
mea înconjurătoare cu alți 
ochi, descopăr, explorez, mă 
transform dintr-o ființă inteli-
gentă în una înțeleaptă! 
       Chiar dacă, în aparență, 
profesorii ce ne deschid 
cărțile cunoașterii în fiecare zi 
devin uneori sâcâitori, prin 
expresii de genul: ”este foarte 
important să aflați despre…”, 
”învățați! vă va fi de folos 
când veți studia despre…”, ei 
nu doresc decât să ne determi-
ne să ne pregătim pentru 
viață, să înțelegem mecanis-
mele complexe ale acestei 
lumi. 
       Încercați să priviți uni-
versul științific care coboară 
către voi, dragii noștri elevi, 
ca pe o mână capabilă să vă 
ridice în viață, care să dea 
sens existenței voastre pe 
acest pământ. 

 
Cu respect, pentru voi,                                                      

ing. prof.  Claudia- Liliana    
                 Guguilă 

       P e r m a n e n t  a f l ăm 
informații despre o multitu-
dine de lucruri, aparent fără 
aplicabilitate în viața de zi cu 
zi. Studiind în amănunt do-
meniile de interes industrial 
și nu numai constatăm, frec-
vent, că tot ceea ce învățăm 
zi de zi căpătă importanță. 
         De exemplu, câţi dintre 
noi nu ne-am pus întrebarea: 
”de ce trebuie să studiez atât 
de multe discipline?”. Răs-
punsul este unul la fel de 
simplu: pentru că toate disci-
plinele studiate se întrepă-
trund la nivel inter și 
transdisciplinar într-o mică 
sau mai mare măsură. Tot 
ceea ce studiez îmi este de 
folos: dobândesc abilități de 
comunicare, studiez și 

înțeleg diverse pro-
c e s e ,  c a l c u l e z 
probabilități de 
apariție a unor feno-
mene, construiesc 
mecanisme cu apli-
cabilitate în tehnică; 
observ comportarea 
curentului electric și 
folosesc energia 
acestuia, înțeleg 
istoria acestei lumi, 
analizez reacții chimice și pre-
conizez fenomene, îmi formez 
abilități practice în rezolvarea 
problemelor apărute în viața 
cotidiană, evaluez comporta-
mentele celor din jur și mă 
chinui să înțeleg natura uma-
nă, încerc să fiu mai bun, să 
am sufletul curat… 
      Practic, învăț să văd lu-

De ce trebuie să învățăm atât de mult ? 

COLEGIUL TEHNIC “AUREL VLAICU”, GALAŢI 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
   “Primul pas pe care 
trebuie să-l faci dacă 
vrei să ai succes este să 
te decizi ce fel de per-
soană vrei să fii. Există 
trei tipuri de persoane: 
aceia care provoacă 
evenimentele, aceia 
care privesc cum se 
desfăşoară evenimen-
tele şi aceia care se mi-
nunează de ce se în-
tâmplă”, spunea John 
M. Capozzi.  
   Cu modestie şi cu 
speranţa că acum sau 
cândva vom face parte 
din prima categorie, vă 
dorim lectură plăcută!  
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Vreme trece, vreme vine,  
Toate-s vechi şi noua 
toate;  
Ce e rau şi ce e bine  
Tu te-ntreaba şi socoate;  
Nu spera şi nu ai teama,  
Ce e val ca valul trece;  
De te-ndeamna, de te 
cheama,  
Tu ramâi la toate rece. 

Mihai Eminescu, Glossă 

      IERI, ASTĂZI, MÂINE 
sunt doar nişte referinţe 
temporale la care ne pu-
tem raporta noi, oamenii, 
uneori doar principial fără 
să ne confundăm cu nimic 
din tot ceea ce presupun ŞI 
IERI, ŞI ASTĂZI, ŞI MÂI-
NE.. 
   IERI este momentul 
copilariei noastre, al unui 
timp care a apus demult 
sau poate nu, cu regrete şi 
amintiri tardive, cu nostal-
gii sau frânturi de amin-
tiri. 
    ASTĂZI este clipa în 
care poţi să admiri soarele 
c u  b u c u r i a  c e l u i 
învingator, este clipa în 
care poţi să spui da sau 
nu, cu deosebirea că nu 
ştii dacă “mâine” binele 
sau răul işi mai gasesc 
aplicabilitatea în acţiunile  

 noastre cotidiene. 
MAINE  este o chestiune 
atât de relativă,  încât nu 
ştim dacă să-l bifăm în 
c a l e n d a r u l  n o s t r u  
pşihologic sau nu. De mâi-
ne se leagă multe—şi cari-
era, şi familia, şi noi, şi 
florile, şi soarele, şi... 
tot.Totul trebuie proiectat 
în funcţie de acest 
”mâine”. Dar cine are 
suficientă luciditate încât 
să facă asta?        Probabil 
că nimeni. De ce? Pentru 
că vin puternic din urmă şi 
IERI, ŞI ASTĂZI…ŞI 
ATÂT. Nu e vorba de vreo 
psihologie a vieţii care să 
te înveţe să faci asta, ci ar 
trebui să stea în capacita-
tea noastră de a distinge 
între eficienţă şi prioritate, 
între valoare şi nonvaloa-
re. 

  Şi atunci, mă întorc către  
tine, adolescentule, boboc  
sau în prag de maturizare, 
şi-ti spun că TU mai ai 
timp încă să poţi reflecta 
ASTĂZI asupra lucrurilor 
făcute IERI şi poţi spera la 
un MÂINE la fel de opti-
mist ca şi tine. În tine stă 
puterea de a face un act 
veridic de disociere între 
acele referinţe temporale, 
în tine stă puterea să-ţi 
proiectezi visele în funcţie 
de ceea ce vrei şi ceea 
poţi. CÂŞTIGĂ BĂTĂLIA 
CU VIAŢA ŞI CU TINE ŞI 
NU LĂSA FRUSTRĂRILE 
DE IERI SĂ-ŢI DOMINE 
ZIUA DE ASTĂZI ŞI MAI 
ALES SĂ-ŢI SPULBERE 
VISELE DE  MÂINE!!! 
                                                                             

                                                                                                                            
Prof. Mariana Rusu 

frumoşii alergători de cursă  
lungă, că trăiţi momentul neli-
niştilor existenţiale,  în  care  vă  
căutaţi  un  loc,  cât mai  bun,  
pentru  a  vă  găsi    propria  
experienţă, din care să învăţaţi 
să vă temeţi cât mai puţin de 
dezamăgiri şi eşecuri şi să daţi 
esenţă victoriilor. 
  Ştiu,  dragi  elevi, minunaţi  
trăitori  ai vieţii  concrete,  buni,  
neastâmpăraţi şi revoltaţi, că 
puterea de caracter ce vă defi-
neşte vă va călăuzi spre albatro-
sul la care sufletele voastre cau-
tă răspunsul. 
      Vă  doresc tuturor mult  suc-
ces,  să  aveţi mereu  în  inimi    
acea  stare aparte,  sublimă şi să 

învăţaţi,  cum  spunea    Oc-
tavian Paler,  că  „cei  care  
sunt cinstiţi cu ei  înşişi, 
merg mai departe, că nu  
trebuie să  te compari nicio-
dată cu ceea ce pot alţii mai 
bine să facă, ci cu ceea ce 
poţi tu mai bine să faci.” 
   Să  staţi de vorbă cu binele  
fiinţei voastre,  să urcaţi 
muntele,  iar când ajungeţi în 
vârf, să mergeţi mai departe! 
 

  Prof. Carmen—Mariana    
           Codreş 

CĂTRE VOI, ADOLESCENŢII... 
    Frumuseţea  vieţii  şi  a  învă-
ţăturii  îşi  are coordonatele 
aici...şi….acum...şi  începe  cu  
voi,  cu noi,...şi  cu  toţi  cei  
care  îndrăznim  atât  de  frumos  
să credem perpetuu în puritatea 
fiinţei umane, în dorinţa ei de 
zbor.  Trăim cu toţii realitatea 
acesta zbuciumată care a între-
cut demult platoul de filmare,  
adunăm  frânturile de bucurii,  
lacrimi  şi zâmbete ale unei 
existenţe pe care, de multe ori, 
o credem nedreaptă, ne lovim 
gândurile, speranţele, iluziile de 
haosul implacabil din jur… 
    Ştiu, dragi liceeni, că sunteţi 
la înălţimea unei vârste în care 
vă credeţi (şi chiar sunteţi) 



Scrisoare către liceeni… 
                                de la Tudor Chirilă 
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din baieţii de oraş. După treizeci şi 
nouă de ani le va rămâne doar o 
listă lungă de femei. Or trofeele 
astea sunt trecătoare. ...După asta 
vine singurătatea. Voi aveţi şansa 
să lăsaţi ceva în urma voastră. 
Banii nu sunt Calea. Priviţi unde 
ne-a adus setea de bani. Nu vă 
resemnaţi, asta nu duce nicăieri. 
Capul plecat, sabia îl taie. 
Protestaţi, luptaţi, protestaţi. Cu 
scop, însă. Nu degeaba, că altfel se 
transformă în lătrat. Învăţaţi legile. 
Învăţaţi-vă drepturile. Atunci veţi 
şti când are cineva voie să vă 
legitimeze. Veţi şti cum să luptaţi, 
dacă veţi şti legile. Apoi o să vedeţi 
ca legile sunt proaste. Şi veţi 
înţelege că trebuie să le schimbaţi. 
Pare greu şi cere timp. Dar, 
Doamne, voi aveţi timp şi pentru 
voi nimic nu e greu. Voi nu 
î n ţ e l e g e ţ i  c ă  S U N T EŢ I 
SCHIMBAREA? Dacă voi lăsaţi 
ţara asta pe mâna hoţilor, atunci, 
de-abia copiii voştri vor mai avea 
o şansă! Căci şansa vine o data la 
o generaţie. Noi am pierdut. Câţiva 
dintre noi, şi nu suntem puţini, vă 
putem ajuta. Noi suntem Fomilă şi 
Setilă, dar voi sunteţi Harap-Alb. 
Alegeţi dintre voi pe adevăraţii 
lideri. Să-i alegeţi şi să nu-i 
invidiati. Lor le va fi cel mai greu. 
Vor avea gloria, dar şi coşmarul. 
Vor fi salvatorii voştri, dar se vor 
pierde pe ei inşişi. Liderii trebuie 
să fie dintre voi. Şi trebuie să-i 
c ă u t a ţ i  d e  p e  a c u m .                   
Salvaţi-vă! Salvaţi-ne! Este o 
singură cale! Lupta cunoaşterii!! 
Şi când veţi fi câştigat lupta 
cunoaşterii, de-abia atunci veţi 
cunoaşte să luptaţi cu adevărat!!!
Nu vă amagiţi cu prezentul… 
Salvaţi-vă în viitor.  

Noi am pierdut. Voi? Ce faceti? 

