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Această strofă din opera poetului creştin Vasi-
le Militaru a fost mai mult decât un motto, a fost 
un crez pentru profesorul Dumitru Bunoiu, ce l-a 
călăuzit în toată activitatea de aproape 30 de ani 
de făuritor de caractere. Un profesor este, prin 
excelență, un OM dedicat altora, aplecat către 
binele comun, ce acționează deseori în dezacord 
cu mersul vremurilor pe care le trăieşte. Aşa cum 
însuşi profesorul Dumitru Bunoiu mărturisea, că 
încă de mic s-a simțit atras de meseria de dascăl 
pe care a considerat-o  ,,cea 
mai frumoasă şi mai nobilă 
de sub soare”. 

Dragostea către viitoarea 
meserie a venit firesc, încă 
din copilărie, fiindu-i cultivată 
atât în anii de gimnaziu,  cât şi 
în anii de liceu.

Dumitru Bunoiu a venit pe 
lume în 12 februarie 1950 şi a 
fost unul dintre cei cinci copii 
ai Alexandrinei şi ai lui Petre 
Bunoiu, o familie de oameni 
harnici din satul Cojmăneşti,  
Comuna Slivileşti, județul 
Gorj. Primii 8 ani de şcoală 
îi urmează în satul Slivileşti, 
unde se numără printre premianții şcolii,  îl are 
ca profesor pe Iulian Paveloiu. 

Urmează cursurile Liceului Teoretic ”Matei 
Basarab” din Strehaia, avându-l ca profesor de 
istorie şi profesor diriginte pe Constantin Ale-
xandru Protopoescu, cunoscută personalitate a 
Strehaiei şi a Mehedințiului istoric, arhivist, cer-

cetător  cu o operă remarcabilă, dar şi un anima-
tor cultural, de care îl va lega o prietenie sinceră 
până la sfârşitul vieții. Protopopescu Alexandru 
sau ,,Domnul diriginte”  aşa cum îl va numi Du-
mitru Bunoiu, va contribui decisiv la formarea 
personalității acestuia, iar ulterior,  pe cei doi îi 
va lega o puternică prietenie. 

Între anii 1969-1974 urmează studiile 
Facultății de Electrotehnică din cadrul Institutu-
lui Politehnic,,Traian Vuia” din Timişoara, iar la 

finalizarea acestora este re-
partizat la Întreprinderea de 
Articole Tehnice de Cauciuc 
şi Cauciuc Regenerat din Târ-
gu Jiu, unitate ce ulterior va  
deveni Artego S.A, una din-
tre cele mai reprezentative 
unități economice din județui 
Gorj, unde a lucrat inclusiv ca 
diriginte de şantier instalații-
electrice şi automatizări încă 
din perioada construcției 
acestei unități. 

Lucrul în producție şi în-
tâlnirea cu multiple şi com-
plexe probleme vor contribui 
decisiv la cristalizarea unui 

sistem propriu de valori, dar şi  la formarea sa ca 
viitor profesor inginer şi director de şcolă.

Aici, pe lângă activitatea de producție, devine 
profesor colaborator la Liceul de Chimie Numă-
rul 1, proaspăt înființat pentru a furniza forță de 
muncă pentru platforma unității economice. Du-
mitru Bunoiu apreciează mult această perioadă, 

DUMITRU BUNOIU, 
făuritor de caractere

Prof. Buzera Marius
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

,,Pe copil să-l ții în frâne, de-l vrei om la toți să placă,
Nu-l lăsa orice să-ngâne, nu-l lăsa orice să facă
Nu-l lăsa după plăcerea-i unde vrea el să se ducă …
Din acelasi lemn se face, și icoană și măciucă.

Vasile Militaru
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când, după orele de program, alături de specialişti 
precum ing. Viorel David, ing. Vasile Bălan, ing. 
Florin Anglițoiu, şi ing. Radu Bălan, mergea în ca-
binetele liceului pentru a forma viitori specialişti,  
dar şi oameni de nădejde ai sociatății. În 1979, 
susține examenul pentru intrarea în învățământ 
şi, deşi are de ales între: Liceul ”Tudor Vladimi-
rescu”, Liceul ”Ecateriana Teodoroiu” şi Liceul de 
Chimie Nr.1, ”numai la insistențele profesorului 
Titu Rădoi” alege Liceul de Chimie. Aici, cum 
însuşi mărturiseşte în  rândurile mai multor ar-
ticole din Revista Cuget Liber, s-a bucurat de pri-
etenia şi îndrumarea unor mari dascăli de care 
l-a legat o puternică prietenie, precum: prof. Titu 
Rădoi, prof. Constantin Sanda, prof. Ion Cojoca-
ru, prof. Nicolae Mergea, prof. Ion Novac, prof. 
Gheorghe Gorun, prof. Dorin Taşcău, prof. Liviu 
Traşcă, prof. Maria Duncea, prof. Petre Catrino-
iu, prof. Ion Cîrstoiu, prof. Pungan Veronica, prof. 
Aurelia Gorun şi mulți alții.

În cele trei decenii de activitate ca profesor, di-
rector adjunct şi director, Dumitru Bunoiu ajunge 
să se identifice cu una dintre cele mai prolifice 
perioade din istoria Liceului de Chimie. 

Astfel, liceul trece din subordinea Ministerului 
Chimiei în cea a Ministerului Educației Naționale, 
din 1995 poartă denumirea de Grupul Şcolar ”Ge-
neral Gheorghe Magheru”, iar din 2007 primeşte 
titlul de Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Ma-
gheru”, diversificându-şi totodată semnificativ 
oferta educațională. 

Specialist desvârşit şi pedagog de excepție, 
este nominalizat în mai multe comisii naționale 
ale olimpiadelor din domeniu ce au avut loc 
la :Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin, Craiova, 
Bucureşti, Iaşi. De altfel, prin rezultatele deose-
bite obținute la diferite concursuri naționale, de 
către de elevii îndrumați de profesorul Dumitru 
Bunoiu, Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Ma-
gheru”  este nominalizat să găzduiască de două 
ori fază națională a olimpiadei de electrotehnică.

Tot timpul, la curent cu noutățile tehnice din 
domeniu, participă la simpozioane şi publică mai 
multe lucrări de specialitate alături de alți profe-
sori recunoscuți precum: ing. Ion Chiseliță, Uscă-
tescu  Victor.

Deşi un om al cifrelor exacte, Dumitru Bu-
noiu înțelege pe deplin importanța culturii şi 
rolul frumosului în formarea şi educarea tine-

rilor, mai ales importanța actului artistic şi că 
este esențial ca tinerii să se poată asocia şi să-şi 
împărtăşească ideile. Astfel, în fruntea unui grup 
de elevi şi profesori, înființează în 1997 Fundația 
Cultural Ştiințifică ”Gheorghe Magheru”, pe care 
o conduce în calitate de preşedinte. Aceasta este 
prima formă asociativă de acest tip dintre elevi 
şi profesori din țară, iar efectele acesteia se văd 
imediat în rezultatele echipei redacționale ale 
Revistei Cuget Liber, a Trupei de teatru a liceului, 
precum şi a altor cercuri de specialitate. 

Dumitru Bunoiu conduce revista Cuget Liber în 
calitate de director şi începe colaborarea cu o se-
rie de personalități de prestigiu precum:Grigore 
Vieru, Ştefan Augustin Doinaş, D.R. Popescu, 
Mihai Cimpoi, Anghel Dumbrăveanu, Toma Ma-
iorescu, Marin Sorescu, Ion Horea, Radu Cîrneci, 
Leonida Lari, Ioan Flora, Nicolae Dragos, Vasi-
le Bârgau, Dinu Săraru, Vasile Breban, George 
Țărnea, Adrian Frățilă, Spiridon Popescu, George 
Drăghescu, Ion Popescu Brădiceni, Ion Şoldea, 
Rodica Calotă, Marius Iorga, George Dumitru şi 
mulți alții. Odată cu trecerea în neființă a poe-
tului George Țărnea, un prieten al liceului, în 
memoria acestuia, Cercul de literatură al şcolii 
primeşte denumirea ”George Țărnea”. În cei pes-
te 25 de activitate, revista a obținut peste 20 de 
premii naționale şi internaționale, fiind în pre-
zent una dintre cele mai titrate din țară.

Trupa de teatru a liceului, care în momentul 
de față se numeşte ”Dumitru Bunoiu”, este una 
dintre cele mai galonate din județ, mulți dintre 
componenții săi călcând pe urmele unor iluştri 
foşti elevi ai lieului precum: Marian Negrescu 
şi Armand Calotă. Efortul profesorului Dumitru 
Bunoiu în promovarea artei dramatice în rândul 
elevilor, a fost recunoscut şi răsplătit de către 
Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu”, care a numit 
una din probele Festivalului de Teatru ”Constan-
tin Stanciovicii Brănişteanu” cu numele acestuia.

În calitate de preşedinte al Fundației Cultural 
Ştiințifice,, Gheorghe Magheru” desfăşoară o 
asiduă activitate pentru a sprijini tinerele talen-
te, dar şi pentru recunoaşterea valorilor locale. 
Astfel, ”ca un autentic Mecena” a reuşit să facă 
posibilă apariția unor cărți de proză şi versuri ale 
unor elevi din județul Gorj, laureați naționali ai 
Concursului Tinere Condeie, precum: Miuțe Cos-
min, Silviu Popescu Doinaş, Iulia Mihai, Rădules-
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cu Carmen, dar şi a unor 
autori tineri sau deja 
consacrați precum: Mo-
nica Sîrbu, Ion Şoldea, 
Alex Alexandru sau Go-
erge Dumitru. Se impli-
că în redescoperirea şi 
aprecierea valorilor lo-
cale, publiând mai mul-
te cărți precum: Zestrea 
Magherilor - alături de 
profesorul Cornel So-
micu, Paşi pe tărâmul 
eternității Cugetului 
Liber – alături de Ion 
Popescu Brădiceni, Al-
manahul Cuget Liber –alături de Alex Alexandru, 
Miracolul Brâncuşi – alături de Ion Şoldea  şi Sea-
ra bună, Măriucă – alături de Emilia Drăgotoiu-
Nanu şi Marcel Parnica. Tot din această poziție a 
făcut posibilă lansarea şi apariția primului CD al 
tânărului pe atunci Constantin ,,Dodu” Lătărețu, 
dar şi a mai multor elevi care acum sunt reali-
zatori de emisiuni radio şi tv la posturi locale şi 
naționale.

Bogata şi prestigioasa sa activitatea a fost re-
cunoscută primind mai multe distincții  din par-
tea Ministerului Educației Nationale, Consiliului 
Județean Gorj, Primăriei Târgu Jiu, Centrul de Cul-
tură Gorj, Asociația Română pentru Patrimoniu, 
prin includerea sa în Volumul 1 a lucrării Valori 
Româneşti, Valori Europene, inclusiv prin acor-
darea numelului de Dumitru Bunoiu unei străzi 
din cel mai nou cartier şi a titlului de cetățean de 
onoare al municipiului Târgu Jiu.

Profesorii ”BUNI” sunt ”RĂI”, de aceea tocmai 
profesorii ”RĂI” sunt ”BUNI”. Profesorul ,,BUN” 
produce rebuturi umane, în timp ce profeso-
rul ”RĂU” (nu absurd, ci exigent) formează prin 
însăşi exemplul său, OAMENI adevărați.”

Profesor exigent, cu un pronunțat simț al da-

toriei, Dumitru Bunoiu consideră că profesiunea 
de dascăl este ”profesiunea de aur”, iar acesta 
ca model nu are voie să dezamăgească, mai ales 
acum, când modelele valorilor din societatea 
noastră sunt tot mai difuz conturate şi deci mai 
greu de identificat. 

Întreaga activitate  depusă, îl aşează pe pro-
fesorul Dumitru Bunoiu în panoplia făuritorilor 
de caractere, din județul Gorj, a celor care nu 
se convertesc de conjuctură la valori îndoielni-
ce doar pentru o efemeră strălucire, ci păşesc 
adânc, lăsând în urmă modele demne pentru 
urmaşi.

(Material prezentat în cadrul Simpozionului 
Județean Toma Becherete.)

Bibliografie:
1.Emil Lăzărescu, Valori Româneşti, Valori Eu-

ropene, Editura Crăița Sudului, Craiova 2008;
2.Ion Şoldea, Un Cântec Ucis – Dumitru Buno-

iu, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2011;
3.Colecția Revistei Cuget Liber;
4.www.verticalonline.ro 
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Experienţa mea stranie 
într-un anticariat

 Domnul Titu Rădoi a fost un profesor strălucit. 
Mulți dintre elevii lui se mândresc azi pentru că 
le-a fost profesor. Vorbea puțin, dar întodeauna 
cu substanță. Nu ridica tonul, nu amenința elevii.

Foarte informat şi documentat, a citit biblio-
teci întregi, lectura i-a fost pasiune toată viața.

A fost profesor la Colegiul Național Tudor 
Vladimirescu, dar când s-a înființat Liceul de Chi-
mie s-a transferat aici pentru a creste valoarea 
acestui mic liceu de periferie. Ca director al aces-
tei şcoli, a avut o relație de colaborare şi comuni-
care cu toți colegii. Critica a fost mereu folosită în 
mod constructiv, cu scopul de a obține rezultate 
mai bune de la elevi.

S-a bucurat de prietenia unor cunoscuți profe-
sori universitari de la Universitatea Craiova, pre-
cum: Al. Piru, Marin Beşteliu, George Sorescu.

Poetul Marin Sorescu şi celebru actor si rap-
sod Tudor Gheorghe au fost doar o parte dintre 
amicii iluştrii cu care lega prietenii vechi.

Implicat în viața culturală  a cetății, Titu Rădoi 
a fost timp de peste două decenii mentorul Cena-
clului literar Columna. Mulți dintre condeierii de 
azi ai Gorjului, şi-au găsit afirmarea în şedințele 

săptămânale ale acestui Cenaclu.
El insuşi a scris o carte de reportaje: „Columne 

gorjene˝.
Atras de personalitate lui Al. Ştefulescu, Titu 

Rădoi i-a reconstituit existența şi activitatea în 
monografia „Alexandru Stefulescu.˝

De asemenea, profesorul a fost atras si de 
momentele istorice din primul razboi mondial, 
imagini pe care le zugraveşte în cartea: ˶Cântec 
mare de petrecut˝.

Pe lânga dimensiunea didactică, culturală sau 
scriitoricească, trebuie menționată şi o dimensi-
une politică. După revoluție a fost ales membru 
F.S.N., responsabil, cum era firesc, de cultura din 
județul Gorj.

A candidat şi la Senatul României, dar 
condițiile încă nu erau prielnice pentru a primi 
intelectuali ca oameni politici.

Pe când era profesor la Liceul Tudor Vladi-
mirescu, un elev zurbagiu, dar talentat, a desenat 
o caricatură a unui profesor. Profesorul in cauză, 
ofensat de gest, a cerut în consiliul profesoral ex-
matricularea elevului îndisciplinat. Pentru a de-
tensiona penibila  situație, profesorul Titu Radoi 
i-a cerut elevului să-i deseneze şi lui o caricatură  
pe care a publicat-o în ziarul Gorjeanul. Profeso-
rul ofensat a rămas fară replică. 

Numele profesorului a fost uitat demult, dar 
elevul este apreciat şi astăzi, ca fiind un  geniu  al 
teatrului romanesc: Horațiu Mălăele.

Cu toții ne exprimăm astăzi regretul că s-a dus 
prea devreme, la cumpăna dintre ani, că timpul 
nu a mai avut răbdare cu el…

TITU RĂDOI 
(1932-2000)

prof. Rădoescu Tache
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
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Hoinari prin 
anotimpurile creaţiei

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din 
viața cuiva. Acea perioadă când totul pare uşor 
de realizat şi simți că poți muta şi munții. Acea 
perioadă plină de veselie şi curiozitate.

Copilăria este vârsta tuturor timpurilor şi 
etapa unde nu cunoşti grijile prin care ,,oamenii 
mari’’ trec. Când nu înțelegi de ce nu e bine să 
desenezi pe pereți sau să strici lucruri.

Acest cuvânt pare ceva ireal. Deşi toți trecem 
prin asta şi suntem mereu voioşi fără vreun scop, 
tot pare ireal. Pentru că trece prea repede şi une-
ori nu ştii cum să te bucuri mai mult... nici nu vrei 
să se termine.

E acea etapă când mergi la locul de joacă şi te 

împrieteneşti cu primul copil de acolo, doar pen-
tru că i-ai împrumutat lopățica ta sau l-ai lăsat să 
se dea primul în leagăn.

Opinia mea este că trebuie să ne bucurăm de 
perioada aceasta, deoarece greul ce ne va defini 
ca persoane şi ne va alege drumuri în viață este 
ce urmează. Copilăria reprezintă timp indepen-
dent şi o inocență aparte, care poate vindeca 
orice rană. Timpul şi spațiul devin repere ale unei 
lumi magice, nealterate de rău. O lume în care 
inocența sufletului se împleteşte cu puritatea 
râsului, cu bucuria de a trăi fiecare clipă într-un 
mod ideal, fără povara gândurilor şi a ce va urma 
mâine.

Copilăria - ,,inima tuturor vârstelor” (Lucian Blaga)

Copilăria
Apostoiu Olivia Andreea, clasa a XI-a C

coordonator: prof. Rada Lavinia

Copilărie
eşti decupată din hârtie
de un alb imaculat
sau colorată câteodată
în culori
pe care doar copiii
ştiu să le inventeze.
Eşti răsăritul ce se naşte
dintre brume şi ierni
dintre nămeți şi oameni de zăpadă.
Bucuria ce vine de la tine
e mai veche

decât bucuria mugurilor
ce-şi împletesc din raze primăvara.
Ne porți prin viață de mână,
apoi te stingi încet
apunându-ți lumina-ntr-o stea
şi ea va cădea,
dar tu nu –
te naşti din nou
cu fiecare copil ce se naşte,
cu fiecare copil ce creşte, 
cu fiecare copil ce rămâne în noi.

Culorile copilăriei prof. Buţu Monica
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Și când…
Greere Maria-Denisa, clasa a XII-a A

coord.: prof. dr. Verdeș Maria-Rocselana
Şi când voi muri
Vreau ca să mă ştii
Ca fiu al tatălui şi al maichii mele,
Ca fiul naturii şi-al poveştilor,
Iar tot ce-n urmă voi lăsa
Dovadă să fie
A iubirii şi a creației,
Ca mare semn
De iubire şi de creație:
Asta-ți las şi ție
Şi când voi pleca
Să mă duci, aşa,
Pe-o culpe de dor,
Pe pat de mohor,
Fluierul să-mi cânte
Doar poveşti cu sute
Cusute cu dor

De un scriitor
Ce-şi ia rămas bun
De la muma sa -
Draga-i natura!

Creangă de-aur
Dur Maria-Bianca, clasa a XII-a A

coordonator: prof. dr. Verdeș Maria-Rocselana

Era odată într-un sat
Un scriitor de seamă
Pe numele adevărat
Ion Ştefănescu -
Era prietenul lui Eminescu!

Din Humuleşti el se trăgea -
Din neam focos şi iute
Cele poveşti că născocea,
Copilăria ne-o uimea
Cu glasu-i rar şi dulce. 

There was a time, when it was, that if it 
weren't for it, it wouldn't be told. We haven't 
been to the story since, but we've been there for 
about two or three days. He was once a married 
man, and he lived with his mother-in-law. His 
wife, who had a baby, was a bit stupid, but his 
mother-in-law was not exactly a coward.

One day, our man leaves home just like 
everyone else. His wife, after bathing her child, 
wrapped him in swaddling clothes and let him 
eat on her breast, and laid him on the bed by the 
stove, for it was winter, then she rocked him and 
caressed him until she fell asleep. After he fell as-
leep, she thought for a moment and then began 
to cry as she said, "Oh! My baby, my baby!".

Her mother, who was writhing after the chim-
ney, frightened, threw the spindle in her hand 
and the fork in her belt, and, jumping out of her 
mind, asked her in fear:

- What do you have, dear mother, what's hap-
pening to you?!

 - Mother, Mother! My baby is going to die!
- When and how?
- Here's how. Do you see the drop of salt on 

the chimney?
- I see him. And?
- If the cat climbs up, it's going to hit him right 

in the baby's head and kill him!
- OMG, my daughter! It seems that the little 

one's days are over!
And with their eyes fixed on the drop of salt 

on the chimney and their hands clasped, as if so-
meone had tied them, they both began to cry, 
like crazy, like it was a boiling house. While they 
were disfiguring, as I tell you, it was the baby's 
father and father entered the door, hungry and 
stressed:

- What is it? What happened to you, crazy wo-
men?

 Then, coming to their senses, they began to 
wipe away their tears and tell him with great 
sorrow about the incident. The man, listening to 

Human stupidity  By Ion Creangă

Drăghici Sorana-Loredana, clasa a X-a A
coordonator prof. dr. Verdeș Maria-Rocselana 
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them, said in astonishment:

 - I've seen many fools in my life, but I've never 
seen one like you. I will go all over the world! And 
if I find one more stupid than you, I'll go home, 
and if I will not find, it will not.

 That being said, he sighed heavily, left the ho-
use without saying good morning, and left sad!

And as he walked like crazy, not knowing 
where he was going, after a while, stopping in 
one place, it happened to him again to see so-
mething he had never seen before: a man was 
holding an empty little wood thing in his hand 
with its mouth facing the sun. Then he quickly 
grabbed it and went into a hut with it; then he 
went out again, put it in the sun again, and did 
the same. Our puzzled hiker said:

- Hello, good man!
- Thank you, my friend!
- So what are you doing here?
 - Well, I've been working for about two or 

three days to carry the little sun in the hut, so 
that I have light, but I can't.

- What a toil! said the hiker. Don't you have an 
ax at hand?

- I do.
- Take him by the tail, break here, and the sun 

will go in on its own.
 He immediately did so, and the sunlight en-

tered the hut.
Great miracle, good man, said the host. If God 

hadn't brought you to us, I would have grown old 
carrying the sun.

"Another fool", said the hiker himself, and 
left.

And as he went on, he came to a village, and 
by chance he stopped at a man's house. The 
host man, being a rotary, had worked on a cart 
and rode it, in the house, in its entirety; and 
now, wanting to get him out, he was pulling the 
trigger with all his might, but the cart did not 
come out. Do you know why? Thus: the doors 
were narrower than the cart. The rotary now 
wanted to cut the light ones to remove the cart. 
Luckily, however, the hiker taught him to undo it 
in all its parts, to take them out one by one, and 
then to put them back on again.

Thank you very much, good man, said the 
host; well you taught me! Take a look! We were 
going to ruin the house because of the cart…

 From here, our hiker, counting another bastard, 
walked on until he reached a house again. There, 

what to see! A man with a spike in his hand wanted 
to throw some nuts from the porch.

- I come across more and more cattle, said the 
hiker himself.

- So what's the matter, man?
- Come on, I want to throw some nuts in the 

attic, it's no use.
 - You're working in vain, uncle! You can curse 

him as much as you can, he has no idea how dis-
gusting it is. Do you have a bushel?

 - How can I not?!
 - Put the nuts in it, take it on your shoulder 

and climb it nicely into the attic; the scythe is for 
straw and hay, not nuts.

The man listened, and it was done. The hi-
ker did not linger here long, but left, counting 
another fool. Then he walked on, until he came 
to see another mischief. A man had tied a cow 
with a rope around his neck and, climbing on a 
barn, where he had thrown haystacks, was pul-
ling hard on the rope to get the cow to the barn. 
The cow roared terribly, and he couldn't be more 
tired.

- My man! said the hiker, making a cross; but 
what do you want to do?

- What should I do, you ask me? Can't you 
see?

- I see, I just don't understand.
- Here, this landlord is starving and it doesn't 

want to come after me upstairs, in this barn, to 
eat hay…

- Wait a minute, christian, you're hanging the 
cow! Take the hay and put it down for the cow!

 - Wouldn’t it be a waste?
 - Don't be expensive for bran and cheap for 

flour.
 Then the man listens and the cow escapes 

alive.
Well, you taught me, good man! For one 

thing, I was about to kill my cow!
So, our hiker, marveling at this great stupidity, 

said to himself: ”I didn't think of the nuts in the 
attic with the spade and pulling the cow on the 
barn, in the hay!” Then the hiker returned home 
and spent time with his family, whom he consid-
ered more witty than those he had seen on his 
journey.

I got on a saddle, I told you the story like that. 
I rode on a wheel, I told you everything. I rode on 
a strawberry, and I told you, folks, a big lie!
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Târgu-Jiu, Gorj
30-01-2022 

Dragă iubire,
Cotojman Roxana

profesor coordonator: Mărgulescu Marcela-Carmen

Sunt aşa plină de iubire, încât nu mă pot abține 
din a-mi exprima dragostea față de tine, eşti aşa 
special, încât meriți mai mult decât o scrisoare 
care ar putea fi etichetată drept ,,stupidă.” 

Niciodată nu am intenționat să-mi transpun 
sentimentele pe hârtie, dar, pentru mulți oa-
meni, cuvintele sunt o comoară. 

Dragul meu, fiecare ,,Te iubesc!” pe care ți-l 
voi zice va semnifica un copac, care, într-o bună 
zi, va deveni o pădure. 

În fiecare seară le spun stelelor cât de mult țin 
la tine şi ele ascultă şi strălucesc mai tare, luna 
fiind singura care-mi înțelege iubirea oarbă pe 
care o simt. 

Deci, te rog, hai cu mine, dragul meu, până la 
apus de soare, doar noi doi versus lumea... mâna 

ta în mâna mea şi nimeni altcineva. 
Sunt a ta şi eşti al meu, cine ne poate opri? 

Cine n-ar putea înțelege că a iubi e atât de fru-
mos... 

Te implor, dar fără sens, nu ştiu dacă ai ac-
cepta să o luăm aşa, din mers, pe strunele iubirii 
mele, dacă totul are-un sens, te aştept să-mi spui 
diseară. 

Dragul meu, ce-ar fi dacă am revizita un loc de 
care, să fiu sinceră, mi-e frică, un ultim dans de 
vals şi o ultimă sărutare, după aceea-ți promit, 
iubirea mea, voi pleca asemenea unei păsări că-
lătoare.

Cu drag, 
cineva care iubește

3.02.2022, Târgu-Jiu
Dragă străine,

Surupăceanu Nicoleta
profesor coordonator: Mărgulescu Marcela-Carmen

Te iubesc, două cuvinte atât de scurte, le 
poți spune într-o secundă, dar, ca să le dove-
deşti, îți trebuie o viață. Eu sincer te iubesc şi 
îmi pare rău dacă nu ți-am dovedit îndeajuns 
cât de mult te iubesc! Faptele mele în ochii tăi 

poate nu sunt suficiente, dar... încă mă stră-
duiesc, mă străduiesc din greu să ajung la ini-
ma ta. Dacă nu voi putea, îmi e de ajuns doar 
să îți simt prezența, uneori să fii aproape de 
mine, măcar uneori şi să am grijă de tine. Iar 

toate astea pentru că... te iubesc, te 
iubesc enorm, în ochii mei eşti per-
fect, chiar dacă ai defecte. Nu îmi 
pasă ce îmi spun alții despre tine, 
chiar dacă, poate, au dreptate şi îmi 
vor binele, dar binele fără tine e ine-
xistent. Vreau doar să te ştiu fericit, 
chiar dacă ai fi cu altcineva, cu toate 
că nu aş mai fi eu. Fericirea ta e liniş-
tea mea. Ai grijă de tine!     

Cu drag,
a ta străină 
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- Andrei, avem matematică, ți-ai făcut tema? 
- Nu, dar sigur Matei a făcut-o, doar e un tocilar, 

mereu are temele. 
- Da, ai dreptate, mă duc la tocilar! Spune Alex. 

Alex se duce la Matei, strigând la el: 
- Hai, scoate tema! 
- Ce te face să crezi că eu am tema? 
- Eşti tocilarul clasei, e logic că tu ai tema, răspun-

de Andrei. 
- În primul rând, nu am avut temă la matemati-

că şi, în al doilea rând, ce te face să crezi că ți-aş da 
munca mea? 

- Ce mă face să cred asta?, întreabă iritat Alex. 
- Da, sunt curios! 
- Pentru că eu fac ce vreau în clasa asta şi nu 

permit nimănui să-mi raspundă pe tonul pe care îl 
foloseşti tu! Țipă Alex în timp ce face câțiva paşi spre 
Matei. 

- Îmi pare rău dacă te-am făcut să te simți prost, 
adaugă Matei, trist. 

- Să mă faci să mă simt prost? 
Chiar crezi că îmi pasă de ce zice 
un tocilar ca tine?  Eu doar vreau 
să îți priceapă capul că eu fac regulile aici! Şi dacă eu 
vreau tema, îmi dai tema! Ai înțeles? 

- Da, am înțeles, dar am dreptul să te refuz! 
- Ai înțeles foarte prost, faci ce vreau eu, nu ce 

vrei tu! țipă Alex. 
- Hai, gata, Matei, ai un singur lucru de înțeles, 

faci ce vrem noi, când vrem noi şi cum vrem. Data 
viitoare să faci ce trebuie! îl avertizează Andrei pe 
băiat. 

- Dacă totuşi vreți să vă ajut, trebuie să vorbiți 
mai frumos. 

- Eu nu stau să mă rog de tine, cine ai impresia 
că eşti? spune Alex nervos în timp ce îl împinge pe 
Matei. 

- Sunt colegul vostru de clasă şi aş vrea să mă 
tratați mai frumos. 

- Eşti doar un tocilar care face teme şi nu iese din 
cuvântul profesorilor. 

- Mi se pare normal să ascult ce spun profesorii, 
vreau să realizez ceva în viață, nu ca voi…

- Ce ai spus? Acum deja ne iei la mişto? Aproape 
că nu-mi vine să cred cine comentează. 

În discuție intră şi profesoara lor de matematică: 
- Copii, ora a început, ce se întâmplă aici? 
- NIMIC! Discutam puțin cu Matei, răspunde Alex. 
- Matei, care este problema? întreabă profesoa-

ra, văzându-l speriat. 
- Nu s-a întâmplat nimic, doar că unele persoane 

nu înțeleg sacrificiile celor din jur. 
- Cum adică? adaugă profesoara. 
- Nu voiam să spun asta… dar nimeni nu ştie des-

pre problemele financiare ale părinților mei. Din 
vina acestor probleme, am ales să învăț pentru a nu 
ajunge în aceeaşi situație, însă unele persoane jude-
că o carte după copertă, fără să ştie conținutul cărții. 
La mine, în interiorul cărții, este dorința de a-mi aju-
ta familia şi de a-mi asigura un trai cât mai bun. Asta 
s-a întâmplat şi acum, cu cei doi colegi, dar nu este 
nicio problemă, îi înțeleg. 

- Sunt dezamăgită de voi, 
Alex şi Andrei, nu mă aşteptam 
la asemenea educație, o să 
vorbesc cu părinții voştri. 

Mergeți la voi în bancă! Cât despre tine, Matei, sunt 
sigură că îți vei atinge scopul în viață. Ține-o tot aşa 
şi ignoră persoanele toxice din viața ta, pentru că o 
să-ți fie mai bine. La tot pasul vor fi oameni invidioşi 
pe munca ta şi vor încerca să te demoralizeze. 

- Vă mulțumesc pentru sfat! răspunde fericit Ma-
tei. 

- Voi doi, să ştiți că este foarte urât ce ați făcut, 
nu aşa trebuie să abordați o persoană, indiferent de 
sex, naționalitate sau de culoarea pielii. Trebuie să-i 
respectați pe cei din jurul vostru! Dacă oferiți res-
pect şi ajutor, veți primi ce ați oferit! 

- Ne cerem scuze, doamna profesoară, nu 
vom mai facem aşa, am greşit, dar ne vom repara 
greşeala, au spus pe rând cei doi agresori. 

- Nu trebuie să-mi cereți mie iertare, trebuie să îi 
cereți lui Matei, motivele le ştiți prea bine. 

- Îmi pare rău, de acum o să te ajut cu orice ține 
de mine! spune Andrei nemulțumit de comporta-
mentul său. 

- Poate îmi pare şi mie rău, dar tot îmi eşti dator 
cu tema aia, ca să înțelegi cum stau lucrurile în clasă, 
adaugă Alex. 

- NU POT SĂ CRED, Alex, nu ai înțeles nimic, acum 
mergem în biroul directorului, îți va fi scăzută media 
la purtare pentru acest comportament. Nu ai înțeles 
nimic!, răspunde profesoara de matematică, în timp 
ce îl conducea pe agresor în biroul directorului. 

Eu și lumea

Stop Bullying!
Drăghici Sorana-Loredana, clasa a X-a A

coordonator prof. dr. Verdeș Maria-Rocselana 
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Ioana Nicolaie este o voce importantă a litera-
turii române actuale. S-a născut în Sângeorz-Băi, 
județul Bistrița-Năsăud. A publicat volume de ver-
suri, romane şi literatură pentru copii. Cărțile ei au 
fost traduse în numeroase 
limbi: suedeză, bulgară, sâr-
bă, germană. A fost nomi-
nalizată la premii naționale 
şi internaționale, cel mai im-
portant fiind Eastern Euro-
pean Literature Award.

 Romanul ,,Tot înainte” a 
fost publicat la Editura Huma-
nitas în anul 2021. Autoarea 
mărturisea că a scris aceas-
tă carte pentru a-i răspunde 
fiului ei la întrebarea: ,,Cum 
a fost comunismul?” Pare o 
întrebare simplă, dar e dificil 
să explici, apelând la detalii, 
cum a fost această perioadă. Această experiență, 
cu toate consecințele ei, nu poate fi înțeleasă decât 
dacă ai trăit-o.

 E o carte răscolitor de frumoasă pe care, după 
ce o închizi, îți răsună în minte glasul Arseniei Bulța. 
Comunismul este descris prin viața unei fetițe, care 
ne aminteşte de trecut, dar ne aduce bucurie şi 
recunoştință pentru prezent. E un roman-mărturie 
despre milioanele de copilării mutilate pe parcursul 
ultimului deceniu al comunismului.

 E o carte de suflet pentru generația mea, a celor 
ce am trăit în comunism. Arsenia nu e doar un copil 
chinuit, ci şi mamă pentru frățiorii ei. Câştigă greu 
un bănuț, culegând fructe, strângând crenguțe, 

pentru a-şi putea cumpăra cele 
necesare pentru şcoală. Într-un 
interviu, Ioana Nicolaie preciza că 
,,Arsenia este copilul strivit de is-
torie.”

 Romanul conturează clar ima-
ginea comunismului, cu frig, cu 
cozi la pâine, lapte, cu nelipsita 
cordeluță pe frunte, cu corigențe 
la atelier, cu pionieri, cu tovarăşul 
Ceauşescu.

 ,,Omul nou”, crescut în comu-
nism, a simțit ,,binefacerile” celei 
mai juste şi mai prospere orându-
iri din istoria umanității, aşa cum 
credeau cei care ne forțau să cre-

dem că nu putem fi fericiți decât într-o țară în care 
flutură drapelul roşu cu secera şi ciocanul, simbo-
lul înfrățirii dintre clasele dominante: muncitorii şi 
țăranii.

 Generația de azi nu poate înțelege că oamenii se 
călcau în picioare pentru o pâine sau pentru o bu-
cată de salam, că magazinele erau goale, că exista o 
luptă acerbă pentru supraviețuire. Copiii de azi nu 
pot accepta o realitate în care să nu existe noțiuni 
precum libertatea de exprimare sau de mişcare. Ei 

Tot înainte - Ioana Nicolaie 

prof. Mărgulescu Marcela-Carmen 
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”

Ce (mai) citim?
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nu înțeleg de ce noi nu puteam călători în străină-
tate, era foarte greu să ajungi şi în țările comuniste.

 De asemenea, generațiile postdecembriste nu 
sunt obişnuite cu greutățile materiale din comu-
nism, fiind învățate cu un anumit confort. ,,Mar-
fa” de calitate era exportată, iar resturile ajungeau 
la populația care trebuia să se mulțumească şi cu 
atât. Nu exista alternativă, nu puteai să pleci să 
munceşti ,,dincolo”, deoarece riscai să fii împuşcat 
de grăniceri.

 Comuniştii au apelat la toate mijloacele pentru 
a crea omul nou şi pentru realizarea acestui dezi-
derat au fost consecvenți şi brutali. Nu puteai să te 
exprimi liber, să ai o părere, totul se făcea în colec-
tiv, în conformitate cu linia trasată de partid. Acest 
lucru însemna depersonalizare. Dacă nu te confor-
mai, erai marginalizat, disprețuit de comunitate.

 De mici, copiii cădeau în capcană. De când erau 
,,şoimi ai patriei” învățau ce şi cum trebuie să facă. 
Erau primiți apoi în rândul ,,pionierilor” doar dacă 
respectau reguli şi învățau bine.

 ,,- Da, tovarăşa, suntem copii de şcoală.
 - Şoimi ai patriei deocamdată! La anul, şi numai 

dacă învățați bine, vă facem pionieri!
 - Abia aşteptăm, tovarăşa!
 - Acum, dacă sunteți copii, în patria noastră iu-

bită, sunteți cu toții egali. Nu contează că fete sau 
băieți, cu părinți ingineri sau simpli țărani. Asta 
înseamnă comunismul. Carmina e egală cu Elena. 
Tiberiu e egal cu Sandu. Iar voi între voi sunteți, de 
asemenea, egali. Țineți minte!

 - Suntem toți egali, da, tovarăşa! zicem în cor.”
 Ca să intri în UTC, trebuia să urmezi aceeaşi 

,,disciplină”.
 ,,Tovarăşa directoare ne ține în curte până cu 

zece minute înainte să sune, când vin tovarăşii de 
serviciu.

Ia să vedem, care-s golanii de azi? Cine are lațe-n 
loc de păr? Care-s neruşinatele cu sarafanul scur-
tat până la fund? Alinierea pe clase! Şi cordeluțele. 
Nu intrați fără ele. Fără ciorapi de culoarea picio-
rului nu treceți de uşa asta. Ce dacă afară-s minus 
două grade? Dacă nu v-ați prins părul în coadă, va-
lea! Ce-i cu ciuful ăsta? Dezmățatelor! Ce-i gunoiul 
ăsta? îmi strigă-n ureche directoarea.”

Nu trebuia să te plângi niciodată: îndurai 
umilința, frigul, bătaia... Un comunist adevărat era 
hotărât, neînfricat şi credea într-un viitor luminos.

