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I ACTIVITĂȚI REMEDIALE, PEDAGOGICE ȘI DE 
SPRIJIN

IA – ACTIVITĂȚI REMEDIALE
I.A.1 Arta conversației
I.A.2 Matematica de la 0
I.A.3 Suntem pregătiți pentru bac?
I.A.4 E ușor să te faci înțeles
I.A.5 Împreună în aventura cunoașterii folo-

sind internetul
IB – ACTIVITĂȚI INTERACTIVE BAZATE PE 

EDUCAȚIE NONFORMALĂ
I.B.1 În lumina reflectoarelor
I.B.2 Aplicații ale matematicii în practică
IC – ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN
I.C Learning café
ID – ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE ȘI DEZVOLTA-

RE PERSONALĂ
I.D Echipa de vis începe cu tine
IE – ACTIVITĂȚI CU PĂRINȚII
I.E Împreună pentru viitorul meu
II.ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
II.1 Călătorie experimentală
II.2 Cariera mea – pas cu pas
II.3 Biblioteca vie
III.ACTIVITĂȚI DE DOTARE
III.1 Achiziții IT pentru sălile de clasă: 15 lapto-

puri, 10 videoproiectoare prevăzute cu suport de 
tavan și ecran de proiecție, 5 imprimante

III.2 Achiziții multifuncționale
III.3 Achiziție software teste psihologice în ve-

derea creării cadrului necesar pentru derularea 

activităților de dezvoltarea personală, consiliere 
și coaching care să conducă la atingerea indica-
torilor stabiliți în proiect și implicit pentru  im-
plementarea acestuia în condițiile Acordului de 
grant semnat;

III.4 Achiziție dispensere pentru dezinfectanți;
III.5Dotare laborator biologie pentru asigu-

rarea cadrului necesar pentru derularea acti-
vităților care să conducă la atingerea indicato-
rilor stabiliți în proiect – realizarea activităților 
practice în laboratorul de biologie având în ve-
dere și faptul că elevii colegiului aleg în procent 
foarte mare disciplina Biologie pentru proba a 
treia a examenului de bacalaureat; 

IV.ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT

 OPORTUNITĂȚI DE CĂLĂTORIE
 
În primul an de proiect, în cadrul activității 

„Călătorie experimentală”, 85 de elevi de la cole-
giului nostru au beneficiat de o excursie de două 
zile în zona Sibiului. Însoțiți de 6 cadre didacti-
ce, aceștia au vizitat fabrici de profil și obiective 
turistice din orașul fostă Capitală Europeană a 
Culturii și din stațiunea Păltiniș. Muzeul ASTRA 
a impresionat prin vastitate și, complexitate, aici 
regăsindu-se într-o stare foarte bună de  con-
servare un întreg patrimoniu național. Grădina 
Zoologică a reprezentat un alt punct de atracție 
pentru elevi, iar frumusețea peisajelor de la cota 
1442 m a încântat toate privirile. 

ROSE – ROmanian Secundary Education Project
Subproiect: VIITORUL MEU!

Valoare: 451.290 lei
Perioada: 01.10.2018 – 30.09.2022

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul 
secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul este 
finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro, acordat de Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației  (ME), 
prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Colegiul nostru este beneficiarul unui grant în valoare de 451.290 lei, subproiectul VIITORUL 
MEU!, care se desfășoară pe 4 ani, în perioada 01.10.2018 – 30.09.2022

Beneficiarii direcți sunt elevii claselor IX – XII, liceu, filiera tehnologică. Astfel, în primul an de 
proiect, anul școlar 2018/2019, un număr de 302 elevi au participat la activitățile proiectului, în anul 
școlar 2019/2020, un număr de 334 de elevi și în anul școlar 2020/2021, al treile an de proiect, 315 
elevi. Activitățile se desfășoară pe 4 axe:
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Din cauza situației pandemice în anii doi și trei de proiect nu s-au putut desfășura excursiile pro-
gramate.

PUBLICAȚII
În cadrul proiectului au fost elaborate și publicate mai multe cărți, precum și revista școlii,  CUGET 

LIBER, numerele 60, 61 și numărul curent, 62.
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O pace sufletească unică am simțit atunci 
când am aflat vestea. Aveam doar 10 ani când 
viața mi s-a dat peste cap. În sfârșit,  nu mai 
eram singură, eram împăcată psihic și chiar 
aveam o presimțire că totul o să fie bine. Îmi 
doream asta încă de când m-am născut și 
eram foarte fericită că venise momentul meu 
de glorie. Mă simțeam în sfârșit bogată în ade-
văratul sens al cuvântului. Este…cred…că unul 
dintre cele mai frumoase momente când asta 
se întâmplă, din punctul meu de vedere, toată 
lumea ar trebui să-și dorească asta. Un senti-
ment unic, pe care nu poți să-l trăiești de prea 
multe ori.

La momentul acela aș fi dat orice să retră-
iesc acele emoții cu zâmbetul pe buze. Am 
fost mai fericită ca niciodată și îi sunt foarte 
recunoscătoare pentru asta, însă o să-i pot 
mulțumi de abia după câțiva ani, dar e ok, me-
rită așteptarea din perspectiva amândurora.

Pe atunci eram sigură că totul o să meargă 

de minune și că din acel punct al vieții o să fie 
mai mult decât perfect… Însă nu a fost deloc 
așa, am fost prea naivă să cred asta, dar este de 

înțeles, aveam totuși o vârstă fragedă. Toata lu-
mea este așa atunci, nu condamn pe nimeni…

Când am spus că viața o să se schimbe ra-
dical, nu m-am înșelat…sau…poate? Puțin... 
puțin mai mult. Din momentul în care s-a auzit 
primul țipăt, din acea întunecată, călduroasă 
și monotonă sală, viața avea să mi se schim-
be. Partea tristă a poveștii este că aceasta s-a 
schimbat în rău. Din acea copilă care avea me-
reu zâmbetul pe buze, am ajuns să fiu acea 
adolescentă închisă, timidă, cu multe proble-
me pe cap, pe care le îndepărtează doar prin 
lacrimi și pagini de jurnal. 

Nu pot, nu vreau și nu mă lasă inima să zic 
că nu mă bucur că sora mea s-a născut, însă 
viața mea a fost mai bună înainte de apariția 
ei…și…într-adevăr…poate asta sună urât, dar 
nu este vina ei, ci este vina responsabilei de 
viața noastră, pentru că nu a știut să-și împar-
tă iubirea în mod egal. A ales să iubească prea 
mult sau deloc și așa deja a pierdut una dintre 
cele două comori pe care le-a creat, din păca-
te…dar este bine, m-am obișnuit. Acum îmi do-
resc doar să nu o piardă și pe a doua, deoarece 
nu vreau să simtă nimeni o suferință constan-
tă așa cum eu o fac.

Schimbarea

Popescu Aida-Nicola, Clasa a IX-a C, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru
Profesor îndrumător: Mărgulescu Carmen

Literatură
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Mă numesc Laura. Sunt bibliotecară la o 
mică bibliotecă din oraș. Trăiesc singură într-
un apartament. Am fost tristă mult timp pen-
tru faptul că nu am avut pe nimeni alături de 
când m-am mutat aici. Mi-am dorit atât de 
mult să găsesc pe cineva și asta s-a întâmplat. 
Într-o zi a lunii mai, un băiat elegant, chipeș 
și bine aranjat a intrat în bibliotecă, făcându-
mi ochii să sclipească… Se îndrepta ușor spre 
mine. Aveam emoții. A venit să mă întrebe 
dacă îl pot ajuta cu o carte. I-am zis că da. În 
timp ce stăteam între rafturi, fără a ne 
auzi cineva, el mi-a cerut numărul de 
telefon. La ora 18:00 aveam întâlnire. 
Eram foarte fericită și de-abia așteptam 
momentul.

După ce am terminat de lucru la bi-
bliotecă, m-am dus acasă și am început 
să mă aranjez. Speram ca totul să fie 
bine...

Ajunși în locul unde stabilisem că ne 
întâlnim, ne-am pus la masă și am înce-
put să vorbim. Ne-am cunoscut timp de 3 ore 
și apoi m-a condus până acasă. Eram bucuroa-
să că totul decursese așa cum îmi dorisem. Am 
avut același program timp de 4 luni: mă tre-
zeam, îmi beam cafeaua, mergeam la lucru, mă 
pregăteam să merg la restaurant și, în final, mă 
conducea din nou acasă.

Ceva mi se păruse bizar. Nimeni înainte de 
el nu s-a mai comportat așa frumos cu mine 
timp de 4 luni... Am început să cercetez și am 
văzut că el urmărea multe fete și se mutase în 
acest oraș pentru că era căutat de poliție. Într-
o zi chiar l-am văzut când se uita la mine pe 
geam. Eram speriată. Îmi doream ca asta să fie 
un coșmar, dar din păcate era pura realitate. 
Nu îmi venea să cred că am stat lângă un ase-
menea om atâta timp.

M-am gândit mai bine și într-o zi m-am de-

cis să îl omor.
Acest om nu avea niciun scop în viață, nu 

avea nici măcar o familie. Mi-am cumpărat 
benzină, covor, sfori și multe alte lucruri ca, 
după ce îl omor, să îl ard pentru a nu mai ră-
mâne vreo urmă.

Îmi făcusem deja planul. Îl rugam să mer-
gem în anticariatul de la subsolul bibliotecii 
în care era frig, nu exista mâncare și era izolat 
fonic, încât nimeni nu-l putea auzi dacă cerea 
ajutor. Eu eram singura care avea cheia, așa că 

totul trebuia să meargă perfect. L-am ținut în 
anticariat o săptămână, fără nicio condiție sau 
vreo modalitate de scăpare. După a șaptea zi, 
m-am dus la el și l-am rugat cu o cafea. El a 
crezut că eu chiar îl voi ierta, dar se înșelase. 
În acele 4 luni în care ne cunoscuserăm, îmi 
zisese că el e alergic la siropul de alune, lucru 
care m-a ajutat foarte mult. În acea cafea i-am 
pus mult sirop, astfel încât acesta a murit în 
mai puțin de 4 minute. Eram mândră de mine. 
Imediat după ce a murit, l-am luat și l-am dus 
într-o pădure pentru a-l arde.

Eram destul de sigură că acea pădure era 
liberă, dar mă înșelasem. În timp ce puneam 
benzină pe el, un cuplu a trecut pe lângă mine 
și au sunat la poliție fără a mai sta la discuții. 
Polițiștii m-au arestat, iar această poveste o 
scriu din mica mea celulă.

Experienţa mea stranie 
într-un anticariat

Popescu Aida-Nicola
Clasa a IX-a C, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”

Profesor îndrumător: Mărgulescu Marcela-Carmen
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Eu percep viața de elev ca fiind una cu flu-
xuri și refluxuri, precum a mărilor și a oceane-
lor. Adică există și clipe frumoase, pe care le 
petrecem alături de cei dragi, dar mai există și 
momente nu tocmai plăcute. Momente în care 
simți că totul este întors împotriva ta. Simți 
cum adrenalina îți curge prin vene, precum 
agonia și extazul... precum iubirea adolescen-
tină care este la fel cu viața, de 2 tipuri: poate fi 
atât de frumoasă, încât să te facă să-ți schimbi 
percepția față de cei din jur, ba chiar și față de 
propria-ți persoană. Totul trebuie să fie mo-
derat. Trebuie să simți afecțiune de la cei din 
jur, dar nu prea multă, deoarece te poți plictisi. 
Este extraordinar cum fiecare moment, fieca-
re persoană, fiecare clipă petrecută alături de 
o persoană te poate schimba pe vecie. Fiecare 
persoană apare în viața ta cu un scop, dar nu 
de fiecare dată la momentul potrivit. Așadar, 
toți oamenii din viața ta sunt trecători, sunt 
precum niște pasageri, iar tu, protagonistul, 
ești șoferul. Îi conduci aco-
lo unde au nevoie, iar după, 
te părăsesc, dar trebuie să 
gândim pozitiv. De la toată 
lumea învățăm câte ceva, fie 
el un lucru bun, fie el unul 
oribil, dar cei care ne învață 
să nu fim ca ei, ar trebui să-și 
revizuiască al lor comporta-
ment, să învețe lucruri bune 
de la cei cu experiență. Mie 
îmi place să învăț lucruri in-
teresante de la cei mai mari 
și recunosc, fără nicio ezi-
tare, că sunt și oameni mai 
buni decât mine. Învăț de la 
ei ca mai apoi să îi învăț și eu 
pe alții la rândul meu. Pen-

tru că…, până la urmă, acesta este scopul meu 
în viață. Să fie pace și echilibru între noi toți. 
Îmi place să fiu o persoană bună.

Sunt o groază de păreri diferite despre viața 
de elev, dar părerea mea este că adolescența 
este cea mai frumoasă parte a vieții. Este o pe-
rioadă în care trăim niște sentimente atât de 
puternice, încât nici nu ne vine să credem cât 
de invincibili suntem. Magnific, nu-i așa? Ca  
elev, acum chiar licean, pot spune că nu este 
chiar atât de urât cum mulți cred. Nouă doar ni 
se introduc în creier niște informații false care 
se transmit din generație în generație.

Oameni mai mari, care însă sunt la fel de 
confuzi ca noi, consideră cea mai mare putere 
din lume convingerea. Ei încearcă să îi convin-
gă pe alții ceva ce nu cred sau știu sigur nici 
măcar ei. Așa am fost modelați. Să împărtășim 
diferite idei, diferite informații care nu sunt 
decât niște aberații, de aceea nu trebuie să bă-

Pagină de jurnal
Popescu Aida-Nicola, Clasa a IX-a C

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Profesor îndrumător: Mărgulescu Carmen
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găm în seamă tot ceea ce 
este în jur.

Viața de elev este o an-
goasă. Este foarte frumos 
să mergi la școală pentru 
a te întâlni cu colegii tăi, 
dar, la un moment dat, 
picați toți pe gânduri și vă 
reamintiți că nu ați făcut 
tema la o anumită mate-
rie. La liceu este frumos, 
sunt cei mai minunați ani.

 E acea perioadă în care simți cum frica îți 
trece prin vene pentru că ai luat o notă mică și 
nu vrei să afle părinții tăi. 

Dacă noi nu ne facem amintiri acum, în pe-
rioada în care suntem elevi, adolescenți, nu 
avem atâtea probleme pe cap... atunci când o 
să ne facem? Oare o să avem ce să le povestim 
nepoților noștri despre școală, dacă noi proba-
bil nu o să mai facem școala fizic? Poate o să 
ne transformăm în niște roboți, poate o să fim 
controlați de tehnologie mai mult decât sun-
tem deja. Oare următoarele generații o să fie la 
fel de chinuite și zăpăcite ca această generație? 
Oare o să vină vremuri mai bune sau o să fie 
mai groaznic decât ne-am aștepta vreodată? 

Aceste gânduri îmi dau fiori. Trăim, din păca-
te, constant acest sentiment ciudat, trăim niște 
timpuri pe care nimeni nu le-a trăit și sper să 
nu le mai trăiască cineva vreodată.

Viața, într-adevăr, poate nu este mereu așa 
roz cum ne-o imaginăm, dar... întrebarea mea 
este: Dacă noi nu percepem viața frumos și 
nu încercăm să ne-o creăm bună, atunci cum 
vrem să fie totul roz? Noi, doar noi, ne putem 
crea povestea, fiecare dintre noi este protago-
nistul însuși, noi suntem  responsabili de ale-
gerile pe care le luăm zi de zi.

În concluzie, coroborându-mi ideile, pot 
spune că viața de elev este una magică, dacă 
noi știm să ne-o creăm în așa fel încât să fie 
așa. ,,Într-un final totul va fi bine, iar dacă nu 
este bine, înseamnă că nu este sfârșitul!” 
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Personajele:
Casandra- fata iubitoare a scrisului 
Anastasia- fata curioasă
Lya- mama Casandrei
Acțiunea se desfășoară în casa Casandrei

Actul I
Tabloul I
(Camera Casandrei în care predomină 

verdele: pereții - verzi ca smaraldul, covorul 
alb, iar într-un colț al camerei era o masă cu 
o vază de flori galbene. Pe pat stătea deschisă 
cartea ,,Life of Pi”, de Yann Martel. O bibliotecă 
uriașă era chiar în fața Anastasiei. Camera te 
îmbia să călătorești în alte lumi, trăind emoții. 
O altă cameră se ascundea după rafturile cu 
cărți. În mijloc, o masă cu un patefon din anul 
1924. Muzică pe fundal, iar Casandra scria.)

Anastasia: (placut uimită) În toată casa ră-
sună muzică!

Casandra: Anastasia?! Nu te-am auzit când 

ai venit. (Continuă să scrie)
Anastasia: (curioasă) Cum poți să scrii și să 

asculți muzică în același timp?

Casandra: În fiecare zi, pentru mine este o 
plăcere să dau drumul la muzică și să încep di-
alogul cu cărțile. 

(Pe fundal se aud melodii din categoria  
,,Chill vibes”)

Anastasia: Ai un program anume?
Casandra: (întorcându-și capul și privind-

o pe Anastasia cu încredere) Da, am un anumit 
program de citit și scris. Cititul este o plăcere 
enormă, e ceea ce îmi face ziua mai bună. 

Anastasia: (cuprinsă de emoții, începe să 
miroase fiecare carte în parte, să își plimbe 
ochii printre rânduri, să atingă fiecare co-
pertă…)

Tabloul II
(Se vedea pe fața Anastasiei fericirea și 

curiozitatea fiecărei povești. Stătea pe pat 
cu multe cărți în jurul ei și citea foarte atentă 
fiecare început de carte. Îi plăcea. O cuprin-
dea curiozitatea din ce în ce mai mult.) 

Anastasia: Ai o carte preferată?
Casandra: Da! ,,Life of Pi”, de Yann Martel. 

Aceea de acolo. (Arătă cu degetul la cartea cu 
coperți albastre și animale într-o barcă pe ea.)

SCRISUL CA O TERAPIE

DUR MARIA BIANCA, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Clasa a XI-a A
Coord. prof.dr. VERDEȘ MARIA-ROCSELANA

Creație premiată cu locul al II-lea la Concursul „Cititul dăunează grav inculturii”, mai 2021
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Anastasia: (uimită) Wow! Cred că are o po-
veste interesantă.
(Muzica nu se oprește, răsună în toată camera)

Casandra: (plăcut surprinsă de interesul 
Anastasiei) Pi Patel este fiul unui director al 
grădinii zoologice, care își trăiește viața prin-
tre animale și este atras de poveștile despre 
hinduism, islam și creștinism. Când împlinește 
16 ani, pleacă împreună cu familia și animalele 
ținute în cuști spre America de Nord, la bordul 
unei nave japoneze.

Anastasia: Știai că în viață (se zice) trebuie 
să scrii pentru alții...

Casandra: (puțin deranjată) Ba nu!!! Nu, 
nu sunt de acord! Pentru mine scrisul împre-
ună cu muzica este o formă de exprimare, de 
comunicare. Acesta nu poate fi schimbat sau 

ajustat după preferințele sau nevoile cititoru-
lui.

Tabloul III
(Pași mici și puși cu grijă se aud cât mai 

mult apropiindu-se de cameră, fetele fiind în-
trerupte de mama Casandrei.)

Lya: (îngrijorată) Mă scuzați, fetelor, dar 
v-am adus brioșe și ceai cald. 

Casandra: Tocmai ce îi explicam Anastasi-
ei că nu sunt de acord cu scrisul pentru alții... 
Fiecare scrie pentru el. Ideeile mele, rămân ale 
mele. Dar când le împărtășesc și alții, cu atât 
mai bine! Dar nu trebuie să fie neapărat de 
acord cu ele!

(Lya pune tava cu brioșe pe masă, lângă vaza 
cu flori și pleacă. Fetele uită pentru 
un moment despre ce vorbeau și se 
reped spre tavă și ceaiul cald.)

(Cortina pentru scurt timp)
(Casandra se așază pe scaunul 

verde  plin de idei, începând să scrie 
acompaniată de muzică. Limpezi-
mea, claritatea, emoția, empatia, 
adevărul, frumusețea. Toate astea 
se vedeau. Îi plăcea ceea ce făcea, 
ce se petrecea în jurul ei. O anume 
fascinație pentru scris o avea încă 
din copilărie.)

CORTINA
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ACTUL I
Tabloul I

(Patru pereți albaștri plini de pete, semn că 
acea cameră nu mai fusese folosită de câțiva 
ani. Un pat mare pe care erau înșirate mii de 
caiete și cărti. Era camera lui Amber, dar nu 
pentru mult timp.)

Vanessa: (trece pragul ușii în timp ce își 
aranjează părul) Mbună...mi-a zis profesorul 
să te informez ca astăzi începem la ora 12, nu 
la 13.

Amber: Bine...mulțumesc că mi-ai spus! 
Vanessa: În orice caz, am auzit că ai luat 

nota maximă la proiectul condus de domnul 
Madovic... (spune aceasta în timp ce se așeza 
pe patul situat în mijlocul camerei). 

Amber: (își dă părul de un blond mătăsos 
de pe față, și spune) Știi, domnul director a 
spus că fiecare trebuie să își scrie singur lucra-
rea, așa că nu ar fi foarte potrivit ca eu să o fac 
pe a ta (vorbește pe un ton puțin ridicat, să se 
înțeleagă, de fapt, ce vrea.)

Vanessa: Mda, oricum nu aveam nevoie de 
ajutor! (iese din cameră nervoasă și trântește 
ușa în urma ei).

Amber își continuă lectura liniștită, pășind 
din ce în ce mai adânc în lumea imaginației. 
Singura ei portiță spre tăâmul creat 
de aceasta. Nu este tocmai o fată foar-
te comunicativă, dar ceea ce lumea 
nu știa despre ea este că la fiecare 
sfârșit al zilei își noteaza totul într-un 
jurnal pe care îl ținea ascuns în dulap. 
După ce își aranjează cărțile în ruc-
sac, aceasta se îmbracă și pleacă la 
curs. Acolo o așteaptă Tamis. În ciuda 
tachinărilor dintre ea și Vanessa, ei 
doi se înțeleg de minune.

Tamis: (își desface brațele larg, 

cuprinzând-o pe Amber) Hei!
Amber: Hei! (spune în timp ce se așază pe 

scaun și își scoate cărțile) Vanessa a venit la 
mine azi în speranța că îi fac și ei lucrarea la 
proiectul domnului Madovic.

Tamis: (își dă ochii peste cap) off, Doamne! 
și i-am spus de atâtea ori să nu se mai folo-
sească de tine pentru a-i scrie temele...

Amber: Stai liniștit! I-am zis că nu ar fi po-
trivit ca eu să îi scriu lucrarea și a plecat ner-
voasă din cameră (schițează un zâmbet mic în 
coțul gurii). 

Tomis: Știi...voiam să te întreb dacă mâine 
după ore vrei să ne vedem la bibliotecă pentru 
a-ți arăta ceva (se rușinează, sperând ca aceas-
ta să nu creadă că e o întâlnire).

Amber: OK! 
Între timp, profesorul intră în sală și între-

rupe discuția dintre cei doi.

Tabloul II
(În bibloteca facultății, Amber și Tamis sunt 

asezați într-un colț nu foarte populat al încă-
perii. Ea scoate o carte din rucsac și o așază pe 
masă).

Tamis: (mirat) Ăăă, cartea asta are pagini-
le...goale (neapucând să mai rostească ceva, 

SCRISUL CA O TERAPIE
CRUCILĂ-STOICHIN ANDREEA ELENA, Clasa a XI-a A

COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL GHEORGHE MAGHERU”
Coord. prof.dr. Verdeș Maria-Rocselana
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Amber îl întrerupe).
Amber: Cartea asta are o importanță 

foarte mare pentru mine, ca multe alte cărți, 
bineînțeles. De fiecare dată când cineva se 
comportă urât cu mine, deschid cartea și în-
cep să inserez pe foile de un alb imacuat toa-
te gândurile mele. Scrisul, pentru mine, este o 
terapie fără de care nu aș putea supraviețui în 
societate. 

Tamis: Aha! (rămâne uimit, pentru că nu 
știa lucrurile astea despre Amber). 

Amber: (se joacă insisntent cu brățara de 
pe mână) Sunt sigură ca nu doar eu îmi găsesc 
liniștea inserând cuvinte pe foaie. De multe 
ori compun cântece și scriu poezii, pe care, în 
timp, le și cânt sau recit. Faptul că acele foi îmi 
ascultă și primesc cuvintele pe care le scriu, 
este cel mai frumos lucru simțit de mine. În 
sfârșit, simt că  mă asculta cineva cu adevărat, 
după tine, bineînțeles! (râde și îl ciupește pe 
acesta de umăr ca să mai destindă atmosfera).

Tamis: Vai, cât de frumos ai descris totul! 
Universul tău se învârte în jurul unor pagini 
goale de hârtie. Mă bucur mult că ai acceptat să 
ne vedem astazi la bibliotecă, am aflat un lucru 
foarte frumos despre tine (își întinde brațele 
spre ea, semn că dorește să o îmbrățișeze).

Amber: Așa, tu ce carte voiai să îmi prezinți? 
Tamis: (rușinat și jenat în același timp) Cre-

de-mă,  după ce mi-ai prezentat tu, cartea mea 
despre dragoni nu este la fel de interesantă ca 
scrierile tale (îi apare un zâmbet vag în colțul 
gurii. Aceștia rămân în sunetul liniștitor al răs-
foirii paginilor până la apusul soarelui).

Tabloul III
Următoarea zi, Amber vede  o scrisoare pe 

măsuța din camera ei. Era anonima care spu-
nea că aceasta a fost aleasă perntru a-și repre-
zenta facultatea la cel mai important concurs 
de recitat poezii – creații proprii. Surprinsă 
și supărată în același timp, îl sună pe Tamis, 

povestindu-i ce s-a întâmplat, punându-se de 
acord să se întâlnească din nou la bibliotecă.

Amber: (frecându-și mâinile, stresată) Ta-
mis! Am avut încredere în tine când ți-am spus 
că scriu! Cum ai putut să îmi iei poeziile pe as-
cuns și să mă înscrii la concurs?

Tamis: (încercând să o calmeze pe Amber) 
Crede-mă, am rămas la fel de uimit ca tine când 
am auzit că  te-a înscris cineva la concurs! Eu 
nu aș face așa ceva, mai ales fără acordul tău și 
știi asta...

Amber: Offf, scuze! M-am panicat,  pentru 
că tu erai singurul căruia i-am spus lucrurile 
astea și nu știu cine altcineva ar fi putut să facă 
asta!

Tamis: Stai liniștită, nu te învinovățesc de 
nimic. Și eu aș fi procedat la fel. Dar îți promit 
că voi afla cine a făcut asta.

Amber: (se calmează) Super! 
Tamis: Dar...sper ca vei participa la concurs. 

Până la urmă, este cel mai faimos concurs de 
recitat poezii din lume! Și nu degeaba ai fost 
aleasă tocmai tu, poeziile tale sunt foarte fu-
moase și inspirate din trăirile tale. Cu ocazia 
aceasta,  ai putea ajuta și alte fete aflate în lo-
cul tău, le-ai da încredere  și putere pentru a 
trece peste toate vorbele aruncate asupra lor 
așa cum ai făcut tu. Și-ar putea scrie propria 
lor carte cu pagini goale pentru a-și înșira în ea 
gândurile, trăirile și emoțiile lor.

Amber: (uimită de cum i-a vorbit Tamis) 
Cred că ar fi o idee foarte bună, aș putea ajuta 
mulți oameni cu mesajul poeziilor mele. Cred 
că o să compun o poezie exact despre asta! 
Mulțumesc, Tamis, nu știu ce m-aș face fără 
tine! (Spune totul în timp ce îl îmbrățișează. 
Aceștia se ridică de la masă și pleacă în came-
rele lor, pregătindu-se pentru o nouă zi de fa-
cultate și cu misterul înscrierii lui Amber la cel 
mai important concurs de recitat creații pro-
prii).

CORTINA
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Sensul vieții e Calea, e deplasarea pe dru-
mul vieții. Pentru om, Calea e Adevărul și Viața. 
Omul este conștient de el însuși ca și de exis-
tența multor lucruri. Felul în care se concepe 
omul pe el însuși are o influență majoră asupra 
felului în care gândește, simte și acționează. În 
viață omul își pune un număr infinit de între-
bări. La unele dintre ele omul găsește răspuns 
fără cea mai mica dificultate, la altele el are ne-
voie de ceva timp pentru a gândi, a analiza și a 
deduce un răspuns care îl satisface la moment, 
iar altele rămân retorice, măcinându-l secole 
de-a rândul. Viața 
însăși înseamnă să 
pui întrebări, și nu 
întotdeauna să afli 
răspunsuri. Pre-
zența noastră în 
Univers este ceva 
prea ambiguu 
pentru a fi explicat 
în cuvinte. 

Basmul româ-
nesc este un rezul-
tat al formulării și 
reformulării poveștii prin spunerea ei de către 
adulți diferiți altor adulți și copii. În atmosfera 
culturală a vremii povestitorul, în timp ce zi-
cea povestea, omitea sau adăuga noi elemente 
pentru a o face mai semnificativă pentru sine 
sau pentru ascultătorul pe care îl cunoștea în-
deaproape. Naratorii succesivi, având specifi-
cul culturii orale, au adaptat povestea între-
bărilor puse de copil, încântării și spaimei lui, 
pe care acesta le exprima deschis sau le indica 
prin limbajul corpului. Întâlnim în spațiul ro-
mânesc basme ce au la bază versiuni ale bas-
melor populare (unele dintre ele circulând în 
diferite forme) prinzând viață sub condeiul 
unor scriitori ca Al. I. Odobescu, V. Alecsandri, 
Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ioan Slavici. Bas-

mul alătură cele două generații în care bătrâ-
nul și copilul sunt împreunați formând un în-
treg. Această metamorfozare reiese foarte clar 
dacă ne uităm la personajul din basmul „Statu 
-Palmă- Barbă-Cot călare pe jumătate de iepu-
re șchiop” ce are înălțimea de o palmă (aseme-
nea unui copil), dar are barba de un cot (este 
bătrân); „călărește un iepure”(e sprinten), 
dar iepurele este doar jumătate, deci este ne-
putiincios, neîntreg. Ne este descrisă doar ju-
mătatea iepurelui care este șchioapă, căci din 
două labe a rămas doar una. Personajul înca-

lecă un iepure cu 
o singură lăbuță 
cu rol de talis-
man, rămas de 
pe urma virilității 
adultului, basmul 
ilustrează o ima-
gine completă a 
vârstelor omului, 
punând accent pe 
începutul din co-
pilărie și sfârșitul 
din bătrânețe. 
Avem de-a face cu 

un personaj năzdrăvan, care are puteri magice 
ce țin de viață și de moarte. 

Pretutindeni în spațiul românesc, indife-
rent de timp și de circumstanțe, basmele au 
înflorit, jucând rolul unor chei ce închid și des-
chid spațiul inconștient al poporului, un spațiu 
tabu ce este supus cenzurii: „A fost odată ca ni-
ciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti” – formula 
prin care începe basmul este și locul de unde 
e posibilă povestea. ntâlnim adesea în basme-
le românești figura Sfântei Duminici, cu rolul 
nu doar de a-l proteja pe erou, ci și de a-i testa 
calitățile. Ea îl pune la încercare pe erou, pro-
vocându-l la nesomn,așa cum e cazul cu Harap 
- Alb, pentru că a nu dormi nu înseamnă numai 

Eleva Dur Maria Bianca, Clasa- a XI-a 

Eroii basmelor-modele pentru copii
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a birui oboseala fizică, ci mai ales a da dovadă 
de forță spiritual. Abia atunci când toate obsta-
colele au fost depășite, personajul principal se 
dovedește a fi demn de a primi sfaturile și aju-
torul ei. Ileana Cosânzeana se afla întotdeauna 
în partea cea mai îndepărtată a lumii, astfel 
realizându-se o unire a două puncte opuse ale 
universului, călătoria însăși are ca scop unirea 
contrariilor. Locul prin care trece este unul 
impresionant, plin de elemente fantastice: 
„Făt-Frumos 
se sui-n lun-
tre și, vâslind, 
ajunse până 
la scările de 
marmură ale 
palatului. Pă-
truns acolo, 
el văzu în bol-
tele scărilor 
candelabre cu 
sute de brațe, 
și-n fiecare 
braț ardea 
câte o stea de 
foc.”[15]. Aici, 
în locul cel mai întunecat, după codrii, după 
ape, peste țări și peste mări, se află mireasa 
promisă, modelul de frumusețe desăvârșită, 
răsplata oricăror dorințe, țelul oricăror aven-
turi pământene și nepământene. Ea este în-
truchiparea perfecțiunii, o promisiune că fe-
ricirea făgăduită de urzitoare sau de părinți, 
va fi una pe măsura isprăvilor sale. Doar 
acei viteji capabili de cea mai înaltă realiza-
re pot face față revelației totale a desăvârșirii 
acestei frumuseți feminine. Pentru oamenii 
simpli ea, femeia, apare sub diferite forme, 
în concordanță cu nivelul fiecarui muritor de 
dezvoltare. Femeia, în limbajul simbolic al 
basmului, reprezintă cunoașterea, totalitatea 
a ceea ce poate fi cunoscut de către erou. Pen-
tru a ajunge la revelație și a nu fi înfrânt, eroul 
trebuie sa fie pregătit, trebuie să progreseze 
pe calea inițiatică a vieții, să se dezvolte odată 

trecut prin diferite etape. Dacă eroul face față 
piedicilor apare revelația cunoașterii, deoare-
ce fata de împărat promisă, de este privită de 
ochi inferiori este redusă la o condiție inferi-
oară, de este privită de ochiul care înțelege, ea 
este salvată. În basmele românești, motivele 
principale sunt centrale în existența psihică: 
travaliul înființării și al devenirii, al păstrării 
unității în transformare, iar această trans-
formare este dată de întâlnirea cu dracul. 

Eroii din basmele 
românești, fie ca 
este vorba despre 
Harap-Alb, fie că 
este Ipate ori Stan 
Pățitul, toți trec prin 
procesul de meta-
morfoză simbolizat 
prin somn. Creato-
rii basmelor rare-
ori s-au mulțumit 
sa considere marii 
eroi ca fiind oameni 
obișnuiți ci ei au fost 
înzestrați cu puteri 
supranaturale, dacă 

nu din momentul nașterii sau al conceperii lor. 
Basmele populare românesti prezintă eroi 

excepționali care pot fi modele pentru copii 
de curaj, determinare, dreptate. Rolul pe care 
basmele le au asupra dezvoltării imaginației 
este de econtestat la orice vârsă.



17

m CUGET LIBER m Anul XXVI m Nr. 62 m iunie 2021 m

Există povești peste tot, trebuie doar să îți 
dai răgaz să le privești, măcar pentru o clipă. 
Și un ochi de apă poate prinde o rază de soa-
re și să îți ofere un spectacol de culoare. Orice 
ne înconjoară, ne poate spune o poveste, une-
ori chiar povestea noastră. Demult am făcut o 
fotografie în pădurea copilăriei mele pe care 
o privesc din când în când pe ecranul mic al 
telefonului. De câte ori p privesc îmi amintesc 
de bunica, de vremuri fără griji și multă liniște 
îmi coboară în suflet. Umblând prin coridoare-
le memoriei ajung deseori în pădurea unde am 
văzut pentru prima dată un spectacol creat de 
natură. Sau poate le-am conștientizat pentru 
prima data.

O întâmplare po-
trivită a pus o mică 
sămânță în pământul 
care învelea rădăcini-
le unui arbore. Peste 
ani, mi-au oprit pasul 
și m-au îndemnat să 
îi privesc.

Ai spune că ne 
aflăm într-o mare 
sală de dans, iar toți 
copacii sunt conectați 
doi câte doi. Unii la 
primii pași, alții poate la ultimii. Doar unul 
singuratic așteaptă momentul potrivit. Deși 
natura ne oferă aceeași muzică, o auzim dife-
rit. Noi părem a face un pas de tango în doi, 
el sigur și puternic, eu fragilă și înduietoare. 
Alții par să danseze Lambada. Ne-ai putea de-
numi „Dansul arborilor” Ori poate nu e nici 
un dans… S-ar putea să fim doar niște pomi, 
așezați pe iarba proaspăt tunsă, într-un parc 
urban. -Mie-mi pare o încăierare generală. Unii 
sunt încercuiți, nu mai au scăpare. Nu e dans, 
e bătaie. Se lasă cu victime! E doar un pom sau 
șase-șapte.