 

      Noi am pierdut. Dar voi, 
voi mai aveţi o şansă. Noi am 
fost fericiţi că am descoperit 
Coca-cola şi bananele şi 
am crezut că dacă noi citim, 
şi ei vor citi. Şi că toţi vom 
progresa şi ţara o să aibă 
scăpare. Noi ne-am înşelat. 
Unii dintre noi au plecat de 
aici...Voi însă, voi aveţi o 
şansă. Voi aveţi şansa.                                          
 Nu vă gândiţi la furat. E 
calea cea mai şimplă. Ştiu că 
aţi aflat că aşa te îmbog-
ţeşti. Dacă ai pământ sau 
dacă faci afaceri cu statul. 
….Nu ăsta e drumul. Cu 
cât se va fura mai mult, cu 
atat se va construi mai 
puţin, iar copiii copiilor 
noştri vor moşteni un im-
p e r i u  d e  c e n u ş ă .                       
 Citiţi. Citiţi mult. Citiţi 
tot ce vă pică în mână. 
Nu-i mai ascultaţi doar pe 
profesori. Citiţi orice, fără 
discernământ. Nimic nu e 
mai important ca lectura, 
acum. Apoi, căuţati-vă între 
voi. Vedeţi care citiţi aceleaşi 
lucruri şi inhăitaţi-vă. Numai 
în haită de oameni deştepti o 
să reuşiti. Unul şingur dintre 
voi va fi mâncat. Zece însă,   
s-ar putea să reuşiţi.  
Gândiţi-vă de pe acum să-i 
înlocuiţi. Timpul lor trebuie 
să se termine. Trebuie să-i 
dominaţi. Dar nu cu gândul 
ca veţi fura mai mult ca ei. .. 
Ce-o să faceţi cu milioanele 
într-un oraş mort? Ce-o să 
cumparaţi, cu banii grămezi?        
La ce-ţi foloseste un Lambor-
ghini, când n-ai o auto-
stradă? De ce să ai o vilă 
într-un cartier sufocat de 
inundaţii?                           

Nu vă duşmăniţi profesorii. 
...Işi dau priceperea pe un 
salariu de nimic şi vă învaţă 
carte. Nu vă bateţi joc de ei. 

parinţii voştri s-au descurcat  
mai bine. N-aveţi niciun drept 
să-i dispreţuiti. Nu le sunteţi 
superiori. Banii părinţilor 
voştri nu vă reprezintă. Vă 
reprezintă doar ceea ce puteţi 
scoate pe gură. Aveţi grijă ce 
scoateţi pe gură. Vremea 
pumnului şi a bodiguarzilor a 
trecut. O să călătoriţi, iar 
copiii francezi învaţă carte, 
englezii la fel. Vă confruntaţi 
cu o lume care acum e mai 
deschisă decât oricând. …. 

Nu vă mai luaţi după ziare. 
Nu dau doi bani pe generaţia 
voastră, nu vă daţi seama? 
Pentru ei, cu cât sunteţi mai 
proşti, cu atât le va fi mai 
uşor să vă vândă orice... Nu 
citiţi ziarele. Citiţi câteva, 
cele care vă informează. Nu 
marşaţi la orice promoţie. 
Fiţi mai selectivi. 
Nu fumaţi iarbă şi nu vă daţi 
în cap cu alcool, cu orice 
preţ. O să le daţi apă la 
moară inculţilor…. Le va fi 
mai simplu să vă catalogheze 
drept o generaţie de distruşi.. 
E timp şi pentru iarbă, e timp 
şi pentru tequilla. Acum însă 
trebuie să învăţaţi, pentru că 
în curând nu va mai fi timp 
pentru asta, căci veţi intra în 
viaţă adânc de tot, şi e mai 
rău ca în junglă. Animalele 
au reguli nescrise. Oamenii 
a u  l e g i  s c r i s e .                          
Nu alergaţi după bani cu 
orice preţ. Banii trebuie să vă 
fie doar mijloc, nu scop.  

Scopul vostru tre-
buie să fie cu-
noaşterea. Cu cât 
veţi şti mai multe, cu atât veţi 
fi mai înalţi. Orice carte 
citită, orice lecţie învăţată, se 
vor aşeza sub voi şi vă vor 
ridica deasupra celorlalţi. 
Veţi domina cu mintea. Nu e 
nimic mai frumos decât asta.      
Europa cumpără inteligenţă. 
Romania nu cumpara nimic 

pentru că 
hoţii nu con-
struiesc, hoţii 
fură. Nu ui-
taţi că vă fură 
pe voi . …. 

Sunteţi tineri. 
Nu vă gândiţi 
că sunteţi 
s l a b i . 
Puterea voas-
tră stă in 
c u r ă ţ e n i e . 

Sunteţi curaţi, n-au apucat să 
va mânjească, dar dacă din-
tre voi nu se vor ridica lupta-
torii, o să vă împroaşte cu 
noroiul străzilor pe care nu 
le-au reparat.  Fiecare pică-
tură de noroi sunt banii care 
n-au ajuns pe strada aia. 
Trebuie să schimbaţi asta. 
Care e calea? Să citiţi.     
Literatura universală o să vă 
înveţe să deosebiţi Binele de 
Rău. Balzac, Stendhal, 
Dostoievski, Dickens, Tolstoi, 
Goethe, toţi deosebesc Binele 
de Rău. Din prezentul amărâ-
tei ăsteia de ţări nu puteţi 
învăţa Binele. Binele puteţi fi 
voi. Şi cu cât veţi fi mai multi 
buni, cu atât veţi sufoca răul. 
Nu e imposibil. Daţi 
scrisoarea asta mai departe. 
Deveniţi buni, mai buni, cei 
mai buni şi răspândiţi-vă 
p r e c u m  l ă c u s t e l e .                                  
Nu-i invidiaţi pe oamenii cu 
bani. Nu vă faceţi modele din 
băieţii de bani gata,   

Acum însă trebuie să învăţaţi, pentru că în curând nu va mai fi timp pentru asta, căci veţi intra în viaţă adânc de tot, şi e mai rău ca în junglă. Animalele au reguli nescrise. Oamenii au legi scrise. 
 



 15 IANUARIE 2011. 
COLEGIUL TEHNIC “AUREL 
VLAICU”. Multă emoţie, entuazi-
asm şi foarte multă dorinţă de afir-
mare a talentelor artistice individu-
ale. Cam aşa s-ar putea descrie 
atmosfera de la activitatea dedicată 
z i le i  marelui  EMINESCU.         
 Într-o secvenţă de timp 
uluitor de scurtă elevii şcolii noas-
tre au pregatit un moment care 
putea concura foarte bine cu un act 
teatral de performanţă. Seriozitatea 
cu care au tratat întreaga mani-
festare, spiritul de echipă, empatia 
şi, nu în ultimul rand, încrederea în 
sine au fost doar câteva din carac-
teristicile acestei zile. Elevii 
claselor a XII-a A şi B au fost pro-

tagoniştii unui moment ce a încântat 
inimile celor prezenţi. Montaje de 
poezii, interpretări de scenete, referate 
tematice au fost doar câteva din 
secvenţele activităţii. Dar trebuie să 
recunoaştem că sublimul momentului 
l-a constituit interpretarea muzicală 
oferită de elevii seminarişti care au 
reuşit să producă emoţie şi lacrimi în 
rândul onoratei audienţe. Părintele  
Paul Dumitraşc a fost cel care a în-
cununat  totul prin inefabilul cuvinte-
lor sale referitoare la marele 
Eminescu. Emoţia cu care ne-a recitat 
fragmente din “Scrisoarea III” a 
pătruns timpul şi l-a învins, aducând 
spiritul poetului şi mai aproape de noi.                                                 
Aşadar, cine mai poate spune că nu 
avem artişti în şcoala noastră sau că nu 
ştim să preţuim valorile culturii 
române? Pentru  abnegaţia de  care au 
dat dovadă, mulţumim elevilor şi pro-
fesorilor implicaţi! 

Prof. Mariana Rusu 

Avem nevoie de 
EMINESCU!   

 Eminescu e în toate. În zâm-
betul florilor, în clepsidra timpului, în 
pleoapa care striveşte lacrima. E în noi 
şi pentru noi. Este modelul care ne dă 
încredere că ne putem depăşi condiţia şi 
r e d e v e n i  u n  p o p o r  d e m n .                          
 Acum,  mai  mult  ca  oricând,  
modelul  eminescian  ne  este necesar. 
Citadinismul a făcut din om un anonim 
şi un izolat. Omul  s-a  înstrăinat  de  
esenţa  vieţii,  de  rădăcinile  sale,  a 
uitat de  epigonii  săi,  a uitat  să privea-
scă  steaua,  să  asculte izvorul,  buciu-
mul,  frunza,  omul  şi-a  pierdut  
umanul  din sine,  automatizându-se,  
viaţa  lui  devenind  un  conformism 
social.  Acţiunea  personală  se  reduce  
adesea  la  o  simplă reacţie, la impre-
siile momentului; legile superioare nu-l 
mai călauzesc.  Omul modern  a  de-
venit  un  blazat,  pe  care  nimic  nu-l 
mai  impresionează.  Plăcerea  şi folosul 
sunt singurele valori care-l atrag şi-l 
preocupă. Graba şi neodihna omului 
modern nu sunt decât  o  înfrigurată  
alergare  după  senzaţii  şi  util.  Această 
blazare ascunde o  indiferenţă care,  la  
rândul ei,  trădează un imens  pustiu  
lăuntric.  Criza  culturii  actuale  s-a  
reşimţit uneori şi mai acut în sufletul 
omului modern printr-un fel de dezam-
ăgire  şi  disperare.  O  agitaţie  con-
tinuă  şi  o nemulţumire  constantă  
marchează  intensitatea  crizei inte-
rioare  a  omului. De  aceea, mai mult  
ca  oricând,  avem nevoie  de  acest  mit,  
avem  nevoie  de  genialitate  şi certitu-
dine, într-o lume bulversată şi scindată 
care nu mai are repere ferme. Avem 
nevoie de EMINESCU!   

 

Prof. Carmen—Mariana Codreş  

SĂ NE-AMINTIM DE EMINESCU 
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De dragoste  
          de  Nichita Stănescu 

 
Să ne împrietenim cu Eminescu 
sărutându-i versul 
Iar nu slăvindu-l de neînţeles 
căci ce-a fost el n-a fost eres 
şi sărutare de pământ îi fuse mersul. 

 
Să-l punem între vii căci este viu 
bolnav de frumuseţea mamei mele 
De ceruruile numai ce nasc stele, 
De ierburile ce cuprind nişipul din pustiu. 
 
Să-l întrebăm pe Eminescu dacă doarme 
bine  
În patul inimilor noastre. 
Şi dacă vinul sângelui are vechime  
Şi dacă mările ne sunt albastre 
Şi dacă peştii-s umbra stelelor cu coadă 
Şi dacă inima e-o stea cu coadă 
Şi coada umbrei plopilor înalţi 
Ne-a adunat pe noi, ceilalţi 
În jurul verbului curat  
Rostit de el şi murmurat  

De noi, ai lui 
De el, al nostru. 