Trebuia să te adaptezi continuu, să lupți perma-
nent pentru supraviețuire, să nu crâcneşti, să nu 
visezi...

 Impresionează felul prin care Ioana Nicolaie 
prezintă această lume lipsită de umanitate şi nor-
malitate prin ochii unei fetițe. Aceasta provine din-
tr-o familie numeroasă, cu doisprezece copii, a ve-
nit pe lume şi trebuie să trăiască.

 Pentru Arsenia, ,,binele” înseamnă că un copil 
era fericit dacă putea munci în vacanțe pentru a-şi 
putea cumpăra ,,pantofi şi o cămaşă mai bună de 
uniform.”

 Arsenia observă diferențele dintre clasele soci-
ale şi îşi doreşte să trăiască ,,la bloc” pentru a scăpa 
de munca foarte grea, de grija pentru animale, de 
foamea care dă mereu târcoale. ,,Cât de mult aş 
vrea să fiu copil la bloc. M-aş juca, aş citi, n-aş avea 
palme atât de aspre, niciodată nu mi-ar fi hainele 
murdare.”

 Anul în care locuieşte la Măgura, la mătuşa sa, îi 
dezvăluie o altă față a comunismului. Mătuşa şi un-
chiul său sunt gestionari (o categorie privilegiată în 
comunism) şi ei trăiesc precum domnii, au de toate 
şi sunt respectați. Arsenia visează să ajungă gestio-
nară. A cunoscut sărăcia şi a militat ca adevărul să 
iasă la iveală.

 Aceia care regretă comunismul fac parte din ca-
tegoria privilegiaților sau nu ştiu ce spun.

 Arsenia traversează o suită de experiențe, de 
cele mai multe ori finalizându-se cu un eşec, cu 
aspirații şi speranțe neîmplinite (examenul de in-
trare la liceu, iubirea ş.a.). 

 Cartea Ioanei Nicolaie mi-a trezit multe amin-
tiri. M-a răscolit, m-a întristat, m-a purtat într-o 
lume de care nu voiam să-mi mai amintesc. Am tră-
it alături de Arsenia frustrările unei copilării marca-
te de lipsuri, de sărăcie, de complexe şi nedreptăți. 
Arsenia visează să devină ba doctoriță, ba actriță, 
dar visurile ei se zdrobesc de realitatea cruntă. 
Comunismul are nevoie de muncitori şi de mame 
eroine.
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 Până la apariția romanului modern în litera-
tura română, una dintre temele dominante este 
cea rurală, prezentarea lumii satului românesc, 
fie în manieră idilică (Duiliu Zamfirescu), fie în 
manieră realistă (Ioan Slavici, Liviu Rebreanu). 
Într-o țară în care civilizația tradițională, arhaică, 
a dominat secole de-a rândul, figura țăranului a 
reprezentat o sursă de inspirație majoră. Ioan 
Slavici, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Marin 
Preda sunt scriitorii care oferă reperele unei tra-
diții solide în evoluția prozei româneşti de inspi-
rație rurală. În romanul Ion al lui Liviu Rebreanu, 
este prezentată drama unui țăran ardelean care 
trăieşte într-o societate pentru care pământul 
e, mai mult decât un mijloc de subzistență, un 
criteriu al valorii individuale. Condiția țăranului, 
ilustrată în romanul Ion, îşi găseşte o replică pes-
te timp în romanul Moromeții al lui Marin Preda. 
Naturii primare, tumultuoase, a lui Ion i se opu-
ne Ilie Moromete, ,,cel din urmă țăran”, aşa cum 
l-a numit Nicolae Manolescu, fire histrionică şi 
contemplativă care nu mai luptă pentru a stăpâni 
spațial, ci pentru a scăpa de teroarea timpului. 
Satul lui Marin Preda din primul volum este un 
univers închis, refractar la noul ce vine dinafară 
şi urmând ritmurile eterne ale naturii, ciclurile 
biologice. Romanul Moromeții de Marin Preda, 
a cărui originalitate stă fără îndoială în noua vi-
ziune asupra lumii rurale, prezintă povestea unei 
familii de țărani din Câmpia Dunării, ce cunoaşte, 
de-a lungul unui sfert de secol, o adâncă şi sim-

bolică destrămare.
Ilie Moromete este unul dintre 

cele mai fascinante personaje din 
literatura noastră. Destinul său ilus-
trează o ,,temă fundamentală”, şi 
anume dispariția clasei țărăneşti. 
Caracter puternic, natură complexă, 
inteligență nativă, Ilie Moromete, al 
cărui prototip este Tudor Călăraşu, 
tatăl autorului, ,,simbolizează lumea 
țărănească şi valorile ei durabile”. El 
este, în acelaşi timp, singurul țăran fi-
lozof din literatura română, frămân-

tările sale despre soarta țăranilor dependenți de 
roadele pământului, de vreme şi de Dumnezeu, 
fiind relevante pentru firea sa reflexivă. El este 
un om rațional în ceea ce priveste atitudinea sa 
față de pământ. Spre deosebire de Ion al lui Re-
breanu, care era dominat de instinctul de posesi-
une, lăcomia pentru pământ, Moromete nu este 
sclavul îmbogățirii, ci pământul constituie pentru 
el simbolul libertății materiale şi spirituale. Spre 
deosebire de ceilalți țărani, Moromete nu are ni-
mic de făcut atunci când vecinii săi sunt în casă 
muncind, fiind preocupați de problema supravie-
țuirii.

Marin Preda face din țăranul Moromete un 
individ cu o viață psihologică normală, apt prin 
aceasta de a deveni un erou de proză moder-
nă, el creează un țăran inteligent, în măsură să 
conştientizeze, în modul său, dramele existenței 
şi ale clasei sociale din care face parte. Pentru 
a analiza acest personaj complex, trebuie obser-
vat contextul social în care se petrece acțiunea 
romanului. Nicolae Manolescu se întreabă dacă 
Ilie Moromete ,,Nu cumva este el însuşi, în ra-
port cu ceilalți protagonişti, un <<marginal>>, 
o excepție, un fel de ultim mohican al acestei 
filozofii de viață de care s-a legat perpetuarea 
vechilor valori ale satului românesc? Hotărât lu-
cru, Moromete este <<cel din urmă țăran>>, în 
acest roman al deruralizării satului. Ruptura se 
explică tocmai prin schimbarea condițiilor soci-

Condiția țăranului în romanul
 Moromeții de Marin Preda

prof. Popescu Mirabela
Liceul ,,Gheorghe Tătărescu”, Rovinari
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ale. Colectivitatea din Mara era relativ omoge-
nă, ca şi aceea din Baltagul, posedând structuri 
sociale stabile”. Există diferențe şi între lumea în 
care trăieşte Moromete şi satul lui Rebreanu, de-
scris în romanul Ion; astfel, relațiile tradiționale 
au fost înlocuite aproape în totalitate de cele ca-
pitaliste, în ceea ce priveşte primul volum, şi de 
către cele socialiste, în cel de-al doilea volum. În 
acest context, ,,o tranziție atât de brutală şi de 
rapidă, într-un interval de timp atât de scurt, ca 
aceea care se află în centrul Moromeților, pro-
voacă destrămarea valorilor stabilite şi o anume 
neîncredere firească în valorile noi” (N. Manoles-
cu - Arca lui Noe). Schimbările la care este supus 
satul românesc în această perioadă pot fi obser-
vate analizând cele două 
volume ale romanului; 
astfel, primul volum în-
fățişează lumea tatălui, 
cu aparențele ei de sta-
bilitate şi ordine, cu se-
ninătatea ei ce se apără 
de lovituri, în timp ce al 
doilea volum conturează 
lumea fiilor, neaşezată şi 
tulbure, în care irump la 
suprafață forțe istorice, 
obscure, necanalizate şi 
primejdioase. Munca nu 
mai constituie pentru 
țăranii lui Preda o plă-
cere şi agricultura ,,nu mai formează, ca pentru 
predecesori, imensul centru de greutate al vieții 
lor” (Valeriu Cristea). ,,Din punct de vedere soci-
ologic, fenomenul moromețian reflectă procesul 
îndelungat, dar inexorabil, al deruralizării satului 
prin atragerea lui treptată în orbita industrializă-
rii şi al civilizației urbane”. (Valeriu Cristea)

În urma tuturor schimbărilor suferite de către 
satul românesc, s-a schimbat şi relația omului cu 
pământul; această relație a fost ,,desacralizată”. 
În primul volum, înaintea celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial, țăranul este proprietar de pământ, 
iar viața economică țărănească se bazează pe 
valorificarea prin comerț a produselor obținu-
te de pe urma acestuia. Moromete rămâne, în 
ciuda tuturor acestor factori, fidel valorilor sale, 
neînțelegând multă vreme necesitatea acestei 
,,negustorii”, pe care o disprețuieşte. ,,Morome-

te rămâne un nostalgic apărător al ordinii vechi. 
Valorile de schimb au luat locul peste tot valo-
rilor de întrebuințare, dar Moromete păstrea-
ză în sinea sa regretul după celelalte”. (Nicolae 
Manolescu) Condiția țăranului se schimbă în cel 
de-al doilea volum, care prezintă situația țăranu-
lui după cel de-al Doilea Război Mondial; acesta 
este un țăran desproprietărit; instaurarea re-
gimului comunist a adus cu sine colectivizarea, 
un proces violent care a produs multe traume. 
În ciuda acestei ,,acțiuni de remodelare a unei 
lumi vaste, demult şi solid stabilite, sub influen-
ța puternică şi crescândă, de gigantic magnet, a 
societății industriale”, Moromete îşi păstrează 
valorile intacte pe parcursul întregului roman. El 

va avea întotdeauna aceleaşi 
principii, indiferent de situația 
în care va fi pus şi de vremu-
rile în care va trăi. Relevantă 
în acest sens este afirmația 
autorului romanului, Marin 
Preda, în lucrarea sa Creație 
și morală: ,,Părerea mea e că 
un țăran, chiar dacă ajunge 
doctor în filozofie, tot țăran 
rămâne. Ideea de familie, de 
pildă, va fi la el aceeaşi cu a 
unui țăran. Despre dragoste 
va gândi tot ca părinții săi, 
despre cinste şi demnitate va 
avea aceleaşi reprezentări, 

într-un cuvânt concepția sa despre lume […] va fi 
una țărănească. Nu va exista manifestare a vieții 
lui, poate chiar cotidiene, pe care el să n-o jude-
ce cu ochii cu care a văzut odată o lume pe deplin 
formată, cu metafizica ei.”

Bibliografie:
Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii 

române - 5 secole de literatură, Editura Paralela 
45, 2008;

Nicolae Manolescu, Arca lui Noe: Studiu des-
pre romanul românesc, Bucureşti, Editura Cartea 
Românească, 2018;

Marin Preda, Creație și morală, Bucureşti, Edi-
tura Cartea Românească, 1989;

Monica Spiridon, Omul supt vremi: eseu des-
pre Marin Preda, romancierul, Bucureşti, Editura 
Cartea Românească, 1993.
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După 20 de ani de la dispariție, Gellu Naum 
este unul dintre numele mari ale literaturii româ-
ne, a cărui operă trebuie descoperită.

În anul 2000 a fost propus pentru premiul 
Nobel de către ASPRO şi revista Observator cul-
tural, iar notorietatea internă şi recunoaşterea 
apartenenței operei sale la avangardismul inter-
belic, făcută chiar de Andre Breton, îi puteau ofe-
ri candidaturii argumente şi motive de speranță. 
Nu a fost să fie, dar, la momentul respectiv, pre-
stigiul scrisului lui Gellu Naum se afla la apogeul 
receptării sale în lumea literară românească şi nu 
numai.

Deşi a debutat ca poet în anul 1936 cu volu-
mul Drumețul incendiar, iar până în anul 1940 a 
publicat alte două volume de versuri Libertatea 
de a dormi pe o frunte (1937) şi Vasco da Gama 
(1940), numele său nu a atras atenția marilor 
critici ai vremii, Eugen Lovinescu şi George Că-
linescu. Blasfemia, violența de limbaj, invectiva 
circulă prin poemele de debut ale lui Gellu Naum.

Timp de nouă ani, o prietenă şi admiratoare 
a scriitorului, Simona Popescu, a publicat la Edi-
tura Polirom seria de Opere a suprarealistului 
român. Pe lângă ampla bibliografie, volumele 
conțin şi câte un studiu introductiv, în care au-
toarea ediției comentează detaliat fiecare operă 
conținută de volumul respectiv, iar la sfârşit un 
dosar critic, unde sunt adunate contribuții ale 

unor comentatori care şi-au expus impresiile la 
apariția diverselor volume sau în sinteze precum 
Istoria critică a literaturii române de Nicolae Ma-
nolescu.

Gellu Naum nu a fost nicicând un scriitor ui-
tat, nici în România, nici în lume. Versurile sale 
figurează în mai toate antologiile universale de 
poezie suprarealistă, în franceză fiind tradus de 
Paul Celan, iar la Bucureşti de Annie Bentoiu şi 
Andree Fleury. O ediție în neogreacă a romanu-
lui Zenobia a apărut la Atena. Culegerea de ver-
suri şi scenarii grafice Avantajul vertrebrelor a 
fost tipărită în S.U.A.

Prin opera sa, peste 30 de volume, scriitorul 
probează nu numai vitalitatea fecundă a avan-
gardei poetice româneşti, ci şi modul secret de 
a-i rămâne fidel, părăsind-o, discreditând-o prin 
supralicitare. Naum a rămas acelaşi mare poet, 
de la debutul său incendiar şi până la recentele 
poeme din Discurs către pietre (1998-2000).

Gellu Naum înțelege ispitele şi scăderile tru-
pului (deznădejdea, teama de moarte, îndoiala) 
în care omul este implicat şi va căuta toată viața 
căile eliberării spiritului întemnițat în carne.

Supărat ireversibil de vanitatea totalitară a lu-
mii ca bibliotecă, ca literă moartă, poetul nu va 
înceta să se încredințeze, să ducă dorul realului 
în versiunea lui magică, insolită, fabuloasă. Inte-
rioritatea acestui real în ipostaza revoluționară 
numită partea cealaltă este populată de ilustre 
figuri ale avangardei cum ar fi: Victor Brauner, 
Gherasim Luca, Virgil Teodorescu, Ilarie Voronca, 
Geo Bogza, Ion Vinea.

Definindu-şi arta poetică, Gellu Naum intimi-
dează orice tentativă de judecată critică a comen-
tatorilor: ,,De fapt îndeplineam un minimum de 
sacrilegiu, un simplu exercițiu fără importanță ca 
să echilibrez sublimul şi să înlătur înfricoşătoarea 
lui tendință de a mă izola.”

Timpul istoric a influențat opera lui Gellu 
Naum. Dacă privim datele de apariție ale opere-

Profesor Mărgulescu Marcela-Carmen
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”

Receptarea lui Gellu Naum astăzi
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lor sale, înțelegem ce se întâmpla în România în 
momentele respective şi felul în care a influențat 
realitatea istorică respectivele opere.

După ce a publicat primele cărți, a plecat la 
Paris pentru a-şi pregăti teza de doctorat despre 
Pierre Abelard, iar aici îi cunoaşte pe membrii 
grupului suprarealiştilor francezi, inclusiv pe An-
dre Breton, care îl invită să publice în prestigioasa 
revistă ,,Minotaure”. În timpul războiului a publi-
cat puțin, a fost trimis pe front. După alungarea 
Regelui şi instaurarea regimului ,,popular”, gru-
pul suprarealiştilor români se destramă, iar Gellu 
Naum renunță la suprarealism şi traduce cărți 
fundamentale ale literaturii universale: Beckett, 
Diderot, Kafka, Stendhal. Acum scrie proză cu 
accente pro-
l e t c u l t i s t e 
pentru tineri, 
dar şi minuna-
te cărți pentru 
copii, printre 
care şi Cartea 
cu Apolodor. 

P r i m e l e 
semne ale 
d ezg h eț u l u i 
ideologic de la 
mijlocul anilor 
1960 îi prile-
juiesc o în-
toarcere spre 
adevărate le 
convingeri li-
terare. Scrie 
piese de teatru ca Insula, Ceasornicăria lui 
Taus, Poate Eleonora, iar în anul 1968 publică 
volumul Athanor, considerat de specialişti borna 
care marchează intrarea în a doua fază a supra-
realismului. Piesele sale au şansa de a fi puse în 
scenă de mari regizori români.

În anul 1999, Cornel Todea a realizat un film 
biografic, al cărui protagonist a fost Gellu Naum: 
omul, artistul, poetul.

Romanul Zenobia (1985) este cea mai co-

mentată operă din creația scriitorului. Publicat 
în plin deceniu al optzecismului românesc, ro-
manul reuşeşte să reconcilieze suprarealismul 
şi textualismul de ultimă generație, Gheorghe 
Crăciun fiind primul care a sesizat afinitățile de 
viziune asupra scrisului existente între Naum şi 
Generația ‘80. Acest roman este tradus în: ger-
mană, greacă, engleză, franceză.

Poezia lui Gellu Naum emite versete şi mesa-
je mediumnice, coduri secrete, nostradamice, o 
simbolistică a unor viziuni în regim crepuscular, 
cu lumini ca sângele negru al aurului roşu, halu-
cinant.

Sfidând modele, mode, ideologii şi prieten 
credincios al firescului uman, poetul face uz de 

remedii homeopatice şi fabulatorii 
cum ar fi: arta cogitației, 

oralitatea pro-
vocatoare, 
redundanța 

detaliilor.
Între veghe 

şi vis, între lu-
mea naturală 

şi cea spiritu-
ală, între vizibil 

şi invizibil, viața 
şi opera lui Gellu 

Naum este un sla-
lom necontenit şi 

performant printre 
coloane fără sfârşit, 

numite Diogene, Mila-
repa, generația războ-

iului, profetică şi pier-
dută în frunte cu Urmuz, 

G h e r a s i m Luca, Tonegaru.
Opera poetică a lui Gellu Naum, unică în Ro-

mânia prin matricea stilistică inconfundabilă, dar 
şi prin aventura ontologică, propulsează poezia 
română contemporană la cota de vârf a celei eu-
ropene, legitimând totodată autenticitatea visu-
lui poetic fără frontiere.
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Am propus elevilor mei din clasele a XI-a şi a 
XII-a din Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian 
Vuia“ din Bucureşti, unde am predat între 2000-
2019, o lectură suplimentară mai puțin cunos-
cută, dar definitorie pentru epoca totalitaristă 
în care românimea a fost obligată să trăiască 
aproape o jumătate din secolul al XX-lea: litera-
tura detenției sau arestată - cum metaforic am 
indicat în titlul acestui articol. 

Încep printr-un exemplu la-ndemînă: în cel 
mai recent text încredințat presei neînregimen-
tate din România am inclus, în preambul, urmă-
toarele versuri:

Morminte dragi, lumină vie,
Sporite’ntr’una an de an,
Noi v’auzim curgînd sub glie,
Ca un șuvoi subpămîntean!
 
Ați luminat cu jertfe sfinte
Pămîntul, pînă’n temelii,
Căci arde țara de morminte,
Cum arde cerul de făclii.
 
Ascunse’n lut, ca o comoară,
Morminte vechi, morminte noi,
De vi se pierde urma’n țară,
Vă regăsim mereu în noi!
 
De vi s’au smuls și flori și cruce
Şi dacă locul nu vi-l știm,
Tot gîndul nostru’n el v’aduce
Îngenuncheri de heruvim.
 
Morți sfinți în temniți și prigoane,
Morți sfinți în lupte și furtuni,
Noi am făcut din voi icoane,
Şi vă purtăm pe frunți cununi.
 
Nu plîngem lacrima de sînge,
Ci ne mîndrim cu-atîți eroi.
Nu! Neamul nostru nu vă plînge,
Ci se cuminecă prin voi.

Poezia e scrisă de Radu Gyr şi se intitulează 

Imn morţilor. E cel puțin la fel de valoroasă ca 
textele poetice incluse în actualele manuale de 
literatură pentru gimnaziu şi liceu, dar puțini 
dascăli o cunosc şi niciunul nu o recomandă ana-
lizei în clasă sau măcar în cercurile şcolare de li-
teratură.

În manualul meu intitulat Literatura din 
temniţele comuniste, rămas în manuscris din 
păcate, am inclus creații datorate lui Nichifor 
Crainic, lui Constantin Oprişan, lui Vasile Militaru 
şi, desigur, lui Radu Gyr - cel mai talentat dintre 
poeții condamnați. 

Din proza cu rol anamnetic am selectat frag-
mente din operele apărute după 1990 semnate 
de Nicolae Steinhardt, Ioan Ianolide, Aspazia Oțel 
Petrescu, Ion Ioanid, Richard Wurmbrand, Liviu 
Bânzaş, Nicolae Mărgineanu, Adriana Georges-
cu, Virgil Maxim, Lena Constante, Valeriu Gafen-
cu, Dan Dumitru Lucinescu, Ion Diaconescu şi 
Florin Constantin Pavlovici – sînt doar cîțiva din-
tre pătimitorii-mărturisitori care au scris despre 
cea mai întunecată epocă din istoria României, 
cea de după 1944. 

Adevărul, oricît de dureros, trebuie rostit, în-
trucît - vorba Sf. Augustin - el ne va face liberi. Cu 
una-două excepții, scriitorii pe care i-am enume-
rat au asociat conceptul Adevăr cu Iisus Hristos, 
Fiul Unic al Tatălui Ceresc, Cel răstignit şi înviat, 
Mîntuitorul nostru, al creştinilor şi, deopotri-
vă, al tuturor celor care-I recunosc şi-I urmează 
învățătura, aşa cum ne-a fost lăsată de Sfinții 
Evanghelişti Luca, Matei, Marcu şi Ioan. 

Ca ilustrare a acestui punct de vedere, redau 
şi un fragment de proză, în speranța că voi stîrni 
curiozitatea pentru literatura detenției cititorilor 
acestei valoroase reviste şcolare, la care am ac-
ceptat cu bucurie invitația de a colabora: 

Sesiunea din vara anului 1948 se desfășura 
într-o atmosferă de panică și incertitudine: pen-
sionări, comprimări, arestări. Zilnic auzeam de 
noi dispariții. […] 

Era oare necesar neamului nostru să trecem 
astfel prin furcile caudine?Domnul Cel Preaînalt 

București, 19 florar 2022
Prof. Mihai Floarea

Despre literatura arestată
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știe, dar cred că prea ar fi stupid ca atîta durere și 
atîta suferință să nu însemne nimic. Or, în lumea 
lui Dumnezeu nimic nu este întîmplător. Eu încă 
mai aștept ca semințele martirajului să dea roa-
de. Cred că fiecare dintre noi își poate descoperi 
etapele prin care a 
trecut. Eu cred că 
mi le-am deslușit și 
cred că am fost aju-
tată să mă desprind 
încetul cu încetul de 
lumea „de afară“ 
ca să pot parcurge 
„drumul spre cen-
tru“ prin jale și des-
nădejde, dar și prin 
sublim și iubire.

Prima etapă a 
fost despărțirea de-
finitivă de Cernăuți, 
orașul unei adoles-
cențe pline de far-
mec și romantism. 
Am fost promoția 
1944, deci pără-
seam cei mai fru-
moși ani, anii liceali, odată cu părăsirea acelui 
frumos colț de țară, încărcat de istorie, greu în-
cercat de-a lungul vremurilor, Bucovina. […]

La acel 1 Martie, clasa noastră, a VIII-a[1] 
A, de la Liceul Ortodox „Elena Doamna“, ne-am 
hotărît să oferim directoarei noastre, doamnei 
Eugenia Tarangul, și dirigintei noastre, domni-
șoarei Moțoc, un mărțișor cu totul inedit. Le-am 
invitat în clasă în timpul pauzei mari și, trecînd 
rînd pe rînd, am desenat pe tabla de rezervă, cu 
crete colorate, harta fizică a României Mari. Fie-
care își exersase perfect segmentul, așa că într-
un sfert de oră harta a ieșit impecabilă. Mie îmi 
revenise să desenez cursul Nistrului, rîul pe care 
strămoșii tatălui meu, ca răzeși, au făcut strajă 
țării. Momentul a fost copleșitor. Toate, începînd 
cu doamna directoare, aveam lacrimi în ochi, 
deoarece se contura limpede că vom fi frontiera 
cea pierdută. Am hotărît să păstrăm harta pînă 
la sfîrșitul anului școlar. Acest sfîrșit a sosit neaș-
teptat de repede, la 18 martie. Căzuse Soroca; se 
auzeau tot mai aproape tunurile. Consiliul profe-
soral hotărîse să ne încheie mediile în stadiul în 
care ne aflam pentru a ne prezenta la bacalau-

reat în țară. Ultimul trimestru urma să ni-l pre-
gătim singure, plecam ca absolvente. „Banchetul 
de absolvire“ a fost cu totul ieșit din comun și de 
neuitat. La ultima oră de curs ne-am dat jos gu-
lerașele albe de la uniforma școlară în semn de 

doliu. Ca șefă de promoție, mi s-a oferit onoarea 
de a spune ultima rugăciune la ieșirea din clasă. 
Abia am reușit s-o rostesc din cauza lacrimilor. 
Colegele, îmbrățișate două cîte două, hohoteau 
de plîns. A fost jalea pămîntului! Cineva a ridicat 
și a fixat sus tabla cu harta noastră și a scris sub 
ea: „Cei care veţi cotropi și liceul nostru să știţi 
că pentru noi aceasta este harta ţării noastre. O 
luăm astfel în sufletele noastre; de acolo nimeni 
nu o va putea smulge.“

După masă ne-am adunat la una din colegele 
noastre, fără gulerașe. Printre bagaje și mobilă 
împachetată ne-am jurat că nu vom uita nicio-
dată că sîntem ultima promoție românească a 
liceului nostru. Ca șefă de promoție am primit de 
la fiecare colegă un buchețel de brîndușe, îndoli-
ate flori de primăvară. […]” (Aspazia Oțel Petres-
cu, Doamne, strigat-am!, ediția a II-a, Bucureşti, 
Editura Platytera, 2008, pp. 42-45).

 

[1] Corespunzătoare, după vechiul sistem de 
învățămînt, clasei a XII-a contemporane - nota 
mea, Mihai Floarea.
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Cu cât îl ascult mai mult pe omul ăsta, cu atât 
îmi place mai mult de el. Are ceva care mă bine-
dispune de fiecare dată când îi aud glasul. Vocea 
ca a unui adolescent, râsul colorat de copil, voia 
bună, glumele. Toate aceste lucruri adunate mă 
fac să îl ascult pe Valeriu Nicolae pe unde îl prind. 
Pe la Morning Glory cu Exarhu, la Vocea Nației 
cu Dragoş Pătraru, în general oriunde în online 
sau la radio. Îmi pare 
tare rău că nu am pu-
tut ajunge atunci când 
a avut lansarea la Cluj-
Napoca, însă sper că vor 
mai fi şi alte ocazii de a-l 
întâlni personal.

Când soțul m-a în-
trebat ce îmi doresc de 
ziua mea anul acesta, 
am spus că vreau car-
tea lui Valeriu Nicolae 
- ,,Țigan Țăndări”. A fost 
unul dintre cele mai in-
spirate cadouri pe care 
l-am primit. Atât de 
faină este cartea, încât 
atunci când am o zi mai 
neplăcută, mă bucur să recitesc câte un capitol şi 
gata; ziua care părea a fi țăndări începe să devină 
mai bună. Aş putea face o recenzie voluminoa-
să cât cartea. Mi-am scris multe idei şi fragmen-
te care mi-au plăcut şi amuzat; deseori am pus 
cartea jos doar ca să mi-l imaginez pe acest om, 
copil. 

Adultul Valeriu îmi pare deseori că este în 
continuare copilul fericit care s-a născut în 
Caransebeş. Atunci când povesteşte despre 
mama lui, totul i se luminează în jur. Din această 
carte am descoperit cuvântul ,,stihie῍. Mi-am şi 
zisꓽ Ce-o vrea omul să zică atunci când afirmăꓽ 
,,Stihiile nu plâng şi nimic nu le prea poate în-
vinge". M-am dus apoi repejor la DEX şi am citit 
semnificația cuvântului. Zice aşa: ,,Fenomen al 
naturii care se manifestă ca o forță irezistibilă῍. 

Citind mai departe, m-am amuzat grozav 
de obiceiurile din casa lui. Se văruia în fiecare 
vacanță de vară, hainele lui erau toate, dar toate, 
apretate, se băteau des covoarele ca şi cum se 
pregăteau pentru un turneu de tenis, mobila era 
mutată în fiecare săptămână prin casă, bibelou-
rile se spălau temeinic, cu o maximă responsabi-
litate. Cel mai ingenios din categoria ,,curățenie῍ 

mi s-a părut atunci când Va-
leriu zice că la el în casă nu 
se fuma niciodată. Dar nu 
pentru că era interzis. Nu se 
fuma pentru că era risc major 
să ia foc ,,şandramaua῍. De 
ce? Mama spăla totul cu gaz 
în casă, inclusiv pe el. Nu am 
înțeles dacă folosea gazul pe 
post de dezinfectant, dar m-a 
făcut să îmi aduc aminte că şi 
pe mine mă punea tata să frec 
podeaua cu gaz ca să luceas-
că.  

Şi de la râs ne trece puțin 
şi prin stările de plâns, ne face 
stomacul ghem, ne activează 
fiecăruia dintre noi amintiri de 

când eram copii. De momentele plăcute, ori mai 
puțin plăcute de care toți am avut parte. Acum 
se numeşte bullying, când eram noi copii nu se 
numea nicicum. Era doar copilărie. Şi fiecare se 
descurca cum putea. Nu prea aveam noi curaj să 
strigăm de la scara blocului: ,,Mamaaaa, Ioana 
mi-a spus că sunt proastă!" ori ,,Mamaaa, Ştefan 
mi-a dat un şut în fund că n-am vrut să mă duc 
după mingea pe care el a dat-o peste gard". Adi-
că, eu nu prea aveam curaj. Pentru că riscam să 
nu se mai joace nici unul cu mine sau mai dure-
ros, ca mama să mă cheme în casă până a doua 
zi. Aşa că ciocu´ mic şi joc de glezne.  

Atunci când s-a mutat în Craiova a aflat prima 
dată că este ,,țigan cu păduchi". I-au lipsit prie-
tenii cu care se juca în Balta Albă, acolo unde îşi 
petrecuse cea mai mare perioadă de timp. Copiii 

Țigan Țăndări - Valeriu Nicolae

Elena Alexandra Ghiţulescu, 
fondator ,,Cititor în pijama”
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de la blocul din Craiova unde se mutase îi ziceau 
mereu că nu se joacă cu el pentru că este țigan 
şi are păduchi, ca, mai apoi în adolescență, fata 
de care se îndrăgostise să îi spună că nu îl poate 
prezenta părinților, pentru că are pielea mai în-
chisă la culoare, iar părinții ei nu acceptă țigani 
în familia lor. 

,,Mă doare că nu vor să se joace cu mine, dar 
îmi țin lacrimile şi mucii până ajung acasă. Mama 
mă ia în brațe şi îmi spune o poveste cu un urs 
brun care munceşte din greu şi ajunge să fie pri-
mit bine de urşii albi. Îmi spune să am răbdare, 
să fiu bun şi totul se va rezolva. Ea a muncit infer-
nal toată viața. Asta cu muncă multă şi constantă 
mi-a rămas bine înfiptă în cap. 

Efectul negativ a fost nesiguranța. Nu am ştiut 
nicicând dacă sunt îndeajuns de bun. Nu am fost 
nicicând sigur dacă voi fi sau nu acceptat ca fiind 
îndeajuns de deştept, de profesionist sau de ro-
mân. Nu mi-am dat seama dacă trebuie să mai 
încerc sau să mă opresc din a încerca. Nu am 
ştiut de multe ori dacă evaluarea mea a fost una 
bazată pe culoarea pielii, pe ceea ce ştiam sau 
ceea ce am făcut. A fost cam chinuitor, mai ales 
că tata ura țiganii rău".

Pe tot parcursul cărții, mama este prezentată 
ca un stâlp al familiei, în antiteză cu tatăl lui. Un 
model de ,,aşa nu". Mereu cuvântul ,,tată" este 
alăturat unui adjectiv ca: alcoolic, frânt de beat 
sau bețiv. Îşi aminteşte că de multe ori trebuia 
să îl ridice din şanțuri pe unde era căzut beat sau 
cum odată au ratat coborârea în stația corectă a 
gării, pentru că tatăl lui a adormit beat în tren.

La un moment dat are un capitol în care 
povesteşte cum a reuşit să treacă peste un mo-
ment amuzant cu o fată pe care încerca să o cuce-
rească. Asta m-a făcut să am o amintire cu mine 
din perioada în care am încercat să am o discuție 
mai aparte cu un băiat (aveam doisprezece ani) 
şi am vrut să îl impresionez din vorbe. Era din 
Bucureşti, îşi făcuse casă la Breaza, mai sus de 
casa mea. În fiecare weekend venea cu părinții 
la ,,casa de vacanță". Era un băiat simpatic, dar 
nu ştia să dea cu piciorul într-o minge, să se urce 
în copaci şi nu urca un deal fără să se oprească 
de câteva ori până în vârf. În vara aia a plecat la 
mare şi când s-a întors, eu, emancipată - după o 
săptămână de uitat la Sărmana Maria şi Salome 
pe Acasă TV, cu dorința de a mă da ce nu sunt, 
am încercat să intru într-o discuție platonică cu 
el. Îmi iau eu vocea de cuceritoare şi îi spun:

- Măi Vlad, dar tu ai fost la mare? 
- Da!
- Fain! Numai că nu te-ai bronzat deloc. Te-ai 

dus ca brânza şi te-ai întors precum caşul!
Şi atât am putut scoate! În jurul meu s-a fă-

cut linişte câteva secunde, apoi hohote de râs. 
Vă dați seama! Câtă înțelepciune în aceste vorbe 
alese. Cât mi-am pus eu mintea la contribuție, 
câte nopți de vară visasem la un dialog cu el. Şi 
aia a fost tot ce am putut scoate.

Impresia cu care am rămas după ce am termi-
nat de citit ,,Țigan Tăndări" este că nici un obsta-
col nu este foarte greu de înlăturat, atâta timp 
cât ştii ce vrei de la tine. Când îți setezi obiective-
le şi te axezi pe lucrurile care ție îți plac - pentru 
care eşti convins că poți face performanță, poți 
considera că ai făcut primul pas pentru succesul 
tău. Când ai ambiție să îți depăşeşti condiția şi 
eşti încurajat, vezi că încet-încet îți găseşti locul 
care ți se potriveşte. Nu unde te vor alții. Până 
la urmă ce contează ce tip de naționalitate eşti? 
Dacă eşti bun pe ceea ce faci se pot pune toți 
contra ta, dar nu au cum să te doboare. Da, te ră-
nesc prin vorbe, unii te şi umilesc că nu eşti ca ei, 
dar în final cel care îşi ştie obiectivul este acela 
care ajunge acolo unde îşi doreşte. 

Îmi aduc aminte de liceul meu. Era în Câmpi-
na, în zona Turnătoriei. Când am auzit poveştile 
despre oamenii de acolo eram convinsă că nu 
mi se poate întâmpla nimic bun. În ,,Țigănie", 
numeam cartierul. Dar timp de patru ani m-am 
simțit în țigănie ocrotită, mi se lua tot timpul 
apărarea atunci când cineva considera că sunt pe 
teritoriul lui. În țigănie am învățat să cern răul de 
bine, să fiu atentă la ispitele din jurul meu şi am 
aflat pe pielea mea ce înseamnă ,,Fugi, mânca-ți-
aş, că-i belea". După ce am terminat liceul, n-am 
mai fugit, dar nici bacul la sport nu l-am dat. 

Toate situațiile comice pe care ni le povesteşte, 
toate momentele în care s-a făcut de râs pu-
teau foarte uşor să îl destabilizeze şi să îl facă să 
renunțe. Însă a ştiut ca de fiecare dată să treacă 
peste ele prin râs. Să găsească din orice un motiv 
de a învăța. De a deveni mai bun. Având două 
modele în viață, unul pozitiv şi unul negativ, Vale-
riu a ştiut că, în afară de noroc, mai ai nevoie şi de 
ambiție. Şi chiar dacă nu era înzestrat cu ambiție, 
avea stihia lângă el care nu îl lăsa să se piardă 
pe drum (în ceea ce priveşte viitorul lui). Eu cred 
că în cazul lui nici nu avea cum să nu reuşească 
având alături de el o mamă atât de puternică şi 
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de hotărâtă.  Pe lângă tot binele pe care îl face în 
jur prin râsul lui, energia pe care o are, capacita-
tea de organizare a oamenilor, vocea blândă şi 
entuziasmul cu care povesteşte despre orice, Va-
leriu şi-a propus să facă o Grădiniță Bună. Una în 
care să ajute copiii din ghetoul din Ferentari şi sa-
tele sărace să ajungă la acelaşi nivel educațional 
cu copii care merg zilnic la grădiniță. Să facă din 
acei puşti adulți integri care, în viitor, pot contri-
bui la dezvoltarea societății. Şi care la rândul lor 
vor creşte oameni responsabili. 

Toate fondurile din vânzarea acestei cărți se 
vor îndrepta către construirea acestei grădinițe. 
El şi-a propus să vândă 20.000 de cărți şi cred că 
n-au fost prea mulți cei care au avut încredere 
că acest lucru se va întâmpla. Am citit azi cu bu-

curie că deja s-au vândut 10.000 de volume şi că 
se pregăteşte să tipărească următorul tiraj. Îmi 
place tare mult coperta pentru că poza cărții are 
o poveste legată de bunicii lui.

Vă recomand din toată inima să îi citiți cartea. 
Este o lectură plăcută, plină de amuzament, de 
situații imprevizibile şi este potrivită pentru ori-
ce categorie de vârstă. Valeriu, mulțumesc pen-
tru această carte pe care ai scris-o. Nu ştiu dacă 
această recenzie va ajunge la tine, însă vreau să 
îmi exprim aprecierea față de tot ceea ce eşti şi 
tot ceea ce faci pentru omuleții din noi.

Voi ați citit această carte? Cum vi s-a părut 
cartea ,,Țigan Țăndări῍? Ce amintiri din copilărie 
v-a făcut să retrăiți în urma lecturării ei?