Așa să fie? Sau…
Să fim oare ca viața oamenilor? Unii se 

îmbrățișează, alții sunt solitari – greutățile 
vieții îngenunchează pe cei slabi, cei puter-
nici rămân in picioare. Frunzele fac parte din 
scenariu. Rădăcinile diferă. Când privirea își 
oferă răgazul de a ne vedea, gândurile por-
nesc un dialog: -Eu cred că sugerați neputința 
de a înainta, din cauza barierelor puse de 
alții. -Interdependență, simbioză, desprin-
deri si interconectări, o capcană, tu, cel din 
spate pari fără scăpare! -Împlinire-când dra-
gostea îmbrățișează rațiunea. Modul în care 
iubirea a prins rădăcini, a crescut, infrunzit… 
O încleștare a crengilor ceea ce mă duce cu 
gândul la o îmbrățișare cu dragoste! Suntem 
doar niște copaci îndrăgostiți! El, sprijin și ea 

mângâiere dar în ace-
lași timp susținere-n 
îmbrățișare. Două inimi 
care bat la unison până 
când ajung una, confun-
dându-se.

-Nu! Eu văd o 
îmbrățișare imper-
fectă. De exemplu ca 
atunci când doi oameni 
s-au certat, dar sufle-
tele lor se află într-o 
conexiune indestruc-
tibilă. M-agăț de tine 

fiindcă ești mai puternic. Haide înapoi la 
mine,iertare,împăcare. Mi-e mai bine lângă 
tine! Însă să fie doar dragoste neîmpărtășită? 
Crengile se agață în van de trunchiul care nu se 
apleacă în îmbrățișare…-Ești doar un copil. Un 
copil care își îmbrățișează părintele…înainte 
ca cel din urma să se „ducă” sau care încear-
că să-i explice părintelui să privească înainte 
spre viitor și să încerce să uite un pic de ideile 
si preconcepțiile atât de înrădăcinate! Îi pare 
cam greu!!! Însă până la urmă copilul își în-
conjoară mama, o îmbrățișare caldă. E iubirea 
copilului față de părinte! S-ar putea scrie și o 
poezie:

Amintire din pădurea copilăriei mele
DUR BIANCA , Clasa a XI -a A
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Adolescența este o etapă de dezvoltare, 
trecând de la copilărie la maturitate. Aceas-
tă etapă constituie schimbări fizice, sociale și 
emoționale. Începem să realizăm mai multe, 
să ne orientăm către ceva ce ne place, să ne 
identificăm pe noi înșine. O parte dificilă este 
integrarea în grupuri, deoarece nu găsești 
mereu persoane cu aceleași interese comune 
ca și tine. 

 «Brațele unui copil ce își îmbrățișează 
mama. 

O rugă sau o implorare de iertare.
O primă timidă îmbrățișare,
Un gând de dor ce prinde vise în brațe,
O creangă ce nu vrea să moaă,
Și ce se prinde încrâncentă de trupul ma-

mei.
O poezie ce și-a uitat sfârșitul
Și cere ajutorul unei muze din pădure.
O strângere de mână bărbătească.
Sau mângâierea unei mame bune.
Simbol de dragoste în mijlocul naturii,
Ce doar dumnezeirea știe să îi dea viață.»
Înlănțuire spre infinit…
La început,a fost un puiet ce promitea.Cu 

timpul creștea devenind cel mai svelt din noul 
parc. Dar Ea ,Mama-Natura, temându-se să 
nu atingă perfecțiunea, hotărî să dividă sfe-
ra. Așa că, la începuturi, Adam! Se încovoaie 
spre dreapta făcându-i loc “Evei” ce creștea 
din coasta lui. Din aproierea lor tandră, apă-
ru încă un lăstar,ce tindea să-i cuprindă într-o 
înlănțuire spre albastrul nemărginit..

Îmi amintesc un un detaliu: “mâna dreap-
tă” a lui pare să nu-i aparțină. Culoarea ei e 
ușor diferită de restul ansamblului și nici nu 
are o continuare firească, dreaptă, ci părea 
mai degrabă că vrea să-i cuprindă și să-i țină 

înlănțuiți pe vecie.  Îndepărtându-mă de ima-
gine, simțeam o ciudată nevoie de eliberare…
Imi imaginez că acești copaci fac parte din 
parcul care veghează coloana infinitului dăltu-
ită de Brâncuși, spre nemurire. A contemplat 
până la adorație, ea natura..și astfel fără să-și 
dea seama a creat acest grup înlănțuit. Unitate, 
protecție, la bine și la greu, pentru toteauna… 
sau poate Iuda.-Un viitor mare copac se spriji-
nă pe un mare copac pentru totdeauna! Dova-
da iubirii si prieteniei la… arbori!

 Să ne rugăm sa nu fie descoperiți de un om 
ca imediat ar vedea „anomalia” și s-ar gândi 
să-l taie ori pe ăla mic ori pe cel falnic. Un om 
s-ar fi debarasat imediat de un altul aparent cu 
probleme. Dar… „strâmbii” întăresc „drepții”… 
Dacă s-ar feri s-ar strâmba și ei. Așa ceilalti 
cresc în jurul lor și se înalță toți spre lumină… 
Își păstra capul sus prin lumea de afară. Capul 
și spatele. Așa i-au spus, să meargă cu spatele 
drept, orice-ar fi. Dar acest orice-ar fi deveni-
se la un moment dat atât de greu de dus, în-
cât simțea că i se încovoia ființa până când era 
aproape să atingă pământul cu fruntea. Și asta 
și făcea. Pe dinăuntru. Din afară, totul părea 
trainic, cu aspirații până sus, aproape de cer. 
Și așa, a învățat că dualitatea poate însemna și 
altceva. Mai puțin de condamnat. A învățat să 
calce apăsat, cu spatele drept și buzele aproa-
pe sărutând seninul, dar cu sufletul croindu-și 
drum, înspre sus, printre obstacole care une-
ori apasă înspre prea jos.

Apostoiu Olivia Andreea, clasa a X-a C
Coordonator, prof. Rada Lavinia

Adolescenţa
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Este, totodată, și un stadiu în care te poți re-
volta cerințelor părinților și să fii tu însuți, să 
încerci orice fel de activitate mai nechibzuită, 
negândindu-te la consecințe. Din păcate, mulți 
adolescenți sunt sensibili și reacționează ne-
gativ la orice fel de critică sau jignire adresată, 
asta aducându-i într-o stare de posibilă izolare 
și lipsă de încredere în sine.

Mulți adolescenți văd pe diferite rețele de 
socializare persoane care arată diferit față de 
ei și asta îi poate face nesiguri și să se subes-
timeze. Însă, ignorând aceste „standarde”, te 
poți concentra mai mult pe tine și să te apreci-

ezi așa cum ești.
Această etapă se poate defini ca dorința de 

independență, crearea idealurilor, formarea 
unui grup de prieteni, alegerea unui model în 
viață, asumarea riscului și a răspunderii, o po-
sibilă dorință de obiceiuri nesănătoase (dro-
guri, alcool, etc), anxietate, etc.

Adolescența este un drum uneori lin, une-
ori zdruncinat. Trebuie doar să fii optimist și 
să te concentrezi pe frumosul din viață. Este 
cea mai frumoasă perioadă a vieții, unde poți 
face multe fără să te gândești prea mult la vii-
toarele probleme.

Tatiana Ţîbuleac e o prozatoare din Repu-
blica Moldova, stabilită de câțiva ani la Paris, 
apreciată pentru cele două cărți ale sale, tul-
burătoare, care ilustrează ideea că lipsa iubirii 
îi izolează și îi înstrăinează pe oameni.

,,Grădina de sticlă reconfirmă intrarea în li-
teratura de azi a unei scriitoare talentate și in-
teligente, care știe să alieze cruzimea observa-
ției și compasiunea față de suferință, scoțând 
la iveală tragedia destinelor și frumusețea vie-
ții.” (Gabriela Adameșteanu)

Autoarea aparține unei generații care n-a 
avut stabilitate: s-a schimbat sistemul de no-
tare în școli, s-a schimbat limba (s-a făcut 
trecerea de la moldovenească la română: ace-
leași cuvinte au devenit o altă limbă). Dacă la 
început erau mândri că sunt pionieri, apoi au 
renunțat la cravată în semn de rebeliune, re-
nunțând și la uniformă. S-au deschis granițe-
le și mulți colegi au plecat în România. Toate 
schimbările sunt prezentate în roman.

Cartea prezintă povestea unei orfane cres-
cute de o rusoaică din Chișinău, confruntân-
du-se cu diverse drame personale, pe fundalul 
transformărilor politice și sociale din Republi-
ca Moldova, imediat după 1990.

Subiectul cărții e trist și dureros, tema fiind 
(ne)iubirea de mamă (din acest punct de ve-
dere apropiindu-se de celălalt roman Vara în 

care mama a avut ochii verzi), frazele îți intră 
brutal în suflet, taie în carne vie și, chiar dacă 
nu te regăsești decât parțial, încerci să înțelegi 
ce se întâmplă în jurul tău.

Asemenea eroului principal al romanului 
Vara în care mama a avut ochii verzi”, Lastoci-
ka are față de Tamara Pavlovna, binefăcătoa-
rea și asupritoarea ei, sentimente de ură, dar 
și de recunoștință.

Este o poveste autentică, surprinzătoare, 
tulburătoare, de o rară bizarerie. Femeia vor-
bește despre o copilărie dureroasă, în care 
amintirile fericite nu-și găsesc  loc, plină de 
episoade de-o cruzime ireală. 

Grădina de sticlă e o frescă socială comple-
xă atât prin intensitatea conflictelor, cât și prin 
paleta personajelor. 

Chiar dacă e tristă, crudă, cartea te capti-
vează prin adevărul ei. Fetița chinuită devine 
o femeie chinuită, care are puține clipe de feri-
cire. Ea suferă pentru toți oamenii pe care i-a 
cunoscut în viața sa. 

Prin intermediul cărții, cei din generația 
mea (a ,,decrețeilor”) își amintesc de spălatul 
sticlelor, de hainele vechi utilizate la diverse 
alte lucruri în gospodărie, de confuzia gene-
rală din anii”90,de disperarea oamenilor care 
au avut ceva economii și s-au trezit că nu mai 
valorează nimic peste noapte.

Grădina de sticlă
de Tatiana Ţîbuleac

  ,,Cea mai bună stare pentru a face literatură e inconștiența”
 (Tatiana Țîbuleac)
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Regret că n-am studiat limba rusă în școală 
pentru a putea citi și înțelege pasajele din rusă 
inserate pe parcursul cărții.

Sunt surprinse în Grădina de sticlă discuți-
ile contradictorii despre perestroika și Gorba-
ciov, părerile fiind împărțite: unii că-i va scoa-
te la suprafață, alții că-i va duce într-un loc în 
care vor regreta. S-a obținut democrația, chiar 
dacă au fost și lucruri care i-au afectat. Peres-
troika a însemnat revenirea limbii române și 
aceia care aveau cărți în limba română, nu tre-
buia să le mai ascundă.

Episodul cu Greta 
care vine la școală cu 
o carte cu grafie latină 
atrage atenția. Copiii au 
fost foarte curioși, nu 
au înțeles ce e cu limba 
asta, dar la citire, cuvin-
tele sunau cunoscut.

Protagonista trăieș-
te cu intensitate ciocni-
rea dintre două culturi, 
două limbi, acest lucru 
influențând devenirea 
ei. Are o viață lipsită de 
bucurii, marcată atât de 
propriile suferințe, cât 
și de cele ale celor din 
jur, fiind salvată de dorința arzătoare de a de-
veni medic în România, unica portiță de scăpa-
re și de eliberare.

Cartea prezintă nefericirea unui popor 
transpusă în nefericirea unei fete orfane: o 
Moldovă ca o Lastocikă.

Istoria de viață este specifică unei Basarabii 
oropsite, în care e prezentă nefericirea colec-
tivă de a nu ști al cui ești, cum trebuie să vor-
bești, cum trebuie să fii, pe cine trebuie să iu-
bești. Rus, moldovean sau român. Nu știi dacă 
să îți iubești părinții care te-au abandonat sau 
pe mama adoptivă care te-a chinuit.

Sunt prezentate două experiențe: cea din 
România ,,Când îmi spunea toanta de Floricica 
cât de mișto i se pare că știu limba rusă și ce 
noroc am avut noi, basarabenii, că am învățat-
o de mici…Mă întunec”. Cea de-a doua experi-
ență este aceea de a nu mai aparține vreunei 

țări:,, E destul să treci dimineața un prag ca 
ceilalți să spună că ești plecat. Dar să treci o 
graniță doar la mine în cap, și acolo cu chirie”.

Personajul conștientizează că limba nu 
poartă nicio vină, e un avantaj să o cunoști, dar 
,,norocul” de a o învăța n-a reprezentat un no-
roc.

Limba rusă era limba cultă în Moldova, iar 
limba română era limba vulgară. Lastocika os-
cilează între cele două limbi și românismul afi-
șat de unii i se pare bizar.

,,Fascinația asta pentru 
ruși – fără a-i înțelege, fără 
a-i cunoaște – mă depă-
șește și mă doare. Au tre-
cut atâția ani de când am 
ajuns la București și nu s-a 
schimbat nimic. Tot ,,ru-
soaică” am rămas. Limba 
și frica: cu cât mă cumpăr, 
cu atât mă vând”.

Cartea alternează cru-
zimea cu blândețea sen-
timentelor pe aceeași pa-
gină și te trece prin mai 
multe stări în același timp. 
Nu încearcă să îndulcească 
sau să masheze durerea. 
Șochează prin sinceritate, 

prin stilul provocator, cutremurător, dar care 
spune adevărul.

,, Grădina de sticlă este, în mai multe feluri, 
romanul unei întregi generații feminine și al 
unei povestitoare pe cât de autentice, pe atât 
de surprinzătoare.” (Simona Sora)

Prof. Mărgulescu Marcela-Carmen
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”
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Personaje:
TRECUTUL
PREZENTUL
VIITORUL
VOCEA (vocea interioară a personajelor)
AMARYLLIS (una dintre victime)
JACK (tatăl lui Amaryllis)
JUSTIN

ACTUL I
TABLOUL I

DECORUL
O cameră fără ferestre și fără uși. În încăpere 

există o masă rotundă din lemn de nuc, trei scaune, 
trei cești, un ceas cu marginea roșie, o bibliotecă și 
foarte multe flori de diferite soiuri și culori.

TRECUTUL, PREZENTUL și VIITORUL stau la 
masă și discută despre diferite victime în timp ce-
și beau ceaiul.

PREZENTUL:  Ce i-ai făcut lui Amaryllis, 
Trecutule? (își pune mâinile în cap). E acolo 
ghemuită s�i nu-s�i revine … nu poate să se ridice 
din prăpastie. Când o ridic put�in, tu o pui iar la 
pământ.

TRECUTUL (zâmbește superior): Amaryllis…
ce tânără î�ncântătoare, pe care o pot�i privi 
î�ndelung s�i tot nu te saturi atât de frumuset�ea 
fizică, dar s�i a sufletului. Păcat î�nsă că a trebuit 
să-i distrug toată frumuset�ea… ce să faci, dacă nu 
se t�ine bine?!

PREZENTUL (dă cu pumnul în masă): De ce 
trebuie să fii atât de rău mereu? De ce? Viitorule, 
tu nu ai de gând să spui nimic? De ce es�ti mereu 
as�a de tăcut s�i calm? (își arcuiește sprânceana 
stângă). Um…hello, Viitorule, es�ti aici cu noi?

TRECUTUL (râde zgomotos): Ai spus, aici, 
cu noi! Adică, î�n PREZENT! Numai la tine te 
gândes�ti, PREZENTULE…

PREZENTUL (aduce la el o carte din 
bibliotecă s�i loves�te cu ea capul TRECUTULUI): 
Râzi ca prostul… tu ar trebui să lucrezi la o 
emisiune din aia, cu idiot�i, că-t�i bubuie capul de 
prost ce es�ti!

VIITORUL (î�s�i dă ochii peste cap): Putet�i 
î�nceta, vă rog, amândoi? Vă comportat�i ca doi 
copii s�i nu vă concentrat�i pe ceea ce trebuie. Pe 
Amaryllis. Dacă vreau să o mai văd, trebuie ca tu, 
PREZENTULE, să o readuci pe calea cea dreaptă. 

Trecut, prezent 
sau viitor?

ROȘU MARA CLARISA 
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”, Clasa a IX-a A

Coord. Prof.dr. VERDEȘ MARIA-ROCSELANA
Lucrare premiată cu Locul al II-lea la Concursul „Cititul dăunează grav inculturii”, mai 2021
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Acum mergi la ea, nu vreau să vă mai aud cum vă 
certat�i.

Prezentul se ridică de la masă, își reînoiește 
ceașca sa de ceai de plante și se infiltrează apoi în 
mintea lui Amaryllis.

TABLOUL II 

Camera lui Amaryllis. În încăpere există un 
pat, două noptiere, un birou cu un scaun  și un 
dulap făcute toate din același tip de lemn. Există 
o porțiune în care sunt afișate desenele fetei. 
PREZENTUL își face apariția în cameră și îi aude 
gândurile ființei.

VOCEA ( lui Amaryllis): De ce mi s-au 
î�ntâmplat atâtea mie? De ce a trebuit să moară 
mama? Nimeni nu mă î�nt�elege. N-ar trebui să fiu 
aici. Ar trebui să fiu cu mama. Acolo nimeni nu te 
judecă,  acolo toată lumea este bună.

PREZENTUL (își pune mâinile în cap): Ce să 
fac?  Ce să fac? Gândes�te, PREZENTULE, că de aia 
ai cap! Bine, n-ai, dar trecem peste! Gândes�te-te 
că iei bătaie de la VIITOR… s�i ce mai doare bătaia 
de la el. Ultima dată n-am mai putut să mă ridic. 
Vai, s�i acum, dacă iau bătaie, mă…

VOCEA (lui Amaryllis): Vreau doar să fiu 
lângă mama...

PREZENTUL (mărește ochii): Aoleu! 
Concentrează-te! Haide, pot�i să o faci… adică 
sper că pot�i.

PREZENTUL se concentrează și spune câteva 
vorbe, dar nu e sigur că tot ceea ce a spus este bine.

PREZENTUL: Nu trebuia să lipsesc de la 
orele de latină! Oare de ce n-am furat notit�ele 
TRECUTULUI? El mereu uită că are câte ceva, 
trebuia să i le s�terpelesc! După, vedeam eu cum 
fugeam să nu iau bătaie, î�n New York sau î�n 
Paris, ce conta? măcar scăpam de TRECUT. N- 
are toate t�iglele pe cap…aoleu! Dacă are modul 
aude activat? Mă auzi, mă, sau ba? Nuuu, că dacă 
mă auzea, eram naiba la pământ de multă vreme. 
Amaryllis, PREZENTULE! (t�ipă nervos). De asta 

nu fac eu nimic bine, mă deconcentrez. Nu cred 
că a funct�ionat ce am zis, că dacă funct�iona, nu 
mai era fata asta î�ntinsă pe aici, pe jos. Doamne, 
săraca, zici că-i cadavru viu.  Arătam eu mai 
bine acum 2000 de ani, î�n rochia aia oribilă, roz. 
TRECUTUL î�ncă î�s�i bate joc de mine pe tema 
asta. Doa…

JACK: Amaryllis? Ai venit de la s�coală? 
VOCEA (lui Amaryllis): Dacă mă vede tata 

î�ntinsă pe jos, se va consuma s�i mai tare… s�i el e 
distrus, nu numai eu. Trebuie să mă adun.

PREZENTUL: Da, da, da! As�a te vreau, fato! 
Când eu strig ,,am”, voi strigati ,,reus�it”. As�a, deci 
am…(se oprește câteva secunde). Dumnezeule, 
î�nnebunesc! Cine naiba să strige cu mine când 
doar eu mă aud. Mă, da idiot mai es�ti! Du-te s�i dă-
t�i două palme, s�i când î�t�i revii, să vii să vorbes�ti 
cu mine. 

AMARYLLIS (își șterge lacrimile în fugă și 
clipește des): Da, tată! 

Tatăl fetei intră în încăpere.
AMARYLLIS: I�mi făceam temele.
VOCEA (lui Jack): S� tiu că plângeai, Amaryllis. 

Vocea î�t�i tremură, ochii î�t�i sunt ros�ii, iar nasul t�i 
s-a î�nfundat.

JACK: Bine, draga mea. Ai multe?
AMARYLLIS: Nu!
JACK: Bine... atunci te as�tept î�n sufragerie, 

când termini.
AMARYLLIS dă din cap în semn de aprobare. 

JACK iese din camera fetei.
PREZENTUL (oftează): Of, frumoasă 

Amaryllis …of! Te vom face bine eu s�i VIITORUL! 
I�t�i promit! Merit�i să fii fericită!

AMARYLLIS (îi cade o lacrimă pe obrazul 
stâng): Doamne, dă-mi un semn. Dacă î�ntr-
adevăr î�mi e sortit să mă ofilesc de la această 
vârstă, ofiles�te-mă! Dar… dacă nu, atunci fă-mă 
să renasc ca pasărea Phoenix…fă-mă să cred că 
mai există sperant�ă pentru mine.

PREZENTU: Da! (urlă de bucurie) We did it! 
We did it! Cine e fraierul acum, TRECUTULE? 
Cine? Cine? Nu te auuuuud! Până la urmă am 
spus bine ce am spus… hai mă că nu sunt chiar 
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as�a … N-o spun cu voce tare, că nu- i adevărat. 
As�a, acum să mă duc să văd ce fac ăia doi...nu că-
mi era dor de ei, dar as�a, de plictiseală. Nu mai am 
ce căuta acum aici, oricum. Uite-o cum zburdă! 
Dacă as� mai fi s�i eu la fel de tânăr, la fel as� face s�i 
eu. As� dansa chiar dansul victoriei pe aici, numai 
ca să-i fac î�n ciudă TRECUTULUI. Acum î�mi dau 
seama că vorbesc foarte mult… Eh, asta e! Cine 
mă place, mă place s�i as�a! Dacă ar fi TRECUTUL 
aici, m-ar critica foarte urât. Câteodată nici nu 
vreau să spun că e fratele meu, dar ce să-i faci… 
nu suntem perfect�i nici noi, cele mai puterni….

După două ore în care PREZENTUL a vorbit 
continuu 

PREZENTUL (î�s�i dă ochii peste cap): S� i din 
asta reiese că eu sunt cel mai bun dintre frat�i, 
adică acum, serios, TRECUTUL poartă numai 
negru s�i VIITORUL numai alb. Booringg. Nu au 
auzit s�i ei de alte culori ca ros�ul sau albastrul? 

VOCEA (lui Amaryllis): Am terminat temele…
cine s�tie poate chiar sunt ultimele teme pe care 
le fac. Trebuie să merg la tata…probabil că o să-i 
fie dor de mine, dar o să-i treacă s�i lui… 

PREZENTUL (tresare, și-și duce mâna la 
inimă): Ferească Sfântul Andreas-Lincolm-
Mathias-Hellen-Audrey-Christian-Lamorra, ce 
m-am speriat! Doamne, se avertizează când se 
fac lucruri din ăstea…dacă muream? Nu mi-e de 
alta, dar TRECUTUL î�mi fura colect�ia de LEGO s�i 
chiar iubesc….

AMARYLLIS: Tată…am terminat temele.
AMARYLLIS a coborât în sufragerie așa cum 

a promis.
JACK: Scumpo…am ceva de discutat cu tine… 
AMARYLLIS: Spune, tată.
VOCEA (lui Amaryllis): Ce-mi vei spune tata? 

I�mi vei spune din nou că mama nu se mai î�ntoarce s�i 
că ea n-ar fi vrut să ne vadă as�a? S�tiu că n-ar fi vrut, 
dar nu primim mereu ceea ce ne dorim. Da, î�ntr-
adevăr mama nu se mai î�ntoarce, dar amintirile 
noastre rămân tot acolo, undeva ascunse î�n mintea 
noastră. S� i dacă asta e ceea ce o să-mi spui, o să-t�i 
răspund as�a: Da, î�mi e dor de mama. S�i nu, nu neg 
că nu î�mi e, dar î�t�i e la fel de dor de ea, cum î�mi e 

mie, sau poate chiar mai mult… t�i-a fost iubire s�i 
camarad de viat�ă, nu-t�i pot�i uita vreodată sufletul 
pereche, chiar dacă vrei. 

JACK: Amaryllis, mă ascult�i?
AMARYLLIS (clipește des): Da…
JACK: După cum spuneam, mama ta n-ar 

vrea să te vadă as�a. Ar trebui să mergi afară, să 
socializezi, să-t�i faci prieteni. Amaryllis, s�tiu că î�t�i 
e dor de mam…

AMARYLLIS (inspiră adânc): De ce nu 
vorbes�ti tu cu mine? Da, î�mi e dor de mama. S� i 
nu, nu neg că î�mi e, dar î�t�i e la fel de dor de ea, 
cum î�mi e mie, sau poate chiar mai mult… t�i-a 
fost iubire s�i camarad de viat�ă, nu-t�i pot�i uita 
vreodată sufletul pereche, chiar dacă vrei. 

PREZENTUL( își mărește ochii): Nu-mi vine 
să cred că ea chiar a zis as�a ceva tatălui ei… se 
pare că fata nu e as�a timidă precum o credeam!

JACK: Amaryllis, nu vorbi as�a cu mine!
AMARYLLIS: Dar cum vrei să vorbesc! Am 

completă dreptate s�i ghici ce, mama chiar mi-ar 
da dreptate dacă ar fi aici, nu-i as�a?

AMARYLLIS ia jacheta din cuier și dă să plece.
JACK(urlă): Unde crezi că pleci?
AMARYLLIS: Undeva cât mai departe de tine! 

Când vei trece tu peste moartea mamei, atunci să 
vii să mă caut�i!

JACK (urlă) : Amaryllis!
AMARYLLIS trântește ușa în urma sa.
PREZENTUL (clipește rar): Ce Doamne iartă-

mă… eu… (face o pauză și privește la tatăl fetei).
Adevărul e că mă doare pe mine… a fost 

dură. Trebuie să merg la VIITOR, urgent! Oare 
care era? Volo videre te in Futuro! 

TABLOUL III
PREZENTUL aterizează î�n mintea 

VIITORULUI, sau mai bine spus, î�n camera unui 
adolescent pasionat de cărt�i.

PREZENTUL: VIITORULE, unde es�ti? Nu te 
văd!

VIITORUL (chicotește): Când t�i-am spus că 
ai nevoie de ochelari nu m-ai crezut. I�n fine, ce 
caut�i aici?
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PREZENTUL (își dă ochii peste cap): Ha, 
ha, ha! Da, s�i mie î�mi pare bine să te revăd. 
VIITORULE! Vai, dar cumva ai o tunsoare nouă? 
Arată bine, dar parcă trebuia să te mai ia put�in î�n 
colt�uri… 

VIITORUL: Ai grijă să nu-t�i rămână ochii 
as�a! Iar î�t�i caut�i creierul? Ai nis�te glume foarte 
î�nvechite despre tunsori, cam din 2010. Răspunzi 
la î�ntrebare?

PREZENTUL: Care î�ntrebare?
VIITORUL (își dă o palmă peste frunte): Ce 

caut�i aici?
PREZENTUL: Aaa, da! I�t�i dai seama că nu-mi 

era dor de tine… nu? Cod 003.
VIITORUL:  Ce, Doamne iartă-mă, spui acolo? 

Cod 003? Ce naiba e ăla?
PREZENTUL (face bot de rață): Amaryllis 

s�i Jake s-au certat, după ce eu am terminat de 
vorbit cât de minunat sunt s�i voi nu s�i a plecat de 
acasă. De fapt, n-am terminat…nici nu m-a lăsat 
să termin (spune foarte repede).

VIITORUL (țipă): Poftim?!
PREZENTUL: Um… credeam că deja s�tii că 

sunt cel mai minunat!
VIITORUL (se face roșu la față de furie și 

spune printre dinți): Nu mă refeream la asta, 
idiotule! Trebuia să î�mbunătăt�es�ti totul, nu să-l 
faci mai rău!

PREZENTUL:  Păi, s�i cum e asta vina mea? Ce 
e vina mea că se cearta ei?

VIITORUL:  Tu es�ti prost, sau faci pe prostul?
PREZENTUL: Ce te apucă? De la prea multă 

dramă, sau care-i treaba? Te schimbi ca vremea. 
Bipolar mai es�ti! Noroc că nu-i s�i TRECUTUL la 
fel, că î�nnebuneam naiba!

VIITORUL: Pot�i să taci? Toată ziua vorbes�ti 
mult, prost s�i fără rost.

PREZENTUL (îl imită): Vorbes�ti mult, prost 
s�i fără rost.. ne, ne, ne.

VIITORUL ridică mâna spre el doar pentru a-l 
speria.

PREZENTUL: Nu da! Jur că î�t�i spăl hainele 
timp de o săptămână, re…

VIITORUL: Promit�i să taci când î�t�i cer? 
PREZENTUL: Păi…

VIITORUL se avânta din nou spre el.
PREZENTUL: Promit! (pune mâinile în aer în 

semn de apărare).
I�ntre cei doi se lasă linis�tea. PREZENTUL 

prives�te la băiatul din fat�a sa s�i tace, dar doar 
pentru câteva minute.

PREZENTUL: S� i ce facem?
VIITORUL: Mă las�i să mă gândesc?
PREZENTUL: Bine, bine…
PREZENTUL mai tace încă câteva minute, dar 

nu se poate stăpâni și rupe tăcerea din nou:
PREZENTUL: Te-ai gândiiit? (se uită pe 

pereți).
VIITORUL: Da, Doamne-ajută am apucat să 

fac asta î�n linis�te cu tine lângă mine!
PREZENTUL (se bâțâie de pe un picior pe 

altul): As�a, care-i planul? 
VIITOR: Pot�i să nu te mai bât�âi?
PREZENTUL: Bine, bine. Te ascult.
VIITORUL: I�l vezi pe băiatul din fat�a ta, 

Justin?
PREZENTUL: Nu cred că-l văd prea bine, din 

câte t�in minte am nevoie de ochelari.
VIITOR: Hai, lasă glumele. După cum arată 

timpul s�i amintirile ei sunt predestinat�i să se 
î�ntâlnească s�i dacă reus�es�te treaba, rămân s�i 
î�mpreună.

PREZENTUL: E, pisici! Unii de ce au viat�a as�a 
frumoasă s�i eu nu?

VIITORUL: Plânge-t�i mai târziu de milă s�i fii 
atent la mine! Stai concentrat s�i n-ai tu treaba de 
ce spune TRECUTUL. Ai auzit?

PREZENTUL: S� i de ce faci tu regulile, că n-am 
î�nt�eles?

VIITORUL: Tic-tac, frăt�ioare! Tic-tac!
PREZENTUL: Ce- mi dai?
VIITORUL: Nu voiai tu să salvezi fata? Nu te 

enervează când râde TRECUTUL de tine? Vrei 
să-l vezi triumf….

PREZENTUL: Bine, gata, gata, taci! Unde să 
mă duc? De fapt ce să spun?

VIITORUL: Ad sicut venti, velut terram 
pluma. 

PREZENTUL: Ca vântul mă duc, s�tii cum?
VIITORUL: I�ncă mai vorbes�ti?
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PREZENTUL (îl imită) : I�ncă mai vorbes�ti.. 
VIITORUL: Ce spui?
PREZENTUL ( înghite în sec) : Ad sicut venti, 

velut terram pluma!
ACTUL II

TABLOUL I
O bibliotecă. În jurul lui Amaryllis sunt multe 

rafturi cu cărți și câteva mese și scaune de culoare 
maro. În încăpere este liniște. Amaryllis citește 
cartea sa preferată, ,,Mândrie și prejudecată, de 
Jane Austen.

VOCEA (lui Amaryllis): Poftim, chiar s�i 
Elizabeth are bătăi de cap! Dacă până s�i î�n cărt�i 
se î�ntâmplă lucruri ca acestea! Cum să creadă 
mama ei că e bine să o căsătorească cu domnul 
Collins? Câteodată părint�ii cred că un lucru este 
bun pentru noi, dar se î�ns�ală amarnic!

PREZENTUL aterizează și el lângă Amaryllis 
în scurt timp.

PREZENTUL (se întinde și îi pocnesc câteva 
oase): Au! Rău e să ai probleme cu spatele! S� i-
am aterizaaat, vai de mine! Uite-o cum cites�te! 
Parcă-i soră cu VIITORUL! Ce cites�te? Mândrie 
s�i prejudecată? Domnul Darcy…personajul 
meu preferat! Bărbat adevărat, nu ca domnul 
Wickham! 

AMARYLLIS: Ce mă enervează domnul 
Darcy! E foarte mândru, s�i pentru ce? 

PREZENTUL: Oh, Doamne…a vorbit cu voce 
tare.

Cei din bibliotecă se întorc către ea și îi fac 
semn să tacă.

VOCEA (lui Amaryllis): Da, bine… ăsta e 
singurul dezavantaj al bibliotecii… nu pot�i să 
react�ionezi la cărt�ile pe care le cites�ti as�a cum 
trebuie.

PREZENTUL: Total de acord cu tine, 
Amaryllis.

JUSTIN (s�optes�te): Te-ai gândit că poate e un 
mijloc de autoapărare?

AMARYLLIS și PREZENTUL se întorc spre 
sursa vocii.

AMARYLLIS (șoptește): Există multe alte 
feluri prin care te pot�i apăra. Dacă es�ti arogant, 
nu rezolvi nimic. Ba din contră, pierzi respectul 

multor oameni.
JUSTIN: Pierzi respectul oamenilor care 

cred că sunt atots�tiutori s�i le place să audă ceea 
ce vor. I�n plus , î�n ziua de astăzi, cât de mult mai 
contează respectul?

AMARYLLIS: Spui cumva că oamenii adoră să 
li se spună minciuni? Nu sunt de acord, contează 
să ai respectul oamenilor î�n fiecare zi, fie că ei 
s�tiu ceva, sau nu.

JUSTIN: Da! Dacă ai respectul unora care nu 
sunt decât nis�te oameni care judecă o copertă 
din prima, atunci î�l ai degeaba. O să ajungi la 
un punct î�n cartea ta, î�n care Darcy o să aibă o 
mare schimabare de comportament. De ce? 
Pentru că el respectă oamenii care î�l respectă. 
Fără alte complicat�ii fără sens. O să observi la un 
moment dat că Darcy se comportă diferit î�n fat�a 
unor oameni, ca de exemplu doamna Bennet s�i 
doamna Gardner. 

AMARYLLIS: S� tiu, am mai citit o dată cartea.
JUSTIN (s�optes�te): Es�ti sigură de asta? Dacă 

ai fi citit-o as�a cum trebuie, acum n-ai mai avea 
dubii î�n legătură cu mândria domnului Darcy. 
Probabil că tu cites�ti o carte, doar ca să fie citită, 
nu dansezi cu ea, as�a cum ar trebui.

AMARYLLIS: Să dansez cu ea?
JUSTIN: Da. O carte nu e doar pentru a te 

cultiva. O carte e făcută pentru emot�iile pe care 
t�i le transmite. De exemplu, nu pot�i compara 
cartea, cu filmul. Prin cărt�i î�t�i las�i imaginat�ia să 
iasă la iveală, trăies�ti tot ceea ce se petrece î�n ea, 
odată cu personajele. Plângi, râzi sau es�ti furios 
ca î�n cazul tău. Da, pot�i să trăies�ti asta s�i când 
prives�ti un film, dar filmul î�l uit�i după un timp. I�n 
schimb, î�n cărt�i s�tii ceea ce s-a î�ntâmplat s�i după 
doi sau trei ani. Mai ales î�n cărt�i ca acestea care 
te fac să simt�i. Chiar s�i cel mai rău om, fără inimă, 
simte totul altfel când cites�te ceva ce-l captivează. 
Dansează cu cărt�ile s�i o să simt�i totul altfel. O să-
mi dai dreptate cândva, drăgut�o!

AMARYLLIS (pufnește): Nu-mi mai spune 
as�a. Numele meu e Amaryllis.

JUSTIN: La cât de furioasă es�ti pe oamenii 
mândri, numele nu t�i se potrives�te.

