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ABSOLVENTUL CARE NE-A READUS SPERAN'A

Totul a început într-o zi de var#,
mai exact la afi area rezultatelor primei sesiuni de bacalaureat din 2011.
Atunci am realizat cât de important
este ca fiecare pas al oric#rei activit#&i
s# fie f#cut la momentul portivit.
Atunci mi s-a înt#rit convingerea pe
care mi-o formasem cu un an înainte:
"Bacul nu deschide u i, dar le poate
închide".
Atunci, al#turi de amici i cunoscu&i,
m-au încercat dou# sentimente puternice. Primul dintre ele era resemnarea...... Poate c# dac# m# ascund în
procentajul celor ce nu au promovat
bacul, trec neobservat de "filtrele" societ#&ii….
Poate c# voi g#si o rezolvare a
"puzzle-ului" cotidian-social în care
ne afl#m cu to&ii pân# ce ajungem la
echilibrul financiar pe care-l vis#m.
Cel de-al doilea sentiment care m-a
încercat a fost provocarea...... În scurt
timp urma cea de-a doua sesiune de
bacalaureat. Poate ca "totul" nu a fost
pierdut, ci doar întârziat!

*tiam ca urmau Zile
grele, Zile incomode, Zile
cand urma s# fac ceea ce
nu eram obi nuit s# fac.
Al#turi de o parte din
prietenii care au promovat
bacul am început s# caut
gre eli pe care sa le îndrept. Am c#utat variante
mai lejere de a rezolva o
problem#.
Am c#utat puterea de
a sta în cas# când to&i erau
afar#.
În scurt timp am realizat c# o mare
problem# nu era ca nu tiu materia,
ci faptul c# nu puteam s# fac conexiunile între teorie i exerci&iu
Timpul a trecut, examenul se
apropia…..Au venit i emo&iile, i
presiunea.
Dar toate s-au topit în bucuria pe
care am sim&it-o când am v#zut: 9.71
- Admis i, ca prin farmec, mi s-au
ters din memorie toate: jena, resemnarea, momentele grele prin care
trecusem.
Trebuie s# men&ionez c# nu am
tiut de promisiunea lui Adrian
Mutu, nu tiam cum s# reac&ionez ....
s# accept, s# refuz.....
Am acceptat i a fost o experien&#
pl#cut#. Am vazut locuri noi i am
socializat cu tipuri diferite de personalit#&i.
Poate c# noi, tinerii, acum nu
realiz#m cât de important# este experien&a pe cât mai multe planuri, dar
timpul trece i, exact ca în jungl#, în
societate exist# mijloace de sortare a

celor puternici, a liderilor.
A adar, atunci când vine momentul oportun, dac# nu avem experien&a de a profita de a el, acesta este
pierdut.
Sau, poate, nici nu îl vedem i l-am
sc#pat pentru totdeauna...
Mintea, Cunoasterea, Experienta
nu sunt degeaba. Ele sunt "arme"
ale individului in societate.
A a c#, dragi colegi, teroriza&i
sau nu de apropierea bacului, trebuie s# în&elege&i c# nimic pe lumea
asta nu este imposibil dac# ai voin&#,
concentrare, putere de munc#, încredere.
CREDE'I-M( C(, ASEMENEA
MIE, *I VOI PUTE'I!
MULT SUCCCES!

Paul Luparu,
Absolventul cu cea mai mare
medie din ar!
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GÂNDURI DE SUFLET PENTRU COLEGII MEI, VIITORI
ABSOLVEN'I…
Nu este niciun mister i nici
vreo magie, este pura realitate, aceea
c# oricine poate înv#&a oriunde dac#
î i dore te cu adev#rat s# ajunga o
persoan# important# în via&#. M-am
lovit de multe ori de nemul&umirile
celor din jur în leg#tur# cu liceul
nostru, Colegiul Tehnic “Aurel
Vlaicu”, f#r# ca ei s# tie c#, de fapt, i
aici se munce te i putem s# ne
concentram mult mai mult pe
materiile care ne sunt necesare.
Poate mul&i au spus despre
mine c# mi-am “aranjat” bacalaureatul sau c# tiam subiectele la lucr#ri
sau teze, dar pu&ini tiu cât de mult am
muncit pentru a ajunge unde sunt
acum. Am luat i bacalaureatul, iar
acum sunt student# la medicina i sper
c#, într-o zi, voi fi un doctor renumit.
M-am întrebat de multe ori de
ce oare nu pot promova to&i
bacalaureatul, iar r#spunsul este
foarte simplu. Acest examen al vie&ii
este mai greu decât credem pe
parcursul anilor de liceu i nu ne d#m
seama, noi, ca elevi, cât de important
este acest examen pentru viitor.

A vrea, prin aceste rânduri s#
le dau un impuls viitorilor absolven&i de
liceu i s# se gândeasc# acum, în ultimul
moment, la via&a lor, la carier#, la ceea ce
vor face în viitor. E greu s# realizezi peste
câ&iva ani importan&a bacalaureatului,
deoarece atunci e mult mai greu s# treci
cu bine peste examen, e mult mai greu s#
î&i aduci aminte. Sfatul meu este s# v#
ambi&iona&i i s# v# dori&i mai mult, s#
vorbi&i cu parin&ii pentru a v# ajuta cu
meditatii i s# reu i&i s# face&i ceva cu
via&a voastr#.
Eu le mul&umesc
acum
p#rin&ilor mei pentru ajutorul pe care mi
l-au oferit, pentru c# au investit în mine i
au avut rezultatele a teptate!
De asemenea, le mul&umesc
profesorilor care m-au ajutat i m-au
sus&inut!
Iar vou#, dragi colegi, viitori
absolven&i, v# transmit s# nu v#
descuraja&i: munci&i, munci&i,
sacrifica&i-v# timpul liber, renun&a&i la
distrac&ii i, cu siguran&#, ve&i reu i!
*tiu c# e greu, dar ce
înseamn# câteva luni pe lâng# anii
care va a teapt#?
Succes!

Alina Lungu,
abolventa cu cea mai mare medie
din liceu în sesiunea din iulie, actual
student la Facultatea de Medicin

Propune
-&i s#
vrei i pe
rsevereaz# în
ce
ce &i-ai p ea
ropus!
A
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„Ne preg!tim pe
ntru via ! care
ESTE
cântecul cerulu
i sau armonia co
smic!,
vuietul surd $i m
onoton al !rân
ei sau
zvonul nem!rgi
nit al împlinirii.
”

(Lucian Blaga)
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*I NOI SUNTEM CA VOI…

Pu&ini sunt oamenii care în&eleg c# meseria de
profesor este una care presupune nu numai ani de
munca, ci mai ales sacrificiu. Un sacrificiu asumat
de care nu ar trebui s# regre&i nicio clipa, mai ales
c#, dincolo de orice, arta de a transmite suflet nu st#
la îndemâna oricui. Pu&ini sent, de asemenea,
oamenii care în&eleg c# to&i merit#m o ans# într-o
lume în care multe lucruri au început s# se bazeze
pe ans#! Elevi sau profesori, tineri sau b#trâni, to&i
suntem obliga&i s# suport#m o etichet# care pare s#
se desprind# greu de pe fruntea noastr# - aceea de a
fi parte dintr-o coal# care, e drept, nu a reu it s#
ating# ni te standarde, care se lupt# s# supravie&uiasc# dar care, uneori, d#ruie te suflet pentru suflet!
A vrea s# cred c# într-o bun# zi acest lucru
va fi transparent i vom fi aprecia&i pentru cât i
cum facem. Nu suntem perfec&i dar nu suntem singuri a a!Acest lucru de multe ori se uit# i asta doare. Nu am cum s# nu &in la coala i la oamenii
care, în urm# cu zece ani, m-au înv#&at s# fiu dasc#l. Da, pentru c# aici se înva&# profesia de dasc#l,
într-o coal# în care ora se poate transforma întruna de dirigen&ie f#r# voia ta, pentru ca aici problemele colare interfereaz# cu cele personale. Crede&ine, dragi observatori ai unei realit#&i superficiale, c#
este greu s# atingi performan&e cu elevi care, fie nu
au avut ansa s# aib# o familie care s#-i sprijine, fie,
pur i simplu, atât pot! Ei bine, pe ei trebuie s#-i
ajut#m s# fie m#car normali din punctual de vedere
al integr#rii în societate, lor trebuie s# le oferim
ansa s#- i îndeplineasc# visele, oricare ar fie ele.
Nu trebuie s# plecam de la premisa c# to&i sunt incapabili s# ob&in# performan&e. S# nu uit#m c# aici, în
aceast# coal# pe care mul&i o hulesc sau o reneag#
s-au format nume mari, ast#zi oameni cu func&ii
importante în lume. *i noi am creat medici, filologi
sau ingineri. E drept c# numarul lor nu este mare,
dar nu acesta este cel mai important aspect. Nimeni
nu se întreab# ce fel de elevi vin în acest liceu!
"Într

eg
transf ul scop al e
o rm e
d
oglinz uca&iei est
e s#
il e î
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V# spunem noi… i buni, i r#i, i foarte buni,
i foarte r#i...ca peste tot! Dar iar# i uit#m s# fim
reali ti! Nu-i descuraja&i pe cei care au ajuns aici,
pentru c#, prin campania aceasta de discreditare,
cam a a se întâmpl#. Lasa&i-i sa fie ai no tri, s#-i
înv#&#m s# înve&e, s# le oferim ansa s#- i continue
drumul în via&#! Noi, profesorii acestui liceu, tim s#
ne iubim i s# ne respect#m elevii a a cum i al&ii o
fac! Noi, profesorii acestui liceu, avem r#bdarea de
a-i invita la lectur#, le ar#t#m drumul spre bibliotec#
sau spre centre culturale. Crede&i-ne c# nu este u or!
A compara munca noastr# cu a mamei carei cre te copilul de mic, dar nu mai depinde de ea ce
se întâmpl# mai departe decât într-o oarecare
m#sur#. Sa nu pomeni&i de excep&ii - cum c# ar fi i
oameni care nu se încadreaz# profilului prezentat de
mine! Exist#, i recunoa tem asta, a a cum i al&ii ar
trebui s#- i recunoasc# excep&iile! Noi ne iubim
elevii în egal# m#sur# i nimeni vreodata nu ar putea
s# fure acest sentiment.
Da&i-ne ansa s# fim NOI!
Prof. Mariana Rusu
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A ÎNCEPUT *COALA…
Fiecare început de drum
ne umple cu un entuziasm pe
care îl credeam pierdut printre
buc#&ile de amintiri ale copil#riei
uitate.
Ne strângem cu to&ii la
fiecare mijloc de septembrie i
zumzetele din jur ne fac s# în&elegem, înc# o dat#, de ce coala
este una dintre minunile acestui
p#mânt.
E adev#rat c#, în prezent, ea i-a pierdut valoarea de
odinioar#, c# nu se mai bucur#
de acela i respect, c# se pierde
între tonele de hârtii…
Totu i, esen&a ei nu st#
nici în situa&iile statistice de la
sfâr itul fiec#rui an colar, nici
în rezultatele reci ale vreunui
examen, sau în foile unui oarecare portofoliu consistent.
Esen&a acestei institu&ii
care prea a fost terfelit# în ultima vreme st# în zâmbetul unui
copil care tocmai a descoperit c#
tie s# citeasc#, în lacrimile altuia care i-a promis c# pentru ora
viitoare va înv#&a i va lua cu
siguran&# o not# mai mare, în
hot#rârea unui adolescent de a
alege un drum mai bun i, de ce
nu, în salutul pe care, peste ani,
un dasc#l îl prime te de la vreun
fost elev…
Sunt lucruri aparent
simple, dar pe care se pare c# leam uitat în aceste zile în care
renumele colii române ti este
pus la îndoial# în fel i chip.

Uneori îmi amintesc vag de prima
mea zi de coal# sc#ldat# în buchete
imense de flori, alteori imi trec prin
minte primele zile din via,a mea de licean... curtea imens#, ruginiul copacilor care amesteca emo&ii în#bu ite,
zâmbetele fugare, privirile întreb#toare, teama de necunoscut i dorin&a de a
explora noul. Atunci, demult, nu tiam
c# zilele acestea de-nceput vor reveni
mereu, în fiecare toamn#, altfel... Am
aflat-o într-o zi de septembrie, aceea i ca
în fiecare an... când am descoperit un
catalog sub bra& i cand emo&ia se metamorfozase în curiozitatea de a-i întâlni
pe tinerii la formarea personalit#&ii c#rora aveam s# particip i eu. Zi de toamn#,
învaluit# în zborul frunzelor plutitoare i
al viselor al c#ror nume nu-l tiam înc# - prima zi de coal# a unui profesor...
pe care de atunci încoace o retr#iesc în
fiecare an cu alt# emo&ie.
Probabil c# cei pragmatici, cople i&i de
vremurile crunte în care tr#im, vor citi
aceste rânduri cu un zâmbet amar în col&ul gurii i nu le vor în&elege nostalgia…
*tiu c# tr#im cu perspectiva sumbr# a
unui an plin de schimb#ri f#cute peste
noapte (ca i precedentul, de altfel), dar
trebuie s# ne aliment#m cu to&ii din prospe&imea i din optimismul copiilor, din
avântul adolescen&ilor.
*i, indiferent de greut#&i, tiu c# vom fi
noi în ine, f#r# lamenta&ii inutile, c#ci
tr#im zilnic una din marile provoc#ri ale
vie&ii, aceea de a fi oameni-c#lauz# care
au fost meni&i s# înve&e sufletele c#l#toare prin via&#, s# pun# mereu zâmbetul i
lacrima într-o balan&# invizibil# i s#
încline mereu balan&a spre zâmbet.
Ca profesor, m# simt unul dintre ace ti
oameni-c#l#uz#. *i asta m# face s#-mi
transform pesimismul impus de vremuri
în zâmbet curat i s# exclam cu sufletul
plin de sim&iri care- i a teapt# transformarea în clipe de bucurie, ca în fiecare
toamn#:
- A început coala!!!
Prof. Carmen—Mariana Codre
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,,Visele nu
se risipesc, dar
nici nu zboar#
dac#
nu le dai aripi.”
Pablo Neruda

"Cunoa terea
exist# pentru a
fi împ#rt# it#."
Emerson
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Integritate 'i transparen)!
Un posibil cod etic al colii cu 10 reguli

”Ne facem griji

cu

privire la ceea CE va
deveni

un

copil

MAINE, uitand ca el
este

CINEVA

ASTAZI”
(Stacia Tauscher)