În condițiile educației permanente, şcolii îi re-
vine misiunea de a-i înarma pe elevi cu deprinderi 
temeinice de autoinstruire şi autoperfecționare 
prin intermediul tuturor mijloacelor şi, nu în ulti-
mul rând, prin mijlocirea cărții. La vârsta şcolară, 
lectura are un rol hotărâtor în îmbogățirea şi 
dezvoltarea cunoştințelor elevilor, în formarea 
gustului pentru citit, în cultivarea şi îmbogățirea 
limbajului prin formarea şi dezvoltarea unui vo-
cabular adecvat.

Una dintre cerințele învățământului modern 
este aceea a formării la elevi a deprinderilor de 
studiu individual şi de muncă independentă, a 
capacității de a gândi creator, de a soluționa in-
dividual sau prin conlucrare multitudinea de pro-
bleme cu care se confruntă în anii de şcoală.

Trezirea interesului şi a gustului pentru lec-
tură implică pentru şcoală o responsabilitate in-
contestabilă. Lectura literară pune la dispoziția 
copilului cunoştințe despre mediul înconjurător, 

despre viața oamenilor şi a animalelor, despre 
trecutul istoric al poporului, despre muncă şi pro-
fesiuni, educație cultural-artistică şi moral-reli-
gioasă. De aceea, încă din clasele primare, este 
necesar să cunoaştem ce şi cât citesc copiii, res-
pectând particularitățile lor de vârstă. Micii citi-
tori trebuie inițiați şi deprinşi cât mai de timpuriu 
cu utilizarea concomitentă a cărții şi a mijloace-
lor moderne audiovizuale ca premisă esențială 
a unei învățături eficiente. Din partea factorilor 
educativi este nevoie de răbdare, perseverență, 
voință, precum şi de modelul propriu.

Copiii pot citi atât creațiile literare dedicate lor, 
cât şi altele care, prin problematică, frumusețea 
limbii şi mesaj, interesează deopotrivă şi pe adulți. 
Marea varietate a creațiilor artistice aparținând 
unor genuri şi specii literare diferite, care se inte-
grează în sfera literaturii pentru copii, evidențiază 
receptivitatea copiilor față de frumos, dorința lor 
de cunoaştere.

Dintre creațiile literare în proză, basmele şi 
poveştile au rămas de-a lungul veacurilor operele 

Firan Alina Mihaela, Bibliotecar, C.C.D. Gorj

Lectura în procesul de 
instruire şi  

educare a elevilor
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cele mai îndrăgite de copii, începând din primii 
ani ai copilăriei şi până aproape de adolescență. 
Valoarea instructiv-educativă a basmelor este de-
osebită. Ele aduc o prețioasă contribuție la dez-
voltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor 
afective, la formarea trăsăturilor de voință şi ca-
racter, la formarea personalității copiilor.

Alegerea cărților potrivite este doar un prim 
pas. Al doilea pas şi tot atât de important este 
deprinderea lecturii, obținerea eficienței ei maxi-
me în urma citirii unei cărți. Criza lecturii în rân-
dul elevilor, scăderea apetitului pentru carte în 
favoarea TIC şi dificultățile în abordarea liricului 
m-au determinat să caut noi modalități prin care 
să readuc elevul în bibliotecă şi în contact direct 
cu textul, paradoxal prin materiale/aplicații din 
zona media.

Pragul intrării în poezie e cel mai greu de tre-
cut dintre toate experiențele de lectură. Uneori 
nici nu se ajunge până acolo: sunt piedici de cu-
vinte, înțepeniri în stratul de suprafață al textu-
lui. Pentru ca poezia să nu fie o simplă înşiruire 
de cuvinte, comodă sau convențională, e nevoie 
ca ochiul interior să fie pus în stare de vibrație, 
vibrație ce trebuie să emane din şi prin text. Toc-
mai în ajutorul textului şi al elevului intimidat 
de liric, care dintr-o comoditate a efortului de 
receptare sau dintr-o dificultate de procesare a 
textului nu depăşeşte bariera actului de lectură, 
consider că un auxiliar media (casete audio-vi-
deo, prezentări PowerPoint) ajută la deblocarea 
canalului receptor al elevului. De aceea, consider 
importantă intrarea în text, care se poate face nu 
numai printr-o simplă lectură - realizată sau nu 
cu har de către dascăl -, ci şi printr-o înregistrare 
audio sau o mărturie video a poetului însuşi. Nu 
întotdeauna elevul poate percepe anumite trăiri 
ale sufletului matur. Cum să-l apropiem de eroul 
liric, de simțirile acestuia?

Audierea variantei muzicale a textului liric 
va crea o atmosferă de reflexivitate, ajutându-l 
pe elev să-l înțeleagă pe acel care şi-a aşternut 
sufletul în cuvinte. Cred că asocierea dintre cu-
vânt/text-muzică-imagine permite (re)lectura 
motivată a textului, altfel decât prin simpla citi-
re a lui, şi înlesneşte ajungerea la miez, adică la 
semnificațiile operei, contribuind la formarea 
sensibilității estetice a elevului şi trezind interesul 
pentru lectură.

Lectura necesită nu numai îndrumare, ci şi 
control. Sondajul în lectura particulară trebuie 

să constituie o cerință obligatorie, manifestată 
în cadrul verificării cunoştințelor elevilor. Contro-
lul lecturii elevilor trebuie să fie o activitate per-
manentă a învățătoarei/profesorului de limba şi 
literatura română, spre a preveni comoditatea, 
efectuarea unei lecturi facile, superficialitatea, 
neglijarea cărților. Pentru evaluarea lecturii, în 
funcție de scopul urmărit, se vor putea parcurge 
următoarele modalități:

Verificarea caietelor de lectură suplimentară 
sau a fişelor de lectură: se face periodic, iar co-
rectarea acestora oferă indicii despre ce citeşte 
elevul, ce reține din ceea ce citeşte, cum înregis-
trează informațiile, cum selectează date şi perso-
naje semnificative. Corectarea acestor caiete/fişe 
este urmată de analiza concluziilor în fața întregii 
clase, cu prezentarea aspectelor pozitive şi nega-
tive.

Convorbirile cu clasa şi individuale despre lec-
turile elevilor: sunt foarte utile, deoarece oferă 
informații cât mai multe şi cât mai precise asupra 
materialului citit, elevii beneficiind şi de întrebă-
rile ajutătoare ale cadrului didactic.

Observarea performanțelor: se vor evidenția 
elevii care, în urma lecturii particulare, îşi com-
pletează informațiile, se exprimă îngrijit, nuanțat, 
apreciind acest lucru ca un gest de silință şi 
inteligență.

Afişarea unui tabel cu evidența lecturii elevilor 
în clasă: va stimula concurențial cititul cărților.

Controlul fişelor de cititor de la bibliotecă: 
ajută cadrul didactic să vadă cât de preocupați 
sunt elevii pentru lectura suplimentară, ce şi cât 
citesc, ce preferințe au.

Importanța lecturii este evidentă şi mereu ac-
tuală. Lectura este un instrument care dezvoltă 
posibilitatea de comunicare între oameni, făcân-
du-se ecoul capacităților de gândire şi limbaj. 
Lectura elevilor este un act intelectual esențial, 
care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală 
şi familie.

„Cartea este un ospăț al gândurilor la care ori-
cine este poftit.” Dacă vom şti să trezim interesul 
elevilor noştri pentru citit, dacă vom îndruma, ve-
rifica şi stimula în acest scop, vom creşte generații 
care vor simți o „sete” permanentă pentru citit, 
pentru cunoaştere, pentru lărgirea orizontului lor 
cultural, ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra 
vieții şi activității lor, căci, aşa cum spunea Miron 
Costin: „Nu e alta mai frumoasă şi mai de folos în 
toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților”.
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Intinerar poetic

Victorie circulară

Iarba crudă avea
mișcări circulare,
pe alocuri.
Circular era și mirosul acesteia,
tot pe alocuri.
Gândeam circular.
Pielea îmi devenise ușor albăstruie,
ochii îmi deveniseră încețoșați.
Urma să-mi dau jos masca tristă         
și să-mi iau una veselă,
însă un fâlfâit de aripi
m-a scos din starea circulară.
O limbă bifurcată, un șuier ușor,
colți încovoiați din care ieșea
o picătură de venin...
Lovituri de aripă,
sărituri înainte și-napoi,

lovituri de cioc, zvârcoliri
și eu... nemișcată.
Câștigătorul acelei lupte?!
Circularul!
Fiecare amintire
are frumusețea ei circulară...
Spre ieri privesc fără teamă,
fără mânie.
Sunt ceea ce sunt!
În garderobă sunt o mulțime
de măști prăfuite,
prăfuite circular.

Vanitate
Modelarea caracterului,
a personalității mele,
trasarea conturului
la cele patru corpuri
(precis sunt mai multe)

LĂCRIMIOARA IVA - 
scriitoare, poetă, membru al 
Uniunii Scriitorilor din Româ-

nia, redactor-șef al ,,Ma-
gazin critic” și ,,Cutezător”, 
președinte Euro Education 

Sardinia
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pe care mi le ştiu,
se realizează cu măiestrie,
de-o mână invizibilă,
c-un şablon,
invizibil şi acesta.
În cunoaşterea creştină
cele patru corpuri sunt:
corp carnal, corp natural,
corp spiritual şi corp divin.
Contururile nagâților
sunt trasate şi fasonate
la perfecțiune
de aceeaşi mână invizibilă
şi cu acelaşi şablon invizibil.
De ce mă simt superioară
unui nagâț?
De ce?

Doamne, ce n-aș da să fiu pasăre!

Amprentele de aripi
de pe cer
sunt ale lui Goya
sau ale lui Caravaggio?
Vibrațiile pietrei
sunt ale lui Rodin
sau ale lui Brâncuşi?
Prin ochii păsărilor
lumea are un stol de dimensiuni.
Păsările ştiu diferența
până şi visul de realitate,
pe când eu
stau pe o piatră,
privesc cerul
şi-mi dau seama
că nu sunt expertă
în nimic.
În ni-mic!
Doamne, ce n-aş da să fiu pasăre!

Dentist de furci

Mă uit în şopron.
Este plină
de furci ştirbe.
Nu mai sunt
mulți dentişti de furci.
Aproape toți
sunt în cer.
Printre aceştia
este şi bunicul.
Doamne, cum mai ştia
să le pună furcilor
dinți noi

printre ştirbături!
- Bunicule,
mi-e tare greu
să strâng fânul
cu furca ştirbă!
De bucurii
ce să mai zic?
Bunicul nu-mi răspunde.
O fi prea prins cu lucrul:
precis pune dinți noi
soarelui!

Care înger este bunica?

Bunica m-a sfătuit:
„Niciodată să nu refuzi
pe cine-ți cere
găzduire,
poate fi un înger!”
...
Dintre oaspeți
care-o fi bunica?
- Bunico, te rog,
scoate măcar
o aripă
de sub cămaşă!

Plesnitori

Din lut făceam plesnitori.
Le aruncam
în pereți de case părăsite.
Ne simțeam mari şi tari.
Reuşeam să plesnim tristețea
de la depărtare.
Eram tineri,
o luam în derâdere,
simțeam că-i suntem superiori.
Lucrurile s-au cam schimbat
de-o vreme.
Acum tristețea aruncă
cu plesnitori
în noi
şi ne simte inferioritatea.

Generozitate

De sfaturile bătrâneşti
iau aminte
mai mult păsările:
priviți-le cum ciugulesc
nimicul din mine
şi pe deasupra îmi şi cântă!
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Trestie gânditoare 
Deşi am retezat
lobul urechii stângi
al unui gând,
n-am reuşit să pictez,
asemenea lui Van Gogh,
lanuri de grâu
sau mâncători de cartofi,
nici măcar
o floare a soarelui.
Gândurile mele suferă 
de dromomanie:
se ascund atât de bine
încât, uneori, nici eu 
nu le pot găsi.
Pe ale lui Balzac
le-ați găsit
ascunse în Comedia umană.
Montesquieu a lăsat
pe dalele din camera sa
urmele paşilor săi.
Şi gândurile mele,
agitate fiind,
au lăsat urme pe dalele
din inima mea,
însă spiritul legilor
îi aparține lui,
nu mie.
Asemenea lui Mozart,

sunt bântuită de fantome,
însă niciuna
dintre fantomele mele
nu mă forțează 
să-mi compun
propriul requiem de înmormântare.
Guy de Maupassant şi-a descris 
halucinațiile auditive 
în nuvela ,,Pe apă",
vedeniile în ,,Hora".
Eu nu reuşesc
să-mi descriu 
halucinațiile şi vedeniile.
De ce?
Pentru că Maupassant
şi-a văzut ,,dublul",
pe când eu
încă n-am văzut
dubla mea?
După cum poți vedea,
deşi gândurile mele
au un sâmbure de nebunie,
mie îmi lipseşte
genialitatea.
Poate fi şi mai rău:
cineva să-mi fure
gândurile, de pildă.
Aş rămâne doar o trestie.
Acum, chiar dacă nu-s geniu,
măcar gândesc.

Unde nu este iubire
- Unde nu este iubire, nu-i nimic, nimic… din toate!
Dar ce lacrimi pot, Iubirea, s-o aducă înapoi?
- Doar acelea ce-n căință varsă grelele păcate,
Lăsând, fiule, uşoară, inima-Mi să cânte-n voi!
- Doamne, sufletul ce cheamă rareori e auzit
De acela ce nu ştie că-i chemat, că e iubit! 
- Rugătorul află, numai, că, prin Mine, o chemare
Se aude ca un trăznet şi aici… şi-n depărtare!
- O minune fără seamăn e Iubirea ce pogoară
Peste cel ce, făr-a crede, de Ea, totuşi, se-nfioară!
- Ce e, fiule, Iubirea, de nu, inimii, un dar,
Spre-a-şi dori, mirată foarte, în adâncu-i, mai mult 
Har?

Pentr-un zâm-
bet de copil

Lumea-i plină de 
copii:
Unii gureşi şi zglobii,
Alții, tare supărați, 
De răsfăț împovărați. 
 
Fulguleț, din cer, îi vede, 
Însă nu prea îi mai crede, 
Că doar a-nfruntat şi el, 
Vai, răsfățuri fel de fel. 
 
Rostul lui, de-atunci, e altul: 
Să coboare din înaltul 
Boltei sale-n chip umil, 
Pentr-un zâmbet de copil. 
 
Unul alb, curat, pe-o față 
Bosumflată, neagră, creață...

Elia David
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Doruri fără cuib
Am auzit undeva,
că pasărea oarbă
cântă mult mai frumos
şi glasul ei este rugă.
O caut de mult
în sufletul meu
şi-i recunosc glasul
şi-i ascult plânsul.
Îi dau firimituri de gând
şi apă-ndoită cu roua uitării de noi.
Ea mă cunoaşte 
şi ascultă glasul meu.
E pitită adânc
în gândurile mele,
în dunga-ndoielii
ce-mi umbreşte privirea.
Respirăm împreună
liniştea amintirilor,
retrăind oameni
şi doruri ce se nasc

fără cuib,
muriri şi-nvieri.
Sunt pitită şi eu
în sufletul păsării oarbe
şi sigur
mă caută de mult –
în oameni,
în locuri,
în singurătate,
în linişte 
şi-n frica de moarte…
Îmi cântă adesea
şi eu 
sunt orbul ce-ascult.

Spovedanie  
neterminată

Ştiu să iubesc în şoaptă
şi să-mi port tăcerea-n anotimpuri
şi voi scrie cu degetul pe nisip
cuvinte…
voi sta aplecată 
şi le voi acoperi cu palme în rugă.
Doar câțiva oameni
se vor opri curioşi,
singurii negrăbiți
şi îmi vor umbri spatele
şi nu vor crede
când le voi spune că vântul
mi-a luat singura spovedanie ne-
terminată
spre Răsărituri fără urme
de-ndoială şi frică.
Sunt aici şi-mi frâng tăcerea
în anotimpuri.

Monica Buţu

Nicoleta Crăete

separarea apelor
suferința ta e aer spre pas
deficit de prezență
năluci în balans

strânge în palme lacrimile
celuilalt
şi spală-ți ochii

să fii viu în moartea primită
cum suflul înnuntirii 
pe cruce

cum apele joase
de apele nalte separi
când păşeşti

umbră și vis
adevărul tău e fel şi e chip
iată viermii la nuntă

a fi nu înseamnă a avea
a avea nu înseamnă a fi

dacă nimicul e gol
urcă pe cruce şi şterge praful
de tot

adevărul tău e urzeală de ei
şi de noi
eşti sclavul sclavului tău
iar ce iei

ți se ia pe o ață

adevărul tău e umbră şi vis
priveşte-te-n ochi când nu eşti
mai ai o singură şansă

Foto:Brînzan Dora, clasa a XII-a A, 
prof. îndrumător Verdeş Rocselana
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Motivul creării lumii este împărțirea iubirii 
dumnezeieşti tuturor făpturilor. Ea este un dar al lui 
Dumnezeu pentru om, iar înțelegerea lumii ca dar ne 
arată adevăratul motiv al creației. Dumnezeu a creat 
lumea pentru ca ea să ajungă la o comuniune deplină 
cu El. Acesta este scopul creației. Pentru a înainta în 
comuniunea cu Dumnezeu şi înțelegând lumea ca dar 
dumnezeiesc, omul conştientizează responsabilitatea 
sa față de natură şi față de semeni. Raportându-se la 
lucruri şi la oameni ca la nişte daruri de la Dumnezeu, 
întreaga lume devine o şansă de înaintare în comu-
niunea cu Dumnezeu. Astfel se depăşeşte egoismul, 
creația fiind înțeleasă ca un cadru de dezvoltare a co-
muniunii Dumnezeu-om-lume.

Ziua I. Dumnezeu a creat lumina, separându-o de 
întunericul inițial. Lumina lumii nu este o necesitate 
supusă unei legi, ci e lucrarea lui Dumnezeu, după cu-
vântul psalmistului: „A Ta este ziua şi a Ta este noap-
tea. Tu ai întemeiat lumina şi soarele” (Psalm 73, 16).

Ziua a II-a. Dumnezeu a separat apele prin inter-
mediul tăriei care a fost numit cer. În contextul teori-
ilor cosmologice din Antichitate, unii Sfinți Părinți au 
interpretat tăria ca un mediu de stabilitate. Însă tăria 
trebuie văzută şi ca puterea şi înțelepciunea lui Dum-
nezeu de a susține lumea. 

Ziua a III-a. Dumnezeu creează uscatul, prin retra-
gerea apelor se formează oceanele şi mările. Tot în 
această zi apare vegetația. Sfinții Părinți evidențiază 
apariția vegetației înaintea soarelui pentru a accen-
tua că întreaga lume îşi are originea şi susținerea în 
Dumnezeu. Întreaga vegetație ce împodobeşte pă-

mântul nu-şi datorează existența luminii solare, nici 
ostenelii omului, ci puterii creatoare a Lui. 

Ziua a IV-a. Dumnezeu a făcut luminătorii: soarele, 
luna şi stelele. Astfel au apărut şi anotimpurile. Te-
oriile ştiințifice presupun apariția soarelui înaintea 
pământului, aşa cum cere logica aparentă. Dar zile-
le creației nu pot fi înțelese exclusiv prin intermediul 
legilor cunoscute din ştiințe. Ştiința are competență 
doar în studierea lumii observabile de după căde-
rea în păcat. Zilele creației ne arată că întreaga lume 
trebuieşte în mod vizibil prin Dumnezeu. Tendința 
de a considera soarele ca sursă a vieții de pe planeta 
noastră constituie o încercare de explicare naturalistă 
a lumii. Atât în lume, cât şi în împărăția lui Dumnezeu, 
lumina vine de la Dumnezeu. 

Ziua a V-a. Dumnezeu a făcut viețuitoarele din 
apă şi din văzduh. Printr-o interpretare forțată, 
evoluționismul consideră că speciile derivă unele 
din altele, inclusiv omul, care provine dintr-un anu-
mit strămoş comun cu maimuța. Din Facere, noi însă 
ştim că totul este Creația mâinilor lui Dumnezeu: „Şi 
a văzut Dumnezeu toate câte făcuse: şi iată erau foar-
te frumoase” (Facere 1, 31). „Mare eşti, Doamne, şi 
minunate sunt lucrurile Tale, şi nici un cuvânt nu este 
de ajuns spre lauda minunilor Tale. Că Tu, cu voia Ta, 
pe toate le-ai adus dintru neființă întru ființă. Cu pu-
terea Ta ții făptura şi cu purtarea Ta de grijă chiver-
niseşti lumea. Tu din patru stihii ai întocmit făptura 
şi cu patru vremi ai încununat curgerea anului. Pe 
Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăveşte luna. Ție se 
supun stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se 

CREDO

Crearea lumii văzute
,,Cât de mărite sunt lucrurile Tale, Doamne, 

pe toate întru înțelepciune le-ai făcut!” 
(Psalmul 103, 24)

  Mărgineanu Iulian Augustin
Colegiul Tehnic ,,Gen. Ghe. Magheru” Tg-Jiu 
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îngrozesc adâncurile. Ție slujesc izvoarele. Tu ai întins 
cerul ca un cort. Tu ai întărit pământul peste ape. Tu 
ai îngrădit marea cu nisip. Tu ai revărsat aerul spre ră-
suflare.” (Sf. Sofronie al Ierusalimului, Rugăciunea de 
la Bobotează - sfințirea Apei Mari). Sfinții Părinți insis-
tă asupra felurilor vietăților. Ei arată că fiecare fel de 
viețuitoare s-a făcut deodată şi acest fel îşi păstrează 
firea. Nu poate fi vorba de o trecere a viețuitoarelor 
dintr-un fel în altul. În schimb, pot exista mai multe 
variații în cadrul aceluiaşi fel. Sfântul Ambrozie spu-
ne: „Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde fiecare zidire 
din alcătuirea lumii (…). Leul zămisleşte leu; tigrul, 
tigru; bivolul, bivol; lebăda, lebădă şi vulturul, vultur. 
Ceea ce s-a poruncit o dată devine în fire un obicei 
pentru totdeauna”.

Ziua a VI-a. La porunca lui Dumnezeu, pământul 
a scos viețuitoarele de pe uscat: târâtoare, anima-
le, fiecare după felul său. Acum sunt pregătite toate 
condițiile pentru ca Dumnezeu să creeze omul. Dum-
nezeu îl face pe om în mod special: după un plan al 
Sfintei Treimi şi prin implicarea directă a lui Dumne-
zeu în actul creator, nu doar prin porunca divină, ca 
în cazul celorlalte viețuitoare. Dumnezeu l-a creat pe 

om ca o încununare a întregii creații. Omul este o sin-
teză între lumea nevăzută şi cea văzută, fiind un inel 
de legătură între Dumnezeu şi lume. Omul, recapitu-
lând în el toate elementele creației, este chemat să 
unească totul în urcuşul său către Dumnezeu. Sfântul 
Ioan Damaschin scrie: „Dumnezeu a făcut pe om ino-
cent, drept, virtuos, lipsit de supărare, fără de grijă, 
luminat cu toată virtutea, încărcat cu toate bunătă-
țile, ca o a doua lume, un microcosmos în macrocos-
mos, un alt înger închinător, compus, observatorul lu-
mii văzute, inițiat în lumea spirituală, împăratul celor 
de pe pământ, condus de sus, pământesc şi ceresc, 
vremelnic şi nemuritor, văzut şi spiritual, la mijloc în-
tre măreție şi smerenie, acelaşi duh şi trup”.

Ziua a VII-a. Sfânta Scriptură ne arată că, după ce 
Dumnezeu a creat lumea, „în ziua a şaptea S-a odih-
nit de toate lucrurile Sale pe care le făcuse”. Odihna 
lui Dumnezeu nu înseamnă o retragere sau o absen-
ță a lucrării lui Dumnezeu din creație. Sfinții Părinți 
arată că odihna lui Dumnezeu înseamnă pregătirea 
pentru odihna întregii creații în Dumnezeu. Toată 
creația se mişcă înspre Dumnezeu şi se desăvârşeşte 
în Dumnezeu.

Motto: ,,Că nu m-a ucis chiar din pântece, ca 
mama mea să-mi fi fost mormânt și pântecele ei să fi 
rămas veșnic însărcinat.” (Ieremia 20, 171)

,,Înotăm în sânge până peste cap”, vorba Părinte-
lui Nicolae Tănase de la Valea Plopului2:

,, (...) poporul român se face vinovat de un vot 
pentru un om, care împreună cu sistemul de atunci 
a dat Legea nr. 1 de după Revoluție. Vorbim de legea 
liberalizării avortului. Or când la baza societății nou 
ivite după Revoluție stă o lege pe sânge nu trebuie 
să avem prea mare mirare că lucrurile nu merg. Nu 

1bibliaortodoxa.ro
2  https://anchetespeciale.ro/romanii-inoata-in-sange-pana-peste-cap/

merg pentru că înotăm în sânge până peste cap!”
Nu pot uita nici cuvintele marelui poet creştin 

Ioan Alexandru3, alt fondator al mişcării pentru viață 
(provita) româneşti:

,,Celebrul vers 17 din Ieremia 20 l-am citat şi l-am 
propus să fie motto-ul Congresului mondial: „Cel mai 
dezastruos lucru de pe pământ este ca pântecele 
maicii tale să-ți devină mormânt.”

Un asemenea mormânt nu se poate dezlega nicio-
dată. De ce? Pentru că măicuța rămâne însărcinată cu 
un mort care nu poate ieşi din ea.

3 https://asociatiaprovita.ro/despre/istoricul-miscarii-provita-in-
romania/

RADU-BOGDAN BUȚU, fondator al Marșului pentru Viaţă Tg-Jiu

David Closson - ,,Principii biblice 
pentru un angajament pro-viaţă”

Cuvânt înainte la ediţia în limba română
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S-a pierdut, de asemenea, în Europa şi în lume, 
înțelesul lui Dumnezeu ca Persoană în sânul Sfintei 
Treimi. S-a pierdut Sfânta Treime care este simbo-
lul cel mai teribil al sfintei familii pe pământ: tată, 
mamă, fiu. Am dat exemplu din tradiția occidentală 
pe Millet, pictor francez cu celebrul său tablou: tata, 
mama şi pruncuțul care stă cu mâinile deschise ca şi 
Hristos răstignit. Îşi ține mâinile pe pieptul tatălui și al 
mamei. Dumnezeu nu-i singurătate, ci e comuniune.” 

În condițiile în care aveam, din 1920 până în 2015, 
peste un miliard de avorturi la nivel 
global4, iar în România, în perioa-
da 1958-20085, a fost lepădată cel 
puțin o Românie, cu geniile, medi-
cii, preoții, avocații, profesorii, ingi-
nerii, economiştii, agricultorii, etc., 
dar mai ales sfinții ei, oricâtă litera-
tură pentru viață ar apărea în țara 
noastră, tot ar fi poate prea puțin 
pentru stoparea ,,celui mai mare 
genocid din istorie”6.

În acest context, mă bucură tra-
ducerea în limba română (adresăm 
mulțumiri traducătorului, Simona 
Tripon) a broşurii scrise de David 
Closson ce scoate în evidență 
principii scripturistice pentru im-
plicarea în apărarea vieții de la 
concepție până la moartea natura-
lă, scop al întregii mişcării provita 
din țară şi la nivel internațional. O 
lectură benefică atât pentru publicul creştin, de orice 
confesiune, din România, cât mai ales pentru cei ce 
spun, răstălmăcind Scripturile, că Biblia, Cuvântul lui 
Dumnezeu, nu prezintă argumente contra avortului 
sau cuprinde o poziție vagă privind uciderea prunci-
lor în pântecele mamei lor.

Pe autor l-am cunoscut, pe calea lecturii, odată cu 
traducerea, mulțumită unor oameni mărinimoşi din 
Alianța Familiilor din România, a altor două broşuri 
importante pentru creştinii români. A apărut mai 
întâi ,,Principii biblice pentru implicarea noastră po-
litică: perspective, probleme şi vot7”, în traducerea 
Alinei Bulugu. A urmat apoi ,,Principii biblice privind 
sexualitatea umană: Studiu asupra culturii, Scripturii 
şi istoriei Bisericii”, beneficiind de o traducere de Eli-
4 https://www.culturavietii.ro/2015/01/08/este-oficial-peste-1-
miliard-de-avorturi-lume-din-1920/
5 https://www.culturavietii.ro/2011/01/27/statistica-avortului-
in-romania-1958-2008-o-realitate-infricosatoare/
6 Thomas Jacobson, link disponibil în nota de subsol nr. 4

7 Disponibilă gratuit online pe site-ul ARN: https://aliantare 
nastereanationala.ro/resurse/principii-biblice-implicarea-
politica/

za Voicu, ARN Spania.
Mă simt onorat să pot scrie acum câteva cuvinte 

despre cea de-a treia privind Biblia, viața din pântece 
şi avortul. 

Față de mişcarea provita americană, având zeci de 
ani de experiență în spate şi multe bătălii câştigate8 şi 
altele de câştigat în viitor, în România, suflarea pen-
tru viață (pro-life) e încă tânără, dar având premise de 
creştere ce îmi dau nădejde. Vorbesc în cunoştință de 
cauză, fiind eu însumi un truditor în această vie sau 

luând firav parte la acest sece-
riş mult, dar cu lucrători puțini. 
Să rugăm ,,deci, pe Domnul se-
cerişului, ca să scoată lucrători 
la secerişul Său.” (Matei 9, 38)

Citind cartea pe care o 
aveți înainte, am avut ocazia 
să (re)descopăr versete biblice 
ce dovedesc fără echivoc fap-
tul că omul este ființă umană 
deplină, cu trup şi suflet, încă 
din momentul concepției sau 
fecundării ovulului de către 
spermatozoid.

După ce aflăm inițial că 
încă există dispute privind po-
ziția Bibliei referitoare la avort, 
autorul ne defineşte termenul 
din urmă şi ne oferă câteva 
date semnificative privind 
acest fenomen. În disputa ce-

lor două tabere, cea pentru viață şi cea pro-avort (eu-
femistic intitulată pro-alegere9), un rol crucial îl joacă 
definirea conceptului de persoană referitor la pruncul 
din pântece. Din punct de vedere al vieții biologice, 
cel mai mic embrion uman (ca vârstă gestațională, nu 
ca mărime) îndeplineşte cele patru criterii necesare: 
metabolism, creştere/dezvoltare, reacție la stimuli şi 
reproducere. Dacă însă plecăm urechea la argumen-
tele celor pentru uciderea copilului, aceştia susțin că 
a fi om, biologic vorbind, este o noțiune distinctă de 
cea a persoanei, ceea ce duce implicit la nevoia de 
protecție din partea legii. Dacă ei, cât şi cei ce le ur-
mează filosofia, resping biologia şi genetica, atunci 
e aproape imposibil să existe un consens privind ce 
este şi ce nu este om/persoană în uter, coborând pe o 
pantă alunecoasă fără sfârşit a culturii morții.
8 A se vedea, de ex., recenta lege anti-avort din Texas: https://
r3media.ro/texas-interzice-avortul-dupa-6-saptamani-de-
sarcina-organizatiile-pro-avort-dau-vina-pe-curtea-suprema-ca-
nu-ar-fi-intervenit/
9 Ştim, prea bine, că ,,Manipularea prin limbaj precede 
manipularea socială” - https://www.culturavietii.ro/2011/04/29/
bioetica-manipularea-prin-limbaj-precede-manipularea-sociala/
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Lecturând Biblia, ce spune Cartea Vieții veşnice 
despre dreptul la viață al celor nenăscuți? Omul, 
coroană a creației divine, fiind făcut după chipul 
lui Dumnezeu şi menit să ajungă la asemănarea cu 
Creatorul său, este persoană de la concepție, lucru 
fără tăgadă şi recunoscut şi de majoritatea biologilor 
(95% din 5.502 persoane intervievate), conform unui 
studiu din 2018, citat de autor.

David Closson ne oferă suficiente temeiuri scrip-
turistice clare, precum:

Psalmul 139, 13-16 (Psalmul 138 în Biblia ortodo-
xă):

,,Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai al-
cătuit în pântecele maicii mele.

Te voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată. 
Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le cu-
noaşte foarte.

Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai 
făcut întru ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca 
în cele mai de jos ale pământului.

Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi şi 
în cartea Ta toate se vor scrie; zi de zi se vor săvârşi şi 
nici una din ele nu va fi nescrisă.” 

Psalmul 51, 5-6 (Psalmul 50, 6-7 în traducerea 
creştin-ortodoxă)

,,Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate 
m-a născut maica mea.

Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele as-
cunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.”

sau din Noul Testament, Luca 1, 39-45, unde avem 
istorisit episodul vizitei Maicii Domnului la Elisabeta, 
mama Înaintemergătorului Ioan:

,,Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în gra-
bă în ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda.

Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisa-
beta.

Iar când a auzit Eli-
sabeta salutarea Mariei, 
pruncul a săltat în pânte-
cele ei şi Elisabeta s-a um-
plut de Duh Sfânt,

Şi cu glas mare a stri-
gat şi a zis: Binecuvântată 
eşti tu între femei şi bine-
cuvântat este rodul pân-
tecelui tău.

Şi de unde mie aceas-
ta, ca să vină la mine Mai-
ca Domnului meu?

Că iată, cum veni la 
urechile mele glasul salu-
tării tale, pruncul a săltat 
de bucurie în pântecele 

meu.
Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini 

cele spuse ei de la Domnul.”
Acestea sunt doar câteva din exemplele din car-

te, pentru ca ulterior să descoperim şi cum Samson, 
David, Iacov, Iov şi Pavel din Tars au fost aleşi de Dom-
nul pentru a-L sluji pe când încă se aflau în pântece.

Dacă Biblia tranşează disputa pro/anti-avort, cum 
s-a raportat oare la această problemă Biserica Prima-
ră? Sunt menționate surse ca ,,Didahia sau Învățătura 
celor 12 Apostoli”, Sfântul Clement din Alexandria, 
Atenagoras, Tertulian, Ioan Hrisostom (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) sau Vasile de Cezareea (Sfântul Vasile cel 
Mare). Aflăm peste veacuri opinia lui Toma de Aqui-
no, a lui Jean Calvin sau a Papei Sixt al V-lea (1558).

Ajungând în epoca modernă, putem citi despre 
cum se raportează la avort catolicii, Biserica Ortodo-
xă sau diverse comunități din mediul protestant. De 
asemenea, trecerea în tabăra de apărare a vieții a 
unor nume sonore din industria avortului ca dr. Kathi 
Aultman, dr. Bernard Nathanson10 sau Abby Johnson 
ne dă nădejde că nu e târziu niciodată pentru o viață 
nouă în Hristos și că Dumnezeu poate întoarce de la 
păcat spre pocăință și iertare oameni ce au curmat 
multe vieți nevinovate, jertfind astfel diavolului daru-
rile lui Dumnezeu în viața părinților, copiii.

Concluzionând, învățătura Bibliei despre viața in-
trauterină este clară, iar punctul ei de vedere privind 
condamnarea avortului se reflectă în majoritatea co-
munităților creștine: ortodoxe, catolice, protestante.

Însă există oare vindecare și iertare de la Dumne-
zeu post-avort?

Vă pun înaintea inimii și minții, dragi cititori, ur-
mătorul fragment din versetul de la 2 Petru 3, 9: 
Dumnezeu ,,îndelung rabdă pentru voi, nevrând să 
piară cineva, ci toți să vină la pocăință.”

10 Autorul filmului ,,Strigătul mut”, disponibil în română aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=jjyZxRQTABU
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Doamne, să văd! (Luca 18, 41) – sunt cuvinte-
le orbului din Evanghelie şi Mântuitorul l-a făcut 
să vadă nu doar cu ochii, ci şi cu sufletul. Să ne 
bucurăm, deci, de privire şi să înțelegem

că puterea văzătoare nu este de la noi, ci cu 
lucrarea Domnului se face. Dar păcatul a întu-
necat acest simț şi ne-a amăgit gândirea. „Că 
înşelăciunea poftei, spune Efrem Sirul, schimbă 
mintea cea fără de răutate şi întru biruirea ochi-
lor este toată osteneala diavolilor”. (Cuvinte sfă-
tuitoare)

Ştim să privim curat mai ales într-o lume în 
care suntem asaltați de tot felul de imagini? Te-
ologul Jean-Luc Marion vorbeşte despre imagini 
libere de orice cenzură care plac omului mo-
dern. Suficiența imaginii e marcată din ce în ce 
mai mult de dezvoltarea sa televizuală. Imaginea 
nu mai este expresia realității drepte, aşa cum a 
conceput-o Dumnezeu, ci a unei realități răstur-
nate, reconstruite de mintea îmbolnăvită a omu-
lui ce a cunoscut păcatul. Imaginea amăgeşte şi 
cu toate acestea atrage. Reclame, postere, revis-
te ne întâmpină pretutindeni, deschizând reali-
tăți trucate. Ochiul nu mai caută icoana pentru 

că la icoană se ajunge prin rugăciune, el priveşte 
televizorul, alternativa ideală pentru că îndeam-
nă la comoditate, priveşte reviste de senzație şi-
şi dezvoltă în locul privirii curate, pofta vederii.

Ochiul devine receptacul al răului şi necură-
ției, frumos ambalate într-o privire cosmetizată 
ea însăşi până la pierderea frumuseții inițiale. 
Astăzi, mai mult ca oricând, a-ți afirma identita-
tea se reduce la a recunoaşte şi a transmite ima-
ginea sinelui – un eu ca imagine. Toți devenim 
nişte „euri ca imagine”. Unde mai este chipul lui 
Dumnezeu în noi? Mai putem nădăjdui să ajun-
gem la asemănarea cu El?