AMARYLLIS: Pot să î�ntreb s�i de ce, domnule 



26

m CUGET LIBER m Anul XXVI m Nr. 62 m iunie 2021 m

dansator?
JUSTIN: Numele tău se referă la florile 

proaspete, iar tu nu pari genul de fată care să 
se dea î�n vânt după ele. Mai degrabă le distrugi 
decât să le pret�uies�ti. Domnule dansator? 
(chicotește) . Numele meu e Justin, dar iau ca pe 
un compliment cum mi-ai zis.

AMARYLLIS: Te î�ns�eli amarnic, Justin. Ador 
florile.

JUSTIN: Dar nu s�i oamenii mândri…
AMARYLLIS: Cine adoră oamenii mândri?
JUSTIN: Eu, cel put�in, o fac. Care e personajul 

tău preferat din carte?
AMARYLLIS: Elizabeth.
JUSTIN: Pot�i să-mi spui s�i de ce?
AMARYLLIS: E incredibil de inteligentă s�i are 

mereu cuvintele la ea. S� i nici ei nu-i plac oamenii 
mândri.

JUSTIN: I�ntr-adevăr, e foarte inteligentă, dar 
n-ai remarcat un aspect la Elizabeth Bennet.

AMARYLLIS: S� i care este acela?
JUSTIN: Până s�i Elizabeth a ajuns să 

iubească un om mândru care nu se lăsa flatat 
de vorbe frumoase. Probabil nu ne vom mai 
î�ntâlni niciodată, dar vreau să te fac să î�nt�elegi 
că mândria nu e un defect, ci o calitate. Ea 
te protejează de oamenii care se cred foarte 
interesant�i, s�i nu sunt. Să nu-t�i dores�ti niciodată 
respectul unor oameni fals�i s�i cât se poate de 
inferiori t�ie.

AMARYLLIS: Adori probabil oamenii mândri, 
pentru că es�ti s�i tu unul.

JUSTIN: Probabil că sunt, domnis�oară 
Amaryllis. Dar, de asemenea, calităt�ile lui Lizzy s�i 
cele ale lui Jane nu-mi lipsesc nici ele.

AMARYLLIS: Chiar te rog să-mi explici ce 
calităt�i ai primit de la Elizabeth s�i de la sora sa, 
Jane.

JUSTIN: Din partea lui Jane am primit 
răbdarea, deoarece l-a as�teptat pe domnul 
Bingley, la î�ndemnul lui Lizzy care i-a dat 
sperant�ă. De la Elizabeth am primit pe lângă 
sperant�ă, inteligent�ă s�i î�ncăpăt�ânare. S� i cel mai 
probabil s�i ochi frumos�i, as�a cum spunea domnul 

Darcy. Am î�nvăt�at de la aceste personaje că 
trebuie să ai sperant�ă chiar dacă es�ti î�ncăpăt�ânat 
s�i nu ai răbdare, că trebuiesă stai î�n picioare î�n 
fat�a lumii s�i să as�tept�i o pereche de ochi frumos�i 
s�i plini de inteligent�ă, ca ai tăi, Amaryllis.

AMARYLLIS (zâmbește): Ai darul cuvintelor. 
S� tii să jonglezi cu ele.

JUSTIN: Vezi tu, Amaryllis, eu nu jonglez, eu 
dansez cu ele.

AMARYLLIS: Crezi că suntem inteligent�i 
dacă iertăm persoanele?

JUSTIN: Cu sigurant�ă. Elizabeth l-a iertat pe 
Darcy pentru mândria sa, iar prin asta a arătat 
inteligent�a ei. 

AMARYLLIS: I�ntr-adevăr.
Între cei doi s-a așternut liniștea.
PREZENTUL: Wow! M-au dat pe spate ăs�tia 

doi! Mi s-a făcut pielea de găină pe mine! 
AMARYLLIS se ridică de pe scaun și își ia ,,la 

revedere” de la băiat.
JUSTIN: Sper că te voi revedea, domnis�oară 

Amaryllis.
AMARYLLIS: La fel, domnule dansator!
PREZENTUL: Ce frumoooos! Mi-au dat 

lacrimile! Unde se grăbes�te fata? Se î�ndreaptă 
spre casă. O să-s�i ceară scuze de la tatăl ei! Asta o 
să facă! Oh, da, sunt cel mai bun! Ce prostii spun 
eu aici, Justin e cel mai bun! Ce copil frumos! De 
fapt, ambii sunt!

AMARYLLIS: Tată?
PREZENTUL: Unde o fi? Să văd… Oh, 

Dumnezeule! 
VOCEA (lui Amaryllis): Cred că s�tiu unde î�l 

găsesc…nu e acasă.
PREZENTUL: Ce familie plină de necazuri…
AMARYLLIS aleargă spre cimitir. În 10 minute 

ajunge lângă tatăl ei.
AMARYLLIS: Es�ti cel mai bun tată s�i-mi pare 

rău că am t�ipat la tine mai devreme. Mama n-ar 
fi vrut să ne vadă separat�i. Haide, să ne ridicăm 
î�mpreună s�i să fim fericit�i! Gata cu tristet�ea, 
trebuie să zâmbim. Să radiem de fericire, chiar!

AMARYLLIS și JACK se îmbrățisează și se uită 
la mormântul mamei și soției preaiubite.
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TABLOUL II

PREZENTUL intră î�n camera lor. TRECUTUL 
î�s�i serves�te ceaiul, iar VIITORUL cites�te o carte.

PREZENTUL: Am o veste să vă dau!
TRECUTUL (î�s�i î�ntoarce capul spre
PREZENT): Nu-mi spune… stai să ghicesc…

ai dat iarăs�i gres�? Trebuie să te felicit pentru a 
20861359512 nere…

PREZENTUL (zâmbește): De fapt, am reus�it. 
Am salvat-o pe Amaryllis cu ajutorul domnului s�i 
doamnei Darcy.

TRECUTUL: Ce tot spui acolo? Ai mâncat 
stricat?

PREZENTUL: S� tii ce mi-am dat seama?
TRECUTUL: Ia, uimes�te-mă!
PREZENTUL: Tu es�ti ca oamenii aceia fără 

minte, cu nimic speciali fat�ă de restul, care cred că 
s�tiu totul, dar nu s�tiu nimic. Nu merit�i respectul 
meu dacă es�ti atât de lipsit de inteligent�ă. Es�ti, 
pe scurt, un prost s�i jumătate care se dă des�tept 
doar de dragul de a se da, dar nu e .

TRECUTUL: Cum î�ndrăznes�…
PREZENTUL: Uite că î�ndrăznesc! De acum 

î�ncolo n-o să te mai las să mă mai batjocores�ti! 
O să fiu la fel de mândru ca domnul Darcy, până 
o să î�nvet�i să mă respect�i. Ai î�nt�eles? S� i să nu 
cumva să aud că vei comenta ceva, că te lipesc!

TRECUTUL se uită uimit la PREZENT.
PREZENTUL: VIITORULE, Amaryllis e 

salvată datorită propriului ei domn Darcy. S� i 
desigur s�i celui fictiv. Azi a î�nvăt�at o lect�ie foarte 
importantă, despre cum ar trebui să te comport�i 
cu oamenii s�i la fel am făcut s�i eu.

VIITORUL: Mă bucur, frate, sunt mândru de 
tine!

PREZENTUL: Am o rugăminte la tine.
VIITORUL: Spune, te rog!
PREZENTUL: Vreau să fiu protectorul fetei s�i 

al băiatului! 
VIITORUL: Crezi că te vei descurca?
PREZENTUL: Nu cred, s�tiu!
VIITORUL: Am î�ncredere î�n tine s�i de aceea 

î�t�i î�ncredint�ez protect�ia nova flores et iustitia!
PREZENTUL: Mult�umesc! I�t�i sunt complet 

recunoscător! Cu ocazia asta î�nvăt� s�i eu mai 
multe despre dansul cu cartea. Foarte frumos, se 
exprimă Justin!

VIITORUL: Cu plăcere, dragă frate! Sunt total 
de acord cu tine!

PREZENTUL: Mai am î�nsă o rugăminte…
VIITORUL: Spune!
PREZENTUL: Vreau să merg câteva 

săptămâni î�n vizită la mama s�i la tatăl nostru! O 
să-mi t�ii locul ?

VIITORUL: Desigur! Drum bun! Salută-i din 
partea noastră!

PREZENTUL: Mult�umesc! As�a voi face! In 
memoriam temporis!

PREZENTUL îi lăsă în urmă pe frații săi.
TRECUTUL: Chiar crezi că se va descurca? 

Nu-l pot�i lăsa să aibă protect�ia lor. S� tii cât de 
importantă e.

VIITORUL: Din cât î�mi amintesc, tu n-ai 
reus�it să ai grijă de ei. Prezentul e mult mai 
capabil decât tine. S� i va deveni, î�ntr-adevăr, 
cea mai bună versiune a sa, cu ajutorul cărt�ilor. 
PREZENTUL are darul de a î�nt�elege cartea s�i de a 
aprecia atât coperta, cont�inutul, cât s�i dansul cu 
ea. Este î�ntr-adevăr chiar el un mix î�ntre domnul 
Darcy s�i Elizabeth Bennet.

CORTINA
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Această narat�iune nu este o poveste atipică, 
se diferent�iază de toate basmele s�i de toate 
aventurile oamenilor sau ale eroilor, această 
î�ntâmplare face parte dintr-o carte veche t�inută 
secret, pentru că ascunde o realitate dură plină 
de mister s�i î�nvăt�ături. Manuscrisul a fost î�nchis, 
deoarece prezicea viitorul, a fost luată această 
hotărâre cand î�n carte a fost prezentată Gripa 
Spaniolă, î�ncepând cu 1918, atingându-se 
numărul de 50 de milioane de mort�i.

Totul a fost normal, până când Beth s-a 
născut in 2005. De atunci î�ntreaga poveste se 
complică. Beth a fost o fată nedorită de familia 
Miller, pentru că avea sindromul baby sign, o 
boală care î�i acoperea corpul cu semne î�n formă 
de hărt�i, unele mai mici, altele mai mari. Fata a 
fost adoptată de familia Smith, care mai avea un 
băiat pe nume Duke, î�n vârstă de 15 ani. Beth a 
crescut s�i tot ce voia era sa afle de ce s-a născut cu 
un singur semn pe mână, pentru acest sindrom 
nu era normal să aibă doar un semn, fata avea 
prea multe î�ntrebări s�i prea put�ine răspunsuri. 
Când avea vârsta de 14 ani, a hotărât să meargă 
la bunica sa î�n vacant�ă, acolo spera că o să se 
lămurească, as�a că s�i-a luat inima î�n dint�i s�i s-a 
dus sa o î�ntrebe pe Tessa, mama sa.

-Mami?
-Da, Beth? spune Tessa.
-Ai put�in timp liber pentru a vorbi despre ce 

vreau sa fac î�n aceasta vacant�ă?
-Sigur, după ce termin de spălat vasele.
Beth as�teaptă put�in timp până când mama 

sa î�s�i face simt�ită prezen
t�a î�n camera sa:
-Gata, acum am tot timpul din lume pentru a 

sta cu fiica mea preferată!o î�nveseles�te Tessa pe 
fata sa.

-M-am hotărât să merg la Buni Maria î�n 
vacant�a de vară, care este peste 3 saptamani. 
Singura problemă este dacă am acordul tău.

-Hmmm..Cred că buni Maria abia te as�teaptă 
să mai stai cu ea! Normal că ai voie. Dar eu zic 

ca sa ii duci o felicitare pictată de tine, s�tii cât de 
mult î�i plac felicitările!

-Mult�umesc, abia as�tept!
Timpul trecea, î�ntrebările se adunau, 

răspunsurile nici nu se arătau, mintea lui Beth 
era blocată pe o simpla ecuat�ie cu mai multe 
subpuncte, singura problema era că numărul 
necunoscutelor trecea limita. Fata se simt�ea 
din ce î�n ce mai neint�eleasă, voia sa afle mai 
multe necunoscute, din păcate, nu se pricepea 
la matematică atât de bine î�ncât să rezolve toată 
ecuat�ia din capul ei. Cele 3 săptamâni până 
la vacant�ă treceau prea î�ncet, timpul parcă se 
oprise pe loc î�n subcons�tientul lui Beth, dar acest 
interval a trecut, cu greu, dar a trecut. Mai erau 
câteva ore până când Beth trebuia sa plece la 
bunica sa, as�a că i-a făcut o felicitare simplă, dar 
cu sigurant�ă memorabilă.

Drumul mereu te va î�ndruma î�n direct�ia 
potrivită, î�n viat�ă ai aleea ta, pe această potecut�ă 
deja pavată, tu î�t�i pui doar amprenta personală, 
cu decizii bune sau rele. Deciziile te vor î�mpinge 
să faci lucruri curajoase, sau te vor arunca asupra 
negativitătii si al dezamăgirilor, este decizia ta ce 
drum alegi. Singurul lucru sigur este că Beth a 
ales drumul adevărului, ea trebuie să î�s�i rezolve 
ecuatiile viet�ii. Pe aleea principală exista s�i 
potecut�e, care te abat î�n mister, unul din aceste 
alei au condus-o pe curajoasa de 14 ani la Bunica 
Maria.

-Beth?î�ntreabă mama fetei.
Beth era prea î�ngandurată să î�i asculte s�i pe 

cei din jurul său, singura persoana pe care voia 
sa o asculte era doar Maria, consideră că...

-BETH! Vreau să-mi răspunzi!
Fata, desteptându-se din gandurile sale, 

răspunde:
-Da?
-De ce nu răspunzi cand te strig? Nu ai vorbit 

tot drumul, es�ti bine? î�ntreabă mama î�ngrijorată.
-Da sunt bine, doar vreau sa ajungem la buni 

mai repede, de ce î�ntrebi?

Dreptatea făcută pe aripi de vânt 

Sorana Drăghici, Clasa a IX-a A
Colegiul Tehnic „General Ghoerghe Magheru”, Târgu Jiu

Coord. prof. dr. Verdeș Maria-Rocselana
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-De obicei es�ti prea vorbăreat�ă si intreci pe 
toata lumea, exclama râzând mama sa.

-Haha, eu nu cred că vorbesc atat de mult..
-Nu, Beth, eu doar voiam sa te scot din 

aceasta stare.
 Discut�ia s-a î�ncheiat când cele doua au 

ajuns la Bunica Maria. Beth a alergat cu bagajele 
la bunica sa î�n casa. Maria s-a bucurat aflând că 
fata o sa stea o perioada cu ea s�i că o sa î�i t�ină 
de urât. După ce Tessa a terminat de vorbit cu 
mama sa(Maria), a plecat, deoarece mai avea de 
făcut un drum de 2 ore până acasă s�i urma sa se 
î�nnopteze. Luându-s�i la revedere de la fiica sa s�i 
de la Buni Maria, cele două o conduc la mas�ina s�i 
pleacă î�n casă.

Beth, pentru a î�i arată cât de mult b
t�ine la bunica ei, î�i da felicitarea pe care o 

făcuse cu put�in timp î�nainte sa ajungă la ea. 
Maria deschide micul cadou, picându-i o lacrimă 
pe obrazul ros�u de la emot�iile pe care le-a avut 
din clipa î�n care a citit poezia din felicitare, s�i-a 
adus aminte de desertul preferat al nepoatei 
sale:

După toate emot�iile pozitive pe care le-a 

primit, Maria se hotărăs�te să-s�i strângă nepoata 
î�n brat�e, mult�umind pentru acest cadou minunat. 
Imediat, femeia s-a hotărât să facă niste clătite î�n 
semn de răsplată.

-Nepotica mea frumoasă, es�ti cea mai mare 
realizare s�i sper ca stii că toata familia este mândră 
de tine s�i sunt sigură că o sa ajungi departe, 
spune batrâna î�n timp ce pune felicitarea î�ntr-o 
ramă pe care o pune î�n sufragerie. Ia spune-mi, 
cu ce vrei clătitele? 

-Cred că vreau c….
-Nu, nu spune, lasă-mă să ghicesc...hmmm 

CIOCOLATA� ! exclamă femeia fericită.
-Hahaa, daaaa, as�a este.

Beth se gândea mereu cum poate să î�nceapă 
discut�ia despre istoria unei cărt�i despre care 
aflase pe internet din î�ntâmplare pe site-ul de 
stiri local. Spera ca bunica ei sa s�tie mai multe, 
pentru că î�n tinerete a fost profesoară de istorie 
s�i era foarte implicată î�n munca pe care o făcea, 
s�tia orice istorisire despre orice popor sau orice 
personalitate fie ea cunoscută sau necunoscută. 
Fata nu avea curajul necesar pentru a î�ntreba, dar 
după cateva guri de clatite cu ciocolata, a simt�it 
cum corpul este acaparat de adrenalină s�i fiecare 
vas de sânge este umplută cu î�ncredere î�n sine, 
iar vorbele vor sa iasa, dar ceva le tine pe loc…..
până când prea multă ciocolată î�i dă aderenalina 
necesara. Beth î�ncepe să scoată cuvânt cu cuvânt, 
parcă cineva î�i trăgea cu o sfoară toate vorbele 
din cavitatea bucala plina cu desertul ei preferat. 
Dar cu o anumita sfiala î�ntreabă:

-Buni?
-Da? spune bunica nedumerită.
-Am citit pe internet despre o carte care are 

puteri magice sau...
Beth nu termină bine propozitia, că este 

î�ntreruptă de Maria:
-Of, of, internetul asta...Ce vrei să stii mai 

exact?..
-TU S�TII CEVA DESPRE ACEASTA�  MISTE-

RIOASA�  CARTE?
-Din păcate, da… dar nu credeam că o sa 

ajungem aici…bănuiesc ca vrei să stii daca are 
legătură cu nas�terea ta?

-Da chiar î�mi doresc asta...crezi ca pot�i să-mi 
zici?

-O sa î�t�i zic, dar dimineat�ă, acum este târziu 
s�i suntem obosite.

-Bine, mult�umesc, buni!
Luna a răsărit pe cer ca stăpâna marii, regina 

noptii î�s�i pune î�ncet razele de tristet�e asupra 
gândurilor lui Beth, care erau amestecate, nici ea 
nu mai s�tia, care este ecuat�ia pe care trebuia sa o 
rezolve. Usor, usor, somnul o ia, trezindu-se cu un 
singur scop, aflarea povestii despre nas�terea sa.

Nu trece mult timp că Bunica Maria î�s�i face 
simtită prezent�a imediat ce Beth s-a trezit.

-Beth haide, sarim peste micul dejun, vino 
după mine.

-Dar..
-Spune-mi ce î�ntrebări ai?
-Am mai multe…
-Bine, atunci mi le spui cand ajungem î�ntr-

un loc secret, pe care nimeni nu-l  mai s�tie.
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-Unde mergem? î�ntreabă Beth curioasă. 
Nu după mult timp, cele două intră printr-o 
pesteră de la capătul satului, dupa 2 secunde se 
transforma î�n 2 păsări, cu un colorit minunat, 
magia se simt�ea î�n fiecare milimetru din corpul 
lui Beth. Fata, fără să pună vreo î�ntrebare, s-a 
lăsat condusă de apripile pe care le primise, 
ascultând cu atent�ie indicat�iile bunicii.

-Draga mea, aici suntem î�n lumea păsărilor, 
lumea aceasta se numeste ”Cu susul î�n jos”. 
Semnul de pe mâna ta î�t�i indică important�a î�n 
lumea aceasta minunată a magiei..

-Ce vrei să spui?
-Ce vreau să-t�i spun este că, esti cea mai 

importantă...es�ti o gait�ă albastră, semnul tău 
de pe mana nu este doar un semn, este harta 
eliberarii cărtii magice din lumea oamenilor...tu 
es�ti singura care poate găsi ”Cartea Dreptăt�ii”.

Ea ne ajuta să pedepsim oamenii care 
î�ncalcă legea animalelor s�i a mediului î�n care noi 
traim...din  păcate noi nu ne putem face dreptate 
fără magie, doar cu ajutorul cărt�ii ne putem 
ajuta prietenii s�i  salva planeta noastra. Tu es�ti 
a noastră salvare pentru a obt�ine dreptatea din 
nou..

-Cum pot să aduc cartea?
-Doar trebuie sa î�t�i urmezi harta de pe aripa 

stanga.

-Dar… 
-Dar?intreabă bunica î�ngrijorată.
Beth, luandu-s�i curaj, zice fericită s�i plină de 

incredere:
-Când pot să plec î�n aceasta mică ”misiune”?
-Chiar acum dacă vrei, doar ca trebuie sa 

mergi la Gait�a Regală pentru a-t�i î�nmana putere 
s�i minte limpede.

I�n lumea Cu Susul I�n Jos, timpul trecea mai 
repede, o ora î�nsemna 10 minute, dar cel mai 
fascinant lucru era ca cerul era pamantul din 

lumea oamenilor, iar pamantul ,era cerul din 
lumea reala. Beth era fascinata de noul capitol 
din viat�a ei, î�n sfarsit avea completata ecuat�ia din 
mintea sa, mai avea nevoie doar de rezultat. 

Timpul se scurgea mai repede decat intr-o 
clepsidra, dar Bunica s�i-a facut simt�ită prezenta 
după 7 minute, pe aripa stanga i-a scris lui Beth 
”gradina mai tainică ca cea a dreptăt�ii, nu o să 

mai găses�ti”, acesta era codul mult as�teptat. 
Harta i s-a implementat î�n penajul albastru de 
pe aripa stanga. acum semnul, părea ca o harta 
adevărata, totul prinsese contur.

Beth trebuia să meargă pe  insula Sacalin, 
aflată î�n Delta Dunării, unde se afla cartea.  

Fără să mai stea la discut�ii, bunica i a spus 
fetei să fie foarte atentă s�i să nu aibă î�ncredere î�n 
nimeni. Beth s�i-a pus la gât talismanul oferit de 
bunica sa s�i  a pornit la drum.

Până la insulă nu avea de parcurs o distant�ă 
foarte lungă, î�nsă pentru a ajunge la insula 
avea de traversat o pădure plina de vietăt�i 
nemaiî�ntalnite.  I�ntr-un final, a ajuns la locul 
unde era ascunsă cartea. Era un loc straniu s�i  
pustiu, ca un fel de pes�teră î�n care era un labirint. 
Pentru a ajunge la carte, Beth trebuia sa fie foarte 
atentă la detaliile hărt�ii de pe aripa sa.

După câteva ore de mers prin labirint, Beth 
era sigură că a ajuns î�n punctul î�n care trebuia sa 
fie cartea. Era o piatră pe care se afla un suport 
din fier, fix î�n forma unei copert�i, dar cartea nu 
se afla acolo. Speriată s�i î�ngrijorată a ies�it din 
pes�teră, as�ezându-se pe un bolovan s�i gândindu-
se ce să facă.

Uitându-se î�n jur, a observat câteva urme de 
gheare mari s�i put�in adânci, î�nsemnând că erau 
ale unor păsări robuste care nu puteau zbura. A 
hotărât să meargă după urme.

La lăsarea serii, Beth a constatat că urmele se 
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î�nmult�eau, ceea ce rezulta că erau multe păsări 
î�n apropiere. Beth nu s- a î�ns�elat deloc, deoarece 
după câteva minute a observat o turmă de strut�i 
care dormeau, iar î�n mijlocul lor se afla   cartea 
mult căutată.

Fata a as�teptat să fie complet î�ntuneric s�i 
când ea a hotărât că este momentul potrivit, 
s�i-a luat zborul s�i cu o precizie uimitoare Beth a 
apucat cartea, î�nălt�ându-se cât a putut de mult, 
pentru a nu fi observată.

O data ajunsa inapoi î�n Lumea Pasarilor, o 
boala gravă lovise China, aceasta numindu-se 
”Corona Virus”. Beth î�ntreabă Consiliul păsărilor 
de ce aceasta boaăa a î�nceput sa apară î�n toate 
t�ările, Păsăroiul S�ef sustinandu-si vorbele:

-Draga mea Beth, aceasta este razbunarea 
pasarilor, razbunarea mediului î�n care trăim 
î�mpreună cu oamenii!

-Cum adică? intreabă Beth surprinsa.
-Cartea Dreptăt�ii o sa omoare tot�i oamenii 

care au fost nedrepti cu mediul, oamenii care 

au poluat extraordinar de mult s�i cei care au 
î�ndreptăt�it animalele.

-Am î�nt�eles….dar când o să se termine de 
făcut dreptate?

-O sa urmeze o perioada î�n care toata 
lumea o sa fie î�n carantina, atunci cand o să-s�i 
petreacă timpul doar î�n casa o sa realizeze cat de 
important este sa admiri natura s�i cele mai mici 
vietăt�i.

Beth nu a mai scos nici măcar un cuvânt, ea a 
î�nt�eles de ce cartea voia să facă asta, era complet 
moral ca oamenii să î�nt�eleagă important�a unei 
păduri s�i importanta oxigenului proaspăt, până 
la ascultarea celui mai frumos cântec al unei 
păsări micute. Lumea trebuie sa î�nvet�e din 
gres�elile proprii. Fata î�ntorcându-se acasă cu 
ecuat�ia rezolvată, dar pe lângă faptul că reus�it 
să găsească răspunsul mult dorit, i-a povestit 
familiei sale cât de mult s-a distrat să facă clătite 
cu bunica sa, păstrând secretul cărt�ii s�i al bunicii 
ei. 

Profesor înv. preşcolar Gaiţă Ileana, G.P.N. Moşteni

Ovidiu Bârlea invocă funcțiile cultice ale 
basmului: propițiatorie, apotropaică, dar și pe 
cele de desfătare ca și de incitare la lucru. De-
căzând din atenția maturilor, basmul începe a 
fi cultivat doar pe seama copiilor. Aceasta este 
o fază inevitabilă, căci mentalitatea populară 
a evoluat sub influența culturii de tip clasic. 
La români, termenul ,,basm” poartă semnul 
de narațiune pluriepisodică, plină de peripe-
ții miraculoase sau neobișnuite. O primă cla-
sificare a subspeciilor ar fi: basme legendare, 
basme nuvelistice, basme fantastice, basmele 
despre dracul (zmeul) cel prost. Subspecia 
pură se vădește însă a fi numai basmul fantas-
tic, cel mai realizat estetic, a cărui identitate 
este dată de factorul miraculos, supranatural, 
magic, de protagoniștii acțiunii. Basmul poate 
fi definit ca o narațiune pluriepisodică al cărei 
protagonist este omul, ajutat de animale sau 

obiecte cu însușiri miraculoase, acțiunea fiind 
verosimilă pentru o mentalitate de tip arhaic.

Finalul este mereu la fel: optimist, cu apo-
teoza eroului (happy-end) la antipod față de 
stadiul inițial. Basmul are un caracter verosi-
mil, deși e o narațiune fictivă, fiind neîndoios 
o moștenire străveche, preistorică și depen-
dent de anumite mituri străvechi, toate teorii-
le genetice (mitologică, indianistă, antropolo-
gică, onirică și ritualistă) conținând un miez 
de adevăr. V.I. Propp a pus în lumină oglindi-
rile unor rituri de inițiere și ale unor practici 
funebre. Basmul este o operă literară și deci 
rod al fanteziei creatoare care și-a pierdut lus-
trul sacral (generator de teamă în compoziția 
legendei). Privite global, subspeciile literare 
basmului propriu-zis se pot distinge în două 
tipuri compoziționale: cu profil biografic 
menit a perfecta trecerea de la adolescență 

Basmul ca ficţiune verosimilă
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la stadiul tânărului capabil de a fi printre 
maturi. Drăgan Cenușă, revoltat de gestul 
cumnatelor care-i otrăviseră soția, pleacă 
unde „este viață fără de sfârșire". O găsește 
la moșneagul cioban la oi care îl lasă în lo-
cul lui, dar după un timp se întoarce acasă. 
Nu mai găsește nici o urmă, decât numai un 
nuc cu crengile de aur. Prin pătrunderea 
în trunchiul nucului, eroul devine dintr-o 
dată nemuritor. Procedeul este străvechi, 
anterior mitului despre Philemon și Baucis 
prefăcuți în copaci și pare a aminti ritul to-
temic al înghițirii, înrudit cu cel al înghițirii 
de către pește și al închiderii într-un bu-
toi. „În basm - specifică Ovidiu Bârlea-, el 
a suferit o transformare însemnată, întru-
cât ritul totemic conferea omului înghițit 
însemnate puteri magice, pe când în basm 
el transfigurează eroul într-o entitate pere-
nă, fără moarte, finalul reprezentând deci o 
ipostază mai înaltă decât apoteoza comună 
celorlalte basme prin suirea pe tronul îm-
părătesc" (Bârlea, 1981, in integrum). Și 
eroul din ,,Mândrul Zorilor” pleacă într-o 
țară a zânelor, în care, cum trecea de pa-
truzeci de ani, se scălda într-un lac ce era 

acolo și devenea iarăși tânăr. Călcând și el 
interdicția de a vâna în valea răcoroasă, îl 
lovește dorul puternic de mamă-sa și se 
risipește, rămânând în locu-i o movilă de 
oase. Dintr-o dată, ciocnirea dintre nemu-
rire și dorul de părinți capătă o profunzime 
abisală și protagonistul basmului trebuie 
să se înscrie în destinul uman, aspirația că-
tre viața fără sfârșit fiind o iluzie vană și, 
mai presus de toate, împotriva naturii. În 
basmul despre fata din dafin, voinicul pe-
regrinând prin lume, intră și unde e tine-
rețea fără bătrânețe. Nu mai îmbătrânește 
niciodată, uită și de fata din dafin și de îm-
părat. Momit de o căprioară, iese din hota-
rele țării fără moarte și începe să îmbătrâ-
nească. Își aduce aminte de fata din dafin 
și pleacă în căutarea dafinului, care-i arată 
drumul spre fată. Legenda despre ființe-
le dendrolatrice a prilejuit ciocnirea celor 
două motive, țara nemuririi și dorul după 
ființa iubită, cu intenția adânc încifrată de a 
demonstra primatul celui din urmă.

Sub înveliș infantil, basmul știe să dezba-
tă problemele cele mai adânci ale existenței 
umane.
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,,Nu am reușit să particip la proba de înot de 
la olimpiadă. Nu am devenit glaciolog. Nu am 
devenit soția lui Dan. Nu am devenit solist în 
trupa The Labyrinths. Nu am 
reușit să devin o persoană mai 
bună în adevăratul sens al cu-
vântului și nici una pe deplin 
fericită. Nu am reușit să am gri-
jă de Voltaire.”

Cu aceste gânduri începe 
eroina din cea mai recentă car-
te a lui Matt Haig, care a primit 
premiul ,,Good reads Choice 
Awards 2020”. Sute și mii de re-
grete, care-i fac viața amară și 
lipsită de însemnătate, o duc pe 
Nora Seed, protagonista cărții, 
în pragul sinuciderii. Însă soar-
ta sau divinitatea nu renunță 
așa ușor la ea și mai primește 
o șansă sau o sută, ceea ce îi dă 
posibilitatea să-și șteargă fie-
care regret și să vadă viața în 
tonuri optimiste.

Cât de departe ai merge pentru a aborda fie-
care regret pe care l-ai avut vreodată? Aceasta 
este întrebarea din centrul ultimului roman al 
lui Haig, care imaginează planul dintre viață și 
moarte ca o vastă bibliotecă plină de cărți ce de-
taliază fiecare existență pe care o persoană ar 

putea să o aibă. Nora Seed, o femeie deprimată 
și disperată, înstrăinată de familia și prietenii 
ei, este împinsă în această stație misterioasă. 
Nora tocmai și-a pierdut slujba, iar pisica ei a 
murit. Crezând că nu are motive să continue, 
scrie un bilet de adio și ia o supradoză de anti-
depresive. Dar în loc să se trezească în cer, iad 
sau neantul etern, ea se găsește într-o bibliote-
că plină de cărți care îi oferă șansa de a experi-
menta un număr infinit de vieți noi. Îndrumată 
de doamna Elm, fosta ei bibliotecară școlară, 
ea poate să scoată o carte de pe raft și să in-

tre într-o nouă existență - ca 
proprietar de pub de țară cu 
fostul ei iubit, ca cercetător 
pe o insulă arctică, ca o stea 
rock cântând în stadioane 
pline de fani țipători. Dar de 
unde va ști care viață o va 
face fericită? Această carte 
nu este grea defel; nu veți 
avea nevoie de o diplomă 
avansată în fizică cuantică 
sau teoria șirurilor pentru 
a-i urma logica simplă, dar 
fantastică. Nici nu este dificil 
să prezici calea pe care o va 
alege Nora. Haig tratează su-
biectul sinuciderii cu o atin-
gere ușoară, iar tonul jucăuș 
al cărții va fi binevenit citito-
rilor cărora le plac fanteziile 

ei dulci cu mesaje motivaționale.

Fiecare carte semnifică o viață pe care ar fi 
putut să o aibă, dar care, în final, se dovedesc 
doar niște vieți frumoase și satisfăcătoare doar 
în aparență.

O fantezie capricioasă despre învățarea a 
ceea ce este important în viață.

Biblioteca de la miezul noptii
Dan Irina

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
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În momentul în care am terminat această 
carte, am simțit că trebuie să vorbesc despre ea. 
Este o carte deosebită și extrem de ambițioasă, 
care îți poate schimba întreaga percepție asu-
pra vieții.

Este o poveste despre triumful vieții, nara-
torul poveștii fiind însăși moartea. Iar atunci 
când moartea vrea să-ți spună o poveste unică 
și emoționantă, nu ai de ales, tot ce poți să faci 
e să te lași captivat și să-i descoperi povestea.

Din primele rânduri, moartea ne reamintește 
un adevăr tulburător pe care mare parte dintre 
noi nu vrem să-l acceptăm ,,Uite un adevăr: Vei 
muri.”, dar după ce veți  avansa cu cititul, puțin 
câte puțin și vă veți afunda complet în povestea 
micuței Liesel Meminger, nu veți 
mai lăsa cartea din mână până la 
final.

Povestea are loc în Germania 
Nazistă (cel de-al Doilea Război 
Mondial), în timpul Holocaustu-
lui, unde nu era atât de ușor să 
supraviețuiești.

În prim-plan o vedem pe Li-
esel Meminger, într-un tren, 
împreună cu mama și frățiorul 
ei mai mic, dar după ce băiatul 
moare în brațele surorii sale, po-
vestea începe să devină mai complicată.

Părinții celor doi copii erau comuniști, tatăl 
lor era deja închis, iar mama știa că și ea avea 
aceeași soartă. După moartea băiatului, Liesel 
rămâne singură, într-o lume nouă și înspăi-
mântătoare pentru o simplă fetiță.

Ea ajunge să fie adoptată de o familie des-
tul de săracă din München, de pe strada Himel. 
Cartea găsită în zăpadă, la înmormântarea fra-
telui său, ,,Manualul Groparului”, îi schimbă 
complet viața. Mama ei adoptivă este foarte 
dură cu ea, în timp ce tatăl îi este alături ,,O 
definiție pe care nu o vei găsi în dicționar: A nu 

pleca - un act de încredere 
și iubire descifrat deseori 
de copii“ și o învață să ci-
tească. Se împrietenește cu 
Rudy Steyner, acesta fiind 
îndrăgostit de ea.

Nemaiavând ce să ci-
tească, fetița ajunge să fure 
a doua ei carte, chiar din focul aprins de naziști 
cu toate obiectele care susțineau evreii.

Povestea se amplifică în trăiri odată cu 
apariția evreului Max Vandenburg, un tânăr 
boxer, fiul unui camarad de război al lui Hans 
Hubermann (tatăl vitreg al fetiței), familia fi-
ind nevoită să-l ascundă în pivniță pentru a-l 

adăposti de teroarea regimului nazist. 
Acestuia îi este ușor să se apropie de 
fată, unindu-i pasiunea pentru lectură. 
Acesta îi face lui Liesel un cadou deo-
sebit și în același timp unic. În aceas-
tă carte veți trece, împreună cu Lie-
sel, prin situații grele, ce vă vor crea o 
mulțime de întrebări legate de viața și 
de existența noastră.

Finalul este unul tragic, care vă va 
ține cu sufletul la gură până în ultimul 
moment. Moartea ne arată faptul că 
noi nu știm să privim sau să apreci-

em ,,culorile vieții”, faptul că suntem mult prea 
preocupați de lucruri inutile pentru a aprecia 
cu adevărat ceea ce contează.

,,Hoțul de cărți” este o poveste despre pute-
rea cuvintelor de a crea lumi noi, o poveste dife-
rită, deși este spusă de Moarte, este vorba des-
pre viață, despre speranță, alegeri și dragoste. 
Este o carte pe care o recomand din tot sufletul 
și sunt convinsă că nu există persoană care va 
regreta că a ales să-i cunoască povestea lui Lie-
sel Meminger, aceasta fiind una dintre miile de 
povești deținute de Moarte, care dovedesc ,,că 
noi și existența noastră umană merităm”.