Frânturi de versuri, 
bucăţi de suflet 
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EMINESCU ÎN VIZIUNEA 
NOASTRĂ   
     
“A vorbi despre Eminescu înseamnă 
a vorbi despre sentiment şi viaţă şi 
destin şi…...TOT!  
     Eminescu e în noi şi dincolo de 
noi. Eminescu e zbor şi vis în acelaşi 
timp.”(prof. Rusu Mariana) 
    

“Eminescu este modelul care ne dă 
încredere că ne putem depăşi 
condiţia şi redeveni un popor 
demn.” (prof. Carmen Codreş) 

      “Ziua în care s-a născut 
Eminescu ar trebui scrisă cu litere 
de aur în      calendar. E ziua 
noastră, a tuturor.“ 
(Prof. Monica Alexandru) 

Reia-mi al nemuririi nimb 
Şi focul din privire,  
Şi pentru toate da-mi in schimb 
O oră de iubire…(Luceafărul) 

 
Iară noi? noi, epigonii?.Simţiri reci, harfe 
zdrobite, 
Mici de zile, mari de patimi, inimi bătrâne, 
urâte, 
Măşti râzânde, puse bine pe-un caracter 
inimic; 
Dumnezeul nostru: umbră, patria noastră: 
o frază; 
În noi totul e spoială, totu-i lustru fără 
bază; 
Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu cre-
dem în nimic  (Epigonii)                                         

Inc-o gură și dispare...  
Ca un stâlp eu stam în lună!  
Ce frumoasă, ce nebună  
E albastra-mi, dulce floare!                               

Şi te-ai dus, dulce minune,  
Ș-a murit iubirea noastră  
Floare-albastră! floare-albastră!...  
Totuși este trist în lume!     
 (Floare albastră) 

De ce să fiţi voi sclavii milioanelor nefaste, 
Voi, ce din munca voastră abia puteţi trăi? 
De ce boala şi moartea să fie partea voas-
tră, 
Când ei în bogăţia cea splendidă şi vastă 
Petrec ca şi în ceruri, n-au timp nici de-a 
muri?             (Împărat și proletar) 



 Sub sloganul 
„RESPECT PENTRU VII-
TOR” şi pornind de la afir-
maţia lui R. G. Ingersoll con-
form căreia „în natură nu 
există recompense sau pedep-
se, ci numai consecvențe”, 
Colegiul Tehnic „Aurel Vlai-
cu” din Galaţi a fost gazda şi 
organizatorul ediţiei a doua a 
Simpozionului Naţional 
„Deşeurile – o resursă pentru 
viitor”, activitate  de amploa-
re la nivelul învăţământului 
preuniversitar gălăţean. 
 Se ştie că reciclarea 
este unul din dezideratele 
societăţii contemporane deoa-
rece, prin intermediul ei, se 
diminuează poluarea, se con-
servă resursele naturale şi 
energia, se elimină costurile 
depozitării reziduurilor sau a 
incinerărilor. 
  Tematica unei astfel 
de manifestări a fost, ca şi la 
prima ediţie, una ofertantă 
atât pentru profesori, cât şi 
pentru elevii interesaţi de 
ecologizarea vieţii noastre, 
demonstrându-se, o dată în 
plus, că problema majoră de 
mediu care ne ameninţă pla-
neta o constituie, fără nicio 
îndoială, deşeurile.               
Simpozionul  şi-a propus să 
realizeze un schimb de idei 
utile atât pentru acţiunea în 
sine, cât şi pentru crearea de 
noi relaţii profesionale şi 
umane, să construiască punţi 
de legătură între administraţia 
locală şi unităţile de învăţă-
mânt în vederea dezvoltării 
unei atitudini pozitive faţă de 
tema abordată, atitudine ne-

cesară construirii unei societăţi 
durabile. 
    Lucrările s-au desfăşurat pe 
trei secţiuni: „Deşeurile te încon-
joară – reciclează-le”, 
„Tehnologia în sprijinul naturii” 
şi concursul de creaţie 
„Protejează natura – reciclează!”. 
   Secţiunea I, denumi-
tă ,,Deşeurile te înconjoară – 
reciclează-le!” a propus modali-
tăţi de abordare interdisciplinară 
în vederea reducerii cantităţii de 
deşeuri. De asemenea, au fost 
prezentate exemple concrete de 
activităţi ecologice din zona geo-

grafică pe care o reprezentau 
participanţii. Această secţiune a 
fost destinată atât elevilor, cât şi 
profesorilor. 
       Secţiunea a doua s-a numit 
Tehnologia în sprijinul naturii şi 
a constat în prezentarea unor 
lucrări ştiinţifice destinate cadre-
lor didactice din învăţământul 
preuniversitar sau univerşitar, 
managerilor educaţionali, elevi-
lor şi studenţilor, inspectorilor 
A.R.P.M şi, bineînţeles, specia-
liştilor din domeniu. 
     La secţiunea a treia, în cadrul 
concursului de creaţie artistică 
„Protejează natura – reciclează!” 
elevii au prezentat creaţii literare 
(eseuri, poezii, proză scurtă) şi 
artistice - postere, desene, tablo-
uri, obiecte confecţionate din 
materiale reciclabile.  
 Trebuie menţionat fap-
tul că simpozionul a fost deschis 
tuturor celor interesaţi de ceea ce 
generic numim „Protecţia mediu-
lui”, tematica fiind una variată, 
conţinând subiecte de larg inte-
res. Lucrările ştiinţifice prezenta-
te au stârnit interesul participan-

Simpozionul Naţional „Deşeurile – o resursă pentru viitor” - Ediţia a II-a, 25.02.2011                                                                
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ţilor prin acurateţea ştiinţifică, 
prin abordarea interdisciplinară 
şi prin soluţiile originale şi ino-
vatoare propuse în domeniul 
managementului deşeurilor. 
Această largă participare demon-
strează faptul că unităţile de în-
văţământ se preocupă în forma-
rea deprinderilor ecologiste la 
elevi. 
    Lucrările Şimpozionului Naţi-
onal „Deşeurile – o resursă pen-
tru viitor” au fost deschise de d-
na director Onişor Mirela care a 
prezentat echipa de organizare, 
remarcând faptul că o idee iniţi-
al îndrăzneaţă a unui colectiv de 
cadre didactice coordonate de 
d-na ing. Onu   Anca, din care 
au făcut parte   d-na prof. 
Onose Laura, d-na Guguilă 
Claudia, d-l prof. Hăulică Ionel, 
d-nele prof. Anghel Maria şi 
Vass Petra, s-a materializat într-
o iniţiativă de amploare ajun-
gând, de la un simpozion jude-
ţean, la o manifestare naţională 
care în acest an   s-a bucurat de 
o largă participare, cu peste 200 
de lucrări din toată ţara, atât de 
la liceele, şcolile şi grădiniţele 
gălăţene, cât şi din alte localităţi: 
Timişoara, Bistriţa, Bucureşti, 
Ploieşti, Târgu Jiu, Craiova, Sla-
tina, Brăila, Buzău, Constanţa, 
Reşiţa, Vişeul de Sus, Moineşti, 
Târgovişte. 
 

Pagina 6 

Contraste,  Nr.4, 31 martie 2011, ISSN 2247 – 0158. Apare trimestrial. 
 

“Nu vom salva tot 
ce ne-ar plăcea sa 
salvăm, dar vom 

salva mai mult de-
cât daca n-am fi în-

cercat deloc.” 
 

Sir Peter Scott 
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Un nou mod 
de gândire e 
necesar dacă 

oamenii  
vor să 

supravieţu- 
iască. 

 
 

Albert Einstein 

            La activitate au 
participat invitaţi de seamă 
din partea instituţiilor şi 
din partea comunităţii loca-
le: d-l inspector general 
adjunct Onuţ Atanasiu, d-
na inspector Corina Tatu,   
d-l Ostache Mircea, de la 

ISPA Galaţi, sponsor al evenimentu-
lui şi coordonator al unui Proiect de 
management al deşeurilor din Ga-
laţi, intitulat „Un oraş al oamenilor, 
nu al deşeurilor”. 
    Sub auspiciile unei tematici de 
acest gen, organizatorii simpozionu-
lui au primit sprijinul necondiţionat 
al unor foruri abilitate în domeniu, 
Centrul de Consultanţă Ecologică 
din     Galaţi, prin d-na Leonte Mire-
la şi Agenţia Regională de Mediu 
Galaţi, prin d-na Vârlan Emilia,  
instituţii ce dezvoltă un parteneriat 
de lungă durată cu unitatea noastră 
de învăţământ. 
   Ca invitat permanent al activităţi-
lor şcolii, s-a remarcat d-na Victoria 

Movileanu, director al CCD Galaţi. 
D-na director Mirela Onişor  a 
mulţumit tuturor participanţilor, 
cadre didactice şi elevi evidenţiind 
intenţia Colegiului Tehnic „Aurel 
Vlaicu” de a transforma această 
manifestare într-una cu caracter 
anual care să contribuie, alături de 
celelalte activităţi ale şcolii, la con-
struirea şi la prezentarea noii feţe a 

acestei unităţi de învăţământ  ce va 
deveni una tentantă pentru elevii de 
clasa a opta. 
      D-l inspector general adjunct 
Onuţ Atanasiu a felicitat echipa or-
ganizatoare, aducând mulţumiri, în 
primul rând,  din partea generaţiilor 
viitoare beneficiare, datorită unor 
astfel de iniţiative lăudabile, ale 
unui mediu mai sănătos: „Sperăm ca 
acest eveniment să fie unul anual şi 
implicarea să fie a tuturor celor ce-şi 
doresc un oraş mai curat, un mediu 
mai plăcut şi, de ce nu, un judeţ, o 
ţară, un glob cu un aer mai respira-
bil, cu un viitor fără poluanţi.” 
   În cadrul concursului a participat 
un număr conşiderabil de cadre di-
dactice, foarte multe dintre ele din 
afinitate faţă de domeniul propus.  