Codul etic cuprinde ansamblul de idealuri, principii #i
reguli ce reprezint% valorile fundamentale în baza c%rora se desf%#oar% activitatea dintr-o unitate de
înv%)%mânt.
Codul etic are drept principal scop ap%rarea dreptului fundamental la educa(ie de calitate,
respectarea obliga(iilor profesionale ale membrilor comunit%(ii, ap%rarea demnit%(ii #i a prestigiului
unit%)ii *colare.
Principiile de moral% #i
etic% întrunite în Codul etic sunt
destinate reglement%rii rela(iilor
dintre cadre didactice, elevi, p%rin)i
*i personalul administrativ. Totodat%, prin Codul etic se pot preciza
natura #i tipul rela(iilor unit%)ii de
înv%)%mânt cu institu(iile #i persoanele din afara sa.
Codul nu se substituie
legilor #i altor regulamente interne
#i nici nu poate contraveni acestora. Codul etic este obligatoriu pentru to(i membrii comunit%(ii, care
sunt obliga(i s% respecte codurile
deontologice profesionale, legisla(ia #i toate celelalte dispozi(ii legale care reglementeaz% activitatea
instructive-educativ%.
În societatea contemporan%, în contextul tuturor schimb%rilor impuse de reformele prin care
trece sistemul de înv%)%mânt, elaborarea unui cod etic unitar, care s%
reglementeze rela)iile între cadrele
didactice *i elevi, pare a fi o necesitate ce trebuie în mod clar satisf%cut% cât mai curând.
Iat% un posibil decalog al
acestui cod etic:
1. Niciun cadru didactic s% nu pun%
într-o situa)ie de inferioritate elevul
%n ceea ce prive*te condi)ia social%,
etnia, sexul, convingerile politice,
filosofice, religioase, cu handicap,
purt%toare a virusului HIV/ SIDA,
etc.
2. Cadrele didactice trebuie s%
adopte un comportament bazat pe
respect #i considera)ie fa(% de elev.
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3. Cadrele didactice trebuie s%
manifeste solicitudine, limbaj
politicos, respect #i promptitudine #i s% evite pe cât posibil,
situa)iile conflictuale, tensionate,
deoarece statul promoveaz% principiile înv%)%mântului democratic #i garanteaz% dreptul la
educa)ie diferen)iat%, pe baza
pluralismului educa)ional, în
beneficiul individului #i al întregii societ%)i.
4. Va fi respectat dreptul la informare a elevilor #i p%rin)ilor cu
privire la prevederile legale, referitoare la ob)inerea burselor si
aloca)iilor, la test%rile na)ionale,
la bacalaureat, la admiterea in
licee si in scoli de arte si meserii,
precum si la certificarea competentelor profesionale si la metodologia de continuare a studiilor
prin
prezentarea
ofertei
educa)ionale.
5. Cadrele didactice sunt libere
s% recurg% la toate tehnicile de
evaluare care pot s% le par% utile
pentru a judeca progresele elevilor, dar care trebuie s% vegheze
în a*a fel încât s% nu rezulte nici
o injusti)ie în privin)a vreunui
elev.
6. Securitatea elevilor în *coal%,
pe toata durata instruirii, este
asigurat% de profesorul de serviciu.
7. Pentru cadrele didactice,
activit%)ile extra*colare nu ar
trebui s% constituie o sarcin%
excesiv% îi nici s%-i deranjeze în
îndeplinirea sarcinilor esen)iale.
8. Cadrele didactice care î*i
desf%*oar% activitatea în institu)ia
de înv%)%mânt vor depune toate
eforturile în vederea realiz%rii
unei autoinstruiri continue în
ceea ce prive*te con)inutul
curriculei #i a tehnologiilor didactice pentru a fi asigurat% o
foarte bun% preg%tire de specialitate, dezvoltarea aptitudinilor in
domeniul comunic%rii, astfel in
cat sa fie în m%sur% s% prezinte
educabilului într-un limbaj accesibil si pe un ton amabil,
informa)iile *tiin)ifice.

9. Este interzis% desf%#urarea
de ac(iuni de propagand%
politic% sau de prozelitism
religios
10. Cadrele didactice vor
depune integral efort in vederea dep%*irii eventualelor
dificult%)i care pot afecta pe
parcursul unei ore de curs,
realizarea unei comunic%ri
depline #i care pot fi cauzate
de ambele p%r)i:
• lipsa de interes a elevului pentru mesajul
transmis de cadrul
didactic;
• gradul de percep)ie
determinat de o preg%tire *colar% a elevului;
• insuficienta încredere
în sine atunci când se
urm%re*te transmiterea
noilor cuno*tin)e
• incompatibilitate cu
colectivul de elevi.

Prof. Laura Onose
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Toamna în operele poe&ilor români
AFAR(-I TOAMN(
Mihai Eminescu

AMURG DE TOAMN(
G.Bacovia

Afar#-i toamn#, frunz#-mpr# tiat#,
Iar vântul zvârle-n geamuri grele picuri;
*i tu cite ti scrisori din roase plicuri
*i într-un ceas gânde ti la via&a toat#.

Amurg de toamn# violet...
Doi plopi, în fund, apar în siluete
- Apostoli în od#jdii violete Ora ul e tot violet.

Pierzându-&i timpul t#u cu dulci nimicuri,
N-ai vrea ca nime-n u a ta s# bat#;
Dar i mai bine-i, când afar#-i zloat#.
S# stai visând la foc, de somn s# picuri.

Amurg de toamn# violet...
Pe drum e-o lume lene #, cochet#;
Mul&imea toat# pare violet#,
Ora ul tot e violet.

*i eu astfel m# uit din jet pe gânduri,
Visez la basmul vechi al zânei Dochii,
În juru-mi cea&a cre te rânduri, rânduri;
Deodat' aud fo nirea unei rochii,
Un moale pas abia atins de scânduri...
Iar mâni sub&iri i reci mi-acop#r ochii.

TOAMNA
St. Octavian Iosif
Te uit#, frunza pic# irosit#
*i vântul geme prohodind departe!
Pu&in# vreme înc# ne desparte
De iarna trist#, prea curând sosit#!...

Amurg de toamn# violet...
Din turn, pe câmp, v#d voievozi cu
plete;
Str#bunii trec în pâlcuri violete,
Ora ul tot e violet.

Ca un palat pustiu, cu geamuri sparte,
P#durea noastr# tace p#r#sit#:
Eu singur cânt cu voce obosit#
*i trec prin înc#perile-i de arte...
S-au dus privighetorile m#iestre;
Pustiu e cuibul blândei turturele...
Ah, unde-i uierul mierli&ei sure!
Pierdut din stolul mândrei lor
orchestre,
Ce trist r#sun# cânturile mele
În lini tea adânc# din p#dure...

EMO'IE DE TOAMN(
Nichita St#nescu
A venit toamna, acoper#-mi inima cu ceva,
cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta.

ZILE DE TOAMN+
G.Cosbuc
Ieri vedeam pe lunc# flori…
Mândri fluturi zbur#tori,
*i vedeam zburând albine!
Ieri era i cald i bine.

M# tem ca n-am s# te mai v#d, uneori,
c# or s#-mi creasc# aripi ascu&ite pân# la nori,
c# ai s# te ascunzi într-un ochi str#in,
i el o s# se-nchid# cu o frunz# de pelin

Azi e frig i nori i vânt,
Frunzele cad la p#mânt,
Florile stau sup#rate,
Ve tejesc de brum# toate.

*i-atunci m# apropii de pietre i tac,
iau cuvintele i le-nec în mare.
*uier luna i o r#sar i o prefac
într-o dragoste mare.

Ieri era frumos pe-afar#
Ca-ntr-o cald# zi de var#.
Azi e toamn# pe p#mânt
Vreme rea i bate vânt.
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Toamna—rev#rsare de frumuse&e
Niciodat# toamna...
Tudor Arghezi

"Culori fioroase î#i
încep t impuria cucerire a dealurilor , asmu&it e de vânt urile
t oamnei.Toamna est e insusi art ist ul."
Takayuki Ikkaku

Niciodat# toamna nu fu mai frumoas#
Sufletului nostru bucuros de moarte.
Palid a ternut e esul cu m#tas#.
Norilor copacii le urzesc brocarte.

"Fiecare om t rebuie sa isi
gaseasca t imp , sa se aseze
si sa priveasca caderea frunzelor."
Elizabet h Lawrence

Casele-adunate, ca ni te urcioare
Cu vin îngro at în fundul lor de lut,
Stau în &#rmu-albastru-al râului de
soare, Din mocirla c#rui aur am b#ut.
Pas#rile negre suie în apus,
Ca frunza bolnav-a carpenului sur
Ce se desfrunze te, scuturând în sus
Foile-n azur.
Cine vrea sa plâng#, cine sa jeleasc#
Vie sa asculte-ndemnul ne-n&eles,
Si cu ochii-n facla plopilor cereasca
Sa-si îngroape umbra-n umbra lor, în es.

"Toamna est e o a doua primavar , în
care fiecare frunz est e o floare."
Albert Camus

"Iubesc t oamna. O iubesc dat orit
gr it oarelor ei parfumuri, #i din cauza lucrurilor care mor, lucruri de care
nu mai t rebuie s ai grij vreodat , #i
gra&ie ierbii care încet eaza s se ridice."
Mark Van Doren
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"Fiecare frunz îmi #opt e#t e
fericirea, planând c t re
p mant din copacul t oamnei."
Emily Bront e

"Toamna a deliciilor !
Suflet ul meu cel mai
adanc est e cununat
cu ea ; daca as fi o
pasare , as zbura dea lungul int regului
pamant in caut area a
noi si noi t oamne."
George Eliot
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Let’s do it, ... C.T.A.V.!
... pe faleza Dun#rii
Am început pe
Cu to ii a i v!zut $i
falez!, de la
auzit, probabil, campania
„trecere bac”, $i
de promovare a evenimenam tot adunat
tului Let’s Do It, Romania!
hârtii, PET-uri,
(la postul de televiziune
doze, ambalaje
PRO TV), dar, let’s face it,
de plastic, pân!
câ i v-a i echipat corespunla orele prânzuz!tor sâmb!t!, 24 septemlui, când ni s-a
brie, $i a i plecat spre platof!cut foame. -i
ul din fa a S!lii Sporturiatunci, în loc s!
lor, pentru a participa la
lu!m masa în
marea cur! enie?! Dac! ar
ora$, am luat sacii, i-am dus
fi s! estimez dup! listele
la punctul de colectare, $i neorganizatorilor, nu prea
am întors fiecare pe la casa
mul i, în compara ie cu
cui ne are...
multitudinea de oameni caÎn ceea ce m! prive$te,
re arunc! gunoaie pe str!cred
c!
în $coala româneasc!
zile Gala iului.
lipsesc destul de mult aceste
Cu toate acestea,
ini iative de community
noi, o mân! de oameni de la
i
and service (ac iuni
C.T.A.V., elevi de la clasele
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sprijinul
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nou! tuturor:
ta i de doamnele proesu
# m stiunile
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comunit! ii din care fafesoare
Daniela Cr
n che al#.Ap#ra ortant# ca ce cem parte, ochiului $i,
Ciobanu $i Anca Onu, inclus î
a&ion fel de imp contrar,
n
nu în ultimul rând, sune-am unit for ele cu
a
e
t
z
a
a
a
l
t
c
i
r
e
t
n
s
Î
fletului nostru! M!car
al i voluntari $i am porstre e rani&elor. de ap#rat?
de-am face câte o fapnit în aventura cur! !rii noa
a g #mane
e
r
a
r
t! bun! to i cei ce pufalezei. Vremea a fost fru- ap#
ir
ar ma
tem!
moas!, noi am fost voio$i,
a$a c! lucrurile au mers de
la sine.
prof. Daniela Ciobanu
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Pagina psihologului
Factorii generatori ai violen&ei
În prezent, societatea
se confrunt% cu o
violen(% pe care tinde s%
o tolereze #i adesea s% o
agreeze. Aceasta se
manifest% ca ac(iune
fizic%,
moral%
sau
verbal% #i ca stare afectiv%, sentimental%
atât la atacator cât #i la victim% - actan(ii
violen(ei.
Circumstan(ele în care se manifest%
violen(a
sunt:
familia,
mediile
frecventate de indivizi (în func(ie de
vârst%, statut social, nivel de instruire,
temperament sau de percep(ia obiectiv% a
realit%(ii), mass-media.
Prima ambian(% în care persoana
cunoa#te violen(a este familia. În acest
mediu, copilul simte agresiune fizic% b%taia, în primul rând - dar #i verbal%.
Ulterior, el va imita acest tip de
comportament.
Permisivitatea excesiv% intrafamilial%
poate duce la rupturi sau opozi(ii
nejustificate ale adolescen(ilor, mai întâi
fa(% de p%rin(i, apoi la conduite
reprobabile extrafamiliale, la asocierea
cu grupuri sau bande.
Speciali#tii
au
demonstrat
c%
maltrat%rile familiale sunt o form% de
violen(% care na#te violen(a.
Efectele se întip%resc #i se amplific%
pân% la consecin(e tragice
asupra
dezvolt%rii frustrate, pân% la fuga de
acas% cu alegerea str%zii ca refugiu.
Ambian(ele generatoare de violen(%
fizic%
#i de limbaj precum strada,
cartierul sau blocul sunt reale tenta(ii
pentru diverse categorii sociale. Aici,
violen(a se întâlne#te ca atac sau ca
influen(% #i la alte vârste decât copil%ria:
tineri, adul(i, vârstnici.
Se adaug% în special în cazul acestor
etape de vârst% cârciuma, discoteca,
spectacolele muzicale în aer liber mai
ales (cu urlete uniforme, comandate, iar
apoi imitate #i cu gesticula(ia frenetic% a
bra(elor întinse în sus) sau arenele de
box, de lupte brutale unde patima trezit%
de întrecere sau de instinctul domin%rii
prin al(ii, treze#te o violen(% verbal%
aparent nea#teptat%.
Al(i factori generatori de violen(% sunt:
stagiul militar (exprim% complexul de
inferioritate –
superioritate al unor
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#i groaznice torturi) sau demonstra(ii de
strad% care se transform% în izbiri cu lan(uri
sau r%ngi fug%riri de oameni, terminate în
b%t%i adesea mortale sau în bombele
teroriste, incendierile de ma#ini. Aceste
ambian(e sau factori de violen(% cuprind
agresiuni directe prin loviri, arme sau
limbaj asupra victimelor.
Exist% factori care agreseaz% indirect,
de#i nu mai pu(in nociv, individul, oferind
imagini traumatizante #i stimulatoare
pentru imita(ie – mass-media. Diverse
ziare #i reviste semnaleaz% acte de violen(%
(tâlh%rii
sau
violuri,
crime)
cu
popularizarea imaginii f%pta#ilor. Prin
aceasta se r%spunde curiozit%(ii unor
cititori, dar se contribuie #i la crearea
obsesiei fa(% de teroarea violen(ei,
stimulând-o prin imita(ie. Impactul presei
atinge o arie extins% de cititori iar prin
frecven(a apari(iei zilnice amplific% efectul.
Imitând stilul occidental, cu texte #i
imagini din diverse publica(ii, presa din
România actual% oferit unor „ochi” înc%
neobi#nui(i cu asemenea provoc%ri, o
brutal% #i nelimitat% afi#are a tot ce poate
stimula c%tre violen(% un psihic fragil.
Un factor care propag% violen(a uneori în
exces îl constituie (auditiv) radioul #i în
special televiziunea (cu apel prin vizual #i
auditiv), internetul, jocurile video #i pe
calculator. Se exprim% – ineficient #i doar
declarativpreocuparea
pentru
stigmatizarea violen(ei sau a prevenirii
influen(ei ei directe prin discu(ii televizate
sau prin unele „avertiz%ri”: „film
nerecomandat copiilor sub 12 ani” sau
permisivul „pentru vizionarea acestui film
de c%tre minori, este recomandabil acordul
p%rin(ilor”. Îns% televiziunile mai mult
contribuie la diseminarea r%ului decât la
st%vilirea lui.
Muzica unor trupe de rap promoveaz%
îndemnul la violen(%, ur%, agresivitate,
evoc%ri ale închisorilor #i partenerilor de
acolo, ata#ament pentru cartier, revolta
pentru supravie(uire, în general o viziune
sumbr% asupra vie(ii. Din cauza mediilor
care le propag% frecvent, aceste produc(ii
con(inând #i îndemnând la violen(% (filme,
muzic%, limbaj) au creat un public receptiv,
aproape „dependent” ca de un drog #i au
dat na#tere unui fenomen de amploare #i în
(ara noastr%.