(recenzie de carte)
Păun Irina Georgiana, clasa a IX-a C

Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”

Hoţul de cărţi (Markus Zusak)
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Când am terminat de citit această carte, 
m-a cuprins un amalgam de sentimente con-
trare. Pur și simplu nu știam ce ar trebui să 
cred despre ea, o poveste unică despre familie, 
despre dreptate, despre adevăr și importanța 
lucrurilor mici. O poveste diferită de toate 
celelalte, despre felul în care, la momentul 
potrivit, viața ne răsplătește pe toți așa cum 
merităm. O poveste despre destine pierdute 
cu trecerea timpului, dar și despre secrete în-
tunecate care pot schimba complet viața unei 
persoane.  

În prim plan aflăm povestea lui Phillip 
Pirrip, cunoscut de toți sub numele de Pip. 
„Din numele de familie al tatălui meu, Pir-
rip și din numele de botez, Phillip, limba 
mea de copil n-a izbutit să scoată alt cuvânt 
mai lung și mai lămurit decât Pip. Și fiindcă 
eu îmi spuneam Pip, Pip a rămas.” Acesta lo-
cuiește într-un sat izolat, cu sora sa și soțul 
acesteia, Joe. Acțiunea începe cu o întâmplare 
aparent nesemnificativă din copilăria lui Pip, 
întâlnirea sa cu un pușcăriaș evadat pe care îl 
ajută. Întâmplarea este dată uitării odată cu 
maturizarea lui Pip. Mai târziu, destinul său 
ia o întorsătură neașteptată, când află că este 
moștenitorul unei averi uriașe. Are de respec-
tat o singură condiție pen-
tru a intra în posesia aces-
teia, să nu facă cercetări 
pentru a afla proveniența 
,,moștenirii”, pentru că 
binefăcătorul său vrea să 
rămână anonim.

De-aici începe cu ade-
vărat povestea lui Pip, 
însoțită de mult mister și 
dramă, o poveste uimitoa-
re despre cum cele mai 
nesemnificative lucruri îți 
pot schimba viața pentru 

totdeauna. Vom cunoaște o mulțime de per-
sonaje, fiecare unic în felul său, toate având 
niște povești de viață greu de imaginat.

Finalul romanului este cu adevărat original 
și surprinzător, dovedindu-ne în nenumărate 
feluri că ,,soarta nu este întotdeauna corectă 
de la început, dar într-un final toți vor plăti, 
într-un fel sau altul, pentru faptele lor și ni-
meni nu poate sta în calea destinului său”.

Acest roman este unul care nu te lasă să te 
plictisești, plin de răsturnări de situație și ne-
prevăzut. Nu voi dezvălui mai multe, deoarece 
este o lectură pe care orice cititor care se res-
pectă ar trebui să o parcurgă. Pot spune doar 
că această carte este povestea unui destin, a 

maturizării unui simplu 
copil datorită diverselor 
situații grele prin care 
trece cu capul sus. Deși 
poate fi considerată o 
carte greu de înțeles, nu 
cred că există cineva care 
poate spune că regretă 
faptul că a ales să-i cu-
noască povestea plină de 
suspans a acestui băiat.

Recomand din tot su-
fletul această carte, meri-
tă citită, TREBUIE citită!

Marile speranţe (Charles Dickens) 
(recenzie de carte)

 Păun Irina Georgiana, clasa a IX-a C
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”



36

m CUGET LIBER m Anul XXVI m Nr. 62 m iunie 2021 m

vis răsturnat
Nicoleta Crăete

iubirea e un eșafod pe care 
dormim
iar somnul nostru are feres-
tre cu vedere spre păsări
nu-ți face leagăn din părul 
femeii îndoite cu apă
o pasăre și-a făcut cuib în el
ca să moară

o vei planta a doua zi 
și vei ști
că nu știi nimic din ce știi
când cu mâinile oarbe pe 
trupuri citești
nu mai rămâne decât să legi 
copacii cu fața în jos
să se oglindească pământul 
în ei când te cheamă
cu nume străin 

Prezență

fiece nebunie
e un defect de ficțiune
un pleonasm
îți arată
ce-i arăți tu

cum o să recunoști
bunătatea
în bunuri
adevărul de adevăruri
să osebești
cum
o să fii pescar

între pești
și cu ce
măsura-vei
măsura
însă de
ești aici și acum
fă-mi un semn
clar
din ochi 

Tandrețe

Cuvintele poetului
-clopoței de cristal
la glezna
unei balerine.

Pleonasm

Racul acesta
este un fel de ...
"animalopleonasm".
Avansează înainte
sau se retrage înapoi?
Este corigent
la gramatică
sau este îndrăgostit?
Nu cu mult timp în urmă,
urcam sus
pe scara invizibilă
care leagă
pământul de cer.
eram o... "îndrăgostitopleo-
nasm"!
Grea materie
gramatica asta!

Simplificare

Unii oameni complică
ceea ce este simplu.
Un geniu este furnica:
știe să simplifice complexul.
Nu m-aș mira dacă
o furnică
ar ști să aducă
două fracții
la același numitor comun.
Nu m-aș mira dacă
o furnică ar folosi algoritmi

pentru a simpli-
fica
calcularea nu-
merelor mari.
Nu a plouat de 
ceva vreme.
Furnica își vede 
cu modestie
de-al său drum.
Gânduri pen-

tru rod

La masa pămân-
tului
cerul se adună
în bobul de grâu.
Mereu ne așteaptă
o pâine aburindă
cu aroma trimisă
spre sărutul luminii.
În pulsul lor liniștit,
semințele urcă

spre vara din cuvinte,
spre vara din inimi.

Zi de vară

Soarele spintecă
burta cerului
cu pintenii
de la cizmele lui
de foc.

Găina porumbacă
a mătușii
ciugulește răcoare
din pistilul
unui gând.

Nostalgie

Mare, nisip, șopârle,
lămâi, palmieri
și eu chemându-le în zadar
pe veverițe.
Am lovit două speranțe
una de alta,
nimic.
Am lovit două doruri
unul de altul,
nimic.
Am lovit două lacrimi
una de alta,
nimic.
Fără veverițe
cine să-mi incendieze
privirea?
Mi-e dor de pădurile de fagi,
mi-e dor de casă!

Aripi de fluture

Mamă,
cuvintele tale
sunt aripi de fluture:
nu le pot mângâia!

Vârstă

Aruncam în fluturi

cu cireșe
când cerbul acela uriaș
îngenunchease
la tulpina unei sălcii,
cerându-i
-după părerea mea-
mâna.

Ruralo-piercing

Bunicul îi pusese porcului
o sârmă în nas.
Părea un pic mai șic,
însă grohăitul îi era același.

Vântul deschide portița
și-mi intră în grădină
o turmă de amintiri.
Toate au sârme în nas -
să nu-mi scurme în inimă!

Spirale

Coada căluțului de mare
urmează o perfectă spirală 
algoritmică.
Șoimul se apropie de prada sa
conform unei spirale logarit-
mice.
Unele galaxii au formă de spi-
rală.
Spirala reprezintă
mișcarea naturală
a energiei universale.
Rugăciunea urcă spre cer
pe o scară în formă de spira-
lă?
Iubirea este un sentiment
în formă de spirală?
Natura și inima
nu au nevoie de liniar și com-
pas.
Omul are nevoie
de scara ADN-ului.

* POEZIE * POEZIE * POEZIE * POEZIE * POEZIE * POEZIE *
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Cerul și noaptea
prof. Monica Buțu, Colegiul Tehnic „Ge-

neral Gheorghe Magheru”

Tăceri și zâmbete
trec în închipuire
și-n somnul nemișcării
cerul
și noaptea
bucuria și visul

Și-n amorțirea dulce
totul e mai altfel – cerul e mai adânc
noaptea mai albă
bucuria mai tristă
și visul-stare de veghe.
Pentru că-n somnul nemișcării
totu-i pe dos.
Și noi suntem cărunți
și legați atât de mult
prin depărtarea
ce-așterne între noi
cerul și noaptea
bucuria și visul
dorul și așteptarea.

,,Eloi, Eloi, Lama  
Sabahtani?”

prof. Monica Buțu

M-am răstignit între incertitudini ca și 
când aș aștepta noi răsărituri. Dar sunt 
răsărituri interzise, închise-n suflet.
Sunt prins într-o stare de sfârșire 
vinovată, cât timp nu fac nimic spre a 
ieși din ea. Nu știu de 
ce cred că o simplă des-
chidere a ochilor m-ar 
elibera din durerea 
fizică de proaspăt bi-
ciuit. Aproape mecanic 
ridic o pleoapă … și încă 
una, dar nu mai găsesc 
lumina ce ar trebui să 
fie în noi.

Mă aud strigând și 
nu-mi recunosc glasul. 
Și, parcă, am mai auzit undeva aceste 
cuvinte: „Dumnezeul meu, Dumnezeul 
meu, de ce m-ai părăsit?”
Sunt răstignit
între ieri și azi
între azi și mâine
între Început și Sfârșit
Pentru o clipă, chiar am crezut că 
Dumnezeu mă va auzi, dar în același 
fel în care I-a auzit pe Fiul Său și pe 
Iona…, după ce I-a lăsat să se lupte cu 

deznădejdea și să cunoască strânsoarea 
suferinței celui părăsit.
Sunt încleștat
între aici și acolo
între pământ și cer
între mine și El.
Aștept o derăstignire a sufletului spre 
răsărituri depliate în lumini ce nu-și 
vor cunoaște apusul. Și-mi va fi iarăși 
sete și voi bea din apa vieții; și-mi va fi 

foame și voi mânca din pomul vieții, și 
va fi seară și va fi dimineață și va fi … 
„un cer nou și un pământ nou.”

De ce?
prof. Monica Buțu

De ce fiecare-nceput cuprinde-n el 
sfârșitul?
și clipele dor uneori mai mult decât 

ceasurile
și anotimpurile mai mult decât anii?
Cine va cânta tristețea mai bine
decât păsările
de la început
ce și-au îngemănat aripi în rugă
sau cine va povesti mai bine
amintirile
decât primii oameni
care n-au vrut
decât să rămână curați?

Sunt amintiri ce dor
și amintiri ce ne-nvață să trăim
sunt bucurii ce trec
și frământări ce frâng aripi
și zboruri spre noi înșine
Și dacă totul trece
de ce trecerea lasă întotdeauna
urme
ce sângerează cu lacrimi
și ne-nvață să cărunțim în tăcere?
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Lăcrimioara Iva - Samugheo, Sardi-
nia, Italia

Data nașterii - 21 Martie 1964, 
Gurahonț, jud. Arad

Lǎcrimioara Iva este cunoscutǎ pu-
blicului larg ca o scriitoare de succes, 
fiind autoarea a 23 de cǎrți (poezii, poe-
me haiku, povești și poezii pentru copii, 
aforisme și ghicitori). Cărțile sale sunt 
deseori bilingve (româno-engleză sau 
româno-albaneză). Lăcrimioara Iva are 
o bogată activitate literară publicând po-
ezii  și povești în 33 volume colective și 
colaborând cu reviste din lumea întrea-
gă. Numele său este menționat în volu-
me bibliografice și în volume de critică 
literară. Autoarea a obținut nenumărate 
diplome și premii, fiind apreciată în mul-
te țări ale lumii.

*
Membru al Uniunii Scriitorilor din România;
Redactor șef - Magazin critic;
Redactor șef - Cutezător;
Președinte al Euro Education Federation Sardinia.

CĂRȚI PUBLICATE:

1. Nu toate amintirile sunt fluturi, Editura Mirador, 2009;
2. Căutând îngenunchiată prin sufletul meu, Editura Mi-

rador, 2009;
3. Timpul ancorei, Editura Mirador, 2009;
4. Hai să prindem o steluță! (poezii pentru copii – carte + 

CD), editura Mirador, 2010;
5. Arderi (poeme haiku), editura Mirador, 2010;
6. Pasăre de lut, Editura Mirador, 2010;
7. Alertă în podul casei (povești), editura Mirador, 2010;
8. Care înjer o fi bunica?, editura Mirador, 2010;
9. Cer brodat cu margarete (poezii pentru copii, carte + 

CD), editura Mirador, 2011;
10. Răpirea din banal (poeme haiku), editura Mirador, 

2013;
11. În lacrima mea șchioapătă o mânză, 

Editura Mirador, 2013;
12. Ațipind semințe, editura Arania, 

2014;
13. Rugăciuni filtrate (poeme haiku), 

editura Mirador, 2014;
14. Iarna-i un anotimp sau o mămică? 

(poezii pentru copii, carte + CD ), editura 
Sfântul Ierarh Nicolae, 2015;

15. Cimpul râșcâie cu gearele în mine 
(poezii/regionalisme zona Dieci-Gurahonț, 
județul Arad), editura Sfântul Ierarh Nico-
lae, 2016;

16. Doamne, întotgeauna luminezî o par-
ce gin noi! (poezii/regionalism zona Dieci-
Gurahonț, județul Arad), editura Sfântul Ie-
rarh Nicolae, 2016;

17. Tristețea suferă de insomnia - Trish-
timi vuan nga pagjumësia (poezie bilingvă româno-albaneză, 
traducere în limba albaneză de Baki Ymeri), editura Amanda 
Edit, 2016;

18. Clepsidra (poezie bilingvă, româno-engleză, traduce-
re în limba engleză de Patricia Lidia), editura Amanda Edit, 
2016;

19. Suflet de copil - Child’s Soul (povești pentru copii, ro-
mâno-engleză, traducere în limba engleză de Patricia Lidia), 
editura Amanda Edit, 2016;

20. Dincolo de inimă sunt eu – I’m beyond heart (poezie 
bilingvă, româno-engleză, traducere în limba engleză de Patri-
cia Lidia), eCreator-Grinta-2017;

21. Cutia poștală – Mailbox - (poezie bilingvă, româno-en-
gleză, traducere în limba engleză de Patricia Lidia), carte+CD, 
editura Scriitorilor, 2017;

22. Deslăcrimări / Desfrunziri - Untearings / Unfoilings 
(poezie bilingvă, româno-engleză, traducere în limba engleză 
de Patricia Lidia), Imprimeria PIM, 2018;

23. Refugiu temporar / Mërgim i përkohshëm
(poezie bilingvă româno-albaneză, Amanda Edit, 2019.

*
1) Premiul Uniunii Scriitorilor 

din România, filiala Arad-2014, 
pentru volumul de poezie- Răpirea 
din banal, editura Mirador, 2013;

2) Festivalul Tradiții Românești 
în Mișcare , ed. III, Londra, 2019:

-Marele premiu al Festivalului 
la categoria literatura în limba en-
gleză – literatura pentru copii;

-Premiul 1 - poezie;
-Premiul 1 - literatură pentru 

copii;
-Premiul special - proză;

3) Gala artelor la ceas aniver-

Invitat special – Lăcrimioara IVA
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*
Noapte de vară. un  ghem de raze în ghearele pisicii.

*
Deși n-au aripi, gândurile-mi zboară. Vrabia se miră.

*
Hornul casei - punct de reper  pentru berze  îndrăgostite.

*
Copacii ascund vrăbii în bluzele  lor... frunzo-bufante.

*
Oile  trec puntea. Un fluier mângâie. Luna intră-n ape.

*
Încoronare - cerul așează stele pe fruntea mieilor!

*
Aricii plâng țepi. Unul dintre țepi susține cerul, soarele...

*
Inima ia forma unei stânci. Pescăruși odihnindu-se.

*
Bot catifelat. În fân proaspăt cosit, lacrima veghează.

*
Lapte pus la prins. Lipăit de pisică. Geam uitat deschis.

*

Vând vată pe băț. Albinele roiesc, copilărindu-se.
*

Echilibristică, Coș cu merinde pe capul bunicii.
*

Cer aburit. Răsuflare de mânză. Se iscălesc îngeri.
*

În lacrima mea întinsă între două amurguri șchioapătă o 
mânză!

*
Îmi voi trimite inima în spatele oglinzii! Va recunoaște in-

trusul?
*

Melancolie - în adâncul din mine cade o frunză.
*

Corbul păgubaș. Mi-a furat  o lacrimă crezând-o perlă.
*

Modestie. Cu stele pe frunte cerul privește în jos.
*

Cerul s-a „norscămoșit”. Nu-mi va fi ușor să-l înseninez.
*

Am învățat târziu să fiu copil. Eram deja matură.

Aforisme

sar, Canada, 2019:
-premiul cu titlu de merit: FORMIDABIL;
-diploma de Excelentă și Emblema de Merit;

4) Premio Speciale della Giu-
ria - con titolo di Eccellenza 
-ex aequo(haiku) - la concursul 
internațional ”Verba Volant, Scripta 
Manent 2020”;

5) Premio Speciale Espressività 
Poetica – con titolo di Eccellenza – 
ex aequo

(Per favore, non incolpare 
l’autunno!) - la concursul inter-
național "PENNE D'ORO DELLA 
LETTERATURA ITALIANA 2020";

6) Premiul de excelență al Re-
vistei Solitudinea, revista tineretu-
lui literat, 2020 - pentru activitatea 
literară/poezie;

7) Premiul de excelență al Revistei Regal literar 2021 - 
pentru creație literară și devotament în slujba promovării 
culturii.
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The COVID-19 pandemic has resulted in 
schools shut all across the world. Globally, over 
1.2 billion children are out of the classroom. As 
a result, education has changed dramatically, 
with the distinctive rise of e-learning, whereby 
teaching is undertaken remotely and on digital 
platforms. Research suggests that online 
learning has been shown to increase retention 
of information, and take less time, meaning that 
the changes Coronavirus has caused might be 
here to stay.

With this sudden shift away from the 
classroom in many parts of the Globe, some 
are wondering whether the adoption of 
online learning will continue to persist post-
pandemic, and how such a shift would impact 
the worldwide education market. Even before 
COVID-19, there was already high growth and 
adoption in education technology, with global 
edtech investments reaching US$18.66 billion 
in 2019 and the overall market for online 
education projected to reach $350 Billion by 
2025. Whether it is language apps, virtual 
tutoring, video conferencing tools, or online 
learning software, there has been a significant 
surge in usage since COVID-19.

While some believe that the unplanned and 
rapid move to online learning - with no training, 
insufficient bandwidth, and little preparation – 
will result in a poor user experience that is 
unconductive to sustained growth, others 
believe that a new hybrid model of education 
will emerge, with significant benefits. 

There are, however, challenges to 
overcome. Some students without reliable 

internet access and/or technology struggle to 
participate in digital learning; this gap is seen 
across countries and between income brackets 
within countries. For example, whilst 95% of 
students in Switzerland, Norway, and Austria 
have a computer to use for their schoolwork, only 
34% in Indonesia do, according to OECD data. 
In Romania there is a significant gap between 
those from privileged and disadvantaged 
backgrounds. Although some schools and 
the government have been providing digital 
equipment to students in need, there are still 
problems among the students who have poor/
no connection at all to the internet or don’t 
manage to use the new technology or access the 
school platforms.

For those who do have access to the right 
technology, there is evidence that learning 
online can be more effective in a number of 
ways. Some research shows that on average, 
students retain 25-60% more material when 
learning online compared to only 8-10% in a 
classroom. This is mostly due to the students 
being able to learn faster online; e-learning 
requires 40-60% less time to learn than in a 
traditional classroom setting, because students 
can learn at their own pace, going back and 
re-reading, skipping, or accelerating through 
concepts as they choose.

Nevertheless, the effectiveness of online 
learning varies amongst age groups. The general 
consensus on children, especially younger ones, 
is that a structured environment is required, 
because kids are more easily distracted. To get 
the full benefit of online learning, it needs to 

Engleză

School during the Pandemic  
Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Bâlteni

Structura: Școala Gimnazială Nr. 1 Peșteana-Jiu
Profesor: Butcaru Ana-Maria, Disciplina predată: limba engleză
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be a concerted effort to provide this structure 
and go beyond replicating a physical class/
lecture through video capabilities instead, 
using a range of collaboration tools and 
engagement methods that promote “inclusion, 
personalization and intelligence”, according to 
Dowson Tong, Senior Executive Vice President 
of Tencent and President of its Cloud and Smart 
Industries Group.

Major world events are often an inflection 
point for rapid innovation – a clear example 
is the rise of e-commerce post-SARS. While 
we have yet to see whether this will apply 
to e-learning post-COVID-19, it is one of the 
few sectors where investment has not dried 
up. What has been made clear through this 
pandemic is the importance of disseminating 
knowledge across borders, companies and all 
parts of society. If online learning technology 
can play a role here, it is incumbent upon all of 
us to explore its full potential.

Slide 1 

Find the Joy!

Victor Cătălin Baldovin

“General Gheorghe Magheru Technical College”

aario Clorin aitoi

 

 

Slide 2 The Bucket List
Two elderly men, blue-collar automotive mechanic Carter 

Chambers and billionaire Edward Cole meet for the first time 
after both men are diagnosed with terminal lung cancer. Given 
that he owns the hospital, Cole demands a private room, but his 
no exceptions policy regarding double occupancy prevents this. 

Carter is a gifted amateur historian and family man who 
wanted to become a history professor in his youth, but he chose 
to start a family instead. Cole is a four-time divorced healthcare 

tycoon and cultured loner who enjoys tormenting his 
personal valet Thomas - who later reveals his name is actually 

Matthew. Cole enjoys drinking kopi luwak, one of the most 
expensive coffees in the world.

 

 

Slide 3 During their time in the hospital, Carter and Cole manage to find 
common ground. For fun, Carter started writing a list of activities 
to do before he "kicks the bucket." After hearing he has less than a 

year to live, Carter dejectedly discards his list. Cole finds it the 
next morning and urges Carter to do everything on the list, adds 

his own items to it, and offers to finance all expenses. Carter 
agrees and, despite the protests of his wife, Virginia, the two 

patients begin their globetrotting last vacation. They go skydiving, 
drive a vintage Shelby Mustang and Dodge 

Challenger around California Speedway, fly over the North Pole, 
eat dinner at Chevre d'or, visit the Taj Mahal, ride motorcycles on 

the Great Wall of China, attend a lion safari in Tanzania and 
visit Mount Everest.

On top of the Great Pyramid of Giza, they confide mutually about 
faith and family. Carter reveals that he has long been feeling less 
in love with his wife and feels some regret for the life he chose. 

Cole discloses that he is deeply hurt by his estrangement from his 
only daughter, who disowned him after he drove away 

her abusive husband. Later, while in Hong Kong, Cole hires 
a prostitute to approach Carter, who has never been with any 

woman, but his wife. Carter declines and realizes Cole was behind 
the woman's attention, whereupon he insists they stop the
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list and go home.
During the return journey, Carter tries to reunite Cole with his 

estranged daughter. Considering this a breach of trust, Cole 
angrily storms off. Carter returns home to his family while Cole, 
feeling alone though amid the company of escorts, breaks down 

weeping in his luxury high-rise suite. Carter's family reunion 
turns out to be short-lived as while getting ready for marital 

romance, he collapses and is rushed to the hospital. The cancer 
has spread to his brain. Cole, who is now in a 

remarkable remission, visits him and they share a few moments. 
Carter, always a Jeopardy! fan with knowledge about trivia, 

reveals how Cole's kopi luwak coffee is fed to and defecated by 
a jungle cat before being harvested. Cole was unaware of this and 

he and Carter share a hysteric laugh. Carter implores Cole to 
finish the list without him. Carter undergoes surgery, but dies on 

the operating table.
As news of Carter's death is given to his wife and family, Cole 
attempts to reconcile with his own daughter. She accepts him 
back into her life and introduces him to the granddaughter he 

never knew he had. After greeting the little girl with a kiss on the 
cheek, Edward thoughtfully crosses "kiss the most beautiful girl in 

the world" off the bucket list. Soon after, Cole delivers 
an eulogy at Carter's funeral, during which he explains that the 

last three months of Carter's life were, thanks to Carter, the best 
three months of his own life.

 

 

 

Slide 5 An epilogue reveals that Cole lived to 
age 81, and his ashes were then 

taken to a peak in the Himalayas by 
Matthew. As Matthew places a Chock 

full o'Nuts coffee can alongside 
another can, he crosses off the last 

item on the bucket list, "witness 
something truly majestic", and tucks 
the completed list between the cans.
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Here’s 5 life lessons I learned 
from The Bucket List:
1. Death often comes out of 
nowhere.  Yes, Edward and Carter 
were in their old age when they 
found out they were going to die. 
But it still crept up on them. They 
were living normal lives,and then 
suddenly their time was going to be 
up.
Whether old or young, death often 
comes when you least expect it. You 
really never know what can happen.That’s why you need to be grateful for every day you wake up and 

make sure you’re living the life you want. The more you can think 
about death and its inevitability, the better lens you’ll have on life 
and the more prepared you’ll be when it comes.
2. Travel ! One of the central themes of Edward and Carter’s 
bucket list was traveling around the world. They do things like see 
the pyramids in Egypt, take a safari in Africa and ride across the 
Great Wall of China on a motorcycle.
To travel is invigorating. Many of us wish we could do more of it, 
but don’t really  do anything about it. It’s really  a matter of 
priority.
It’s so important to see the world. We can experience different 
cultures and events, meet new people, witness the beauty of 
Earth, etc. Make sure you do it with people you care about.
3. Find the joy in your life!
At one point in the movie, Carter shares a myth with Edward 
about what happens when you get to the gates of heaven. 
According to the story, the gods ask the recently deceased two 
questions, one of which is “Have you found joy in your life?”
In other words, figure out what makes you happy and keep doing  
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Basic Info

Enlisted is a MMO (Massively Multiplayer 
Online Gaming) developed by Darkflow 
Software and released in 2nd of March 2021. 
The game takes place during WW2. In this 
game, high scale battles take place that 
recreate famous war scenes. The developers 
remade weapons, tanks, warships, aircrafts 
and more to make it feel like you were there. 

Gameplay

  This game has 4 ways of 
playing (Tutorial, Practice, 
Squad and Lone Fighters), but 
the main focus of the game is 
on the Squad mode and the 
Lone Fighters mode. Squad 
includes playing with AI by 
switching to a new squad 
member everytime you die and 
Lone Fighters mode removes AI 
so that players get to fight only 
other players. When joining the 
game, 1 of 2 game modes will 
be on.  

• The first game mode is Assault 
where one team defends points and the 
other attacks. The team that defends 
wins by killing so many players that they 
run out of men and the attackers win 
by capturing all points on the map and 
pushing the other team back. 

• The second game mode is 
Domination where 2 teams fight to 
control 3 control points on the map.

When you first enter the game, you need 

to choose 1 of 4 
campaigns: Battle 
of Moscow, Invasion 
of Normandy, 
Battle of Berlin and 
Battle of Tunisia 
(which is currently 
unavailable),  each 
of them featuring a 
famous battle.

Graphics, Design, Animations 
& Audio Quality

• The graphics in the game 
are good, I have noticed some 
muddy textures, but if you don’t 
go looking for them you won’t 
notice any.

• All animations are pretty 
good (reloads, running etc.), 
but, although the animations 
in the game are good, a lot of 
animations currently don’t exist, 

like entering/exiting a tank, opening a 
door, crawling and one animation I found 
to be weird is climbing a ladder (while 
climbing, your head moves really fast 
from left to right).

• The weapon and the vehicle 
designs look really good. The models 
are made just like the real life WW2 
weapons.

• The audio quality makes you feel 
immersed in the game.

Review (PC)
Written by Olteanu Liviu (9A)
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Sărbătoarea Pascală reprezintă 
cea mai importantă sărbătoare 
cres�tinească a anului.

Are o imensă î�ncărcătură 
spirituală, fiind evenimentul care 
celebrează I�nvierea lui Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, î�n a treia zi după 
răstignirea Sa din Vinerea Mare.

Pas�tele se referă la anotimpul 
anului bisericesc numit Perioada 
Pas�telui sau Anotimpul Pas�telui, iar 
Anotimpul Pas�telui durează 40 de 
zile.

El s� i-a păstrat până î�n prezent farmecul 
s� i semnificat�ia, fiind un moment de linis�te 
sufletească s� i de apropiere de familie. I�n 
noaptea de I�nviere, fiecare persoană care 
intră î�n Biserică t�ine o lumânare, pe care 
o va aprinde din lumina adusă de preot de 
pe masa Sfântului Altar. Această lumânare 
este simbolul I�nvierii, al biruint�ei viet�ii 
asupra mort�ii s� i a luminii lui Hristos asupra 
î�ntunericului păcatului. 

I�n ziua de azi există Pas�te s� i pentru cei 
care au religii diferite s� i anume, pentru cei 
catolici s� i ortodocs�i. 

La oricare familie nu lipsesc preparatele 
tradit�ionale, deoarece, fără aceste preparate, 
nu ar exista acea bună atmosferă de Pas�te.

Printre preparatele gustoase se numără: 
ouăle, care simbolizează mormântul lui 

Iisus Hristos, care s-a deschis la I�nvierea Sa 
din mort�i. 

-mielul I�l reprezintă pe Iisus Hristos 
care S-a jertfit pentru păcatele 
oamenilor s� i a murit asemenea 
unui miel nevinovat.

-salata Boeuf 
-drobul de miel 
-sarmale s� i piftie 
Din punctul meu de vedere, 

Sărbătorile Pascale sunt foarte 
importante pentru noi s� i sunt 
tradit�ii s� i obiceiuri ce nu pot fi 
uitate s� i trebuie să le pret�uim atât 
timp cât trăim. 

Spiritualitate 
românească

Sărbătorile pascale
Merfu Bianca Clasa a IX-a C, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”

Profesor îndrumător: Mărgulescu Carmen
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Sfântul Botez este taina prin care omul, 
prin î�ntreita afundare î�n apa sfint�ită de 
către preot, î�n numele Prea Sfintei Treimi, 
dobândes�te iertare de păcatul strămos�esc 
s� i de toate păcatele făcute 
până atunci, se nas�te din nou 
duhovnices�te s� i se face membru al 
Bisericii lui Hristos. Botezul este 
numit s� i „us�a tainelor”, pentru că 
numai prin botez devenim fii ai lui 
Dumnezeu după dar, putem primi 
s� i celelalte Sfinte Taine. Botezul 
este î�ntemeiat de Mântuitorul prin 
cuvintele: „Mergând, î�nvăt�at�i toate 
neamurile, botezându-le î�n numele 
Tatălui s� i al Fiului s� i al Sfântului 
Duh…” (Matei 28, 19) Botezul se 
săvârs�este numai de preot s� i de episcop, la cel 
put�in opt zile după nas�tere s� i până la 40 de 
zile, dacă pruncul este sănătos; iar dacă este 
bolnav, imediat. Slujba Botezului se face numai 
î�n biserică, anume î�n pridvor, î�n pronaos sau 
î�ntr-o î�ncăpere anume rânduită din curtea 
bisericii. Numai î�n cazuri cu totul speciale, 
când pruncul este amenint�at să moară, preotul 
î�l poate boteza acasă, la spital sau oriunde ar 
fi. Apostolul citit la Sfânta Taină a Botezului 
exprimă relat�ia dintre Botezul, Moartea s� i 
I�nvierea lui Hristos s� i î�nvierea noastră la viat�a 
duhovnicească, curăt�ită prin apa mântuitoare 
a acestei taine. I�n Botez, noi murim cu adevărat 
s� i î�nviem cu adevărat cu Hristos, murim 
păcatului s� i î�nviem viet�ii celei ves�nice. Hristos 
a omorât prin moartea Sa patimile noastre, a 
răstignit păcatul cel din firea noastră, care ne 
t�inea î�n robie, sub blestemul mort�ii, iar prin 
î�nvierea Sa, ne-a î�nviat pe noi tot�i la viat�a cea 
nouă s� i fericită î�ntru Dumnezeu.

Prin cufundarea î�n apa sfint�ită murim 
î�ntru Hristos, iar prin scoaterea din aceasta 
î�nviem î�ntru viat�a cea nepătimitoare. Moartea 
baptismală arată iarăs� i nimicirea mort�ii 
de către Hristos, iar î�nvierea baptismală 
adeveres�te iarăs� i I�nvierea lui Hristos, 
devenind chiar darul noii viet�i care a strălucit 

din mormânt, primind harul lui Dumnezeu. 
Acest har, ce se regăses�te î�n cadrul tuturor 
Sfintelor Taine, este rodul Mort�ii jertfelnice 
s� i al I�nvierii lui Hristos, comunicarea puterii 

s� i a capacităt�ii lor mântuitoare către om 
(Alexander Schmemann, ,,Din apă s� i din duh”).

Hristos „S� i-a dorit” atât de mult moartea, ca 
prin moartea Sa biologică să î�nfrângă moartea 
spirituală a tuturor. Oamenii puseseră un pret� 
deosebit de mare pe viat�a trupească, iar nu pe 
viat�a spirituală, duhovnicească, fapt ce a dus 
la o frică extremă fat�ă de moartea biologică, 
astfel, din cauza preocupărilor deosebite 
fat�ă de trup, căzând î�n moarte spirituală. 
Hristos î�nvinge astfel frica mort�ii s� i, „călcând 
cu moartea pe moarte”, aduce î�nnoirea viet�ii 
noastre.

Evanghelia din cadrul slujbei Botezului 
arată vădit faptul că Hristos a primit de 
la Dumnezeu toată puterea, î�n cer s� i pe 
pământ, s� i prin această putere cheamă pe 
tot�i la mântuire s� i, tot prin ea, va judeca toate 
semint�iile pământului la Judecata finală. Tot 
aici se amintes�te de important�a botezului s� i de 
validitatea lui. Astfel, se arată că Mântuitorul 
I�nsus� i adresează Sfint�ilor Apostoli î�ndemnul 
de a merge î�n toată lumea, pentru a propovădui 
Evanghelia Sa s� i pentru a boteza pe cei ce 
urmează î�nvăt�ăturile Sale: „Drept aceea, 
mergând, î�nvăt�at�i toate neamurile, botezându-
le î�n numele Tatălui s� i al Fiului s� i al Sfântului 
Duh, î�nvăt�ându-le să păzească toate câte v-am 

Taina sfântului botez
Profesor MĂRGINEANU IULIAN AUGUSTIN
COLEGIUL ,,GEN. GHE. MAGHERU” TG-JIU
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poruncit vouă; s� i iată Eu sunt cu voi î�n toate 
zilele, până la sfârs� itul veacului. Amin.” (Matei 
28, 18-20)

Botezul aduce astfel comuniunea cu Hristos 
s� i ocrotirea Duhului Sfânt î�n toate zilele viet�ii 
noastre, spre î�mplinirea scopului suprem, 
adică mântuirea. Propovăduirea Evangheliei 
la toată făptura, poruncită de Hristos 
Mântuitorul cel î�nviat, este izvorul cres�tinării 
lumii s� i transformării ei î�n Biserică, prin Harul 
Duhului Sfânt.

As�adar, Botezul este poarta de intrare 
î�n Biserică s� i î�nceputul nemuririi fiilor lui 
Dumnezeu. Cunoscând darurile s� i virtut�ile 
ce odrăslesc din harul Botezului, se impune 
fiecărui cres�tin dornic de mântuire să 
conlucreze cu acest har, străduindu-se să-l 

ment�ină neî�ntinat s� i să-l sporească necontenit.
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La sfârs� itul secolului al XIX-lea î�nceputul 
secolului XX î�n cultura gorjană se afirma 
Alexandru S� te fulescu (1856-1910) inte lectualul 
preocupat de s�tiint�ă s� i î�nvăt�ământ care a lăsat 
opere importante care s� i astăzi sunt folosite de 
cercetători: :monografii de localităt�i s� i mânăstiri 
gorjene, editarea de documente istorice, 
cercetări de toponimie gorjene.

Alexandru S� tefulescu s-a născut la 
Târgu Jiu, a absolvit S� coala Primară 
de băiet�i nr.1, apoi Seminarul de la 
Râmnicu Vâlcea s� i Seminarul Central de 
la Bucures�ti.

I�n 1879 a devenit institutor la Târ-
gu Jiu s� i a î�nceput studiul limbii sla-
vone la Viena pentru a putea descifra 
documentele vechi redactate î�n limba 
slavonă.