Partea cea mai spectaculoasă a 
constituit-o expoziţia cu obiecte 
confecţionate din materiale reci-
clabile, unde atât preşcolarii, cât 
şi elevii de gimnaziu şi liceu s-au 
dovedit a fi foarte inventivi: pa-
radă a modei din rochii croite din 
materiale reciclabile, covoraşe 
din dopuri de pet-uri, roboţi din 

pachete 
de ţigări 
sau din 
cutii de 
conserve, 
obiecte 
decorati-
ve ingeni-
os 
construie, 
căsuţe 
tradiţio-

nale din diferite zone ale ţării 
realizate din chibrite, creioane, 
ambalaje sau plastic, carcasă de 
laptop confecţionat din materiale 
reciclabile cu tastatură din do-
puri de plută, căluţ de mare din 
polistiren, poşete din cutii de 
bomboane, tablouri, origami. 
    Lucrările fiecărei secţiuni au 
fost evaluate cu atentie şi obiec-
tivitate avându-se în vedere 
adecvarea la tematica 
şimpozionului, creativitatea şi 
impactul social. Evenimentul a 
pus în valoare atât capacităţile de 
organizare ale unităţii de învăţă-
mânt, cât şi disponibilităţile inte-
lectuale ale participanţilor. 
    Este adevărat că, în domeniul 
reciclării mai avem mulţi paşi de 
făcut pentru a călca pe urmele 
statelor dezvoltate ce au promo-
vat asemenea iniţiative la rangul 
de afacere pentru firmele cu 
acest obiect de activitate. 
    Însă, este bine de ştiut că  fac-
torul principal care a stat la baza 
acestui succes l-a constituit 
EDUCAŢIA. Educaţia noastră, a 
tuturor oamenilor. 
     De aceea, este necesară o 
combinaţie a abordărilor, de la 
măsuri legislative şi educative 
până la acţiuni voluntare, pentru  

                                                                           

a realiza avantaje ecologice şi 
economice. 
   Sperăm ca această lecţie a 
respectului pentru mediu, a 
responsabilităţii şi a viitorului  
să fie învăţată de noi toţi, de la 
cei mici până la cei mai mari. 
       ÎMPREUNĂ VOM REUŞI. 
prof. Carmen – Mariana Codreş 

                                                         
Prof. Mariana Rusu 
Prof. Carp Monica 

 
 
 



 DRAGOBETELE 
este una dintre puţinele săr-
batori care, fără a avea vreo 
conotaţie religioasă, este 
respectată cu sfinţenie de cei 
care înca işi mai spun acel 
atât de mioritic ”mi-e dor”!   
Dincolo de miturile care 
circulă în legătura cu 
această sărbatoare specific 
romanească, ,se poate spune 
că ea consfinţeşte o tradiţie, 
până la urmă, un mod de 
existenţă şi de convieţuire. 
Interesant este faptul că, deşi 
se adreseaza unei anumite 
categorii de vârstă, că este 
dedicată tinerelor fete aflate 
în prag de măritiş, sărba-
toarea reuşeşte să strângă în 
mod miraculos pe toţi 

oamenii care vor să mai 
creadă în puterea infinită a 
dragostei. Mulţi merg până 
într-acolo, încât compară 
sărbatoarea cu iz ameri-
canesc ”Valentine’s Day”, cu 
cea de pe meleagurile noas-
tre, înclinând balanţa spre 
cea de-a doua tocmai pentru 
că nu a căpătat înca aspect 
comercial. Conşider că nu e 
nimic rau in a-ţi aduce 
aminte în fiecare an de 
primii fiori, să te bucuri 
amintindu-ţi de primul sărut, 
mai ales că viaţa iţi oferă atât 
de puţine şanse să te mai 
bucuri de ceva până la urmă. 
Nici şcoala noastră nu a uitat 
cât de importantă este valo-
rificarea tradiţiei, aşa încât, 
într-o zi rece de februarie, a 
fost gazda unei ample mani-
festari, a concursului jude-
ţean “Dragobetele—între 
tradiţie şi modernitate”. 
    Multe şcoli şi gradinite 
gălăţene ne-au demonstrat că 
mai ştim să  batem cu străş-

nicie o horă moldoveneasca, 
că mai ştim  să   “cântam” 
sentimentul. Cu sprijinul ne-
condiţionat al conşilierului 
educativ, Carmen  Codreş şi al 
pşihologului nostru, Mona  
Alexandru, am reuşit şi de data 
aceasta să “dăm gata” audi-
enţa! Copiii noştri au încântat 
privirile şi inimile audienţei 
printr-o prezentare dramatică 
de excepţie, totul fiind ase-
zonat, bineînţeles, cu puţină 
magie. Multumim pe acestă 
cale elevilor şi tuturor celor 
implicaţi …Şi nu uitaţi: 
”IUBIŢI-VĂ MULT”! 

Prof. Mariana Rusu    

Dragobetele—între tradiţie şi modernitate 

Sărbătoarea iubirii la români 
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Oh, ne-am zvârlit, strigându-ne pe nume, unul spre celălalt, şi-atât de iute,                                  
că  timpul se turti-ntre piepturile noastre,                                  
şi ora, lovită, se sparse-n minute.  
(Nichita Stănescu)                                             

 

 

 

     Iubirea, lege fundamen-
tală a universului, care 
generează lumea prin uni-
rea principiilor masculin şi 
feminin, este sărbătorită în 
tradiţia eutohtonă pe 24 
februarie, sub denumirea 
de Dragobete. 
      De-a lungul secolelor, 
legea iubirii transfigurează 
poetic istoria, mitologia şi 
valorile spirituale păstrate 
etern de poporul român. 
       Sărbătoarea reuneşte 
mei multe arte, cum ar fi 
muzica, literatura, core-
grafia, folclorul, sincretis-
mul acestora oferind o 
pătrundere pe teritoriul  

 sacrului, o împlinire a legilor 
universale, a cuplului cosmic.  
    Iubirea, lege generatoare a 
armoniei şi echilibrului, oferă 
garanţia întoarcerii la sacru, 
alături de alte virtuţi care nu 
sunt de neglijat. 
    Cumpătarea, mila, răbda-
rea, smerenia, credinţa, blân-
deţea, formează, alături de 
iubire, imaginea pură, sacră, a 
idealului uman.  
     Valoarea acestei sărbători 
constă în harul încorporat în 
profunzimea ei. Se defineşte un 
sentiment unic, specific româ-
nilor: dorul. 
       De aceea, este bine să nu 
uităm, oriunde am fi, vorbele 
lui Marin Preda: “Dacă dra-
goste nu e, nimic nu e.” 
 

Prof. Eugenia Burlacu 



        S-a dus şi luna februa-
rie...mai întoarcem o filă din 
calendar…..şi a venit primă-
vara!  Românii o sărbătoresc 
într-un mod unic. După ve-
chiul calendar roman, 1 Mar-
tie era prima zi din an şi se 
c e l e b r a  s ă r b a t o a r e a 
"Matronalia" la care se desfă-
şurau serbarile lui Marte, zeul 
forţelor naturii, al primăverii 
şi al agriculturii.  
      An de an, de 1 Martie ne 
recapătăm speranţa, optimis-
mul, credinţa în mai bine şi 
sporul în toate. Martie este 
momentul în care oamenii 
caută primul ghiocel, ca semn 
al venirii primaverii cu 
adevarat. Acum frigul incepe 
sa se împleteasca cu razele 
soarelui, întunericul cu lumi-

na şi, după o iarnă grea,  în-
vinge viaţa, soarele, surâsul 
naturii întregi. Acest triumf al 
reînvierii şi regenerării este 
invocat prin Mărţisorul pe 
care-l dăruim celor dragi, ca 
mic semn ce ne dorim să le 
aducă fericire şi noroc.  
     În mod tradiţional, Mărţi-
şorul se prinde în piept sau la 
mână înainte  de răsăritul 
soarelui, în zorii zilei. Purtat 
la încheietura mâinii  sau în 
piept, şnurul în firicele de alb 
şi roşu capătă semnifica-
ţii  aparte. Albul semnifică 
masculinitatea, raţiunea şi 
sobrul asociat masculinităţii, 
iar roşul simbolizează femini-
tatea, senzualitatea, iubirea, 
bucuria de a trăi. Femininul 
se îmbină cu masculinul, vara 
se  împacă cu iarna, căldura 
se întrepătrunde cu frigul 
creând o uniune  perfectă. 
Împletirea albului şi a roşului 

sugerează şi înnoirea ciclului 
vieţii. De asemenea, se spune 
ca persoana care poartă 
mărţisor mai multe zile  con-
secutiv, în perioada 1- 9 mar-
tie va avea noroc tot timpul 
anului. Pentru persoana res-
pectivă,  restul anotimpurilor 
vor fi precum primavara.    
P l i n e  d e  s p e r a n ţ ă , 
de  început, de caldură, de 
optimism… 
   Dacă, în schimb, îţi dai jos 
mărţişorul înainte de termen 
sau întrerupi  purtarea lui, 
neşansa îţi poate da târcoale. 
Mărţişorul nu se aruncă  nici 
când îi trece “sorocul”. Se 
leagă de un copac rodnic, 
aflat în  floare  (sau de un 
trandafir), pentru a te bucura 
de un an la fel de  rodnic, 
revanşându-te, astfel, faţă de 
natură pentru tot ce ţi-a   
dăruit. 
     Credinţele româneşti stră-
vechi investesc marţisorul cu 
p u t e r i   d e o s e b i t e , 
considerându-l asemenea 
unui talisman ce apără  de 
forţele malefice, prevenind 
îmbolnavirea în lunile care 
urmeaza lui  martie, ţine 
deoparte deochiul, protejează 
împotriva razelor orbitoa-
re  ale soarelui. Totodată, 
dacă prinzi şnurul la încheie-
tura mâinii, ai  grijă să îl 
închei într-un nod. Nodul 
este înzestrat cu func-
ţie  protectoare şi, în perioa-
da în care porţi firul de măr-
ţişor, are puterea  de a ţine 
r ă u l  d e p a r t e .                              
In intervalul 1-9 martie se 
aleg şi Babele pentru a vedea 
cum iţi vor  fi zilele în anul 
respectiv.  Legende stravechi 
ne spun ca de zilele  Babelor, 
baba Dochia obişnuieşte să 
toarcă şi să îşi scuture cele 
noua  cojoace, unul câte 
unul, în fiecare din cele nouă 
zile. In zonele din  Ardeal, 
femeile nu trebuie să lucreze 
cu fusul cât timp durează 
“Babele”  pentru a nu atrage 

asupra lor mânia şi blesteme-
l e  B a b e i  D o c h i a . 
 
În anumite zone bucovinene 
sau zone ale Moldovei, se 
mai păstrează şi astazi un 
obicei frumos:  persoanele de 
sex feminin trebuie să poarte 
la gât, agăţate de un şnur  în 
roşu şi alb, monede de aur 
sau de argint. În vremurile de 
odinioară însă, aceasta mone-
da trebuia purtată timp de 12 
zile după care era folosită 
pentru a cumpara o felie de 
brânză albă, dulce şi frumoa-
sa. Astfel, fata care a purtat 
acea monedă drept marţişor 
avea să fie dulce şi frumoasă 
tot timpul anului. Totodată, 
tenul sau rămanea  luminos şi 
neted pentru o perioadă  înde-
l u n g a t ă  d e  t i m p . 
Şi astăzi, în anumite zone ale 
ţării, datina spune că mamele 
trebuie  să prindă la mâna 
copilului sau la gât o monedă 
de argint. Copilul care va 
purta acest mărţişor va fi pre-
cum argintul: curat şi 
sanatos,  fiind ferit de friguri 
totodată. Mamele care agaţă 
mărţişorul în  pieptul copilu-
lui sau la incheietura mâinii 
trebuie să se ferească să nu 
fie văzute de femeile 
insarcinate. Altfel, copilul 
care se va naşte  va avea un 
semn pe chipul său… 
  Nu doar mărţişorul este în-
zestrat cu capacităţi remarca-
bile. Gestul  dăruirii mărţişo-
rului este încărcat şi el de 
sacralitate şi  semnificaţii. A 
dărui un mărţişor cu inima 
curată unei persoane la care 
ţii cu adevărat înseamnă, con-
form anumitor credinţe din 
bătrâni, să  îndupleci soarele 
să-ţi dea sănătate, frumuseţe, 
veselie, poftă de  viaţă, iubire. 
În acelaşi timp, gestul bărba-
ţilor de a înmâna mărţişoa-
re  femeilor este de fapt un 
îndemn la armonie, uniune şi 
bună înţelegere. 

