuie implicaţi direct părinţii în activităţile 
de con siliere și orientare, desfășurate în afara 
orelor. De asemenea, părinţii vor veni cu idei 
de realizare a unor activităţi extrașcolare. Pot 
fi concepute împreună trasee pentru excursii 

pentru a vizita diferite obiective propuse de ei, 
concursuri sportive la care să  fie prezenţi și 
părinţii, serbări, care să le permită acestora să 
vadă manifestările elevilor, rezultatul muncii 
lor, trăirile și comportamentul acestora. Astfel, 
părinţii se simt utili și prezintă mai mult interes 
pentru școală. Colaborarea devine una apropiată 
și bogată în conţinut, nicidecum una proto colară. 
Trebuie să ne informăm reciproc dacă stilul de 
lucru al copilului este același la școală și acasă, 
dacă manifestă aceeași atitudine faţă de muncă, 
dacă aceleași procedee îl stimulează sau îl inhibă, 
iar acolo unde există contradicţii, să ne întrebăm 
de ce, unde și cine a greșit, ce perspective se 
deschid subiectului nostru de modelare comun, 
cum să-l ajutăm și să interacţionăm.
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Motivaţia învăţării

Profesor Gridan Laurenţiu

Motivaţia învăţării reprezintă 
ansamblul de mobiluri sau impulsuri 
predominant interne care declanşează, susţin 
şi direcţionează comportamentul elevului în 
activitatea de învăţare, reprezintă mijlocul prin 
care sunt mobilizate energiile interne ale elevului 
în vederea obţinerii unor performanţe înalte în 
activitatea şcolară. Motivaţia este de fapt cauza 
pentru care elevul învaţă sau nu învaţă. A fi 
motivat pentru activitatea de învăţare înseamnă 
a fi impulsionat de motive, a te afla într-o stare 
dinamogenă, mobilizatoare şi direcţionată spre 
realizarea unor scopuri. În această situaţie 
elevul este implicat în sarcina de învăţare, este 
antrenat, aceasta exercitând asupra lui o atracţie, 
o tendinţă de ataşare şi receptivitate.

 Învaţarea, ca proprietate generală 
a sistemului psihic uman, este o expresie a 
capacităţii de autoorganizare și autodezvoltare, 

pe baza unui potenţial ereditar și în condiţiile 

activităţii. Dar ca activitate psihică, constă 
într-un raport între organism si mediu, în 
care are loc un consum energetic cu o finalitate 
adaptativă, proces ce realizează o anumită 
relaţie a omului faţă de lume corespunzator unor 
trebuinţe specifice.Învăţarea este și activitate 
de asimilare sau însușire a cunoștinţelor și 
operaţiilor intelectuale de constituire a unor 
sisteme cognitive și structuri operaţionale.

În ceea ce privește învăţarea școlară, se 
disting două tipuri:

- învăţarea senzorio-motorie – care 
constă în formarea de priceperi și deprinderi 
motorii, acte în care esenţial este răspunsul prin 
mișcări adecvate la anumiţi stimuli;

- învăţarea verbală – care cuprinde 
însușirea de cunoștinţe și formarea de priceperi 
și capacităţi intelectuale.

 Cele două tipuri de învăţare amintite 
anterior sunt strâns legate: în dobândirea 
unor deprinderi motorii este foarte important 
instructajul verbal; în memorare sunt utilizate 
schemele, scrisul, punând astfel în evidenţă 
indisolubila relaţie dintre procesele cognitive și 
mișcare.

Eforturile necesare învăţării au la bază 



un interes al elevilor, o motivaţie fără de care 
nimic nu poate fi realizat. Motivaţia cuprinde 
totalitatea motivelor care asigură dinamica 
în comportamentul uman. Motivul este acea 
structură psihică ce orientează, iniţiază și 
reglează acţiunile în direcţia unui scop. Motivele 
reprezintă cauzele interne ale comportamentului, 
ale conduitei. Ca mecanism psihologic, motivaţia 
reprezintă vectorul fundamental al personalităţii 
care, în activitatea de învăţare, orientează 
conduita elevului spre realizarea obiectivelor 
educaţionale. Constituind o variabilă ce asigură 
organizarea interioară a comportamentului 
motivaţia este factorul stimulator al activităţii 
de învăţare, favorizând obţinerea unor rezultate 
calitativ superioare în activitatea şcolară. Un 
comportament motivat pozitiv va determina 
obţinerea unor succese în activitatea de învăţare, 
după cum absenţa motivaţiei conduce fie la 
rezultate mediocre, fie la eşecuri dureroase.