Monografiile s�tiint�ifice au urmărit realizarea 
unor istorii ale localităt�ilor s� i as�ezărilor monastice 
din judet�ul Gorj, realizând astfel o parte din istoria 
Gorjului. Alexandru S� tefulescu a analizat î�n două 
lucrări istoria oras�ului Târgu Jiu: ”I�ncercare asupra 
istoriei ors�ului Târgu Jiu” 1899 s� i ”Istoria Târgu 
Jiului” 1906. El este cel care stabiles�te denumirea 
oras�ului Târgu Jiu: târgul apei sau târgul de lângă 

apă. Pentru localităt�ile gorjene a realizat două 
lucrări: ”Gorjul istoric s� i pitoresc” 1904 s� i ”Din 
trecutul Gorjului” 1907. I�n prima lucrare a explicat 
toponimicul Gorj ”sub influent�a slavă Jiul de Sus s-a 
numit Gorj de la cuvântul gora-munte sau gorh-su s� i 
jil Jiul”. I�n a doua lucrare analizează satele dispărute 

s� i satele care s� i-au schimbat numele s� i 
arată important�a documentelor vechi 
pentru istorie.

As�ezări monastice gorjene despre 
care S� tefulescu a scris monografii 
s�tiint�ifice sunt Tismana, Strâmba, 
Polovragi, Crasna. Fiecare monografie 
cuprinde descrierea as�ezării mănăstirii, 
a satului cu atestare documentară, 
descrierea bisericii cu anexele 
mănăstirii s� i apoi un s� ir de documente 
as�ezate î�n ordine cronologică cu 

referire la mănăstirea s� i localitatea î�n care se află.
Alexandru S� tefulescu a î�nt�eles important�a 

documentelor istorice necesare pentru aflarea 
trecutului nu numai la nivel nat�ional, ci s� i local, 
astfel a adunat documente de la Arhivele Statului, 
Academia Română sau de la particulari. Aceste 
documente au format o colect�ie ce poartă numele 
”Alexandru S� tefulescu”. Documentele erau î�nsot�ite 

Alexandru Ştefulescu-întemeietorul  
primului muzeu judeţean din românia

Prof. Săvulescu Manuela

Al Ștefulescu



46

m CUGET LIBER m Anul XXVI m Nr. 62 m iunie 2021 m

de date bibliografice despre domnitorul care le-a 
emis sau date paleografice sau diplomatice.

Activitatea lui Alexandru S� tefulescu nu 
s-a limitat numai la cercetarea s� i publicarea 
documentelor slavisticii românes�ti, ci s� i la 
conservarea lor, Astfel, din init�iativa sa a luat 
nas�tere  primul muzeu judet�ean din t�ară- 
Muzeul Gorjului– î�n data de 16 iulie 1894.

Pasionat de istorie, de trecutul Gorjului, 
Alexandru S� tefulescu a strâns î�n jurul său 
oameni de cultură care l-au ajutat s� i sust�inut î�n 
demersurile sale de a pune bazele unui muzeu 
de istorie. Profesorul Iuliu Moisil, inginerul 
Aurel Diaconovici, artistul plastic Vitold Rola-
Piekask au contribuit la formarea colect�iei care 
va forma nucleul muzeului. I�n actul de constituire se 
precizează scopul î�nfiint�ării muzeului ”I�ntemeiatu-
s-a astăzi 16 iulie 1894 acest muzeu î�n care se vor 
găsi tot�i cărora le este scump neamul românesc, 
trecutul istoric, etnografic, flora, fauna s� i trecutul 

preistoric al Gorjului.” 
Până  la construirea unei clădiri care să găz-

duiască colect�iile strânse de Alexandru S� tefulescu 
acestea au fost expuse î�n două î�ncăperi de la parterul 
Palatului Administrativ, î�ntre anii 1870 s� i 1875, 
apoi î�n clădirea Gimnaziului, iar î�n 1898 muzeul s� i-a 
găsit spat�iu î�n clădirea nouă a Gimnaziului Tudor 
Vladimirescu, î�n sala mare aflată la etaj. 

I�n aprilie 1896 a apărut s� i singurul număr 
a buletinului Publicat�iile Muzeului Judet�ean al 
Gorjului.

Din init�iativa Ligii femeilor din Gorj s� i a 
pres�edintei acesteia Aretia Tătărăscu, î�n 1925, va 
fi deschisă o campanie de strângere de fonduri 

pentru construirea unei clădiri destinate muzeului. 
Proiectul a fost î�ncredint�at arhitectului Iulius 

Doppelreiter fiind inspirat din arhitectura culei 
Crăsnaru din Grotea Gorj iar amplasarea muzeului 
a fost hotărâtă î�n Grădina Publică a oras�ului Târgu 
Jiu. Noul muzeu a fost inaugurat î�n 5 septembrie 
1926 s� i va funct�iona aici până î�n 1954, când datorită 

spat�iului insuficient pentru colect�iile muzeului 
a fost mutat mai î�ntâi î�ntr-o casă nat�ionalizată, 
apoi î�n clădirea unde debutase î�n 1894 ca 
institut�ie.

Nu toate documentele s-au păstrat până 
astăzi, un moment trist fiind ocupat�ia germană 
din timpul primului război mondial când 
trupele germane au ocupat clădirea s� i au distrus 
sau î�nstrăinat o parte ale obiectelor colect�iei.

Alexandru S� tefulescu a depus un efort urias�  
pentru studiul slavisticii românes�ti, a realizat 
opere de o remarcabilă valoare: articole s� i 
monografii despre localităt�i s� i mănăstiri din 
Gorj, o colect�ie de documente slavo-române. 
Mare parte din lucrările sale nu au fost depăs�ite 

de cercetări ulterioare, iar o parte din documentele 
slavo-române dispărute î�n decursul timpului se 
găsesc numai î�n publicat�iile sale.

Muzeul Judet�ean, dar s� i o s�coală generală din 
Târgu Jiu au ca patron spiritual ilustrul î�naintas�  
gorjan, î�n semn de apreciere pentru munca depusă 
de-a lungul anilor î�n slujba Gorjului.”
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Cucerirea Daciei de către romani î�n anul 
106 s� i transformarea î�n provincie a vastului 
Imperiu Roman, a marcat  î�nceputul unei noi 
epoci pentru spat�iul carpato-dunăreano-pontic. 
A urmat î�mpletirea strânsă a două civilizat�ii ce au 
conviet�uit, au creat, au realizat progrese economice, 
urbanistice, au dat nas�tere unei noi populat�ii, daco-
romane, ce a stat la baza formării poporului român.

Perioada î�n care Imperiul Roman  a stăpânit o 
mare parte din regatul condus de Decebal (106-
271) a reprezentat fundat�ia latinităt�ii poporului 
român. Cucerirea romană nu a reprezentat doar 
dislocarea s� i deposedarea de pământuri s� i drepturi 
a populat�ie dacice sau exploatarea aurului de la 
Alburnus Maior. Romanii î�ncep o organizare nouă, 
similară celei din restul lumii romane, cu schimbări 
economice, etno-politice, lingvistice s� i cultural-
religioase. Stăpânirea romană, cu toate aspectele 
negative, a reprezentat un progres pentru spat�iul 
carpato-dunărean. 

Civilizat�ia romană, urbană prin excelent�ă, s� i-a 
pus amprenta s� i asupra Daciei, a determinat o 
schimbare radicală a tipului de habitat. Oras�ele 
au apărut  o dată cu stăpânirea romană ca centre 
politice, administrative, economice, procesul de 
urbanizare debutează î�n timpul lui Traian s� i se 
î�ncheie î�n perioada Severilor.

 Aducând confortul civilizat�iei romane, oras�ele 
au contribuit la procesul de romanizare. Primul 
oras�  roman, Colonia Ulpia Traiana Augusta 
Dacica Sarmizegetuza a fost î�ntemeiat la init�iativa  
guvernatorului D. Terent�ius Scaurianus î�n 109-1101 
Ulterior, î�n timpul domniei î�mpăratului Hadrian au 
fost î�ntemeiate oras�ele Drobeta, Napoca, Romula.

 Oras�ele au fost î�mpărt�ite î�n două categorii: 
municipia s� i coloniae, fiind organizate după modelul 
Romei. Potrivit lui D. Protase, oras�ele s-au format 
pe trei căi: prin dezvoltarea social-economică a 
vechilor as�ezări dacice, prin fondarea de colonii cu 
populat�ie preponderent romană,  prin î�nfiilnt�area î�n 

apropierea castrelor.1 Ulpia Traiana Sarmizegetuza 
s� i Napoca au avut caracter strict civil, toate celelalte 
oras�e: Drobeta, Apulum, Tibiscum, Potaissa s-au 
dezvoltat î�n apropierea castrelor militare.

Cu except�ia Romulei-Malva, oras�ele din Dacia 
romană au avut nume dacice. Cercetările istorice 
au demonstrat că oras�ele romane ale Daciei nu s-au 
dezvoltat pe vechile as�ezări dacice, ci au preluat 
doar numele. Unele au avut o dezvoltare rapidă, 
precum Ulpia Traiana Augusta Sarmizegetuza, 
altele mai lentă: Apullum, Dierna.

Din punct de vedere geografic oras�ele nu sunt 
as�ezate uniform. Cele mai multe centre urbane s-au 
dezvoltat de-a lungul drumului imperial care pleca 
de la Dierna s� i ajungea î�n extremitatea nord-vestică 
a provinciei: Ulpia Traiana Sarmizegetuza,  Apulum, 
Potaissa, Napoca, Porolissum, Tibiscum. Drobeta s� i 
Dierna s-au dezvoltat pe malul Dunării, iar Romula-
Malva pe cursul inferior al Oltului. Astfel, î�n procesul 
de dezvoltare al oras�elor romane din Dacia un 
rol important l-au avut cursurile de apă: Dunărea 
pentru Drobeta s� i Dierna, Mures�ul pentru Apulum, 
Oltul pentru Romula-Malva. I�n dezvoltarea oras�ului 
Drobeta, un rol important l-a avut podul construit 
de Apollodor din Damasc peste Dunăre, oras�ul 
devenind un centru comercial s� i mes�tes�ugăresc 
renumit, un oras�  port. Dezvoltarea oras�ului 
Ampelum poate fi considerat un caz particular, 
centrul urban datorându-s� i dezvoltarea datorită 
extract�iei aurifere din regiune, aici stabilindu-se 
sediul administrat�iei minelor de aur, tehnicieni 
s� i mineri, negustori, mes�tes�ugari, libert�i, sclavi 
imperiali, funct�ionari.

Dintre toate oras�ele construite de romani î�n 
Dacia, Apulum a fost cel mai mare s� i important 
centru economic s� i militar. Dezvoltarea sa s-a 
datorat prezent�ei neî�ntrerupte a Legiunii XIII 
Gemina, dar s� i pozit�ionării î�n câmpia fertilă a 
Mures�ului, la î�ntâlnirea drumului imperial cu alte 

1 Istoria Românilor, vol II. Editura Enciclopedică, 
Bucures�ti, 2001, 46.

Contribuţiile  lumii urbane 
la romanizarea Daciei
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drumuri ce duceau la Ampelum sau Alburnus Maior, 
marile exploatări aurifere. Se apeciază că număra 
peste  35000 de locuitori2, cu mult peste numărul 
locuitorilor  Ulpiei Traiana Sarmizegetuza.

Alte oras�e precum Potaissa, cu o evolut�ie lentă,  s� i-
au datorat dezvoltarea prezent�ei soldat�ior romani. 
După 168 Potaissa se va dezvolta rapid datorită 
prezent�ei legiunii V Macedonica, ajund al treilea 
oras�  după Apulum s� i Ulpia Traiana Sarmizegetuza 
ca mărime s� i important�ă.

Planul oras�ului imită modelul Romei, oras�ul 
având conducere s� i administrat�ie autonomă 
formată numai din cetăt�eni romani, locuitorii 
din categoriile inferioare nu participau la viat�a 
publică s� i nici la conducerea oras�elor. Consiliul 
municipal ordo-decurionum lua hotărâri î�n 
domeniul administrat�iei, finant�elor, aprovizionării, 
cultului religios, organiza spectacole, alegea 
preot�ii, exercitând astfel conducerea oras�ului. 
Aceste activităt�i ale decurionatului nu erau plătite, 
fiind considerate o onoare, decurionii formând o 
aristocrat�ie municipală. Asemenea celorlalte oras�e 
romane s� i î�n oras�ele din Dacia sunt atestat�i edilii 
care se î�ngrijau  de străzi, piet�e, clădirile publice, 
asigurarea ordinii, aprovizionarea populat�iei.

Colonis�tii venit�i din toate colt�urile Imperiului 
Roman  au contribuit la aparit�ia s� i dezvoltarea 
oras�elor.  Stabilit�i init�ial î�n interiorul incintei de 
pământ a unui fost castru de legiune, colonis�tii vor 
aveau un aport semnificativ la  dezvoltarea viet�ii 
urbane, dar s� i la procesul de romanizare, fiind 
purtătorii culturii s� i civilizat�iei romane. Origine 
etnică a colonis�tilor este diversă, inscript�iile, 
tăblit�ele cerate ilustrează locul de provenient�ă: 
Hispania, Gallia, Britania, Dalmat�ia, Moesia, nordul 
Afrcii, Syria, Mesopotamia3. Numărul locuitorilor 

2 https://csiatim.uvt.ro/NOU/BHAUT/ro/pdf/2001_art8.pdf
3 Istoria Românilor, vol II, p. 62.

care trăiau î�ntre zidurile oras�ului este diferit de la un 
oras�  la altul, de la o epocă la alta.  Se apreciază  că î�n 
Napoca ar fi fost la î�nceput 2000-3000 de locuitori, 
iar î�n perioada Severilor trebuie să fi atins circa 10 
000 de oameni. Ulpia Traiana Sarmizegetusa ar fi 
avut la î�nceput tot circa 2000 de locuitori, ajungând 
la 15 0004.

Oras�ele Daciei romane, chiar dacă sunt mai 
modeste decât alte centre urbane dezvoltate  pe 
î�ntinsul Imperiu Roman, au beneficiat de invent�iile 
inginerilor romani, având un î�nalt grad de comfort 
s� i sigurant�ă fiind î�nconjurate de un zid, murus s� i 
s�ant�ul de apărare, fossa, având un sistem subteran 
de colectare a apei menajere, cloaca. 

 Situat la intersect�ia stăzilor principale, kardo s� i 
decumanus, asa cum s-a descoperit la  Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa s� i Napoca, forul reprezenta loc de 
î�ntâlniri s� i dezbateri.

Templele, edificii destinate cultului sunt 
numeroase î�n toate oras�ele, peste zece fiind 
descoperite numai la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, 
altela la Potaissa, Micia, Sucidava, Tibiscum, Ilis�ua, 
Apullum5. Templele erau dedicate lui Liber Pater, 
Mithras, Nemeis, unele având una-două î�ncăperi. 

Amfiteatrele au fost descoperite î�n urma 
cercetărilor arheologice la Ulpia Traiana Sarmi ze-
getusa, Micia  s� i Porolissum6, dar teatre î�ncă nu 
au fost descoperite, posibil ca ele să nu fi existat. 
Apa era adusă cu ajutorul apeductelor, as�a cum 
ment�ionează inscripiile găsite, la Sarmizegetuza 
s� i Apullum. Alte construct�ii î�ntâlnite î�n oras�ele 
romane din Dacia sunt: curia, cel mai important 
edificiu public care cuprindea sala de s�edint�e a 
consiliului coloniei, arhiva, birolul comunităt�ii, 
locuint�e private, domuri, insula, sanctuare, depozite 
de măruri, spat�ii comerciale.

Termele, băile publice, erau locuri foarte 
frecventate de locuitorii oras�elor, fiind loc de 
curăt�ire al corpului, dar s� i loc  de î�ntâlnire pentru 
relaxare, î�ncheierea afacerilor sau aliant�elor. Terma 
era compusă din mai multe săli, era dotată cu 
vestiare s� i bazine cu apă caldă s� i apă rece pentru 
bărbat�i s� i femei, săli pentru saună, săli pentru 
relaxare, bazine pentru î�not, săli pentru exercit�ii 
fizice. Cercetările arheologice au scos la lumină  
î�n Ulpia Traiana Sarmizegetusa urme ale unor 

4 Istoria Românilor, vol II, p. 161-162.
5 https://www2.rgzm.de/Transformation/Romania/

Civi tates/textrom.htm
6 Istoria Românilor, vol II, p.236.
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terme publice foarte mari. Astfel de terme au fost 
menionate s� i la Apullum7.

Viat�a urbană î�ncepută î�n timpul lui Traian 
cand a fost fondată Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
va cunoas�te o dezvoltare importantă î�n timpul 
î�mpărat�ilor Hadrian, Marcus Aureliu s� i Septimius 
Severus. Patru oras�e coloniae: Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, Apulum, Napoca, Potaissa s-au 
bucurat de privilegiile oferite de ius Ius Italicum, 
dovadă a loialităt�ii cetăt�enilor fat�ă de dinastia 
Antoninilor s� i Severilor, dar s� i a stadiului de 
romanizare al provinciei. Dintre toate oras�ele, 
numai Ulpia Traiana Sarmizegetuza a fost 
construit după toate regulile religioase, juridice s� i 
de sistematizare ale urbanismului roman clasic. 
După domnia lui Septimius Severus (193-211), 
procesul de urbanizare î�n Dacia se va opri, imperiul 
confruntându-se cu probleme interne s� i externe.

Cele 11 oras�e ale Daciei Romane, coloniae 
7 Branga Nicolae, Urbanismul Daciei Romane. Editura 

Facla, Timis�oara, 1980, p. 33.

s� i municipia, organizate după modelul Romei, 
au reprezentat focare de romanizare pentru 
î�ntreg spat�iul carpato-dunărean, modele de viat�ă 
romană. Prin intermediul colonis�tilor, soldat�ilor, 
veteranilor, funct�ionarilor romani stabilit�i î�n oras�e 
s-a răspândit cultura s� i civilizat�ia romană, limba 
latină. Urbanizarea reprezintă un factor important 
al procesului de romanizare care s- a dovedit  
ireversibil î�n spat�iul carpato-dunărean. 

Bibliografie:
Branga Nicolae, Urbanismul Daciei Romane. 

Editura Facla, Timis�oara, 1980.
 Istoria Românilor, vol II. Editura Enciclopedică, 

Bucures�ti, 2001.
http://www.istorie-pe-scurt.ro/cum-aratau-

orasele-daciei-romane/
https://www2.rgzm.de/Transformation/

Romania/Civitates/textrom.htm
https://csiatim.uvt .ro/NOU/BHAUT/ro/

pdf/2001_art8.pdf

Se lasă seara peste dealurile satului copilăriei 
mele. Microbuzul care mă aduce de la liceu tocmai 
trece pe lângă Biserica ,,Sfint�ii I�mpărat�i Constantin 
s� i Elena”. I�mi fac repede semnul Sfintei Cruci s� i I�i 
mult�umesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să trec cu 
bine s� i săptămâna aceasta de s�coală. Mereu când 
ajung î�n preajma acestui sfânt lăcas�  simt că linis�tea 
se as�terne peste nelinis�tile mele, că visele chiar 
pot deveni realitate. S� i nu doar eu am sentimentul 
acesta. O biserică enigmatică, una care as�teaptă 
cuminte să fie descoperită.

 De mică m-am î�ntrebat ce are atât de special 
acest lăcas� , cunoscut printre localnici ca ,,Biserica 
de la tei” sau ,,Biserica Monument”. De fapt, chiar 
este monument istoric, este construită cu mult 
timp î�nainte ca străbunicii nos�tri să se fi născut, 
având î�n Monitorul Oficial al României codul LMI: 
GJ-II-m-B-09387 - datare sec. al XVIII-lea. Biserica 
,,Sfint�ii I�mpărat�i Constantin s� i Elena” este situată î�n 
Comuna Stejari, judet�ul Gorj.

Sub aspect geografic, comuna se află î�ntr-o 
frumoasă zonă deluroasă a Podis�ului Getic, pe un 

afluent al râului Amaradia, numit Amărăzuia.

Biserica e situată la 10 kilometri distant�ă de 
la intrarea î�n comună dinspre DN6B, pornind 
pe o ramnificat�ie a acestuia s� i anume DJ605B. 

Privind ctitorii, memoria colectivă 
păstrează unul singur, pe marele clucer, 
asasinat s� i î�nmormântat î�n curtea bisericii. 
Numele ctitorului s-a uitat s� i nu-l revendică 
niciun locuitor ca fiindu-i ascendent. I�n 
periodicele biserices�ti, des� i nu se găsesc multe 

Biserica monument
Trașcă Georgiana, clasa a XII-a D

Coordonator: prof. Sarcină Emanuela
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informat�ii despre biserica noastră, acestea sunt 
s� i contradictorii, nereus�ind să elucideze misterul 
legat de ridicarea acestui sfânt lăcas� . 

I�n Proiectul nr. 10/2007 pentru „Restaurarea 
Bisericii Sfint�ii I�mpărat�i Constantin s� i Elena-
Parohia Stejari-Hurezani, comuna Stejari, judet�ul 
Gorj”, arhitectul Iulian Cămui preciza: „Arhitectura 
bisericii este lucrată î�n stil bizantin î�n formă de 
corabie, cu pridvorul sub acelas� i acoperis�  cu 
naosul s� i pronaosul. Biserica prezintă spat�iile 
clasice caracteristice: pridvor, pronaos, naos s� i 
altar. Deasupra pronaosului se î�nalt�ă turla bisericii, 
din zidărie de cărămidă. Baza acesteia este tot 
din cărămidă, cu ziduri groase, prevăzute cu fante 
(crenele) de tragere”. 

Până acum, nimic deosebit, sunt mai multe astfel 
de biserici î�n Oltenia, des� i nu s�tiam că bisericile 
vechi erau prevăzute cu 
fante de tragere. De unde 
vine sentimentul de bucurie 
î�mpletit cu linis�te pe care 
cu tot�ii î�l simt�im când 
suntem î�n apropierea ei? 
Bătrânii nos�tri spuneau 
,,dacă ai un necaz, mergi 
la Biserica Monument s� i 
roagă-te!” Ea este martora 
atâtor evenimente unice din 
viat�a comunităt�ii: botezuri, 
cununii, ultimul rămas bun al celor rămas�i fat�ă de 
cel ce nu mai este s� i multe, multe rugăciuni pe vreme 
de pace sau pe vreme de război. Este ca o fortăreat�ă 
care păzes�te comunitatea din timpuri străvechi, 
pentru că ea nu este atât de ,,tânără” precum spune 
pisania, originile ei se pierd î�n timpurile istorice.

,,Am auzit multe poves�ti de la bătrânii satului 
despre ctitorii acestei biserici. Este foarte veche 
s� i după părerea mea este beneficiara deformării 
timpului istoric, pentru că mult�i povestitori o 
aduc mai aproape de timpurile noastre: cum că 
a fost construită de un mare clucer cu banii furat�i 
din haraci, cum că a fost renovată de Constantin 
Brâncoveanu î�n anul 1711, domnul T� ării Românes�ti, 
că a fost grajd de cai, că la zidirea ei a fost nevoie 
de jertfă omenească, dar nimeni nu a putut da o 
dată exactă î�n afară de bătrânul Dumitru Funieru 
care a participat la restaurarea din 1976 s� i care ar 
fi găsit o grindă pe care era crestat anul 1664, dar 
acea grindă a fost î�nlocuită de preot, fiindcă acesta 

a dorit ca acoperis�ul să fie nou î�n î�ntregime”, spune 
prof. de istorie, acum pensionară, Motorga Elena.

Pisania bisericii sust�ine faptul că a fost construită 
î�n anul 1813, de către doi frat�i, Constantin s� i 
Răducan Cruceru, î�n timpul lui Vodă Bibescu, dar 
se poate observa că a fost modificată, probabil la 
restaurarea din 1903.

Biserica a cunoscut mai multe î�ncercări de 
restaurare. I�n anul 1964, a primit un clopot nou, 
pentru că cel vechi a fost luat de administrat�ia 
nemt�ească î�n Primul Război Mondial. Cea mai 
recentă restaurare s-a făcut î�ntre anii 2008-2009. 
Odată cu această restaurare, au apărut multe 
elemente noi, care, î�n loc să elucideze misterul datei 
de construct�ie al as�ezământului, au adus î�n lumină 
lucruri nebănuite: altarul era mult mai vechi decât 
restul bisericii, cărămizile din temelie aveau vârste 

diferite, ca s� i cum ar fi 
fost reconstruită de mai 
multe ori, iar la săpăturile 
pentru consolidare au 
fost descoperite lângă 
zidurile bisericii oseminte 
î�nhumate î�n pozit�ii total 
neobis�nuite fat�ă de ce s�tim 
că se obis�nuies�te î�n cultul 
ortodox, iar î�n pronaos, 
î�n stânga intrării, corpuri 
î�nhumate î�n stil cres�tin - 

corpuri de care nu s�tia nimeni că ar fi existat. 
Punând datele s� i informat�iile cap la cap 

deducem faptul că, pe locul î�n care este construită 
actuala biserică, au mai fost alte lăcas�e de cult sau 
o parte din biserică este mult mai veche,  deoarece 
terenul bisericii î�i apart�inea ,,din vechime”. Păcat că 
restaurările trecute au avut ca scop să păstreze doar 
zidurile s� i nu adevărurile. Biserica nu are arhivă.

 Privind acest monument istoric î�t�i dai seama că 
nu este vorba despre ,,de când”, ci este vorba despre 
„cum”. Nu mai contează când au fost construite 
zidurile, ci cum s-a î�ncăpăt�ânat să reziste peste 
veacuri. As�a semeat�ă cum este, doar privind-o, 
î�t�i dai seama că este bine să o iei drept exemplu 
î�n viat�ă. Ce ne î�nvat�ă ea? Răbdarea s� i sperant�a. 
Răbdarea să treci peste perioade nedemne de tine 
(,,grajd de cai”) s� i sperant�a că vei deveni ce t�i-a fost 
hărăzit. 
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Oamenii, în general, gândesc acum în ima-
gini și chiar și când le spui cuvinte, trebuie de 
fapt să le transmiți imagini, prin acele cuvinte.

Este unul dintre cele mai fine subiecte ale 
artei predării în general; am  citit pe pentago-
nia.ro că este utilizat în discursurile docenți-
lor de la cursurile de pedagogie Waldorf, unde 
este numită generic “predare prin imagini“. 
Autorul articolului citit de către mine consi-
deră că se poate  ”scoate respectiva tehnică 
din zona subiectivității unei pedagogii aparte, 
cum este Waldorf-ul, poziționând astfel tehni-
ca predării prin imagini în zona unei pedagogii 
obiective, pentru toată lumea (bazată pe psi-
hologia naturală), în zona artei predării apli-
cabilă la nivelul oricărei școli și deci a oricărui 
profesor, de orice materie”.  Haideți să anali-
zăm acest subiect din punct de vedere al pre-
dării matematicii.

Suntem obișnuiți ca într-un manual, fie de 
biologie, fie  de geografie sau istorie să întâl-
nim  o mulțime  de poze care sunt puse acolo 
ca bază de imaginare a elevilor. Același lucru 
îl întâlnim și în manualele de geometrie: de 
obicei găsim o figură geometrică lângă orice 
definiție, chiar și lângă teoreme. Trebuie să ci-
tești textul și să te uiți la figura de alături ca 
să apară în mintea ta înțelegerea. Așa merge 
învățarea geometriei. Pentru început, elevii nu 
au capacități deosebite de a-și imagina o figură 
sau de a construi o figură după un text de pro-
blemă sau de teoremă. Acest proces este unul 
anevoios și trebuie să avem răbdare cu elevii 
să-și formeze capacitatea de generare a figu-

rii. Orice problemă de geometrie plană sau în 
spațiu începe cu construirea unei figuri utili-
zând datele problemei. Cu cât figura este mai 
bine construită cu atât elevul are o reprezenta-
re mai exactă a ceea ce trebuie să demonstre-
ze și, astfel, rezolvarea problemei devine mai 
ușoară. 

 Este evident faptul că geometria are avan-
tajul de a putea oferi imagini pentru teoriile 
sale, imagini ce pot astfel sprijini înțelegerea 
fenomenelor studiate, cu condiția de a fi fo-
losite corect și eficient. Abordând astfel su-
biectul nostru, putem deduce în mod simplist 
că algebra nu are acest avantaj și că “asta e!”, 
elevii trebuind să se descurce fără imagini în 
înțelegerea fenomenelor studiate la algebră. 
Această supoziție este greșită. Profesorul are 
datoria de a căuta și în cazul fenomenelor 
aritmetico-algebrice imagini potrivite care să 
susțină înțelegerea respectivelor lecții. Aces-
tea pot să apară sub forma unor figuri geo-
metrice sau sub forma unor scheme evolutive 
ale numerelor; important este să se creeze o 
imagine care să sprijine înțelegerea pe cât mai 
multe canale mentale, nu doar pe cel teoretic 
oral. Și fenomenele aritmetico-algebrice se pot 
prezenta în imagini! Încă de la introducerea 
numerelor naturale, copilul asociază imagini 
pentru a înțelege noțiunea de număr, mai apoi 
pentru adunarea și  scăderea numerelor natu-
rale. Și acum îmi amintesc câte planșe aveam 
pe pereți în școala primară : fructe, animale, 
jucării, etc frumos desenate. Toate cu scopul 
de a ne ajuta să înțelegem diverse noțiuni 

MATEMATICA ÎN IMAGINI
Profesor : Măgureanu Stoenescu Claudia Simona

Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, Tg Jiu

Ştiinţă şi 
tehnologie
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matematice: mulțimi, numere, operații cu 
numere. Deci această tehnică numită “preda-
re prin imagini“ nu este o noutate, ea a fost 

utilizată de generații întregi de învățători și 
profesori.  Mai târziu, la algebră, graficele 
funcțiilor vor fi reprezentate geometric, deci 
elevii vor beneficia din nou de imagini cu aju-
torul cărora vor putea intui și înțelege mai 
bine proprietățile funcțiilor.

La trigonometrie, elevii pot vedea pe cer-
cul trigonometric cum se pot calcula prin-
cipalele valori ale funcțiilor trigonometrice 
sinus, cosinus, tangentă și  cotangentă. Acest 
lucru le facilitează și înțelegerea, dar si fap-
tul că pot apela la logica matematică pentru a 
deduce aceste valori și mai puțin la memorie.

De asemenea, imaginile sunt utile și în 
studiul analizei matematice din ultimii doi 
ani  de liceu: noțiunea de limită a unei funcții 
într-un punct, noțiunea de derivată a unei 
funcții într-un punct, noțiunea de tangentă 
la graficul unei funcții într-un punct – toate 
sunt înțelese mai bine dacă sunt exemplifi-
cate prin imagini. De asemenea, noțiunile de 
punct de extrem, punct de inflexiune, punct 
unghiular sau punct de întoarcere al Graficu-

lui unei funcții nu se pot preda fără imagini 
sugestive.

Dacă în învățământul tradițional, repre-
zentarea prin imagini a noțiunilor 
matematice necesită timp și uneori 
talent la desen, în ziua de azi este 
mult mai simplu să arătăm imagini 
sau să construim grafice și figuri 
geometrice printr-un simplu clic. E 
adevărat că avem nevoie de calcu-
lator, conexiune la internet și, ce-i 
mai important, priceperi și deprin-
deri  de utilizare a calculatorului. 
Voi enumera câteva aplicații care 
facilitează predarea matematicii 
online și nu numai : 

• Utilizarea softului GeoGebra ;
• Utilizarea sistemului educațional infor-

matizat AEL oferit în școlile din România în 
2006, furnizat de Siveco Romania 

• Utilizarea softurilor Intuitex – Geometrie 
între joc și nota 10 

• Utilizarea arhivei Gazetei Matematice 
online 

• Pro-didactica.ro o platformă educațională 
ce conține pe lângă noțiuni teoretice și o se-
rie de aplicații practice interdisciplinare.

De asemenea, de câțiva ani, se pune ac-
centul pe crearea și utilizarea ”RED – resur-
se educaționale deschise”, care pot fi foarte 
utile în predarea online îndeosebi  la liceu, 
unde nu există manuale digitale ca în ciclul 
gimnazial. Foarte utile în perioada de preda-
re online sunt acele softuri care atrag elevii 
în învățarea matematicii prin diverse jocuri, 
cât și cele care oferă modalități de evaluare. 
Voi prezenta câteva din ele : Socrative, H5P, 
Kahoot!

Bibliografie:
www.pentagonia.ro
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Prof. Constantin Chirilă, “Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii”, Bu-

curești 2012
Istrate O., Modalități de utilizare a TIC pentru evaluarea elevilor
Predarea interactivă centrată pe elev (modul pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic), 

Editura Educația 2000+, București, 2005
Marcu V., Marinescu M., Implementarea tehnologiilor în educație, Ed. Univ. Oradea
GeoGebra, un instrument util pentru predarea matematicii, Publicat pe noiembrie 2, 2016, de atelierul-
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BIOGRAFIE
Despre viața acestui om nu se cunosc detalii, 

în ciuda faptului că numele său este legat de is-
toria învățământului, fiind primul din lume care a 
deschis o școală-politehnică, la Alexandria, Egipt, 
unde a activat toată viața, ca profesor și condu-
cător.

CONTRIBUTII
A adus contribuții în geometrie, astrono-

mie, fizică, tehnică, matematică. A stabilit for-
mula pentru aria rombului (ca semiprodusul di-
agonalelor); a determinat volumele corpurilor; a 
tratat problema duplicării cubului; a redat meto-
da de determinare aproximativă a rădăcinii cubi-
ce, a definit termeni tehnici din geometrie.

I se atribuie formula lui Heron de calcul al ari-

ei unui triunghi cunoscând lungimile laturilor.

FORMULA LUI HERON
În geometrie, formula lui Heron, descoperită 

de Heron din Alexandria, este o expresie matema-
tică prin care se poate calcula suprafața unui tri-
unghi oarecare fiind date lungimile celor trei la-
turi.

 Dacă ABC este un triunghi oarecare, cu 
laturile a, b și c, atunci suprafața sa este dată de 
formula:

unde p reprezintă semiperimetrul triunghiu-
lui dat.

 Heron din Alexandria
Elev : Rosu Stere-Vasilis.

 Profesor Coordonator : Măgureanu Simona
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Isaac Newton a fost un renumit om de știință 
englez, teolog, mistic, matematician, fizician și 
astronom. El este savantul aflat 
la originea teoriilor științifice 
care vor revoluționa știința, în 
domeniul opticii, matematicii și 
în special al mecanicii. În 1687 
a publicat lucrarea Philosophiae 
Naturalis Principia Mathema-
tica, în care a descris Legea 
atracției universale și prin stu-
dierea legilor mișcării corpuri-
lor, a creat bazele mecanicii cla-
sice. Newton a fost primul care 
a demonstrat că legile naturii 
guvernează atât mișcarea glo-
bului terestru, cât și a altor cor-
puri cerești, intuind că orbitele pot fi nu numai 
eliptice, dar și hiperbolice sau parabolice. Tot el a 
arătat că lumina albă este o lumina compusă din 
radiații monocromatice.

Descoperirea gravitatiei
Povestea lui Isaac Newton și a mărului care l-a 

inspirat să scrie teoria gravitației poate fi consi-
derată una dintre  celebrele anecdote din lumea 
științifică. Acesta stătea sub un măr în grădină, 
când un fruct i-a căzut în cap, iar acest lucru l-a 
pus pe gânduri.  

În anul 1726, anul morții lui Newton, John Con-
duitt a descris acest 
eveniment: „În anul 
1666 am plecat din 
Cambridge la mama 
lui Newton din Lin-
colnshire. În timp ce 
mergeam prin grădi-
nă, el vorbea despre 
faptul că puterea 
gravitației nu se li-
mita la o anumită 
distanță de pământ, 

ci că această putere trebuie să se extindă mult 
mai departe. Ne-am oprit sub un măr amândoi. 

În mijlocul altor discursuri, el mi-a 
spus că era frământat de aceleași 
lucruri; îi intrase în minte noțiunea 
de gravitație.”

În alte scrieri despre viața lui 
Newton, publicate în 1752, scriito-
rul William Stukeley a relatat des-
pre o conversație pe care a avut-
o cu Newton: „Îmi spusese că nu 
înțelege de ce ar trebui ca un măr 
să coboare întotdeauna perpendi-
cular pe pământ. De ce nu ar mer-
ge în lateral sau în sus? Și de ce, 
în mod constant, spre centru? Cu 
siguranță, motivul este că pămân-

tul îl atrage”.