După ce ascundem frumusețea originară şi 
pură sub părelnica şi amăgitoarea frumusețe de 
consum, devenim cu toții o lume de nevăzători 
duhovniceşte. Cum vom putea privi cu bucurie 
Împărăția Cerurilor cât timp am uitat să ne desfă-
tăm privirea cu Frumosul pe care Dumnezeu l-a 
creat şi ni l-a dat spre stăpânire? Să zicem îm-
preună cu Psalmistul David: „Întoarce, Doamne, 
ochii mei ca să nu vadă deşertăciune!” (Psalmi 
118, 37)
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Gândului libertății îi stă întotdeauna alături ace-
la al (anulării) eventualității săvârşirii răului. Absen-
ța raportării răului la starea de libertate ar elimina 
răspunderea pentru efectele lui, ar face din suflet 
un obiect inert al unor 
implacabile influențe din 
mediul exterior. Atunci, 
dacă nu i se recunoaşte 
aptitudinea asumării ac-
telor sale, dacă i se neagă 
capacitatea înălțării de pe 
urma unei oricât de seve-
re pierderi a luminii, sufle-
tul e condamnat la sclavie, 
iar divinitatea e amăgire, 
valorile sunt năluciri, me-
tafore. Sumar tratate lu-
crurile, e de ajuns ideea 
că proveniența răului nu 
e una transcendentă, fiind 
conexă materiei, găsindu-şi explicație prin raporta-
re la existențele supuse distrugerii. Creştinismului 
îi apare ca evidentă imposibilitatea ca sursă a rău-
lui să fie divinitatea, căci răul, similar binelui, este 
inefabil depăşit de iubirea, de libertatea, de dinco-
lo de concept; aşadar, nu aceea îi e originea. Răul 
nu poate fi parte a luminii spirituale, după cum nici 
produs ori emanație a ei. E, însă, de asemenea, 
conform creştinismului, nepotrivit ca statutul de 
focar al răului să fie atribuit materiei, „ci principiul 
răului (…) provine din voința rațională a fiecăruia. 
Cugetul fiecăruia e cauza răutății lui. El e răul.”[1] 
Căci sufletului omenesc îi revine, pe lângă faculta-
tea imaginației, şi aceea a rațiunii, prin care discer-
ne între diferitele reprezentări formate pe urmele 
unor percepții ce îi sunt date din exterior. Mani-
festare a iubirii divine, rațiunea, Logosul, respinge 
acea parte a reprezentărilor care nu îi corespund. 
Sunt primite, în schimb, cele participante la divin, 
pe care sufletul trebuie să le adopte ca repere. 

Voința rațională este, aşadar, cea care alege 
a nega firescul, binele, şi a se exterioriza în sens 
contrar, al nefirescului, al răului. Cunoaşterea pro-
priilor trăiri sau afecte face limpede adevărul că, 
de fapt, e prezent, aici, întotdeauna, oricare ar fi 
condițiile exterioare, un asentiment din partea 

minții, acordat atitudinii pentru care se optează. 
Determinantă în adoptarea unor atitudini şi săvâr-
şirea unor acte supuse credinței şi rațiunii e, prin 
urmare, singură, libera voință. E necesară, desigur, 

puterea pe care sufletul o ia din comuniunea sa cu 
energiile spirituale, însă decisiv este propriul său 
aport. Cugetul omenesc concentrează, totodată, în 
sine urmele a o mulțime de acte ce dau chip răului 
şi a unei imensități de gânduri şi atitudini nefireşti. 
Atunci când nuclee interioare ale revoltei şi nimici-
rii irump în afară, conştiința suferă alterare şi se în-
depărtează de spirit, fapt ce îi e în sine condamna-
re şi pedeapsă. Orice abatere de la calea către scop 
(libertate) întipăreşte, în suflet, trăsături specifice, 
în clipa deplinei interiorizări, întregul celor afecta-
te de falsitate, de ignorarea frumosului ori de lip-
sa unui conținut moral apărându-i conştiinței ca o 
derulare a propriilor separări de adevăr; ,,devenim 
şi acuzatori şi martori împotriva noastră înşine.”[2] 
Aşadar, ,,când sufletul ajunge să fie rupt de rându-
iala, de ordinea şi armonia care-i fuseseră date de 
Dumnezeu când a fost creat, ca să-i mijlocească 
posibilitatea de a săvârşi fapte bune, de a încerca 
sentimente folositoare, fără să recâştige, în ele, 
împăcarea în unitatea simțurilor raționale, atunci 
se va gândi că el suferă pedeapsa acestei destră-
mări lăuntrice şi că resimte suferința nestatorniciei 
şi a propriei sale dezordini.”[3] Atinse, însă, de pu-
ritatea eternă, conflictul lăuntric şi rupturile sunt 
substituite, în suflet, de întoarcerea la coeziunea 

Pr. prof. Ionel Cioabă

Problema răului
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interioară şi de perpetuarea ei. Totalitatea exis-
tențelor ajunge copleşită de spirit, aceasta având 
semnificația că oricărui fiind, luat în parte, spiritul 
îi va fi esență şi mobil al tuturor manifestărilor. ,,El 
va fi totul în fiecare ființă, în înțelesul că tot ceea 
ce e făptură cugetătoare (…) poate simți, înțelege 
şi crede că totul va fi numai Dumnezeu şi că ea nu 
va face nimic altceva decât să-L simtă pe Dumne-
zeu, să cugete la El, să-L contemple, să-L respecte 
ca Dumnezeu, că, de acum, Dumnezeu va fi în toți, 
cu toate înclinările lor (…). Atunci, nu va mai exista 
deosebire între bine şi rău, căci nu va mai exista 
rău. (…) Dumnezeu Îşi este Lui totul, El, în care răul 
nu poate exista.[4] (…) El toate le-a făcut ca viață 
să aibă, iar tot ce a fost făcut ca să existe nu poate 
înceta de a exista (…); nişte ființe care au fost fă-
cute de Dumnezeu ca să existe şi să dureze nu pot 
primi o moarte care le-ar atinge în însăşi substanța 
lor.”[5] E, aici, exprimată ideea de apocatastază. 

Valoarea simbolică a apocatastazei e aceea de 
întoarcere la condiția primordială, edenică, a firii 
omeneşti, nu însă în margini temporale, încadrând 
evoluții sau căderi, ci într-o sferă a eternității. E o 
restaurare ce reclamă eshaton-ul, sfârşitul timpu-
lui, stingerea universului actual. Ceva asemănător 
susținuse deja Anaximandru, pentru care ,,prin-
cipiul şi elementul (…) este infinitul”[6]; din acest 
principiu,  iau naştere ,,lumi nenumărate, <<unele  
făcându-şi statornic apariția, altele pierind>>”[7]. 
,,Heraclit Efeseanul este de aceeaşi părere şi vor-
beşte foarte lămurit când învață că există o lume 
veşnică şi altă lume trecătoare; iar aceasta, în ce 
priveşte întocmirea ei, nu se deosebeşte de cea-
laltă decât prin însuşirile lor. Heraclit învață că lu-
mea veşnică este alcătuită din elemente de aceeaşi 
natură şi rămâne întotdeauna la fel cu ea însăşi, 
spunând aşa: <<Lumea, care este aceeaşi pentru 
toți, n-a făcut-o nici un zeu, nici un om, ci a fost tot-
deauna şi este şi va fi foc veşnic viu, care se aprin-
de după anumite măsuri şi se stinge după anumi-
te măsuri.>>”[8] Continuându-l pe Heraclit, stoicii 
consideră focul  principiu fundamental; ,,<<din el, 
ca element prim, se constituie restul, prin transfor-
mare, şi în el, ca termen ultim al lor, se dizolvă, to-
pindu-se, totul.>>”[9] 

Stoicismul adoptă învățătura despre ekpirosis, 
reprezentându-şi că zeul creează universul, după 
care, pe urma unui cataclism atotcuprinzător, şi-l 
integrează din nou; se produce o perpetuă alter-
nare a generărilor şi nimicirilor Universului. De 
adăugat că fiecare dintre lumi îi e, sub orice as-

pect particular, asemănătoare celei ce o precede. 
De pildă, o conştiință individuală anumită apare, 
în fiecare dintre lumile succesive, cu trăiri şi acte 
identice acelora care i-au definit existențele ante-
rioare. Libertatea e, astfel, desigur, anulată. Ceea 
ce, privitor la apocatastază, desparte origenismul 
de alte învățături este proiectarea ei ca eveniment 
eliberator, al refacerii unității cu dimensiunea eter-
nă, ideală.[10] Problema răului, ca pierdere sau  
neatingere a libertății veritabile, trimite la aceea a 
morții spiritului.

[1] Origen, Contra lui Celsus, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1984,  pg. 287

[2] Ibidem, pg. 174
[3] Ibidem, pg. 175
[4] Ibidem, pg. 254
[5] Ibidem, pg. 256 – 257
[6] Diogenes Laertios, Despre viețile și doctri-

nele filosofilor, Editura Academiei, Bucureşti, 1963, 
pg. 155

[7] W.K.C. Guthrie, O istorie a filosofiei grecești, 
Editura Teora, Bucureşti, 1999,  vol. I, pg. 90

[8] Clement Alexandrinul, op. cit., pg. 370
[9] G.W.F. Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei,  

Editura Academiei, Bucureşti, 1963, vol. I,  pg. 19
[10] Gândul apocatastazei e prezent şi în rându-

rile altor filosofi creştini; de pildă, ale lui Grigore de 
Nyssa. Acesta respinge, însă, decis, teza origeniană 
a preexistenței sufletului. El afirmă credința fermă 
în eliberarea eshatologică a oricărui fiind, a tutu-
ror realităților, inclusiv a duhului însuşi al răului. 
O credință rezemată pe teza, cu limpede trimitere 
critică la doctrina gnosticilor, că răul, provenind din 
libertatea inferioară a conştiinței, e lipsit de carac-
ter de sine stătător, fiind, ca atare, imposibil să aibă 
parte de eternitate. „Învierea este restaurarea firii 
noastre la starea ei originară - adică în viața ei de la 
început, al cărei întemeietor a fost Însuşi Dumne-
zeu; (…) firea omenească era un lucru dumnezeiesc 
mai înainte ca (…) să încline spre rău. (…) Scopul lui 
Dumnezeu este (…) acesta: după ce întreaga noas-
tră fire va ajunge la desăvârşire prin fiecare om în 
parte (…), li se va oferi tuturor oamenilor împăr-
tăşirea din bunătățile dumnezeieşti (…); toată fe-
ricirea care ne va zămisli din înviere ne va întoarce 
la starea fericită de la început.” (Grigore de Nyssa, 
Despre suflet și înviere, Editura Herald, Bucureşti, 
2006, pg. 100 – 107)
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI

Dragobetele, numit şi Cap de Primăvară sau Cap 
de Vară, era sărbătorit, în funcție de zona etnografi-
că, într-una din zilele de la sfârşitul lunii februarie (24 
sau 28 februarie), ori la începutul lunii martie (1 sau 
3 martie). Astăzi, sărbătoarea de Dragobete are loc în 
ziua de 24 februarie.

Legendele spun că Dragobetele era fiul Babei Do-
chia - un tânăr voinic, frumos şi bun, care inspiră fe-
telor şi femeilor dragoste curată. Chiar numele ,,Zâ-
nul Dragobete” semnifică întruchiparea unei făpturi 
dragi.

În ziua de Dragobete, era obiceiul ca fetele să 
strângă apă rezultată din topirea zăpezii şi să se spe-
le cu ea tot anul: aşa vor fi frumoase şi îndrăgite de 
băieți. Tot în această zi se făcea  ,,dragobetele de dra-
goste”.  Fetele luau din pădure apă de pe florile de 
fragi şi se spălau cu ea, zicând:

,,Floare de fragă 
Din luna lui Marț. 
La toată lumea să fiu dragă 
Urâciunile să le desparți!”
Pe lângă ,,apa de nea” şi ,,apa de floare de fragă”, 

femeile foloseau apa de ploaie din luna martie. Ele o 
întrebuințau la întărirea castraveților murați şi a ver-
zei murate, care încep să se înmoaie când dă căldura.

În credința poporului român, în ziua Capului de 
Primăvară, începe perioada de împerechere a ani-
malelor.

Fetele şi băieții se adunau în grupuri mari şi 
mergeau la pădure, unde culegeau primele flori de 
primăvară. Stând în jurul focului, tinerii cântau, vor-
beau şi glumeau.

La prânz, coborau în fugă spre sat şi fiecare băiat 
îşi alerga fata preferată. Când doi băieți fugeau după 
aceeaşi fată, ea se lăsa prinsă de băiatul care-i plăcea 
mai mult.

Tot în ziua de Dragobete se făceau ,,însurățirile” 
între fete şi ,,înfrățirile” între băieți. Pentru a deveni 
frați/surori de cruce, tinerii îşi crestau brațul stâng în 
semnul crucii până sângerau; îşi suprapuneau brațele 
zgâriate până când li se amesteca sângele, apoi se îm-
brățişau şi jurau să se ajute până la moarte.

Acest vechi obicei datează pe meleagurile noastre 
încă de pe vremea strămoşilor noştri, tracii.

Dragobetele
Popescu Aida

Profesor coordonator: Mărgulescu Marcela-Carmen

La 24 februarie, în ziua când Biserica Ortodoxă 
sărbătoreşte Aflarea capului Sf. Ioan Botezătorul, spi-
ritualitatea populară îl consemnează pe Dragobete, 
zeu al tinereții în Panteonul autohton, patron al dra-
gostei şi al bunei dispoziții.

Dragobetele era ziua când fetele şi băieții se îm-
brăcau în haine de sărbătoare şi, dacă timpul era fru-
mos, porneau în grupuri prin lunci şi păduri cântând, 
căutând primele flori de primăvară. 

Fetele strângeau în această zi ghiocei, viorele şi 
tămâioare, pe care le puneau la icoane, pentru a le 
păstra până la Sânziene, când le aruncau în apele cur-
gătoare. Dacă, întâmplător, se nimerea să găsească 
şi fragi înfloriți, florile acestora erau adunate în bu-
chete ce se puneau, mai apoi, în lăutoarea fetelor, în 
timp ce se rosteau cuvintele: ,,Flori de fragă/Din luna 
lui Faur /La toată lumea să fiu dragă/Urâciunile să le 
desparți''.

DRAGOBETELE - sărbătoarea iubirii la români
Merfu Bianca

Profesor coordonator: Mărgulescu Marcela-Carmen
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În dimineața zilei de Dragobete, fetele şi femeile 

tinere strângeau zăpadă proaspătă, o topeau şi se 
spălau cu apa astfel obținută pe cap, crezând că vor 
avea părul şi tenul plăcute admiratorilor.

De obicei, tinerii, fete şi băieți, se adunau mai 
mulți la o casă, pentru a-şi ,,face de Dragobete", fiind 
convinşi că, în felul acesta, vor fi îndrăgostiți întregul 
an, până la viitorul Dragobete. Această întâlnire se 
transforma, adesea, într-o adevărată petrecere, cu 
mâncare şi băutură. De multe ori, băieții mergeau în 
satele vecine, chiuind şi cântând peste dealuri, pen-
tru a participa acolo la sărbătoarea Dragobetelui.

Dragobetele trebuia ținut cu orice preț: Dacă nu 
se făcea cumva Dragobetele, se credea că tinerii se 
vor îndrăgosti în anul care urma. În plus, un semn rău 
era dacă o fată sau un băiat nu întâlneau la Drago-
bete măcar un reprezentant al sexului opus, opinia 
generală fiind că, tot anul, respectivii nu vor mai fi 
iubiți, iar dacă o fată ieşea împreună cu un băiat şi nu 
se sărutau se credea despre ei că nu se vor mai iubi 
în acel an.

Dragobete - sărbătorit în ziua împerecherii păsă-
rilor

El este sărbătorit în ziua împerecherii păsărilor, 
care se strâng în stoluri, ciripesc şi încep să-şi con-
struiască apoi cuiburile. Păsările neîmperecheate 
în această zi rămâneau stinghere şi fără pui până la 
Dragobetele din anul viitor. Asemănător păsărilor, fe-
tele şi băieții trebuiau să se întâlnească pentru a fi 

îndrăgostiți pe parcursul întregului an. Pretutindeni 
se auzea zicala: ,,Dragobetele sărută fetele!"

Dragobetele identificat cu Năvalnicul
Dragostea curată a tinerilor, asociată de români 

cu ciripitul şi împerecherea păsărilor de pădure este 
pusă sub protecția unei îndrăgite reprezentări mitice, 
Dragobetele. El este identificat şi cu o altă reprezen-
tare mitică a Panteonului românesc, Năvalnicul, fe-
cior frumos care ia mințile fetelor şi nevestelor tine-
re, motiv pentru care a fost metamorfozat de Maica 
Domnului în planta de dragoste care îi poartă numele 
(o specie de ferigă).

Etmologia cuvântului Dragobete 
Una din ipoteze este că Dragobete ar putea prove-

ni din slava veche: dragu biti - a fi drag. O altă ipoteză 
spune că numele provine din cuvintele dacice trago 
- țap şi bete - picioare (pedes, în latină). Pierzându-
se limba dacă, trago a devenit drago, iar pede - bete 
(cum se numesc cingătorile înguste, fâşiile țesute). 
Țapul simbolizează puterea de procreare, forța vitală, 
fecunditatea.

Culegătorii de folclor de la sfârşitul veacului al XIX-
lea şi din prima parte a secolului al XX-lea au mai în-
registrat şi alte denumiri pentru această sărbătoare, 
precum ,,Ioan Dragobete", ,,Dragostitele", ,,Sântion 
de primăvară", ,,Cap de primăvară", ,,Cap de vară 
întâi", dar şi ,,Dragomiru-Florea" sau ,,Granguru". În 
unele tradiții este numit fiu al Babei Dochia şi cumnat 
cu eroul vegetațional Lăzărică.

Hîrșovescu Carla
Profesor coordonator: Mărgulescu Marcela-Carmen

Pe 24 februarie se iubeşte. Se iubeşte în stilul dul-
ce, românesc, în cel mai intens şi curat mod. E zi de 
primăvară, iar natura revine la viață, florile anotim-
pului ne încântă simțurile, voia bună e la ea acasă pe 
plaiurile mioritice.

 Dragobetele a luat naştere prin tradiția autentică 
românească. Este o sărbătoare, din păcate, de mulți 
uitată, dar şi necunoscută multor români, având 
preponderență în mediul rural. Din păcate, în mediul 
urban, românii nu țin cont de 24 februarie.

 De 24 februarie, spune-le celor din jurul tău că e 
sărbătoare românească. Spune-i celui de lângă tine, 
persoanei iubite, ,,Te iubesc“, ,,Dragobete, te iubesc!“ 
ori salută fetele şi pronunță: ,,Dragobetele sărută fe-
tele!“ Oferă-i persoanei de lângă tine un cadou sim-
bolic, o floare…

 Dragobetele este fiu al Babei Dochia. Sărbătoa-
rea de Dragobete este echivalentul românesc al 
Valentine’s Day sau Ziua Sf. Valentin, sărbătoarea iu-
birii.

 Probabil, 24 februarie înseamnă, pentru omul 
arhaic, începutul primăverii, când natura se trezeşte, 
ursul iese din bârlog, păsările îşi caută cuiburile, iar 
omul trebuie să participe şi el la bucuria naturii.

 Entitatea mitologică asemănătoare lui Eros sau 
Cupidon, Dragobetele se diferențiază de blajinitatea 
Sfântului Valentin din tradiția catolică, fiind un bărbat 
chipeş, un neastâmpărat şi-un năvalnic.

 Preluat de la vechii daci, unde Dragobetele era 
un peştişor şi un naş al animalelor, romanii au trans-
figurat Dragobetele în protectorul iubirii celor care 
se-ntâlnesc în ziua de Dragobete, iubire care ține tot 

Dragobetele, Năvalnicul sau Logodnicul păsărilor
- Feciorul care iubește fetele -
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anul, aşa cum şi păsările se logodesc în această zi.

 Cine participă la această sărbătoare este ferit de 
bolile anului, de febră şi Dragobetele îi ajută pe gos-
podari să aibă un an îmbelşugat.

 Îmbrăcați de sărbătoare, fetele şi flăcăii se întâl-
neau în fața bisericii şi plecau să cânte prin păduri şi 
lunci. Fetele se întorceau în sat alergând, obicei numit 
zburătărit, urmărite de câte un băiat căruia îi căzuse 
dragă. Dacă băiatul o ajungea, iar fata îl plăcea, îl 
săruta în văzul tuturor, sărut care însemna logod-
na celor doi pentru un an sau mai mult.

 Dragobetele era un prilej pentru comunita-
te pentru a se afla ce nunți se mai pregătesc pe 
toamnă.

 Nici oamenii mai în vârstă nu stăteau degea-
ba, ziua Dragobetelui fiind ziua în care trebuia să 
aibă grijă de toate orătăniile din ogradă, dar şi de 
păsările cerului.

 În această zi, nu se sacrificau animale, pentru 
că astfel s-ar fi stricat rostul împerecherilor. Feme-
ile erau obişnuite să atingă un bărbat din alt sat, 
pentru a fi drăgăstoase tot anul.

 Fetele mari strângeau decuseara ultimele 
rămăşite de zăpadă, numite ,,zăpadă zânelor”, 
iar apa topită din omăt era folosită pe parcursul 
anului pentru înfrumusețare sau descântece de 
dragoste.

 O altă tradiție spune că Dragobetele a fost 
transformat într-o buruiană numită năvalnic de 
Maica Precistă, după ce nesăbuitul a îndrăznit să-i 
încurce şi ei cărările.

 Personal, îmi imaginez că Dragobetele vine de 
la numele flăcăului numit Drago şi o fată numi-
tă Beta (Baba Dochia). Dragostea dintre ei a dus 

la zămislirea unui flăcău pe nume Dragobete (iubire 
veşnică).

 Indiferent cum dorim să traducem Dragobetele, 
nu trebuie să uităm că este ziua dragostei, a iubirii, 
a împăcării, a trăirilor frumoase şi veşnice dintre oa-
meni, păsări, plante, viețuitoare. Să-i spunem, din su-
flet, aproapelui nostru: ,,Te iubesc!”

Oameni buni din lumea mare,
La creștini, e sărbătoare.
Noi sărbătorim frumos,
Învierea lui Hristos!

Azi, la masă, noi ciocnim
Ouă roșii, încondeiate,
Cu toții ne înveselim
Cu rudele apropiate.

Iar oamenii buni la suflet
Azi, cu bucurie, dau
Cozonac și ouă roșii
Săracilor care n-au.

În noaptea de Înviere,
Când clopotele bat,
Primește de la mine:
Hristos a înviat!

DRAGOBETE
Autor: Cotojman Roxana

De Paști...
Stroie Alexandru, elev clasa a VI-a, 

Școala Generală „Sfântul Nicolae”, Tg-Jiu
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PRO TEHNICA

Fizica cuantică se axează pe explicarea com-
portamentului materiei şi luminii la o scară 
dimensională foarte mică, corespunzătoare 
atomilor şi fotonilor („particulele” de lumină). 
Formalismul matematic al mecanicii cuantice le 
permite oamenilor de ştiință să cerceteze feno-
menele fizice şi să le verifice prin experimente.

Nu există nimic deosebit în ceea ce priveş-
te fizica cuantică. 
Aceasta este o teorie 
ştiințifică la fel cu ori-
care alta care înde-
plineşte cerințele ri-
guroase ale metodei 
ştiințifice.

Cu toate acestea, 
există cu siguranță 
unele aspecte ciuda-
te ale acestei teorii.

Cuvântul „cuan-
tic” este definit în 
dicționare ca însem-
nând cantitate, cotă 
sau parte. Principiul 
cuantic a fost aplicat 
în studiile de pionierat cu privire la natura luminii 
şi materiei, deoarece experimentele au sugerat 
că rezultatele măsurătorilor pot avea doar anu-
mite valori permise, o concluzie contrară obser-
vațiilor noastre cu privire la ce ne înconjoară şi 
intuiției noastre.

Conform fizicii cuantice, nimeni nu poate să 
prevadă cu certitudine rezultatele unor măsu-
rători experimentale. În acest sens, în mecanica 
cuantică rezultatele măsurătorilor sunt descrise 

în termeni de probabilități (cum ar fi, de exem-
plu, locul în care s-ar putea afla o particulă). De 
asemenea, fizica cuantică descrie lumina ca fiind 
atât particulă, cât şi undă, în acelaşi timp.

De ce este teoria cuantică atât de contraintu-
itivă? Ei bine, răspunsul la această întrebare încă 
face obiectul multor studii din domeniul cer-
cetării principiilor fundamentale ale mecanicii 

cuantice. Acestea 
încearcă să eluci-
deze ce se întâm-
plă cu adevărat la 
scara atomică.

În ciuda aces-
tor ciudățenii, 
fizica cuantică a 
devenit una din-
tre cele mai de 
succes teorii ştiin-
țifice care au fost 
dezvoltate până în 
prezent, oamenii 
de ştiință putând 
explica proprietă-
țile luminii sau di-

ferite fenomene fizice ce au loc în stele, gaze sau 
metale, cu ajutorul ei.

Cel mai important, teoria cuantică este pre-
dictivă, o cerință cheie în domeniul ştiinței.

Tranzistorii sunt componentele fundamentale 
ale microprocesoarelor şi aceştia generează biții 
de informații prin modul în care conduc curentul 
electric (1=conduc electricitatea, 0=nu conduc 
electricitatea). Tranzistorii sunt fabricați din ma-
teriale cunoscute sub numele de semiconduc-

Aplicaţiile fizicii cuantice în viaţa de zi cu zi
Prof. Brînzan Elena Liliana

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru
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tori, în care electronii purtători de electricitate 
pot ocupa doar anumite nivele discrete de ener-
gie, determinate de fizica cuantică. Pe măsură ce 
se adună mai mulți electroni, aceştia formează 
benzi permise de energie care sunt descrise tot 
de fizica cuantică.

Structura de benzi a energiei electronilor poa-
te fi modificată prin aplicarea unei tensiuni la fi-
rele conectate la tranzistor, ceea ce modifică mo-
dul în care acesta conduce electricitatea. Pe baza 
acestei proprietăți de comutare se pot construi 
aceste componente electrice fundamentale.

Fără mecanica cuantică nu s-ar fi înțeles semi-
conductorii, nu s-ar fi putut proiecta tranzistorul 
şi astfel nu ar fi fost realizate microprocesoarele.

Acelaşi lucru se poate spune şi despre alte 
dispozitive IT. Telefoanele mobile, de exem-
plu, folosesc circuite de înaltă frecvență care 
funcționează pe baza aceloraşi principii.

Pe Internet, ceasul computerului se poate sin-
croniza cu un server de timp care foloseşte cea-
suri atomice. Acestea se bazează pe descrierea 
cuantică a atomilor şi pe interacțiunea dintre lu-
mină şi materie pentru a produce un „tic” extrem 
de stabil în timp.

Aproape fiecare componentă aferentă tehno-
logiei informației, de la microprocesoarele din 

calculatoare şi servere până la modulatoarele 
optoelectronice şi diodele laser utilizate în comu-
nicațiile pe distanță mare din cadrul Internetului, 
îşi datorează existența înțelegerii fizicii cuantice.

Televizorul cu ecran plat utilizează un panel cu 
iluminare de fundal cu LED-uri. Acesta foloseşte 
o sursă de lumină foarte eficientă din punct de 
vedere energetic cunoscută sub numele de dio-
dă emițătoare de lumină.

Benzile de energie din semiconductori descri-
se de fizica cuantică şi teoria lui Planck cu privire 
la emisia radiațiilor sunt cele ce explică funcțio-
narea acestor dispozitive.

Unitățile optice de tip DVD utilizează un laser 
a cărui construcție s-a bazat pe teoria cuantică a 
radiației a lui Einstein şi pe progresele ulterioare 
în ceea ce priveşte emisia stimulată a radiației.

De asemenea, se poate menționa aici şi ima-
gistica prin rezonanță magnetică (RMN), o me-
todă modernă de investigație ce se bazează pe 
rezonanța magnetică. 

Toate acestea sunt dispozitive şi sisteme care 
au fost dezvoltate datorită cunoştințelor dobân-
dite cu privire la fizica cuantică.

Bibliografie:
https://www.stiintaonline.ro/
https://theconversation.com/

Albirea ţesăturilor a fost unul din scopurile 
cele mai importante ale utilizatorului de 

detergenţi. Prin albire se înţelege, în general, 
modificarea culorii spre decolorare, adică 
creşterea emisiei de lumină vizibilă la acelaşi 
nivel al luminii absorbite. Mai exact, albirea 
chimică este rezultatul degradării prin oxidare 
sau reducere a sistemelor colorate.

Coloranţii ce pot fi modificaţi prin albire 
chimică se prezintă într-o mare varietate 
structurală. Albitorii chimici distrug sistemele 
cromofore sau modifică grupele auxocrome, 
ceea ce duce la degradarea compuşilor coloraţi 
în unităţi mai mici, solubile în apă, şi mai uşor 
de îndepărtat în procesul de spălare. Cei mai 
utilizaţi albitori chimici în compoziţiile detergente 
sunt oxidanţii, datorită capacităţii de a distruge 
ireversibil (spre deosebire de agenţii reducători) 
murdăriile colorate fixate pe substraturile 
textile prin legături covalente şi nu prin forţe de 

Agenţi de albire chimică
Prof. ing. Mareși Luminiţa
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adeziune de natură fizică.
Murdăriile care pot fi îndepărtate prin 

albire chimică, în general de origine vegetală, 
conţin predominant compuşi polifenolici: 
antocianine de culoare roşie până la albastră 
(cireşe, mure, stafide roşii); coloranţi curcuma 
(muştar, curry), taninuri brune (fructe, ceai, 
vin roşu); polimeri organici de tip acid humic 
(cafea, ceai, cacao); derivaţi ai pirolului (clorofilă, 
betaine); coloranţi carotenoidici (morcovi, roşii) 
şi alţi coloranţi sintetici provenind din produse 
cosmetice, cerneluri, vopsele pentru păr.

Albitorii chimici acţionează asupra 
sistemelor cromofore, ducând la degradarea 
murdăriilor atât de pe substrat, cât şi în flota 
de spălare, ceea ce are ca efect reducerea 
culorii petelor, care devin astfel invizibile pentru 
percepţia vizuală.

Hipocloritul de sodiu este un cunoscut 
albitor chimic pe bază de clor. Deşi are foarte bune 
calităţi în îndepărtarea petelor şi dezinfectare, nu 
poate fi folosit în detergenţi datorită agresivităţii 
faţă de unele ingrediente prezente în compoziţie.

Pentru detergenţii granulaţi, 
componentele utilizate drept albitori chimici 
sunt persărurile.

Perboratul de sodiu monohidrat este 

cel mai adecvat pentru acest scop datorită 
solubilităţii şi conţinutului mai ridicat de oxigen 
activ în comparaţie cu perboratul tetrahidrat şi, 
pe de altă parte, datorită stabilităţii mai mari la 
stocare decât a percarbonatului.

Perboratul de sodiu acţionează în procesul 
de spălare nu numai prin capacitatea de albire 
chimică, ci şi datorită compuşilor cu bor care 
apar în flota de spălare în urma reacţiei de 
hidroliză. Aceştia au un rol complex în procesul 
de detergenţă ceea ce constă în:

 Capacitate tampon şi sursă de 
alcalinitate; 

 Sechestrarea ionilor de calciu;
 Stabilizare electrostatică a murdăriilor 

solide specifice;
 Reducerea tensiunii interfaciale 

murdărie uleioasă/apă.
Perboratul de sodiu a fost utilizat prima 

dată în 1907 în compoziţia primului detergent 
cu acţiune proprie produs de firma germană 
Henkel, PERSIL (PERboratSILicat).

BIBLIOGRAFIE:
1. St. Anastasiu, E. Jelescu, Detergenți și 

alți agenți de suprafață, Ed. Tehnica, Bucureşti, 
1968.

 Pasăre Elena Bianca, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Lungu Izabela Diana, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”

Profesor coordonator: Sarcină Emanuela

Europa are o populaţie de circa 740 de milioane de locuitori şi a fost pentru multă vreme 
una dintre cele mai populate părţi ale lumii. Găzduiește o mare varietate de popoare, limbi 
și culturi - rezultatul a mii de ani de migraţii, invazii, războaie și vasalităţi schimbătoare. 
În prezent, Europa cuprinde 44 de ţări, regiunea Tracia de Est din Turcia și partea vestică a 
Rusiei. Proiectele politice au fost modificate în repetate rânduri de-a lungul a sute de ani, 
dar majoritatea schimbărilor au apărut în secolul al XX-lea. A rezultat astfel pentru Europa 
un ansamblu de unităţi politico-administrative ce coincide doar în puţine cazuri cu mozaicul 
unităţilor etnico-lingvistice și această neconcordanţă alimentează o serie infinită de contestaţii 
și de revendicări care par imposibil să înceteze definitiv.

Europa este casa multor naţiuni, popoare și culturi care trăiesc foarte aproape unele 
de altele, de aceea sunt explicabile disputele îndelungate dintre ele. Pe lângă conflictul 
din Ucraina, care se derulează chiar sub ochii noștri, în Europa există zone în care dorinţa 
separatistă mocnește, cum ar fi:

Europa: PUNCTE FIERBINȚI
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ȚARA BASCILOR 

Populația bască din nordul Spaniei şi din 
sud-vestul Franței are cultură şi o limbă distincte. 
Din anii 1970, într-o încercare de a-şi câştiga 
independența față de Spania, bascii, reuniți în 
grupul armat ETA - Euzkadi Ta Askatusuna (Țara 
Bascilor şi Libertate) - au apelat la terorism. 
Chiar dacă în 2011, ETA a anunțat „ sfârşitul                   
definitiv al violenței”, dorința de separare 
rămâne încă. 

IRLANDA DE NORD
În 1921, Irlanda şi-a căpătat dreptul la 

autoguvernare, în timp ce şase comitate din 
cadrul ei, constituind Irlanda de Nord, au fost 
incluse în UK. De atunci, Irlanda de Nord este 
scena unui conflict violent între protestanți, care 
vor să rămână parte din UK, şi catolici, care vor 
unirea cu Irlanda.

KOSOVO
Sârbii şi 

etnicii albanezi 
s-au confruntat 
pentru controlul 
provinciei Kosovo 
în secolul al 
XX-lea. Serbia 

a opus rezistență violentă mişcărilor pentru 
independența kosovarilor, parțial din cauza 
faptului că se temea de unirea provinciei Kosovo 
cu Albania învecinată. Etnicii albanezi şi-au 
câştigat independența în 2008, după un război 
sângeros la finele anilor 1990.

REPUBLICA MOLDOVENEASCĂ NISTREANĂ 
Este o regiune separatistă din Republica 

Moldova, situată, în cea mai mare parte, pe malul 
stâng al Nistrului. Nu este recunoscută ca țară 
de niciun stat 
membru ONU. 
În regiune au 
fost numeroase 
c o n fl i c t e 
m i l i t a r e . 
N u m e l e 
Tr a n s n i s t r i a 
este de multe 
ori folosit 
pentru a face 
referire la 
acest teritoriu, 
dar cele două 
denumiri nu 
sunt sinonime, în regiunea Transnistria existând 
şi zone care sunt controlate de autoritățile de la 
Chişinău. 

În ultimii ani, acest subiect aproape 
dispăruse de pe agenda guvernărilor, însă 
evenimentele din Ucraina au retrezit atenția față 
de conflictul transnistrean.

Tot în Republica Moldova, dar mai 
puțin mediatizată, se află Regiunea Teritorială 
Autonomă Găgăuzia. Cu o suprafață de 1848 
km2 şi o populație de 134.535 locuitori, această 
regiune separatistă a fost fondată în anul 1994. 

Chiar dacă în spatele dorinței de 
independență se ascund multe motive, iar 
identitatea culturală joacă un rol important, în 
cele mai multe cazuri, tendințele separatiste 
se constată mai ales în regiunile cu economii 
puternice. De exemplu, Catalonia (Spania), 
Tirolul de Sud (Italia) sau Flandra (Belgia), iar 
exemplele pot continua.
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De unde provine?
Poate nu multă lume ştie, dar soarele oferă 

planetei noastre o putere de 10.000 de ori mai 
mare decât cea pe care o consumă momentan 

întreaga populație. Asta face 
să ne întrebăm: ,,Este posibil 
ca, într-o zi, întreaga planetă 
să se bazeze doar pe energie 
solară?" 

Ei bine, pentru a putea 
răspunde la această întrebare 
trebuie mai întâi să înțelegem 
cum funcționează panourile 
fotovoltaice din ziua de astăzi.

Tehnologia din spatele 
panourilor fotovoltaice este 
una complex, ce presupune cunoaşterea 
fenomenelor cuantice, însă este suficient 
să ne rezumăm la cauză şi efect pentru a-i 
înțelege principiile de bază. În primul rând, 
trebuie menționat faptul că toate panourile 
fotovoltaice actuale sunt construite din siliciu 
(Si), a doua cea mai abundentă resursă naturală 
de pe Terra, ceea ce face posibilă producerea 
lor în masă şi implicit, la un preț foarte mic. 
În al doilea rând, cercetările în domeniu fac 
această tehnologie tot mai eficientă, atingând 
astăzi un maximum de 44% pentru modelele 
experimentale şi de peste 20% pentru 
modelele comerciale. Aceste lucruri dovedesc 
încă o dată potențialul tehnologiei, cât şi 
rentabilitatea acesteia.

Cum funcţionează?
Aşa cum am amintit anterior, procesul 

de transformare a energiei solare în energie 
electrică este unul complex, însă uitându-ne 

doar la efectul pe care celulele 
fotovoltaice îl produc şi la cauza 
apariției acestuia, putem observa 
că energia electrică produsă de 
o celulă este proporțională cu  
cantitatea de radiație pe care 
soarele o emite către aceasta. De 
asemenea, cantitatea de energie 
produsă depinde şi de suprafața 
celulei, cu cât aceasta este mai 
mare, cu atât energia absorbită de 

la soare este mai mare.
Mai în detaliu, celulele fotovoltaice sunt 

formate dintr-un material semiconductor (Si) 
divizat în două părți numite joncțiuni: joncțiunea 
N ce conține un surplus de sarcină negativă 
(electroni) şi joncțiunea P ce conține un surplus 
de sarcină pozitivă (goluri). În momentul în care 
radiațiile solare ating suprafața celulei, electronii 
liberi din joncțiunea N sunt puşi în mişcare, 
ajungând în  joncțiunea P. Prin urmare, surplusul 
de electroni creat în joncțiunea P va putea ajunge 
înapoi în  joncțiunea N doar prin intermediul unui 
circuit exterior. Această mişcare a electronilor 
reprezintă, de fapt, curentul electric utilizabil, 
produs de celula fotovoltaică.

Deşi, în esență, procesul de transformare a 
energiei solare în energie electrică este destul de 

Ce este energia solară?
Prof. Dragomirescu Violeta

 Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”, Tg-Jiu
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complex, modul de utilizare al panourilor solare 
rămâne în continuare simplu. În plus, datorită 
faptului că procesul nu implică părți în mişcare 
sau alte componente mecanice, durata de viață a 
panourilor este foarte mare, iar mentenanța lor 
este scăzută.