Dar, oare ce poate face #coala
împotriva violen(ei?
1. S% fim cu to(ii responsabili, atât
profesorii cât #i elevii. S% stop%m
actele de violen(% înainte ca acestea
s% înceap%. S% nu fim niciodat% indiferen(i în fa(a unei astfel de manifest%ri.
2. S% nu toler%m prejudec%(ile, intoleran(a num%nui. S%-i aten(ion%m mereu pe cei cu comportamente discriminatorii.
3. Atunci când cadrul didactic se afl%
în sala de curs, trebuie s% fie atent la
discu(iile care au loc între elevi, deoarece numai astfel pot preîntâmpina
eventualele manifest%ri agresive.
4. De asemenea, este foarte important
ca elevii s% se implice activ în diverse
proiecte împotriva violen(ei
5. Fiecare profesor trebuie s% î#i cunoasc% elevii. Sunt multe semne prin
care ne putem da seama dac% un copil
este predispus la acte de violen(% sau
nu. Iat% câteva: nu î#i dau interesul la
ore, sunt obseda(i de jocuri violente,
sufer% de depresie sau de schimb%ri
bru#te de atitudine, se izoleaz% de cei
din jur, nu î#i pot controla furia, vorbesc despre moarte, dau dovad% de
cruzime când vine vorba de animale.
6. Este indicat ca profesorii s% le vorbeasc% elevilor despre ceea ce înseamn% comportamentul violent, cum
poate fi el prevenit #i ce anume se
poate face pentru cei cu astfel de porniri. Stoparea acestui fenomen trebuie
s% fie, în egal% parte, #i datoria p%rin(ilor #i a conducerii #colii.
7. Elevii trebuie încuraja(i s% vorbeasc% despre violen(%, iar profesorul
trebuie sa le creeze impresia ca oricând au o problem%, vor fi asculta(i.
8. Profesorii ar trebui s% îi instruiasc%
pe elevi cu privire la modalit%(ile de
stopare a violen(ei, s% le explice cum
s% se comporte #i cum s% reac(ioneze
în asemnea situa(ii, cum anume î#i
pot gestiona starea de nervozitate.
9. P%rin(ii au un rol esen(ial în aceast%
problem%; ei trebuie s% aib% capacitatea de a discuta deschis cu copiii #i, în
cazul în care exist% un comportament
violent, de a-i ajuta s% treac% peste
momentele dificile.
Psih. Monica Alexandru
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Unui om îi
accep&i firea,
nu i-o ier&i.
Fiecare
trebuie s#
mearg# pe
propriul s#u
drum, potrivit
cu
temperamental
i cu talentele
sale.
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Test de temperament

Încercui(i una dintre variantele (A sau B) care considera(i c% vi se potrive#te cel mai bine.
C%uta(i ca r%spunsul s% fie dat cât mai repede, iar
acolo unde sunt valide ambele variante sau considera(i
ca nu v% reg%si(i în niciuna din cele dou% variante de
r%spuns, c%uta(i s% o alege(i pe cea de care sunte(i mai
apropiat. R%spunsul este obligatoriu la fiecare afirma(ie.
1. A. Sunt foarte impresionat chiar #i de lucruri mici.
B. Sunt tulburat în situa(ii grave.
2. A. M% bucur #i m% sup%r din nimic.
B. De obicei, iau lucrurile a#a cum sunt, cu calm.
3. A. Când vorbesc, m% aprind #i ridic vocea.
B. Obi#nuiesc s% vorbesc calm, a#ezat, f%r% grab%.
4. A. Trec adesea, f%r% motiv, de la bucurie la triste(e
#i invers.
B. Am o dispozi(ie egal%. Îmi v%d de treab% f%r% s% iau
în seam% astfel de am%nunte.
5. A. Uneori, de emo(ie m% pierd, sunt ca #i paralizat.
B. A#a ceva nu mi se întâmpl%. Fac fa(% situa(iei.
6. A. O ironie m% doare a#a de mult, încât amu(esc
pur #i simplu.
B. Cuvintele nu au mare importan(%. Iau în seam% doar
faptele.
7. A. Când v%d un film, „tr%iesc” din plin ceea ce se
petrece pe ecran, m% agit, sunt emo(ionat.
B. Filmul este o simpl% fic(iune. Uneori m% distreaz%,
alteori nu, doar atât.
8. A. Când am timp liber m% odihnesc, dorm.
B. În timpul liber studiez, muncesc sau fac sport de
performan(%.
9. A. Fac eforturi ca s% trec de la gând la fapt%.
B. E de ajuns s% vreau ceva, ca s% trec imediat la fapte.
10. A. Decât s% fac multe, mai bine gândesc mult #i
corect.
B. Felul meu de a fi e s% inventez #i s% organizez
mereu ceva.
11. A. Sunt tentat s% ocolesc. Prefer s% a#tept. Multe
lucruri se rezolv% de la sine.
B. Atunci când am hot%rât ceva, nu dau înapoi.
12. A. F%r% motive întemeiate nu m% mi#c. Ar fi o
oboseal% inutil%.
B. Sunt mereu ocupat. M% enerveaz% s% nu fac nimic.
13. A. Prefer s% privesc un joc decât s% particip la el.
B. Îmi place mai mult s% particip decât s% privesc.
14. A. Obosesc foarte repede chiar când îmi place
munca pe care o fac.
B. Am mult% putere de munc%.
15. A. Încep multe lucruri, îns% ele r%mân adesea
neterminate.
B. Îmi fac planuri pe termen lung #i cu timpul le aplic.
16. A. Îmi schimb adesea p%rerea în bine sau în r%u.
B. Sunt foarte constant în simpatiile #i antipatiile
mele.

17.A. Reu#esc s% trec repede peste necazuri.
B. R%mân prost dispus sau sup%rat toat% ziua
sau chiar mai mult.
18. A. i viitorul e important, îns% eu tr%iesc întotdeauna prezentul.
B. Prezentul înseamn% prea pu(in pe lâng%
trecut #i viitor.
19. A. Când sunt sup%rat, izbucnesc #i m%
descarc.
B. Sup%r%rile nu se pot desc%rca. Se acumuleaz% în timp #i le suport.
20. A. M% plictisesc lucrurile cunoscute.
Prefer schimbarea.
B. Am multe obiceiuri exacte la care (in.
Nu-mi place necunoscutul.
21. A. Firea mea este deschis%, este un permanent #ir de surprize.
B. E greu s% m% cunoasc% cineva bine, fiind
o fire re(inut%, interiorizat%.
INTERPRETARE
Pentru fiecare grup% de întreb%ri (de la 1 la
7; de la 8 la 14 #i de la 15 la 21) se caut%
care dintre variantele A sau B sunt dominante (poate fi un raport de 7 la 0, 6 la 1, 5
la 2 sau 4 la 3). Se poate extrage astfel nivelul de emotivitate, activitate - ambele având
un caracter primar sau secundar.
Exemplu: Dac% la primele #apte întreb%ri
sunt patru variante de A încercuite #i trei
variante de B, se poate trage concluzia c%
persoana este emotiv%. Se repet% procedura
#i pentru întreb%rile 8-14 #i 15-21. În final,
adunate, pot duce la o situa(ie de: genul
emotiv + activ + secundar = pasional
(sangvinic)
Având stabilit astfel temperamentul, se
poate citi caracterizarea acestuia.
1-7 Emotivitate:4A – emotiv, 4B – neemotiv
8-14 Activitatea: 4A - nonactiv , 4B – activ
15-21 Intro-Extro: 4A – primar, 4B –
secundar
Emotiv + nonactiv + primar = Nevos
(Coleric)
Emotiv + nonactiv + secundar = Sentimental
(Melancolic)
Emotiv + activ + primar = Coleric
Emotiv + activ + secundar = Pasional
(Sangvinic)
Nonemotiv + activ + primar = Sangvinic
Nonemotiv + activ + secundar = Flegmatic
Nonemotiv + nonactiv + primar = Amorf
(Flegmatic)
Nonemotiv + nonactiv + secundar = Melancolic

Contraste, Nr. 6, 30 septembrie 2011, ISSN 2247 – 0158. Apare trimestrial.

Tipuri de temperamente
Temperamentul sangvin
Caracteristici emo ionale: este cald #i plin de via(%, vorbe#te
mult #i to(i devin vorb%re(i al%turi de el; este atr%g%tor #i are
farmec personal; tr%ie#te în prezent, nu-#i face griji pentru
viitor #i nu are amintiri nepl%cute din trecut; este un bun
povestitor #i se bucur% din plin de via(%.
P!r i negative: plânge u#or; are reac(ii emo(ionale imprevizibile; este nelini#tit, iute la mânie; exagereaz% #i pare
mincinos; nu este st%pân pe sine #i ia decizii sub imperiul
emo(iilor; face cheltuieli necugetate;
Rela ii umane: î#i face prieteni cu u#urin(%; este optimist #i
zâmbitor; îl intereseaz% oamenii; î#i cere u#or iertare; este
afectuos #i cald #i particip% la bucurii #i necazurile altora. P%r(i
negative: domin% conversa(ia; nu este atent; nu are voin(%
puternic% #i convingeri ferme; caut% aprobarea celorlal(i; se
poate sim(i bine cu cineva #i apoi îl uit%; î#i scuz% neglijen(a;
vorbe#te prea des despre sine; uit% promisiunile #i îndatoririle;
Activit! i: la început face impresie bun%; se angajeaz% u#or în
planuri noi; transmite entuziasm; este d%ruit s% îngrijeasc%
bolnavii. P%r(i negative: este dezorganizat #i indisciplinat;
adesea întârzie #i nu te po(i bizui pe el; vorbe#te când ar trebui
s% munceasc%; începe multe #i termin% pu(ine; este u#or distras;
Schimb!ri necesare: s% devin% demn de încredere; s%-#i organizeze #i s%-#i disciplineze via(a; s% dezvolte adev%rata
umilin(%; s% gândeasc% înainte de a vorbi.
Temperamentul melancolic
Caracteristici emo ionale: iube#te muzica, arta; are o via(%
sufleteasc% bogat%, sensibil%; este un analist fin, gânde#te profund #i r%spunde din plin la nivelul emo(iilor; simte împreun%
cu ceilal(i #i apreciaz% mult frumosul.
P!r i negative: este moroc%nos #i capricios, pesimist, adesea
vede latura negativ%; îi place s% sufere, s% fie martir; este ipohondru (bolnav închipuit) #i are tendin(a de a se examina pân%
î#i face r%u; este predispus la depresii; este mândru, critic%
imperfec(iunile celorlal(i; caut% perfec(iunea #i judec% totul
potrivit a#tept%rilor proprii; se teme de ce gândesc ceilal(i, este
b%nuitor #i îi displac cei din opozi(ie; dup% animozit%(i prelungite, erupe cu mânie #i violen(%; se simte adesea profund
ofensat; nu uit% insultele #i se r%zbun%.
Rela ii umane: este un prieten de n%dejde #i gata de sacrificiu; î#i face prieteni cu pruden(% #i are sentimente profunde
fa(% de ace#tia; p%streaz% amintiri; cultiv% rela(iile de familie
#i ascult% cu interes #i participare; este mi#cat profund de
durerile altora.
Activit! i: are puternice tendin(e de perfec(ionare; îi place
lucrul la detalii; este disciplinat; termin% ce a început; este apt
pentru munc% intelectual%, creativ%; este con#tiincios #i temeinic; este dotat, uneori genial; î#i cunoa#te limitele. P%r(i
negative: este nehot%rât; obose#te u#or #i se descurajeaz%;
ezit% s% înceap% proiecte noi; analizeaz% prea mult; este înclinat spre teorie #i este nepractic; nu este bucuros pentru ceea ce
a creat.
Schimb!ri necesare: s% biruie spiritul de critic%; s% nu fie a#a
de preocupat de sine, s% fie mul(umit #i recunosc%tor; s% aib%
un program echilibrat de via(%, inclusiv odihn%, mi#care, hran%
bun%; s%-#i asigure cu consecven(% timpul pentru studiu, rug%ciune #i medita(ie.
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Temperamentul coleric
Caracteristici emo ionale: are voin(% puternic%;
este hot%rât #i optimist,
are încredere în hot%rârile pe care le ia; este
curajos, neînfricat.
P!r i negative: este înclinat spre mânie, nu este
sensibil fa(% de nevoile
celorlal(i; este rece #i neemotiv; nu apreciaz% frumosul, este
aspru, lacrimile îl indispun; are prea mult% încredere în sine;
este #iret; nu este analitic #i îl plictisesc detaliile; este înc%p%(ânat #i constrânge pe ceilal(i s% îi accepte planul; este obositor #i greu de mul(umit; nu are timp pentru planurile celorlal(i;
nu comunic% celorlal(i ce planuri are; este nemul(umit când nu
î#i atinge toate obiectivele, ia decizii în locul altora; poate fi
cinic, dur, tinde s% domine, este r%zbun%tor, dominant #i orgolios.
Rela ii umane: nu se a#teapt% ca altcineva s% fac% ceea ce el nu
poate; nu se descurajeaz% u#or; este un conduc%tor puternic; se
pricepe s% judece oamenii; #tie s% pun% la lucru pe oameni; d%
sfaturi; nu se las% b%tut când apar piedici.
Activit! i: este capabil s% ini(ieze #i s% organizeze ac(iuni; este
abil, rapid, hot%rât; intervine curajos când este nevoie; are spirit
practic; încurajeaz% pe ceilal(i în munc%; îi plac piedicile; are
totdeauna un program; î#i pune (eluri #i le atinge.
Schimb!ri necesare: s% devin% sensibil fa(% de nevoile celorlal(i; s% m%rturiseasc% spiritul mânios #i s% înve(e s% cear% iertare; s% fie mai tolerant; s% cultive t%rie #i frumuse(e l%untric%;
s% comunice mai mult ideile #i planurile c%tre colaboratori.
Temperamentul flegmatic
Caracteristici emo ionale: este calm #i bun la suflet; este
demn de încredere; iube#te pacea mai mult decât orice; este
bine dispus #i pl%cut chiar dac% nu are multe de spus; oamenii
se simt bine în preajma sa.
P!r i negative: nu are încredere în sine; este pesimist #i tem%tor; se îngrijoreaz% u#or; înclin% spre compromis #i are tendin(a
s% î#i justifice purtarea, nu se implic%; este egoist #i înc%p%(ânat;
indiferent fa(% de oameni; îi tachineaz% pe cei care îl deranjeaz%; are o atitudine de superioritate, este lent #i lene#; nu prea
dore#te s% fie conduc%tor; este lipsit de motive puternice; este
nehot%rât; nu se implic% pentru c% se protejeaz%; descurajeaz%
creativitatea celorlal(i; se opune schimb%rilor de orice fel.
Rela ii umane: are mul(i prieteni; este constant #i loial; are
tact #i #tie s% împace pe oameni; este apreciat #i dorit; are un
umor sec, caustic; d% sfaturi doar când i se cer; ascult% cu aten(ie când ceilal(i vorbesc.
Activit! i: munce#te mai bine când este împins; are o manier%
practic%, comod% de a munci; este conservator; este ordonat #i
eficient; mai întâi face planuri, apoi se apuc% de lucru; te po(i
baza pe munca sa.
Schimb!ri necesare: s%-#i înving% pasivitatea; s% înve(e s% se
implice #i s% se ofere celorlal(i; s% admit% c% se teme; s% înve(e
s% aib% încredere în ceilal(i.
Psih. Monica Alexandru
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VISUL
Stau
în unele seri
lini#tite de var%
#i privesc sus,
spre
stele,
spre lun%. O
imagine splendid%, dar atât de
monoton%...
Doar câte o sclipire a vreunui astru
atrage aten(ia...
Aceast% sclipire aproape ireal% a universului nostru monoton m% trimite
automat , în lumea din jurul nostru
atât de zbuciumat%, dar atât de real%....
M% ridic parc% dintr-un vis, împing
puternic în picioare #i zbor... Zbor!...
Ating o stea cu mâna, plutesc încet
pe Lun%. Privesc o planet% care
doarme... Oare Universul acesta a
fost vreodat altfel? A fost plin de
via(%? Sau mereu a fost ca acum...
o lume moart%? Închid ochii #i un t%râm de vis mi se deschide în fa(%.
Plaja, marea, apusul... Prin fa(a
soarelui de foc se vede o umbr% sub(iric% trecând în zbor. O vr%jitoare... Pe
lâng% mine trece un pesc%ru# dând din
aripi. Iar din marea albastr% sar
împreun% un delfin #i o siren%.
Asta chiar se întâmpl% oare în acel
univers?...Exist% o asemenea imagine
a perfec(iunii?....
Deschid ochii. Sunt iar în curtea
din fa(a casei mele. M% uit din nou
spre cer. De ce oare spuneam c%
lumea e ori prea monoton%, ori
prea zbuciumat%?
Fiecare î#i poate întemeia o lume
a lui, o lume plin% de aventuri, o
lume pe care el însu#i o consider%
frumoas%.
Oricine are dreptul ca, din când în
când, s% triasc% pe un t%râm propriu,
pe care s nu fie deranjat, pe care s%
dea frâu liber imagina(iei, pe care s%
creeze.
Corban Teodora, 10 B
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Gânduri de toamn#….
Asear%
m%
plimbam
pe str%zile
goale
#i
reci.
O
adiere de
vânt mi-a
a#ezat în suflet triste(e #i melancolie.
Din b%t%ile frenetice #i pline de via(%
ale inimii, mai simt doar slabe tres%riri
#i un gol imens cât s%-mi dau seama c%
sunt în via(%.
Parc% mi-e frig ….#i parc% nu…,
parc% mi-e dor #i totu#i nu mi-e dor de
nimic, parc%-mi place #i parc% nu-mi
place aceast% atmosfer% trist%, dar magic% în felul ei…nici eu nu #tiu
ce mai simt. Sufletul e mult
prea apsat de lini#tea ce acapareaz% întreg ora#ul.
Sunt confunz% #i pierdut%
printre pic%turile reci de ploaie. De altfel, ele sunt singurele care-mi plâng triste(ea.
Numai vântul mai adie u#or
#i-mi aduce înainte câte o
frunz%
înglbenit%
ce-mi
#opt#ete : „A venit…, a venit toamna!”
A venit toamna… iar odat% cu ea
#i melancolia, suspinele dup% vara care
tocmai a trecut.