Formula binomului lui Newton
Fie a, b două numere reale.
Folosind calculul cu combinări
(a+b)¹ = a¹ + b¹
a+b)1 = C01 a1 + C11 b1
(a+b) 2 =  a2 + 2ab + b2  
(a+b)2 = C02 a2 + C12 a1 b1 + C22 b2 
(a+b)3  = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3  
(a+b)3 = C03 a3 + C13 a2 b1 + C23  a1 b2 + 

C33 b3

Despre Isaac Newton
Elev : Botea Robert

Prof. coordonator: Măgureanu Simona
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Cele mai importante arii naturale protejate 
din Gorj sunt:

- Pădurea Botorogi – Comuna Dănes�ti (106 
ha); Arboret tipic de luncă cu specii de Fritillaria 
meleagris s�i Convalaria majalis.

Figura 1. Pădurea Botorogi

- Pădurea Tismana-Pocruia – Comuna 
Tismana (51,60 ha) forestieră, unde sunt 
prezente specii de castani comestibili (Castanea 
vesca, Castanea sativa) fiind s�i rezervat�ie 
s�tiint�ifică s�i seminceră. Pe alocuri acestea sunt î�n 
amestec cu specii de stejar s�i fag;

 Figura 2. Pădurea de castani-Tismana
- Cheile Sohodolului – rezervat�ie complexă, 

pe o lungime de 10 km, de interes peisagistic 
s�i floristic – Comuna Runcu (350 ha); Aspect 
peisagistic deosebit, câmpurile de lapiezuri 
de la Tufaia, pes�terile, izbucurile, vegetat�ia de 
stâncărie calcaroasă cu multe rarităt�i floristice, 
specii rare de faună;

Figura 3. Cheile Sohodolului

Grecu Rodica Gabriela, cls. a XII-a D, 
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu

Prof. coord. Mocanu Emilia Simona, 
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu

Ariile naturale protejate sunt zone terestre, acvatice şi/sau subterane, cu perimetru 
legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii 
de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, 
geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică 
sau culturală deosebită.

Arii naturale protejate 
din judeţul Gorj



56

m CUGET LIBER m Anul XXVI m Nr. 62 m iunie 2021 m

- Pes�tera Muierii – speologică, cu 4 niveluri 
carstice, situată î�n apropierea Cheilor Galbenului, 
monument al naturii, amenajat pentru vizitare 
(electrificat) – Comuna Baia de Fier (19 ha);

- Pes�tera Iedului – Comuna Baia de Fier (1 ha);
- Pădurea Polovragi – Comuna Polovragi 

(10 ha); Specii de castan comestibil s�i flora 
î�nsot�itoare, fiind s�i rezervat�ie s�tiint�ifică s�i 
seminceră;

Figura 4. Pădurea colorată-Polovragi

- Cheile Oltet�ului – Comuna Polovragi 
(150 ha); Aspectul peisagistic, zona carstică 
cu chei săpate î�n calcare având s�i mici grote, 
rarităt�i floristice existând circa 400 specii de 
plante, unele cu caracter de unicat, s�i faunistice, 
rezervat�ia arheologică de la Crucea lui Ursache;

 Figura 5. Cheile Oltețului
- Pes�tera Polovragi – Comuna Polovragi 

(1ha); Celebră prin grota de intrare s�i prin 
galeriile de o lungime semnificativă, incomplet 
cercetată, inclusă î�n circuitul turistic;

- Rezervat�ia Parâng – Novaci – oras�ul Novaci 
(2000 ha); Pentru fenomene de glaciat�iune 
cuaternară, floră s�i faună deosebite;

Figura 6. Rezervația naturală Parâng-Novaci
- Pădurea de molid de la Măcăria –  oras�ul 

Novaci (400 ha); Exemplare seculare, fiind 
rezervat�ie seminceră;

Figura 7. Pădurea de molid -Măcăria
- Pădurea de fag de la Măcăria – oras�ul 

Novaci (150 ha); Exemplare de fag oriental, fiind 
rezervat�ie seminceră;

- Pădurea Bărcului – Oras�ul Novaci (25 ha); 
Pădure de stejar, rezervat�ie seminceră;

Izvoarele minerale Săcelu – Comuna Săcelu 
(1 ha); Ape sulfuroase, clorurate, iodurate, 
bromurate, cu efect terapeutic;

Figura 8. Izvoarele minerale-Săcelu
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Ploile acide (sau precipitat�iile acide) sunt 
precipitat�iile care au un pH mai mic decât 5,6, 
având deci un caracter acid pronunt�at. 

Aciditatea crescută a ploilor este cauzată î�n 
principal de emisiile de dioxid de carbon, oxizi de 
sulf s�i oxizi de azot; moleculele acestor substant�e 
react�ionează cu moleculele de apă, producând 
acizi periculos�i. Oxizii de sulf, dioxidul de carbon 
s�i oxizii de azot sunt poluant�i rezultat�i, î�n bună 
măsură, din gazele de es�apament ale vehiculelor 
s�i folosirea solvent�ilor industriali; cu toate 
acestea, sursele principale ale acestor poluant�i 
sunt procesele industriale ce implică arderea 
combustibililor fosili, de pildă producerea de 
electricitate prin intermediul arderii cărbunilor. 

Una dintre principalele cauze ale ploii acide 
este dioxidul de sulf. Sursele naturale care emit 
acest gaz sunt vulcanii, picăturile fine din apa 
mărilor si a oceanelor, descompunerea resturilor 
vegetale. In orice caz, arderea combustibililor 
fosili, precum cărbunele si petrolul este cauza a 
aproximativ jumatate dintre emisiile acestui gaz 
in lume.

Când dioxidul de sulf ajunge î�n atmosferă, 
oxidează la prima forma a ionului sulfură. Apoi 
devine acid sulfuric, in timp ce react�ionează cu 
atomii de hidrogen din aer si cade î�napoi pe 
pămî�nt.

Monoxidul de azot si dioxidul de azot sunt,  

de asemenea,  component�i ai ploii acide. Sursele 
lor sunt centralele electrice si fumul scos de 
t�evile de es�apament. La fel ca dioxidul de sulf, 

aces�ti oxizi ai azotului se ridică î�n atmosferă 
si sunt oxidat�i in nori, pentru a forma acidul 
azotic. Aceste reactii sunt de asemenea 
catalizate in norii foarte poluati, unde fierul, 
manganul, amoniacul si peroxidul de oxigen 
sunt prezent�i. 

Orice tip de precipitat�ii lichide, chiar s�i 
cele din mijlocul teritoriilor sălbatice aflate 
la mare depărtare de zonele industriale sau 
oras�e, prezintă o us�oară aciditate a apei 
rezultate.  Dar când aciditatea depăs�es�te 
limita obis�nuită, cu precădere din cauza 
poluării atmosferice produse de om, atunci 
avem cu adevărat de-a face cu ploile acide 
responsabile de atâtea forme de agresiune 

asupra mediului ambiant. Precipitat�iile acide pot 
apărea s�i î�n cazul ninsorilor sau lapovit�ei, dar 
frecvent�a cea mai mare s-a î�nregistrat î�n cazul 
precipitat�iilor lichide, sub formă de ploaie. 

Ploile acide, î�n combinat�ie cu alt�i factori 
negativi precum seceta prelungită sau invaziile 
unor specii de insecte dăunătoare, provoacă 
distrugeri de anvergură pentru multe suprafet�e 
î�ntinse de pădure. 

 IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
Ploile acide s�i depunerile strică statui, 

clădiri, automobile, 
structuri de piatră, 
metal sau alt 
material expus 
pentru o perioadă 
î�ndelungată de timp 
la capriciile vremii. 
Paguba corozivă 
poate fi scumpă s�i 
î�n oras�ele cu clădiri 
istorice. Piatra de 
var s�i marmură 
se transformă 
î�ntr-o substant�ă 

Ploile acide şi impactul lor asupra mediului
Văduva Gabriela, cls. a XII-a D, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu

Prof. coord. Mocanu Emilia Simona, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
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fărâmicioasă, numită gips, după contactul cu 
acidul, lucru care explică coroziunea clădirilor 
s�i a statuilor. Podurile se corodează mai repede, 
s�i industria rutieră, cât s�i cea aeriană, trebuie să 
investească mult�i bani î�n repararea pagubelor 
produse de ploaia acidă. Nu numai că este o 

problemă economică, cauzată de ploaia acidă, 
dar este s�i un risc pentru sigurant�ă publică. 

Ploile acide contribuie la deteriorarea 
pădurilor de la mare altitudine s�i a solului. 

Mai mult, ele intensifică deteriorarea 
materialelor de construct�ie s�i a vopselelor, 
clădirilor declarate monument istoric, statuilor 
s�i sculpturilor care fac parte din patrimoniul 

cultural. 

BIBLIOGRAFIE 
 https://ro.stockfresh.com/stock-vectors/azot, 
http://ploiacida.freewb.ro/efectele-ploii-acide 
https://edoc.pub/efectele-ploilor-acide-asupra-ecosistemelor-pdf-free.html  
https://point.md/ru/novosti/nauka/ploile-acide-moartea-care-vine-din-cer

Schimbarea nivelului pH-ului poate stimula react�ii chimice î�n diverse surse 
primare de apă, iar acestea pot provoca disparit�ia multor insecte s�i specii importante 
de pes�ti.  
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Ozonul este o moleculă triatomică, fiind 
alcătuită din trei atomi de oxigen. Acesta face 
parte din gazele care compun atmosfera: el 
ia nas�tere din oxigen, prin react�ii fotochimice 
provocate de radiat�iile solare. 

Pământul este î�nconjurat de un strat de 
ozon situat la o altitudine foarte mare. Acest 
strat filtrează aproximativ două treimi din 
razele ultraviolete (UV) emise de Soare. Dacă 
toate razele ar ajunge pe Pământ, ar fi 
dăunătoare viet�ii de pe planetă. Stratul 
de ozon este situat î�n stratosferă, î�nsă cel 
mai concentrat fiind la 20–25 km. Practic, 
este vorba de aer ozonat s�i nu de ozon pur, 
având un număr mai mare de molecule de 
ozon î�n compozit�ie decât aerul obis�nuit 
(care cont�ine mai ales azot s�i oxigen).  

Ozonul are un rol benefic, absorbind 
cea mai mare parte a razelor ultraviolete 
B (UV-B), biologic nocive. Experient�e 
efectuate pe plante s�i pe animale, dar 
s�i studiile clinice la oameni au arătat efectele 
nefaste ale expunerii excesive la UV-B: cancer 
de piele, cataractă, boli infect�ioase. Pentru 
fiecare diminuare de 1% a stratului de ozon 
se majorează cazurile de cataractă cu până 

la 150.000. Estimările arată aproximativ 15 
milioane de bolnavi de cataractă până la sfârs�itul 
acestui secol la nivel planetar. De asemenea, 
produce o deteriorare a sistemului imunitar 
uman, rezultând î�n boli autoimune s�i infect�ii 
cauzate de bacterii s�i virusuri.  

Ozonul î�n atmosfera joasă poate avea 
efecte negative asupra sistemului respirator al 
animalelor s�i arde plantele sensibile; oricum, 
ozonul este benefic s�i se află la o î�nălt�ime suficient 
de mare pentru a nu afecta viat�a pe Pământ. El 
ne protejează de razele ultraviolete fără de care 
ozonul nu ar exista. 

Reducerea stratului de ozon are efecte 
negative s�i asupra ecosistemelor acvatice s�i 

terestre, asupra materialelor, asupra proceselor 
chimice din atmosferă, precum s�i asupra 
climatului, influent�ând î�ntreg echilibrul viet�ii pe 
Pământ.

Distrugerea ozonului din stratosferã este un 
proces extrem de complex, CFC-urile eliberate 
î�n atmosferã din diferitele activităt�i, fiind 
destul de inerte chimic, difuzează treptat spre 
stratosferă, unde sunt atacate de către razele 
ultraviolete solare, eliberând atomi de clor sau 
de brom.  

Prin stratul de ozon, razele ultraviolete ale 
Soarelui sunt filtrate cu intensitate mai mare. 
Scăzând doar cu 1% concentrat�ia de ozon 
atmosferic, fluxul de radiat�ii UV cres�te cu 2%, 

Vîlceanu Adrian, clasa a XII-a D, C.T. ,,General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
Prof. coordonator Mocanu Emilia

Ce este ozonul şi cum ne afectează?
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crescând de 6 ori frecvent�a cancerului pielii, a 
bolilor de ochi, recoltele de plante scad simt�itor, 
fitoplanctonul (organismele unicelulare din 
oceane) se reduce, afectând fauna care se 
hrănea cu el, scade eficient�a vaccinului contra 
tuberculozei. Vopselele s�i masele plastice 
î�mbătrânesc mai repede, fiind necesari aditivi 
mai scumpi pentru stabilizarea lor î�n timp. 
Studiile statistice arată o cres�tere cu 4-6% a 
tumorilor letale din cauza expunerii la radiat�ii.

Distrugerea ozonului a devenit o problemă 

economică s�i politică foarte controversată, 
dar s�i una complexă din punct de vedere 
s�tiint�ific. CFC este, cu sigurant�ă, una dintre 
acele substant�e care sunt dovedite ca afectând 
stratul de ozon. 

Interzicerea produselor nocive a dus la o 
rată impresionantă de vindecare a găurii de 
ozon, mai exact de 3 procente î�n fiecare decadă. 
Procesul inversează daunele provocate de anii 
de poluare periculoasă s�i, potrivit studiilor, este 
as�teptat să se repare complet până î�n 2060.

Sintagma ,,combustibili alternativi” repre-
zintă o definire a produselor chimice obt�inute 
î�n mod artificial, pentru a fi utilizate ca surse 
alternative de energie, indiferent de procedeele 
de sinteză chimică, biochimică sau microbiană 
care sunt utilizate. Proprietăt�ile fizico-chimice 
s�i potent�ialele  efecte poluante asupra mediului 
determină diferent�e semnificative î�ntre 
combustibilii alternativi s�i cei convent�ionali, 
reprezentat�i de produsele 
petroliere, cărbunii s�i 
gazele naturale. Rolul 
combustibililor alternativi 
este de a diminua  impactul 
negativ asupra mediului, 
generat prin exploatarea 
fără discernământ a unor 
surse naturale de energie 
cu efecte poluante majore.  
Reducerea emisiilor gazoase este sust�inută la 
nivel legislativ prin numeroase norme s�i directive 
(ex.: Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European s�i a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile). I�n 4 noiembrie 2016 a intrat î�n 
vigoare Acordul de la Paris, semnat de Uniunea 
Europeană s�i statele membre, având ca obiectiv 
ment�inerea cres�terii temperaturii globale sub 
20C fat�ă de nivelul din perioada preindustrială s�i 
continuarea eforturilor de a o limita la 1,50C fat�ă 
de aceeas�i perioadă.

Printre tipurile de combustibili alternativi 
putem menționa:

Bioetanolul este obt�inut fie prin utilizarea 
biotehnologiei de conversie microbiană a 
biomasei vegetale, î�n cursul unor procese 
fermentative, fie prin sinteză chimică din petrol, 

fiind cel mai utilizat combustibil nepoluant 
î�n domeniul transporturilor. Materiile prime 
vegetale utilizate pot fi trestia de zahăr, grâul s�i 
porumbul, putându-se utiliza chiar s�i des�euri 
bogate î�n amidon sau zahăr, cum ar fi des�eurile 
de celuloză sau pâine.

Biodiselul (sau FAME, adică ester metilic 
din uleiuri vegetale) poate fi produs din diferite 
surse precum semint�ele de rapit�ă, plantele s�i 

des�eurile de ulei comestibil.
Biogazul este un amestec 

gazos, compus î�n principal 
din metan s�i dioxid de carbon, 
care se obt�ine industrial 
prin fermentarea anaerobă a 
biomasei formate din des�euri 
vegetale, deject�ii animaliere s�i 
reziduuri menajere î�n instalat�ii 
special construite pentru 

asigurarea condit�iilor optime de bioconversie 
microbiană a acestor des�euri sub formă de 
combustibil gazos nepoluant. Resursele de 
biomasă (necesare î�n product�ia combustibililor 
alternativi) sunt reprezentate de materiale 
organice  regenerabile, care in clud culturile de 
plante agricole alimentare s�i furajere, culturile de 
plante erbacee s�i acvatice, precum s�i plantat�iile  
forestiere destinate product�iei de energie, 
des�eurile s�i reziduurile agricole, des�eurile de 
origine animală, precum s�i alte tipuri de des�euri 
rezultate din prelucrarea  biomasei vegetale.

Bibliografie:
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/

climate-change/paris-agreement/
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/

files/Cadrul-National-de-Politica_Combustibilii-
Alternativi-in-Sectorul%20Transporturilor%281%29.pdf

Combustibili alternativi
prof. Linoiu Călin Armand
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Când microcipurile au fost inventate î�n 
1958, lumea a privit indiferentă. I�ntr-o perioadă 
î�n care piat�a electronicelor era dominată de 
aspiratoare, put�ini realizau potent�ialul pe care î�l 
are acel sistem de circuite integrate.

S�ase decenii mai târziu, product�ia anuală 
de cipuri a ajuns la un trilion, adică î�n jur de 
125 pentru fiecare persoană de pe planetă s�i 
se regăsesc î�n multe dintre obiectele pe care le 
folosim zilnic.

Unele proprietăt�i ale materialelor 
semiconductoare au fost observate î�ncă de la 
jumătatea secolului al XIX-lea până î�n prima 
decadă a secolului al XX-lea. Dezvoltarea fizicii 
cuantice a permis dezvoltarea tranzis torilor 
î�n 1947. Des�i unele elemente pure s�i mult�i 
compus�i au proprietăt�i semi conductoare, 
siliciul, germaniul s�i compus�i ai galiului sunt 
cele mai folosite î�n dispozitivele electrice. 
Elementele aproape de „scara metalelor” î�n 
sistemul periodic al elementelor sunt de obicei 
folosite î�n semiconductori. Zona din partea 
sudică din nordul Californiei este numită 
„Silicon Valley” (Valea Siliciului) din cauza 
influent�elor companiilor tehnologice care au 
sediul principal acolo. O parte integrală din 
dispozitivele tehnologice de astăzi este făcută 
din semiconductori, î�n principal din siliciu. 
Unele dintre cele mai mari firme ce activează 
î�n domeniul semiconductoarelor sunt: Marvell 
Technology Group, National Semiconductor s�i 
Advanced Micro Devices (AMD).

Semiconductorul este un material a 
cărui rezistivitate este cuprinsă î�ntre cea a 
conductoarelor s�i izolatoarelor. Un câmp electric 

poate schimba rezistivitatea semiconductorilor. 
Dispozitivele fabricate din materiale 

semiconductoare sunt baza electronicii 
moderne, fiind părt�i componente î�n radiouri, 
computere, telefoane s�i multe altele. Dispozitivele 
semiconductoare sunt: tranzistorul, celulele 
solare, mai multe tipuri de diode, inclusiv 
dioda luminiscentă s�i circuit integrat. Celulele 
fotovoltaice sunt dispozitive semiconductoare 
care transformă energia luminii î�n energie 
electrică. I�ntr-un conductor metalic, curentul 
este reprezentat de fluxul de electroni. I�ntr-un 
semiconductor, curentul este reprezentat fie de 
fluxul de electroni, fie de fluxul de „goluri” din 
structura electronică a materialului.

Un semiconductor este un material care 
are conductivitatea electrică cuprinsă î�ntre 
conductivitatea unui metal (ex. cupru) s�i a 
unui izolator (ex. sticlă). Semiconductorii sunt 
fundamentul electronicii moderne. Există î�n două 
tipuri materialele semiconductoare – ele men te 
s�i compus�i. Aran jamentul unic al atomilor din 
Siliciu s�i Germaniu fac ca aceste două elemente 
să fie cele mai folosite î�n prepararea materialelor 
semiconductoare. Noile descoperiri legate de 
semiconductori au făcut posibilă cres�terea 
complexităt�ii s�i vitezei microprocesoarelor s�i 
dispozitivelor de memorie.

Conductivitatea elec trică a unui material 
semiconductor cres�te odată cu cres�terea 
temperaturii, comportamentul opus fat�ă de 
metale. Dispozitivele semiconductoare pot avea 
multe proprietăt�i folositoare, precum trecerea 
curentului mai us�or î�ntr-o direct�ie decât î�n 
cealaltă, având rezistent�e variabile, sensibilitate 
la lumină sau căldură. Din cauză că proprietăt�ile 
electrice ale unui material semiconductor se 
modifică din cauza impurităt�ilor, câmpurilor 
electrice sau luminii, dispozitivele făcute 
din materialele semiconductoare pot fi 
folosite pentru amplificarea, transformarea 
sau conservarea energiei. Conductivitatea 
curentului î�ntr-un semi conductor are loc prin 
mis�carea elec tronilor liberi (-) s�i a „golurilor” 
(+), aces�tia fiind cunoscut�i ca s�i conductori de 
sarcină. Adăugând atomi impuri î�ntr-un material 
semiconductor (procedeu numit dopare), 

Criza mondială a semiconductorilor
prof. Milosteanu Diana Nicoleta
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numărul de conductori de sarcină dintr-un 
semiconductor poate cres�te substant�ial. Când 
un semiconductor are majoritar goluri, acesta 
este numit semiconductor de tip p, iar când un 
semiconductor are majoritar electroni liberi, 
acesta este numit semiconductor de tip n. Un 
singur semiconductor poate avea mai multe 
regiuni de tip p s�i de tip n; spat�iul dintre aceste 
regiuni este responsabil de comportamentul 
electric. I�n prezent, industria microcipurilor 
î�nregistrează venituri anuale de 450 de miliarde 
de dolari. Valoarea de piat�ă a companiilor din 
domeniu care sunt listate la bursă depăs�es�te 4 
trilioane de dolari, de patru ori mai mult decât î�n 
urmă cu cinci ani.

Noul coronavirus a făcut ca pret�ul act�iunilor 
să crească î�n mod considerabil î�n momentul î�n 
care munca s-a mutat online, iar consumatorii 
s-au reorientat către echipamentele electronice 
pentru a compensa lipsa altor activităt�i restric-
t�ionate de pandemie. Criza sanitară a scos, î�nsă, la 
iveală s�i vulne rabilităt�ile acestei industrii. Aceeas�i 
cerere î�n cres�tere din partea consumatorilor 
care a propulsat pret�ul act�iunilor, combinată 
cu restrict�ionarea trans portului, accidente s�i 
interese geopolitice, au 
cauzat un deficit î�n lant�ul 
de aprovizionare, ale cărui 
efecte se resimt î�n această 
perioadă. Producători 
auto din î�ntreaga lume 
opresc linii de asamblare 
a vehiculelor din cauza 
lipsei semiconductorilor, 
î�n unele cazuri din cauza 
măsurilor SUA î�mpotriva 
unor producători chinezi de 
cipuri, potrivit unor oficiali din industrie.

Lipsa cipurilor, care a surprins o mare parte 
din industrie s�i care ar putea continua timp de 
mai multe luni, determină Ford Motor, Subaru 
s�i Toyota Motor să reducă product�ia î�n Statele 
Unite. Printre producătorii de automobile 
afectat�i pe alte piet�e se numără Volkswagen, 
Nissan Motor s�i Fiat Chrysler Automobiles. 
Problemele provin dintr-o multitudine de factori, 
producătorii de autovehicule concurând cu 
industria electronicelor de larg consum pentru 
aprovizionarea cu cipuri.

Consumatorii s-au aprovizionat cu laptopuri, 
console de jocuri s�i alte produse electronice î�n 
timpul pandemiei, creând un deficit de cipuri pe 

tot parcursul anului 2020. De asemenea, oamenii 
au cumpărat mai multe mas�ini decât se as�teptau 
oficialii din industrie î�n primăvara anului trecut, 
tensionând î�n continuare aprovizionarea.

Industria de fabricare a cipurilor s-a străduit 
î�ntotdeauna să t�ină pasul cu cres�terea bruscă 
a cererii. Construirea fabricilor pentru cipuri  
costă zeci de miliarde de dolari, iar extinderea 
capacităt�ii lor poate dura până la un an, pentru 
testarea s�i calificarea instrumentelor complexe.

I�n primul rând, Casa Albă a interzis, î�n 
septembrie, Huawei Technologies, gigantul 
chinez al telecomunicat�iilor s�i un producător 
important de smartphone-uri, să cumpere cipuri 
realizate cu tehnologie americană. Huawei a 
depozitat cipuri î�nainte de interdict�ie pentru a 
continua să construiască ce produse va putea, 
după intrarea î�n vigoare a măsurii. S� i rivalii 
Huawei au î�nceput să cumpere cipuri la rândul 
lor, sesizând o ocazie de a-s�i mări cota de piat�ă, 
au spus analis�tii.

Pentru consumatorul obis�nuit, lipsa 
cipurilor de pe piat�ă poate avea două efecte 
imediate: anumite produse vor fi mai greu de 
găsit pe piat�ă, iar atunci când apar ar putea avea 

un pret� mai mare decât î�n 
mod obis�nuit.

,,Până acum tendint�a 
era ca produsele 
electronice lansate pe 
piat�ă să devină î�n timp 
din ce î�n ce mai ieftine, 
des�i sunt din ce î�n ce 
mai complexe. Peste tot 
î�n lume producătorii 
sunt foarte eficient�i î�n 
product�ia de masă s�i 

atunci a existat această inflat�ie inversă, o scădere 
continuă a pret�urilor la aceste produse. De acum 
î�nainte, î�nsă, este posibil ca pentru anumite 
componente s�i produse să asistăm la o us�oară 
cres�tere a pret�urilor. După ce actuala pandemie 
s�i viitoarele crize economice vor fi depăs�ite, vom 
reveni la paradigma obis�nuită î�n care pret�urile 
vor continua să scadă”, este de părere analistul 
economic Dragos� Cabat.

„I�n România nu prea se simt efectele, pentru 
că oricum plăcile video de ultimă generat�ie 
nu ajungeau la noi imediat după lansare. Când 
producătorii decid cum să distribuie plăcile 
video, î�n România ajunge o parte foarte mică. 
I�n plus, pe piat�ă nu au apărut jocuri noi care 
să necesite un upgrade major al plăcilor video, 
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as�a că utilizatorii nu ar trebui să fie disperat�i să 
cumpere imediat cele mai avansate componente. 
Această criză a cipurilor ar putea să dea o pauză 
consumerismului.” De ce nu se produc mai 
multe microcipuri? Dacă la î�nceputul anului 
2000 existau 25 de manufacturieri, î�n prezent 
mai există doar trei: Intel, Samsung s�i Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC), iar capacităt�ile lor de product�ie au atins 
deja nivelul maxim.

Asamblarea trebuie să aibă loc î�ntr-un 
mediu extrem de bine controlat. Dacă zonele de 
asamblare nu sunt sterile sau dacă temperatura 
nu se ment�ine la un nivel constant, pot fi distruse 
loturi î�ntregi de microcipuri, ceea ce pune o 
presiune suplimentară asupra procesului de 
product�ie.

O solut�ie ar fi construirea de noi fabrici, care 
să ofere o capacitate mai mare de product�ie, 
î�nsă costurile devin ce î�n ce mai prohibitive. I�n 
urmă cu două decenii o astfel de fabrică necesita 
investit�ii de un miliard de dolari. I�n 2011 bugetul 

era de 3-4 miliarde, iar î�n 2020, TSMC a plătit 
19,5 miliarde de dolari pentru construirea 
unei fabrici care să producă microcipuri de 3 
nanometri.

Această tehnologie de ultimă generat�ie 
va intra î�n product�ie de anul viitor, î�n prezent 
cele mai avansate semiconductoare fiind cele 
de 5 nanometri. Noile cipuri vin cu avantaje 
urias�e pentru utilizatori, cu cât sunt mai mici 
tranzistoarele dintr-un microcip, cu atât scade 
consumul de energie s�i cres�te viteza de operare.

I�n afară de TSMC, doar Samsung stăpânes�te 
această tehnologie. Intel, care timp de decenii 
a fost o deschizătoare de drumuri î�n industrie, 
a es�uat î�n procesul de upgradare s�i cel mai 
probabil va fi nevoită să externalizeze către 
compania taiwaneză până la 20% din product�ia 
actuală pentru a putea rămâne competitivă.

Bibliografie:
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Ridicarea nivelului oceanului planetar
Prof. Sarcină Emanuela

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” 
 Mai mult de două treimi din suprafat�a 

Pământului sunt acoperite de apele a cinci 
oceane legate î�ntre ele. Pacificul, Atlanticul, 
Oceanul Indian s�i cel Arctic au fost recunoscute 
ca atare de secole. Cel de-al cincilea ocean, 
Oceanul Antarctic (sau de Sud), a fost demarcat 
de Organizat�ia Hidrografică Internat�ională 
abia î�n anul 2000. Acesta cuprinde toate apele 
care î�nconjoară Antarctica până la 60 grade 
latitudine sudică, reunind părt�i care î�nainte erau 

considerate părt�i din oceanele Pacific, Atlantic s�i 
Indian. O regiune cunoscută sub denumirea de 
Zona Polară Frontală Antarctică separă apele 
î�nghet�ate ale Oceanului Antarctic de apele calde 
din nord.

Oceanele nu reprezintă doar rezervoare 
imense de apă sărată, ele au o important�ă 
fundamentală î�n ment�inerea viet�ii pe Terra. 
Apa are capacitatea uimitoare de a î�nmagazina 
căldura, iar oceanele absorb mai mult de 80% 
din radiat�ia solară care ajunge pe Pământ. Ca 

urmare, masa de apă de la 
suprafat�a oceanelor, adică 10% 
din volumul total, cont�ine mai 
multă căldură decât î�ntreaga 
atmosferă.

I�ncălzirea globală a climei 
are influent�ă directă asupra 
mărilor s�i oceanelor, care 
ocupă 71% din suprafat�a 
Terrei s�i det�in peste 96% din 
resursele de apă ale planetei. 
La rândul lui, Oceanul Planetar 
influent�ează direct climatul 
Terrei. Topirea î�n ritm accelerat 
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a ghet�arilor determină scurgerea spre oceane 
a unor cantităt�i mărite de apă. I�n acelas�i timp, 
omul extrage din pânzele subterane cantităt�i 
mari de apă pentru irigat�ii s�i pentru consum, 
apă care ajunge, î�n final, tot î�n oceane. Cres�terea 
temperaturii apei oceanului determină s�i o 
mărire a volu mu lui, fenomen cunoscut sub 
numele de expansiune termică. Toate aceste 
fenomene determină cres�terea neobis�nuită 
a nivelului Oceanului Planetar, cres�tere ce 
generează efecte catastrofale asupra regiunilor 
litorale, dar s�i asupra sistemului climatic al 
planetei.

Se consideră că impactul 
cres�terii nivelului Oceanului 
Planetar va fi nefavorabil chiar 
s�i la o rată de cres�tere anuală 
de ordinul milimetrilor. 

Care sunt consecințele?
Intensificarea proceselor 

de eroziune a t�ărmurilor 
(abraziune) s�i de retragere a 
acestora;

Acoperirea cu apă a unor 
suprafet�e joase;

Inundarea multor t�ări 
insulare, a deltelor s�i teritoriilor situate sub 
nivelul mării;

Eroziunea plajelor s�i disparit�ia multor 
stat�iuni turistice litorale;

Distrugerea  s�i modificarea ecosistemelor 
litorale s�i deltaice, cu grave implicat�ii la nivel 
zonal s�i mondial.

Cele mai grave consecint�e ale ridicării 
nivelului oceanului la nivel global vor fi resimt�ite 
î�n special de t�ările insulare s�i de cele cu teritorii 
sub nivelul mării. Des�i zonele litorale ocupă 
numai 10% din suprafat�a continentelor, î�n cadrul 

lor se concentrează două treimi din populat�ia 
Globului. 

Des�i problema î�ncălzirii globale face 
studiul multor cercetări, solut�ii concrete care 
să î�ncetinească acest fenomen sunt put�ine. 
Nivelul mediu al apelor Oceanului Planetar este 
î�ntr-o continuă cres�tere, iar comunităt�ile umane 
dens populate situate î�n zonele litorale cu joasă 
altitudine se î�ndreaptă spre dezastru. 

Pe măsură ce calota de gheat�ă s�i ghet�arii 
se topesc, nivelul mărilor va cres�te s�i va inunda 
multe regiuni de coastă din diferite t�ări s�i insule 

precum  Insulele Marshall, Tuvalu s�i Kiribati î�n 
Oceanul Pacific, Insulele Maldive s�i Seychelles 
î�n Oceanul Indian. Populat�ia din zonele afectate 
va trebui să părăsească definitiv spat�iul î�n care 
astăzi locuies�te. Pres�edintele statului Kiribati 
admite faptul că „situat�ia este ireversibilă” 
s�i caută solut�ii pentru o emigrare î�n masă a 
locuitorilor t�ării. Din păcate nu este o situat�ie 
singulară. I�ncălzirea globală  s�i cres�terea 
oceanului planetar afectează toate continentele, 
perturbă activitatea economică, deteriorează 
infrastructuri s�i servicii esent�iale, cres�te riscurile 
privind securitatea alimentară s�i securitatea 

persoanelor.

Veneția - un oraș în pericol
Kivalina, Alaska - puternic afectată de 

î�ncălzirea globală

Bibliografie:
Marele Atlas Ilustrat al Lumii, Editura 
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Dacă privim situat�ia actuală, generată 
de pandemia COVID-19, ne regăsim î�ntr-un 
proces continuu de adaptare. As�adar, cu măsuri 
simple, de igienă, fiecare om se poate proteja 
atât pe el, cât s� i pe cei din jur de această boală 
pulmonară periculoasă, ce ne pune viet�ile î�n 
pericol. De asemenea, tot măsurile de igienă 
pot contribui la oprirea răspândirii virusului.

Noul virus (Covid-19) este un virus ce 
face parte din aceeas�i familie de virusuri care 
stau la baza anumitor tipuri de răceală sau a 
sindromului respirator acut sever (SARS) s� i 
poate fi transmis prin: contact direct, picături 
de salivă eliminate prin tuse sau strănut, 
atingerea suprafet�elor contaminate. Virusul 
poate supraviet�ui pe diferite suprafet�e, de la 
câteva ore până la câteva zile. Vestea bună? 
Dezinfectant�ii obis�nuit�i î�l pot ucide. 

Igiena este extrem de importantă, atât din 
punct de vedere medical, cât s�i din motive sociale 
s�i psihologice. Din copilărie, suntem î�nvăt�at�i 
de către părint�i important�a unui corp curat s�i 
î�ngrijit î�n societate. As�a cum ne î�nvăt�ăm copiii 
să vorbească, să scrie, să fie politicos� i, trebuie 
să î�i î�nvăt�ăm s� i regulile de bază ale igienei 
personale, deoarece prevent�ia celor mai multe 
boli î�ncepe cu un gest banal s� i anume, spălatul 
corect al mâinilor. Aceasta este considerată 
a fi cea mai importantă măsură de prevent�ie 
s� i control al transmiterii diferitelor tipuri de 
infect�ii.

Educat�ia igienico-sanitară trebuie să 
facă parte din programa s�colară, iar com-
portamentele pozitive privind igiena trebuie 
promovate sistematic î�n rândul personalului 
s� i al elevilor. Una dintre cele mai importante 
deprinderi este aceea a spălatului mâinilor î�n 
momentele critice, î�n special după utilizarea 
toaletei s� i î�nainte de a mânca. Atât profesorii, 
cât s� i personalul auxiliar influent�ează puternic 
comportamentul elevilor prin exemplul 
propriu. Ei trebuie să fie mereu modele 
pozitive pentru elevi.

Instruiri periodice ale elevilor: î�n prima 
zi de s�coală s� i cel put�in o dată pe săptămână, 
elevii vor fi instruit�i de către cadrele didactice 
î�n vederea respectării măsurilor de protect�ie 
s� i prevent�ie a infect�iei cu SARS_CoV2:

Tipuri de mesaje:

w Spălat�i-vă frecvent s� i regulat pe mâini, cel 
put�in 20 de secunde cu apă s� i săpun; 
w Ment�inet�i o distant�ă cât mai mare fat�ă de 

celelalte persoane;
w Poartă corect masca de protect�ie;
w Salutat�i-i pe ceilalt�i fără să dat�i mâna!
w Nu vă strânget�i î�n brat�e! 
w Evitat�i să vă atinget�i ochii, nasul s� i gura cu 

mâinile neigienizate.
w Acoperit�i-vă gura s� i nasul cu o batistă de 

unică folosint�ă sau folosit�i cotul î�ndoit î�n cazul 
î�n care se î�ntâmplă să strănutat�i sau să tus� it�i. 
După aceea, aruncat�i batista utilizată.
w Curăt�at�i obiectele/suprafet�ele utilizate 

sau atinse frecvent folosind s�ervet�ele/lavete/
produse biocide, virucide.
w Solicitat�i consult de specialitate dacă 

prezentat�i simptome precum febră, tuse 
sau dificultăt�i î�n respirat�ie sau orice altă 
simptomatologie de boală.
w Discutat�i cu profesorii dacă avet�i î�ntrebări 

sau griji. I�n unităt�ile de î�nvăt�ământ (î�n clase, 
pe coridoare s� i î�n grupurile sanitare) vor fi 
afis�ate, î�n locuri vizibile, postere cu informat�ii 
î�n acest sens.