În stimularea motivaţiei pentru învăţare 
este necesar să se ia în consideraţie capacităţile 
şi abilităţile fiecărui elev. Motivaţii puternice dar 
aflate în discordanţă cu capacităţile intelectuale 
pot avea urmări contrare celor aşteptate. 
Nerealizarea scopului propus şi nesusţinerea în 
plan afectiv şi de o motivaţie pozitivă conduce 
la pierderea încrederii în forţele proprii, la 
instalarea sentimentului de eşec.

Procesul instructiv-educativ îi implică 
atât pe profesori, cât şi pe elevi în situaţii de 
decizii complexe. Elevii, de exemplu, se află 
adeseori în postura de a opta, de a decide între 
o soluţie sau alta în rezolvarea unor probleme, 
între două obiecte de învăţământ sau chiar între 
doi profesori. Deosebit de interesantă şi, în 
acelaşi timp, de utilă pentru cadrele didactice 
este cunoaşterea mobilurilor, a motivaţiilor care 
i-au ghidat pe elevi în selecţia realizată: dacă au 
fost stimulaţi de motive exterioare sau, cu alte 
cuvinte, de o motivaţie extrinsecă (cum este 
obţinerea unor note mai bune) sau, dimpotrivă, 
este vorba de o motivaţie intrinsecă, care s-a 
dovedit a avea influenţe pozitive mult mai intense 
asupra activităţii de învăţare.

Există mai multe forme ale motivaţiei 
raportate la diferite criterii. Dacă se au în 
vedere aspectele pozitive sau negative, atunci în 
procesul de învăţământ se vorbește de o motivaţie 
stimulatorie și de o motivaţie inhibitorie.

Motivaţia stimulatorie este produsă de 
stimuli, precum: lauda, încurajarea, aprecierea 
pozitivă, relaţii simpatetice, respectul opiniei, 
organizarea logică și sistematică a cunoștinţelor.

Motivaţia inhibitorie exercită efecte de 

blocaj asupra sarcinilor școlare și este produsă 
de stimuli, ca: blamarea, pedeapsa, teama de 
notă, indiferenţa. De asemenea, anxietatea și 
stările de stres existente în activitatea școlară se 
manifestă prin anticiparea și teama de insucces, 
care poate bloca forţele și mecanismele prin care 
se obţine reușita școlară.

După sursa care o determină există o 
motivaţie intrinsecă și o motivaţie extrinsecă.

Motivaţia intrinsecă își are sursa în 
însăși activitatea de învăţare și tot învăţarea 
este aceea care o satisface, care conduce la 
succes. De exemplu, impulsul de explorare 
sau de investigaţie nu constituie doar o sursă 
dinamogenă pentru elevi, ci și una de satisfacţie 
prin descoperirea de informaţii sau cauze ale 
diferitelor fenomene. Prin urmare, și ca stare 
dinamogenă, și ca stare de satisfacţie trebuinţa 
de explorare se află și se găsește în ea însăși, în 
activitatea efectivă de cercetare și investigaţie. 

Motivaţia extrinsecă își extrage însușirile 
dinamogene din afara subiectului, fiind produsă 
de alte persoane și nu izvorăște din activitatea 
desfășurată. Acesta este cazul când elevul învaţă 
pentru cadouri sau pentru a obţine venituri 
bănești substanţiale într-o activitate viitoare. 

Se relatează de asemenea despre motivaţia 
cognitivă și motivaţia afectivă. Motivaţia cognitivă 
este determinată de trebuinţa de cunoaștere. 
Sursele ei dinamogene se află în procesele psihice 
care asigură cunoașterea realităţii (percepţia, 
gândirea etc.). Această formă a motivaţiei asigură 
continuitatea în procesul de învăţare. Motivaţia 
afectivă izvorăște din nevoia resimţită de elevi 
de a-și mulţumi părinţii prin rezultatele bune 
în activitatea de învăţare și din necesitatea de a 
trăi sentimentul de acord, de aprobare pentru 
rezultatele lor școlare din partea altor persoane.