Amintirile, durerile #i dezam%girile
încep s% reias% la suprafa(% odat% cu
ploaia de frunze moarte ce plutesc în v%zduhul sumbru.
Toate anotimpurile îmi plac #i sunt
frumoase în felul lor, îns% toamna este
cea care ne ajut% s% fim mai aproape de
sufletele noastre, s% ne în(elegem #i s%
ne ascult%m mai mult, de aceea apare #i
dorin(a de izolare, de solitudine o dat% cu
sosirea ei.
S% nu uit%m c% toamna este anotimpul schimb%rilor, al culegerii roadelor, al
încheierii socotelilor, timp prielnic pentru
a ne putea cunoa#te sau pentru a ne
putea clarifica “semnele de întrebare” ce
ne macin%. Sau, poate fi chiar #i timp al
iert%rii.
Suferin(a,
melancolia, triste(ea
#i chiar
iubirea se g%sesc în tabloul
multicolor
pe
care numai natura cu sensibilitatea #i puterea
ei infinit%
le
poate creiona în cele mai diverse tonuri
de galben, maro, ar%miu #i chiar verde.
Valsul frunzelor ce se rotesc sub bagheta magic% a vântului aduce în inimile noastre nostalgia vremurilor trecute.
Odat% cu degradarea naturii sim(im c%
mai îmbtrânim cu înc% un an.
Astfel, putem spune c% toamna ne
ajut% s% ne g%sim lini#tea #i pacea interioar%, s% fim mai sinceri #i ne face mai
sensibili, mai buni.
Pierdut%-n amintiri, pe str%du(ele reci
tresar deodat% #i realizez c% plou% din ce în
ce mai tare. Singur%, trist% #i înfrigurat%
m% îndrept cu pa#i len(i spre cas% cu
speran(a c% mâine va ie#i soarele #i va aduce pu(in% lumin% în sufletul meu tulburat
de greutatea amintirilor.
Ro ca Nicoleta, 10 B
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Îmi place toamna
Septembrie
Din ce triluri izvor# ti, septembrie?
De ce s#rutul &i-e atât de lung,
Atât de colorat?
Atât de tandru?
Septembrie? - triste&e dulce;
Septembrie? - romantism ruginiu;
Melancolie cald#
*i aripi de stele.
Septembrie—tu i cu mine.
Iar între noi—speran&a.
Prof. Carmen Codre

Îmi place toamna cînd ascult
glasul vântului ce-mi scutur pletele,
îmi place c pot mu#ca din mere
coapte, c m pot bucura de ro#ul
ardeilor fragezi, îmi place moliciunea puloverelor c lduroase, ador ce#tile fierbin&i cu cafea sau cu ceai aromat ce miroase a septembrie r coros.
Îmi place toamna în care-mi
port non#alant haina neagr cu nasturi mari, când zilele #i orele #i-au
pierdut lenea dulce de var
#i pe
str zi se joac în ultimul zbor umbre
de frunze ar mii.
Îmi plac nop&ile lungi ale
toamnei mele, nostalgice buc &i de
amintiri pierdute #i reg site, amestecând zâmbete #i lacrimi…
Îmi place s gust, s simt
toamna ap sându-mi lumini ro#cate
pe pleoape cântând, c utând #i num rând a#tept ri…..
La(cu Dona—Mihaela, 10 B

Iubire...
mele.

Cânt#-mi pe note dragostea ce &i-o port. Vei reu i doar dac# eu te acompaniez cu pianul inimii

Fredoneaz#-mi încet i cu pasiune un cântec de leag#n, poate doar a a dorul i lacrimile mele
vor adormi i se vor pierde în amurgul uit#rii.
Cite te cuvintele din ochii mei i vei descifra un mesaj secret. Te supun la aceast# provocare
pentru c# tiu c# î&i este greu s# m# prive ti în ochi...
S#rut#-m# încet când m# trezesc. Creeaz#-mi o punte de iluzie spre o alt# toamn#, spre o alt#
prim#var#. Nu l#sa fluturii s#-mi moar# în fa&a ochilor....
Taie-mi cu un diamant inima de sticl# i îngroap#-mi cenu a în care a ars dorul, speran&ele,
dorin&ele i durerile... amintirile.
Caut#-m# în zborul frunzelor ar#mii, prima ninsoare, când fulgii împletesc un hamac în caremi odihnesc sufletul obosit. A vrea s# m# transform într-un un fulg de nea... a a a fi fericit#....
Iube te-m# atunci când merit mai pu&in pentru c# atunci am cea mai mare nevoie.
Nu m# lasa s# distrug visele... ci doar s# ating speran&a. Speran&a din ochii t#i alba tri când
pictez totul în negru i suspin în noapte f#r# s# te tiu aproape.
*terge-mi roua din ochii înl#crima&i dup# soarele verii trecute... Nu m# lasa s# plâng singur#
atunci când to&i râd... plângi cu mine, opte te-mi m#car un cuvânt, c#ci fiecare cuvânt în plus e un
strop de speran&#… i eu înc# visez.
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Ce este o amprent# ecologic#?
Amprenta ecologic! reprezint%
m%surarea impactului unei popula(ii
asupra mediului. Ea se m%soar% ca
suprafa(a total% a p%mântului #i apei
productive necesare pentru a produce
toate resursele consumate #i pentru
a sc%pa de de$eurile produse.
Include:
o Suprafa a arabil! necesar% pentru
a produce recoltele consumate.
o P!$unile necesare pentru a produce
produsele animale consumate.
o P!durile necesare pentru a produce
lemnele #i hârtia consumate.
o Apele necesare pentru pe#tii #i
fructele de mare consumate.
o Suprafetele de pamant necesare
pentru locuit si alte cladiri.
o Suprafe ele de p!duri necesare
pentru absorb(ia tuturor emisiilor de
dioxid de carbon ce rezult% din
consumul de energie.
Amprenta ecologic% poate fi
calculat% pentru o întreag% (ar%, o
comunitate, o locuin(% sau chiar
pentru o singur% persoan%.
,%rile foarte dezvoltate au o
amprent% ecologic% foarte mare,
întrucât folosesc cantit%(i mari de
resurse #i produc multe de#euri. De
fapt, dac% toat% lumea ar tr%i precum

(%rile dezvoltate, am avea nevoie
de cinci planete pentru a asigura
suficiente resurse pentru toat%
lumea! Iar în decurs de numai 50
de ani, am avea nevoie de opt
planete.
Amprenta ecologic% este un
indicator al sustenabilit%(ii, prin
care se evalueaz% suprafa(a de
p%mânt productiv necesar%
pentru regenerarea resurselor
naturale consumate #i absorb(ia
de#eurilor pe care le
producem. tirea cea bun% este
c% peste tot în lume apare
"categoria" consumatorilor
responsabili!
In România, amprenta
ecologic% este de 2,4, cea mai
scazut% din Uniunea European%,
dar (ara r%mâne un debitor
ecologic (biocapacitatea fiind de
2,3), se arat% în raportul 'Europa
2007 - Produsul Intern Brut #i
Amprenta Ecologic ', dat
publicit%(ii de organiza(ia Fondul
Mondial pentru Natura (WWF).
Ing. Onu Anca

Pagina 14

Energiile alternative
Energiile alternative folosesc puterea inerent% a
unor surse naturale ca vântul, mareele, soarele. Unele sunt epuizabile, altele regenerabile
Energia fotovoltaic% #i eolian% reprezint% o solu(ie viabil% pentru loca(iile care nu beneficiaz% în
prezent de racordare la re(eaua na(ional% de electricitate. În viitor, printr-o legisla(ie corespunz%toare
aceste sisteme pot deveni rentabile #i pentru consumatorii conecta(i la re(eaua na(ional% prin eliminarea
necesit%(ii folosirii unor acumulatori #i livr%rii energiei direct în re(eaua na(ional%.
Harta solar# a României
România se afl% în zona european% B de însorire,
ceea ce ofer% locuitorilor avantaje reale pentru a
economisi energie termic%, respectiv bani, dac% utilizeaz% energia solar%. Nivelul de insola(ie este foarte
bun, comparativ cu a altor (%ri cu climat temperat,
iar diferen(ele, în func(ie de zona geografic%, sunt
foarte mici. România este împ%r(it% în trei zone principale de însorire:
- zona ro#ie (>1450 kWh/m2/an), coincide cu zona

de sud: Oltenia, Muntenia, Dobrogea #i sudul Moldovei;
- zona galben% (1300 – 1450 kWh/m2/an), include
regiunile carpatice #i subcarpatice ale Munteniei,
toat% Transilvania, partea de mijloc #i nord a Moldovei #i tot Banatul;
- zona albastr% (1150 – 1300 kWh/m2/an), include,
în principal, regiunile de munte.

Energia solar!
C%ldura solar% pate fi folosit% pentru a produce energie. Cea mai simpl% format% e un geam îndreptat
spre Sud. Panourile solare montate pe acoperi* sunt folosite pentru c%ldur% *i ap%. În Israel, panourile
solare asigur% apa cald% în peste 80% din case.
La o scar% mai mare, un *ir de oglinzi care urm%resc soarele îi reflect% lumina spre un turn în care înc%lze*te ap%
sau abur care pune în mi*care turbinele electrice. Alt% metod% folose*te celule fotovoltaice montate pe acoperi*
care absorb lumina solar% *i o transform% direct în electricitate.
Turnul solar
Turnul functioneaza dupa un principiu pe cat de simplu pe atat de cunoscut: efectul de sera. Aerul, ajuns
la nivelui pamantului se incalzeste datorita soarelui dupa care tinde sa se ridice. Acest aer este captat si canalizat
catre baza turnului si eliberat prin partea lui superioara. Diferenta de temperatura de 30-50ºC dintre baza turnului
si varful acestuia, creaza presiune care face ca viteza de evacuare a aerului sa fie suficienta sa puna in fuctiune
generatoare de electricitate.
Neculae Drago#, 12C
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M# întorc….
Natura
Îmi întorc ochii sper tine, P%mântule,
Î(i caut frunzele,
Îmi avânt visele în ochii alba#tri ai m%rilor,
Tulburi de oboseala din aer
Sau de indiferen(a din noi.
Îmi întorc gândurile spre tine, P%mântule,
i (i-a# da înapoi p%durile distruse,
P%s%rile devenite doar piese de muzeu,
Lacurile f%r% ap%,
Parcurile ora#elor.

Pamântule

Natura-i s%n%tatea noastr%
E tot ce ne dorim
Natura ne este îns%#i via(a
i ca pe via(% s-o iubim.
Natura-i aerul #i câmpul
Natura-i cerul înstelat
Natura-i dorul nostru sacru
De tot ce-n suflet e-adunat.
În fa(a ta mare Natur%
Cu to(i noi ast%zi ne-nchin%m
i o chemare c%tre Lume
Înc-o speran(% mai lans%m.

Îmi întorc sufletul
spre tine, P%mântule,
i te vreau din nou
planeta albastr%,
Cu sclipiri de verde,
Cu oameni frumo#i,
Cu uitate anotimpuri.

Oameni, auzi(i-ne glasul
L%sa(i natura s% tr%iasc%
Oameni opri(i dezastrul
C%ci mâine poate fi târziu.