Importanța măsurilor de igienă în contextul actual

Crăc Elena Adriana, 
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
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Des�i, î�n prezent, nu există dovezi privind 
asocierea alimentelor sau a ambalajelor 
de produse alimentare cu transmiterea 
coronavirusului (COVID-19), este posibil ca 
o persoană să se infecteze după ce a atins o 
suprafat�ă sau un obiect contaminat de virus s� i 
apoi s� i-a atins fat�a. 

Totus�i, riscul cel mai ridicat se prezintă 
atunci când intrăm î�n contact cu alte persoane 
î�n timpul cumpărăturilor de alimente sau 
la livrarea unei comenzi de mâncare. Ca 
î�ntotdeauna, igiena riguroasă este importantă 
când manipulăm produsele alimentare pentru 
a preveni orice boală care poate fi transportată 
o dată cu mâncarea.

 Măsuri de precauție în ambalarea și 
manipularea alimentelor
wI�nlăturat�i orice ambalaj care nu este 

necesar s� i punet�i-l î�ntr-un cos�  de gunoi cu 
capac.
wScoatet�i mâncarea din recipientele î�n care 

a fost livrată s� i as�ezat�i-o pe o farfurie curată, 
iar apoi aruncat�i recipientul. 
wAmbalajele de tipul conservelor pot 

fi s�terse cu un dezinfectant î�nainte de a le 
deschide ori depozita. 
wSpălat�i riguros, la robinet, produsele 

alimentare neambalate, precum fructele sau 
legumele.
wApoi, spălat�i-vă imediat mâinile cu săpun 

s� i apă sau curăt�at�i-le cu un dezinfectant de 
mâini pe bază de alcool.

Recomandări generale privind igiena 
produselor alimentare
wSpălat�i-vă bine mâinile cu săpun s� i apă cel 

put�in 20 de secunde î�nainte de a pregăti orice 
fel de mâncare.
wFolosit�i tocătoare separate pentru a 

prepara carnea proaspătă.
wGătit�i alimentele la temperatura 

recomandată.
wOri de câte ori este posibil, păstrat�i 

alimentele perisabile refrigerate sau congelate 
s� i urmărit�i-le data de expirare. 
wI�ncercat�i să reciclat�i sau aruncat�i des�eurile 

alimentare s� i ambalajele î�n mod adecvat s� i 
î�n condit�ii salubre, evitând acumularea de 
des�euri care ar putea atrage dăunătorii.
wSpălat�i-vă mâinile cu săpun s� i apă cel put�in 

20 de secunde î�nainte de a mânca s� i asigurat�i-
vă că s� i copiii dumneavoastră vă urmează 
exemplul.
wFolosit�i de fiecare dată ustensile s� i farfurii 

curate.

IMPORTANT:
Atunci când pregătiți alimentele, 

trebuie să urmați practicile bune de igienă 
personală, de manipulare și prelucrare a 
produselor alimentare.
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wspălarea mâinilor – spălat�i-vă bine 
mâinile cu săpun s� i apă cel put�in 20 de secunde 
î�nainte de a pregăti orice fel de mâncare. 
Asigurat�i-vă că s� i copiii dumneavoastră vă 
urmează exemplul.

wspălarea bucătăriei și 
ustensilelor cu apă caldă sau 
fierbinte, cu adaos de bicarbonat 
de sodiu (soda de mâncare).

wsepararea produselor crude 
de mâncarea gătită, î�n special 
carnea crudă s� i pes�tele de produsele 
proaspete, gătite sau preparatele 
pentru alimentat�ia copiilor mici; 
folosit�i tocătoare separate pentru 
carne s� i pes�te nepreparate.

wspălarea minuțioasă a legumelor 
și fructelor.

wprepararea termică adecvată 
a preparatelor, î�n special a cărnii – 
temperatura la gătit mai mare de 70˚C 
minimum 30 minute la fiecare jumătate 
de kilogram de carne. Păstrarea 
alimentelor la temperaturi sigure - 
verificat�i ca temperatura î�n frigider să 
fie î�ntre 2 s� i 6˚C.

wutilizarea apei potabile din surse 
sigure pentru băut s� i prepararea alimentelor. 
Dacă nu suntet�i sigur de calitatea apei, fierbet�i 
apa (clocotind) cel put�in 10 minute s� i lăsat�i-o 
să se răcească, după care o putet�i consuma.
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Ritmul î�n care ne trăim viet�ile a devenit alert, 
nu mai avem timp de petrecut î�n bucătărie, as�a 
că ne hrănim din ce î�n ce mai mult cu produse 
cumpărate, cu semipreparate, produse care 
consumate zilnic pot fi periculoase pentru sănă-
tatea noastră. 

Este foarte important să avem o alimentat�ie 
corectă, să alegem alimente cât mai sănătoase, să 
ne informăm î�n legătură cu cont�inutul diferitelor 
produse, să mâncăm regulat; pe scurt să s�tim ce, 
când s� i cât mâncăm.

Alimente potrivite pentru noi: 
I�n prim plan se află cerealele s� i produsele 

pe bază de cereale integrale (pâine neagră, cu 
semint�e; fulgi de cereale tip musli), legume, 
fructe, lapte, s� i derivate din lapte degresat (urdă, 
brânză de vaci , cas�).

Carnea nu este indispensabilă î�n alimentat�ie. 
Dintre produsele din carne se recomandă î�n 
special carne de pes�te s� i pui fără piele.

Grăsimile consumate să fie sub formă de 
uleiuri vegetale. 

Dulciurile să fie î�nlocuite de fructe proaspete, 
care să fie consumate î�nainte de masă pentru a 
pregăti s� i stimula procesele digestive.

Cele două gustări zilnice trebuie să fie 
reprezentate de fructe sau lactate degresate.

Lichidele să fie de preferint�ă ceaiuri de 
plante neî�ndulcite, apă minerală, sucuri naturale 
de fructe. 

Ce se întâmplă dacă mâncăm prea mult?    
Alimentele consumate î�n cantitate prea mare 

duc la dezvoltarea î�n exces a grăsimii corporale, 
proces numit OBEZITATE. 

Obezitatea poate avea ca s� i cauze factori 
genetici (mos�tenit�i), dar cel mai frecvent ea 
este determinată de obiceiurile alimentare din 
familie: timpul dedicat meselor, cantitatea s� i 
calitatea meselor, ritmul î�n care mestecăm. 

Recomandări generale: 
Este bine să ne controlăm greutatea 

corporală î�n mod regulat; 
Alimentele să fie reprezentate pe un număr 

de 5 mese zilnic (3 mese principale s� i 2 gustări);

Micul dejun este o masă foarte importantă, 
deoarece cres�te performant�ele s�colare s� i fizice;

Alimentele să fie cât mai variate, pentru a se 
asigura necesarul zilnic de CALORII;

Cantitatea de alimente consumată zilnic să 
fie î�n functie de vârstă, pentru că ea este deseori 
supraestimată din cauza obiceiurilor alimentare 
nesănatoase ale adult�ilor. 

Alimente de care trebuie să ne ferim: 

Alimente prăjite, mezeluri, produse tip 
fast food, dulciuri rafinate (bomboane, budinci, 
creme, fris�că, ciocolată, napolitane) produse de 
patiserie  (gogos�i, croissant, pateuri), afumături;          
Multe din alimentele din magazine (mezeluri  
sau sucuri răcoritoare sintetice) cont�in aditivi 
alimentari (substant�e artificiale), care pot 
masca ingredientele de slabă calitate folosite la 
obt�inerea lor. 

CITIȚI CU ATENȚIE 
ETICHETELE PRODUSELOR 

CUMPĂRATE!!

Sfaturi pentru evitarea îmbolnăvirilor 
prin alimentaţie: 

Să ne spălăm pe mâini cu apă si săpun 
î�ntotdeauna î�nainte de a mânca! 

Să cumpărăm preferabil alimente î�n stare 
proaspătă s� i să le păstrăm î�n frigider!

Să nu cumpărăm alimente (brânzeturi, lapte, 
ouă) fără termen de garant�ie afis�at pe ambalaj!

La cumpărarea unui aliment ambalat să 
studiem cu atent�ie datele î�nscrise pe etichetă 
(termen de valabilitate si compozit�ia produsului) 
s� i aspectul exterior al produsului (conservele să 
nu fie bombate, să nu fie ruginite; lichidele să nu 

Sfaturi pentru o alimentaţie sănătoasă
Prof. ing. Vulpe Carmen

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
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fie tulburi sau cu depozit pe fundul sticlei)!    

De ce ne îngrăşăm? 
Consumăm prea multă 

grăsime animală (untură, unt, 
smântână), mai ales sub formă 
„ascunsă”  î�n mezeluri, pră-
jituri, produse de patiserie, 
î�nghet�ată.

Mâncăm prea multe 
dulciuri, bem sucuri î�ndulcite artificial (cu zahăr).

Port�iile de mâncare sunt deseori prea mari.
Petrecem prea mult timp î�n casă, î�n fat�a 

televizorului, a computerului, î�n loc să facem 
sport î�n aer liber.   

Consumăm alimente chimizate, care 
determină dereglări metabolice: margarină, 
chips, snacks, î�nghetată, băuturi răcoritoare, 
supe la plic, gumă de mestecat. 

 Alimente esenţiale pentru oase puternice:
TONUL, un tip de pes�te bogat î�n acizi gras� i 

omega 3, este o sursă importantă de vitamina 
D. 100 de grame de ton asigură peste 40% din 
necesarul zilnic de vitamina D. 

IAURTUL cont�ine o cantitate importantă de 
vitamina D. O ceas�că de iaurt este o modalitatea 
plăcută de a î�ncepe ziua s� i de a-t�i asigura un 
raport important de nutrient�i esent�iali pentru 
oase. Consumat�i  iaurturi simple, fără adaosuri 
de fructe, ciocolată sau caramel. Acestea cont�in 
zaharuri inutile s� i numeroase calorii. 

LAPTELE este cea mai importantă sursă de 
calciu, care ajută la dezvoltarea oaselor. Afect�iuni 
ale sistemului osos, precum osteoporoza, pot fi 
prevenite prin consumul zilnic de lapte. Copiii 
care nu consumă suficient lapte de vaci prezintă 
un risc crescut de fracturi. Laptele este important 
si pentru tratarea artritei, a migrenelor sau a 

sindromului premenstrual. Previne obezitatea si 
formarea de celule canceroase. 

BRÂNZA cont�ine cantităt�i importante de 
vitamina D si calciu. O singura felie de brânză 
asigură peste 30% din necesarul zilnic de calciu. 
Este î�nsa indicat să o consumat�i cu moderat�ie, 
deoarece cont�ine si foarte multe calorii. Alegeti 
sortimentele degresate, pe care să le pot�i asocia 
unei felii de pâine integrală.

SARDINELE cont�in cantităt�i importante de 
vitamina D, dar s� i de calciu. Au un gust bun si pot 
fi consumate in paste sau salate. Putet�i consuma 
s� i sardine la conservă, deoarece pastrează 
aceleas� i substant�e nutritive

OUĂLE cont�in peste 6% din necesarul zilnic 
de vitamina D, care se gases�te î�n special î�n 
gălbenus� . Sunt us�or de digerat s� i foarte săt�ioase. 
Avet�i grijă î�nsă să nu exagerat�i cu consumul de 
ouă, deoarece cont�in s� i mult colesterol. 

SOMONUL este cunoscut pentru beneficiile 
pe care le aduce sistemului cardiovascular, 
datorită concentrat�iei mare de acizi gras� i omega 
3. Este î�nsă s� i una dintre cele mai importante 
surse de vitamina D. Doar 100 de grame de 
somon asigură 100% din necesarul zilnic de 
vitamina D.

SPANACUL. Nu consumat�i suficiente lactate 
s� i brânzeturi? Adăugat�i meniului dumneavoastră 
s� i spanac. Spanacul este o altă importantă sursă 
de calciu. 200 de grame de spanac asigură 30% 
din necesarul zilnic de calciu. I�n plus, spanacul 
mai cont�ine s� i fibre, fier s� i vitamina A.

VARZA este o altă sursă importantă de 
calciu. O port�ie de 200 de grame de varză cont�ine 
mai mult de 30% din necesarul zilnic de calciu. 
Varza poate fi consumată sub formă de salată sau 
mâncare.



70

m CUGET LIBER m Anul XXVI m Nr. 62 m iunie 2021 m

I�n 70 de ani de viat�ă omul foloses�te î�n medie 
7 ani pentru a mânca. Echilibrul alimentar este 
unul din factorii fundamentali sanogenetici, 
î�ncepând din perioada dezvoltării embrionului. 
Aportul de trofine s� i energie trebuie să fie 
suficient pentru a permite cres�terea normală 
a copilului, acoperirea trebuint�elor î�n sarcină, 
î�n activitatea profesională s� i diferite activităt�i 
fizice dorite, ment�inerea unor rezerve de energie 

suficiente pentru copii s� i adult�i. 
Sănătatea s� i alimentat�ia sunt obiective 

intersectoriale ce evoluează î�ntr-o strânsă 
corelat�ie î�ncă din perioada de concept�ie. Pentru 
asigurarea cres�terii, î�ntret�inerii  activităt�ii s� i 
a funct�iilor sale specifice, organismul uman 
se hrănes�te cu o mare varietate de produse 
alimentare care î�i asigură î�n grade diferite 
elemente nutritive (trofine sau nutrient�i), 
energie s� i un anumit grad de sănătate. 

Prin comportament alimentar se î�nt�elege 
modul î�n care se hrănes�te o persoană. 
Comportamentul alimentar poate fi spontan 
sau dirijat. Comportamentul alimentar spontan 
este de multe ori incorect, aberant, patogen. Un 
comportament rezultat prin self-select�ie trebuie 

să realizeze o corespondent�ă î�ntre cantitatea s� i 
calitatea hranei, dar s� i trebuint�ele organismului 
pe de altă parte.

Trebuinţele organismului variază în 
funcţie de o serie de criterii 

Fiziologice – vârstă, sex, perioadă de cres�tere
Profesionale – efort fizic de diferite intensităt�i
Ambientale – climă, microclimat, noxe 

chimice
 Patologige
I�ncorporarea alimentelor de către om 

are o multiplă semnificat�ie: biologică, psiho-
socioculturală s� i economică.

Diversitatea accentuată a produselor 
alimentare a impus clasificarea acestora î�n 
opt mari grupe: carne, pes�te s� i derivate, lapte 
s� i derivate, ouă, legume s� i fructe, cereale s� i 
leguminoase uscate, grăsimi, produse zaharoase 
s� i băuturi. 

Metabolizarea alimentelor permite aparit�ia 
trofinelor indispensabile organismului uman, 
s� i anume: proteine, lipide, glucide, substant�e 
minerale, vitamine s� i apă.

I�n timp ce, unele diete extreme ar putea 

sugera altceva, cu tot�i avem nevoie de un 
echilibru î�ntre proteine, grăsimi, carbohidrat�i, 

Alimentaţia şi sănătatea

Rada Lavinia CTGM
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fibre, vitamine s� i minerale î�n dieta  noastră 
pentru a putea ment�ine  un organism sănătos. Nu 
e nevoie să elimini anumite categorii de alimente 
din dieta ta, ci este necesar, mai degrabă, să alegi 
cele mai sănătoase opt�iuni din cadrul fiecărei 
categorie de nutrient�i.

Proteinele ne oferă energia pentru a ne 
ridica s�i a merge, pentru a face o multitudine de 
activităt�i, fiind totodată responsabile de dispozit�ia 
si de activitatea cognitivă. Prea multă proteină 
poate fi dăunătoare persoanelor cu afect�iuni 
renale, î�nsă cele mai recente cercetări sugerează 
că mult�i dintre noi avem nevoie  de o cantitate 
mai mare de  proteine bune, mai ales pe măsură 
ce î�mbătrânim. Asta nu î�nseamnă că trebuie să 
consumăm mai multe produse de origine animală 
atâta timp cât avem la dispozit�ie o varietate de 
surse de proteină vegetală, astfel că î�n fiecare zi vom 
putea sa  asigurăm organismului toate proteinele 
esent�iale de care are atâta nevoie.

GRĂSIMEA nu este toată la fel. I�n timp ce 
grăsimile rele ne pot compromite  dieta s�i am 
putea  cres�te riscul dezvoltării unor boli, grăsimile 
bune, î�n schimb, ne protejează creierul s�i inima. 
De fapt, grăsimile sănătoase - cum ar fi omega-3 
- sunt vitale pentru ment�inerea  sănătăt�ii  fizice 

s�i emot�ionale. Includerea mai multor grăsimi 
sănătoase î�n dieta, ne va  ajuta la  î�mbunătăt�irea  
dispozit�iei, a stării de bine.

GLUCIDELE asigură un rol energogen 
rapid s�i economic. Ele facilitează metabolismul 
protidic s�i lipidic, favorizează dezvoltarea 
microflorei bacteriene intestinale, permite 
contract�ia musculară. Glucoza reprezintă unica 
sursă de energie pentru sistemul nervos central. 

Energie ar trebui să vină din carbohidrat�ii 
complecs�i, nerafinat�i (legume, cereale integrale, 
fructe), decât din zaharuri s�i carbohidrat�i rafinat�i. 
Eliminarea  pâinii albe, a produselor de patiserie, 
a amidonului s�i a zahărului poate î�mpiedica 
cres�terea rapidă a nivelului de zahăr din sânge, 
fluctuat�iile de dispozit�ie s�i de energie, precum s�i 
acumularea de grăsime.

Consumul de alimente bogate î�n fibre (cereale, 

fructe, legume, nuci s�i fasole) ne poate  ajuta sa  ne 
ment�inem î�n formă s�i să diminuăm  riscurile de a 
ne expune unor  boli de inimă, accident vascular 
cerebral s�i diabet. De asemenea, o nutrit�ie bogată 
î�n fibre, ne va î�mbunătăt�i aspectul s�i sănătatea 
pielii s�i chiar  ne va ajuta să pierdem î�n greutate.

Elementele minerale (oligoelementele) 
participă la desfăs�urarea unor procese metabolice 
î�n organism, asigurând funct�ia imunitară, protect�ie 
cardiovasculară, funct�ie osteoarticulară, funct�iile 
hepatice, protect�ia smalt�ului dentar, sinteza s�i 
activitatea unor hormoni. Dezechilibrele alimentare 
prin reducerea trofinelor sau prin consum excesiv 
de produse rafinate duc la mai dezordini î�n status-ul 
mineral al organismului, factor ce duce la aparit�ia a 
diferite boli. Fumatul, poluarea, unele medicamente 
accelerează pierderea multor oligoelemente.

Vitaminele sunt trofine catalitice, biosti-
mulatoare ale proceselor meta bolice, necesare 
organismului î�n cantităt�i foarte mici. Unele pot 
fi sintetizate î�n organism î�n proport�ii reduse, dar, 
î�n general fondul vitaminic trebuie asigurat zilnic 
prin consumul de alimente adecvate.

Bibliografie
Ioan Berilă, Igiena Alimentat�iei, Reprografia Univer-

sităt�ii din Craiova, 1995;
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Aceste minuni aromate, colorate s� i 
deosebite sunt utilizate de secole nu numai 
pentru a da gust si savoare mâncărurilor, ci 
s� i pentru proprietăt�ile lor medicinale. Studii 
realizate recent sust�in că acestea promovează 
sănătatea s� i bunăstarea organismului printr-o 
serie de act�iuni care inhibă dezvoltatea bolilor 
degenerative.

Despre ele se s�tie că au un cont�inut mai 
ridicat de antioxidant�i î�n comparat�ie cu 
fructele s� i legumele. Antioxidant�ii ajută la 
prevenirea cancerului, bolii Alzheimer, bolilor 
cardiovasculare dar se implică s� i î�n păstrarea 
fermităt�ii s� i elasticităt�ii pielii.

Se s�tie, de exemplu, că usturoiul este cel 
care i-a ajutat pe constructorii piramidelor să 
î�s� i ment�ină sănătatea s� i o stare generală bună. 
S� i astăzi, usturoiul este considerat a fi unul 
dintre cele mai bune antibiotice naturale.

Există diverse plante aromate care produc 
o senzat�ie de caldură î�n organism – acestea 
sunt folosite in zonele calde pentru ca ajuta 
procesul de transpirat�ie s� i implicit răcorirea 
organismului. Dar tot acestea se folosesc s� i î�n 
zonele reci pentru a produce î�ncălzirea internă 
a organismului.

Utilizarea diverselor condimente, 
ierburi aromatice și mirodenii ca 
și remedii naturale este foarte des 
întâlnită astăzi:

• Utilizarea ardeiului iute sau chilli 
pentru a trata durerile este veche î�ncă din 
vremea amer-indienilor

• Pentru combaterea mirosurilor 
neplăcute sau a halitozei, cum se numeste 
această afect�iune, se poate folosi menta, 

cardamonul sau cuis�oarele
• Ghimbirul este unul dintre cele mai 

importante plante ayurvedice, fiind folosit 
pentru tratarea diverselor afect�iuni digestive, 
circulatorii sau respiratorii. Se poate folosi s� i 
î�n caz de amet�eală, rău de mis�care sau durere.

• Scort�is�oara, turmericul s� i cuis�oarele 
au un puternic efect fungic, bactericid s� i 
bacteriosatatic s� i ajută la eliminarea s� i 
prevenirea aparit�iei bacteriilor s� i fungilor

• Feniculul, ceapa, usturoiul s� i t�elina sunt 
bune pentru ment�inerea î�n limite normale a 
colesterolului

• Tot usturoiul, dar s� i lavanda sunt bune 
pentru cei suferinzi de hipertensiune

• Pentru cei cu astm se poate folo si cu 
succes salvia, melissa, lemn dulce s� i anason

Bibliografie:
https://www.paradisulverde.com/blog/totul-

despre-condimente-ierburi-aromatice-si-alte-
mirodenii/

Proprietăţile medicinale ale condimentelor  
şi diverselor ierburi aromatice

Prof. ing. Luminița Mareși
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I�n contextul economic actual, rolul educat�iei se 
diversifică, cunoas�terea,ca o componentă esent�ială 
a dezvoltării umane s�i economice, nu mai poate fi 
ignorată.

Relat�ia din ce î�n ce mai strânsă dintre teh-
nologie s�i mediul natural sau social solicită 
abordarea educat�iei nu numai  din punct de vedere 
al culturii, dar s�i tehnologic, creând noi mentalităt�i  
î�n care tehnologia are un rol important.

Formarea omului nou este rezultatul unor 
modificări ce au loc î�n structura personalităt�ii 
acestuia. Acest proces are loc ca urmare a 
răspunsurilor individului la nevoile societăt�ii. Dacă 
î�n cadrul procesului  de formare apare un progres, 
î�n structura personalităt�ii are loc dezvoltarea, cea 
care î�nscrie individul pe o traiectorie ascendentă de 
trecere de la o treaptă inferioară la una superioară 
pe scara evolut�iei sale.

Evolut�ia echilibrată a omului presupune 
selectarea influent�elor s�i act�iunilor la care este 
supus individul, precum s�i corectarea unor 
deprinderi naturale s�i dobândite. Toate acestea se 
realizează prin educat�ie.

De asemenea, este foarte important să se 
î�nt�eleagă clar not�iunea de  formare profesională 
s�i educat�ie profesională. Formarea profesională 
presupune  conturarea individului sub influent�a 
celor mai diverse act�iuni care marchează 
personalitatea sub unghiul de incident�ă cu 
activitatea profesională. 

Prin educat�ie profesională se î�nt�elege orice 
formă de pregătire sau perfect�ionare î�n vederea 
unei activităt�i profesionale,care  cuprinde î�nsus�irea 
cunos�tint�elor teoretice, formarea deprinderilor s�i 
priceperilor.

Un alt î�nt�eles este acela de domeniu de 
activitate. Pentru acesta se introduce termenul 
de tehnologie. Tehnologia poate fi definită ca un 
proces de  obt�inere a unor rezultate  urmând o 
succesiune de tehnici.

Descentralizarea economiei, trecerea la 
eco nomia de piat�ă, restrângerea numărului de 
locuri de muncă, noile exigent�e, au determinat o 
responsabilitate sporită a s�colilor cu profil tehnic 
î�n formarea s�i perfect�ionarea specialis�tilor î�ntr-o 

profesie. De asemenea, accelerarea procesului 
s�tiint�ific s�i tehnologic presupune intervent�ia 
statului î�n reorganizarea î�nvăt�ământului tehnic 
preuniversitar s�i universitar, s�tiindu-se că acesta 
hotărăs�te, î�n orice tip de societate, dar mai ales 
î�n societatea modernă, nivelul de dezvoltare 
economică s�i capacitatea productiv-creatoare a 
unei nat�iuni. Altfel spus, timpul lucrează î�n favoarea 
t�ărilor dezvoltate s�tiint�ific s�i tehnologic s�i nu î�n 
favoarea celor mediu dezvoltate.

Educat�ia tehnologică este o componentă  a 
educat�iei, prin care se formează s�i se dezvoltă 
personalitatea elevului. Este un tip special de 
educat�ie, prin care formăm elevul pentru act�iune, 
acesta aplicând cunoas�terea s�tiint�ifică la act�iunea 
concretă.

De asemenea, educat�ia tehnologică poate fi 
definită ca fiind o activitate de  formare-dezvoltare 
a personalităt�ii umane, realizată prin aplicarea 
s�i integrarea cunos�tint�elor din diferite domenii 
s�tiint�ifice.

I�n  î�nvăt�ământul general, obiectivele educat�iei 
tehnologice se realizează pe baza cont�inuturilor 
apart�inând  diferitelor domenii tehnice, care se 
î�ncadrează î�n ansamblul not�iunilor fundamentale.

I�n paralel cu asigurarea cont�inuturilor 
specifice fiecărui profil, fiecărei calificări, s�i 
fiecărui nivel de s�colarizare, î�n cadrul procesului 
de î�nvăt�ământ tehnic preuniversitar se urmăres�te 
realizarea educat�iei tehnologice a elevilor. Aceasta, 
ca parte integrantă a culturii generale, spores�te 
sensibilitatea elevului pentru tehnică, lărges�te 
orizontul său tehnic, î�l ajută să dobândească o 
atitudine receptivă s�i creatoare fat�ă de domeniul 
tehnicii, î�nt�eles î�n sens larg.

Sistemul de instruire pentru formarea  
profesională asigură un anumit raport î�ntre 
disciplinele/modulele de î�nvăt�ământ ce se studiază 
la un anumit nivel de s�colarizare.

Cerint�ele progresului tehnico-economic s�i 
condit�iile  concurent�ei pe piat�a muncii impun 
desfăs�urarea unui proces de î�nvat�ământ care să 
asigure o cultura generală, pe fondul căreia să se 
dezvolte gândirea tehnică, î�ntelegerea principiilor 
care au stat la baza descoperirilor s�i creat�iilor 

Ing. Dănăricu Carmen Mariana

Învăţământul tehnologic în sistemul 
preuniversitar
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s�tiint�ei, care să promoveze o react�ie pozitivă 
fat�ă de  mediul tehnic s�i să formeze premisele 
tehnice s�i practice ale î�nsus�irii î�n condit�ii bune a 
disciplinelor/modulelor ce asigură o calificare s�i o 
specializare î�naltă.

Formarea competent�elor profesionale ale 
elevilor care finalizează un liceu tehnologic  
este asigurată prin instruirea lor competentă 
s�i progresivă, î�n timpul s�colarizării, pornind de 
la problemele generale spre cele specifice unui 
grup de calificări s�i specializări. I�nt�elegerea 
fenomenelor tehnice, î�nsus�irea termenilor de 
specialitate caracteristici anumitor domenii de 
activitate, î�nsus�irea procedeelor î�ntrebuint�ate î�n 
practicarea unei calificări sau specializări, sunt 
obiective de bază ale studierii disciplinelor tehnice 
î�n î�nvăt�ământul preuniversitar. 

Sistemul nostru de î�nvăt�ământ asigură unitatea 
funct�ională dintre caracteristicile sale, este deschis 
s�i continuu, abordează atât cultura generală cât s�i 
pregătirea de specialitate. Instruirea profesională 
este proiectată a se desfăs�ura prin mai multe forme 
de î�nvăt�ământ, la diferite nivele:

 - la gimnaziu, clasele V-VII educat�ia tehnologică 
asigură orientarea elevilor spre î�nsus�irea   
unor profesiuni;

 - s�colile profesionale au ca obiective pregătirea 
pentru  diferite calificări (meserii de 
complexitate redusă);

- î�nvăt�ământul liceal tehnologic  sau  de specialitate 
urmăres�te asigurarea cunos�tintelor s�tiint�ifice, 
culturale si de specialitate necesare continuării 
studiilor superioare, dar s�i a pregătirii unei 
specializări (meserii de complexitate ridicată);

 - î�n î�nvăt�ământul postliceal s�i de mais�tri se 
dobândes�te o nouă calificare sau se continuă 
specializarea complexă pentru o calificare 
dobândită anterior. Indiferent î�nsă de nivelul de  
pregătire pro fesională: î�nvăt�ământ profesional 
(nivel 3) î�nvăt�ământul liceal tehnologic (nivel 
4), î�nvăt�ământul postliceal sau de mais�tri 
(nivel 5), fiecare tip s�i profil, are organizat 
procesul de î�nvăt�ământ astfel î�ncât elevii să 
fie sprijinit�i să poată  dobândi competent�a  
corespunzătoare calificărilor s�i specializărilor 
pentru care se pregătesc.
I�n procesul complex de pregătire profesională 

se asistă la stabilirea unor interconexiuni î�ntre 
disciplinele ce concură la formarea personalitat�ii 
elevului s�i la desăvârs�irea instruct�iei lui pentru 
practicarea unei calificări s�i specializări.

Cunos�tint�ele s�i deprinderile necesare 
practicării unei calificări sau specializări nu se obt�in 

de la sine. Pentru acestea este necesară î�nsus�irea 
prealabilă a unui fond de cunos�tint�e s�i concepte  
de bază ale s�tiint�elor tehnice generale (studiul 
materialelor, desen tehnic, mecanică, rezistent�a 
materialelor).  Drumul î�nsus�irii profesiunii se 
denumes�te “drum critic”, pe parcursul acestuia 
existând puncte nodale î�n care o activitate este 
condit�ionată de realizarea prealabilă a alteia cu 
care se intersectează.

Acest lucru determină o caracteristică esent�ială 
a procesului de predare-î�nvăt�are a disciplinelor/
modulelor tehnice, care este interdisciplinaritatea 
s�i pluridisciplinaritatea.

Prin î�nsus�irea disciplinelor/modulelor de 
specialitate se asigură, î�n afara competent�ei  
profesionale s�i dobândirea valorii s�tiint�ifice, 
tehnice s�i psiho-socio-morale, care au ca finalitat�i 
nu numai profesionalizarea ci s�i formarea unor 
personalităt�i complete, bazate pe o cultură generală 
corespunzătoare, pe o atitudine participativă la 
rezolvarea problemelor de ordin restrâns, privind 
profesia, dar s�i a celor de ordin social.

I�nvăt�ământul profesional s�i tehnic trece î�n 
această perioadă  printr-o  transformare foarte 
puternică. Se pune accentul  pe partea de formare 
profesională, relevantă pe piat�a muncii.

BIBLIOGRAFIE
Antonesei, L. (coordonator), Ghid pentru cercetarea 

educat�iei, Editura Polirom, Bucures�ti, 2009
Buzera, M., Lut�aru, I. G., Instrumente digitale pentru 

educat�ie, Editura Revers, Craiova, 2020
Iuhos, C.I, Consecint�e pedagogice ale instruirii asistate 

pe calculator din punct de vedere al stimulării imaginat�iei, 
dezvoltării gândirii logice s�i creativităt�ii, Conferint�ă 
internat�ională multidisciplinară

4. *** Ministerul Educat�iei Nat�ionale s�i Cercetării 
S� tiint�ifice:  „Opt�iunile de educat�ie s�i formare profesională 
ale absolvent�ilor de clasa a VIII a”, document concept, 6 iulie 
2016
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w Electricitatea călătores�te cu viteza luminii, 
adică peste 1080 de milioane de km/h, valoarea 
exactă este 299 792 458 m/s;
w O scânteie de electricitate statică poate avea 

până la 3000V;
w Fulgerul este o descărcare de electricitate 

î�n atmosferă. Fulgerele călătoresc aproximativ cu 
210.000 km/h  s�i pot atinge 30.000°C;
w Un fulger poate măsura până la 3 milioane de 

volt�i s�i durează mai put�in de o secundă;
w Electricitatea î�ncearcă tot timpul să găsească 

cea mai rapidă cale spre pământ;
w O centrală pe gaz ce generează 200 de MW 

poate alimenta peste 70 000 de case;
w Thomas Edison a fost un inventator 

desăvârs�it cu peste 2000 de invent�ii la activ, multe 
pe care î�ncă le folosim. Cu toate acestea, Tesla a 
câs�tigat ,,Războiul Curentului“;
w ,,Războiul Curentului" a fost o dispută î�ntre 

Thomas Edison (care a inventat curentul direct sau 
continuu) s�i Nikola Tesla (care a inventat curentul 
alternativ). Câs�tigător a fost Tesla, datorită faptului 
că varianta curentului alternativ era mai sigură s�i 
putea fi folosită pe distant�e mai mari;
w Benjamin Franklin nu a fost cel care a 

descoperit electricitatea. I�n schimb, el a demonstrat 
că fulgerul este o formă de energie electrică;

w Prima centrală a fost deschisă î�n 1882 
î�n New York s�i era det�inută de Thomas Edison. 
Această primă centrală a funct�ionat 125 de ani 
până î�n 2007, când Con Edison a î�ncetat serviciul 
de electricitate de curent direct (continuu). De 
atunci centrala oferă curent alternativ;
w Dacă o pasăre se pune pe o linie de curent 

e î�n sigurant�ă. Dacă atinge o altă linie cu o aripă 
sau o altă parte a corpului, creează un circuit, iar 
electricitatea va curge prin corpul acesteia de la o 
linie la cealaltă, cauzând electrocutarea;
w Energia solară nu este un concept nou. I�n 

vremurile antice, oamenii au folosit energia solară 
pentru uscat, gătit sau î�ncălzitul caselor. Grecii 
foloseau ,,arhitectura solară", dispunându-s�i casele 
astfel î�ncât razele soarelui să intre î�n casă î�n timpul 
iernii, dar nu s�i î�n timpul verii;
w Pentru a produce puterea unui bec 

incandescent de 60 Watti este nevoie de 25.000 de 
licurici; 
w Energia economisită dintr-o singură sticlă 

reciclată ar putea alimenta un televizor timp de 20 
de minute cu curent electric sau un bec timp de 4 
ore;
w 50% din energia folosită de î�ncărcătoarele de 

telefoane mobile este risipită prin lăsarea acestora 
î�n priză fără ca telefonul să fie conectat la ele?

Ştiaţi 
că...

Prof. ing. Dragomirescu Violeta
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”



76

m CUGET LIBER m Anul XXVI m Nr. 62 m iunie 2021 m

3. Se dă click pe + NEW CLASS
4. Se completează numele î�n fereastra 

deschisă (nu este obligatoriu să vă trecet�i numele, 
eu de obicei scriu clasa la care am oră), după care 
se dă click pe + CREATE NEW CLASS:

5. Se creează clasa s�i se copiază adresa, care 
va fi trecută î�n chat pentru ca elevii să vadă tabla 
profesorului s�i vor avea s�i ei tabla proprie pe care 
pot scrie.

 OBS.: A. Elevii văd doar tabla lor personală s�i 
a profesorului.

Didactica in 
contextul actual

Whiteboard (Partea I)
*prof. Luţaru Iulia, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Pentru a scrie pe tablă, putet�i folosi aplicat�ia de tipul „Whiteboard electronic” / tablă inteligentă 
(https://whiteboard.fi/). Pentru a scrie cu us�urint�ă, cu o viteză decentă este necesar să avet�i o tabletă/
stilou electronic, dar se poate folosi s�i tastatură.