Un comportament motivat nu poate fi 
judecat în afara relaţiei dintre posibilitate şi 
realitate, dintre aptitudinile elevului şi rezultatele 
în activitatea de învăţare. Între aceste dimensiuni 
este necesară prezenţa unei concordanţe. 
Nivelul motivaţional optim operează atât în 
sensul stimulării activităţii de învăţare, cât 
şi în sensul reducerii tensiunii energetice, în 
direcţia moderării sau scăderii tonusului ei, 
variind în funcţie de particularităţile fiecărui 
elev, de nivelurile de autoreglare a pulsiunilor 
anticipative ori al nivelurilor de aspiraţii, de tipul 
sarcinilor de învăţare şi de alţi factori. Sub acest 
nivel, creşterea stimulării produce un efect de 
întărire, în timp ce peste acest nivel, dimpotrivă, 
descreşterea stimulării este aceea care determină 
efectul de întărire.



Atât supramotivarea, cât şi submotivarea 
au efecte negative pentru orice activitate, inclusiv 
pentru cea de învăţare. Supramotivarea, care 
de multe ori se corelează şi cu o supraestimare 
fie a capacităţilor de rezolvare, fie a dificultăţii 
problemelor de rezolvat, poate produce blocaje 
psihice, dezorganizarea activităţii de învăţare şi 
chiar dereglări comportamentale.
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Strategii didactice eficiente pentru dezvoltarea  creativităţii  elevilor
în orele de Educaţie Plastică

Profesor Gridan Laurenţiu 

„Arta nu este un meșteșug, este transmiterea sentimentului pe care artistul l-a simţit”
                                                                                                    Lev Tolstoi

Arta reprezintă un mijloc preţios de exprimare de la o vârstă la care abilităţile verbale sunt 
încă limitate și un prilej de dezvoltare a creativităţii prin libertatea maximă de expunere pe care o 
asigură. Pentru copil, culoarea și diversitatea formelor, sunt motive de bucurie, stimuli puternici de 
exprimare a personalităţii lor, a trăirilor și intereselor, a orizontului său de cunoaștere.

Stimularea creativităţii, a originalităţii, gândirii critice presupune utilizarea unor metode, 
tehnici și procedee  ce au la  bază materiale diferite, modalităţi și mijloace de realizare variate.

Un exerciţiu creativ , dar și atractiv, aplicat la clasă  este  cel sinestezic.Plecând de la ipoteza 
că elevilor le place să asculte  și să inventeze povești  , să interacţioneze printr-un joc continuu, am 
creat un scenariu în care au fost invitaţi să-și imagineze o călătorie printr-o pădure tainică, unde au 
descoperit rând pe rând elemente ale naturii(izvoare, copaci), s-au lăsat purtaţi de sunetele păsă-
rilor,  de vântul ce  mișca lin crengile și frunzele copacilor, de zborul delicat și  colorat al fluturilor.
Ulterior, elevii au fost provocaţi să transmită prin desen trăirile experimentate cu ocazia audierii 
poveștii.O altă modalitate de antrenare a elevilor într-un alt exerciţiu creativ, a fost cea în care au 
desenat, exprimând imaginile și trăirile declanșate de o audiţie muzicală.Folosind turul galeriei ca 
metodă, desenele au fost expuse și analizate, fiecare elev a prezentat ce a vrut să deseneze.



 Printre procedeele ce dezvoltă capacitatea de expunere  artistico-plastică se numără:proce-
deul tangram, tehnica  decolorării  cu pic, a colajului , a modelajului , quilling-ul ,origami, desenul 
liber și colectiv.

Procedeul tangram stimulează  imaginaţia  și logica cucerind prin simplitatea sa pe cei pa-
sionaţi de matematică, cât și pe cei cu înclinaţii artistice. Odată obţinute figurile geometrice (două 
triunghiuri mari, două mici, unul mijlociu, un pătrat, un paralelogram, un romb), copiii își vor ex-
ersa priceperea și creativitatea construind diferite chipuri de păsări, oameni, cifre de la 1 la 9 și 
alte modele. Figurile decupate trebuie așezate pe o suprafaţă în așa fel încât să se atingă, fără să se 
suprapună, formând o siluetă stilizată de obiect, fiinţă, cifră. După ce silueta a fost fixată pe supra-



faţa  aleasă, se obţine un tablou, care dacă este înrămat, poate constitui un element de decoraţiune 
interioară.

Tehnica decolorării cu pic constă în colorarea mai întâi a planșei suport cu cerneală, iar după 
uscare, cu ajutorul unui instrument cu vârf ascuţit/pensulă, înmuiată în soluţie de pic, se intervine 
pentru a obţine o compoziţie plastic (“Peisaj de iarnă”, “Ghiocei”, “Flori de gheaţă”).