Culorile curcubeului,
Se înal)% pân%-n-cer
Albastrul sclipitor al apelor,
Frunza ce cade peste timp,
A*a se duce *i planeta noastr%
Cerneala de pe fa)a ta,
Se întinde pe timpul ce trece.
Tu, P-MÂNTULE, ai obosit
De#i pân% acum ai fost fascinant.
E o magie #i m% întreb oare
Cum ai rezistat pan% acum?
i te întreb #i pe tine:
Cât oare vei mai rezista?
De ceva timp frigul este
Din ce în ce mai aspru,
Ca #i nep%sarea noastr%…

Ro#ca Nicoleta, 10 B
La(cu Dona Mihaela, 10 B
CÂND P+MÂNTUL PLÂNGE...
M-am întrebat într-o zi frumoas% de prim%var%, când soarele îmi zâmbea
de peste tot dac% florile au inim%, dac% frunzele au inim%, dac% P%mântul are inim%. i dac% da, cu ce se aseam%n% oare inima acestuia?
i mi-am r%spuns c% poate adun% în ea inimile tuturor vie(uitoarelor, mireasma tuturor arborilor, trilul tuturor p%s%rilor, verdele ierbii #i albastrul m%rii ….
În alt% zi am v%zut un copil plângând pentru c% î#i stricase juc%ria. Mama
lui l-a luat în bra(e, l-a mângâiat #i i-a promis c% îi va cump%ra alta mai frumoas%
#i mult mai scump%. Atunci copilul a zâmbit fericit printre lacrimi.
Dac%, îns% într-o zi, omule, vei vedea c% P%mântul t%u plânge, ce vei face?
Vei lua , probabil, o batist% #i vei #terge o lacrim%, #i înc% una, #i înc% una, dar vei
constata cu triste(e c% sub fiecare lacrim% vor r%mâne #an(uri, tran#ee #i cratere.
Atunci...
Atunci vei lua un bandaj, poate unul curat #i vei încerca s% obloje#ti r%nile ca durerea s% nu mai fie atât de cumplit%. Va fi mult prea târziu!
Vei în(elege, în sfâr#it, c% nep%sarea ta a ucis iarba #i p%s%rile, a ucis floarea alb% de cais care nu va mai rodi niciodat%, a ucis porumbelul care cânta totdeauna pe mâinile împreunate, #i a ucis chiar prim%vara înainte de a veni.
Ce vei fi tu? O stan% de piatr% într-un imens pustiu pârjolit, într-un mormânt f%r% început #i f%r% sf%r#it!
Omule, nu l%sa s% se întâmple nimic din toate astea!!! St% în puterea TA!
Ai construit palate de basm #i „zgârâie nori” dar nu vezi cocioabele din
jurul t%u, ai ma#ini elegante dar nu vezi doliul de fum care acoper% cerul, ai ajuns
pe Lun% dar nu-(i tresare nici un mu#chi al fe(ei când treci pe lîng% mun(i de durere...

Co#eru Diana, 10 B
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oarecele umbl% pe p%mânt
Precum p%s%rile-n cer
Iepurele se sperie,
Atunci când vede un om
Pentru c% distruge,
Orice întâlne*te în cale
TU erai precum o,
Petal% delicat% de trandafir….
C%r(ile din trecut,
Aminteau de maiestatea TA,
Dar acum chiar #i copiii t%i,
Castanii, î)i întorc spatele…..
Te pierdem pe zi ce trece.
Ciornovalic Alexandru,
clasa 10 B
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Cartofii: buni sau rai pentru organism?
Este cartoful un aliment s%n%tos pentru organism? R%spunsul acestei
întrebari variaz% în func(ie de modul de
preparare al cartofilor. Fier(i sau cop(i,
cartofii nu au efecte nocive asupra s%n%t%(ii, îns% pr%ji(i pot fi daunatori.
Cartofii au o reputa(ie mai pu(in bun%
din cauza faptului c% sunt boga(i în carbohidra(i #i s%raci în proteine. Dietele
s%n%toase încurajeaz% consumul cât mai
redus de alimente bogate în carbohidra(i,
îns% acest lucru nu înseamn% c% pot avea
efecte negative asupra s%n%t%(ii.
Manânc# coaja, nu adauga topp-inguri
Cartofii, dar mai ales coaja acestora
este bogat% în minerale, vitamine #i fibre. Un cartof mediu are aproximativ
150 de calorii. Dac% vrei s% sl%be#ti trebuie s% iei în considerare acest lucru.
Cartofii sunt adesea servi(i cu toppinguri bogate în gr%simi nes%n%toase,
cum ar fi: crema de unt sau smântâna.
De ce nu sunt cartofii pr#ji&i un aliment
s#n#tos?
În afar% de faptul c% ace#tia con(in o cantitate mare de gr%sime, cartofii pr%ji(i pot
con(ine acrilamida. Aceasta este o substan(% toxic% care se formeaz% în alimentele care con(in amidon atunci când sunt
g%tite la temperaturi ridicate.
S-a demonstrat c% acrilamida poate cauza cancer la animalele testate în laborator, îns% nu s-a aflat nivelul de expunere
la acrilamid% care este periculos pentru
om. Pr%jirea #i coacerea la temperaturi
ridicate a cartofilor pentru o perioad%
mai lung% de timp duce la formarea unei
cantit%(i mari de acrilamid%, îns% acest
nivel poate fi redus atunci când cartofii
sunt mai întâi fier(i #i apoi cop(i, sau sunt
trata(i cu solu(ii antioxidante.
De ce au cartofii uneori coaja verzuie?
Cartoful poate con(ine, de asemenea, o
alt% substan(% chimic% numit% solanin%.
Atunci când coaja cartofului are o tent%
verde, acesta poate avea, de fapt, arsuri
solare. Tuberculii de cartofii cresc sub
p%mânt, îns% atunci când sunt expu#i la
soare cap%t% o tent% verzuie din cauza
secre(iei de clorofil% care, în mod .
Pagina 16

normal, are loc în tulpini #i frunze, dar nu #i
în tuberculi.
Clorofila este inofensiv% pentru organism,
îns% expunerea la soare poate cauza cartoful
s% produc% o cantitate mare de solanin%, un
chimical iritant. Din cauza acestui proces,
cartoful cap%t% un gust amar. Solanina poate
afecta mucoasa intestinal%, cauzând tulbur%ri
inflamatorii intestinale. Pentru a evita solanina, depozita(i cartofii într-un loc întunecos
#i r%coros #i nu cump%ra(i cartofi care au
coaja verzuie.
Idei sanatoase de servire a cartofilor
Pentru a p%stra consumul de calorii la un
nivel sc%zut, (ine cont de aceste idei in prepararea meniului:
- Peste cartofii fier(i cu broccoli pres%ra(i o
cantitate mic% de brânz%;
- Piure de cartofi cu smântân% slab% în gr%simi, lapte degresat #i arpagic;
- Adaug% cartofi (cu coaj%) la supe #i tocane
- Cartofi cu mu#tar la cuptor cu ulei de m%sline #i oregano pentru a realiza o garnitur%
excelent% pentru friptura de porc sau pui dar,
mai ales, de miel, în func(ie de preferin(e.)

Dinu Mihaela, 12 C
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12 alimente cu efecte terapeutice
Dac ai nevoie de o mân de
ajutor pentru a lupta împotriva bolilor,
sau cau#i o alternativ natural la
medicamente, secretul st în efectul
urm toarelor alimente pline de vitamine cu ac#iune terapeutic .
Ro$ii. Surs bogat de vitamina C - o
ro#ie de m rime medie asigur 50 % din
doza zilnic recomandat . Ro#iile ajut la
reducerea riscului cancerului. Cancerul
este mai pu&in probabil s se r spândeasc atunci când pacientii au mancat o
cantitate mare de ro#ii #i ulei de pe#te.
Licopenul din ro#ii ajut la protejarea împotriva bolilor de inim #i are un efect
similar ca cel al medicamentelor care scad
colesterolul, precum statinele. Totodat ,
ro#iile con&in un nivel ridicat de betacaroten, un antioxidant care sprijin sistemul imunitar #i ajut la men&inerea s n t &ii pielii #i a &esuturilor, con&in potasiu, flavonoizi antioxidan&i #i vitamina E, ambele
esen&iale pentru s n tatea inimii. Dieta
mediteranean arat c tomatele g tite cu
ulei de masline le poten&eaz , deoarece
licopenul este mult mai u#or de absorbit în
sânge atunci cand ro#iile sunt g tite cu
uleiuri cum ar fi uleiul de m sline.

Salvia. Salvia are efect antiseptic #i

anti-inflamator #i a fost folosit în medicina tradi&ional de fitoterapeu&i pentru a
ameliora infec&iile pulmonare #i
bufeurile. Gargara cu ceai de salvie
omoar
majoritatea microbilor care
cauzeaz dureri de gat #i ad ugarea lui
în re&ete îmbun t &e#te digestia gr similor.
Tofu. Acest produs fermentat din boabe
de soia este una dintre cele mai bogate
surse de hormoni de plante numit fitoestrogeni prevenind bolile de inim #i osteoporoza. Acesta asigur construirea proteinelor, fierului, calciului #i vitaminelor B
în organism. Se recomand un aport de
100 de grame de dou ori pe s pt mân .
M!cri$ul. Un puternic antibiotic natural,
bogat in iod, esen&ial pentru tiroid #i un
protector unic împotriva cancerului pulmonar. Fum torii ar trebui s m nânce o
mân de m cri# în fiecare zi sau în
salat sau sup de câteva ori pe s pt mân .
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Menta. Exist mai multe varietati de ment
fiecare cu aroma sa. Este un stimulent mental
important care reîmprospateaz memoria #i este
una dintre cele mai bune substan&e antiacide
pentru tratamentul indigestiei. Po&i mesteca pur
#i simplu frunza de menta, po&i bea ceai de sau
limonad cu ment .
Ceapa. Ceapa fiart reprezenta un remediu
tradi&ional pentru infec&iile pieptului. În trecut,
chinezii f ceau o alifie din ceap pentru furuncule, iar în Europa era folosit în tratarea infec&iilor
urinare.
Ananas. Acest delicios fruct exotic a fost folosit
pentru vindecare din cele mai vechi timpuri.
Con&inutul bogat de enzime naturale ajut de la
dureri în gat, amigdalit , indigestie, pân chiar
la reducerea riscului cheagurilor de sange. Consum ananas proasp t, compot sau suc.
Prune. O sut de grame de prune ofer mai
mult decât aportul necesar pentru o zi intreag
de protec&ie a antioxidan&ilor, prunele fiind astfel
mai s n toase decât afinele, broccoli sau varza
de Bruxelles. Ele ajut la prevenirea bolilor de
inim , a cancerului, a tensiunii arteriale #i chiar
a ridurilor, dar #i un laxativ foarte blând.
Ulei de m sline. Ultimele cercet ri arat c
uleiul de m sline extra virgin presat la rece con&ine acela#i tip de substan&e chimice antiinflamatorii prezente în medicamente cum ar fi
ibuprofenul, folosite pentru a trata durerea de
cap #i artrita. Uleiul de m sline a fost întotdeauna element de baz în dieta mediteranean . Este bogat în vitamina E #i protejeaz
inima, ajutând organismul s scape de colesterol. Dou linguri pe zi reprezint o cantitate
minim suficient pentru a te bucura de beneficiile aduse de acesta s n t &ii.
Usturoiul. Regele plantelor medicinale, usturoiul ucide bacteriile #i infec&iile micotice.
Acesta scade colesterolul #i tensiunea arterial #i reduce riscul cheagurilor de sânge,
protejeaz împotriva intoxica&iilor alimentare
#i alung &ân&arii #i musculi&ele. Cel mai bun
este consumat crud, cel pu&in un c &el pe zi.
Ghimbir. Ghimbirul a fost folosit ca medicament în medicina tradi&ional indian #i au
fost apreciate #i de vechii romani. Ghimbirul
stimuleaz circula&ia, accelereaz fluxul sanguin #i este cel mai bun dintre toate medicamentele pentru a preveni bolile în timpul sarcinii, migrenele sau refacerea dupa o interven&ie chirurgical .
Mierea de albine. Mierea ajut la vindecarea
r nilor, previne insomnia #i omoar cele mai
cunoscute bacterii, inclusiv Helicobacter Pylori
care cauzeaz ulcerele gastrice. Lua&i dou
linguri pe zi dac ave&i probleme cu stomacul.
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CERCUL DE LECTUR( - ÎN C(UTAREA PL(CERII DE A CITI...
Este unanim recunoscut c%, prin lectur%, se urm%re#te formarea unor competen(e #i abilit%(i care se vor dezvolta pe
mai multe tipuri de practici: lectura de
informare, lectura de pl%cere, lectura
institu(ionalizat%. Se dore#te a#adar atât
formarea unui lector competent, dar #i a
unui cititor care s%-#i formeze gustul
propriu de lectur%, astfel încât s% fie un
cititor activ pe tot parcursul vie(ii sale.
Lectura devine astfel deopotriv% act de
cunoa#tere #i act de comunicare (implic%
un rol activ, dinamic al lectorului, angajat într-un dialog cu textul).
Latura care nu se neglijeaz% #i care
câ#tig% din ce în ce mai mult teren în
contextul unui model didactic al dezvolt%rii personale, este formarea de valori #i
atitudini. Din cadrul acestora, cele pe
care se bazeaz% activit%(ile dedicate lecturii sunt cultivarea interesului pentru
lectur% #i a pl%cerii de a citi, a gustului
estetic în domeniul literaturii, stimularea
gândirii autonome, reflexive, critice, în
raport cu diverse mesaje receptate; formarea unor reprezent%ri culturale privind evolu(ia #i valorile literaturii. Toate
acestea valorizeaz% arta ca pe o form%
de comunicare #i de cunoa#tere care se
r%sfrânge asupra dezvolt%rii propriei
personalit%(i.
Pentru a se ajunge la un cititor competent cred c% trebuie mizat mai întâi pe
o latur% afectiv%, pe o exersare a ceea ce
Umberto Eco numea „lectur% naiv%”.
Acest lucru se poate proba prin analize
ale nivelului fonetic al textelor, pe baza
c%rora au trebuit s% explice reac(iile empatice, prin întâlnire cu paratextul operei
(analiza titlului, a ilustra(iilor de pe copert%, sau a fragmentelor ecranizate),
prin sinectic% (asumarea personal% a
unui rol în text, punerea în locul autorului, al unor personaje sau obiecte, modificarea unor fapte #i consecin(e din romane...) prin analiza contextelor producerii #i recept%rii etc. F%r% ca totul s%
par% o lec(ie rigid% de literatur%, se ajunge la „lectura analitic%” sau
„interpretativ%” (Scholes).
Comprehensiunea operei literare este o problem% pe care este bine s% o
abord%m în mod inovativ: uneori, se
poate porni de la incipit, alteori de la un
fragment relevant sau chiar de la final,
de la leitmotive sau de la simple am%nunte, de la o replic% a personajelor sau
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de la o opinie critic%, prin rezumarea faptelor sau anticiparea lor. Aspectul ludic, de
multe ori pe care îl îmbrac% acest pas,
face posibil% cu u#urin(% ajungerea la lectura metodic%, „hermeneutic%”, „circular%”
sau „critic%”. Se mizeaz% #i aici atât pe
fidelitatea fa(% de oper%, cât #i pe viziunea
subiectiv% a cititorului.
Astfel, în cadrul cercului de lectur% ce se
va desf%#ura la Colegiul Tehnic “Aurel
Vlaicu”, Gala(i, în anul #colar 2011-2012
se vor desf%#ura activit%(i precum:
1. Nota de inim! - activitate de deschidere a cercurilor de lectur% ce va viza evocarea unor experien(e autentice de lectur%,
care definesc, în esen(%, tipuri de cititori,
de c%r(i #i de lecturi; alc%tuirea unei liste de
c%r(i citite, ce poate fi folosit% ca punct de
pornire al cercurilor de lectur%, în locul
recomand%rilor stricte ale profesorului;
lectura predictiv%, pornind de la o experien(% olfactiv%; incitarea la lectur%, prin
metode neconven(ionale;
2. Campania electoral! a c!r ilor, ce
va promova lectura de pl%cere #i lectura
interpretativ%, „socializarea” lecturii prin
popularizarea propriilor experien(e de lectur%, dar #i implicarea, motivarea, stimularea cititorilor.
3. C!r ile Pe Care Nu Le- Ai Citit activitate de creare a listelor de lectur%
suplimentar%. Se poate urma modelul lui
Italo Calvino din romanul Dac# într-o
noapte de iarn# un c#l#tor, în care se construie#te o alegorie a Cititorului, în c%utarea C%r(ii C%r(ilor, a scriiturii care s%-l
mul(umeasc% pe deplin, s%-l determine s%
se reg%seasc% definitiv #i s% o împ%rt%#easc% cu cei dragi. Fe(ele lui sunt multiple, e
Cititor #i Cititoare, cititor de pl%cere, dezinteresat, ocazional sau serios, riguros,
interpret, pragmatic. Certe sunt c%utarea #i
a#teptarea frustrant% a c%r(ii pe care s% o
cite#ti pân% la cap%t.
Drumul c%l%torului prin libr%rie, care î#i
clasific%, ordoneaz% #i eticheteaz% c%r(ile
nu dup% ra(iuni de biblioteconomie, ci dup%
experien(e personale, poate fi un bun pretext de scoatere la „vânzare” a propriilor
preferin(e livre#ti ale cititorilor de la Cercul de lectur%. Astfel, se pot gândi, dup%
modelul lui Calvino, „etichete” ce s% prilejuiasc% numirea unor c%r(i, vehicularea
unor titluri, pe criterii strict subiective:
- CARTEA CARE 'I-A DISPL(CUT, 'IA L(SAT UN GUST AMAR
-CARTEA PE CARE AI LUA-O CU TINE ÎN ORICE VACAN'( DE VAR(