Potenţialul energetic solar în România
Dacă ne gândim la poziționarea geografică 

a României şi la relieful acesteia, cel mai probabil 
am avea tendința să spunem că este o țară cu 
un climat răcoros, ierni lungi şi multe zone 
muntoase, unde radiația solară nu poate atinge 
valori foarte ridicate. Cu toate acestea, distribuţia 
geografică a potenţialului energetic solar din 
România relevă faptul că peste 50% din teritoriu 
oferă un flux anual de radiaţie solară medie, ce 
variază între 1000-1500 kwh/mp.

Fără prea mult efort, ne putem da seama 
că litoralul Mării Negre, precum şi regiunea de 
sud-est  a României sunt cele mai bune locuri 
pentru a amplasa panouri fotovoltaice, fluxul 
energetic solar anual depăşind 1400 kwh/mp. 
Totuşi, acest lucru nu înseamnă că, în celelalte 
zone ale țării, nu putem întâlni valori ridicate ale 

radiației solare, fluxul energetic mediu având 
valori între 1250-1350 kwh/mp.

Dacă luăm în considerare condițiile 
climatice locale şi influența acestora, putem să 
intuim că radiația solară atinge valori maxime 

în luna iunie, respectiv 1.49 kwh/mp/zi şi valori 
minime în luna februarie, 0.34 kwh/mp/zi.

      La o simplă analiză a acestor informații, 
putem trage concluzia că România dispune de 
un potenţial energetic solar valoros, cantitatea 
medie de energie solară primită în plan orizontal 
fiind estimată la circa 1.100 kwh/mp/an.

RECOMANDĂRI PENTRU O ALIMENTAȚIE 
SĂNĂTOASĂ

1. Menţineţi aportul de fructe și legume

Nu irosiți nicio şansă de a folosi produse 
alimentare proaspete. Aşa cum fructele şi 
legumele pot fi consumate proaspete, la fel 
de bine pot fi congelate, după caz, şi vor reține 
majoritatea substanțelor hrănitoare şi a aromelor. 
Folosirea legumelor proaspete pentru a găti porții 

mari de supă, tocănițe sau alte feluri de mâncare 
le va prelungi valabilitatea şi va oferi opțiuni 
alimentare pentru mai multe zile. Şi unele feluri de 
mâncare gătită pot fi congelate şi apoi reîncălzite 
rapid pentru consum.

2. Alegeţi variantele de alimente 
deshidratate sau sub formă de conservă atunci 
când produsele proaspete nu sunt disponibile

Produsele proaspete sunt aproape 

Stil de viaţă sănătos, un sistem imunitar puternic
Stîngaciu Gabriel-Valentin 

Profesor coordonator: CRĂC ELENA-ADRIANA 
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Un stil de viaţă sănătos trebuie să fie bazat pe următoarele aspecte: o alimentaţie sănătoasă 
și echilibrată, activităţi fizice, echilibru emoţional, odihnă, hidratarea corespunzătoare și 
abandonarea obiceiurilor nesănătoase. Obiceiurile alimentare și modificarea stilului de viaţă 
pot ameninţa sănătatea oamenilor, de aceea menţinerea unei stări corecte de nutriţie este 
importantă, mai ales într-o perioadă în care sistemul imunitar trebuie să fie puternic, pentru a 
putea combate efectele infecţiilor virale și, în special, efectele infecţiei cu SARS-CoV-2.
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întotdeauna cea mai bună opțiune, dar când nu 
sunt disponibile, puteți apela la multe alternative 
sănătoase, cu depozitare şi preparare uşoare.

Conservele de fasole boabe şi mazăre, 
care oferă substanțe nutritive din abundență, 
pot fi depozitate timp de luni şi chiar ani şi pot 
fi gătite în multe feluri. Peştele gras conservat, 
precum sardinele, macroul sau somonul, este 
bogat în proteine, acizi graşi Omega-3 şi multe 
vitamine şi minerale. Conservele de peşte pot 
se pot consuma reci în sandvişuri, salate sau 
paste, dar şi calde, dacă sunt integrate într-un 
fel de mâncare. Legumele uscate precum fasolea 
boabe, leguminoasele şi gramineele precum 
lintea, mazărea spartă, cuşcuş sau quinoa sunt, de 
asemenea, hrănitoare, neperisabile şi gustoase, 
accesibile şi sățioase. Boabele presate de ovăz 
cu lapte sau apă sunt o opțiune excelentă pentru 
micul dejun şi pot fi combinate cu iaurt, bucăți de 
fructe sau stafide. 

3. Faceţi 
stocuri de gustări 
hrănitoare

D e s e o r i , 
copiii au nevoie de 
una-două gustări 
pe zi pentru a 
rămâne în formă. 
În loc de gustările 
dulci sau sărate, 
optați pentru variante mai sănătoase precum 
nucile, brânza, iaurtul (preferabil neîndulcit), 
bucăți de fructe proaspete sau deshidratate, ouă 
fierte sau alte opțiuni sănătoase, disponibile local. 
Aceste alimente sunt hrănitoare, mai sățioase şi 
contribuie la adoptarea unor obiceiuri alimentare 
sănătoase pe termen lung. 

4. Limitaţi consumul de alimente procesate 

Deşi folosirea produselor proaspete nu 
este întotdeauna posibilă, încercați să limitați 
cantitatea de alimente înalt procesate din coşul 
dumneavoastră de cumpărături. De cele mai 
multe ori, produsele semipreparate, gustările şi 
deserturile preambalate au un conținut ridicat de 
grăsimi saturate, zaharuri şi sare. 

Dacă totuşi optați pentru alimente 
procesate, verificați eticheta şi încercați să alegeți 
variantele mai sănătoase cu conținut scăzut 
de astfel de substanțe. De asemenea, încercați 
să evitați băuturile îndulcite în favoarea unor 
cantități mari de apă. O metodă excelentă de a 

da aromă apei este adăugarea unor fructe sau 
legume precum felii de lămâie, castravete sau 
fructe de pădure.

5. Fiţi atenţi la dimensiunile porţiilor

Când stați acasă o perioadă mai îndelungată 
cu activități limitate, monotone, există riscul 
de alimentație în exces, inclusiv cu produse 
nesănătoase. Respectați regimul obişnuit de 
alimentație: 3 mese principale, la aceeaşi oră, în 
cantități moderate. Nu serviți porții suplimentare 
de mâncare şi nu puneți mâncarea în exces 
pe masă pentru a nu vă ispiti să mâncați mai 
mult. Încercați să vă stabiliți un mod normal de 
alimentare şi să evitați mai multe feluri de gustări 
la masă, în special din cele ambalate şi procesate.

6. Optaţi pentru alimentele bogate în fibre

Fibrele contribuie la un sistem digestiv 
sănătos şi oferă o senzație prelungită de 

saturație, ceea ce 
ajută la prevenirea 
alimentației în exces. 
Pentru a asigura un 
aport adecvat de 
fibre, includeți în 
meniul zilnic alimente 
integrale, legume şi 
fructe proaspete sau 
congelate, ovăzul, 
pastele şi produsele 
de panificație din făină 

integrală, orezul integral, cerealele fără adaosuri 
de zahăr şi aditivi, etc.

7. Limitaţi aportul de sare

Fiți precauți la consumul alimentelor 
procesate, conservate, a semifabricatelor 
congelate. Aceste alimente conțin cantități 
sporite de sare. Organizația Mondială a Sănătății 
recomandă consumul sub 5 g de sare pe zi din 
toate sursele (sare de masă, adăugată la gătit 
sau în timpul mesei, dar şi sare care se conține în 
alimentele cumpărate). Ca să micşorați necesitatea 
de sare şi să îmbunătățiți gustul, adăugați ierburi 
proaspete sau uscate pentru un plus de aromă. 

Cumpărați şi folosiți la gătit doar sare iodată. 
Iodul din sare acoperă necesitățile nutriționale 
zilnice atât pentru adulți, cât şi pentru copii.

8. Limitaţi aportul de zahăr

Reduceți la minimum consumul de alimente 
ultra-procesate şi zaharoase (de ex. biscuiți, musli, 
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cereale zaharoase, prăjituri, băuturi carbogazoase, 
sucuri de fructe din concentrate, etc.). Limitați 
aportul de zahăr: se recomandă de consumat 
nu mai mult de 5 lingurițe de zahăr rase sau 25 
g pe zi. Înlocuiți dulciurile cu fructe proaspete 
sau congelate. Verificați etichetele produselor 
alimentare ca să cunoaşteți cantitatea de zahăr 
utilizată pentru a evita procurarea produselor 
cu un conținut sporit de zahăr. Se recomandă 
limitarea cantității sau evitarea adăugării zahărului 
în alimentația copiilor şi în băuturile consumate 
de ei (ceai, cafea).

9. Limitaţi aportul de grăsimi, îndeosebi, 
de grăsimi trans (hidrogenate)

OMS recomandă ca doar 30% din consumul 
total de energie să provină din grăsimi, şi în acest 
context, se recomandă:

- alegerea metodelor de gătit care nu 
necesită utilizarea grăsimilor sau în cantități 
reduse, cum ar fi: pregătirea la aburi, coacerea, 
fiertul, prepararea la grătar;

- evitați, pe cât e posibil, consumul de 
produse cu conținut de grăsimi trans, citiți 
etichetele nutriționale pentru a vă asigura că 
uleiurile hidrogenate nu sunt enumerate în 
ingrediente şi evitați alimente procesate şi prăjite; 

- reduceți consumul de grăsimi saturate: 
limitați carnea roşie şi grasă, scoateți excesul de 
grăsime şi pielea de pe carnea de pasăre, etc.;

- folosiți cantități mici, doar 3-4 lingurițe 
de uleiuri vegetale pe zi, pentru prepararea 
alimentelor şi în calitate de dressing-uri pentru 
salate;

- optați pentru grăsimi nesaturate 
(sănătoase), bogate în Omega-3 - din peşte, uleiuri 
vegetale, semințe, nuci, ouă, etc.

10. Hidrataţi-vă regulat!

O hidratare bună este crucială pentru o 
sănătate optimă. Consumați minim 1.5-2 litri 
de apă pe zi. Apa potabilă sigură este cea mai 
sănătoasă opțiune pentru hidratare. Evitați 
băuturile îndulcite pentru a reduce aportul de 
zahăr şi excesul de calorii. Pentru a-i da un plus de 
gust şi savoare băuturii preferate, se pot adăuga, 
proaspete sau congelate, ierburi aromatice 
(mentă, lavandă sau rozmarin): fructe de pădure 
sau felii de citrice. Evitați să consumați în cantități 
mari cafeaua, ceaiul tare, băuturile îndulcite şi 
cofeinizate - acestea pot duce la deshidratare şi 
pot afecta negativ somnul.

11. Evitaţi consumul de alcool

Alcoolul slăbeşte imunitatea, astfel se 
reduce capacitatea organismului de a face față 
infecțiilor, inclusiv cu COVID-19. De asemenea, 
contribuie la creşterea simptomelor de depresie, 
anxietate, a fricii şi panicii - simptome care 

se pot intensifica în timpul autoizolării. Se 
recomandă evitarea alcoolului în general, dar, 
mai cu seamă, atunci când suntem în carantină, 
deoarece, fiind substanță psihoactivă, alcoolul 
afectează capacitatea de luare a deciziilor, te face 
mai vulnerabil la riscuri cum ar fi: traume, răni, 
violență.

12. Faceţi din gătit și ora mesei un obicei 
important al familiei

În măsura posibilităților, încercați să 
respectați orele de masă ale familiei. O astfel de 
structură şi rutină poate contribui la reducerea 
anxietății copiilor în aceste situații stresante.
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Mintea umană are nevoie de o rupere a armoniei 
ca să-i fie captată atenția. Există numeroase moduri 
de a face un elev să observe, să înțeleagă, să învețe 
şi să explice un concept. Unul dintre aceste moduri 
fiind modalitatea prin care conceptul este predat - 
sub formă de text şi imagini - prin intermediul cursu-
rilor oferite de profesori, altfel spus: prin metodele 
tradiționale de predare sau prin metode moderne, 
unde sunt îmbinate stilurile de învățare: vizual, audi-
tiv şi practic. 

Textul şi imaginile sunt redate în cărți, reviste, ma-
nuale, cursuri, atlase 
etc., în funcție de ni-
vel de studiu, de spe-
cialitate, de trans- şi 
interdisciplinaritate, 
în funcție de dome-
niile de interes. Toa-
te constituie coloana 
vertebrală a sistemu-
lui teoretic.

Învățământul ro-
mânesc este, de de-
cenii, un învățământ 
teoretic. Cea mai mare parte a şcolilor îşi desfăşoară 
activitatea în sălile de clasă, deoarece se crede că cea 
mai mare parte a învățării noastre vine prin acest sis-
tem teoretic de educație. Parțial susțin aceasta, re-
stul, cred cu tărie că este condiționat de alt aspect 
şi anume: de partea practică ce o dezvoltă elevul în 
urma cunoştințelor dobândite.

Practica este modalitatea de fixare şi consolidare 
a cunoştințelor dobândite prin teorie, şi nu numai, ci 
şi modalitatea prin care te dezvolți şi te afirmi prin 
descoperire. 

E drept că elevii trebuie să citească ce se adap-
tează nivelului lor de studii, deoarece fiecare carte, 
manual, curs sau alte surse de informare, trebuie să 
conțină informații stucturate pe înțelesul lor, pentru 
a le stârni ulterior curiozitatea de a explora sau de 
a aprofunda domeniul/subiectul respectiv. Astfel, 
informațiile trebuie să fie scrise şi descrise astfel în-
cât elevii să le înțeleagă într-o manieră mai uşoară, 

mai bună, mai plăcută. Spre exemplu, proprietățile 
obiectelor şi ale materiei, precum şi modul în care 
interacționează între ele, sunt informații structurate 
şi explicate, din punctul meu de vedere, deosebit de 
coerent şi logic. Sau poate şi pentru faptul că am un 
anumit grad de maturitate şi de educație mi se pare 
explicit şi uşor de reținut. 

Dar totuşi, din teorie nu învățăm suficient! Siste-
mul de învățământ românesc e focusat pe multă te-
orie, uneori programa şcolară fiind foarte stufoasă, 
informațiile se mai limitează şi, deci, se pierde din 

coerența informației, 
elevul devine ambi-
guu şi, aşadar, frus-
trat că nu a înțeles 
sau că a fost limitat. 

Într-adevăr, întâi 
de toate, trebuie să 
cunoşti foarte bine 
ceva pentru a pro-
gresa în acel dome-
niu, dar, din punc-
tul meu de vedere, 
a descrie unui elev 

drumul, cu lux de amănunte şi detalii inutile, fără a-i 
permite să îl şi parcurgă, este ca şi cum îi stârneşti 
interesul, iar apoi i-l îngrădeşti, de unde şi incapaci-
tatea acestuia de a trece de la teorie la practică şi, 
totodată, apare şi frustrarea de care aminteam. 

Unul dintre cei mai importanți factori motivatori 
pentru orice persoană este rezultatul acțiunilor sale. 
Te apuci să faci ceva, obții un rezultat care îți place şi 
asta te motivează să mergi mai departe. 

Faptul că tu participi la o activitate despre care ai 
învățat teoretic îți schimbă complet viziunea asupra 
lucrurilor. Practica te pune în fața unor situații inedi-
te, noi, deosebite pe care nu le-ai trăit niciodată.

Să nu uităm totuşi că, în plus, suprasaturarea 
forțată duce la repercusiuni urâte, chiar până la in-
capacitatea de a asimila informație, deoarece tu 
ştii că ai făcut eforturi inumane de a memora anu-
mite informații sau anumiți termeni tehnici, dobân-
dind astfel o scârbă față de acest efort, şi, în plus, ai 

O abordare proprie a graniţei 
dintre teorie şi practică

Crina-Adriana Drăgănescu
Profesor doctor inginer Liceul Tehnologic Roșia-Jiu, Fărcășești, Gorj

Motto: „Nu ne e de nici un folos să ascultăm învăţăturile dacă nu le trăim.” - Sfântul Augustin
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o teamă că nu te vei descurca practic, atunci când 
va fi necesar să impresionezi angajatorul şi, astfel, 
conştientizezi incapacitatea ta, incompetența dobân-
dită în urma şcolarizării inutile, devii şi mai obedient, 
mai deprimat şi incapabil să mai gândeşti singur. 

Concluzia: ne concentrăm prea mult pe teorie, 
mizând că, odată ce profesăm, vom învăța, probabil, 
să punem în practică nişte cunoştințe pe care doar le 
bănuim că le-am dobândit. De unde şi dezastrul actu-
al şi lipsa de competențe practice a tinerilor care îşi 
termină studiile.

În prezent, teoria e multă şi, de multe ori, de slabă 
calitate şi deconectată de practică. Dacă ar fi teorie 
solidă, actualizată şi corelată practicii, poate aborda-
rea ar fi alta. Dar să revenim...

Ieşim din şcoală cu acest handicap social: suntem 
rupți de realitate! Puțini profesori au curajul să afir-
me că este bună şi teoria, dar contează mult mai mult 
practica.

Teoria ajută la înțelegerea problemei, iar practica 
înseamnă rezolvarea ei. Creierul uman are abilități 
cognitive superioare pentru rezolvarea de probleme. 
Începe cu teoretizarea a aceea ce ne-ar putea ajuta, 
fără vreo garanție, la înțelegerea şi definirea cât mai 
precisă a problemei ca să putem ajunge la soluții, adi-
că la practică.

Bref: Partea practică e baza. Teoria doar îți arată 
drumul de urmat, ca o hartă. Iar harta e utilă pentru a 
te orienta. Însă simplul fapt că o priveşti nu te va duce 
niciodată la destinație! Desigur că dorința ta de a ple-
ca la drum necesită o consultare prealabilă a hărții. 
Iar aceasta te va ajuta mult în orientare. Însă faptul 
că ai consultat harta nu înseamnă că vei şi ajunge la 
destinație, dacă tu amâni mereu să ÎNCEPI călătoria!

Corelarea celor două (teoria cu practica) este cea 

care va duce la fixarea şi consolidarea cunoştințelor 
în memorie, transformându-le apoi în comporta-
mente/experiențe de viață, fiindcă, odată dobândite, 
acestea sunt ca mersul pe bicicletă: nu se uită nicio-
dată, definitiv!

În plus, ar trebui să ne adresăm o întrebare: 
Vreau hârtii care să-mi ateste doar asimilarea unor 
informații sau vreau competență practică?

În lipsa unor competențe reale, eşecul este sigur.
Te întreb aşa: Te-ai urca în maşina unui şofer 

care înțelege doar simbolurile din bord şi semnele 
de circulație şi care a făcut practica în sala de clasă? 
Importantă e fizica mişcării, nu? Măcar de foloseau 
simulatoarele pe timpul orelor de practică!

Sau: Ți-ai lua un avocat începător, abia ieşit de 
pe băncile facultății? Un avocat poate să urmeze o 
mulțime de clase bazate pe teorie, dar, în viața reală, 
atunci când îşi începe practica, el este întotdeauna 
copleşit de dovezile actuale.

Te-ai duce să te operezi la un chirurg care a făcut 
şcoala online, în context pandemic? Sau ai zbura cu 
un avion al cărui pilot a făcut şcoala online?

Exemplele pot continua, dar mă rezum doar la 
acestea! Sper că am fost suficient de elocventă şi am 
reuşit să vă ridic un semn de întrebare: învățământul, 
încotro?

Teoria şi practica nu sunt rivale şi nu au fost nicio-
dată. Sunt precum fețele unei bancnote. Valoarea ei 
depinde în aceeaşi măsură de ambele!

Bibliografie:
https://dorumircea.ro/teorie-vs-practica/, acce-

sat 27.03.2022
Munteanu Georgiana - Stagiul de practică profesi-

onală – între teorie și practică, septembrie 2020

Instrumente Whiteboard
prof. LUȚARU IULIA, 

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Tg-Jiu

Instrumente Whiteboard

*prof. LUȚARU IULIA, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Tg-Jiu

1. 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, 
mărește (zoom in), anulare mărire/ micșorare, instrument de deplasare tablă, micșorare (zoom 
out), descărcare, ștergere, a aduce în plin plan, trimitere în ultimul plan. 

Al doilea rând: modificare culoare, setări pentru instrumente, ștergere, imaginea selectată 
este trimisă în fundal, adăugare în fundal grilă mică,  adăugare în fundal grilă mare, introduce foaie 
de muzică, inserează formule matematice. 

OBS.: a) Elevul are aceleași instrumente pentru a scrie pe tabla lui; 
           b) Profesorul poate activa tabla oricărui elev pentru ca toți să vadă ce a scris. 

 

A)  selectează o zonă; 

B)  desenare, scriere liberă; 
Dacă este selectată desenarea, scrierea liberă, apare la setări instrument posibilitatea de a 
schimba grosimea scrierii, iar culoarea se modifică de la paleta de culori.  
 

 
C) Pentru a desena o dreaptă, mai multe drepte (segmente) legate sau un contur închis se va folosi 
instrumentul linie.   
 
Va apărea afișat click pentru primul punct, după care se vor desena liniile. Dând dublu click pe 
zona desenată, apare o casetă text unde putem scrie ce reprezintă. 
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Instrumente Whiteboard

*prof. LUȚARU IULIA, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Tg-Jiu

1. 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, 
mărește (zoom in), anulare mărire/ micșorare, instrument de deplasare tablă, micșorare (zoom 
out), descărcare, ștergere, a aduce în plin plan, trimitere în ultimul plan. 

Al doilea rând: modificare culoare, setări pentru instrumente, ștergere, imaginea selectată 
este trimisă în fundal, adăugare în fundal grilă mică,  adăugare în fundal grilă mare, introduce foaie 
de muzică, inserează formule matematice. 

OBS.: a) Elevul are aceleași instrumente pentru a scrie pe tabla lui; 
           b) Profesorul poate activa tabla oricărui elev pentru ca toți să vadă ce a scris. 

 

A)  selectează o zonă; 

B)  desenare, scriere liberă; 
Dacă este selectată desenarea, scrierea liberă, apare la setări instrument posibilitatea de a 
schimba grosimea scrierii, iar culoarea se modifică de la paleta de culori.  
 

 
C) Pentru a desena o dreaptă, mai multe drepte (segmente) legate sau un contur închis se va folosi 
instrumentul linie.   
 
Va apărea afișat click pentru primul punct, după care se vor desena liniile. Dând dublu click pe 
zona desenată, apare o casetă text unde putem scrie ce reprezintă. 

La setări instrumente putem modifica: tipul fontului, dimensiunea scrisului, culoarea de umplere 
(dacă este cazul), culoarea conturului, grosimea, stilul liniei, opacitatea. 

D) Adăugare de dreptunghi/pătrat sau elipsă/cerc se realizează cu simbolurile pătrat și cerc. 
La setările instrumentului putem modifica tipul și mărimea scrisului, culoarea de umplere a 

formei, culoarea conturului, grosimea conturului, tipul de contur și opacitatea. 
E) Cu butonul A se adaugă scris. 

Etape: se selectează A, se dă click pe tablă unde dorim să scriem, apare o casetă unde 
putem tasta textul. 

La setările instrumentului putem alege tipul, mărimea și culoarea fontului, culoarea 
conturului textului, culoarea de umplere a casetei text. 

 
 
 
F) Inserare de imagine din calculator. La setările instrumentului putem modifica doar opacitatea 
imaginii inserate. 
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La setări instrumente putem modifica: tipul fontului, dimensiunea scrisului, culoarea de umplere 
(dacă este cazul), culoarea conturului, grosimea, stilul liniei, opacitatea. 

D) Adăugare de dreptunghi/pătrat sau elipsă/cerc se realizează cu simbolurile pătrat și cerc. 
La setările instrumentului putem modifica tipul și mărimea scrisului, culoarea de umplere a 

formei, culoarea conturului, grosimea conturului, tipul de contur și opacitatea. 
E) Cu butonul A se adaugă scris. 

Etape: se selectează A, se dă click pe tablă unde dorim să scriem, apare o casetă unde 
putem tasta textul. 

La setările instrumentului putem alege tipul, mărimea și culoarea fontului, culoarea 
conturului textului, culoarea de umplere a casetei text. 

 
 
 
F) Inserare de imagine din calculator. La setările instrumentului putem modifica doar opacitatea 
imaginii inserate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
G) Inserare de document tip pdf poate fi utilizat pentru testări. 

La inserare va apărea o altă tablă (o altă foaie) care conține documentul de tip pdf. 

 
 
H) Următoarele 5 instrumente reprezintă decuparea, copierea, lipirea, anulare, refacere, mărește 
(zoom in), anulare mărire/ micșorare, instrument de deplasare tablă, micșorare (zoom out). Au 
același rol ca în orice aplicație. 
 
 
 
 
 
 
I) Descărcare. 
 
Are rolul de a descărca tabla profesorului (sau elevul poate să își descarce tabla lui) ca fiind fișiere 
de tipul: PNG, JPG, SVG sau PDF. 
 
 
 
J) Instrumentul ștergere se poate folosi după ce am activat (după ce am dat click) pe obiectul pe 
care dorim să îl ștergem.  
 
K) Instrumentele: a aduce în față, a trimite înapoi. 
 
OBS.: Întotdeauna ultimul obiect (linie, dreptunghi, text, etc.) este în planul cel mai apropiat. 
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L) Guma de șters:  
 

- se folosește ca o gumă de șters normală 
- șterge tot ce este trecut pe tablă 
- șterge fundalul tablei (liniatura)  
- șterge și ce este trecut pe tablă și fundalul tablei 

 
 
 
 
M) Instrumentul  transformă tot ce este pe tablă în fundal. 
N) Diferite tipuri de liniere a tablei se pot realiza de la: 
 
 
 
 
 
 
O) Inserare de emoticoane:  
 
 
 
 
 
 
P) Editor de ecuații:  
Dând click pe editorul de ecuații, apare o fereastră de dialog pentru editarea ecuației. 

 
R) Instrumentul librărie:  
 
Dând click pe LIBRARY se deschide următoarea fereastră: 

 
 
G) Inserare de document tip pdf poate fi utilizat pentru testări. 

La inserare va apărea o altă tablă (o altă foaie) care conține documentul de tip pdf. 

 
 
H) Următoarele 5 instrumente reprezintă decuparea, copierea, lipirea, anulare, refacere, mărește 
(zoom in), anulare mărire/ micșorare, instrument de deplasare tablă, micșorare (zoom out). Au 
același rol ca în orice aplicație. 
 
 
 
 
 
 
I) Descărcare. 
 
Are rolul de a descărca tabla profesorului (sau elevul poate să își descarce tabla lui) ca fiind fișiere 
de tipul: PNG, JPG, SVG sau PDF. 
 
 
 
J) Instrumentul ștergere se poate folosi după ce am activat (după ce am dat click) pe obiectul pe 
care dorim să îl ștergem.  
 
K) Instrumentele: a aduce în față, a trimite înapoi. 
 
OBS.: Întotdeauna ultimul obiect (linie, dreptunghi, text, etc.) este în planul cel mai apropiat. 
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L) Guma de șters:  
 

- se folosește ca o gumă de șters normală 
- șterge tot ce este trecut pe tablă 
- șterge fundalul tablei (liniatura)  
- șterge și ce este trecut pe tablă și fundalul tablei 

 
 
 
 
M) Instrumentul  transformă tot ce este pe tablă în fundal. 
N) Diferite tipuri de liniere a tablei se pot realiza de la: 
 
 
 
 
 
 
O) Inserare de emoticoane:  
 
 
 
 
 
 
P) Editor de ecuații:  
Dând click pe editorul de ecuații, apare o fereastră de dialog pentru editarea ecuației. 

 
R) Instrumentul librărie:  
 
Dând click pe LIBRARY se deschide următoarea fereastră: 

c 

 
Unde: 
a - librăria proprie 
b - salvare în librărie 
c - încărcare din librărie 
d - buton de acțiune pentru creare de tablă nouă și 
salvare, creare folder nou, încărcare tablă salvată 
 
 
 
 
 
 
S) Acționând butonul PUSH vom avea opțiunile: 
 
a - trimiteți către elevi toate paginile (tablele) 
b - trimiteți elevilor doar pagina (tabla) curentă 
c - trimiteți elevilor doar ca pagini curente  
      de fundal 
 
 
 
2. Profesorul poate activa tabla oricărui elev pentru a vedea toți din clasă ce a făcut elevul, dând 
click pe tabla respectivă. 

Tabla elevului va fi vizibilă pentru toată clasa, iar elevul 
poate scrie în continuare. 
Unde: 
a - profesorul poate adăuga comentarii 
b - vizualizarea istoricului feedback-ului 
c - distribuirea tablei elevului (poate să scrie atât elevul a cărui 
tablă este, cât și profesorul) 
d - feedback-uri sub formă de like, aprecieri sau nu. 
 
 
 
3. Profesorul poate distribui tabla elevului în vederea de a răspunde elevul și de a face corecturi ca 
pe o tablă normală. 
 
 
Dând click pe butonul „c” distribuire, apare fereastra de dialog, 
unde profesorul activează butonul JOIN STUDENTSESSION.  
 
 

a b c 

d 

a 
b 

c 

a b c d 
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c 

 
Unde: 
a - librăria proprie 
b - salvare în librărie 
c - încărcare din librărie 
d - buton de acțiune pentru creare de tablă nouă și 
salvare, creare folder nou, încărcare tablă salvată 
 
 
 
 
 
 
S) Acționând butonul PUSH vom avea opțiunile: 
 
a - trimiteți către elevi toate paginile (tablele) 
b - trimiteți elevilor doar pagina (tabla) curentă 
c - trimiteți elevilor doar ca pagini curente  
      de fundal 
 
 
 
2. Profesorul poate activa tabla oricărui elev pentru a vedea toți din clasă ce a făcut elevul, dând 
click pe tabla respectivă. 

Tabla elevului va fi vizibilă pentru toată clasa, iar elevul 
poate scrie în continuare. 
Unde: 
a - profesorul poate adăuga comentarii 
b - vizualizarea istoricului feedback-ului 
c - distribuirea tablei elevului (poate să scrie atât elevul a cărui 
tablă este, cât și profesorul) 
d - feedback-uri sub formă de like, aprecieri sau nu. 
 
 
 
3. Profesorul poate distribui tabla elevului în vederea de a răspunde elevul și de a face corecturi ca 
pe o tablă normală. 
 
 
Dând click pe butonul „c” distribuire, apare fereastra de dialog, 
unde profesorul activează butonul JOIN STUDENTSESSION.  
 
 

a b c 

d 

a 
b 

c 

a b c d 

 
 
 
 
 

Apare tabla elevului care conține numele, buton de feedback și buton de ieșire din sesiune 
(buton pe care îl are doar profesorul). Cursorul elevului apare cu verde (conține și numele), iar al 

profesorului cu roșu. 
La închiderea sesiunii (tablei elevului) se revine la tabla profesorului. 
 

4. Dacă elevul nu mai este activ (a rămas fără internet sau și-a închis tabla, profesorul va observa, 
deoarece apare semnul de neconectat:  
5. Din setările aplicației, profesorul poate efectua următoarele operații: 

  codul camerei 
       
      a - înapoi la tabla profesorului 
 b - permite așteptare 
 c - vestiar (după ce elevul a introdus codul, profesorul trebuie să 
dea accept din acest „vestiar” virtual) 
 d - activare modul de salvare manuală pentru elevi 
 e - ascunde numele elevului 
 f - șterge tabla tuturor elevilor 
 g - salvare tabla studenților în format pdf și posibilitatea de a bifa 
spre salvare și tabla profesorului 
 h - invită un co-profesor 
 i - golește camera (sesiunea) 

 j - deschide camera 

i 

f 

a 
b 

c 
d 

e 

g 
h 

j 



56

m CUGET LIBER m Anul XXVII  m Nr. 63 m septembrie 2022 m

Încă din timpurile cele mai vechi, oamenii 
au cunoscut acțiunea fiziologică puternică, toxică 
sau curativă, a anumitor plante sau extracte de 
plante. Astfel, opiul, un material răşinos obținut 
din fructele macului, era folosit în Orient încă din 
antichitate, ca somnifer. Acțiunea antimalarică a 
cojii de cincona şi efectul stimulant al frunzelor  
de coca erau cunoscute, înainte de cucerirea 
spaniolă, poporului Inca, popor ce locuia în 
regiunea tropicală muntoasă a Americii de Sud. 
Vechea medicină chineză folosea numeroase 
plante, printre care se număra şi efedra. Toate 
popoarele cunosc acțiunea otrăvitoare puternică 
a mătrăgunii, a măselariței şi a cucutei.

Pentru izolarea alcaloizilor se tratează 
planta mărunțită sau extractul ei apos, cu o bază 
(hidroxid de sodiu, amoniac), pentru a pune 
în libertate alcaloidul din sărurile sale. În cazul 
alcaloizilor volatili, cum este nicotina, se foloseşte 

şi distilarea cu vapori de apă.
Nicotina, unul dintre primii alcaloizi 

sintetizați, este principalul alcaloid din tutun. 
Este un toxic puternic, doza letală pentru om 
fiind de aproximativ 40 mg. În cantități mici, 
nicotina acționează ca un excitant al nervilor 
centrali şi periferici; ea provoacă o secreție mărită 
a  glandelor şi o contracție a vaselor sanguine, 
deci o creştere a tensiunii arteriale. Nicotina este 
un toxic puternic pentru insecte şi serveşte ca 
insecticid în grădinărit.

Fumul de țigară conține nicotină şi alți câțiva 
dintre alcaloizii din tutun, precum şi produşi de 
descompunere ai acestora. Din fumul de tutun 
se depun gudroane, în care au fost identificate 
hidrocarburi cancerigene. Cancerul pulmonar 
este mai răspândit printre fumătorii de țigarete 
decât printre nefumători.

Cocaina este principalul alcaloid din 

Compuşi naturali - Alcaloizii
Prof. Grecu Tatiana

 
 
 
 
 

Apare tabla elevului care conține numele, buton de feedback și buton de ieșire din sesiune 
(buton pe care îl are doar profesorul). Cursorul elevului apare cu verde (conține și numele), iar al 

profesorului cu roșu. 
La închiderea sesiunii (tablei elevului) se revine la tabla profesorului. 
 

4. Dacă elevul nu mai este activ (a rămas fără internet sau și-a închis tabla, profesorul va observa, 
deoarece apare semnul de neconectat:  
5. Din setările aplicației, profesorul poate efectua următoarele operații: 

  codul camerei 
       
      a - înapoi la tabla profesorului 
 b - permite așteptare 
 c - vestiar (după ce elevul a introdus codul, profesorul trebuie să 
dea accept din acest „vestiar” virtual) 
 d - activare modul de salvare manuală pentru elevi 
 e - ascunde numele elevului 
 f - șterge tabla tuturor elevilor 
 g - salvare tabla studenților în format pdf și posibilitatea de a bifa 
spre salvare și tabla profesorului 
 h - invită un co-profesor 
 i - golește camera (sesiunea) 

 j - deschide camera 

i 

f 

a 
b 

c 
d 

e 

g 
h 

j 
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frunzele de Erythroxylon coca, un arbust originar 
din regiunea muntoasă a Americii de Sud. Frunzele 
de coca serveau încă din vechime indienilor 
din America de Sud, ca stimulent şi ca excitant. 
Cocaina este un anestezic întrebuințat înainte 
în medicină. Ea are un efect paralizant asupra 
nervilor periferici, ceea ce produce o senzație de 
euforie. În doze mari sau repetate, cocaina este 
toxică.

Sucul lăptos, apoi uscat, al frunzelor 
necoapte ale diverselor specii de maci, în special 
cel obținut din Papaver somniferum, conține 
alături de câteva alte combinații (cauciuc, răşini, 
zaharuri, grăsimi, proteine, etc.) peste douăzeci 
de alcaloizi, dintre care se pot aminti papaverina, 
morfina, codeina. 

Papaverina are importante aplicații 
medicale; ea are o acțiune antispastică pe care 
o exercită nespecific, direct asupra muşchilor 
netezi. 

Morfina are asupra sistemului nervos central 
un efect deprimant, producând insensibilitate 
față de durere (efect analgezic); în doză mai 
mare este un narcotic puternic, putând duce la 
pierderea cunoştinței şi comă. Efectul deprimant 
este precedat de o senzație de bună stare. Prin 
întrebuințare repetată, organismul se obişnuieşte 
cu această otravă, ajungând să suporte doze mari 
(morfinism). Intoxicația cronică se manifestă prin 
slăbire şi scăderea facultăților intelectuale. Efecte 
similare prezintă şi derivatul diacetilat al morfinei 
(heroina).

Codeinei  îi lipsesc proprietățile narcotice 
ale morfinei, iar proprietățile analgezice sunt mult 
diminuate; serveşte ca medicament contra tusei.

În cucută, şi mai ales în semințele acestei 
plante, se găsesc mai mulți alcaloizi, printre care 
coniina. Este primul alcaloid sintetizat. Coniina 
este o otravă puternică, produce paralizia nervilor 
motori, iar în doze mari produce moartea, prin 
paralizia centrului respirator. Sucul de cucută 
se folosea, în antichitatea grecească, pentru 
executarea condamnaților la moarte. Cunoscutul 
filozof Socrate a murit otrăvit cu extract de cucută.

Gusturile amar, piperat, iute, aromat, pot 
fi asociate prezenței unor alcaloizi. Chinina este 
alcaloidul din coaja arborilor de chinină. Este 
întrebuințată ca medicament specific împotriva 
malariei. În concentrații mici, chinina este folosită 
pentru a da savoare unor băuturi răcoritoare (apa 

tonică) sau unor băuturi alcoolice (gin tonic). 
Capsaicina este un alcaloid care se găseşte 

în diferite specii de ardei iute şi imprimă gustul 
iute, arzător, al ardeiului. Tinctura alcoolică sau 
diverse loțiuni, plasturi cutanați sau creme de 
capsaicină sunt utilizate în tratamentul durerilor 
cronice. 

Responsabil de gustul şi aroma piperului 
este un alcaloid numit piperină. Piperina are 
efecte antiinflamatorii, antiartritice, antioxidante 
şi antidepresive asupra organismului uman. Atât 
piperina, cât şi capsaicina, stimulează secreția 
salivară şi ajută digestia.