Tehnica colajului dezvoltă creativitatea, simţul organizatoric și compoziţional. Desfășurat pe 
un singur plan și în același sens, se impune de la sine tratarea decorativă a  suprafeţei de suport.
Îmbracă mai multe forme: tehnica formelor rupte, a celor tăiate din hârtie, timbre, ziare.

Tehnica modelajului îmbină elmentele de joc cu cele de creaţie. Modelând plastilină, argilă, 
aluat, elevii construiesc ceea ce au perceput, au gândit și imaginat, într-o nouă dimensiune spaţială. 
Pe baza formelor din natură, elevii extrag ceea ce este caracteristic și expresiv, producând frumosul 
în lucrările lor.

  
   Tehnica origami
Prin apropierea de geometrie și logică, tehnica plisării hârtiei stimulează fantezia, dezvoltă 

mobilitatea degetelor, astfel că , prin îndoire, îmbinare, suprapuneri, hârtia este un material obiș-
nuit, capătă suflet și contur.

Tehnicile care conduc cel mai mult la dezvoltarea creativităţii prin activităţile practice sunt 
cele folosite în lucrul cu materiale din natură, deoarece se anunţă copiilor tema, lăsând la libera lor 
alegere modul de execuţie. În realizarea acestor activităţi, se parcurg mai multe etape:

a.procurarea materialelor direct din natură
            În timp ce-și aleg materialul, elevii fac o serie de conexiuni, asemuiesc frunzele casta-

nului cu palma unei mâini cu degete răsfirate, castanele cu înveliș ţepos ar putea fi arici, buzduganul 
unui zmeu.

b.intuirea materialelor prin desfășurarea unor jocuri senzoriale 
c.diversificarea formelor, a coloritului, îmbinarea materialelor, ce-i va determina să  
         confecţioneze jucării, obiecte
d.alegerea tehnicilor de îndeplinire, a materialelor, accentul fiind pus pe realizarea  
         creativă a temelor.
Desenul liber în care elevii au posibilitatea să elaboreze nu doar o idee tematică, dar și mo-

dele posibile pentru decorarea anumitor spaţii sau materiale. Pentru a fi cât mai stimulative, deter-
minându-i pe elevi să creeze lucruri noi, originale, am pus la dispoziţia lor, materiale diverse(hârtie, 
deșeuri textile, staniol), cerându-le să modifice forma  fără a ţine cont de conturul iniţial, iar rezulta-
tele au  fost deosebite(podoabe, avioane, bărcuţe). Această exprimare de sine, libertate a gândirii și 
acţiunii reprezintă un pas important spre comunicare, expresivitate, creativitate.

Desenul colectiv  prezintă alte beneficii, prin care enumerăm:bogăţia imagistică, relaţia din-
tre elementele compoziţionale, o altă perspectivă, posibilitatea dialogării între elevi, fiind  și o bună 
metodă de dezvoltare a motricităţii.

          Activităţile practice, prin îmbinarea armonioasă a materialelor, formelor și culorilor 
deschid un câmp larg de desfășurare a imaginaţiei creatoare.

Bibliografie: „Culorile si viata lor secreta”-Kassia St Clair;
                                 “Psihologia culorilor”-Karen Haller
                                 „Să învăţăm culorile!”-  Pîrvu Carmen, Bădără Fifi Eufrosina



Tehnica

Proprietăţile materiilor prime

Profesor Milosteanu Diana Nicoleta

Materiale utilizate în construcţia 
maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor din industria 
alimentară se aleg în mod special pentru func-
ţia tehnică pe care o au de îndeplinit şi ţinând 
seama de:
•	 consumurile de material și energie,
•	 calitate,
•	 fiabilitate,
•	 economicitate,
•	 durabilitate,
•	 cerinţe privind siguranţa alimentară și de 

protecţie a mediului ambiant

Proprietăţile materialelor metalice utili-
zate în industria alimentară
În funcţie de natura lor, proprietăţile generale 
ale materialelor pot fi clasificate în:
•	 proprietăţi intrinseci: fizice, chimice și me-

canice;
•	 proprietăţi de utilizare: tehnologice și de ex-

ploatare.
Materialele metalice destinate fabricării 
organelor de maşini trebuie să îndeplinească 
anumite condiţii, astfel:
•	 dacă ansamblul funcţionează într-un mediu 

cu temperatură ridicată, piesele componen-
te se vor confecţiona din oţeluri rezistente 
la temperatură (oţeluri refractare) sau cu un 
coeficient de dilatare constant;