Tradiţii de Mărţişor 
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La inima domniţei, 
Un mărţişor - alb şi roşu - 
Simbol al   Renaşterii. 



Femeia, ce frumoasă întâmplare 

Pentru mama…. 
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  Am vrut să-ţi aduc soarele 
Dar ochii tăi nu încap în lumina lui 
Şi părul tău îi împrăştie strălucirea. 
 
Din zarea de sidef am desprins o petală 
Şi-o doream petala vieţii, a fericirii; petala speranţei, 
Însă focul dragostei tale mi-a ars-o în palmă. 
 
Te ridici, mamă, peste azurul sufletului meu, 
Iar privirea ta de smarald mă împresoară ca o vrajă. 
 

Aş vrea să te urmez prin timpul ireversibil, 
 Aş vrea să-ţi fiu aproape în neantul infinit, 
               Căci tu eşti visul care m-a zămislit. 
                                                
                                          Alina Lungu, 
                                       Clasa a 12-a B 

  A vorbi despre Ea este 
ca şi cum ai vorbi despre 
naşterea unei galaxii. 
Un început de lume. Iz-
vor de viaţă şi de moar-
te, de speranţă şi de dis-
perare, de noroc şi de 
lacrimi. 

   Despre EA nu se poate 
vorbi decât din spatele 

  EA este o amintire în 
mişcare, de fiecare dată 
altfel. Mereu aceeaşi şi, 
totuşi, mereu surprinză-
toare.E ceva contradicto-
riu în alcătuirea EI: 
amestec de lumină şi mis-
ter. Tăcere vibrând. Că-
dere în sus. Cer de pă-
mânt. Închisoare de ie-
deră şi vânătoare de 
fluturi. Sărbătoare a 
sufletului şi izvor de la-
crimi. Fulgere şi alint. 
Ne aducem aminte de 
EA în fiecare clipă şi 
putem trăi. Încercăm în 
anotimpul fiecărei se-
cunde s-o învăţăm mai 
bine. Şi când credem c-o 
ştim pe de rost, consta-
tăm că n-am trecut nici 

de prima literă din alfa-
betul fiinţei sale. Ochii 

Teama de a nu se rişipi. 
Cartea primăverii se des-
chide cu două sărbători 
atât de aproape colţului 
inimii noastre: femeia—
mamă, femeia– iubită, 
femeia—soţie, femeia—
soră, femeia—fiică, feme-
ia—prietenă şi colegă şi, 
de ce nu, însăşi Natura—
acestă parte feminină a 
Cosmosului peste 
care primăvara 
aşază noi începu-
turi.  
 
Prof. Carmen—
Mariana Codreş 



     Procesele de schimbare sunt însoţite 
de tenşiune  şi aceasta poate fi una din 
cauzele violenţei în şcoală. Trebuie să 
se facă o evaluare concretă a fenomenu-
lui de violenţă în şcoală, să se identifice 
şituaţiile de violenţă şcolară şi să se 
elaboreze o tipologie a fenomenului. De 
asemenea, este imperios necesară elabo-
rarea unui set de recomandări destinate 
cadrelor didactice şi parinţilor cu scopul 
de ameliorare a fenomenului în şcoală. 
Acest lucru este cu atât mai util, cu cât 
violenţa se poate manifesta de la injurii, 
atitudini exagerate până la lovituri, 
agreşiuni fizice sau pşihice. NU este o 
problemă care   nu-şi are răspuns pentru 
că stă în puterea noastră, elevi sau pro-
fesori, să stopăm fenomenul sau măcar 
să-l diminuăm, astfel încât să nu mai 
fim luaţi ca etalon la nivelul judeţului 
nostru. 
    VIOLENŢA POATE UCIDE VISE, 
RAŢIUNEA POATE CLĂDI VISE!!! 
 

                                                                                              
Prof. Monica Alexandru 

DE VORBĂ CU PSIHOLOGUL  -  
 

                   SPUNE “NU” VIOLENŢEI! 
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Decalogul antiviolenţă 

1. Eu îi voi trata pe colegii 

mei cu respect. 

2. Sunt răspunzător de faptele 

mele, indiferent de cine a 

început. 

3. Nu voi tolera intimidările, 

ameninţările. 

4. Voi anunţa profesorii sau 

conducerea şcolii şi părinţii 

când am o problemă. 

5. Nu voi accepta ca un coleg 

să fie bătut sau umilit. 

6. Ştiu că nimeni nu are 

dreptul să lovească o altă 

fiinţă umană. Eu nu-mi lovesc 

colegii. 

7. Cuvintele jignitoare dor. 

Nu le voi adresa colegilor 

mei. 

8. Nu voi întoarce 

spatele. Nu voi ignora 

un coleg care are nevoie 

de ajutorul meu. 

9. Voi respecta regulile 

şcolii. 

10. Voi lucra la 

capitolul autocontrol, 

nu vreau să devin un 

om slab.  

DISTRUGERE ŞI MOARTE LA PLIC 
        Cu toţii cunoaştem ravagiile pe care le-au făcut substanţele etnobotanice asupra ado-
lescenţilor, morţile provocate de supradoze sau intoxicaţiile care au dus la internarea aces-
tora. Nu se întamplă numai în oraşul nostru, ci este o problemă naţională. Acum se încearcă 
oprirea consumului,  însă fără niciun rezultat. Deşi închise, magazinele de vise încă vând 
aceste substanţe periculoase.  
 Întrebarile celor care au realizat pericolul acestor substanţe sunt nenumărate, fără 
un răspuns deseori plauzibil. Cine a legalizat substanţele etnobotanice?  De ce s-a dus o 
luptă atât de aprigă pentru inchiderea magazinelor de vise? Şi  de ce încă se consumă, chiar 
dacă aceste magazine sunt aparent închise? 
 Nicio măsură luată nu este suficientă. Tinerii adolescenţi găsesc în aceste droguri 
uşoare modalitatea de a se distra, de  a încerca ceva nou şi inedit, senzaţii neobişnuite. O 
alta cauză a alegerii făcute de adolescenţi ar putea fi mediul în care trăiesc, anturajul şi pro-
blemele din familie. Foarte multe campanii încurajează oprirea acestui consum exagerat de 
substanţe psihoactive,  conştiente fiind de efectul nefast asupra organismului.  
      Efectele nu se vad imediat, ci în timp. Plantele etnobotanice afectează în special creie-
rul, semănând cu o boală psihică gravă, cum ar fi schizofrenia. In cazul în care consumato-
rul mai are şi alte afecţiuni, plantele etnobotanice pot determina decesul prin stop cardio-
respirator.  
      Parinţii pot realiza faptul ca adolescenţii lor consumă aceste substanţe prin observarea 
atentă a comportamentului acestora, de multe ori ei fiind nervoşi, irascibili, nemulţumiţi, 
apatici, trişti sau exuberanţi, exagerat de veseli. După observarea acestor lucruri, e bine să 
le facă un test pentru a fi siguri că este vorba de un consum de etnobotanice sau de proble-
me personale sau de săanătate.  
 Trăim cu speranţa că acest lucru va lua sfârşit în curand, şi adolescenţii nu se vor 
mai distruge sau sinucide prin plăcerea pe care ei au impresia că o cumpără la plic. 

                                                                           Alina Lungu, 12 B 

 Violenţa nu este un 
fenomen de dată recentă. Ex-
istă numeroase studii care at-
estă faptul că ea  a reprezentat 
un fenomen activ în cadrul 

societăţii, mai ales la nivelul şistemului 
educaţional. CE ESTE VIOLENŢA? 
Răspunsul  este clar: expreşie a intoleran-
ţei faţă de diferenţele etnice, religioase, de 
gen, de statut social. Dar la fel de intem-
pestivă este şi dezvoltarea fenomenului în 
şcoală, el manifestându-se în diferite 
forme şi sub diferite aspecte. Aşadar, vio-
lenţa în şcoală e o problemă insuficient 
conştientizată în şcoala româ-neasca sau 
doar un subiect incomod? Aici trebuie să 
se facă distincţia între violenţa subiectivă 
şi cea obiectivă. Violenţa subiectivă se 
manifestă mai ales la nivelul limbajului, 
pe când cea obiectivă conduce la agreşiuni 
fizice care de multe ori sunt fatale. Cum 
depistăm actele de violenţă, în funcţie de 
ce le claşificăm şi, mai ales, cum stopăm 
aceste acte constituie problema de ani buni 
a pşihologilor şcolari, a instituţiilor abili-
tate. 



              Într-o societate modernă cum 
este cea în care trăim, violenţa se poate 
manifesta oriunde şi oricum, indiferent de 
voinţa noastră.  
 Cazurile de agreşiune sunt ne-
numărate: neînţelegerile, părerile diferite, 
jignirile, mândria, ideea de a fi mereu 
primul, educaţia din familie, frica, lauda 
ori simpla plictiseală.  
 Să nu uităm influenţa progra-
melor TV sau a aşa-zişilor prieteni care 
poate fi una periculoasă la vârsta adoles-
cenţei, când încă ne căutăm personalita-
tea. 
 Pentru a putea fi prevenite aces-
te violenţe este nevoie de mult calm, de 
toleranţă, bunătate, înţelegere. 
 De exemplu, dacă ne aflăm în 
conflict cu un coleg, problema nu se re-
zolvă dacă ridicăm palma, ci prin cuvinte 
bine alese, cu care să încercăm să stabi-
lim un dialog, căci, în principiu, acesta 
este răspunsul la toate neînţelegerile. 
 Pentru a nu provoca în jurul 
nostru violenţă, nu trebuie să arătăm ceea 
ce nu suntem, nu trebuie să-i enervăm sau 

să-i jignim pe cei din jur, să ne lăsăm 
influenţaţi la rău. Mai bine, să încercăm 
să fim prieteni. 
 Violenţa este un aspect pericu-
los al existenţei, întâlnit în special la tine-
rii care bravează, care se cred superiori 
tuturor. Rezultatul acţiunilor lor nu este 
decât  amplificarea conflictului, produce-
rea unor accidente nedorite sau chiar 
moartea. 
 În ultima vreme, formele vio-
lenţei s-au diversificat. Dacă până acum 
participau în special băieţii, mai nou în-
tâlnim conflicte şi între fete care, de mul-
te ori, sunt chiar mai îndârjite.  
 Totuşi, mi se pare îngrijorător 
faptul că violenţa se manifestă din plin în 
şcoală, între adolescenţi care se ceartă din 
cauza notelor, pentru un băiat sau din 
motive aparent banale ce declanşează o 
agresivitate de nedescris.  
 Este uşor să administrezi cuiva 
o palmă, sa-i vorbeşti urât sau  să-l jig-
neşti. Poate unora li se pare ceva  
 

ŞCOALA ANTIVIOLENŢĂ 
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normal, poate consideră acest fapt un mijloc de 
rezolvare a problemei. Poate că, uneori, după 
cinci minute, regretă actul săvârşit. 
 Însă palma fizică nu doare deloc în 
comparaţie cu rana din suflet, cu umilinţa pe 
care o simte o persoană când este lovită sau 
jignită. Niciodată nu putem şti care vor fi conse-
cinţele unei astfel de manifestări agreşive. 
 De aceea, este important pentru fieca-
re dintre noi, ce ne considerăm oameni liberi ai 
acestei planete, să fim trataţi cu demnitate, să nu 
fim agresaţi fizic sau verbal,  să fim trataţi cu 
toleranţă, chiar atunci când greşim. 
 Şi atunci…..de ce să nu începem noi 
înşine să învăţăm lecţia înţelegerii şi a toleran-

ţei? 
 Mai mult, să le-o predăm şi celorlalţi, 
să nu încurajăm de niciun fel manifestările vio-
lente! 
                        Roşca Nicoleta, clasa 9 B 
 

        Să nu tolerăm violenţa! 
  