Cofeina este un alcaloid care se găseşte în 
cafea, ceai, cacao, nuci de kola. Este folosită ca 
remediu pentru tratarea oboselii, somnolenței şi 
ameliorarea anumitor dureri; adăugată la anumite 
băuturi răcoritoare, le oferă o aromă amară 
plăcută. Este o substanță stimulent care poate da 
dependență. Cofeina stimulează sistemul nervos 
central, ritmul cardiac şi respirația şi acționează 
ca un diuretic natural. Excesul de cafeină poate 
determina efecte ca: insomnie, nervozitate, 
agitație, irascibilitate, amețeală, greață, ritm 
cardiac neregulat, etc.
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Summit-ul Pământului UNCED, desfăşurat la Rio 
de Janeiro în 1992, aduce în prim plan conceptul de 
biodiversitate sau diversitate biologică. Aceasta re-
prezintă diversitatea vieții de pe Pământ şi implică 
mai multe nivele de integrare: diversitatea ecosis-
temelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică 
şi diversitatea etnoculturală.

Definirea biodiversității a evoluat în timp, 
dar, conform ECO 92, ea reprezintă „variabilita-
tea printre organismele vii 
de orice origine, incluzând 
între altele sistemele te-
restre, marine şi alte eco-
sisteme acvatice şi comple-
xele ecologice din care fac 
parte. Ele includ diversita-
tea din interiorul speciilor, 
dintre specii şi diversitatea 
ecosistemelor”.

În cadrul Convention on 
Biological Diversity (CBD), 
mai precis în articolul 7 
CBD, se regăsesc direcțiile 
de acțiune:
Identificarea elemen-

telor constitutive  ale diversității biologice, im-
portante pentru conservarea sau pentru utiliza-
rea sa durabilă. Aceasta înseamnă că studiile de 
biodiversitate necesită cunoaşterea variabilității 
în interiorul populațiilor, estimarea efectivelor 
fiecărei populații, identificarea tipurilor de eco-
sisteme care le asigură conservarea, în comple-
xitatea diversității lor, precum şi identificarea 
acelor comunități sau specii ce pot fi exploatate, 
precum şi gradul permis al exploatării.
Supravegherea, prin prelevarea de 

eşantioane sau alte tehnici, a elementelor con-
stitutive ale biodiversității identificate.
Identificarea proceselor sau activităților ce 

au sau pot prezenta o acțiune negativă asupra 
conservării şi utilizării durabile a diversității bio-
logice.
Conservarea şi structurarea, cu ajutorul 

unui sistem, a datelor rezultate din activitățile de 
identificare şi supraveghere realizate.

Pe scurt, cele 3 obiecive 
ale CBD sunt:
Conservarea diver-

sității biologice.
Utilizarea durabilă a 

componentelor diversității 
biologice.
Împărțirea corectă şi 

echitabilă a beneficiilor re-
zultate din utilizarea resur-
selor genetice.

Diversitatea biologică 
poate fi structurată în: 

Diversitatea specifică, 
care reprezintă numărul de 
specii distincte care popu-

lează un anumit areal. Diversitatea specifică sca-
de de la Ecuator spre poli şi odată cu altitudinea.

Diversitatea genetică. Ea cuprinde variabilita-
tea genetică a speciilor, a populațiilor separate 
geografic şi a indivizilor în raport cu populația din 
care provin.

Diversitatea ecosistemică. Ea cuprinde toate 
comunitățile biologice în care trăiesc speciile, 
ecosisteme în care se dezvoltă şi interacțiunile 
dintre ele.

Diversitatea peisagistică, peisajul reprezen-

Biodiversitate 
şi tehnologie

Comunicări știinţifice profesori

Conceptul de biodiversitate
Prof. ing. Linoiu Călin Armand 

C.T. ,,General Gheorghe Magheru”
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tând un ansamblu de ecosisteme existente în 
anumite biotopuri, determinate geomorfologic 
şi climatic. Peisajul este un mozaic de ecosisteme 
naturale şi antropice.

Diversitatea etnoculturală sau cultural-uma-
nă, adică factorii de cultură umană (nomadismul, 
agricultura tradițională, transhumanța), care re-
prezintă un sistem de conviețuire reflectând cea 
mai bună integrare a omului în natură. (Cristea 
M., 2007)

Biodiversitatea asigură sistemul suport al 
vieții şi al dezvoltării sistemelor socio-economi-
ce. În cadrul ecosistemelor naturale şi seminatu-
rale există stabilite conexiuni intra- şi interspeci-
fice prin care se realizează schimburile materiale, 
energetice şi informaționale ce asigură produc-
tivitatea, adaptabilitatea şi reziliența acestora. 
Aceste interconexiuni sunt extrem de complexe, 
fiind greu de estimat importanța fiecărei spe-
cii în funcționarea acestor sisteme şi care pot fi 
consecințele diminuării efectivelor acestora sau 
a dispariției, pentru asigurarea supraviețuirii pe 
termen lung a sistemelor ecologice, principalul 
furnizor al resurselor de care depinde dezvolta-
rea şi bunăstarea umană. De aceea, menținerea 
biodiversității este esențială pentru asigurarea 
supraviețuirii oricăror forme de viață, inclusiv a 
oamenilor. Valoarea economică a biodiversității 

devine evidentă prin utilizarea directă a compo-
nentelor sale: resursele naturale neregenerabi-
le - combustibili fosili, minerale, etc. şi resursele 
naturale regenerabile - speciile de plante şi ani-
male utilizate ca hrană sau pentru producerea de 
energie sau pentru extragerea unor substanțe, 
cum ar fi cele utilizate în industria farmaceutică 
sau cosmetică. 

În prezent nu se poate spune că se cunosc 
toate valențele vreunei specii şi modul în care 
ele pot fi utilizate sau accesate în viitor, astfel că 
pierderea oricăreia dintre ele limitează oportuni-
tățile de dezvoltare a umanității şi de utilizare efi-
cientă a resurselor naturale. La fel de important 
este rolul biodiversității în asigurarea serviciilor 
oferite de sistemele ecologice, cum ar fi reglarea 
condițiilor pedo-climatice, purificarea apelor, di-
minuarea efectelor dezastrelor naturale, etc.
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Prof. ing. Milosteanu Diana Nicoleta
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu

Energia produsă de vânt şi energia solară sunt 
cele mai importante surse de energie regenera-
bilă. Energia regenerabilă câştigă tot mai mult 
teren, atât la nivel mondial, cât şi în România, 
în special energia eoliană şi cea solară. Conform 
datelor publicate de Institutul Național de Sta-
tistică în luna ianuarie a anului 2020, producția 
de energie din centralele electrice eoliene din 
România, în perioada ianuarie-noiembrie 2019, 
a fost de 6.006,7 milioane kWh, în creştere cu 
129,1 milioane kWh față de aceeaşi perioadă a 
anului precedent.

Energia verde rămâne şi în 2022 una dintre 

cele mai dezbătute. La nivel european, în anul 
2030, 32% din energia consumată ar trebui să 
provină din surse de energie regenerabilă. Ro-
mânia are un potențial ridicat să atingă această 
țintă, conform Strategiei Energetice a țării, lansa-
te în 2022.

Astfel, în următorii 12 ani, țara noastră ar tre-
bui să aibă o creştere a capacităților eoliene până 
la o putere de 4.300 MW şi a celor fotovoltaice 
de până la 3.100 MW. În prezent, capacitățile de 
producție ale României pe acest segment sunt 
de 3.100 şi, respectiv, 1.500.

ENERGIA VERDE
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Sursa: http://www.solarzone.ro/Sisteme-hi-
bride-eoliene-fotovoltaice

O definiție simplă pentru energia regenerabi-
lă este că provine din surse care nu se epuizea-
ză niciodată sau care se regenerează singure. La 
acestea se adaugă şi faptul că în urma producerii 
energiei verzi rezultă emisii extrem de reduse de 
carbon. 

În categoria surselor de energie regenerabilă 
care nu se epuizează niciodată putem include 
energia solară, energia eoliană, hidroenergia, 
energia mareelor, energia osmotică şi energia 
geotermală.

Pe de altă parte, segmentul energiei care se 
regenerează singură include: biomasă, biodiesel, 
bioetanol şi biogaz. Mai există şi energia nuclea-
ră, care este considerată tot energie verde, însă 
de multe ori, pentru această sursă energetică, se 
foloseşte termenul de „energie curată”.

Sursele de energie regenerabilă pot fi grupate 
în cinci categorii: solară, eoliană, acvatică, geo-
termală şi biomasă.

Energia solară se produce prin transferul 
energiei luminoase radiate de Soare. Instalațiile 
solare sunt de două tipuri. Este vorba de instala-
ții termice (centrale termosolare) şi fotovoltaice. 
Cele fotovoltaice produc energie electrică gratis. 
Cele termice ajută la economisirea altor combus-
tibili fosili. Mai exact, acestea pot reduce cu până 
la 75% consumul altor surse de energie tradițio-
nale. Centralele termosolare folosesc lumina so-
lară pentru a fierbe apa şi, după aceea, folosesc 
aburii pentru a produce energie electrică.

Principalul dezavantaj al acestui tip de energie 
este că soarele nu încălzeşte constant Pământul, 
în nicio zonă a lumii. În plus, costurile instalării 
de panouri solare este destul de ridicat.

Potrivit datelor 
Institutului Națio-
nal de Statistică, în 
România, în perioa-
da ianuarie-august 
2021, energia solară 
produsă în instalații 
fotovoltaice a fost 
de 1.236,8 milioane 
kWh.

Energia eoliană 
este produsă prin 

transferul energiei vântului către o turbină nu-
mită tot eoliană. Astfel, energia vântului este fo-
losită la antrenarea elicelor turbinelor pentru a 
genera electricitate.

Mai exact, noțiunea de energie eoliană poate 
fi tradusă şi drept procesul de conversie a ener-
giei cinetice a maselor de aer în lucru mecanic 
cu ajutorul motoarelor eoliene (turbine eoliene), 
care acționează convertoare electromecanice 
(generatoare) pentru producerea energiei elec-
trice. Cea mai mare parte dintre parcurile eoli-
ene se găseşte la altitudini mari, motivul fiind 
existența vânturilor permanente, cu viteze de 
peste 160 km/h.

Energia produsă de centralele electrice eolie-
ne din România, în primele opt luni din 2021, a 
fost de 4.188,3 milioane de kWh.

Una dintre cele mai curate energii este cea 
produsă cu ajutorul apelor curgătoare. Hidroe-
nergia deține, aşadar, un loc fruntaş în clasamen-
tul surselor de energie regenerabilă.

Energia produsă de apele curgătoare, acumu-
late în lacuri de acumulare, asigură un procent 
ridicat din totalul consumului energetic, la nivel 
mondial. Mai exact, apa curgătoare din râuri sau 
fluvii pune în mişcare o turbină cu apă şi un ge-
nerator, care produce energie.

Nivelul de energie produs de o hidrocentra-
lă variază în funcție de volumul apei curgătoare 
şi de diferența de înălțime dintre sursa de apă 
şi gura de scurgere a acesteia. Chiar dacă hidro-
centralele nu produc emisii de carbon, acestea 
au un impact negativ asupra mediului înconjură-
tor, afectând biodiversitatea zonelor în care sunt 
amplasate. În perioada ianuarie-august 2018, 
producția din hidrocentralele României a fost de 
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13.575,1 milioane kWh.
Tot în categoria energiei acvatice intră şi cea 

produsă de maree (flux şi reflux) şi de valuri. 
Energia mareelor este generată de curenții mă-
rilor şi ai oceanelor. Generatoarele folosite sunt 
asemănătoare cu cele ale energiei eoliene, inclu-
zând o serie de palete, care sunt puse în mişcare 
de acțiunea curenților.

Oceanele şi mările dețin un imens potențial 
energetic care poate fi valorificat. Energia valuri-
lor oceanelor şi a mărilor poate fi produsă cu aju-
torul procesului de desalinizare. Tehnologia in-
clude un dispozitiv plutitor, care stă la suprafața 
apei şi care pompează apa în rezervoare uriaşe.

Energia geotermală este produsă prin capta-
rea căldurii interne a Terrei. Acest tip de energie 
poate fi produsă în trei tipuri de centrale. Este 
vorba de centrale cu abur uscat, captatoare şi 
centrale binare.

Centralele cu abur uscat captează aburul re-
zultat în urma fracturării scoarței pământului, 
abur care  pune în mişcare o turbină. După ace-
ea, turbina acționează un generator.

Centralele captatoare preiau apa fierbinte din 
Pământ. Aceasta fierbe pe măsură ce ajunge la 
suprafață, iar apoi aburul acționează o turbină 
care produce energia.

În centralele binare, energia se produce prin 
fierberea apei care curge prin schimbătoare de 
căldură care acționează turbina.

Combustibilii alternativi sunt reprezentați de 
orice materie care poate fi folosită pentru acțio-
narea motoarelor. Aceştia au randament energe-
tic ridicat şi nu poluează.

Biocombustibilii, care provin din biomasă, 
sunt: bioetanol, biogazul, biometanol, biodiesel, 
bioalcoolul şi biocombustibilul solid (pelete şi 
brichete). Acestora li se adaugă combustibilii din 
biomasa produsă în agricultură, care pot fi arşi în 
motoare cu ardere internă sau în boilere. Când 
biomasa este arsă, ea eliberează mai puțin car-
bon decât cel absorbit de plante. Astfel, biomasa 
se poate produce din uleiuri şi grăsimi vegetale 
şi animale sau din orice alte deşeuri agricole. De 
asemenea, biomasa solidă se poate produce din 
lemn, rumeguş, paie, gunoi menajer, resturi agri-
cole, cereale energetice necomestibile, salcie 
energetică, resturi de lemn, crengi şi iarbă sau 
fân.

Energia din surse regenerabile la nivelul Uni-
unii Europene a crescut puternic recent. Mai 
exact, ponderea energiei verzi în consumul final 
de energie a ajuns la o valoare aproape dublă 
în ultimii ani. Nivelul a crescut de la aproxima-
tiv 8,5% în 2004 până la 17% în 2016. Cu toate 
acestea, mai este mult până când se vor atinge 
țintele asumate, de 24% pentru anul 2020 şi de 
32% pentru 2030.
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Biodiversitatea este coloana vertebrală a vieții, 
fiind esențială pentru oameni, atât din motive 
legate de mediu, cât şi din motive de protecție 
a climei. Este vitală pentru protejarea sănătății 
oamenilor şi pentru susținerea economiei. Prin 

Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030,  
care este un element-cheie al Pactului verde eu-
ropean, statele membre ale UE s-au angajat să 
creeze o rețea de zone protejate bine gestionate, 
care să cuprindă cel puțin 30% din suprafața te-

Risipa alimentară - o problemă globală 
pentru planetă

Prof. ing. Voinea Oana Alina 
Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” Tg-Jiu 
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restră şi maritimă a UE. 
Strategia „de la fermă la consumator” şi stra-

tegiile UE în domeniul biodiversității, care au fost 
prezentate în comun de Comisie, au numeroase 
obiective şi ținte comune: de exemplu, în ceea 
ce priveşte reducerea utilizării pesticidelor şi a 
îngrăşămintelor, refacerea terenurilor agricole şi 
gestionarea apei. 

Prin prezentarea Pactului verde european în 
decembrie 2019, Comisia a dat mai mult avânt 
acțiunilor destinate soluționării problemei pier-
derilor şi a risipei de 
alimente. Angaja-
mentul UE de a redu-
ce la jumătate risipa 
de alimente pe cap 
de locuitor la nivelul 
comerțului cu amă-
nuntul şi al consuma-
torului până în 2030 
se va concretiza prin 
politici şi instrumen-
te prevăzute în noul 
Plan de acțiune pentru economia circulară, în 
Strategia „de la fermă la consumator” şi în Stra-
tegia privind biodiversitatea, toate publicate în 
2020.

Risipa alimentară înseamnă aruncarea cu 
bună ştiință a alimentelor bune pentru consum, 
din diverse locuri, de la punctele de vânzare cu 
amănuntul până la gospodăriile casnice, din ca-
uza comportamentelor organizațiilor şi/sau ale 
persoanelor. Fiecare produs aruncat înseamnă o 
risipă de apă, pământ şi combustibil.

Pandemia de COVID-19 a accentuat fenome-
nul, din cauza panicii care a indus un compor-
tament irațional în rândul populației, respectiv 
constituirea de provizii exagerate care, în scurt 
timp, s-au transformat în deşeuri alimentare.

Cea mai mare risipă alimentară este genera-
tă de gospodării, fiind urmate de comercianții şi 
operatorii din industria ospitalității (HoReCa). Un 
studiu publicat recent de Organizația Națiunilor 
Unite (ONU) arată că 17% din totalul hranei pro-
duse la nivel mondial ajunge la gunoi. Pierderile 
şi risipa de alimente reprezintă o problemă mon-
dială care a căpătat o importanță din ce în ce mai 
mare în ultimii ani.

Organizația Națiunilor Unite pentru 

Alimentație şi Agricultură (FAO) indică faptul că 
aproximativ o treime din totalitatea alimentelor 
produse în întreaga lume se pierd sau se risipesc 
pe parcursul circuitului „de la fermă la consuma-
tor”. În Uniunea Europeană, în jur de 87,6 milioa-
ne de tone de alimente, respectiv 20%, din tota-
lul alimentelor produse, se pierd sau se risipesc 
în fiecare an.

 Ineficiențele care apar de-a lungul lanțului 
de aprovizionare cu alimente şi la nivelul consu-
mului au, de asemenea, consecințe majore asu-

pra mediului. Limitarea 
pierderilor şi a risipei de 
alimente contribuie la 
combaterea foametei şi 
a schimbărilor climati-
ce.

La baza acestor pro-
bleme stă o lipsă gene-
rală de conştientizare a 
soluțiilor posibile şi a be-
neficiilor care decurg din 
reducerea risipei alimen-

tare. UE şi statele sale membre s-au angajat, prin 
intermediul obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU, să reducă la jumătate, până în 2030, risipa de 
alimente pe cap de locuitor la nivelul comerțului cu 
amănuntul şi al consumatorului, precum şi să re-
ducă pierderile alimentare de-a lungul lanțurilor de 
producție şi de aprovizionare.

Principiile directoare sunt consacrate în Direc-
tiva (UE) 2018/851 a Parlamentului şi a Consiliu-
lui European din 30 mai 2018 privind deşeurile şi 
îndeamnă statele membre şi cetățenii acestora:
să reducă generarea de deşeuri alimentare 

de la producția primară până la distribuție;
să reducă risipa de alimente în gospodării;
să încurajeze donațiile de alimente;
să monitorizeze şi să evalueze punerea în 

aplicare a măsurilor lor de prevenire a risipei de 
alimente.

 Numai în cazul în care acest lucru nu este 
posibil, ele propun reutilizarea, reciclarea sau 
folosirea alimentelor în alte scopuri. Printre alte 
măsuri menite să reducă pierderile şi risipa de 
alimente s-ar putea număra reprocesarea ali-
mentelor în scopul obținerii de produse neali-
mentare, cum ar fi hrana pentru animale, com-
postul şi altele.
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UE urmăreşte obiectivul de a transforma mo-
dul în care sunt produse şi consumate alimentele 
în Europa, în vederea:

 - reducerii amprentei de mediu a sistemelor 
alimentare;

 - consolidării rezilienței în fața crizelor;
 - asigurării în continuare a unor alimente să-

nătoase şi la prețuri accesibile, inclusiv pentru 
generațiile viitoare.

Majoritatea statelor membre ale Uniunii Eu-
ropene au indicat faptul că au integrat ierarhia 
de gestionare a deşeurilor (prevenire, reutiliza-
re, reciclare, recuperare) în măsurile lor legisla-
tive sau nelegislative naționale. Multe măsuri au 
ca obiectiv promovarea donării de alimente (şi 
anume reducerea cotelor TVA pentru alimentele 
donate, obligația legală, pentru întreprinderile 
care depăşesc o anumită dimensiune, de a dona 
alimente, etc.).

Băncile pentru Alimente sunt organizații non-
profit care colectează şi distribuie ONG-urilor 
partenere produsele pe care producătorii, im-
portatorii, distribuitorii sau retailerii le donează. 
Obiectivul asumat al Băncilor este acela ca ali-
mentele şi produsele nealimentare considerate 
surplusuri, în care au fost investite resurse mate-
riale şi muncă, să nu ajungă pierderi sau risipă, ci 
să fie consumate de către cei aflați în dificultate 
şi care nu au putere de cumpărare.

În această categorie de surplus intră produse-
le:
 care prezintă erori de ambalare, etichetare 

şi gramaj;
  provenite în urma activităților promoționale 

încheiate;
 care sunt consumate doar într-o anumită 

perioadă a anului;
 rămase în urma schimbării strategiei de 

marketing;
 aflate în apropierea datei de scadență;
 alte produse de care proprietarii nu mai au 

nevoie din diverse motive, dar sunt bune pentru 
consum/utilizare.

Echipele Băncilor încearcă să identifice noi 
oportunități de colaborare, atât pentru a asigura 
o varietate de produse colectate (pentru a oferi 
beneficiarilor alimente care să le asigure o dietă 
echilibrată), cât şi pentru a promova ideea donă-
rii surplusului.

În ultimii ani, activitatea Băncii pentru Ali-
mente Bucureşti şi, ulterior, şi a celorlalte Bănci 
Regionale din țară, a fost sprijinită constant de 
un grup de companii: Lidl România, Metro Româ-
nia, Kaufland România, PENNY, CHEP Romania, 
Kellogg’s, IWA, Unilever, Nestlé, Danone, Heidi 
Chocolat, Tymbark, Orbico România, Albalact, 
Covalact, LaDorna, Rarăul, etc., care au înțeles 
să se implice mai mult în lupta împotriva risipei 
alimentare, sprijinind Băncile pentru Alimente.

La începutul lunii septembrie 2020, la noi în 
țară s-au pus bazele Federației Băncilor pentru 
Alimente din România - FBAR. 

Alimentele pierdute sau risipite contribuie la 
schimbările climatice, având o amprentă de car-
bon la nivel global de aproximativ 8% din totalul 
emisiilor cu efect de seră antropogene globale. 
Reprezintă o risipă de resurse limitate, precum 
pământ, energie şi apă de-a lungul întregului ci-
clu de viață al produselor. Pentru fiecare kilogram 
de alimente produse sunt eliberate în atmosferă 
4,5 kg de CO2. Risipa de alimente are nu numai 
costuri sociale, economice şi de mediu ridicate, ci 
şi consecințe etice. Conform Organizației pentru 
Alimentație şi Agricultură a Națiunilor Unite, 793 
de milioane de oameni din lume sunt subnutriți. 

Factorii care contribuie la creşterea cantităților 
de alimente risipite au în vedere:

 - planificarea nepotrivită de cumpărături de 
alimente şi promoțiile precum „cumpărați unul şi 
obțineți unul gratuit” duce la achiziționarea sau 
pregătirea de mâncare în cantitate prea mare;

 - neînțelegeri cu privire la semnificația „ex-
piră la” şi „a se consuma de preferință până la” 
existente pe etichete;

 - dimensiunile standardizate ale porțiilor în 
restaurante şi cantine; 

 - dificultatea anticipării numărului de clienți 
în cazul serviciilor de catering;
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 - probleme de gestionare a stocurilor pentru 

producători şi comercianți;
 - standarde de calitate ridicate (ex. pentru 

produsele vândute cu amănuntul);
 - supraproducție sau lipsă de cerere pentru 

anumite produse în anumite perioade ale anu-
lui,  produse şi ambalaje cu defecte (fermieri şi 
producție de produse alimentare); 

 - depozitare/transport inadecvat în toate eta-
pele lanțului alimentar.

Producerea într-un mod sustenabil de sufici-
ente alimente pentru a hrăni populația planetei 
reprezintă o provocare definitorie pentru timpu-
rile noastre, având în vedere pandemia de CO-
VID-19, fiind necesară găsirea de soluții privind 

conturarea unui sistem alimentar care să poată 
hrăni generațiile viitoare, să optimizeze lanțurile 
de aprovizionare şi să conserve resursele natura-
le pe care cu toții ne bazăm.

Bibliografie selectivă:
https://www.consilium.europa.eu/ro/polici-

es/food-losses-waste/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/

headlines/society/20170505STO73528/risipa-
alimentara-in-ue-milioane-de-tone-de-alimen-
te-la-gunoi

https://www.roaliment.ro/tag/risipa-alimen-
tara/

http://www.ansvsa.ro/informatii-pentru-pu-
blic/risipa-alimentara/

Turismul poate susține dezvoltarea durabilă a 
zonelor protejate în care din ce în ce mai mulți 
turişti vin să caute, să înțeleagă şi să se bucure 
de mediul natural. Turismul poate şi trebuie să 
sprijine protecția resurselor naturale, iar popula-
ția locală şi factorii decidenți au realizat, în timp, 
valoarea acestui patrimoniu şi doresc să îl con-
serve.

 Conceptul de dezvoltare durabilă are ca princi-
pal scop păstrarea unui echilibru între dimensiu-
nea reprezentată de natură şi mediu şi dimensiu-
nea economică. Practicarea unui astfel de turism 
în ariile protejate ar aduce beneficii substanțiale, 
precum: îmbunătățirea oportunităților economi-
ce, protejarea patrimoniului natural şi cultural, 
dar şi îmbunătățirea calității vieții locuitorilor de 
pe acel areal. O provocare importantă pentru 
realizarea turismului durabil în Deltă o reprezin-
tă promovarea conceptului de explorare în ritm 
lent, pentru o bună valorificare a patrimoniului 
natural şi cultural şi dezvoltarea ecoturismului, 
care reprezintă tipul de turism cu cel mai redus 
impact asupra mediului. Astfel, mediul natural va 
putea fi conservat şi în acelaşi timp vor fi aduse 
venituri suplimentare populației locale.

Cea mai pretabilă formă de turism în cadrul 

ariilor naturale protejate este considerată a fi 
ecoturismul. Această formă de turism are ca scop 
principal conservarea mediului şi pune accent pe 
educația turiştilor în ceea ce priveşte protejarea 
şi conservarea mediului.

Potențialul turistic natural al Deltei este unul 
foarte bogat şi diversificat, pe acest teritoriu în-
tâlnindu-se:  

 - cele mai vechi formațiuni geologice de pe 
continent (Munții Măcinului, platoul Casimcea), 
învecinate cu cel mai nou pământ - Delta Dunării;  

 - cea mai întinsă suprafață de arii protejate şi 
situri Natura 2000 din România şi câteva dintre 
cele mai sălbatice din Uniunea Europeană, re-
prezentate prin bioregiunile de stepă şi de litoral; 

 -  pădurile endemice submediteraneene şi 
balcanice - care includ cea mai mare pădure de 
tei din Europa;  

 - cea mai extinsă suprafață compactă de stu-
făriş din lume; 

 - dunele de nisip cu o floră de litoral caracte-
ristică, formând cea mai lungă coastă nealterată 
din sud-estul Europei.

Motivul principal pentru care Delta Dunării 
a devenit rezervație a biosferei a fost acela că, 
în comparație cu alte delte ale Europei şi chiar 

Dezvoltarea potenţialului turistic al 
rezervaţiei biosferei Delta Dunării

Prof. ing. BÎCOI LOREDANA NATALIA  
LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PEȘTIȘANI
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ale Terrei, a păstrat o diversitate mai ridicată, 
înțelegând prin aceasta un număr mare de spe-
cii. Dar, mai mult decât atât, Rezervația Biosferei 
Delta Dunării (RBDD) frapează prin densitatea 
încă ridicată de exemplare la multe specii, care în 
zilele noastre sunt rare sau lipsesc din alte zone.

Potențialul turistic antropic este dat de zes-
trea artistică şi culturală care se găseşte din 
abundență pe aceste meleaguri şi are o valoare 
istorică şi documentară de neprețuit. Pământul 
a scos la iveală aici obiecte extrem de valoroase 
încă din neolitic, ceramică remarcabilă prin va-
rietatea formelor deosebite, ce a primit în lite-
ratura de specialitate denumirea vechii comune 
tulcene, Baia-Hamangia. 

Pe lângă mărturiile culturale ale geto-daci-
lor, extrem de valoroase sunt şi mărturiile artei 
elenistice şi romane, reprezentate prin descope-
ririle polis-urilor în ruină şi castrelor ce au fost 
construite pe acest teritoriu. De asemenea, s-au 
păstrat valori artistice ale populației româneşti 
din timpul stăpânirii otomane şi unele dintre 
exemplarele cele mai reprezentative ale artei 
orientale.

 De asemenea, principalele oraşe importante 
ale Deltei Dunării: Tulcea, Sulina, Sfântu Gheor-
ghe, Babadag prezintă numeroase obiective an-
tropice de interes turistic.

În prezent, valorile peisagistice ale Deltei 
şi Complexului lagunar Razim-Sinoie, inclusiv 
potențialul heliomarin al plajelor marine de la 
Sulina, Sfântu Gheorghe şi Gura Portiței, sunt va-
lorificate în scopuri turistice, chiar şi în condițiile 
constituirii RBDD. Cu toate acestea, rețeaua de 
unități turistice nu este suficient de bine racorda-
tă la ariile cu potențial turistic ale Deltei. Excepție 
fac unitățile de cazare amenajate în localitățile 
din lungul brațului Sulina: Crişan, Sulina şi Ma-
liuc. Celelalte unități amplasate excentric prezin-
tă dezavantaje, precum lipsa de organizare şi mai 
ales accesul dificil.

Oferta actuală de cazare în Deltă este una 
destul de diversă şi cuprinde hoteluri plutitoare, 
case de oaspeți, campinguri, pensiuni de 2, 3, 4 şi 
5 margarete şi tabere pentru tineret.

În ceea ce priveşte calitatea serviciilor din ca-
drul structurilor de primire din Deltă, turiştii de-
vin din ce în ce mai pretențioşi şi asta nu doar 
legat de luxul diferitelor locații de cazare şi ser-

viciile pe care le utilizează, ci mai ales în ceea 
ce priveşte diversitatea sensurilor călătoriei pe 
care o aleg, incluzând aspecte legate de auten-
ticitatea culturală, contactul cu populația locală 
şi cunoaşterea unor informații legate de floră, 
faună, ecosisteme speciale şi viața sălbatică, în 
general, precum şi despre conservarea mediului. 
Turiştii doresc să beneficieze de oportunități re-
creaționale la un nivel calitativ ridicat. Aceştia au 
aşteptări de la ghizi, care trebui să fie bine pregă-
tiți pentru a le satisface cerințele. Doresc gazde 
care să îi facă să se simtă comod, bineveniți, par-
te a comunității pe care o vizitează. 

Turismul organizat şi ecoturismul reprezintă 
singurele activități economice practicabile în Del-
tă cu efecte negative minime asupra ecosisteme-
lor locale. Proiectul ,,Crişan + Caraorman + Mila 
23 - Ecoturism pentru viitor” este o  inițiativă 
ce îşi propune să contribuie la dezvoltarea tu-
rismului în Delta Dunării, mai exact transforma-
rea triunghiului Crişan + Caraorman + Mila 23 în 
nucleul unei adevărate destinații ecoturistice cu 
marcă proprie, ce promovează servicii locale şi 
tradiții culturale.

Obiectivul proiectului este promovarea eco-
turismului şi a destinației ecoturistice Crişan + 
Caraorman + Mila 23 prin: activități  ecoturistice, 
produse educaționale, infrastructură soft pentru 
ecoturism şi realizarea unei identități de market-
ing a destinației. 

,,Proiectul Crişan + Caraorman + Mila 23 - 
Ecoturism pentru viitor include următoarele 
activități:

•    Construirea de infrastructură de informare 
şi orientare turistică la Crişan.

•  ,,Ecoturism la şcoală” - pachet educațional 
pentru elevii din cele 3 localități (biodiversitate, 
turism responsabil, tradiții locale, valori eco).

•    Training de ecoturism pentru operatorii de 
pensiuni.

•    Traseul culinar în gospodării pescăreşti 
,,Peşte ca la Mila 23”.

•   Punct de informare privind ecoturismul din 
Delta Dunării la Muzeul Național al Satului, dotat 
cu insule pentru cuibărit pe Lacul Herăstrău, care 
pot fi vizitate cu lotci din Deltă, disponibile publi-
cului pentru o experiență directă.

•    Definirea identității de marketing a triun-
ghiului Crişan - Caraorman - Mila 23.”
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Terra mai poate fi numită şi planeta mamă, cea 
care din punctul meu de vedere este absolutul.  

Este mediul în care ființele trăiesc, îşi duc 
existența. Dar pentru a duce mai departe toate 
generațiile de ființe vii, Terra trebuie să fie un me-
diu curat.  

Tehnologia a devenit parte din viețile noastre. 
În prezent aceasta se extinde şi ne acaparează, dar 
nu toți văd ce se întâmplă în jurul lor, iar asta afec-
tează mediul şi duce la dispariția anumitor specii 
de animale sau specii de plante, cărora nu le sunt 
asigurate condițiile corespunzătoare de viață. De 
exemplu, ne imaginăm un mediu de viață, o pădure 
care mereu a fost plină de viață, plină de verdeață 
peste tot unde vezi cu ochii, iar în fața ta stau multe 
viețuitoare, care trăiesc armonios.

Dar toate acestea au început să se sfârşească 
uşor-uşor, deoarece viețuitoarele îşi caută con-
tinuu un mediu de viață în care să poată trăi, 
iar unele dintre speciile de păsări, animale sau 
plante au dispărut din cauza omului care a afec-
tat natura. Un exemplu este pasărea Dodo care 
a dispărut la sfârşitul secolului al XVII-lea.

Această pasăre trăia numai pe insula Mau-
ritius din Oceanul Indian. Pe baza habitatului 
şi a ecosistemului insulei, corpul ei era adaptat 
perfect pentru a supraviețui. Pentru că nu avea 

prădători naturali, pasărea Dodo nu avea capaci-
tatea de a zbura. Dispariția ei este pusă pe seama 
populării insulei, marinarii ajunşi aici au folosit-o 
drept hrană. Odată cu oamenii, au ajuns pe insu-
lă şobolani, câini şi pisici, care s-au hrănit cu ouă-
le acestor păsări. Pasărea DODO este privită ca un 

simbol al ecosistemelor naturale distruse de 
om.  

Când omul a fost creat, a primit şi multe 
responsabilități pe care acesta ar trebui să le 
îndeplinească, dar nu mulți îşi dau seama de 
consecințele activității omului, care pot duce 
chiar la dispariția noastră.

De-a lungul anilor se spune că noi am 
evoluat în mai multe moduri, încă nu se ştie 
care este cel din care provenim cu adevărat. 
Oamenii de ştiință susțin că am provenit din 
maimuțe, credincioşii susțin că am fost creați 
de Dumnezeu. Oricum ar fi fost, noi, oame-

nii, suntem datori să salvăm această planetă, să o 
menținem vie pentru toate viețuitoarele. 

Pentru aceasta omul trebuie să-şi limiteze con-
fortul, să se bucure mai mult de darul VIEȚII decât 
de altele, precum hrana foarte îmbelşugată, casele 
foarte mari şi foarte confortabile, maşinile din ce 
în ce mai sofisticate, călătoriile din ce în ce mai ex-
travagante.

VIAȚA e frumoasă în natură!

Eseu

Viaţa pe Terra
BENA GEORGIANA

clasa a XI-a A, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
Profesor coordonator: VULPE CARMEN
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Viaţa pe Terra Viaţa pe Terra

Planeta Pământ, denumită şi Terra sau Planeta 
Albastră, este a treia planetă de la Soare şi cea mai 
mare planetă telurică din Sistemul Solar. Ea s-a for-
mat acum aproximativ 4,57 miliarde de ani, fiind şi 
cea mai densă planetă din Sistemul Solar.

Potrivit anumitor oameni de ştiință, inovația 
tehnologică se află la baza unor cicluri lungi, ce 
corespund evoluției societății omeneşti, începând 
cu cel înregistrat pe durata 
Revoluției industriale şi con-
tinuând cu momentul intro-
ducerii căilor ferate, apoi cu 
cel al electricității, al indus-
triei chimice şi al motorului 
cu combustie internă, urmat 
de apariția sistemelor de 
producție de masă şi până la 
cel de azi, marcat de tehnologia informației şi co-
municării, care a debutat în anii ‘80.

Pentru omenire, avantajele tehnologiei sunt 
multiple şi aceasta a evoluat galopant în ultimii ani. 
Descoperirile ştiinței sunt folosite în multe domenii 
de activitate şi au condus la dezvoltare. În funcție 
de cerințe, specialiştii din toate industriile dezvol-
tă tehnologii noi. Foarte multe dintre produsele 
ingineriei erau de neconceput în anii ‘50: telefo-

nia mobilă, modificările genetice, biotehnologiile, 
inteligența artificială.

Oamenii trăiesc astăzi comod, în case confor-
tabile, se deplasează cu maşini moderne sau cu 
avioane performante, comunică prin telefonie in-
teligentă sau internet, se hrănesc cu produse ali-
mentare sofisticate, vacanțele lor sunt din ce în ce 
mai provocatoare şi extravagante, se îmbracă cu 

haine scumpe şi poartă biju-
terii asortate. Agricultura şi 
industria alimentară nu mai 
sunt nici ele clasice, au evolu-
at, folosesc aceeaşi tehnolo-
gie modernă pentru a obține 
producție cât mai mare. 

Toate acestea însă se reali-
zează cu marele dezavantaj al 

poluării, al distrugerii mediului înconjurător. Habi-
tate întregi sunt distruse, speciile dispar una câte 
una. Dacă tehnologia va continua să se dezvolte în 
acelaşi ritm şi în acelaşi sens, viața pe Terra este 
amenințată.

Dacă natura sau Dumnezeu l-a creat pe om nu 
înseamnă că, la un moment dat, natura sau Dum-
nezeu nu o să-şi îndrepte această greşeală pentru 
salvarea Pământului.

Viaţa pe Terra
BOBEICĂ MINODORA DENISA

clasa a XI-a A, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
Profesor coordonator: VULPE CARMEN

Biodiversitatea este varietatea biologică şi va-
riabilitatea vieții pe Pământ. Biodiversitatea este 
măsurarea variației la nivel genetic, de specii şi de 
ecosistem. Biodiversitatea terestră este de obicei 
mai mare în apropierea Ecuatorului, care este re-
zultatul climatului cald şi al producției primare ridi-
cate. Biodiversitatea nu este distribuită uniform pe 
Pământ şi este mai bogată la tropice. 