•	 în cazul unui mediu agresiv din punct de 
vedere chimic, sau când piesele componente 
pot contamina anumite substanţe sau 
produse alimentare, trebuie să se folosească 
materiale inoxidabile sau cu proprietăţi 
anticorosive;

•	 când este necesară reducerea frecării și îm-
bunătăţirea randamentului trebuie să se uti-
lizeze materiale cu proprietăţi antifricţiune;

•	 calităţile unui material sunt impuse și prin 
condiţiile privind siguranţa în utilizare, și 
respectiv a fiabilităţii garantate pentru piesă 
sau ansamblu.

La alegerea materialelor pentru construcţia pie-
selor din componenţa utilajelor și instalaţiilor 
din domeniul industriei alimentare se au în ve-
dere următoarele criterii:

•	 ondiţiile de funcţionare;
•	 proprietăţile mediului cu care materialul 

vine în contact (temperatură, agresivitate, 
condiţii impuse de igiena și de procesul teh-
nologic);

•	 tipul (marca) de material care poate satisfa-
ce proprietăţile necesare (rezistenţă meca-
nică, rezistenţă la uzură, rezistenţă la obo-
seală, rezistenţă la vibraţii etc.)
•	 În general, criteriile de alegere a 
materialelor coincid cu primele trei cerinţe 
generale impuse organelor de maşini: 
îndeplinirea funcţiunii; tehnologicitate; 
preţ de cost. Referitor la caracteristicile 
materialelor, se vor avea în vedere atât ca-
racteristicile mecanice (rezistenţă mecanică, 
elasticitate, plasticitate, tenacitate etc.), ca-
racteristicile tehnologice (deformabilitatea 
plastică, turnabilitatea, sudabilitatea, 
aşchiabilitatea etc.) cât şi cele de exploa-
tare (rezistenţa la uzare, fiabilitatea şi 
durabilitatea) ale organelor de maşini.

Criterii de alegere a fontelor

La alegerea fontelor se are în vedere că fontele 
cenușii au cele mai bune proprietăţi de turnare și 
sunt cele mai ieftine.
•	 se folosesc în construcţia batiurilor, carca-

selor care sunt solicitate mai mult static.
•	 fontele cenușii nu rezistă la oboseală deoa-

rece lamele alungite de grafit sunt concen-
tratori puternici de tensiune și în același 
timp constituie praguri favorabile de propa-
gare a fisurilor.

•	 la execuţia pieselor solicitate la oboseală 
(arbori cotiţi, roţi dinţate mari etc.) se vor 
utiliza fonte cu grafit nodular.

•	 acolo unde trebuie preluate șocuri se reco-
mandă utilizarea fontelor maleabile care 
au garantată o oarecare deformaţie plastică 
până la rupere.

În medii de temperatură ridicată, uzură şi 
coroziune (de exemplu, grătarele focarelor 
la cazanele cu abur) se recomandă utilizarea 
fontelor aliate, în special a celor albe.
Criterii de alegere a oţelurilor
•	 nu se ţine seama numai de caracteristicile 

primare ale materialului, ci și de posibilită-
ţile de îmbunătăţire ale acestuia prin trata-
mente mecanice, termice sau termochimice;



•	 alegerea unei mărci de oţel se face în funcţie 
de solicitarea principală la care este supusă 
piesa.

•	 oţelurile de uz general pentru construc-
ţii au caracteristici mecanice bune, sunt 
tehnologice şi ieftine.

Oţelurile de cementare – oţeluri care conţin 
maxim 0,25% carbon – asigură tenacitate 
excelentă în miez şi proprietăţi bune (rezistenţă 
la uzură) în stratul superficial după ce sunt 
supuse unor tratament termochimice.
Oţelurile de îmbunătăţire, oţeluri cu peste 0,25% 
dar nu mai mult de 0,65% carbon, prezintă în 
urma tratamentului termic de călire proprietăţi 
bune (rezistenţă ridicată) pe toată secţiunea și 
limite de rupere de până la 800 N/mm2, cu păs-
trarea unei oarecare tenacităţi.
Procesele tehnologice din industria alimentară 
impun folosirea otelurilor inoxidabile, rezisten-
te la coroziune, la acţiunea acizilor și bazelor, a 
apei fierbinţi la 83°C, a soluţiilor de detergenţi și 
dezinfectanţi.
Mașini și utilaje pentru ambalarea produselor li-
chide și păstoase
•	 garniturile și materialele de etanșare se vor 

executa din material inoxidabil, netoxic, 
neabsorbant și care să reziste la acţiunea 
acizilor precum și la soluţiile de detergenţi 
și dezinfectanţi.