- CARTEA PE CARE NU AI CREZUT NICIODAT( C( O VEI TERMINA DE CITIT
- CARTEA PE CARE AI D(RUI-O
UNUI DU*MAN
- CARTEA ÎN CARE TE-AI VISAT
SAU M(CAR TE-AI IMAGINAT
- CARTEA CARE 'I-A R(SPUNS
CEL MAI MULT UNOR PREJUDEC('I FORMATE
- CARTEA F(R( DE CARE CREZI
C( AI FI FOST ALTFEL
- CARTEA PE CARE AI RECIT-O
DE CELE MAI MULTE ORI
- CARTEA LA CARE TE-A TRIMIS
UN FILM
- CARTEA DE CARE CREZI C(
TE-AI FI PUTUT LIPSI
- CARTEA CARE 'I-A F(CUT
R(U, CARE 'I-A MÂNCAT DEGEABA TIMPUL etc.
4. Parada personajelor— concurs
de interpretare a unui personaj feminin
din literatura român%
5. Jurnalul din perspectiva unui
personaj;
6. Realizarea unui top al personajelor feminine din romanele interbelice
ale literaturii române
Este evident faptul c% existen(a cercurilor de lectur% este absolut necesar%,
iar activitatea lor, nu este atât o achizi(ie de cuno#tin(e sau competen(e, cât o
construire de sine. Nu intereseaz% primordial, a produce, prin aceste activit%(i, ni#te decodori buni, ci a fi capabili
de reflec(ie, de a avea un orizont pe
baza c%ruia s% produc% leg%turi creative, originale, nea#teptate #i neprogramate #i de a împ%r(i celorlal(i bucuria
lecturii.
Prof. Carmen—Mariana Codre

Universul est e o imens
cart e
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Literatura i valen&ele ei cinematografice
… i dac% literatura înseamn% art%,
atunci cât% nevoie mai avem ast%zi de
literatur%?
Nu o spun eu, nu o spune(i voi ci o
spun din ce în ce mai des genera(iile
tinere #i foarte tinere care au cam uitat
c% existen(a noastr% nu st% doar sub auspiciile perimatului #i superficialului.
Ideea mi-a dat-o una din elevele mele
care într-o zi, obosit% probabil de încerc%rile mele (e#uate de fapt) de a o convinge c% mai avem ast%zi nevoie de literatur% mi-a spus c% pân% la urm% literatura- art%- via(% sunt no(iuni sinonimice.
Experien(a didactic% pune în eviden(%
tocmai aceast% leg%tur% indubitabil%
între realitatea operei #i cea transpus% pe
ecran.
Umberto Eco afirma c% „arta este ecologia sufletului”.
Form% a con#tiin(ei sociale #i modalitate de cunoa#tere a realit%(ii, literatura
este arta cea mai complex%, în sensul c%
se refer% la multiplele aspecte ale naturii
#i ale vie(ii omene#ti, de#i folose#te materialul cel mai simplu cuvântul. Literatura stabile#te o rela(ie particular% cu
cinematografia, motiv pentru care programa #colar% prevede studierea acestei
rela(ii.
Competen(a specific% ce se urm%re#te
a fi dezvoltat% la elevi este compararea
limbajului cinematografic cu acela al
textului scris, prin con(inuturi precum
raportul imagine-text, limbajul cinematografic, limbajul literaturii „materialul
de expresie specific, posibilit%(i de prelucrare a acestuia, impact asupra publicului”, concepte specifice cinematografiei: regie, scenariu, imagine, coloan%
sonor%, interpretare actoriceasc%.
De asemenea, literatura reprezint%
cadrul perfect de imagina(ie construit%
cu ajutorul literelor #i expresiilor care
redau o rezonan(% aparte cititorului. În
literatur%, autorul scrie cu exactitate
sentimentele, tr%irile obiectuale sau suflete#ti.
Pe de alt% parte, filmul are capacitatea
de a reliefa lumea aceea misterioas% #i
ciudat% #i frumoas% care este închis%
între prolog #i epilog. Problema se pune
în ceea ce prive#te fidelitatea cu care
regizorul preia din structura acestei
lumi. Astfel spus, ce se pierde #i ce se
câ#tig% o data cu ecranizarea? Sunt întreb%ri la care poate r%spunde tot cel
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care beneficiaz% de privilegiile lecturii #i
ale filmului în acela#i timp.
Cine îi d% dreptul regizorului s% modifice
structura c%r(ii, uneori chiar via(a interioar%
a personajelor? Vorbim aici de drepturi de
autor sau de capacitatea creativ% a celui
care d% dovad% de o nebunie frumoas% ce
poate transforma arta în supraart%?! Exist%
nenum%rate exemple atât în literatura autohton% cât #i în cea universal% care demonstreaz% c% faptul ironic are tot atât de mare
impact asupra publicului receptor cât cuvintele strânse într-o carte.
Cuvântul inspir%, imaginea expir%- a#a
am putea defini pragmatic #i u#or anatomic
rela(ia dintre literatur% #i cinematografie.
Consider c% atât regizorul cât #i scriitorul
sunt amândoi „#coli(i” în sensul frumosului
#i al artei. Nu putem aprecia contribu(ia
unuia în defavoarea altuia. Ambii creeaz%
un fel de spectacol al lumii în care sunt
transpuse vie(i, realit%(i, vântul #i frumosul
în acela#i timp. Este adev%rat îns% c% vorbim aici de dou% categorii de receptori.
Unii care prefer% s% se ascund% în spatele
coper(ilor pe care uneori se vede patima
timpului, în timp ce al(ii apreciaz% vizualul,
imaginea artistic% #i de ce nu…elev novator.
„O carte într-un film”
Romanul care a marcat tinere(ea celui
care a apucat s% se înfrupte din ineditul lui,
a fost „Patul lui Procust” de Camil
Petrescu.
Roman-jurnal, roman confesiune, cu
multiple voci narative, roman în roman.
Exist% aici numeroase camufl%ri ale scriitorului sub masca unor personaje care pot s%
refac% traseul existen(ial auctorial. Autorul
î#i asum% rolul de a organiza materialul
epic, redactat la persoana I de c%tre naratorii s%i D.T. #i Fred Vasilescu înso(indu-l cu
propriile comentarii #i relat%ri în notele de
subsol #i în al doilea epilog. Trimiterea la
Andre Gide este evident%. Vie(ile personajelor sunt închise #i aici în adev%rate
„dosare de existen(%”.
Cam a#a s-ar putea rezuma traseul narativ
al c%r(ii complicat în sensul frumos al cuvântului, nuan(at tocmai de structura atipic%
a c%r(ii, de imaginea în oglind% a personajelor.
Consider c% Patul lui Procust este unul
dintre romanele care este foarte greu de
reprodus în imagini tocmai pentru c% opera
se bazeaz% pe o structur% narativ% atipic%
construit% din monologuri interioare, grupaj
de scrisori, note de subsol, comentariile
autorului.

Ecranizarea a reprezentat din acest
punct de vedere un succes respectând
fidel veridicitatea textului, amplificând
chiar dramatismul situa(iilor. Dincolo
de acest lucru putem afirma c% filmul
contribuie la succesul romanului sau cel
pu(in se completeaz% reciproc. Suntem
convin#i c% un astfel de text are nevoie
de o viziune regizoral% ampl%, novatoare #i conservatoare în acela#i timp. Trebuie s% #tii s% redai la nivel imagistic
tr%irile interioare f%r% s% cazi în desuet,
f%r% s% revolu(ionezi nimic doar s% copiezi sentimentul.
Este interesant de urm%rit modul în
care s-a reflectat o astfel de capodoper%
literar% în inconicul cinematografic.
Ei bine, putem afirma cu certitudine
c% filmul-paradoxal deloc difuzat pe
ecranele române#ti – reprezint% o
desavâr#ire a literaturii expus% pe pelicul% cu aceea#i acurate(e.
Indiscutabil o distribu(ie
exceptional%, un film bun care te îndeamn% la reflec(ie #i care este destinat
mai multor categorii de genera(ii. Este
un caz fericit am putea spune de sincronizare a viziunii scriitorice#ti cu viziunea regizoral%. O distribu(ie ce cuprinde
nume precum: Oleg Yancovskiy, Petru
Vudcaru, Maia Morgenstern, Gheorghe
Dinic% nu aveau cum s% #tirbeasc% spectacolul textului.
Am ajuns cu discu(ia în punctul în
care trebuie men(ionat faptul c% uneori
regizorul are obliga(ia de a-#i aroga
dreptul de a schimba linia c%r(ii. Sunt
situa(ii în care îns% filmul poate d%una
veridicit%(ii ei. A#adar (ine probabil de o
structur% artistic% intrinsec% s% se men(in% un anume echilibru între cele dou%
tipuri de art%. Exemplul dat are rolul de
a valorifica aceast% idee precizând c% nu
trebuie eludat% originalitatea, imagina(ia, creativitatea în nici una dintre situa(ii. Vorbim totu#i despre art% #i într-un
sens #i în celalalt.
A#adar, iubi(i cartea pentru c% ea este
începutul #i sfâr#itul frumosului!
Iubi(i filmul pentru c% el ne ajut% s%
vizualiz%m frumosul!
P.S. Portofoliul interior al fiec%ruia ar trebui s% con(in% obligatoriu
crâmpee de pagin% de carte #i pelicule
de spectacol cinematografic. A#a am fi
pe deplin împlini(i!
Prof. Mariana Rusu

Contraste, Nr. 6, 30 septembrie 2011, ISSN 2247 – 0158. Apare trimestrial.

CET+/EANUL EUROPEAN AL SECOLULUI XXI
De#i nu au
trecut decât
dou%zeci de
ani de la
sfâr#itul regimului comunist din România,
ne
g%sim acum
în fa(a unor
situa(ii care p%reau de factur% ideatic%, libertatea de a circula oriunde, de a ne exprima
opiniile, de a comenta întâmpl%ri care se petrec la mii de kilometri distan(% #i pe care le
putem vedea în timp real, putem observa cum
cineva poate deveni din cel mai bogat om din
lume, cel mai spectaculos falimentar sau invers. Toate aceste schimb%ri, evolu(ii din secolele XX – XXI, rapide pentru anumite genera(ii sau perfect normale pentru cei tineri se
datoreaz%
progreselor #tiin(ifice, politice,
sociale, economice, tehnologice, geniului unor
oameni providen(iali sau poate unor conjuncturi favorabile.
Devenind membr% a Uniunii Europene din anul 2007, România s-a încadrat #i ea
în proiectele #i direc(iile generale ale comunit%(ii europene chiar dac% la un nivel mai redus
#i cu o multitudine de probleme sociale, economice, na(ionale, politice, juridice care ne
men(in pe ultimele locuri în majoritatea clasamentelor europene. Distan(a parcurs% de la
societatea de tip comunist, cu toate restric(iile
#i problemele de comunicare din cadrul ei, la o
societate deschis%, care respect% în principiu
drepturile omului, ni se pare uneori atât de
mare sau atât de mic% în func(ie de libertatea
pe care ne o acord%m singuri. Schimb%rile din
ultimii ani, subliniate #i de Jose Manuel
Barroso într-o scrisoare adresat% tinerilor europeni: „Lumea s-a schimbat mult de-a lungul
ultimului deceniu; au ap%rut noi provoc%ri #i
oportunit%(i. În ultimul an, criza financiar%,
r%zboiul dintre Georgia #i Rusia, lupta împotriva schimb%rilor climatice #i atacurile teroriste
au subliniat necesitatea de a colabora pentru o
lume mai bun%, pentru mai mult% solidaritate
#i mai mult% justi(ie. Europa s-a confruntat cu
toate aceste provoc%ri #i a dovedit c% are capacitatea de a g%si solu(ii echilibrate #i ambi(ioase. Niciun stat european nu ar putea s% reu#easc% singur în aceast% lume globalizat%. Împreun%, cu cultura #i valorile noastre comune,
putem reu#i; separa(i vom e#ua.”
Putem considera c% în ultimii cincizeci
de ani, Uniunea European% a fost un model de
integrare, oferind instrumente nu doar pentru a
supravie(ui globaliz%rii ci pentru a o modela în
conformitate cu valorile noastre europene
comune. Tinerii sunt viza(i ca (inte principale
ale integr%rii europene, oferindu-li-se o
educa(ie #i o calificare cât mai bune, prin
informarea, în(elegerea #i aplicarea a tuturor
drepturilor #i a libert%(ii de a alege cea mai
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bun% opotunitate.
La 13 decembrie 2007, liderii Uniunii
Europene au semnat Tratatul de la Lisabona,
un document care s% aduc% uniunea la nivelul
provoc%rilor secolului XXI, pe tema
aspectelor institu(ionale.
Tratatul de la Lisabona modific%
Tratatul privind Uniunea European% #i
Tratatele Comisiei Europene, f%r% a le
înlocui. Se dore#te ca Tratatul s% pun% la
dispozi(ia
uniunii
cadrul
legal
#i
instrumentele juridice necesare pentru a
r%spunde a#tept%rilor cet%(enilor. Printre cele
mai importante modific%ri introduse:
- crearea unor noi func(ii, Pre#edinte al
Consiliului European, numit de Consiliu
pentru doi ani #i jum%tate pentru a asigura
continuitatea #i stabilitatea activit%(ii
Consiliului;
- garantarea aplic%rii efective a Cartei
Drepturilor Fundamentale, dispunându-se de
un ansamblu de drepturi civile, politice,
economice #i sociale care vor fi obligatorii,
din punct de vedere juridic, în toate statele
membre;
- introduce un nou drept- ini(iativa legislativ%
a cet%(eanului, astfel, Comisia este obligat%
s% ia în considerare orice propunere sau
peti(ie semnat% de cel pu(in un milion de
cet%(eni provenind din mai multe state
membre;
- propunerile legislative ale Uniunii Europene
vor fi trimise parlamentelor na(ionale care
vor avea opt s%pt%mâni la dispozi(ie pentru a
forma “o opinie rezonabil%” privind
respectarea
principiului
subsidiarit%(ii
propunerii trimise. Dac% propunerea este
sus(inut% de suficiente parlamente na(ionale,
Comisia poate decide men(inerea acesteia;
- începând cu anul 2014 Comisia va fi
format% numai din 18 membri cu un mandat
de cinci ani, însemnând c% de fiecare dat%
numai dou% treimi din statele membre vor
avea proprii comisari #i fiecare stat membru
va pierde comisarul s%u pentru cinci ani, în
timp;
- se spore#te competen(a Parlamentului la
nivel legislativ, bugetar #i de aprobare a
acordurilor
interna(ionale,
num%rul
parlamentarilor se reduce de la 785 la 751
(750 #i un pre#edinte);
- Tratatul stabile#te care sunt ariile în care
Uniunea
European%
are
competen(e
exclusive, cele în care împarte competen(ele
cu statele membre sau în care sus(ine
competen(e. Noile competen(ele exclusive ale
Uniunii Europene sunt: libertatea, securitatea,
justi(ia; competen(ele comune: politica
energetic% #i spa(iul, ameliorând capacitatea
de a ac(iona în domenii precum: s%n%tatea,
educa(ia, turismul, sport, ajutor umanitar;
- simplificarea regulilor de vot pentru un
proces decizional mai eficient. Din 2014,
calcularea majorit%(ii calificate se va face pe
sistemul dublei majorit%(i, a statelor membre