Aceste ecosisteme de păduri tropicale acoperă 
mai puțin de 10% din suprafața uscatului şi conțin 
aproximativ 90% din speciile lumii. Biodiversita-

tea marină este, de obicei, mai mare de-a lungul 
coastelor din Pacificul de Vest, unde temperatu-
ra de suprafață a mării este cea mai ridicată, şi în 
banda latitudinală medie în toate oceanele. Există 
gradienți latitudinali în diversitatea speciilor. Biodi-
versitatea tinde, în general, să se grupeze în puncte 
fierbinți şi a crescut de-a lungul timpului, dar cel 
mai probabil va încetini în viitor, ca rezultat princi-
pal al defrişărilor. Ea cuprinde procesele evolutive, 
ecologice şi culturale care susțin viața.

Distrugerea habitatului este procesul prin care 

Giuroniu Ana Maria Raluca
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Prof. coordonator: Mareși Luminiţa
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un habitat natural devine incapabil să-şi susțină 
speciile native. Organismele care au locuit anteri-
or sunt strămutate sau au murit, reducând astfel 
biodiversitatea şi abundența speciilor. Distrugerea 
habitatelor a jucat un rol cheie în special în ceea 
ce priveşte distrugerea pădurilor tropicale. Printre 
factorii care contribuie la pierderea habitatului se 
numără: supraconsumul, suprapopularea, schim-
barea utilizării terenurilor, defrişările, poluarea 
(poluarea aerului, poluarea apei, contaminarea so-
lului) şi încălzirea globală sau schimbările climatice.

Specii introduse și invazive
Bariere precum râurile mari, mările, oceane-

le, munții şi deşerturile încurajează diversitatea, 
permițând evoluția independentă de ambele părți 
ale barierei, prin procesul de speciație alopatrică. 
Termenul de specie invazivă se aplică speciilor care 
încalcă barierele naturale care le-ar ține în mod 
normal constrânse. Fără bariere, astfel de specii 
ocupă un nou teritoriu, înlocuind adesea speciile 
native prin ocuparea nişelor acestora sau prin uti-
lizarea resurselor care ar susține în mod normal 
speciile native.

În concluzie, nu trebuie să aruncăm deşeurile 
oriunde, sa nu mai tăiem pădurile excesiv, să nu 
poluăm apa, aerul şi solul pentru a proteja speciile 
de animale de pretutindeni.

Fiecare persoană percepe viața într-un mod 
diferit, ceea ce este normal, având în vedere că 
oamenii sunt diferiți, au păreri diferite despre tot 
ceea ce înseamnă viață, iubire, familie, prieteni.

Viața pe Terra a evoluat, s-a schimbat şi conti-
nuă să se schimbe, ceea ce îi bucură pe oameni, 
deoarece schimbarea vine odată cu noi cunoştințe, 
descoperiri, invenții în foarte multe domenii, 
schimbări care ne fac viața mai uşoară.

Stilul actual de viață al oamenilor este mult 
diferit față de cel pe care l-au trăit bunicii noştri. 
Muncile grele pe care le făceau oamenii, cu mâini-
le goale uneori, sunt acum realizate mecanizat, au-
tomatizat, sau chiar cu ajutorul roboților. Evoluția 
trebuie să ne bucure, dar uneori, înlocuirea omului 
din procesul de muncă duce la şomaj, la sărăcirea 
unor familii.

Secolul al XXI-lea, secolul vitezei, este secolul în 
care relațiile dintre oameni au ajuns să fie mai mult 
virtuale, prin intermediul computerelor şi telefoa-
nelor inteligente. Cu toate acestea, timpul de care 
dispunem s-a limitat, oamenii sunt foarte ocupați 
cu activitățile cotidiene şi majoritatea uită de ce 

este mai important: relația cu familia, cu prietenul, 
cu colegul de muncă.

Şi din păcate, în societatea contemporană nu 
este vorba numai despre evoluție în sensul de 
îmbunătățire a vieții, ci şi despre războaie, arme 
biologice, poluare, diminuarea resurselor naturale.

Aceștia suntem noi pe Pământ! 
Aceasta este viața noastră, cu bune, cu rele; 

totul este să ne depăşim condiția, să devenim mai 
buni şi să facem ce ne stă în putință pentru binele 
planetei!

Viata pe Terra Viata pe Terra Viata pe TerraViata pe Terra
Ciobanu Cristian

clasa a XI-a A, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
Prof. coordonator: Vulpe Carmen
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Didactica

Emisfera cerebrală dreaptă (ECD) „guvernează 
capacitățile de sinteză, de generalizare; este 
răspunzătoare de elaborarea categoriilor; realizează 
dominant conexiunile pentru percepțiile spațiale, 
pentru forme; este specializată pentru imagini, 
eficientă în formarea conceptelor cu grad înalt de 
intuitivitate (sintetice), bazată pe procese analogice 
(nealgoritmice), este specializată pentru stimuli 
neliniari, globali, cu independență de sens; facilitează 
sintezele de tip creativ vizual, imagistic, holistic; 
operează cu enunțuri sau unități lingvistice finite, 
limbaj bazat pe reguli standard, semantică tare (Ivanov, 
1985); stabileşte legături asociative între obiectele 
lumii înconjurătoare (cortex asociativ), prelucrează 
informația”.

Emisfera cerebrală stângă (ECS) „guvernează 
capacitățile analitice, este răspunzătoare de elaborarea 
categoriilor apolinice (ordine, măsură, echilibru, 
armonie, claritate, luciditate); este dominantă pentru 
procesele gândirii, coordonând operațiile simbolice; 
este eficientă în analize, pentru stimulii de tip logic, 
pentru stimulii secvențiali şi liniari (care se înlănțuie 
în progresie simplă); permite controlul structurilor 
interne, al mecanismelor şi corelărilor între intrările şi 
ieşirile în şi din sistemul psihic; anticipează cu exactitate 
soluțiile unui şir de transformări operaționale; facilitează 
construcția şi înlănțuirile de cuvinte; realizează corelația 
cuvânt - concept; asigură suprapunerea aspectelor 
conceptual-logice peste imaginile concrete formate în 
emisfera cerebrală dreaptă; distinge şi compară”.

Învăţarea - abordare procesuală
Neuro-funcțional, învățarea produce noi legături 

temporare în scoarța cerebrală şi întărirea legăturilor 
formate. Definirea învățării din această perspectivă 
are în centru schimbarea/discriminarea/activarea/
rezonanța, comportamentul final, complexitatea eta-
pelor prin care se realizează aceste activități/operații. 
Este antrenat simultan tot sistemul nervos al celui 
care învață, structurile şi mecanismele cortico-sub-
corticale specializate1 (Neacşu, 1990, p. 25). Există 
dovezi ale specializării anumitor zone cerebrale „pen-

tru diferiți senzori şi unele funcții ale sferei senzoriale, 
motrice, cognitive şi afective, un întreg tablou expre-
siv al descriptorilor şi determinărilor fiecărei emisfere 
cerebrale”2 (Chelcea şi Chelcea, 1983, p. 97).

Neuro-semiotica şi asimetria funcțională a creie-
rului uman atestă faptul că „fiecare emisferă cerebra-
lă are propriul univers conştient, ele fiind, potențial, 
specializate pentru procesele de primire şi prelucrare 
a informațiilor”3 (Neacşu, 1990, pp. 27-31):

Se constată faptul că interconexiunile celor 
două emisfere cerebrale, alături de contribuția fie-
cărei zone cerebrale, asigură procesul de învățare. 
Învățarea umană nu reprezintă specialitatea uneia 
sau alteia dintre emisferele cerebrale, ci interconec-
tarea activităților specifice fiecăreia.

Pe considerentul ipotezelor şi constatărilor prezen-
tate anterior se poate concluziona asupra importanței 
antrenării proceselor specifice celor două emisfere 
cerebrale în cadrul învățării disciplinelor. Mai mult, 
este necesară conştientizarea realităților pedagogi-
ce din perspectiva proiectării şi dirijării strategiilor 
instruirii, de multe ori realizate fără a ține cont de 
echilibrul necesar activării ambelor emisfere cere-
brale: verbalizarea, exprimarea logică, propozițională 
a ideilor trebuie introduse prin solicitarea proceselor 
imaginative şi intuitive, figurale.

Concluzii Asimetria creierului uman promovea-
ză realitatea că fiecare emisferă cerebrală este, 

potențial, specializată pentru procesele de primire 
şi prelucrare a informațiilor. Specializarea se referă 
la activități specifice şi diferite. Învățarea umană nu 
reprezintă specialitatea uneia sau alteia dintre emi-
sferele cerebrale, ci interconectarea activităților spe-
cifice fiecăreia.

Note: 
Neacşu, I. (1990). Metode şi tehnici de învățare efici-

entă. Bucureşti: Editura Militară, p. 25;
Chelcea, S., Chelcea, A. (1983). Eu, tu, noi. Viața psi-

hică - ipoteze, certitudini. Bucureşti: Editura Academiei 
p. 97;

Neacşu, I. (1990). Metode şi tehnici de învățare efici-
entă. Bucureşti: Editura Militară, pp. 27-31.

Bibliografie:
Chelcea, S., Chelcea, A. (1983). Eu, tu, noi. Viața psi-

hică - ipoteze, certitudini. Bucureşti: Editura Academiei.
Neacşu, I. (1990). Metode şi tehnici de învățare efici-

entă. Bucureşti: Editura Militară.

prof. dr. Maria-Rocselana Verdeș, C.T. „General Gheorghe Magheru”
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Prof. dr. Maria-Rocselana Verdeș
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Târgu-Jiu

Teoriile procesului învăţării. Structură. 
Principii şi legităţi

Dintr-o perspectivă a structurii şi 
procesualității, învățarea presupune 
„procesul învățării propriu-zise şi rea-
mintirea”1 (Gagné, 1975, p. 67), ambele 
la nivelul atenției şi memoriei, fiecare 
parte a procesului structurându-se în 
câte două faze: faza de receptare, faza 
de însuşire şi faza de stocare, faza de ac-
tualizare.

De aceea este propriu să discutăm de 
procese ale învățării2 (Neacşu, 1990, p. 
42), înțelese ca „transformări ale unor 
situații de învățare prin care un subiect 
controlează o anumită arie informațională”. Por-
nind de la această constatare, învățarea ca pro-
ces poate fi inferioară sau superioară, reproduc-
tivă sau creativă.

Experiențele în planul instruirii au statu-
at câteva principii/legități cu valoare asupra 
importanței educației, care sunt esențiale în 
organizarea procesului învățării3 (Neacşu, 1990, 
pp. 52-54):

Teoriile asociaționiste și ale condiționării:
 „Cel care învață este participant activ şi nu 

un ascultător/privitor pasiv, exercițiul în care 
este implicat rămânând un cadru important şi 
necesar;
	În învățare, întărirea pozitivă este impor-

tantă şi utilă;
	Repertoriul larg de stimuli oferă contexte/

situații diferite de învățare”.
Teoriile cognitiviste:
	„Structurarea şi prezentarea sarcinii de 

învățare trebuie să urmeze caracteristicilor per-
ceptive ale materialului prezentat spre învățare 
(relația fond - figură, semne direcționale, relații 
interne);
	Oferirea posibilității de control celui care 

învață asupra învățării (metacogniție) prin struc-
turarea diversificată a materialului de învățat;
	Organizarea cunoştințelor să fie o prioritate 

a educatorului (modelarea complexității ținând 

cont de raportul parte - întreg, simplu - com-
plex);
	Eficacitate şi eficiența învățării prin 

înțelegere este evidentă în raport cu învățarea 
mecanică;
	Utilitatea gândirii divergente în asociere cu 

cea convergentă”.
Teoriile motivaționale şi ale personalității:
	 „Abilitatea celui care învață este impor-

tantă pentru învățare;
	Ritmuri variate pentru niveluri diferite de 

abilitate;
	 Organizarea învățării (mediu, forma, mij-

loacele şi resursele integrate, proiectarea, evalu-
area) sunt importante pentru cel care învață”.

Principalele domenii ale teoretizării procesu-
lui învățării au în centru învățarea, „cu structuri-
le/dimensiunile, tipurile şi obstacolele/elemente 
principale în înțelegerea şi realizarea acesteia”, 
bazele teoretice („condițiile psihologice, biologi-
ce şi sociale implicate”), condițiile interne („stări-
le afective, vârsta, situația subiectivă”) şi externe 
(„spațiul de învățare, societate, situația obiecti-
vă”) implicate nemijlocit în învățare şi posibilele 
aplicații („pedagogie, politici educaționale”)4 - Il-
leris, 2014, p. 23.

În viziunea lui K. Illeris5 (2014, p. 30), mo-
delul învățării este unul constructivist, în care 
„elevul îşi construieşte activ propriile structuri 
mentale (dispoziții) pentru învățare”, împlinind 
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necesitatea de „organizare a efectelor produse 
de învățare” şi care presupune patru tipuri de 
învățare, realizate în funcție de context: învățarea 
cumulativă (asociată condiționării din psihologia 
comportamentalistă, mecanică, automatizată, 
informație izolată, care nu face parte din nimic 
altceva, un conținut care poate fi reactivat şi apli-
cat doar în situații similare cu contextul învățării), 
învățarea prin asimilare/însuşire („o conexiune 
între elementul nou şi o schemă sau un tipar deja 
stabilite”), învățarea prin acomodare/transcen-
dere („spargerea unor părți dintr-o schemă exis-
tentă şi transformarea ei, astfel încât să-i poată 
fi asociată situația nouă”, învățarea „percepută 
ca o înțelegere sau achiziție cu adevărat interi-
orizată”) şi învățarea de tip cuprinzător/semnifi-
cativ (Rogers, 1951, 1969)/expansiv (Engestrom, 
1987)/de tranziție (Alheit, 1994)/transformativă 
(Mezirow, 1991), „care implică schimbări de per-
sonalitate, în organizarea eului”6 (Illeris, 2014, 
pp. 31-32).

După conținutul supus procesului învățării 
distingem între „învățarea de semne şi semnale 
(condiționarea clasică), învățarea de relații sti-
mul-răspuns (skinneriană), învățarea de înlănțuiri 
(serii asociative şi serii logice), învățarea de aso-
cieri (verbale, concepte, discriminări, reguli), 
învățarea de rezolvare de probleme, învățarea 
de evaluare, selectare şi decizie, învățarea de 
capacități organizatorice, conducere, coordona-
re, decizie, control şi previziune”7 (Neacşu, 1990, 
p. 45).

Relația dintre procesele mentale inferioare/
simple şi cele superioare este dată de realitatea 
procesuală implicată: structurile mentale simple 
sunt premise pentru cele superioare, „formele 
superioare de învățare le implică pe cele simple 
ca structură şi procesualitate”8 (Neacşu, 1990, p. 
47).

În procesul de învățare sunt luate în consi-
derare atât structuri mentale simple („asociații, 
condiționări, suprapuneri, unele deprinderi”), 
cât şi procese mentale superioare (limbaj, 
atenție, gândire, imaginație) sau alte dimensiuni 
ale personalității umane (creativitatea).

Concluzii
Este necesară conştientizarea realităților pe-

dagogice din perspectiva proiectării şi dirijării 

strategiilor instruirii, de multe ori realizate fără 
a ține cont de echilibrul necesar activării ambe-
lor emisfere cerebrale: verbalizarea, exprimarea 
logică, propozițională a ideilor trebuie introduse 
prin solicitarea proceselor imaginative şi intuiti-
ve, figurale. 

Procese ale învățării pot fi înțelese ca „transfor-
mări ale unor situații de învățare prin care un su-
biect controlează o anumită arie informațională”.

În organizarea procesului învățării există o 
sumă de teorii, mai vechi sau mai noi, iar consi-
derarea aspectelor psihice implicate determină 
mai multe tipuri de învățare.

Învățarea se realizează într-un cadru constituit 
de competența informațional-metodologică, dar 
şi de pedagogia muncii intelectuale, dezvoltarea 
unor capacități menite să dirijeze şi să dezvolte 
specificitățile mentale ale celor implicați în pro-
cesul de instruire, dar şi să faciliteze metodologic 
demersul cadrelor didactice.

Note: 
Gagné, R.M., Briggs, L.J. (1977). Principii de 

design al instruirii. Bucureşti: Editura Didactică şi 
Pedagogică, p. 67;

Neacşu, I. (1990). Metode și tehnici de 
învățare eficientă. Bucureşti: Editura Militară, 
Neacşu, p. 42;

Ibidem,  pp. 53-54;
Illeris, K. (2014). Teorii contemporane ale 

învățării. Trad. de Zinaida Mahu. Bucureşti: Edi-
tura Trei, p. 23;

Ibidem, p. 30;
Ibidem, pp. 31-32;
Neacşu, I. (1990). Metode și tehnici de învățare 

eficientă. Bucureşti: Editura Militară, p. 45;
Ibidem, p. 47.
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De ce vorbim despre „învățare activă“? Cer-
cetări efectuate în ultimii 25 de ani arată că pasi-
vitatea din clasă (înțeleasă ca rezultat al predării 
tradiționale, în care profesorul ține o prelegere, 
eventual face o demonstrație, iar elevii îl urmă-
resc) nu produce învățare decât în foarte mică 
măsură. Iată câteva rezultate ale acestor studii:

• Elevii sunt atenți numai 40% din timpul afec-
tat prelegerii. (Pollio, 1984);

 • Elevii rețin 70% din conținuturile prezenta-
te în primele 10 minute şi numai 20% din cele 
prezentate în ultimele 10 minute ale prelegerii. 
(McKeachie, 1986);

• Elevii care au urmat un curs introductiv de 
psihologie bazat pe prele-
gere au demonstrat că ştiu 
numai cu 8% mai mult decât 
elevii din clasa de control 
care NU au făcut cursul de-
loc! (Rickardet al., 1988);

• Un studiu vizând impli-
cațiile predării centrate pe 
discursul magistral (John-
son, Johnson, Smith, 1991) 
relevă că:
 atenția elevilor descreş-

te cu fiecare minut care tre-
ce pe parcursul prelegerii;
 prelegerea se potriveş-

te numai celor care învață eficient prin canal au-
ditiv;
 prelegerea promovează învățarea de nivel 

inferior a informațiilor factuale;
 prelegerea presupune că toți elevii au nevo-

ie de aceleaşi informații în acelaşi ritm;
 elevilor nu le place să fie supuşi unei prele-

geri.
Metodele de învățământ pot fi definite ca 

„modalități de acțiune cu ajutorul cărora elevii, 
în mod independent sau sub îndrumarea pro-
fesorului, îşi însuşesc cunoştințe, îşi formează 
priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, con-

cepția despre lume şi viață” (M. Ionescu, V. Chiş).
Metoda este selectată de cadrul didactic şi 

este pusă în aplicare în lecții sau activități extraş-
colare cu ajutorul elevilor şi în beneficiul aces-
tora; presupune, în toate cazurile, o colaborare 
între profesor şi elev, participarea lor la căutare 
de soluții, la distingerea dintre adevăr şi eroare 
şi care, sub forma unor variante şi/sau procedee 
selecționate, se foloseşte pentru asimilarea cu-
noştințelor, a trăirilor valorice şi a stimulării spi-
ritului creativ. Când se alege o metodă, se ține 
cont de finalitățile educației, de conținutul pro-
cesului instructiv, de particularitățile de vârstă 
şi de cele individuale ale elevilor, de psihosoci-

ologia grupurilor şcolare, de 
natura mijloacelor de învăță-
mânt, de experiența şi com-
petența cadrului didactic.

 Metodele tradiționale, 
expozitive ori frontale lasă 
impresia că nu ar mai fi în 
conformitate cu noile prin-
cipii ale participării active şi 
conştiente a elevului. Aces-
tea pot însă dobândi o va-
loare deosebită în condiții-
le unui auditoriu numeros, 
având un nivel cultural care 
să-i asigure accesul la mesa-

jul informațional transmis raportat la unitatea 
de timp. De asemenea, cu puțină „sare şi piper”, 
prelegerea poate fi recondiționată însă şi intro-
dusă într-un demers didactic modern, centrat pe 
achizițiile elevului. Din această perspectivă, das-
călul trebuie să se preocupe de:

1. stimularea interesului elevilor prin:
• intrarea în prelegere prin intermediul unei 

glume, poveşti, imagini captivante şi în deplină 
relație cu ceea ce urmează să fie predat prin in-
termediul prelegerii;

• prezentarea unei probleme/unui studiu de 

Învăţarea activă

Prof. Măgureanu Stoenescu Claudia Simona
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”, Tg-Jiu
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caz pe care se focalizează prezentarea;
• lansarea unei întrebări incitante (astfel încât 

elevii să fie atenți la prelegere pentru a afla răs-
punsul).

2. aprofundarea înțelegerii elevilor prin:
• folosirea de exemple şi analogii pe parcur-

sul prezentării (pe cât posibil, cu trimiteri la viața 
reală);

• dublarea verbalului cu alte coduri - oferirea 
de imagini, grafice şi alte materiale ilustrative;

• folosirea limbajului corporal.
3. implicarea elevilor pe parcursul prelegerii 

prin întreruperea prelegerii:
• pentru a incita elevii la a oferi exemple, ana-

logii, experiențe personale;
• pentru a da răspunsuri la diferite întrebări;
• pentru a efectua o sarcină scurtă care clari-

fică diverse poziții enunțate.
4. evitarea unui punct final la final!
• încheierea prelegerii prin intermediul unei 

probleme/aplicații care urmează să fie rezolvate 
de elevi;

• solicitarea elevilor pentru a rezuma cele 
prezentate sau pentru a concluziona.

Metodele activ-participative pun accent pe 
învățarea prin cooperare, aflându-se în antiteză 
cu metodele tradiționale de învățare. Educația 
pentru participare îi ajută pe elevi să-şi exprime 
opțiunile în domeniul educației, culturii, timpului 
liber, pot deveni coparticipanți la propria forma-
re. Elevii nu sunt doar un receptor de informații, 
ci şi un participant activ la educație. În procesul 
instructiv-educativ, încurajarea comportamentu-
lui participativ înseamnă pasul de la „a învăța” la 
a „învăța să fii şi să devii”, adică pregătirea pen-
tru a face față situațiilor, dobândind dorința de 
angajare şi acțiune. Principalul avantaj al meto-
delor activ-participative îl reprezintă implicarea 
elevilor în actul didactic şi formarea capacității 
acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fe-
nomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va 
fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităților 
cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceas-
ta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi 
evaluarea soluțiilor posibile într-o situație dată, 
urmată de alegerea rezolvării optime pe baza 
argumentelor. A gândi critic înseamnă a deține 
cunoştințe valoroase şi utile, a avea convingeri 
raționale, a propune opinii personale, a accep-

ta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a 
construi argumente suficiente propriilor opinii, a 
participa activ şi a colabora la găsirea soluțiilor.

Principalele metode de dezvoltare a gândirii 
critice sunt: metoda Ciorchinelui; metoda Moza-
ic; metoda Cubul; metoda Turul Galeriei; metoda 
6/3/5; metoda Lotus; metoda Pălăriile gânditoa-
re; metoda Frisco; metoda Schimbă perechea; 
metoda Explozia stelară; diagrama Venn; meto-
da Cauză-efect.

   Pentru ca învățarea prin cooperare să se bu-
cure de un real succes, se impune respectarea 
unor reguli. Literatura de specialitate relevă fap-
tul că, pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze în 
echipă, se impune respectarea a două condiții: 
asigurarea unui climat pozitiv în clasă; formula-
rea unor explicații complete şi corecte asupra 
sarcinii de lucru, astfel încât aceasta să fie înțe-
leasă de toată lumea. 

În mod sigur, o metodologie de succes va 
implica împletirea celor două modele (clasic şi 
modern), având proporții diferite între ele, în 
funcție de situația momentului, de colectiv şi, bi-
neînțeles, de obiectivele educaționale urmărite.

Elementul cheie în educație îl reprezintă ele-
vul care trebuie să realizeze o serie de procese 
pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic infor-
mațiile însuşite. O învățare eficientă presupune 
mai întâi înțelegerea faptelor, analizarea acesto-
ra, formularea unor idei pe baza cunoştințelor 
dobândite, ulterior generalizarea şi abstractiza-
rea lor.
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În lucrarea „Tratat de pedagogie şcolară", Ioan 
Nicola (2003) precizează că „reușita școlară este 
considerată ca o rezultantă a confluenței tuturor 
factorilor implicați în activitatea de învățare". 
Autorul clasifică factorii reuşitei şcolare după 
modalitatea lor de acțiune, în două categorii, 
astfel:

a. Factori externi (sociopedagogici): structura 
instituțională a sistemului de învățământ, factori 
familiali, factori angrenați în organizarea peda-
gogică a procesului de învățare (strategii didac-
tice, stil didactic) ce depind de activitatea profe-
sorului.

b. Factori interni (biopsihologici): factori 
biologici (starea de sănătate, dezvoltarea fizică,  
apartenența la gen, 
vârstă, etc.) şi factori 
psihologici (intelec-
tuali/cognitivi ca in-
teligență, gândire, 
limbaj şi nonintelec-
tuali/noncognitivi ce 
se referă la structura 
personalității uma-
ne,  motivație,  voin-
ță).

Altfel spus, per-
formanța şcolară a 
unui copil nu depin-
de doar de calitatea sistemului de învățământ, 
stilul educatorului şi de timpul petrecut făcând 
teme, ci şi de alimentația sa, programul de somn, 
starea sa emoțională, de atmosfera din familie şi 
chiar de abilitățile sale sociale.

Familia și mediul familial

Articolele publicate pe tema rolului familiei în 
sprijinirea educației confirmă involuția climatu-
lui familial înspre necomunicare şi dezangajarea 
afectivă în raport cu educația copiilor.

Pentru o dezvoltare armonioasă a personali-
tății copilului, oferirea de afecțiune, sentimente 
pozitive şi securizare sunt la fel de necesare ca 
asigurarea nevoilor bazale (alimentație adecva-

tă, locuință, hrană, îngrijire medicală). 
După Epstein, familiile ai căror copii obțin re-

zultate bune la învățătură îndeplinesc următoa-
rele caracteristici:

 - practică o rutină familială zilnică;
 - monitorizează activitățile extraşcolare ale 

copiilor lor;
 - modelează atitudinile legate de învățare, 

autodisciplină şi muncă susținută;
 - exprimă aşteptări înalte, dar realiste;
 - încurajează dezvoltarea şi progresul şcolar;
 - încurajează lectura şi discuțiile între mem-

brii familiei.
În cartea sa ,,Psihologia şcolarului greu edu-

cabil”, A. Adler arată că, în cazul copiilor proble-
matici (repetenți, domi-
nanți, răsfățați), putem 
căuta soluția educării 
lor într-un mod psiha-
nalitic, prin analiza re-
lațiilor acestor elevi cu 
ceilalți membri ai fami-
liei.

În general, familia 
este identificată ca un 
mediu care determi-
nă succesul în viață, 
iar şcoala un mediu ce 
poate oferi o carieră de 

succes.
 Abilitățile sociale dobândite reprezintă un alt  

factor important pentru reuşita şcolară. Un copil 
care şi-a însuşit aceste abilități este mult mai po-
pular printre colegi şi atunci se va duce cu drag 
la şcoală, va avea o stimă de sine mai ridicată. 
Pe de altă parte, un elev nepopular nu va simti o 
mare plăcere de a merge la şcoală, se va retrage 
şi, probabil,  se va plictisi.

Pe lângă abilitățile sociale, un rol important în 
reuşita şcolară o are şi starea afectivă a copilului. 
Există numeroase situații conflictuale care pot 
stresa copiii şi astfel energia şi gândurile lor se 
îndreaptă spre alte direcții decât cele şcolare.

Rolul stilului de viaţă al elevului în reuşita şcolară
Prof. Sarcină Emanuela

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
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Alimentaţia

Pentru acoperirea printr-o alimentație rațio-
nal organizată a tuturor nevoilor vitale ale orga-
nismului, este necesar să se ştie ce mâncăm, cât 
mâncăm, cum mâncăm şi când mâncăm.

Sănătatea fiecărui individ depinde, în foar-
te mare măsură, de modul de alimentație. Este 
de acum cunoscut faptul că omul nu trebuie să 
ignore ceea ce mănâncă. Un mare număr de boli 
sunt strâns legate de alimentație. Un anumit 
comportament alimentar poate duce la apari-
ția unor boli. Puține lucruri sunt mai importante 
pentru sănătate decât o alimentație sănătoasă.

Alimentația trebuie să conțină atâtea calorii 
câte sunt necesare organismului, în funcție de 
ritmul de consum pentru fiecare vârstă, de efor-
tul fizic şi intelectual depus.

Stilul de alimentație în grabă, cu produse fast-
food, încărcate cu grăsimi, cărnuri şi zaharuri, 
predispune la dependență, prin declanşarea în 
creier a unor reacții care conduc la supraalimen-
tație, urmată de oboseală şi anumite dereglări 
ale organismului, care duc chiar la obezitate.

 Este foarte dăunătoare hrana consumată în 
exces, peste potențialul de prelucrare al apara-
tului digestiv, care devine supraîncărcat şi supra-
solicitat.

Pledoaria pentru cumpătare la mâncare şi bă-
utură a fost lansată încă din Antichitate. Pitagora 
menționa că „în cumpătare stă forța spiritului". 

Fumatul dăunează sănătății. Tutunul, prin 
substanțele toxice pe care le conține, produce o 
uzură prematură şi îmbătrânire precoce, fumatul 
fiind considerat una dintre cele mai periculoase 
toxicomanii prin caracterul său de masă. Dacă 
fumatul începe din perioada de creştere, produ-
ce o scădere în dezvoltarea corpului.

Cantitatea de lichide de care are nevoie o per-
soană variază cu: vârsta, clima, dieta, activitatea 
fizică. Se recomandă 1,5-2 litri de lichide/zi (apă, 
alte lichide - sucuri, ceai, cafea).

Mișcarea

Dictonul arhicunoscut „minte sănătoasă în 
corp sănătos” a fost certificat. Astfel s-a dovedit 
că mişcarea ajută la regenerarea neuronilor şi la 
îmbunătățirea capacității de memorare. Din pă-
cate, mulți copii au devenit foarte sedentari, pe-
trecând mult timp pe scaun, în fața calculatoru-
lui şi a televizorului. Dincolo de faptul că un copil 

care nu face mişcare nu se dezvoltă armonios şi 
sănătos fizic, „leneveşte” şi creierul.  În plus, miş-
carea induce o stare de bine, creşte încrederea 
în sine şi astfel învățarea se face mult mai uşor. 
De aceea, un copil care face mişcare poate avea 
rezultate mult mai bune față de un copil seden-
tar. În plus, mişcarea dezvoltă şi imunitatea, co-
piii care nu fac sport se îmbolnăvesc mai uşor, 
absentează de la ore şi astfel apare un regres la 
învățătură.

Somnul reprezintă o necesitate de bază, pe 
care trebuie să o satisfacem regulat la fel cu ali-
mentația şi hidratarea. Somnul este indispensa-
bil vieții şi reprezintă o condiție de bază pentru 
dezvoltare, starea de bine şi de sănătate. În tim-
pul somnului, metabolismul se reduce, lăsând 
loc mecanismelor de refacere să preia conduce-
rea. Dacă un copil obişnuieşte să piardă nopțile şi 
îşi dereglează ritmul somn-veghe, atunci foarte 
probabil îi vor fi afectate performanțele şcolare, 
nu se va putea concentra, nu mai este atent la 
ore şi nu mai poate să învețe.

În concluzie, reuşita şcolară este un proces 
complex, care implică o multitudine de factori 
care trebuie să se întrepătrundă, să concureze 
la crearea unui mediu propice învățării. Pentru a 
atinge finalitățile propuse, este necesar să existe 
o continuitate între „modelul familial” şi „mode-
lul şcolar” pentru a nu pune copilul în situația de 
a pendula între cele două stiluri.  

BIBLIOGRAFIE:

 Gherasim Loredana Ruxandra, Butnaru Simo-
na (2013), Performanța școlară. Determinanți 
individuali și contextuali în adolescență, Editura 
Polirom;

 Nicola, Ioan (2003), Tratat de pedagogie șco-
lară, Editura Aramis;

 Suport de curs „Profesor-părinte, dialoguri 
constructive”



76

m CUGET LIBER m Anul XXVII  m Nr. 63 m septembrie 2022 m

Holocaustul a reprezentat una dintre cele mai 
mari drame ale secolului al XX-lea. Antisemitismul, 
ostilitatea față de evrei, are însă rădăcini mult mai 
vechi. Termenul antisemitism a devenit cunoscut la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind intens folosit de 
jurnalistul german Wilhelm Marr, care a descris ura 
față de evrei.

În calitate de profesor de istorie, consider că 
este obligația mea de a prezenta evenimentele ce 
au generat drama poporului evreu în mod corect, 
ştiințific şi nepărtinitor. Identificarea cauzelor care 
l-au determinat pe Hitler să-i considere pe evrei 
duşmani, viziunea eronată asupra raselor, aplica-
rea Soluției finale, pot reprezenta puncte de por-
nire în discuțiile pe tema Holocaustului, atât în 
cadrul lecțiilor de istorie, dar mai ales în cadrul 
activităților extraşcolare, organizate cu prilejul Co-
memorării Victimelor Holocaustului în România 
sau Zilei Internaționale de Comemorare a Holoca-
ustului.

În urma activităților organizate an de an pot 
afirma că elevii sunt sensibili față de drama popo-
rului evreu. Sensibilitatea de care dau dovadă se 
datorează CUNOAŞTERII. Numai prin cunoaşterea 
corectă a evenimentelor de către elevi putem 
contribui la combaterea extremismului şi anti-
semitismului. Modalitățile prin care se produce 
cunoaşterea astăzi sunt foarte variate: vizionarea 
de filme, vizionarea mărturiilor supraviețuitorilor, 

recenzii de carte, schimb de informații ,,Ce ştiu 
eu-ce ştii tu”, realizarea unor expoziții cu fotogra-
fii, realizarea unor interviuri cu membri ai famili-
ilor de evrei despre istoria, cultura, viața acesto-
ra. Am putut observa, în ultimii ani, că elevii sunt 
interesați de Holocaust şi antisemitism, participă 
activ la activitățile organizate în şcoală, iar în tim-
pul orelor lansează provocări pe această temă şi 
chiar formulează puncte de vedere proprii despre 
antisemitism. 

Educația împotriva extremismului şi antisemi-
tismului este necesară în şcoala secolului al XXI-
lea, dacă ne dorim promovarea diversității şi a 
multiculturalismului, dar şi cunoaşterea adevărului 
istoric.

Dar, consider că educația împotriva extremis-
mului şi antisemitismului este cu atât mai impor-
tantă cu cât, astăzi, în lume, antisemitismul pro-
duce numeroase victime şi violențe, iar numărul 
tinerilor care se înregimentează în asociații extre-
miste este tot mai mare. În 2021, numărul atacuri-
lor  a crescut, înregistrând o medie de 10 incidente 
pe zi, cu probabilitatea ca multe alte incidente să 
nu fi fost raportate, potrivit unei analize anuale pu-
blicate luni de Organizația Mondială Sionistă. Euro-
pa s-a plasat pe locul întâi, aproape 50% din toate 
incidentele la nivel global au avut loc în țări precum 
Anglia, Franța, Germania.

Modalităţi de combatere a extremismului şi  
antisemitismului la lecţia de istorie

Prof. Săvulescu Manuela
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu

 Şcoala este singurul loc unde elevul capătă cu-
noştințe de artă în mod organizat, unde poate fi 
educat prin limbajul artistico-plastic, care provoacă 
stări empatice şi atitudini estetice.

Începând cu primul an gimnazial (clasa a V-a), se 
pun bazele viitoarei culturi artistico-plastice a ele-
vilor prin introducerea primelor noțiuni specifice. 
Ele sunt atât noțiuni de lărgire a orizontului lor de 
informații, cât şi noțiuni de inițiere treptată a lor în 

actul de creație plastică.
Pe lângă celelalte discipline de studiu, educația 

plastică este locul ideal unde copilul, într-un mod 
destul de plăcut, primeşte o educație estetică şi îşi 
dezvoltă gustul estetic.

Educația estetică este unul dintre factorii care 
influențează în mod deosebit conturarea persona-
lității umane, contribuind la dezvoltarea receptivi-
tății față de actul cultural, la formarea şi cultivarea 

Educarea elevului prin artă
 Prof. Gridan Laurenţiu - Școala Gimnazială ,,Sf. Nicolae” Tg-Jiu
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gustului pentru frumos.
În pictură ne exprimăm, comunicăm (mesajele, 

ideile) cu ajutorul elementelor de limbaj plastic: 
punctul, linia, pata, etc. 

Pe lângă conceptele psiho-pedagogice despre 
arta copilului, am analizat capacitățile şi modalită-
țile de exprimare ale elevului, cu ajutorul elemen-
telor de limbaj plastic folosind diferite instrumente 
(pensule, bețişoare de ureche, creioane, etc.), al 
compoziției plastice, reliefând ineditul, spontane-
itatea şi factura exprimării, generate de caracteris-
ticile imaginației copilului prin diferite imagini cu 
caracter orientativ, cum ar fi: Albert Dubois-Pillet 
- Pe malurile Marnei la răsărit, Paul Signac - Portul 
Saint-Tropez, Wassily Kandinsky - Compoziții, Paul 
Klee - Poveste a la Hoffmann, etc. şi chiar imagini 
digitale în Power Point. Prin toate aceste lucrări 
arătate elevilor am încercat să le aduc imagini cu 
caracter expresiv.

De-a lungul activității mele didactice, am obser-
vat că, indiferent de generație, indiferent de vârstă, 
elevii au lucrat cu o mare plăcere temele referitoa-
re la elementele de limbaj plastic în comparație cu 
multe alte teme.

 Ce sentiment poate fi mai frumos decât bucuria 

şi mulțumirea sufletească pe care o simte un dascăl 
atunci când, la finalul orei, mai mulți elevi au lucrat 
aproape la unison:

,,- Domn profesor, dar când a trecut ora!” Nu 
pot să nu citesc printre rânduri şi să nu simt cele 
două stări, total opuse, care îi încearcă pe elevi: pe 
de o parte, e bucuria că au lucrat cu drag, că le-a 
plăcut ce au făcut, iar, pe de altă parte, simt regre-
tul că ora de educație plastică s-a terminat...

Cu cât materialele sunt mai atractive, tehnicile 
mai diversificate, cu atât copilul lucrează cu mai 
multă plăcere, îşi satisface setea de cunoaştere, iar 
rezultatele sunt pe măsura aşteptărilor. Lucrările 
elevului îl oglindesc pe el, putând afla lucruri im-
portante despre el ,,citind” lucrările lui.  