•	 părţile componente ale utilajele tehnologice 
care vin în contact cu produsele alimentare, 

în diverse faze de fabricaţie, sunt executate 
din oţel inoxidabil.

•	 materialele utilizate în construcţia instala-
ţiilor, utilajelor și mașinilor din industria 
alimentară trebuie să prezinte o stabilitate 
chimică ridicată – rezistenţă mare la oxida-
re și coroziune pentru a nu schimba caracte-
risticile alimentelor, băuturilor etc.

Instalaţiile din industria laptelui, cărnii, berii, 
zahărului, conservelor, vinurilor și băuturilor al-
coolice se fabrică din table laminate la rece, ţevi 
trase sau laminate, lustruite, din oţeluri inoxida-
bile aliate cu Cr-Ni, Cr-Ni-Mo stabilizate sau nu 
cu titan sau niobiu. În cazul instalaţiilor de pro-
ducţie sau de transport ale produselor alimenta-
re, când produsele vin în contact un timp limitat 
cu instalaţiile se vor folosi oţeluri inoxidabile ali-
ate cu Al-Cr, Ti-Mo-Cr, Mo-Cr sau aliate numai 
cu crom întrucât aceste materiale au stabilitate 
chimică superioară.

Bibliografie:
1. http://proalimente.com/uzura-utila-

jelor-industria-alimentara/
2. Dimitriu M., 1972, Tehnica analizelor de 

laborator în industria alimentară, Editura 
Didactică și Pedagogică, București,

3. Meleghi, I., Banu, C., 1995, Utilajul și teh-
nologia prelucrării laptelui, Editura Di-
dactică și Pedagogică, R.A. București,

Importanţa durabilităţii utilajelor

Profesor Milosteanu Diana Nicoleta

Durabilitatea unui utilaj este dată de tim-
pul de funcţionare în decursul căruia capacitatea 
de fucţionare rămâne constantă sau variază între 
anumite limite admise de fișa tehnică a utilaju-
lui. Capacitatea de funcţionare a utilajului dată 
de totalitatea principalelor caracteristici de 
proiectare ale acestuia şi anume: productivitate, 
consum specific de combustibil sau energie, 
viteza organelor mobile şi randament.
Modificarea parametrilor capacităţii de funcţio-
nare a utilajelor:
•	 exploatarea incorectă – apariţia defecţi-

unilor în funcţionarea mecanismelor ce-l 
alcătuiesc și care funcţionînd încontinuare 
dezvoltă și intensifică uzura prematură a 
utilajelor.

•	 uzura apare între două piese aflate în mișca-

re una în raport cu cealaltă prin intermediul 
unei suprafeţe.

•	 între cele două suprafeţe se intercalează un 
lubrifiant;

•	 în condiţiile prezenţei lubrifiantului, 
rugozitatea suprafeţelor amplifică uzura 
numai în situaţia când vârfurile rugozităţii 
sunt mai înalte decât grosimea filmului de 
ulei.

În perioada de funcţionare a unui utilaj se 
deosebesc trei etape:
•	 prima etapă: – perioada de rodaj în care se 

desfăşoară uzura asperităţilor suprafeţelor 
aflate în contact.

•	 a doua etapă – funcţionării în sarcină a 
utilajului: apare uzura naturală care crește 
treptat până la uzura maximă admisă.

•	 a treia etapă – uzurii progresive: modificări 
apreciabile a mărimilor jocurilor dintre su-
prafeţele în contact și de modificarea forme-
lor geometrice ale acestora. Din acest mo-
ment uzura duce la avarii.

Pentru a realiza o exploatare maximă a 



utilajelor și o durabilitate îndelungată este nece-
sar:
•	 să se reducă la minimum perioada de rodaj;
•	 să se mărească etapa funcţionării în sarcină 
•	 să se prevină etapa uzurii printr-o exploata-

re și întreţinere judicioasă.
•	

Factorii care influenţează uzura
•	 Materialul din care sunt executate 

piesele:compoziţia și structura optimă a 
materialului folosit; realizarea unei compo-
ziţii deosebite a stratului superficial.