#i a popula(iei, adic%, pentru ca o decizie s%
fie luat%, va fi necesar votul a 55% din
statele membre (#i nu 72% ca acum), #i,
totodat%, ca aceste state s% cuprind% 65% din
totalul popula(iei Uniunii Europene;
- în cadrul Consiliului se va trece de la votul
unanim la cel majoritar, crescând num%rul
domeniilor de ac(iune în care decizia se va
lua cu votul majorit%(ii calificate, r%mânând
anumite excep(ii în care votul r%mâne
unanim: ap%rarea #i taxele;
- în domeniile politicii externe #i de ap%rare
comune este prev%zut cadrul dar se va
respecta statutul de neutralitate a statelor
membre (Irlanda), se extind tipurile de
misiuni umanitare, de opoera(iuni de
dezarmare, asisten(% #i consultan(% militar%,
stabilitate postconflict.
Acum Uniunea European% are
aproape 500 de milioane de cet%(eni din 27
de (%ri. Concomitent cu procesul de
extindere, este important s% se ia parte la
procesul de adoptare a unor decizii cu
privire la probleme importante care ne
afecteaz% via(a de zi u zi, cum ar fi
drepturile omului, schimb%rile de la nivel
social, globalizarea sau cum s% facem fa(%
schimb%rilor climatice.
Lumea s-a schimbat, nu mai
putem sus(ine acum c% o singur% (ar% poate
s% fac% singur% fa(% tuturor problemelor cu
care se confrunt%, globalizarea înseamn% c%
(%rile depind unele de altele din ce în ce mai
mult, c% au nevoie de celelalte pentru a face
fa(% unor probleme precum schimbarea
climei, poluarea, infrac(uinile, instabilitatea
economic%.
O mare parte a cet%(enilor
europeni v%d în politic% un domeniu care nu
are leg%tur% cu ei, fapt dovedit #i de
tendin(ele observate în cadrul proceselor de
vot din (%rile europene, unde prezen(a
cet%(enilor este în continu% sc%dere. Dar
aproape toate fenomenele #i procesele care
ne afecteaz% sunt decise prin legi stabilite în
cursul procesului politic. Ne este garantat
dreptul de a contribui la stabilirea acestor
legi #i cea mai eficient% cale este de a utiliza
votul de care dispunem.
Prof. Xenia Corina Anghel
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Destinul creator al omului blagian
Observ%m c% multe dintre
volumele pe care le citim ne
definesc într-u totul ca modalitate de gândire *i reflectare.
Dar dac% ne adâncim în lectura filosofului Lucian Blaga
vom descoperi c% ideile sale accesibile sunt
rezultatul unei medita)ii profunde *i complexe
*i pot fi încadrate în ceea ce numim model de
gândire occidental. Operele sale legate de
explorarea uman% a orizonturilor pot fi încadrate în teoria cunoa*terii *i pot fi referin)e
necesare pentru demersurile cognitive ale
filosofilor.
Conceptele de cenzur% transcendent%, cunoa*tere paradisiac% *i cunoa*tere luciferic%, fanic *i criptic se înscriu în linia kantian%
ce se eviden)iaz% prin orientate c%tre lucrul în
sine *i posibilit%)ile de cunoa*tere ale intelectului uman.
Cum ar putea s% fie instituit%, cum
se exprim% Blaga, o cenzur% transcendent%
altfel decât prin limitele categoriale pe care le
posed% omul. Realitatea ce ne înconjoar% ne
este nou% adus% prin sim(uri, ceea ce numim
estetic, dar nu poate fi în(eleas% decât conceptual, categorial. Blaga aduce în discu)ie
intui)ia categorial% prin care intr%m în contact
cu obiectul divizându-l în fanic *i criptic tocmai în vederea descifrarea în)elesurilor pe
care le de)ine în orizontul cunoa*terii. Tot
ceea ce ne survine prin sim)uri în urma contactelor directe *i repetate cu lumea sau mediul înconjur%tor este supus interpret%rii *i
analiz%ri datorit% filtrului nostru îngust *i de
cele mai multe ori limitat.
Blaga explic% ideea c% ceea noi avem în noi
un a priori categorial, categorii ale con#tiin(ei
#i, ca un dublet, categorii abisale, care împreun% filtreaz% toate percep(iile noastre, care
chiar le modeleaz%, care sunt o censur% f%r%
de care nimic nu poate fi perceput sau gândit.
La el, omul, con#tiin(a omului, spiritul lui,
este atât con#tient cât #i incon#tient. Misterul
joac% un rol în cunoa*tere deoarece este incognoscibil în aceea*i m%sur% c% *i lucrul - în
–sine kantian. Blaga este cel care-#i d% seama
c% omul tr%ie#te în orizontul misterului, al
misterelor, #i începe s% aib% cutezan(a de a
vrea s%-l reveleze, s% vad% ce este acolo, ce
este în mister #i de ce este mister.
Misterul r%mâne de necunoscut, dar poate fi
în(eles. Putem încerca s% ridic%m pu(in voalul
ce-l acoper%, putem revela ceva din el, putem
încerca cunoa#terea lui. Pentru aceasta Blaga
va propune un anumit fel de inteligen(%, pe
care o nume#te intelect ecstatic. Pentru Blaga,
felul nostru de a gândi trebuie schimbat în
mod radical. Gândul nostru este dominat de
ra(ionalitate, de respectarea unei înl%n(uiri
logice, de logic%. Nietzsche a fost gânditorul
care a încercat s% sparg% acest tipar. A încercat s% treac% dincolo de bine #i de r%u, nu în
sens transcendent, ci în sensul
dep%#irii unei închist%ri logiPage 21

ce, a dep%#irii tiparelor
acceptate #i pentru care
nu prea avem justificare. Pentru Blaga intelectul
enstatic este gândirea noast% care prefer% lini#tea
logicii în locul unei turbulen(e care te scoate din
domeniul logicului. ( Pentru Blaga, intelect este
ceva diferit de ra(iune dar legat de inteligen(%, de
gândire). Intelectul ec-static, este o stare în afar%
de sine, în afara sinei tale, în afara logicului. De
aici la "Dogma e un produs al <intelectului
ecstatic> ", nu este decât un pas. Dogma dep%#e#te
logicul #i caut% sinteza, nu a#a cum o realiza Hegel în imediat, în nivelul imediat superior ci, în
transcendent. Îmbr%(i#ând metoda dogmatic% a
intelectului ecstatic, Blaga a avut nevoie de transcendent.
Cu cât cuno#ti mai îndeaproape un
eveniment, o situa(ie, cu atât se ivesc mai multe
întreb%ri. Cu cât te apropii mai mult de o întâmplare, de un om, cu atât mai multe necunoscute se
ivesc, totul pare mult mai complicat. Dac% vrei s%
nu te implici distan(eaz%-te #i totul î(i va p%rea mai
simplu, mai u#or de realizat. Cei ce fac cercetare
#tiu c% cu cât te apropii mai mult de obiectul cercetat, cu cât faci mai multe experien(e, cu cât ai
mai multe date cunoscute, cu atât mai complicat
apare totul.
Blaga supune misterul nediferen(iat, care este
totu#i o prezen(%, cunoa#terii luciferice printr-un
salt al gândirii sub ghidul unei idei teorice ( care
are în vedere un anumit mister, o anumit% direc(ie)
care va deschide acest mister aducând o parte ce
se arat% din misterul astfel deschis, fanicul, #i o
parte, ce chiar dac% misterul este deschis, se va
ascunde în continuare, cripticul obiectului în criz%.
Adev%rul nu este tema lui Blaga, dar el este
legat de cunoa#terea uman%, el depinde de om, ca
#i la Heidegger, el este relativ la om. În natur%
ideea de adev%r nu are rost f%r% participarea omului, f%r% participarea afectivit%(ii lui. Revenind la
cunoa#terea luciferic%, ideea teoric% este la Blaga
o limit%, un origo, de la care se face saltul în mister, pentru despicarea misterului într-un fanic #i un
criptic, dac% repet%m saltul în aceea#i direc(ie spre
mister, spre cripticul r%mas, putem considera ideea
teoric%, care de fiecare dat% va avea ceva nou în
ea, ca o limit% provizorie a înaint%rii în adâncimea
cunoa#terii. Este o cunoa#tere cu limite pe nivele
de salt.
Misterul este numit Marele Anonim fiind relevat
ca o prezen)% activ% ce duce la limitarea orizontului cunoa*terii. Blaga aduce în discu)ie Marele
Anonim ca fiind un mare mister *i ca o instan)% ce
se opune cunoa*terii luciferice de tip *tiin)ific.
Marele Anonim pare înscris în matricea stilistic% a
fiec%rui om care dore*te s% se desprind% de orizontul biologic tocmai pentru a atinge alte noi dimensiuni ale destinului s%u. Nu cunoa*terea *tiin)ific%
este calea ideal% de p%trunderea în obiectele destinate cunoa*teri, ci atitudinea fa)% de marele mister.
Poten)area misterului face posibil% acceptarea
condi)iei umane *i con*tientizarea cenzurii transcendente impuse omului.
Cenzura transcendent% joac% un rol asemenea
patului lui Procust în care taie avântul uman de
cunoa*tere. Con*tientizarea ideii c% omul are ca
misiune poten)area marelui mister prin crea)ie ne

determin% s% ne întreb%m ce îi mai r%mâne omului de cunoscut? Blaga postuleaz%
ideea c% noi cunoa*tem cu ajutorul categoriilor. Tot ceea ne parvine nou% din jur
este o eviden)% care poate fi mânuit% *i
folosit% în vederea atingerii orizontului
cultural care ne define*te. Prin categorii
vom recunoa#te #i vom clasifica obiectele, le vom organiza pentru a fi mai bine
în(elese *i ulterior analizate critic. Critica
pe care o realizeaz% intelectul nostru este
legat% de ac)iunea de cenzur%. Categorile
prin care noi cunoa#tem devin #i factorul
de censur%. Categoriile, matricea stilistic%, formeaz% chiar con#tiin(a noastr%,
sunt subiectul ce suntem, sunt eul nostru.
Ele ne definesc ca oameni. Dar, a fi om
înseamn% a cunoa*te, prin intermediul
categoriilor, #i în acela# timp, în acela#
mod, înseamn% a de)ine o cunoa#tere
limitat%, censurat%, cum spune Blaga. A
fi înseamn% a avea categorii, a avea o
matrice stilistic%. A fi înseamn% #i a avea
o cunoa#tere censurat%. A fi înseamn% a
crea.
Faptul c% Lucian blaga postuleaz% un
Mare Anonim care ne d% aceste categorii
este punctul lui de vedere. Acest Mare
Anonim, dac% este, este transcendent,
este deasupra noastr% undeva, ne dep%#e#te pentru c% ne domin%. Numai c%
modalitatea lui de a domina este prin
subiectivitatea noastr%. Din moment ce el
plaseaz% categoriile în noi #i noi le avem,
aceasta este evident #i controlabil, ele
devin din transcendente un transcendental, ele devin ale noastre, ele sunt chiar în
noi. Censura transcendent%, prin antinomia care l-a cutremurat pe Blaga, prin
aceast% dubl% func(ie contradictorie, de a
da #i de a opri, cu acelea#i instrumente,
cu acelea#i categorii, pare s% fie un transcendent care devine transcendental. Un
dincolo care coboar% în noi.
Misterul este o atrac(ie fantastic% pentru
om, îl stimuleaz% în toate activit%(ile lui.
Indiferent de nivelul social al unui om,
indiferent dac% #tie sau nu carte #i cât%
carte #tie, omul vrea s% cunoasc% ceea ce
i se pare ascuns a#a cum îi place s% creeze, s% ciopleasc% o bucat% de lemn sau s%
construiasc% o catedral%. Este atras de
ascuns, de ceea ce i se oculteaz%.
Suntem atra*i a Marele Ascuns din partea
criptic% a obiectelor de*i pare ca fiind
ceea ce scap% sim)urilor noastre. Perspectiva blagian% legat% de rostul omului
aruncat în lume *i destinat crea)ie de
cultur% ne pare ast%zi ca fiind ceea ce a
mai fost gândit *i exprimat în poezii, arte,
filozofie dar filosoful român nu face
altceva decât s% fie înt%rit% *i s% poten)at%
tocmai pentru a nu uita de natura noastr%
uman%.
Prof. Ana—Maria Golat
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Rolul coeziunii dintre profesori pentru eficacitatea
activit#&ii cu elevii
*coala este a doua instan& de socializare dup familie, iar profesorul trebuie s
colaboreze cu to,i factorii educativi, s armonizeze educa&ia
formal cu cea nonformal #i
informal . În procesul instructiv educativ pe lâng rolul de a
transmite valori cognitive, profesorul transmite #i valori morale asistându-i pe elevi in însu#irea acestora.
Profesorul are obliga&ia
de a observa #i evalua, disponibilitatea de a primi sugestii,
aptitudinea de a organiza #i
regiza procesul de instruire
În calitate de diriginte,
colaborarea cu profesorii care
predau la clasa respectiv , este
esen&ial deoarece dirigintele
are un num r limitat de ore #i
nu poate surprinde personal
toate aspectele comportamentale ale colectivului de elevi. Aspectele semnalate de profesorii
clasei îl pot ajuta pe diriginte
în formarea profilului comportamental al elevilor, poate furniza informa&ii cât mai realiste
p rin&ilor, atât în ceea ce prive#te rela&ia elev-profesor cât
#i rela&ia cu ceilal&i colegi. Se
pot face astfel interven&ii rapide
#i benefice pentru remedierea
unor probleme ivite.
În calitate de profesor,
informa&iile ob&inute de la dirigin&i (din fi#a psihopedagogic
a elevului) ajut la stabilirea
stilului de înv &are, organiza-
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rea sarcinilor de înv &are adaptate
nevoilor #i posibilit &ilor elevilor,
flexibilitate în adoptarea unor decizii în abord rile didactice. Comunicarea la nivelul catedrei conduce la schimburi de experien&
metodice, profesorii tineri înv &ând din experien&a celorlal&i. Realizarea unor teste unitare, la nivelul catedrei, conduce o evaluare
obiectiv , real . Comunicarea cu
colegii care predau celelalte discipline ajut la organizarea interdisciplinar #i transdisciplinar a
con&inuturilor, eficientizând astfel
procesul instructiv educativ.
O rela&ie armonioas în
colectivul profesoral este perceput #i de elevi. Aceasta conduce la
crearea unui model comportamental #i dezvoltarea rela&iilor interpersonale de calitate în rândul elevilor.
Profesorul prin statutul s u
de model, partener, sf tuitor , creeaz o atmosfer general de securitate #i încredere, prin încurajarea succeselor fiec rui elev, prin
crearea unui flux de simpatie între
profesor #i elevi.