Prin violenţă obţii 
numai binele tău, nu 

şi al altora. 

Abandonează violenţa, adoptă 
armonia şi dragostea. 
 
Nu-ţi păta caracterul folosind 
violenţa ca un mijloc de rezolva-
re a problemelor. 
 
 
Stop! Violenţa omoară! Ai doar 
o singură viaţă! Fii calm şi în-
găduitor! 
                           Sloganuri: Sava Florin, 9 B 

Violenţa este 
replica  

incultului. 
 



Nu există decât 
un singur copil 

perfect pe lumea 
asta şi fiecare 
mamă  îl are! 

ŞCOALA ANTIVIOLENŢĂ 
  
                                               

VIOLENŢA ÎN FAMILIE – „BĂTAIA NU ESTE RUPTĂ DIN 

copiii din acele familii. 
 În violenţa domestică 
este inclus şi abuzul pşihologic 
care este devastator, fiind 
comparat cu tortura ostaticilor 
care, de asemenea, erau privaţi 
de libertate, de somn, fără a şti 
când se vor manifesta din nou 
violenţele. Erau terorizaţi, 
fiind în permanenţă cuprinşi 
de sentimentul de frică. Vio-
lenţa pşihologică înseamnă 
foloşirea ameninţărilor şi a 
comportamentelor menite să 
producă teama: ridicarea vocii 
sau păstrarea unei tăceri pre-
lungite precum şi apelarea la 
cuvinte şi acţiuni care distrug 
încrederea şi imaginea de şine 
a femeii sau a copilului. Odată 
instalată teama de agreşiune, 
ameninţările sunt suficiente 
pentru a menţine o stare per-
manenta de teroare şi teamă.  
 De asemenea, este 
bine ştiut că violenţa naşte 
violenţă. Un copil crescut într-
un mediu în care bătăile fac 
parte din rutina zilnică, vor 
învăţa ca "aşa se face" şi vor 
aplica acelaşi tratament propri-
ilor familii. Puţini sunt cei 
care, din cauza agreşiunilor 
suferite, se hotărăsc să evite 
violenţa, de orice formă, în 
familiile pe care şi le formează 
odată ajunşi la maturitate. 
 După părerea mea, 
violenţa este ineficientă chiar 
dacă uneori rezolvă anumite 
probleme. Oricine poate să fie 
agresor, dar şi victimă. Violen-
ţa este pentru cei ce nu se ştiu 
controla şi care 
vor să obţină 

tot ce-şi doresc.  Aduce o 
pagubă materială. Dacă o 
persoană o agresează sexual 
pe alta, atunci ea nu va su-
porta ca altcineva să se atin-
gă de ea. Copiii sunt influen-
ţaţi de părinţi, colegi sau 
prieteni prin comportamen-
tul lor 
 Mulţi părinţi gre-
şesc nu neapărat că-şi bat 
copilul ci şi prin lucrurile pe 
care i le zic, cum ar fi: eşti 
un nepriceput, pe tot ce pui 
mana strici etc. 
 Este clar că unui 
copil îi scade enorm de mult 
stima de şine când aude de la 
proprii părinţi ca este un 
prost sau un nepriceput. De 
multe ori vorbele ne pot 
afecta mult mai mult. 
 În concluzie, 
conşider că nimic nu se re-
zolvă prin vorbe grele, jig-
niri şi alte comportamente 
neadecvate. Un copil nu se 
educă cu ajutorul violenţei. 
     Violenţa este un lucru 
destul de grav care poate 
provoca durere, suferinţă 
pşihică şi fizică. 
 Cred că toată lumea 
ar trebui să se ghideze după 
o deviză unică:  să spună NU 
violenţei în familie şi DA 
înţelegerii! 
    

         Coşeru Diana, 
Clasa a IX-a B 

 Fiecare dintre noi 
ştie foarte bine ce este violen-
ţa. Ea ne evoca în minte 
moarte, tortură, masacre, răz-
boi, oprimare, criminalitate 
sau terorism, epurare şi geno-
cid. Intr-un registru mai puţin 
dramatic, ne gândim la  lipsa 
de civilizaţie,  insulte şi inju-
rii, nepoliteţe şi atitudini ne-
respectuoase. 
 Violenţa in familie 
este un fenomen care, în mare 
măsură, încă nu este conştien-
tizat de către societate ca 
fiind ceva deosebit de grav. 
Poate de aceea sunt mulţi cei 
care prefera să nu intervină în 
cazul în care aşistă la o ase-
menea scenă sau ştiu că aşa 
ceva se petrece în imediata 
lor apropiere, în familiile 
cunoscuţilor sau chiar a rude-
lor.  
 Mulţi sunt adepţii 

ideii ca "bătaia este 
rupta din rai" şi tre-
buie să facă parte 
integrantă din educa-
ţia unui copil. Iar 
aici nu vorbim des-
pre o palma scăpată 
la nervi o data la trei 
ani, ci despre cazuri-

le în care copiii sunt snopiţi 
în bătaie cu pumni, picioare, 
cu cureaua, daţi cu capul de 
pereţi sau alte pedepse de 
genul acesta, in urma cărora 
rămân răni fizice grave dar, 
mai ales, răni pşihice şi sufle-
teşti deosebit de profunde. 
 Cert e că violenţa 
domestică aduce multă sufe-
rinţă...şi cei mai afectaţi sunt 
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Dieta care dã ţinere de 
minte 

 Pentru că se apropie exame-
nele, iată un top 10 al celor mai bune 
alimente pentru creier. Consumându-
le, veţi putea să vă concentraţi şi să 
memoraţi  mai uşor. 
 

1.Peştele - în special, acizii graşi 
omega îmbunãtãţesc capacitatea de 
învãţare şi memorare. Consumaţi mai 
mult peşte oceanic (ton, cod, sardine). 
Este recomandat sã mãnânci de 2-3 ori 
pe sãptãmânã şi memoria ta va fi una 
de nota 10.   

2. Salatã de varzã şi sfeclã roşie - 
excelente pentru o concentrare intensã.                                                 

3. Spanacul - are un puternic efect 
antioxidant, încetinind deficienţele de 
memorie şi problemele şistemului 
nervos.        

4. Ouãle - consumã în special 
gãlbenuş de ou.                         

5. Citricele - kiwi, portocalele, 
lãmâile, grepfruturile sunt tocmai bune 
într-o perioadã în care memoria are 
nevoie de un impuls din partea ta.        

6. Alunele şi nucile - consumã timp 
de câteva zile alune/nuci,conţin sub-
stanţe importante care influenţeazã 
procesul de memorare.    

7. Vinul roşu -  se pare cã puţin vin 
nu stricã niciodatã. Vinul ajutã şi 
de aceastã data îmbunãtãţind memoria. 

8. Grâul integral şi orezul brun—
foarte bogat în vitamine şi magneziu, 
acesta aduce un beneficiu important 
sãnãtãţii cognitive.              

9. Afinele - sunt importante surse de 
antioxidanţi, care „anihileazã” acţiu-
nea radicalilor liberi.                    

10. Ciocolata - ţine cont de conţinu-
tul de cacao din ciocolatã. Acesta tre-
buie sã fie ridicat (cel puţin 50-60%). 
                 

Pagina de sănătate 
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Ţigări, alcool, zahăr, cafeina: cât de 
rapid ne afecteaza organismul?    
 
              Atât viciile (fumatul, consumul de alcool), cat 
şi dieta nesănătoasă, bogată în zahăr, sare şi grăsimi 
rele ne afectează organismul într-un timp scurt. 
Care este topul substanţelor nocive în funcţie de viteza 
cu care produc dezechilibre în organism? 

Locul 6: grăsimile rele (trans şi saturate). Le găsim 
în special în margarină, produse de fast-food şi patise-
rie, biscuiţi, carne grasă, brânzeturi grase şi caşcavaluri. 
Aceste grăsimi favorizează apariţia cheagurilor de sân-
ge la doar 40-50 de minute după consumarea lor, con-
ducând la creşterea nivelului de colesterol rău din corp. 
Consumarea zilnică a alimentelor bogate în aceste 
grasimi creşte semnificativ riscul accidentelor cardio-
vasculare (şi pe cel al accidentului vascular cerebral). 

Locul 5: cafeina. O găsim în cafea, unele băuturi răco-
ritoare, băuturi energizante, ciocolată. Acţionează la 
nivel cerebral în 20-25 de minute. Acţiunea sa este 
complexă. Duce la eliberarea de adrenalina în corp, 
crescând prin aceasta ritmul cardiac şi tensiunea arteria-
lă. 

Locul 4: sarea. Consumată în exces, duce la rigidizarea 
vaselor de sânge în doar 12-15 minute. Cantitatea maxi-
mă de sare consumată la o masă ar trebui să nu depă-
şească 1,5 – 2 grame. Doza maximă de sare recomanda-
tă pentru o zi este  între 4 şi 6 grame. 

Locul 3: alcoolul. Acesta atacă creierul în 5-7 minute 
dacă este consumat pe stomacul gol. Consumat în canti-
tăţi foarte reduse, alcoolul este benefic pentru persoane-
le fără probleme de sănătate sau în cazul anumitor 
afectiuni cardiovasculare (cu condiţia de a nu fi asociat 
cu anumite medicamente specifice tratării hipertensiunii 
şi a unor afecţiuni cardiace). 

Locul 2: zaharul. Zahărul ne poate creşte glicemia şi 
secreţia de insulină în doar 2-3 minute. Ridicarea nive-
lului de insulină inhibă secreţia hormonilor de creştere 
şi slăbeşte sistemul imunitar. 