•	 Forma piesei – cele cu forme regulate și mu-
chii rotunjite se uzează mai lent decât cele 
cu forme neregulate.

•	 Gradul de prelucrare aplicat – cu cât supra-
feţele aflate în contact sunt mai rugoase cu 
atât se reduce rezistenţa la uzură a pieselor 
respective. Tehnologia de fabricaţie aplicată 
pieselor – dacă piesele prelucrate sunt su-
puse unui tratament termic prezintă o rezis-
tenţă termică mai bună la uzură comparativ 
cu cele netratate termic.

•	 Funcţia pe care o îndeplinește piesa în an-
samblul utilajului – piesele ce se rotesc și 
antrenează în mișcare alte piese se vor uza 
mai repede în comparaţie cu cele statice.

•	 Solicitările repetate la care sunt supuse or-
ganele de mașini – solicitările puternice și 
variate ca intensitate determină o uzură mai 
rapidă.

În funcţie de cauzele ce o determină uzura se 
clasifică în:
•	 Uzură normală ce poate fi uzură: mecanică, 

termică și chimică;
•	 Uzură accidentală.

Uzura normală
Uzură normală: determinată de forţele 

de frecare şi o serie de factori externi legaţi de 
exploatarea utilajelor.
Uzura mecanică: cauzată de forţele de frecare 
ce apar în timpul mișcării suprafeţelor aflate în 
contact.
•	 eroziunea stratului superficial;
•	 deformarea elastică și plastică a suprafeţe-

lor aflate în contact;
•	 schimbarea structurii și a proprietăţilor ma-

terialului de construcţie pe o anumită adân-
cime de la suprafaţa de contact.

Efectul uzurii mecanice » apariţia de jocuri între 
piese » utilajul va fi scos din funcţiune (jocurile 
depășesc limitele admisibile).
Uzura mecanică este influenţată de următorii 
factori:

•	 calitatea geometrică a suprafeţelor de con-
tact a pieselor în mișcare, deci rugozitatea;

•	 proprietăţile fizico-chimice ale materialului 
(structură, duritate, rezistenţă chimică);

•	 calitatea lubrifiantului folosit pentru ungere 
(vâscozitate).

Uzura termică este determinată de: căldura de-
gajată în timpul frecării pieselor când vitezele de 
alunecare sau sarcinile specifice sunt mari; acţi-
unea temperaturii ridicate cerută de desfășura-
rea unor operaţii tehnologice.
Uzura chimică: se produce prin coroziune 
chimică Þ distrugerea metalelor şi a aliajelor 
folosite pentru construcţia utilajelor ca urmare a 
reacţiilor chimice la limita fazelor metal – mediu 
agresiv.
Pierderile datorate coroziunii sunt concretizate 
prin:
•	 pierderi de materiale metalice care se evalu-

ează anual la aproximativ 10%;
•	 pierderi de produse alimentare datorită im-

purificării cu metalul corodat care adeseori 
formează compuși toxici;

•	 întreruperi ale proceselor de producţie 
datorită stagnării utilajelor cu influenţă 
negativă I asupra productivităţii muncii.

Coroziunea în mediul uscat: se desfășoară prin 
reacţii între metal – gaz sau metal – vapori re-
zultând compuși de oxidare sub formă de crus-
te; viteza de coroziune scade pe măsură ce crește 
grosimea stratului depus.
Mașini de ambalare produse alimentare în am-
balaje flexibile
Coroziunea în mediul umed: apare în prezenţa 
unui electrolit prin care trece un curent electric 
datorită deplasării ionilor prin soluţie. Acţiunea 
corosivă a unor săruri în concentraţii destul de 
ridicate este cu atât mai intensă cu cât pH-ul so-
luţiilor este mai redus și conţinutul de oxigen mai 
mare. În industria cărnii, preparatelor și conser-
velor de carne se introduc o serie de adjuvanţi 
necesari realizării acestor produse ca: azotaţi, 
azotiţi, acid ascorbic, polifosfati, antioxidanţi ce 
formează un mediu agresiv pentru suprafeţele 
utilajelor.

Uzura accidentală
Cauze:
•	 Defecte constructive ale utilajelor concre-

tizate prin: folosirea unui material neco-
respunzător sau de calitate inferioară; pre-
lucrarea necorespunzătoare a pieselor și 
mecanismelor; asamblarea incorectă a pie-
selor și mecanismelor la motajul utilajului.