Atunci când  colorează, când pictează, când fo-
loseşte culoarea, hârtia, lipiciul sau plastilina, copi-
lului i se formează răbdarea, îndemânarea, simțul 
estetic, trăsături care îi vor împlini personalitatea 
şi, chiar dacă nu va ajunge artist, va avea viața su-
fletească mai bogată, va fi mai sensibil, mai fericit.

Din punct de vedere teoretic, dar şi practic, 
această detaliere va contribui cu siguranță la dez-
voltarea performanței didactice din domeniul edu-
cației artistice a elevului.

În sistemul de învățământ preuniversitar 
din România, educația timpurie include nivelul 
antepreşcolar, pentru copii cu vârsta cuprinsă în-
tre 0 şi 3 ani, şi nivelul preşcolar, pentru copii cu 
vârsta între 3 şi 6 ani, organizarea fiind, în fieca-
re caz, pe grupe de vârstă. Constituirea grupurilor 
eterogene reprezintă, în general, o excepție în or-
ganizarea formațiunilor de studiu din instituțiile de 
învățământ preşcolar,  care apare, cu precădere, în 
comunitățile cu natalitate scăzută, numărul copii-

lor de aceeaşi vârstă fiind insuficient pentru forma-
rea grupelor omogene.

Astfel, apare necesitatea formării grupelor 
combinate, în care sunt incluşi copii  preşcolari 
cu vârste diferite, organizarea lor reprezentând 
soluția oportună în vederea  asigurării dreptului la 
educație şi mai puțin ca urmare a înțelegerii bene-
ficiilor învățării în grupe mixte. 

Dacă am surprinde într-o imagine o grupă com-
binată, în tabloul nostru ar fi prezenți preşcolari 
de trei, patru şi cinci ani, am observa grupuri mici 
de copii desfăşurând diferite activități în acelaşi 
timp, am identifica o paletă largă de transferuri 
informaționale şi comportamentale între aceştia, 
copiii fiind valorizați ca individualitate.

Educatorul grupei combinate trebuie să fie 
practicianul bine pregătit din punct de vedere psi-
hopedagogic, care cunoaşte şi înțelege specificul 
învățării la diferite vârste, apreciază individualita-
tea fiecărui copil, proiectează şi desfăşoară un de-
mers didactic care vizează progresul individual al 

GRUPA COMBINATĂ
Prof. Înv. Preșcolar: GAIȚĂ ILEANA

Grădiniţa: MOȘTENI-LOGREȘTI
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preşcolarilor, aplicând strategii didactice stimulati-
ve, diversificate şi flexibile.

Sarcinile didactice stabilite pentru grupa com-
binată vor avea niveluri de complexitate graduale. 
De asemenea, educatorul va avea în vedere identi-
ficarea unor sarcini diferite, individualizate, resur-
sele de timp anticipate fiind de asemenea diferite. 
Diferența majoră rezidă în modalitatea prin care 
cadrul didactic atribuie sarcinile didactice.

Organizarea mediului educațional în care sunt 
introduse centre de activitate transformă sala de 
grupă într-un adevărat mediu de învățare eficien-
tă pentru copii. Favorizarea învățării situaționale, 
oferirea posibilității de alegere şi de aderare la 
un grup format în jurul unei preocupări comune, 
interacțiunile între copii de vârste diferite conduc 
la dezvoltarea individuală. Centrele de activitate 
sunt zone ofertante dotate cu materiale versatile 
şi facilitatoare ale învățării, care sprijină inițiativele 
personale în egală măsură cu învățarea dirijată de 
adult. Ponderea activităților desfăşurate în grupuri 
mici este mult mai mare față de activitățile instruc-
tiv-educative desfăşurate în grupa omogenă.

Mediul educațional din grupa combinată invi-
tă la explorare, manifestare   individuală, forma-
rea grupurilor spontane, dezvoltă sentimentul de 
apartenență al copiilor, jocul fiind activitatea fun-
damentală a acestora. Educatorul facilitează acti-
vitatea independentă a preşcolarilor, accentul de-
mersului didactic fiind pe procesul învățării şi nu pe 
rezultatul imediat.

Copiii dintr-o grupă combinată beneficiază de 
diversitatea profilurilor individuale ale colegilor, de 
abilitățile, cunoştințele, modelele comportamen-
tale ale acestora, de un mediu stimulativ şi pluri-
valent prin manifestările participanților, dar şi prin 
complexitatea relațiilor care sunt create. De exem-
plu, un joc de mişcare cu reguli devine mediul favo-
rabil dezvoltării individuale prin colaborare şi par-
ticipare în echipă. Cei mari vor explica celor mici 
regulile şi vor oferi modele în ceea ce priveşte mo-
dul de desfăşurare al jocului. Corelarea explicațiilor 
verbale cu acțiunea jocului va conduce către deco-
darea mesajului, înțelegerea regulilor şi dezvolta-
rea vocabularului pentru cei mici. De asemenea, 
abilitățile fizice exersate vor fi astfel îmbunătățite. 
În acelaşi timp, prin explicarea regulilor, cei mari 
vor exersa procese cognitive, chiar dacă în fază in-
cipientă, precum organizarea logică a informației 
şi stabilirea relației de cauzalitate. Rolul de condu-
cători ai jocului va contribui la creşterea stimei de 

sine şi exersarea empatiei şi leadership-ului pentru 
cei mai experimentați.

Grupa combinată devine mediu de învățare 
prolific, stimulativ pentru copil, dacă se oferă su-
portul necesar dezvoltării educabilului în ritmul 
propriu, conform nevoilor sale, valorificând intere-
sele, aptitudinile, stilurile de învățare, având drept 
consecință progresul individual prin raportare la 
propriile performanțe. Copilul este centrul inte-
resului educatorului, din acest motiv abordările 
curriculare vor fi diferite față de grupa omogenă, 
accentul fiind pus pe procesul de învățare şi mai 
puțin pe rezultatul imediat.

Într-o grupă combinată, fiecare episod de joc 
dintre copii este de fapt un episod de predare-
învățare, întrucât copiii de vârstă mai mare (în mod 
conştient sau nu) îi ajută pe cei mici să se joace în 
modalități mai avansate. De obicei, cei mari dintr-o 
pereche sau un grup cresc complexitatea jocului, 
dar şi abilitățile sociale ale celor mai mici: abili-
tatea de a interacționa pozitiv cu copiii de vârstă 
apropiată, abilitatea de a cere şi de a primi ajutor, 
abilitatea de a percepe reguli şi efectele lor, abili-
tatea de luare a deciziilor, de a manifesta empatie 
față de celelalte persoane.

Grupele combinate sunt grupe în care alfa-
betizarea timpurie este foarte prezentă, ca şi 
numerația. Aceste abilități sunt încorporate într-o 
manieră naturală de către copiii mai mici ca vârstă 
atunci când cei cu care se joacă reuşesc să citeas-
că sau recunosc litere sau numere, operează cu 
numere şi numerație sau fac operații matematice 
simple. 

Activitatea educatoarei într-o grupă combinată 
este una complexă, care are nevoie de susținere, 
atât prin procesul de formare, cât şi la nivelul ma-
nagementului unității de educație prin existența 
unor materiale adecvate din punct de vedere canti-
tativ şi calitativ, prin climatul organizațional, lucrul 
în echipe de profesionişti.

Bibliografie:
,,Curriculum pentru educația timpurie”, 2019, 

Bucureşti;
 Horațiu Catalano şi Ion Albulescu, ,,Specificul 

activităților didactice la grupele combinate”, Editu-
ra Didactica Publishing House, Bucureşti, 2021;

Cristea S., ,,Formele de organizare a instruirii/
procesului de învățământ”, Editura Didactica Publi-
shing House, Bucureşti, 2017; 

Cucoş C., ,,Pedagogie”, Editura Polirom, Iaşi, 
2006.
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             Pentru a-și însuși limbajul specific de pregătire necesar domeniului Resurse naturale și 
protecția mediului, nu numai o dată fiecare din noi a avut nevoie să elaborăm un crossword, fie în 
Word, PDF sau alte aplicații. 

             Iată cum puteți să elaborați un crossword online și să îl puteți descărca în Word sau PDF. 

          Această posibilitate ne oferă site-ul Crossword Labs. 
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Word, PDF sau să distribuiți. 
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Proiectul ,,Activăm Viitori Lideri pentru 
protecția Naturii” este derulat de Propark 
Fundaţia pentru Arii Protejate în parteneriat 
cu Administraţia Parcului Naţional ,,Defileul 
Jiului”, Administraţia Parcului Naţional ,,Pia-
tra Craiului”, Administraţia Parcului Natural 
,,Lunca Mureșului”, Administraţia Parcului 
Natural ,,Grădiștea Muncelului-Cioclovina”, 
Administraţia Parcului Natural ,,Putna-Vran-
cea” cu sprijinul financiar Active Citizens Fund 
România, program finanţat de Islanda, Liech-
tenstein și Norvegia, prin Granturile SEE 2014-
2021. 

Scopul proiectului este acela de a crește ni-
velul de conștientizare și implicare a copiilor și 
tinerilor în conservarea biodiversităţii ce asigu-
ră serviciile de mediu critice pentru societate, 
printr-o campanie de educare și un program de 
leadership care să pregătească adulţi responsa-
bili, pregătiţi să se implice activ în acţiuni legate 
de arii protejate, în interesul protecţiei naturii și 
ţinând cont de nevoile comunităţilor locale.

Proiectul ,,Activăm Viitori Lideri pentru Pro-
tecția Naturii” construieşte un program educa-
tiv prin intermediul căruia tinerii sunt mai bine 
pregătiți pentru a se implica şi a lua decizii lega-
te de provocările viitorului, în special cele lega-

te de protecția naturii. Creşte astfel nivelul de 
conştientizare şi implicare a tinerilor în conserva-
rea biodiversității ce asigură serviciile de mediu 
critice pentru societate. De asemenea, printr-o 
campanie de educare şi un program de leaders-
hip, ei vor fi adulți responsabili, pregătiți să se 
implice activ în acțiuni legate de arii protejate, 
dar şi ținând cont de nevoile comunităților loca-
le.

Dezvoltarea unui program de educație eco-
logică şi civică, realizarea studiilor de caz speci-
fice ariilor protejate partenere în format VR şi 
înființarea Consiliilor Consultative şi Consiliilor 
Ştiințifice pentru tineri sunt cele mai importante 
activități din proiect.

Până în 2024, printre alte rezultate aşteptate, 
se menționează documentarea a 5 studii de caz 
din ariile protejate partenere pentru programul 
de leadership „Viitori Lideri pentru Protecția Na-
turii” sub forma unor filme 360; organizarea a 6 
tabere de studiu pentru 120 de elevi (aceşti elevi 
vor forma echipe ce se vor constitui în 5 Consi-
lii Ştiințifice de Tineret, 5 Consilii Consultative 
de Tineret pentru ariile protejate partenere şi 
1 Cabinet de Consilieri de Mediu al Tinerilor în 
Bucureşti); participarea a 10 elevi într-o excursie 
de 3 zile la Parlamentul European la Bruxelles; 

Proiecte

,,Activăm viitori lideri pentru protecţia naturii”
Prof. Maria-Ramona USCĂTESCU, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”

Elev: Drăghici Sorana, clasa a X-a A
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realizarea a 12 materiale video filmate împreună 
cu un vlogger şi promovate pe rețelele de socia-
lizare şi YouTube.

În cadrul unității de învățământ, cei 20 de elevi 
selectați să facă parte din echipa de implementa-
re a proiectului fac parte din colectivele claselor 
a IX-a şi a X-a, aceştia studiind diferite specializări 
(protecția mediului, industrie alimentară, dar şi 
electrotehnică).

Aceştia sunt:

Elevii şi-au propus să realizeze un colț tematic 
ce va reprezenta Parcul Național ,,Defileul Jiului”, 
dar şi activități care să implice şi alți elevi din 
unitățile de învățământ din județ. Schița acestuia 
este prezentată mai jos:

De asemenea, aceştia vor construi un dispozi-
tiv care va asigura monitorizarea parametrilor de 
mediu. Dintre determinările pe care le vor efec-
tua amintesc: localizarea geografică GPS; tem-
peratura aerului; umiditatea aerului şi a solului; 
pH-ul solului.

Prima aventură în cadrul acestui proiect va fi 
în perioada 14-18 septembrie 2022, atunci când 
elevii vor participa la tabăra organizată special 
pentru ei.
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În copilărie, ne „înfigem” rădăcinile şi înce-
pem să ne construim drumul. Păşim spre ne-
cunoscut şi descoperim viața şi grandoarea 
ei prin ochii călăuzelor. Ele ne arată calea, ne 
înmânează „lumânarea” şi ne împing în față, 
lăsându-ne să „ gustăm” din trăirile bune, dar 
şi rele ale voiajului nostru. Pentru fiecare, totul 
se scurge într-o clepsidră, ajungând la final să 
culegem roadele strădaniei noastre.

Ce este viitorul cu adevărat şi unde ne 
duce? Spre bine, spre fantezie? Sau către rău şi 
neputință? Nu ştim, căci el poartă un mănunchi 
de necunoaştere şi de neaşteptat. În sinea lui 
este rezultatul adrenalinei ce ne-o oferă ne-
cunoscutul, cât şi al curiozității, tot timpul în-
trebări despre „Ce va fi?”, „Cum va fi?”, „Ce se va 
întâmpla?”, zburându-ne mintea în îndepărtate 
meleaguri.

Când suntem mici, păşim sfioşi în noua 
noastră „casă” - şcoala. Ea se preface într-o îngri-
jitoare a minții, lăsându-ne să călătorim prin di-
ferite împărății: ale istoriei, ale geografiei, infor-
maticii, chimiei, locuri împrejmuite de cunoştințe 
şi informații, dar şi de noi prietenii, emoții şi 
frumusețe. Fără ea, nu am putea înțelege viața, 
nu ne-am putea desprinde de „sol” şi cutreiera 
către scopul nostru pe Pământ.

Profesorii sunt asemenea unor ghizi. Ei ne 
văd ca pe diferite flori, crescând în aceeaşi gră-
dină, dar care trebuie îngrijite diferit. Ne oferă 
înțelepciune, creativitate, bunătate şi ne ajută 
să răsărim, ajungând să fim mângâiați de soare, 
astfel transformând semințele în plante lucitoare 
ca nişte magicieni pricepuți.

Şcoala mea înseamnă trei lucruri deodată: o 
casă care deschide frenetic porțile cunoaşterii, 
o carte care, odată descifrată, rămâne veşnic, 
străpungând tărâmurile eternității şi un dascăl 
receptiv la întrebările dilematice ale generațiilor 
pe care le educă. 

În societatea de astăzi, este necesar să ne dăm 

seama cât de multe lucruri pot realiza şcolile de 
calitate pentru formarea unor buni cetățeni. Şco-
lile de înaltă ținută, care îi fac pe copii să sim-
tă că aparțin societății ca membri folositori şi 
respectați, duc la reducerea drastică a număru-
lui de indivizi care, la vârsta adultă, se vor aba-
te de la ,,norma socială”. Valoarea  deosebită a 
acestor şcoli se răsfrânge asupra tuturor copiilor, 
făcându-i să-şi ia locul în comunitate ca persoa-
ne mai bune profesional, social şi cultural, drept 
cetățeni mai cooperanți şi ca indivizi mai fericiți 
în propria lor viață.

În şcoala mea, Colegiul Tehnic ,,General Ghe-
orghe Magheru" din Tg-Jiu, am trăit experiența 
ERASMUS+ cu tot farmecul şi frumusețea sa: Pro-
gramul Erasmus+ ne-a deschis noi oportunități, 
pe care astăzi le trăim din plin. O pot numi 
,,experiența” adolescenței care nu ar trebui rata-
tă de niciun elev ambițios.

 Bursele Erasmus+, care în liceul nostru sunt 
numeroase, sunt o experiență pe care fiecare 
elev ar trebui să o trăiască măcar o dată în viață. 
Adevărata frumusețe vine din posibilitatea de a 
vedea şi alte locuri, alte moduri în care oameni 
îşi petrec timpul. Asta m-a fascinat cu totul, m-a 
făcut să văd lucrurile dintr-un unghi cu totul di-
ferit, pe care nu aveam cum să îl observ dacă nu 
ajungeam aici. Programul Erasmus+ este cea mai 
frumoasă experiență pe care ți-o poți oferi ca 
elev.

Profesorii sunt de admirat, ei predau cu atâta 
dăruire şi interes, încât te fac să îndrăgeşti obiec-
tul din prima, iar relația care predomină între 
profesor-elev ne face să ne simțim confortabili în 
exprimare. Niciodată nu am simțit prioritate sau 
inegalitate, ci, din contră, prietenie şi suport din 
partea fiecărui profesor. 

Şcoala mea, Colegiul Tehnic ,,General Gheor-
ghe Magheru", un popas spre viitor, un pas spre 
împlinire şi chiar baza unui drum ales cu grijă de 
călăuze!

Şcoala mea - şcoală europeană
Matei-Cernăianu Mario-Albert

Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru", Tg-Jiu
Prof. coord. Săvulescu Manuela
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Educația este cel mai puternic motor al schim-
bărilor sociale şi al dezvoltării, dar pentru acti-
varea acestui motor sunt necesare schimbări 
fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea 
unei societăți echitabile, bazată pe cunoaştere. 
Un exemplu de bune practici pentru educație îl 
reprezintă Proiectele Erasmus, acestea oferă ele-
vilor oportunități uimitoare pentru educație. Un 
exemplu în acest sens este utilizarea cinemato-
grafiei. Cinematografia deschide o poartă spre o 
altfel de educație.

 Proiectul ERASMUS+ KA229 2019–1–PL01–
KA229–065087_4, ,,IMPROVING FUNCTIO-
NAL SKILLS OF STUDENTS BY USING CINEMA 
urmăreşte îmbunătățirea abilităților elevilor de 
comunicare în limba engleză, prin utilizarea cine-
matografiei, iar astfel s-au desfăşurat mobilități 
ale elevilor şi profesorilor în cinci țări partenere 
precum Grecia, Turcia, Italia, Polonia şi România. 
În cadrul proiectului s-au desfăşurat activități de 
socializare bazate pe jocuri cu tematică specifică 
proiectului, vizite culturale care au reprezentat 
un punct de plecare în realizarea produsului fi-
nal al acestei mobilități: un film care să surprindă 
problemele sociale din Polonia.

În mobilitatea din Polonia au participat trei 
elevi ai Colegiului Tehnic „General Gheorghe Ma-
gheru”, însoțiți de două cadre didactice, precum 
şi elevi şi profesori din țările partenere: Grecia, 
Turcia, Italia, Polonia. Instituția gazdă a fost re-
prezentată de ZESPÓŁ SZKÓŁ în PUCHACZÓW, 

POLONIA. Agenda proiectului a fost încărcată, 
cuprinzând 5 zile pline de activități bine struc-
turate, astfel încât noi, ca participanți, să putem 
lucra productiv. 

Prima zi a început cu o ceremonie oficia-
lă de deschidere a proiectului, prezentarea 
activităților, urmată de un program artistic rea-
lizat de către gazde. Activitatea  a continuat cu 
activități de introducere care i-au ajutat pe elevi 
să se cunoască mai bine şi să facă conexiuni. Pro-
gramul pentru prima zi s-a încheiat cu un tur de 
oraş în PUCHACZÓW, urmat de o masă festivă şi 
activități de socializare.

În a doua zi, participanții au avut parte de vizi-
tarea Parcului Naţional Polskie, o arie protejată 
de importanță internațională, integrate într-una 
dintre cele mai vaste regiuni mlăştinoase din Eu-
ropa, care corespunde categoriei a II-a UICN, si-
tuată pe teritoriul voievodatului Lublin, Polonia. 
Activitățile au continuat cu o vizită culturală la 
Muzeul Natural de Istorie din apropierea Parcului 

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

Proiectele Erasmus+, o oportunitate 
pentru educaţia secolului 21

Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea. 
(Nelson Mandela)
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Național, precum şi cu o masă festivă, urmată de 
activități culturale, jocuri şi dansuri tradiționale.

A treia zi de activități a constat într-un tur al 
oraşului Lublin, vizitarea obiectivelor turistice, 
jocuri de oraş, dar şi interviuri cu locuitorii din 
Lublin, prin care să surprindă problemele sociale 
ale comunității, cadrele filmate pe parcursul zilei 
fiind ulterior prelucrate de către elevi pentru re-
alizarea de filmulețe. 

Activitățile realizate în cea de a patra zi s-au 
bazat pe ateliere de lucru. Elevii au lucrat în echi-
pe mixte, având ca obiectiv atât comunicarea în 
limba engleză, dar şi realizarea unui film bazat pe 
interviuri cu locuitorii din Lublin, prin care să sur-
prindă problemele sociale ale comunității. Ca-
drele filmate pe parcursul mai multor zile au fost 
prelucrate de către elevi, fiecare echipă prezen-
tând produsul final, filmul, care a pus în valoare 
abilitățile şi cunoştințele elevilor din domeniile 
informaticii, artei cinematografice şi comunicării 
în limba engleză. Conținuturile create în timpul 
săptămânii au fost prezentate publicului, profe-
sorilor şi elevilor.

În cea de-a cincea zi, ca rezultat al activității 
noastre, elevii au pregătit filmele, activități care 
au contribuit la consolidarea competențelor di-
gitale, a celor lingvistice, dezvoltarea creativității 

şi abilităților de gândire critică, abordând în 
acelaşi timp aspecte sociale. Proiectul Erasmus 
s-a încheiat cu o ceremonie de acordare a certi-
ficatelor de participare şi un spectacol de muzică 
tradițională şi dansuri populare. 

 
Am învățat multe lucruri noi, dar, cel mai 

important, pe lângă bagajul de informații ofe-
rit, participarea la acest proiect a reprezentat o 
experiență de viață foarte valoroasă. Consider că 
activitățile desfăşurate în mobilitatea din Polo-
nia, țara coordonatoare, au fost un succes, unii 
elevi ai Colegiului Tehnic „General Gheorghe Ma-
gheru” din Târgu-Jiu participând pentru prima 
dată la un proiect Erasmus transfrontalier, în care 
şi-au îmbunătățit comunicarea în limbile engle-
ză, poloneză, greacă sau italiană, prin prieteniile 
legate, amintind şi aspectul cultural drept foarte 
important. Rezultatele aşteptate ale acestui pro-
iect au fost realizate.
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În perioada 19 iulie - 1 august 2021, 21 elevi de 
clasa a XI-a ai liceului nostru au participat la Tabăra 
de vară ROSE - ,,Să descoperim viața de student la 
Horticultură", organizată de Facultatea de Horticul-
tură a Universității din Craiova. La proiect au parti-
cipat elevi de la patru licee din Oltenia: Liceul Teore-
tic ,,Ion Gh. Roşca" Osica de Sus, Liceul ,,Constantin 
Brâncoveanu" Horezu, Liceul Tehnologic ,,Matei 
Basarab" Caracal şi Colegiul Tehnic ,,General Gheor-
ghe Magheru" din Tg-Jiu. Elevii din grupul țintă, ce 
aparțin grupurilor dezavantajate, au fost familiarizați 
cu activitățile desfăşurate în campusul universitar, cu 
elementele specifice vieții de student şi au dobândit 
cunoştințe noi. 

Elevii selectați au fost în clasa a XI-a şi au demon-
strat o capacitate bună de învățare în timpul orelor 
desfăşurate în cadrul taberei. Dat fiind faptul că pan-
demia de COVID-19 a împiedicat derularea şcolii de 
vară în format fizic, toate activitățile s-au desfăşurat 
online. Elevii participanți au primit laptopuri pentru 

desfăşurarea corespunzătoare a tuturor activităților. 
În timpul acestor activități s-au realizat următoa-

rele:
- inițierea elevilor în vederea unei viitoare alegeri 

a domeniului de studii în învățământul superior, prin 
oferirea unor competențe teoretice şi practice;

- orientarea în carieră în vederea reducerii riscului 
de abandon şcolar şi creşterii ratei de promovabilitate 
la bacalaureat; facilitarea accesului la autocunoaştere 
şi identificarea dorințelor, aşteptărilor şi posibilități-
lor de a profesa într-un anumit domeniu;

- dezvoltarea abilităților practice ale elevilor în do-
menii specifice programelor de studii în vederea mo-
tivării şi atragerii acestora către învățământul terțiar; 

- familiarizarea elevilor de liceu cu mediul uni-
versitar, cu campusul universitar şi cu aspectele plă-
cute ale vieții de student, prin vizite/tururi virtuale, 
activități extra-curriculare;

- promovarea proiectului în rândul liceelor din 
zona Olteniei.

„Să descoperim viața de student la Horticultură”
Prof. Rada Lavinia, Prof. Mocanu Emilia

Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru"



86

m CUGET LIBER m Anul XXVII  m Nr. 63 m septembrie 2022 m

În calitate de profesor de limba şi literatu-
ra română, am desfăşurat activități remediale 
în cadrul proiectului ROSE. Din interacțiunea 
mea cu elevii participanți, am constatat că toate 
activitățile realizate au fost benefice, au venit în 
sprijinul elevilor cu posibilități materiale reduse, 
oferindu-le şansa de a participa gratuit la ore de 
pregătire suplimentară în vederea susținerii exa-
menului de bacalaureat.

 La aceste ore au participat elevi din clasele 
a IX-a - a XII-a. Am remarcat un real progres la 
examenul de bacalaureat, fiind obținute multe 
note de promovare, note de la 5 la 9.70, la toate 
disciplinele de examen.

 Am început să desfăşor aceste ore remediale 
în anul şcolar 2018-2019, primul an de proiect. 
Timpul a trecut, iar eu am încercat să mențin le-
gătura cu mulți dintre absolvenții noştri, în speci-
al cu aceia care au participat la diverse activități 
desfăşurate în cadrul acestui proiect.

 Mărturisirile pe care mi le-au făcut m-au bu-
curat, m-au emoționat, mi-au creat o stare de 
o imensă satisfacție. Am conştientizat utilitatea 
acestor ore, impactul pe care l-au avut în deve-
nirea acestora.

 Am să redau câteva dintre confesiunile foştilor 
mei elevi, oameni de nădejde azi, cu aspirații în-
alte, aflați pe calea desăvârşirii.

 Mă număr printre absolvenții Colegiului 
Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” din Târ-
gu-Jiu, acum studentă la Facultatea de Drept a 
Universității din Craiova. Am ajuns acolo unde 
am dorit, deşi, inițial, nici nu îndrăzneam să vi-
sez. 

 Acest lucru a fost posibil datorită unor Oa-
meni Speciali din şcoala mea, care mi-au vorbit 
despre proiectul ROSE, eu alegând să particip la 
o serie de activități desfăşurate aici.

 Rezultatele au venit firesc, am reuşit să obțin 
o medie foarte bună la examenul de bacalaureat, 
note mari la toate disciplinele de examen. Spriji-
nul primit a fost esențial şi m-a învățat că trebuie 
să lupt, să înțeleg că Bacalaureatul reprezintă o 

etapă foarte importantă din viață, că are legătu-
ră cu devenirea noastră.

 Sunt un fost absolvent al Colegiului Tehnic 
,,General Gheorghe Magheru” şi am intrat în 
această şcoală cu o medie foarte mică, sub 5.

 Orele de pregătire suplimentară la care am 
participat în cadrul proiectului ROSE m-au ajutat 
mult, m-au ambiționat şi, astfel, mi-am propus să 
îmi schimb atitudinea față de învățătură şi să îmi 
doresc să promovez examenul de bacalaureat.

 Tristețea mă copleşea de multe ori, când, 
la orele de curs, elevii cu rezultate bune erau 
apreciați, felicitați, obțineau note mari, iar noi, cei 
cu rezultate slabe, eram stigmatizați, amenințați 
de corigențe. Am reuşit să demonstrez că pot, că 
vreau să mă autodepăşesc. Şi am reuşit să obțin 
note bune la examenul de bacalaureat.

 Mulțumirile mele se îndreaptă şi către 
inițiatorii acestui proiect, deoarece proiectul 
oferă şanse mari şi elevilor cu posibilități mate-
riale reduse.

 Eram o persoană introvertită, puțin sociabilă, 
dornică de izolare, fără idealuri.

 Am avut şansa de a participa la ore de con-
siliere şi dezvoltare personală, desfăşurate în 
cadrul proiectului ROSE. Impactul a fost unul 
neaşteptat, cursul vieții mele schimbându-se, 
am reuşit să mă transform într-o altă persoană.

 Am devenit un om interesat de ce se întâmplă 
cu mine, dar şi cu cei din jurul meu, am început 
să comunic, să socializez, să fiu bun şi generos. 
Am reuşit să promovez examenul de bacalaure-
at.

 Şi pentru toate acestea, doresc să spun 
,,MULȚUMESC!” tuturor celor implicați în acest 
proiect.

Proiectul ROSE - o experienţă inedită
                                                                    Profesor Mărgulescu Marcela-Carmen

                                                     Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu
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În perioada 9-15 mai 2022, în cadrul unității 
de învățământ Colegiul Tehnic ,,General Ghe-
orghe Magheru” Tg-Jiu, a avut loc mobilitatea 
proiectului ERASMUS + 2019 – 1 – ES01 – KA229 
– 065449_3,  ,,INNOVACIÓN, TIC Y MATEMÁTI-
CAS”. La această mobilitate au participat 6 elevi 
şi 2 profesori din Spania, 6 elevi şi 3 profesori din 
Cehia, precum şi elevi şi profesori de la Colegiul 
nostru.

În prima zi a avut loc primirea tuturor 
participanților proiectului Erasmus în amfitea-
trul liceului, unde au socializat, s-au prezentat şi 
au urmărit câteva dansuri tradiționale şi cântece. 
Tot în prima zi am vizitat operele lui Brâncuşi şi 
Muzeul de artă al oraşului. Aici s-au desfăşurat 
în aer liber activitățile cu titlul: Şirul lui Fibonacci 
şi numărul de aur în operele lui Brâncuşi (Masa 
Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana Infinitului).

În decursul săptămânii am avut diferite work-
shop-uri la liceu alături de profesorii noştri, unde 
elevii români au lucrat alături de colegii lor din 
Europa. Am mai vizitat, de asemenea, şi Muzeul 
Istoric Județean şi am avut o excursie la Caste-
lul Corvinilor şi Grădina Botanică Di Zoe. Aici am 
avut posibilitatea să participăm la activități prac-
tice de matematică, activități propuse de doam-
na profesor Măgureanu Simona. În ultima zi, am 
vizitat Peştera Muierii şi Căsuța răsturnată, unde 
totul este cu susul în jos.

A fost o săptămână foarte interesantă şi pli-
nă de experiențe de neuitat, din care am rămas 
cu amintiri frumoase şi prietenii în cele două țări 
partenere.

Mulțumim tuturor profesorilor care ne-au 
oferit posibilitatea participării la acest proiect! 

Proiect Erasmus
Elev: Botea Robert, clasa a XI-a

Prof. coordonator: Măgureanu Simona

În perioada 17-23 OCTOMBRIE 2021, s-a 
desfăşurat mobilitatea proiectului ERASMUS 
+ KA229 2019 – 1 – PL01 – KA229 – 065087_4 
,,IMPROVING FUNCTIONAL SKILLS OF STUDENTS 
BY USING CINEMA”, cu deplasarea echipei COLE-
GIULUI TEHNIC ,,GENERAL GHEORGHE MAGHE-
RU” în Polonia la ZESPÓŁ SZKÓŁ IN PUCHACZÓW. 

Vizitele culturale au reprezentat un punct de 
plecare în realizarea produsului final al acestei 
mobilități: un film care să surprindă problemele 
sociale din Polonia. 

De un mare interes a fost vizitarea Parcului 
Național Poleski, o arie protejată de importanță 
internațională, integrat într-una din cele mai vas-
te regiuni mlăştinoase din Europa, care cores-
punde categoriei a II-a UICN, situată pe teritoriul 
voievodatului Lublin, Polonia. 

Parcul Național Poleski a fost înființat în anul 
1990, iar începând cu anul 2002, acesta a fost in-
clus în programul mondial al UNESCO, „Omul şi 
Biosfera”. 

Parcul național dispune de mai multe tipuri 

Erasmus+,  poartă către cunoaştere
Crăc Elena Adriana 

Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu
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de habitate: păduri de conifere, păduri de fo-
ioase, lacuri, râuri, mlaştini, lunci mlăştinoase, 
pajişti, lunci nisipoase, ce adăpostesc o mare di-
versitate de floră şi faună. Flora parcului are în 
componență arbori şi arbuşti cu exemplare de: 
stejar (Quercus robur), frasin (Fraxinus excel-
sior), tei (Tilia cordata), arțar (Acer platanoides), 
carpen (Carpinus betulus), mesteacăn (Betula 
pendula), arin (Alnus glutinosa), salcie albă (Salix 
alba), salcie roşie (Salix purpurea), velniş (arbore 
înalt cu scoarța cenuşie-brună, cu frunze asime-
trice, cu flori verzui sau roşiatice dispuse în um-
brele, Ulmus leavis).

Ierburile întâlnite sunt specii floristice rare, 
dintre care: roua cerului (Drosera rotundifolia), 
albăstriță (Centaurea jacea), greghetin (Ge-
ranium pratense), flocoşică (Holcus lanatus), 
crețuşcă (Filipendula ulmaria), frigări (Geranium 
palustre) sau şopârliță (Veronica longifolia). Fau-
na este reprezentată de specii de:

Mamifere: elan (Alces alces), lup (Canis lu-
pus), nevăstuică (Mustela nivalis), specii de vidre 
(Mustelidae), castor (Castor fiber).

Păsări: cu exemplare de becațină (Gallinago 
gallinago), bufniță (Bubo bubo), guşă albastră 
(Luscina svecica), fluierarul cu picioare roşii (Trin-
ga totanus), barză neagră (Ciconia nigra), acvila 
țipătoare mică (Aquila pomarina), cocor (Grus 
grus), culic mare (Numenius arquate) sau pituli-
ce de apă (Acrocephalus paludicola). 

reptile, amfibieni, peşti şi insecte.
Oraşul Lublin exista încă din Evul Mediu, lu-

cru demonstrat de săpăturile arheologice efec-

tuate aici. Centrul vechi datează din 
secolul al XVI-lea, iar trei secole mai 
târziu teritoriul era deja un centru 
comercial important. Pe lângă acest 
aspect, oraşul a avut şi un rol militar 
semnificativ, lucru datorat în mare 
parte faptului că se află la graniță. 
Astfel, prima cetate militară a apărut 
în secolul al VIII-lea.

Aşezarea nu a fost ocolită de 
atacuri, Lublin fiind atacat de nenu-
mărate ori şi chiar distrus de tătari, 
ruteni şi lituanieni. A fost ridicat la 
rangul de oraş în anul 1317, când 
Cazimir cel Mare a construit un cas-
tel şi a construit un zid de apărare 
în jurul teritoriului. Anii următori au 

fost unii prosperi, pentru că oraşul a devenit unul 
din cele mai importante centre pentru comerțul 
dintre Polonia şi Lituania. Acest lucru a dus la o 
dezvoltare rapidă a localității.

Oraşul Lublin a fost atacat de suedezi, în con-
textul războaielor nordice, iar la sfârşitul seco-
lului al XVIII-lea a fost inclus în Imperiul Habs-
burgic. Apoi, la începutul secolului al XIX-lea, a 
intrat sub dominație rusească, iar acest lucru a 
însemnat o noua etapă de dezvoltare urbană: au 
fost amenajate străzi, piețe, clădiri şi chiar o cale 
ferată.

Oraşul a cunoscut o perioadă mai puțin bună 
atunci când trupele germane au luat cu asalt 
localitatea. Evreii din Lublin alcătuiau aproape 
jumătate din populația totală, însă foarte mulți 
dintre ei au fost deportați în timpul Holocaustu-
lui. De altfel, localitatea a fost sediul central al 
Operațiunii Reinhardt, operațiune care extermi-
na evreii polonezi. Astfel, oamenii au avut de în-
durat multe suferințe, iar în prezent în oraş există 
mai puțin de 50 de evrei, cei mai mulți dintre ei 
mutând-se în Uniunea Sovietică şi Israel.

Centrul vechi al oraşului Lublin este partea 
care ne-a atras cel mai mult. Castelul Lublin - 
Este cel mai vechi castel al oraşului, care s-a con-
servat foarte bine. A fost construit de Cazimir cel 
Mare şi, pe lângă vechime, se poate, ,lăuda” şi că 
este cea mai înaltă clădire din Lublin. Regele Ca-
zimir l-a construit în demersul său de a fortifica 
aşezarea de atunci, făcând-o pe toată din piatră. 
În castel se regăseşte şi Capela Sfânta Treime, un 
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alt edificiu valoros. Aceasta şi-a păstrat în între-
gime picturile, care au fost realizate în secolul al 
XV-lea.

Catedrala Lublin - Este una din cele mai fru-
moase biserici realizate în stil baroc. Picturile 
murale din interior au o valoare mare şi sunt 
foarte frumos executate. Aici se găseşte şi Turnul 
Trinitar, iar cei care urcă în el au parte de o pano-
ramă încântătoare a oraşului.

Poarta Krakowska şi Poarta Grodzka - Repre-
zintă două intrări în vechiul oraş Lublin, fiind ridi-
cate în secolul al XVII-lea. Cea de-a doua poartă 

a avut o însemnătate mai mare la înce-
putul secolului al XX-lea, când despărțea 
partea evreiască de cea poloneză.

Oraşul deține o serie de muzee: Mu-
zeul Lublin (unul din cele mai mari şi mai 
vechi din Polonia de Est), Muzeul de Stat 
Majdanek (amenajat într-un fost lagăr de 
concentrare), Muzeul de Istorie Lublin, 
Muzeul Martiriului din Închisoarea Ges-
tapoului. 

BIBLIOGRAFIE:
https://destepti.ro/orasul-lublin-lub-

lin-polonia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_

Na%C8%9Bional_Poleski

,Cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine 
țara.” 

(Spiru Haret, citatepedia.ro)

Poarta Krakowska

Catedrala Lublin
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”Arta este o oglindă în care fiecare 
vede ceea ce gândește” – Constantin 
Brâncuși

 Desen: DUDUIALĂ ALBERT 
Prof. coordonator: Vulpe Carmen

Simpozionul Naţional „Aforismele lui Brâncuşi” 
– izvor al exprimării artistice

„Eu am făcut piatra să cânte – pen-
tru    Umanitate” – Constantin Brâncuși

Desen: Brânzan Dora
Prof. coordonator: Vulpe Carmen
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