Locul 1: fumul de ţigara. Efectul său nociv asupra 
plămanilor şi a inimii este cvasiinstantaneu (de ordinul 
secundelor). Nivelul de oxigen din ţesuturi scade imedi-
at ce fumul de ţigară este inhalat şi revine la normal 
abia după 6 ore. Nicotina ajunge la creier după 5-7 mi-
nute de la inhalare. Fumul de ţigară ocupă primul loc nu 
doar prin viteza cu care acţionează: el este în top, con-
ducând detaşat, şi după criteriul nocivităţii. 



Intensificarea globalizării 
constituie trăsătura fundamentală a 
economiei mondiale la începutul 
secolului XXI. Ea se caracterizează 
prin accentuarea tendinţei de redu-
cere şi eliminare a barierelor dintre 
economiile naţionale, precum şi 
amplificarea legăturilor dintre aceste 
economi. 
Formele globalizării 
Comerţul internaţional -  o parte 
din ce în ce mai mare a bunurilor şi 
serviciilor consumate provin din 
importuri. În domeniul relaţiilor 
financiare externe, procesul de glo-
balizare se oglindeşte aşadar în creş-
terea mai rapidă a comerţului inter-
naţional faţă de producţia mondială. 
Dinamica rapidă a comerţului inter-
naţional constituie o consecinţă a 
adâncirii diviziunii internaţionale a 
muncii, a liberalizării accesului pe 
pieţele externe de bunuri şi servicii 
şi a progresului tehnici în domeniul 
transporturilor şi telecomunicaţiilor. 
Investiţiile străine directe - factorii 
determinanţi ai creşterii rapide a 
investiţiilor străine directe sunt: 
liberalizarea politicilor în domeniu; 
implementarea programelor de pri-
vatizare, cu participarea investitori-
lor străini; achiziţiile şi fuzionările 
de întreprinderi, ca urmare a sporirii 
concurenţei; noile tehnologii, care 
facilitează transporturile şi teleco-
municaţiile, precum şi organizarea 
managementului firmelor implantate 
la mari distanţe.  
Pieţele financiare – globalizarea 
activităţilor financiare a fost facilita-
tă de progresele în domeniul comu-
nicaţiilor şi informaticii. Odată cu 
pieţele financiare globale au apărut 
şi crizele financiare globale care au 
relansat discuţiile cu privire la  
avantajele şi dezavantajele procesu-
lui de globalizare.                            
     În domeniul protecţiei mediului 
problemele care se pun sunt: 
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- Gospodarirea deficitara a resurselor natu-
rale si barierele în calea biodiversitatii; 
- Nivelul îngrijorător al emisiilor de gaze - 
Schimbările climatice; 
Dovezile ştiinţifice sunt decisive 

Clima a variat şi va varia mereu 
din motive naturale. Factorii care influen-
ţează clima includ: schimbările radiaţiilor 
solare, erupţiile vulcanice care produc can-
tităţi imense de praf ce reflectă căldura de 
la soare şi o trimit înapoi în spaţiu, fluctua-
ţiile naturale ale sistemului climatic, pre-
cum schimbările curenţilor oceanici şi de 
aer sau fenomenul El Niño. 

Totuşi, aceste cauze naturale pot 
explica doar o parte din încălzirea rapidă şi 
fără precedent care se înregistrează în pre-
zent. 

Există dovezi concludente, susţi-
nute de majoritatea oamenilor de ştiinţă din 
domeniu, care spun că tendinţa prezentă de 
încălzire se datorează concentraţiilor cres-
cânde de „gaze cu efect de seră” care men-
ţin căldura în atmosferă, cauzate de activi-
tăţile umane, în special de arderea combus-
tibililor fosili pentru energie, având ca re-
zultat emisii de CO2. 
Realităţi ale schimbărilor climatice 

Cele mai de încredere cifre pri-
vind schimbările climatice observate sunt 
disponibile în cel de-al patrulea Raport de 
evaluare al IPCC. Consultaţi sinteza aces-
tui raport . 
Alte realităţi ale schimbărilor climatice 
includ: 
• Temperaturile Europei au crescut cu cel 
puţin 1 °C din 1850; 
• Gheaţa arctică s-a micşorat în fiecare an 
cu o suprafaţă egală cu cea a Scoţiei; 
• Nivelurile mărilor au crescut cu 3,1 mm/
an; 
• Catastrofele climatice anuale în Europa s-
au dublat în anii 1990; 
• Nivelul precipitaţiilor căzute în ultimul 
secol – în nordul Europei a crescut cu 10-
40%, în sudul Europei, acesta a scăzut cu 
20%; 
Care este cauza? 

Energia solară încălzeşte suprafa-
ţa pământului şi, pe măsură ce temperatura 
creşte, acesta reflectă căldura înapoi în 
atmosferă sub formă de energie infraroşie 
(raze infraroşii).  

O parte din această energie 
este absorbită în atmosferă de către ga-
zele „cu efect de seră”. 

Atmosfera se comportă similar 
pereţilor unei sere, lăsând să treacă lu-
mina vizibilă şi absorbind razele infra-
roşii în drumul lor către spaţiu, păstrând 
astfel căldura înăuntru. Acest proces 
natural se numeşte „efect de seră” şi 
este vital pentru păstrarea vieţii. Fără el, 
temperatura medie globală pe pământ ar 
fi de -18°C, pe când în prezent este de 
+15°C. 

Cu toate acestea, activităţile 
umane adaugă gaze cu efect de seră, 
mai ales dioxid de carbon, metan şi 
dioxid de azot, care măresc efectul na-
tural de seră şi cauzează încălzirea ac-
centuată a pământului. Această 
supraîncălzireantropică se numeşte 
efect de seră „intensificat”. 

 
Prof. Anca Onu 

 

 
Dacă te gândeşti la anul ur-

mător, însămânţează 
pământul; dacă te gândeşti 

la următorii zece ani,  
plantează un copac; dacă te 
gândeşti la următorii o sută 

de ani, educă oamenii!  
(Proverb chinezesc) 

  



 Eu, elevul secolului 
XXI, membru marcant în 
“liga”campionilor la frus-
trări şi temperamente exces-
şive, nu pot sa nu creez – 
uneori recunosc doar la 
nivelul gândurilor mele - 
profilul pedagogului ideal. 
Deci, cum arată? Nu cred ca 
e foarte important! Barbat 
sau femeie? Depinde de op-
tiuni!Coleric sau melan-
colic? Ei da, aici avem o 
problemă! Nu de puţine ori 
m-am întrebat dacă e mai 
interesant să ai un profesor 
indulgent care să tolereze 
micile răutăţi ale dis-
cipolilor săi sau să ai în faţa 
ta un “dictator”care să te 
oblige să respecţi cine ştie 

ce coduri etice pe care nici el, 
de fapt, nu prea le aplică.   
Deci e tare greu să te decizi în 
astfel de şituaţiii. Ideal e peda-
gogul care nu pune întrebări 
decât atunci când şimte că deţii 
raspunsul, care răspunde şi 
celor mai ascunse gânduri ale 
tale, care respectă cu sfinţenie 
proverbul ”tăcerea e de aur”, 
care aprobă cu delicateţea-i 
nativă excesele vestimentare 
ale câtorva farisei ai timpu-
rilor noastre….Da, acesta este 
idealul, dar, ce păcat, nu-i aşa 
că idealul se pierde odată cu 
şansa   noastră de a ajunge 
undeva sau cineva? Aşa că, 
dragă pedagogule,  suntem 
t a r e 
feric-

iţi că te avem pe tine, tu, cel 
care ne tolerezi neputinţa şi 
nebunia şi nepriceperea şi 
“nu ştiu-ul” ăla care te-a 
îmbătrânit inainte de vreme, 
şi multe ne-uri şi nu-uri care 
au început să facă parte din 
viaţa ta şi a mea. Fără tine 
însă eu, rătăcitorul timpu-
rilor noastre, aş deveni o 
mare negaţie! Deci, mulţu-
mesc pedagogule care poate 
fara să ştii sau să vrei te-ai 
transformat într-un model! 
 

Tiberiu Baciu, 12 A 
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NIMIC NU ESTE ÎNTÂMPLĂTOR….. 

     Adolescenţa reprezintă pentru mine cea mai fru-
moasă şi febrilă perioadă. 
    Un amestec de copilărie şi maturitate.  Mă avânt 
către idealurile mele, caut mereu acel ceva care să mă 
diferenţieze, sufăr când rămân doar cu speranţa.  
    Viaţa mea de licean se numără acum în sens invers. 
Încep să realizez că în câteva luni voi vobi despre 
aceşti ani care mi-au oferit atâtea la timpul trecut. 
Anumite lucruri se petrec mult prea repede pentru  a  
putea  reacţiona,  aşa  cum multe  lucruri  se  petrec 
prea  lent,  încât, până  la  finalizarea  lor pare că a  
trecut o veşnicie: asta e  frumuseţea adolescenţei. 
    Acestă vârstă m-a învăţat că că  într-o clipă  se pot  
spulbera  iluzii  şi  sentimente, dar mai presus de ori-
ce, mi-a arătat cum să evadez din profunzimea senti-
mentelor triste, prietenii sădind în mine zâmbete care  
străpungeau  întunericul cu  lumina  lor  şi  se împle-
teau  în  jurul inimii mele, făcând-o să tresară. 
   Îmi dau seama că liceul a trecut  atât de  repede,  
încât acum, când mă  pregătesc să plec, când mă uit în 
urmă, mi se pare  o casă dragă şi cunoscută, pe care 
ştiu că o voi mai revedea din când în când, doar aşa, 
ca să am motiv de bucurie. 
  Nu e uşor să fii adolescent, dar nimic nu poate înlo-
cui magia acestor ani, felul  în care percepi  fiecare  
lucru,  întrebările care  te macină şi al căror raspuns  îl 
poţi găsi a doua zi de dimineaţă sau poate nu-l mai 
găseşti niciodată. 