•	 Nerespectarea instrucţiunilor de întreţinere



•	 Nerespectarea normelor de exploatare pre-
scrise.

Care sunt condiţiile de exploatare a utilajelor?
Prin exploatarea utilajelor se înţelege totalitatea 
măsurilor ce trebuie luate pentru:
•	 respectarea instrucţiunilor tehnologice;
•	 folosirea raţională a productivităţii utilaje-

lor;
•	 realizarea operaţiilor tehnologice fără între-

ruperi și pericol de accidentare.
Măsuri de exploatare a utilajelor:
Pregătirea corespunzătoare a locului de mun-
că astfel:
•	 se verifică modul și gradul de iluminare, în-

călzire și ventilaţie al locului de muncă;
•	 se verifică calitativ și cantitativ materiile 

prime și semifabricatele pentru a crea con-
diţiile de  funcţionare continuă a utilajelor;

•	 se îndepărtează tot ce este nefolositor în 
spaţiul din jurul utilajului pentru a se crea 
posibilitatea menţinerii condiţiilor de igie-
nă;

•	 se verifică accesul la aparatele de măsură și 
control cât și dispozitivele de reglare.

Pregătirea utilajului pentru pornire care constă 
în următoarele:
•	 montarea și strângerea tuturor pieselor și 

mecanismelor;
•	 verificarea exactităţii montării;
•	 verificarea existenţei lubrifianţilor la punc-

tele de ungere;
•	 se pregătesc piesele de rezervă și sculele ne-

cesare pentru intervenţie.
Pornirea utilajului și verificarea mersului în 
gol care constă în:
•	 verificarea gradului de încălzire a mecanis-

melor;
•	 verificarea funcţionării tuturor legăturilor 

cu apă, abur, saramură, gaz, aer.

Este interzisă funcţionarea utilajelor în 
gol în cazul celor înzestrate cu mecanisme de tă-
iere formate din cuţite și site, deoarece frecarea 
uscată a acestora are drept efect încălzirea și de-
gradarea lor.
Pornirea și funcţionarea sub sarcină a utilajului, 
urmărindu-se concomitent:
•	 modul cum sunt efectuate operaţiile tehno-

logice;
•	 modul de funcţionare a organelor de lucru;
•	 indicaţiile aparatelor de măsurat și control;
•	 controlul productivităţii.
•	 Alimentarea cu materie primă a utilajului să 

se facă uniform. Se interzice alimentarea 
peste capacitatea indicată.

•	 Pe toată durata de funcţionare utilajul 
trebuie să lucreze uşor, să nu vibreze corpul 
utilajului, în interior să nu se audă zgomote 
şi lovituri. În cazul utilajelor la care intervine 
schimbul termic se impun o serie de măsuri 
suplimentare de exploatare.

•	 Menţinerea strictă cu ajutorul aparatelor de 
măsurat şi control a regimului de tempera-
tură și presiune

Pentru o justă exploatare a acestor utilaje trebu-
ie evitate toate pierderile de energie calorică în 
exterior, aceasta realizându-se prin:
•	 verificarea conductelor de legătură pentru a 

se evita scăpările de agenţi termici;
•	 verificarea garniturilor de etanșare;
•	 izolaţia acestor aparate și utilaje să fie com-

pletă cu o grosime corespunzătoare calcula-
tă astfel încât temperatura la exterior să nu 
depășească 40°C.

După terminarea ciclului de producţie – utilajul 
se opreşte:
•	 se întrerup contactele electrice;
•	 se oprește alimentarea cu abur, apă, gaz;
•	 se demontează mecanismul organelor de lu-

cru.

Urmează:
•	 curăţirea reziduurilor rămase pe utilaj;
•	 limpezire cu multă apă;
•	 după uscare utilajul împreună cu întregul 

inventar se acoperă cu husă până va fi repus 
în funcţiune.

Dacă utilajul nu lucrează un timp mai înde-
lungat este necesar să fie supus conservării 
prin curăţire atentă şi ungere cu unsoare 
anticorosivă.
Curăţirea corespunzătoare a locu-
lui de muncă care constă în:
•	 îndepărtarea surplusului de materie primă;
•	 îndepărtarea surplusului de ambalaje;
•	 evacuarea reziduurilor din producţie;
•	 spălare cu detergenţi și limpezire cu apă.
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