Prof. Laura Onose

Prin colaborare,
problemele
neînsemnate
cap#t# importan&#;
prin dezbinare,
chiar i cele mai
importante se
pierd.
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55 de curiozit #i despre lumea în care tr im
Unele dintre statisticile de mai jos vi de pân% la 850 de kilometri.
se vor p%rea amuzante, în timp ce altele
sunt cât se poate de serioase. Absolut toate
sunt menite, îns%, s% ne arate cât de pu(ine
lucruri cunoa#tem despre lumea care ne
inconjoara. Demersul nostru include statistici din absolut toate domeniile de interes,
de la date geografice #i zoologice pân% la
cele politice #i militare...
1. Furnicile nu dorm niciodat%. Cu toate acestea, în
zorii zilei, furnicile se întind
asemenea oamenilor pentru
a se dezmor(i.
2. Aproximativ 90% din popula(ia întregii
planete locuie#te în
emisfera nordic%.
3. Cimpanzeii #i co(ofenele sunt singurele animale care î#i pot recunoa#te imaginea într-o oglind%.
4. Barajul Hoover din SUA a fost
proiectat ca s% reziste pentru cel
pu(in 2.000 de ani. Cimentul folosit la ridicarea impresionantei construc(ii nu se va înt%ri complet
decât peste 500 de ani.
5. Daca (ii un caras auriu într-o
înc%pere lipsit% de lumin%, acesta
va deveni, în cele din urm%, alb.
6. In provincia Alberta din
Canada au fost uci#i absolut to(i #oarecii. În prezent,
este singura provincie din
lume în care nu exist% asemenea roz%toare.
7. Ochiul unui stru( este
mai mare decât creierul
acestei p%s%ri.
8. Pentru fiecare om de
pe Terra exist% circa 200
de milioane de insecte.
Numai termitele ne dep%#esc într-un raport
de 10 la 1.
9.Balena albastr%
este animalul care
produce cele mai
puternice
sunete
(pana la 188 de decibeli). Un astfel de
sunet poate fi receptat prin ap% la o distan(%
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10. Te-ai gândit cât% benzin% (i-ar trebui
ca s% po(i înconjura planeta cu propriul
automobil? Ei bine, în rezervorul unui
avion Boeing poate înc%pea suficient
combustibil încât s% po(i face acest luc r u
d e
p a t r u
o r i .
11. ti(i care sunt cei mai mari consumatori de coca-cola din lume? Daca
a(i r%spuns islandezii, a(i dat r%spunsul corect…
12. Cei mai tineri p%rin(i din istorie
(doi copii cu vârste de 8, respectiv 9
ani) au tr%it în China. Copilul lor s-a
n%scut în anul 1910.

13. Se estimeaz% c% în
lume exist% circa 1 miliard de vite. 200 de milioane dintre ele tr%iesc numai în India,
acolo unde sunt considerate animale
sfinte.
14. Pe suprafa(a unui corp uman
tr%iesc mai multe viet%(i decât
oameni pe întreaga planet%.
13. Bufni(ele sunt singurele p%s%ri care pot distinge culoarea
albastr%.
14. Lungimea unui elefant este
egal%, aproximativ, cu lungimea limbii
unei balene albastre. De asemenea, limba unei balene este mai grea decat un
elefant adult.
15. Un om uit%, în medie, circa 80% din
tot ceea ce a înv%(at într-o zi.
16. Durata care îi ia unui fulg de
z%pad% ca s% ajung% de la nori
pân% pe suprafa(a p%mântului?
Cel
pu(in
o
or%...
17. Cei mai mari iubitori ai c%rnii de porc sunt danezii. În Danemarca exist% de dou% ori mai
mul(i porci decât întreag% popula(ie uman% a acestei (%ri. 18.
Girafa este singurul animal care
î#i poate introduce limba în ureche.
Limba unei girafe adulte m%soar% peste
50 de centimetri.
19. De peste
4.000
de
ani,
nicio
specie animal% nu a
mai
fost
domesticit%.
20. În pre-

zent, pentru prima dat% în istoria planetei, num%rul persoanelor cu vârste
de peste 60 de ani îl dep%#e#te pe cel al
copiilor cu vârsta sub 5 ani.
21. Crede(i c% România este o (ar%
s%rac%? Gândi(iv% c% una din
cinci persoane de
pe Terra tr%ie#te
cu mai pu(in de 1
$ pe zi.
22. O singur%
vac% poate produce
într-un an
mai mult lapte decât poate consuma
un singur om... circa 200.000 de pahare pline cu lapte.
23. ti(i câte emailuri se trimit zilnic
în toat% lumea? Peste 35 de miliarde.
24. Pentru fiecare ton% de pe#te prins%
în oceanele lumii, oamenii arunc% trei
tone de gunoi în acelea#i ape.
25. In statul american, Dakota de
Nord, nu s-a înregistrat niciodat% un
cutremur.
26. Hawaii se apropie de Japonia cu
aproximativ 10 centimetri în fiecare
an.
27. Rechinii sunt singurele animale
despre care se #tie c% nu se pot
îmbolnavi de cancer.
28. La Paz, Bolivia, este ora#ul cel mai
sigur din punct de vedere al prevenirii
incendiilor. Dat% fiind altitudinea ridicat% la care se afl% (peste 3.000 de
metri), cantitatea de oxigen din
aer de abia poate sus(ine un
foc.
29. Tot în La Paz, temperatura
medie este de doar 10 grade
Celsius. i cu toate acestea,
niciodat% nu
s - a
înregistrat o temperatur% de 0
grade. Situa(ia
este identic% #i în Punta Arenas, Chile
sau Stanley, Insulele Falkland.
30. Absolut to(i creve(ii se nasc masculi. Unii dintre ei devin femele la
maturitate.
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31. Chiar #i ast%zi, 90%
din teritoriul Statelor
Unite ale Americii este
format din terenuri
neamenajate sau ferme.
32. Numai marea piramid% a lui Keops
con(ine suficient% piatr% încât
s% poat% fi construit un zid
ânalt de 50 de centimetri care
s% înconjoare planeta la Ecuator
33. Cel mai mare #arpe veninos din lume este Cobra Regal%. Aceasta poate atinge lungimi de pân% la 5,5 metri.
34. O g%in% poate depune, în medie, pân% la 19 ou% pe an.
35. Cel mai mare restaurant
McDonalds se afla în Beijing, China. Acesta se întinde pe o suprafa(% de 2,6 kilometri p%tra(i #i are nu
mai pu(in de 29 de case de marcat.
36. Vre(i s% #ti(i în ce (ar% se acord% cele mai lungi concedii? Ei bine, în
Fran(a statul asigur% angaja(ilor 5 s%pt%mâni de concediu pe an. Cei mai mul(i
francezi primesc, îns%, dou% luni de concediu anual.
37. Exist% mai mul(i oameni care înva(%
limba englez% în China decât cei care o
vorbesc oficial în Statele Unite (peste 300
de milioane).
38. Va gândi(i s% juca(i
la
loterie?
Atunci
ar
trebui s% #ti(i
c%
exist%
mult
mai
multe #anse
s% muri(i în
drum spre o
reprezentan(% a loteriei decât s% câ#tiga(i
marele premiu la oricare dintre loteriile
lumii.
39. Dac% vorbi(i la telefonul mobil timp
de o or%, num%rul bacteriilor din urechea
voastr% va cre#te de cel pu(in 700 de ori.
40. Absolut to(i copiii se nasc f%r% rotule.
Ele se formeaz% complet în intervalul de
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vârst% de 2-6 ani.
41. O persoan% are în medie 1.460 de vise
în fiecare an.
42. Un om, consum%, în medie, de-a lungul vie(ii, o cantitate de hran% egal% cu
greutatea a #ase elefan(i maturi.
43. În spa(iu, astronau ii nu pot plânge.
În lipsa gravita(iei,
lacrimile nu pot
curge.
44.
Aproximativ
6000 de fulgere lovesc Pamântul în
fiecare
minut.
45. În Bangladesh
exist% o lege care
permite autorit%(ilor
s% aresteze elevii cu
vârste mai mari de
15 ani care copiaza
la examene.
46. Cel mai întâlnit
nume b%rb%tesc de
pe planet% este
Mahommed.
47. Doar o singur% persoan% din 2 miliarde va atinge vârsta de 116 ani.
48. Un singur avion Boeing 767 este format din nu
mai pu(in de
3.100.000 de
piese diferite.
4 9 .
Durerea are #i ea o unitate de m%sur%. Aceasta se nume#te "dol", iar
instrumentul menit s% m%soare
durerea se nume#te dolorimetru.
50. Se estimeaz% c% în Rusia
exist% mai multe bancnote de
100 de dolari decât pe teritoriul
Statelor Unite ale
Americii.
51. V-a(i întrebat ce a fost
mai întâi, oul sau g%ina?
Biblia a r%spuns deja la
aceast% întrebare. Conform
Genezei 1:20-22, g%ina a
ap%rut înaintea oului.
52. În absolut toate (%rile
lumii, indiferent de cultur%, religie sau zona geografic%, solda(ii execut% salutul numai cu mâna dreapt%.
53. Intr-un studiu cu privire la rela(iile

interfamiliale, 80% dintre b%rba(ii c%-

s%tori(i au declarat c% #i-ar lega destinele de aceea#i femeie dac% ar putea da
timpul înapoi. Doar 50% dintre femei
au declarat acela#i lucru.
54. In urm% cu 3.000 de ani, majoritatea egiptenilor antici nu tr%iau mai
mult de 30 de ani.
55. Unghiile de la degetele mâinilor
unui om cresc
de patru ori mai
repede
decât
cele de la picioare.

Ungureanu Iulia, 12 B
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Uniforma $colar! pe mapamond
Discutia despre uniformele în #coli
apare în fiecare an #i este o tem% de
gândire atât pentru conducerea #colii,
cât #i pentru elevi #i p%rin(i. Probabil
c%, la un moment dat, fiecare ne-am
gândit la argumente pro #i contra acestei decizii de a introduce uniforme în
#coal%. Iat% câteva argumente pentru
ambele p%r(i (toate argumentele sunt
rezultate din studii realizate în #coli din
Europa #i Statele Unite ale Americii):
ARGUMENTE PRO
1. Profesionalismul
Unii spun c% un copil care poart% uniform% are mai mari #anse s% ia #coala în
serios. A purta uniform% semnaleaz%
faptul c% elevul se duce la #coal%, la fel
cum p%rin(ii adopt% o anume (inut% pentru a se duce la munc%. colile raporteaz% ca elevii care poarta “hainele de
munc%”, spre deosebire de cei care se
îmbrac% în “haine de strad%”, abordeaz%
studiul într-un mod mai serios.
2. Promoveaza disciplina
Mul(i cred c% uniformele #colare ajut%
la men(inerea unui nivel mai bun de
disciplin%. Argumentul este c%, în zilele
noastre, copiii sunt tot mai pu(in disciplina(i din cauz% c% p%rin(ii refuz% s%-i
disciplineze. Acest aspect d%uneaz%
activit%(ii profesorului care are de-a
face cu o clas% de 25-30 de elevi.
3. Reduce violen a
colile în care exist% uniforme sus(in c%
acestea ajut% în reducerea violen(ei #i
b%t%ilor generate de disensiunile în
legatur% cu hainele care sunt la mod%.
Copiii #i adolescen(ii au tendin(a s%-i
tachineze pe colegii care nu poart% haine trendy, în pas cu moda. Cei care
nu-#i permit achizi(ionarea unor haine
“de firm%” sunt foarte sensibili în
legatur% cu hainele lor. colile care se
confrunt% cu violen(% crescut% printre
elevi raporteaz% c% uniformele ajut% la
detensionarea conflictelor.
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4. Distragerea aten iei
Mul(i p%rin(i consider%
c% elevii care poart% uniforme #colare arat% mai
bine #i c% politica #colii
în acest sens asigur% faptul c% ai lor copii vin la
#coal% îmbraca(i într-o
(inut% decent%. Astfel, se
evit% distragerea aten(iei
de la studiu prin haine
provocatoare. Unii elevi transform% mersul
la #coal% în adev%rate spectacole de mod%.
Acest aspect distrage aten(ia elevilor de la
studiu, pentru c% unii copii #i adolescen(i
î#i petrec mai mult timp gândindu-se la ce
vor purta a doua zi decât la temele pentru
acas%. Uniformele #colare accentueaz%
faptul c% individualitatea #i exprimarea
personalit%(ii nu sunt determinate de hainele de firm% sau de cele mai noi tendin(e din
mod%.
5. Pre ul sc!zut
Uniformele #colare au pre(uri mici. Ele
sunt cu mult mai ieftine decât multe alte
haine. colile sus(in c% uniformele #colare
sunt mai pu(in costisitoare, în special comparate cu hainele de firm%. Uniformele sunt
mai rezistente pentru c% sunt create pentru
a fi sp%late #i purtate des.

6. Identitatea $colii
Unii cred c% uniformele ajut% la construirea
unei identit%(i a instiu(iei de înv%(%mânt la
care elevii înva(%, ceea ce face ca elevii s%
aib% sentimentul de apartenen(% la #coala/
liceul/colegiul la care înva(% #i s%-i fac% s%
se mândreasc% cu #coala respectiv%.

ARGUMENTE
CONTRA

1. Individualitatea
Cel mai des întâlnit
argument contra uniformelor în #coli este
suprimarea individualit%(ii. Profesorii sus(in c%
un program curricular
care îi încurajeaz% pe elevi s% gândeasc% liber #i individual este mult
mai important decat ceea ce poart%.
Uniforma inhib% creativitatea #i
libera exprimare, for(ându-i pe
elevi s% se conformeze.
2. Cauzeaz! probleme de disciplin!
Unii elevi se împotrivesc regulilor,
s u n t ma i non-confor mi # t i .
For(ându-i s% poarte uniform%, nu
va face decât s% agraveze spiritul
rebel al acestora. Ace#tia î#i vor
modifica uniforma #colar%, o vor
face mai strâmt%, mai larg%, mai
scurt%, mai lung%. Profesorii le vor
atrage aten(ia acestor elevi în
legatur% cu hainele, ceea ce îi va
face s% fie #i mai rebeli.
3. O mic! legatur! cu $coala sau
niciuna
Oponen(ii sus(in c% nu exist% nicio
dovad% credibil% cum c% uniformele îmbun%t%(esc disciplina în #coli
#i promoveaz% performan(e academice ridicate. Argumentul principal este acela c% unii elevi cu performan(e #colare foarte bune nu se
îmbrac% bine. ,inuta nu îmbun%t%(e#te neap%rat capacitatea de înv%(are #i concentrare.

Acestea sunt argumentele rezultate din studiile realizate în
coli din str#in#tate. Voi ce
p#rere ave&i?
Sunte&i de acord cu argumentele date? Crede&i c# se potrivesc i pentru situa&ia din
România?
Radu Ioana, 12 B
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