PROFESORUL
1. Se tastează: https://whiteboard.fi.
2. Se va deschide site-ul conform imaginii de jos.

Whiteboard
(Partea I)

*prof. Luțaru Iulia, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Pentru a scrie pe tablă, puteți folosi aplicația de tipul „Whiteboard electronic” / tablă 
inteligentă (https://whiteboard.fi/). Pentru a scrie cu ușurință, cu o viteză decentă este necesar să 
aveți o tabletă/stilou electronic, dar se poate folosi și tastatură.

PROFESORUL

1. Se tastează: https://whiteboard.fi.

2. Se va deschide site-ul conform imaginii de jos:

3. Se dă click pe + NEW CLASS

4. Se completează numele în fereastra deschisă (nu este obligatoriu să vă treceți numele, eu de 
obicei scriu clasa la care am oră), după care se dă click pe + CREATE NEW CLASS:

5. Se creează clasa și se copiază adresa, care va fi trecută în chat pentru ca elevii să vadă tabla 
profesorului și vor avea și ei tabla proprie pe care pot scrie.

copiere link 

Whiteboard
(Partea I)

*prof. Luțaru Iulia, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Pentru a scrie pe tablă, puteți folosi aplicația de tipul „Whiteboard electronic” / tablă 
inteligentă (https://whiteboard.fi/). Pentru a scrie cu ușurință, cu o viteză decentă este necesar să 
aveți o tabletă/stilou electronic, dar se poate folosi și tastatură.

PROFESORUL

1. Se tastează: https://whiteboard.fi.

2. Se va deschide site-ul conform imaginii de jos:

3. Se dă click pe + NEW CLASS

4. Se completează numele în fereastra deschisă (nu este obligatoriu să vă treceți numele, eu de 
obicei scriu clasa la care am oră), după care se dă click pe + CREATE NEW CLASS:

5. Se creează clasa și se copiază adresa, care va fi trecută în chat pentru ca elevii să vadă tabla 
profesorului și vor avea și ei tabla proprie pe care pot scrie.

copiere link 
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B. Dacă profesorul cumpără licent�a, va putea 
crea diferite clase care vor avea î�ntotdeauna acelas�i 
cod.

Dând click pe clasă (TIC) apare imaginea de 

mai sus unde profesorul va putea să activeze tabla 
lui cu TOOGLE MY WHITEBOARD.

6. Profesorul afis�ează tabla dând click pe 
TOOGLE MY WHITEBOARD.

7. Instrumentele de lucru:

Primul rând, de la stânga la dreapta: selectare, 
desenare (scriere liberă), linie, pătrat, cerc, text, 
inserare imagine, inserare document de tip pdf, 
decupare, copiere, lipire, anulare, refacere, măres�te 
(zoom in), anulare mărire / mics�orare, instrument 
de deplasare tablă, mics�orare (zoom out), 
descărcare, s�tergere, a aduce î�n plin plan, trimitere 
î�n ultimul plan.

Al doilea rând: modificare culoare, setări 
pentru instrumente, s�tergere, imaginea selectată 
este trimisă î�n fundal, adăugare î�n fundal grilă 
mică, adăugare î�n fundal grilă mare, introduce foaie 
de muzică, inserează formule matematice.

OBS.:  a) Elevul are aceleas�i instrumente pentru 
a scrie pe tabla lui;

b) Profesorul poate activa tabla oricărui elev 
pentru ca tot�i să vadă ce a scris.

OBS.: A. Elevii văd doar tabla lor personală și a profesorului.

B. Dacă profesorul cumpără licența, va putea crea diferite clase care vor avea întotdeauna 

același cod.

Dând click pe clasă (TIC) apare imaginea de mai sus unde profesorul va putea să activeze tabla 
lui cu TOOGLE MY WHITEBOARD.

6. Profesorul afișează tabla dând click pe TOOGLE MY WHITEBOARD.

7. Instrumentele de lucru:

Tabla unde 

Adăugare de „pagină” 
(tabla) nouă

Zonă de afișare 

 Platforma GOOGLE CLASSROOM este un instrument din suita Google Apps for Education, care oferă 
profesorilor posibilitatea să creeze s�i să organizeze rapid teme, să posteze anunt�uri s�i î�ntrebări, să ofere 
eficient feedback.

Elevii pot să-s�i organizeze temele î�n Google Drive, să le finalizeze, să le predea, precum s�i să comunice 
direct cu profesorii s�i cu colegii.

Aplicat�ia Classroom funct�ionează cu Documente Google, Drive s�i Gmail. Astfel, profesorii pot să 
creeze s�i să strângă teme, fără ca acestea să fie pe hârtie. De asemenea, pot să vadă cine s�i-a terminat 
tema, precum s�i să ofere feedback direct s�i î�n timp real fiecărui elev, pot să comunice î�n timp real cu elevii, 
comunicarea la curs s�i î�n afară devine mult mai eficientă.

După ce profesorul î�s�i creează contul s�i clasele,  invită elevii să intre î�n clasele respective s�i poate 
î�ncepe activitatea.

Resurse educaţionale utilizate în 
predarea online

Ing. Dănăricu Carmen Mariana
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Profesor Carmen Vulpe, clase Industrie alimentară

Profesor: Carmen Dănăricu, clase Chimie industrială s�i Protect�ia mediului

Clasa a IX-a B, î�ncărcare teme

Clasa a IX-a A, catalog
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Platforma Classroom oferă profesorului posibilitatea de a posta materiale de studiu sub diferite 
forme: word, pdf, video, power point.

PDF – determinarea cont�inutului de vitamina C, clasa a XI-a A

Video – substant�e chimice (oxizi)

BIBLIOGRAFIE:
Buzera, M., Lut�aru, I. G., Instru mente digitale pentru 

educat�ie, Editura Revers, Craiova, 2020
Iuhos, C.I, Consecint�e peda gogice ale instruirii asistate 

pe calculator din punct de vedere al stimulării imaginat�iei, 
dezvoltării gândirii logice s�i creativităt�ii, Conferint�ă 
internat�ională multidisciplinară

PPT – accidente de muncă
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 Noţiunea de CES desemnează necesităţile 
educaţionale complementare obiectivelor generale 
ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o 
şcolarizare adaptată particularităţilor individuale 
şi/sau caracteristice unei dizabilităţi ori tulburări 
de învăţare, precum şi o intervenţie specifică, 
prin reabilitare/recuperare corespunzătoare.

Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, 
indiferent de problemele pe care le prezintă în 
procesul de învăţare şcolară. Copiii cu deficienţe 
au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. 
Aceşti copii au în acelaşi timp şi anumite 
necesităţi particulare, individualizate. Ei sunt 
diferiţi din punct de vedere al temperamentului, 
motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă 
acelaşi tip de deficienţe. 

În orice clasă putem găsi copii cu CES. 
Integrarea copiilor cu CES permite, sub 
îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea 
şi înţelegerea corectă de către ceilalţi elevi a 
problematicii şi potenţialului de relaţionare şi 
participarea lor la serviciile oferite.

Pentru a răspunde adecvat copiilor cu CES 
profesorul trebuie să acţioneze nu numai la lecţie 
ci şi asupra grupului, ambientului educaţional şi 
asupra propriei dezvoltări profesionale. 

Pachetul de resurse UNESCO valorifică 
ideea de sprijin în şcoală şi propune abordarea 
unei perspective curriculare, bazată pe un 
curriculum flexibil şi social, care se bazează 
pe strategii interactive, cooperante de predare-
învăţare în clasa de elevi cu scopul asigurării unei 
participări a tuturor copiilor.  

Copiii cu CES pot avea planuri de învăţare 
sau planuri educaţionale personalizate dar, rolul 
profesorului la clasă nu este să îi separe ci să îi 
antreneze în activităţi alături de ceilalţi. Planurile 
separate sunt elaborate de profesionişti, cum 
ar fi cadrul didactic de sprijin sau logopedul şi 
prevăd şi măsuri didactice, decise împreună cu 

profesorul clasei.
Există o serie de cerinţe generale faţă de 

organizarea predării şi învăţării în clasa obişnuită 
în care se întâlnesc copii cu CES. Aceşti copii 
au nevoie de o învăţare multisenzorială explicită 
care să-i facă să avanseze, nu este cazul să se 
piardă vremea cu activităţi repetitive asupra 
unor lucruri care s-au însuşit ci mai curând să se 
varieze metodele şi suporturile de învăţare. Copiii 
cu CES au nevoie de iniţiere  adecvată în lectură 
şi scriere ceea ce presupune de cele mai multe 
ori alte metode şi mijloace decât cele folosite 
în mod obişnuit de profesorul clasei respective. 
Este nevoie de structurarea cunoaşterii şi de o 
doză bună de orientare pentru a se duce la bun 
sfârşit învăţarea şcolară. Cum aceşti copii au 
dificultăţi în organizarea informaţiei care provine 
de la simţurile lor, ei sunt adesea incapabili să 
prevadă şi de aceea trebuie să li se furnizeze un 
cadru adecvat şi structurat de învăţare în clasă, 
fiind mereu preveniţi de ceea ce urmează.

Pentru problemele speciale, senzoriale, 
motorii, neuromotorii, afective, comportamentale, 
există posibilitatea intervenţiilor specializate, în 
şcoli speciale şi/sau în afara timpului şcolar, prin 
activităţi suplimentare.

Primul lucru cu care începe intervenţia 
didactică adecvată este realizarea unui mediu 
de învăţare stimulativ şi adecvat pentru toţi 
copiii, deci şi pentru cei care au nevoie de sprijin 
suplimentar (în sau în afara clasei). Crearea unui 
climat favorabil în colectivele de elevi de unde 
fac ei parte contribuie la dezvoltarea motivaţiei 
pentru învăţare. Este bine să se înveţe cu ceilalţi 
copii, şi nu separat de ei.

 Profesorul trebuie să asigure participarea, 
antrenarea fiecărui copil, sarcini didactice 
adaptate şi o evaluare care să prevadă diferenţele 
dintre performanţele elevilor. Rolul lui cel mai 
important este deci în adoptarea unor strategii 

Modalităţi de abordare  
educaţională a elevilor cu CES

Prof. ing. Luminița Mareși 
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didactice care să fie potrivite unor diferenţe 
dintre copii dar şi să pregătească clasa pentru a 
accepta şi colabora în acest sens. Este necesar ca 
profesorii să cunoască şi să poată folosi o serie 
de strategii didactice cu care să identifice şi să 
sprijine rezolvarea dificultăţilor de învăţare în 
clasă. În acest caz este de dorit ca profesorul clasei 
să respecte următoarele cerinţe: să identifice şi să 
cunoască bine dificultăţile de învăţare a fiecărui 
elev, modul lor de manifestare şi domeniul în 
care apar; să se asigure ca elevii aflaţi în situaţie 
dificilă au achiziţionate aptitudinile prealabile; 
să adapteze materialul didactic folosit la fiecare 
temă; să procure material de sprijin atunci când 
este nevoie; să-şi rezerve un timp necesar în 
fiecare oră pentru a evalua eficacitatea activităţilor 
de învăţare şi de predare. În aceste condiţii este 
evidenţiată grija profesorului pentru organizarea 
unor situaţii de învăţare la care să participe toţi 
elevii inclusiv cei cu CES. 

Construirea unei imagini pozitive despre 
sine este o altă nevoie a copiilor cu CES. Aceasta 
se poate realiza pe fondul unor activităţi de grup 
orientate spre valorizarea posibilităţilor fiecăruia 
şi pe un sistem de relaţii pozitive între profesor 
şi elev şi între elevi. Relaţiile respective trebuie 
să ofere terenul încrederii reciproce, al empatiei 

cu trăirile fiecăruia, împărtăşirii emoţiilor, 
sentimentelor, preocupărilor ca şi a experienţei de 
cunoaştere şi învăţare. Pentru copiii cu CES este 
foarte importantă cultivarea unor atitudini pozitive 
faţă de propria activitate, a rezultatelor pe care le 
obțin și față de colegii din clasă. Încrederea în 
sine, precum și motivația proprie pentru a învăța, 
cooperarea cu ceilalți, cu alte cuvinte clădirea 
unui climat afectiv pozitiv reprezintă un obiectiv 
în procesul educativ desfășurat cu elevii cu CES. 

Profesorul eficient îşi sprijină elevii prin 
stabilirea clară a scopului activităţilor didactice; 
acceptarea şi valorizarea diversităţii şi opţiunilor 
diferite; reflectând asupra activităţilor desfăşurate 
şi evaluând permanent intervenţiile sale şi cele ale 
copiilor; utilizând flexibil toate resursele posibile, 
folosind cooperarea în clasă şi în afara ei.

Elevii cu CES au nevoie de profesori care 
înţeleg modul lor de învăţare, se pot adapta  
ritmului acestora şi îi pot orienta să-şi depăşească 
dificultăţile fără a-i desconsidera. Dezvoltarea  
acestor elevi nu poate să aibă loc decât într-un 
context de resurse ce se impun a fi abordate 
nediscriminativ, iar climatul în care acești elevi 
se dezvoltă trebuie să fie dominat de motivare, 
încredere în sine, cooperare și acceptare. 

 Bibliografie: 
• Musu, Ionel. (2000). Ghid de predare  învățare pentru copiii cu cerințe educative speciale. Bucureşti: 

Editura Marlink.
• Vrăşmaş, Ecaterina. (2004). Introducere în educaţia cerinţelor speciale. Bucureşti: Editura Credis
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Putem vorbi despre structurile vizual – plastice 
s�i aspectele lor rat�ionale? Dar despre structurile 
vizual – plastice ca stări expresive sau aspectele 
lor emot�ionale? Dar despre implicarea empatică a 
subiectului î�n percept�ia s�i comunicarea expresivă 
vizual – plastică?

Nu numai separarea dintre minte s�i creier e 
falsă: probabil că separarea dintre minte s�i trup e 
la fel de fictivă. Ba mai mult, parteneriatul creier-
corp, care constituie organismul, interact�ionează 
cu mediul ca un î�ntreg , iar această interact�iune 
nu e numai a creierului, nici numai a corpului. 
Emot�iile s�i sentimentele – aspecte centrale ale 
reglării biologice – creează o punte î�ntre procesele 
rat�ionale s�i cele nerat�ionale, î�ntre structurile 
cortexului s�i cele subcorticale. Hipotalamusul, 
trunchiul cerebral s�i sistemul limbic intervin î�n 
reglarea corpului s�i î�n toate procesele neurale, pe 
care se bazează fenomenul 
mint�ii, de exemplu percept�ia, 
î�nvăt�area, . 

Inteligent�a emot�ională 
este o condit�ie principală a 
creativităt�ii, iar î�n domeniul 
creat�iei artistice probabil 
fundamentală. De ce? 
I�n primul rând creierul 
limbic are un rol cognitiv 
care constă î�n producerea 
de imagini. Rolul imaginii î�n creat�ie – faptul că 
î�n momentele de maximă creativitate creierul 
apelează cu precădere la imagini s�i nu la idei – 
este bine cunoscut; de asemeni faptul că imaginea 
este iradiată afectiv din plin; sistemul limbic fiind 
sediul emot�iilor, impulsurilor, al memoriei de lungă 
durată, al act�iunilor imediate, spontane. 

Sănătatea emot�ională este vitală pentru o 
minte creativă. Emot�iile s�i sentimentele – aspectele 
centrale ale reglării biologice – creează o punte 
î�ntre procesele  rat�ionale s�i cele nonrat�ionale, 
î�ntre structurile corticale s�i cele subcorticale. I�n 
general, deoarece atât semnalele provenite de 

la starea corporală (pozitivă sau negativă), cât 
s�i stilul s�i eficient�a cunoas�terii sunt controlate 
de acelas�i sistem, ele tind să concorde. Există 
î�nsă posibilitatea distrugerii concordant�ei dintre 
semnalul stării corporale s�i stilul cognitiv î�n stări 
patologice dar s�i î�n stări normale. I�n cazul stărilor 
corporale negative, generarea imaginilor este 
lentă, diversitatea redusă s�i motivarea insuficientă; 
î�n cazul stărilor corporale pozitive, generarea 
imaginilor este rapidă, diversitatea amplă s�i 
motivarea suficient de puternică. 

O persoană care prezintă un sistem limbic 
foarte  dezvoltat are mai multă us�urint�ă decât 
alta î�n a elabora imagini. Creierul limbic are rol 
selectiv s�i detectiv. El este un fel de filtru care 
asigură o select�ie a stimulilor după plăcere, interes, 
motivat�ie, reus�ită etc. 

Inteligent�a emot�ională include autocontrolul, 
zelul, perseverent�a s�i 
capacitatea de auto-
motivare. Per severent�a, 
motivat�ia act�iunii (mai 
ales a act�iunii creatoare) 
rezidă î�n plăcerea 
intrinsecă, aspect cu 
precădere emot�ional.

Capacitatea de a 
intra î�ntr-o asemenea 
trans�ă indiferent dacă e 

vorba de un artist, savant, sportiv, mistic, chirurg etc., 
este de fapt un moment de inteligent�ă emot�ională 
maximă. Este o stare î�n care oamenii sunt complet 
absorbit�i de ceea ce fac, se simt bine, emot�iile 
sunt stăpânite s�i canalizate fiind pozitive s�i pline 
de energie s�i concentrate pe direct�ia respectivă. 
Probabil plăcerea se nas�te din conjugarea unor 
talente, aptitudini, deprinderi, descoperite/simt�ite 
spontan prin us�urint�a / spontaneitatea cu care 
intrăm î�n activitate s�i obt�inând rezultate. Howard 
Gardner cel care a dezvoltat teoria inteligent�elor 
multiple, consideră trans�a s�i stările pozitive care 
o î�nsot�esc, drept cea mai sănătoasă cale de a-i 

Inteligenţa emoţională 
şi activităţile vizual – plastice

Prof. Gridan Laurentiu   Şcoala Gimnazială 
”Sf. Nicolae”Tg-Jiu,Gorj
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î�nvăt�a pe copii, motivându-i din interior. Ar trebui 
să folosim starea pozitivă a copiilor, sust�ine el, 
pentru a-i determina să î�nvet�e la materiile la care 
s�i-ar putea dezvolta anumite competent�e. Trans�a 
este o stare interioară care denotă că acel copil este 
antrenat î�ntr-o misiune corectă, î�n care există un 
acord, o armonie î�ntre structurile cognitive s�i cele 
emot�ionale pe de o parte s�i î�ntre acesta s�i activitatea 
respectivă. I�n general, sust�ine Gardner, trebuie să 
găses�ti ceva de care să te t�ii. Pornind de la modelul 
inteligent�elor multiple descoperit de Gardner, 
rezultă că s�coala, procesul didactic ar trebui să se 
axeze pe identificarea profilului competent�elor 
fires�ti ale copilului, punând accent pe punctele tari 
s�i î�ncercând un ajutor pe punctele lui slabe. 

Un copil cu talent î�nnăscut la  sport sau la 
desen, va intra mai us�or î�n trans�ă î�n doemniul 
respectiv decât un altul care are o î�nclinat�ie mai 
mică. Cunoscând profilul copilului, profesorul poate 
să adapteze modul î�n care e prezentată o anumită 
materie, î�ncepând cu faza de init�iere s�i până la cele 
mai avansate, oferindu-i astfel un stimulent optim. 
As�a se î�nvat�ă mai cu plăcere s�i nu mai apar nici 
frica s�i plictiseala, mari dus�mani ai creativităt�ii. 
Sperant�a, mai spune acelas�i Gardner, este ca atunci 
când copiii î�ntră î�n trans�a î�nvăt�atului aceasta 
să-i î�ndemne să mai î�ncerce s�i î�n alte domenii. I�n 
principiu, acest model al trans�ei 
sugerează faptul că stăpânirea unui 
talent sau a unui set de cunos�tint�e 
ar putea să aibă loc de la sine, pe 
măsură ce copilul este atras î�n 
zonele î�n care se angajează î�n mod 
spontan – adică, î�n esent�ă care î�i 
plac. Această mică pasiune init�ială 
poate fi sământ�a ce va determina 
reus�ita de cel mai î�nalt nivel, pe 
măsură ce copilul va î�nt�elege s�i 
va simt�i că urmând un anumit 
domeniu – indiferent că este vorba de pictură, 
matematică, dans sau informatică – acesta devine 
o sursă de bucurie pe care nu o pot�i avea decât î�n 
starea de trans�ă. S� i cum, desigur pentru a ajunge 
î�n această stare de trans�ă este nevoie de a trece 
dincolo de anumite limite ale capacităt�ii fiecăruia, 
ea devine o motivat�ie primordială de progres iar 
copilul va fi mai fericit. 

Această viziune bazată pe modelul inteli-
gent�elor multiple s�i pe fenomenul numit transă, 
este o viziune pozitivă privind î�nvăt�area s�i educat�ia 

î�n sens creativ dar, din păcate, prea rar î�ntâlnită 
î�n practica s�colară. Transa se bazează î�n cea mai 
mare parte pe implicarea inteligent�ei emot�ionale 
î�mpreună cu inteligent�a personală specifică 
subiectului. Urmărirea obt�inerii unei stări de 
trans�ă prin intermediul î�nvăt�ăturii este mai uman, 
mai firesc s�i desigur mai eficient pentru canalizarea 
emot�iilor î�n serviciul educat�iei s�i al creativităt�ii. 
Rezultă că dobândirea măiestriei î�n orice calificare 
sau orice sistem de cunos�tint�e ar trebui î�n mod 
ideal să se î�ntâmple î�n mod firesc, atunci când 
copilul este condus către zone care î�l absorb 
spontan , trans�a devenind o primă s�i intrinsecă 
motivat�ie de a face totul mai bine. Acest model de 
instruire s�i educare ar fi cel mai recomandabil î�n 
s�coli, deoarece el va duce cu sigurant�ă la educarea 
s�i stimulare creativităt�ii. 

Prin prisma ideilor invocate mai sus, afirmăm 
că activităt�ile vizual – plastice dispun de mari 
resurse emot�ional seductive care pot fi utilizate 
cu măiestrie î�n î�nvăt�ământ  î�n inducerea / crearea 
stării de trans�ă la elevi î�n cadrul educat�iei plastice. 

Amintim aici puterea de fascinat�ie s�i seduct�ie 
a culorii, a experient�elor tactil / chinestezice s�i 
vizuale î�n explorarea texturilor, experient�elor de 
tip sinestezic 4. 
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Comunicarea în mediul on-line, o  
provocare a zilelor noastre

Comunicarea î�n mediul on-line reprezintă 
un ansamblu de act�iuni s�i procese mediate de 
computere prin care interlocutorii î�s�i transmit 
informat�ii prin mesaje ce pot căpăta diverse forme. 
Comunicarea este un proces absolut indispensabil 
omenirii, iar de-a lungul timpului mesajele au fost 
transmise prin diverse căi, comunicarea căpătând 
astfel diverse forme s�i fiind utilizată î�n diverse 
medii.

Noile tehnologii de comunicare le permit 
oamenilor să se facă auzit�i s�i observat�i. Participarea 
la comunităt�ile online oferă utilizatorilor săi 
oportunităt�i pentru practicarea abilităt�ilor sociale 
s�i pentru exprimarea opiniilor. Internetul este 
văzut astăzi ca mijloc de explorare a lumii sociale s�i 
are unele calităt�i unice: 
nu este mediat de 
autorităt�i, nu este fat�ă 
î�n fat�ă, este interactiv 
s�i poate fi anonim, 
de exemplu, blog-uri, 
forumuri, camere de 
chat.

Trăim î�ntr-o eră a 
tehnologiilor moderne 
s�i nu ne putem eschiva 
de la provocările care 
ne urmăresc zilnic. Progresul sust�inut de o bază 
tehnologică din ce î�n ce mai puternică î�s�i face loc 
î�n viat�a cotidiană a oamenilor, obligându-i să facă 
mereu fat�ă cerint�elor actualităt�ii. Incontestabil, 
tehnologiile moderne influent�ează dezvoltarea 
psihică s�i, î�ntr-un mod deosebit, comunicarea. 
Comunicarea virtuală se deosebes�te de cea 
tradit�ională s�i reală prin lipsa prezent�ei fizice s�i 
posibilităt�ii de atingere a interlocutorului.

Comunicarea virtuală ori digitală este 
convenabilă datorita: rapiditatii, simplitatea î�n 
expunerea limbajului; nelimitarea geografică; 
accesibilitatea informativă î�n diferite domenii; 
intensificarea comunicării î�ntre persoanele care se 
cunosc î�n viat�a cotidiană; – alegerea liberă pentru 

î�ntret�inerea sau î�ncetarea comunicării virtuale 
cu anumite persoane. Printre dezavantajele 
comunicării virtuale putem evident�ia următoarele 
aspecte: lipsa î�ncrederii î�n persoana cu care 
are loc comunicarea; necunoas�terea identităt�ii 
interlocutorului; imposibilitatea de a sesiza 
sinceritatea s�i onestitatea interlocutorului; 
neputint�a î�n perceperea mesajelor nonverbale 
s�i gesturilor; prezent�a unor iluzii referitoare la 
aprecierea celuilalt.

Facebook, pune la dispozit�ie aplicat�ia de 
mesagerie instantanee, Messenger. Această 
aplicat�ie este gratuită s�i pot�i comunică online 
î�n timp real. I�ntr-un raport recent, Facebook a 
raportat ca Facebook Messenger a ajuns la peste 

un miliard de utilizatori 
activi lunar.1

WhatsApp: este o 
aplicat�ie pentru desktop 
s�i mobile de mesagerie 
s�i voce. Această aplicat�ie 
este det�inută de Facebook 
s�i este total gratuită. 
WhatsApp are î�n jur de 1,6 
miliarde de utilizări activi, 
lunar. Această aplicat�ie 
a fost lansată pe 3 mai, 

20092
Instagram: această aplicat�ie este cea mai 

populată ret�ea bazată pe photo-sharing. La fel ca 
s�i WhatsApp, această aplicat�ie este det�inută de 
Facebook. Instagram are î�n jur de un miliard de 
utilizatori lunar. Această aplicat�ie a fost lansată pe 
6 octombrie, 20103

Folosirea acestor site-uri poate constitui 
s�i un obstacol î�n comunicarea verbală, doarece 
utilizatorii, s�i mai ales cei din categoria de vârstă 

1 https://www.roircop.info/importanta-comunicarii-
in-mediul-online/
2 https://www.roircop.info/importanta-comunicarii-
in-mediul-online/
3 https://www.roircop.info/importanta-comunicarii-in-
mediul-online/ 

Săvulescu Manuela
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mică nu î�s�i mai dezvoltă as�a cum trebuie abilităt�ile 
de comunicare directă. Uneori, ei adoptă stilul 
lapidar de comunicare folosit pe aceste site-uri.

Datorită conditiilor sanitare, s�coala s-a mutat 
î�n mediul on line, comunicarea elev-profesor, 
profesor-părinte se realizeaza exclusiv prin 
intermediul imî�nternetului. .Instruirea asistată 
de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică 
ce valorifică principiile de modelare s�i analiză 
cibernetică ale activităt�ii de instruire î�n contexul 
utilizării tehnologiilor informatice s�i de comunicat�ii, 
caracteristice societăt�ii contemporan.4

Comunicarea virtuală ocupă un loc important 
î�n domeniul educat�iei, având ca repere platformele 
educat�ionale Moodle e-learning, AeL – Advanced 
Elearning, iTeach . I�n ultimele decenii, instruirea 
prin intermediul noilor tehnologii a devenit 
prioritară, part�ial accesibilă s�i foarte eficientă. 
Posibilitatea de a completa prin exemple video 
materialul teroretic predat elevilor ori student�ilor 
confirmă avantajul s�i necesitatea sust�inerii TIC î�n 
educat�ie. Skype-ul, messenger-ul, viber-ul, e-mail-
ul etc. sunt mijloacele foarte des utilizate pentru 
informare, transmiterea referatelor, lucrărilor de 
laborator ori anunt�urilor.

Instruirea online se referă la instruirea care 
se desfăs�oară prin intermediul unui calculator 
conectat la o ret�ea, cont�inutul educat�ional 
putând fi 5 sub forma unei lect�ii tradit�ionale sau 
a unei sesiuni de lucru colaborativă, realizată cu 
ajutorul tehnologiilor de comunicat�ie. Materialele 
educat�ionale pot fi prezentate sub formă de text, 
grafice, materiale audio, video.

Mult�i profesori sunt î�n căutarea metodelor 
noi cu implicarea resurselor digitale, care să 
corespundă nevoilor s�i particularităt�ilor grupului 
de elevi, aceasta fiind o adevărată provocare. 
S� i chiar dacă elevii par cu mult mai avansat�i 
decât profesorii î�n cea ce numim noi tehnologii 
informat�ionale s�i de comunicare, Internet, mediul 
online, pentru ei provocarea confruntării cu un 
asemenea volum de informat�ii virtuale s�i tendint�e 
noi este cu mult mai mare.

Primul pas pe care profesorul trebuie să î�l faca 
este comunicarea cu părint�ii, aces�tia trebuie să fie 
informat�i î�n legătură cu modalităt�ile de predare 
online s�i obiectivele de î�nvăt�are î�n această perioadă 
s�i asigurat�i că odată î�ntors�i la s�coală, elevii vor 
recupera lect�iile î�n timp.

4https://www.upet.ro/proiecte/122596/2019/
eBoook%20IACPEO.pdf

Platformele pe care le folosesc cu succes 
profesorii pentru a continua orele de la distant�ă 
sunt:

Kinderpedia: o aplicat�ie folosită î�n special 
pentru pres�colari, care are opt�iunea de a transmite 
live, oferă posibilitatea de a î�ncărca documente cu 
temele copiilor. 

Prin intermediul platformei Zoom, se pot face 
prezentări, se pot accesa filmulet�e de pe YouTube s�i 
se poate folosi chatul interactiv. Un tutorial complet 
î�n limba română este disponibil aici.

Google Classroom, care este cea mai folosită 
platformă de s�coli, care pot obt�ine un cont gratuit 
de G Suite for Education.

Pentru materii precum matematică, fizică, 
chimie unde profesorul are nevoie să folosească 
tabla, se poate folosi tabla online Bitpaper sau tabla 
Whiteboard din cadrul aplicat�iei Zoom.5

La gimnaziu și liceu, conectarea online are 
ca principal obiectiv verificarea î�nvăt�ării. Practic, 
metoda cea mai folosită este de flipped classroom: 
elevii studiază singuri, pe baza instruct�iunilor 
trimise de profesori, urmărind filmulet�ele s�i 
rezolvând activităt�ile, iar î�n timpul î�ntâlnirilor 
online î�s�i clarifică neî�nt�elegrile s�i î�s�i consolidează 
cunos�tint�ele.

Adaptarea la predarea î�n online î�ncurajează 
profesorii să colaboreze î�ntre ei, să comunice  
î�mpărtăs�indu-s�i materialele s�i practicile 
pedagogice mult mai us�or, la distant�e foarte mari. 
Sunt profesori care au predat cursuri online s�i care 
sunt mai familiarizat�i cu unele metode, iar mult�i 
dintre aces�tia î�s�i doresc să î�mpartă din cunos�tint�ele 
lor cu cei care au nevoie de sprijin.

Bibliografie:
https://www.roircop.info/importanta-comunicarii-in-
mediul- 
https://www.upet.ro/proiecte/122596/2019/eBoook%20
IACPEO.pdf
https://www.roircop.info/importanta-comunicarii-in-
mediul-online/
https://scoalapenet.ro/cum-ne-adaptam-la-predarea-on-
line/
https://sites.google.com/site/mipiseria4grupa42/to-dos

5 https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/25/
comunicarea-online-cu-elevii-webinar-cu-oana-moraru
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I�n perioada globalizării î�n care trăim 
comunităt�ile locale, s�coala, O.N.G-urile acordă 
voluntariatului o important�ă tot mai mare.

Conform explicat�iilor din DEX, ” voluntar” este 
persoana care act�ionează de bunăvoie, din proprie 
init�iativă, nesilit de nimeni, care face act�iunea de 
bunăvoie, fără constrângere.

I�n România voluntariatul este reglementat 
prin Legea nr. 78/2014 s�i se desfăs�oară astfel î�ntr-
un cadru legal, cunoscând o dezvoltare rapidă î�n 
ultimii ani, atât la nivel local cât s�i nat�ional sau 
internat�ional.

Conform legislat�iei î�n vigoare, voluntarii 
trebuie să aibă 16 ani î�mplinit�i sau 15 ani, dacă se 
obt�ine acordul părint�ilor.

Principiile care stau la baza activităt�ii de 
voluntariat sunt: se desfăs�oară î�n beneficiul 
comunităt�ii, beneficiul public, este o activitate 
neremunerată s�i care nu urmăres�te un câs�tig 
financiar, se desfas�oară de bunavoie, fără 
constrangere, se derulează î�ntr-un cadru 

S�coala are un rol important î�n educarea  
noastră, a elevilor cu privire la principiile care 
stau la baza activităt�ilor de voluntariat: init�iativă, 
responsabilitate, spirit civic s�i organizatoric, 
î�ncredere, colaborare, curaj, dinamism. Activitatea 
de voluntariat are la bază munca depusă î�n mod 
altruist fat�ă de semenii aflat�i î�n dificultate dând 
dovadă de compasiune, dragoste, tolerant�ă, 
generozitate, î�nt�elegere. Prin act�iuni de voluntariat 
suntem î�nvăt�at�i să sust�inem s�i să ne promovăm 
ideile personale, să desfăs�urăm activităt�i ce 
presupun munca adecvată vârstei noastre î�n 
folosul celor aflat�i î�ntr-o situat�ie grea, să renunt�ăm 
la o parte din timpul nostru liber, să ne  gestionăm 
mai eficient timpul liber. Activităt�ile de vloluntariat 
ne ajută  să î�nt�eleagem lumea î�n care trăim, să 
fim atent�i la ceea ce se î�ntâmplă î�n jurul nostru, 
să dezvoltăm competent�e sociale: î�ncredere, 
solidaritate, tolerant�ă. Voluntariatul  ne conectează 
la colectivitate ,ne  ajută să socializăm mai mult, 
să fim activi î�ntr-un mod util s�i distractiv, să ne 
asumăm apartenent�a la un grup pe care să-l ajute 

necondit�ionat î�n timpul liber.
Voluntariatul reprezintă o activitate demnă 

de a fi practicată s�i sprijinită î�n s�coală s�i pentru că 
ne pune î�n situat�ia de a cons�tientiza rolul nostru, 
de cetăt�eni î�n societate, important�a noastră  ca 
indivizi, valoarea noastră î�n raport cu ceilalt�i, 
ne oferă solut�ia pentru o dezvoltare complexă. 
Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot 
fi î�ntărite s�i sust�inute valorile legate de comunitate, 
de serviciul adus aproapelui, de atas�amentul fat�ă 
de celălalt, acesta fiind un deziderat internat�ional.

Experient�a mea ca voluntar a î�nceput î�n clasa 
a VII-a, când am desfăs�urat activităt�i î�n cadrul 
Bibliotecii Judet�ene Cristian Tell. Pe lângă munca 
depusă timp de 4 luni, am legat prietenii, am 
cunoscut tineri de vârsta mea implicate î�n multe 
activităt�i, am î�nt�eles că a dărui din timpul meu 
pentru a-I ajuta pe alt�ii nu este o pierdere, ci un 
câs�tig.

Am continuat activitatea de voluntar s�i la liceu, 
chiar dacă a fost mai dificil din cauza restrict�iilor 
impuse de pandemie. Astfel, am participat la 
activitatea Săptămâna fructelor donate, am 
participat la activitatea de ecologizare a malului 
Jiului, am contribuit la activitatea de ajutorarea a 
copiilor nevoieas�i desfăs�utată de comitetul eevilor 
din scoală.

A devenit limpede pentru mine că volunariatul 
nu î�nseamnă numai a dărui, a ajuta, ci s�i a primi 
respectul celor din jur, aprecierea colegilor s�i a 
comunităt�ii locale, î�ncredere î�n fort�ele proprii, 
conectarea la problemele reale ale mediului î�n care 
tăies�ti.

I�n concluzie, voluntariatul este o necesitate 
pentru dezvoltarea spiritului civic, tolerant�ei, 
cons�tientizarea tinerilor de rolul lor î�n societate, 
de important�a lor ca individ, de nevoia societăt�ii de 
oameni ca ei.

Bibliografie:
https://edict.ro/scoala-si-voluntariatul.
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