    Pe  scurt,  
adolescenţa  
este  iubire  
i n t e n s ă ,  
adunată  cu  
gelozie,  teama  de nou, ambiţie,  speranţă  şi  încredere,  
toate  înmulţite cu un număr mai mic  sau mai mare de ani, 
depinde de graba fiecăruia de a intra în viaţă. 
    Păşesc  timidă  în  afara  refugiului reprezentat de anii 
de liceu,  iar  lumea  mi se pare un infinit  în  care  mă 
pierd.  Încep să o cunosc, să-i cercetez căile tainice, văd 
viaţa ca pe o infinită provocare.   
    Poate  că  timpul  mă va  schimba, poate că obstacolele  
de pe drumul vieţii vor încerca să ma doboare. Ştiu sigur 
însă că voi fi un călător neobosit. Mă  voi transforma, mă  
voi naşte,  mai  inteligentă  şi  curajoasă,  îmi  voi  concepe  
eu  armele:  speranţele.  Voi deveni un vânător de fericire, 
un om care păşeşte către perfecţiune, un îndrăgostit, un 
artist, un războinic. 
   Acum,  la  sfârşit de drum, privesc  cu un ochean  în  
sufletul meu. Trecut, prezent, viitor – o  simbioză. Am  
ajuns  la o  răscruce de drumuri,  iar visul meu  e de-abia la 
început . 
Oare  întâmplător  adolescenţa  corespunde  perioadei    
liceului? 
Oare  este  întâmplător  că  cele mai  frumoase  amintiri  
sunt  din  această  perioadă? 
Oare  este  întâmplător  că  cele  mai  trainice  prietenii  se  
leagă  acum? 
Nu poate fi decât un răspuns: Nimic nu e întâmplător. 
                                                        Alina Lungu, clasa 12B 

 „Ne pregătim pentru viaţă care ESTE  
cântecul cerului sau armonia cosmică,  
vuietul surd şi monoton al ţărânei sau  zvonul nemărginit al împlinirii.”                                  (Lucian Blaga)  



    Ca urmare 
a deciziei 
Consiliului 
Europei din 
24 noiembrie 
2009, 2011 

este Anul European al Activităţilor 
de Voluntariat ce promovează 
Cetăţenia Activă. Scopul Anului 
European este acela de a încuraja şi 
susţine – prin schimburi de 
experienţă şi bune practici – 
eforturile comunităţii, statelor 
membre, autorităţilor locale şi 
regionale direcţionate spre 
dezvoltarea condiţiilor pentru 
societatea civilă de a derula 
activităţi de voluntariat în Uniunea 
Europeană şi spre creşterea 
vizibilităţii voluntariatului în UE. 
       Obiectivele Anului European 
Al Voluntariatului 
Scopul general al anului european 
este acela de a încuraja şi sprijini, 
prin schimburile de experienţă şi de 
bune practici, eforturile depuse de 
Comunitate, de statele membre, de 
autorităţile locale şi regionale 
pentru a crea la nivelul societăţii 
civile condiţii favorabile 
voluntariatului în Uniunea 
Europeana (UE) şi pentru a spori 
vizibilitatea activităţilor de 
voluntariat în UE. 
Ca să înţelegem cu toţii gradul de 
importanţă al initiaţivei Anul 
European Al Voluntariatului 
trebuie să cunoaştem şi să 
aprofundăm obiectivele generale. 
Ce încercăm să îndeplinim? Care 
sunt părţile vizate? Prin ce fel de 
activităţi reuşim ce ne propunem? 
Să amintim cele 4 obiective majore 
pentru 2011 - Anul European Al 
Voluntariatului:             
 - Crearea unui mediu propice 
voluntariatului pe teritoriul Uniunii 
Europene 
- Ameliorarea activităţilor de 
voluntariat prin încurajarea 
activităţilor în reţea, mobilitatea şi 
cooperarea între organizatori, în 
cadrul societatăţii civile şi în alte 
sectoare într-un context comunitar 
- Recunoaşterea activităţilor de 
voluntariat 
- Creşterea gradului de 
sensibilizare cu privire la valoare 
şi importanţa voluntariatului 
Voluntariatul în România 
     Voluntariatul în România s-a 

dezvoltat constant în ultimii 20 de 
ani. Anul Internaţional Al 
Voluntariatului 2001 a dat un 
impuls extraordinar acestei 
dezvoltări prin adoptarea Legii 
Voluntariatului. Odată cu intrarea 
României în Uniunea Europeană 
mişcarea de voluntariat a resimţit 
diminuarea semnificativă a 
finanţărilor externe care 
susţinuseră dezvoltarea sectorului 
nonprofit în general şi a 
voluntariatului în special prin 
retragerea finanţatorilor 
tradiţionali de pe piaţa românescă.  
 Prioritate naţională pentru AEV 
2011 este definirea unui rol clar, 
specific şi activ al statului în 
sectorul nonprofit şi în activităţile 
de voluntariat. 
Calendarul evenimentelor AEV 
2011 în România  
Potrivit celor două priorităţi 
majore de acţiune trasate de 
Comisia Europeană, respectiv 
"Bune practici: identificare şi 
valorizare" şi "Comunicare" iată 
care sunt principalele 10 acţiuni 
pentru îndeplinirea celor 4 
obiective de mai sus: 
- Conferinţa naţională de 
consultare cu privire la Strategia 
Naţională pentru Dezvoltarea 
Voluntariatului în Romania – 
noiembrie/ decembrie 2010. 
- Conferinţa Naţională de 
prezentare şi planificare a 
implementarii Strategiei Nationale 
pentru Dezvoltarea 
Voluntariatului în România – 
noiembrie/ decembrie 2011. 
- Consultări în cadrul grupurilor 
de lucru tematice: temele de 
discuţie vor acoperi bune practici 
în lucrul cu voluntarii, codul etic 
al voluntarilor şi al organizaţiilor 
care lucrează cu voluntari, 
standardul ocupaţional al 
coordonatorului de voluntari, 
forme de recunoaştere a 
activitaţilor de voluntariat şi a 
competenţelor dobândite prin 
aceste activităţi, asigurarea 
calităţii managementului 
voluntarilor etc. 
Platforma on-line de gestionare a 
cererii şi ofertei de voluntari – 
lansare 2011. 
      Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului – 9-15 mai 2011 
dedicata comunităţilor, 

voluntarilor şi organizaţiilor 
nonprofit. 
Make a Difference Day – 
octombrie 2011, un eveniment ce 
constă in mobilizarea unui număr 
foarte mare de actori şi voluntari 
care să schimbe ceva în 
comunităţile lor, pe parcursul unei 
zile. 
Gala Naţionala de Recunoaştere a 
Voluntarilor şi proiectelor de 
voluntariat – 5 decembrie 2011 –  
va urmări recunoaşterea la cel mai 
înalt nivel a muncii voluntarilor 
iar câştigătorii vor fi incluşi în 
ediţia specială a publicaţiei 
"Portret de voluntar". 
   Campania naţională de 
promovare a voluntariatului 
(permanent): secţiuni speciale 
web, promovare de filme şi 
fotografii cu voluntari şi proiecte 
de voluntariat, difuzare spoturi 
radio şi TV cu privire la 
voluntariat, realizare de emisiuni 
TV pe teme de voluntariat, 
atragerea de personalităţi publice 
necontroversate care să 
promoveze şi să susţină 
voluntariatul.  
    Caravana europeana în 
Romania – 9-15 mai 2011:  va fi 
organizat de Comisia Europeană 
cu un program fix care debutează 
la finalul anului 2010 în Belgia şi 
călătoreşte pe durata anului 2011 
în întreaga Europă. Caravana 
europeană va poposi în România 
în perioada 9-15 mai 2011 şi va fi 
localizată în principal în 
Bucureşti, ONG Fest 2011 – 6-8 
mai 2011.    
 
                     prof. Gilda Chiriluţă 

Anul voluntariatului 
2011 
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Motivaţie: 
• cetăţenia activă este 
un element cheie în 
dezvoltarea şi coeziunea 
democraţiei; 
• ne-discriminarea şi 
solidaritatea trebuie să 
fie componente cruciale 
ale societăţilor 
europene; 

Anul 2011 este a 10-a 
aniversare a Anului 

Internaţional al 
Voluntarilor sărbătorit 

de ONU (2001) 



       Anul 2011 va 
marca aniversarea a 
10 ani de la Anul 
Internaţional al Vol-
untariatului, celebrat 
în 2001, la initiativa 

Organizaţiei Naţiunilor Unite. O organiza-
ţie reprezentativă pentru activitatea de 
voluntariat la nivel mondial este conşider-
ată Crucea Roşie şi Semiluna Roşie. Miş-
carea Internaţională de Crucea Roşie şi 
Semiluna Roşie s-a nascut la iniţiativa unui 
om de afaceri elvetian, Henry Dunant 
(1828-1910) în anul 1859, după una dintre 
cele mai sangeroase batălii ale secolului, 
Bătălia de la Solferino. Dunant a atras 
atenţia lumii asupra neceşităţii de a înfiinţa 
societăţi de ajutor şi de a promova un 
acord internaţional cu privire la ajutorarea 
răniţilor şi la persoanele care îi îngrijesc.  
Bătălia de la Solferino a avut loc la 24 
iunie 1859, în nordul Italiei, unde armatele 
Franţei şi Austriei (peste 320 000 oameni) 
s-au luptat cu înverşunare timp de 16 ore. 

În urma 
confrun-
tării, nu-
mărul 
morţilor şi 
al răniţilor 
de pe 
câmpul de 
luptă a 
fost de 40 
000 . 
Bătăia a 

reprezentat o victorie pentru francezi, dar 
costul a fost enorm: cadavrele erau aşezate 
unele peste altele, iar răniţii zăceau neîn-
grijiţi. Numărul chirurgilor era insuficient. 
Deşi existau patru veterinari pentru a în-
griji o mie de cai, era doar un doctor pen-
tru acelaşi numar de oameni. 
       Henry Dunant venise pentru a-l întâlni 
pe Napoleon III în interes de afaceri. El a 
fost martor al imaginii oribile de după 
bătălie. Dezastrul umanitar l-a impresionat 
profund pe tânărul genovez. El a adunat 
oameni din satul învecinat şi a petrecut trei 
zile pentru a îngriji răniţii. Vorbele sale 
„Siamo tutti fratelli” (suntem cu toţii fraţi) 
au deschis inimile voluntarilor, care au 
îngrijit deopotrivă inamici şi compatrioţi. 
Henry Dunant s-a întors în Elveţia, unde a 
continuat să fie tulburat de coşmarul căruia 
îi fusese martor la Solferino. Astfel, a scris 
o carte ce se numea „O amintire de la 
Solferino”(1862). Principalul scop a lui 
Dunant era de a aduce în atenţia lumii 
cruda realitate a războiului, de aceea a 

trimis cartea sa familiilor domni-
toare din Europa, dar şi liderilor 
militari, politici, celor implicaţi în 

acţiuni filantropice şi prietenilor. Cartea a 
cunoscut un succes imediat şi neaşteptat, ea  
propunând două idei care s-au dovedit a avea 
o importanţă crucială: 
• înfiinţarea, în fiecare ţară, a unei so-
cietăţi de ajutorare a răniţilor pe timp de raz-
boi, alcatuită din voluntari; 
•       promovarea unui acord internaţional 
care să protejeze soldaţii răniţi pe câmpul de 
luptă şi pe aceia care îi îngrijesc, oferindu-le 
astfel un statut neutru. 
  „O amintire de la Solferino” a avut o influ-
enţă foarte importantă. În mai puţin de un an, 
a luat fiinţă o organizaţie mondială. Meritul 
lui Dunant a fost acela că a reuşit să convingă 
statele să codifice şi să recunoască obiceiurile 
războiului. 
        În acea perioadă, la Geneva, exista So-
cietatea pentru Bunăstare Publică, al cărei 
preşedinte era avocatul Gustave Moynier. 
Acesta a fost adânc impresionat de „O 
amintire de la Solferino”. L-a invitat pe 
Dunant să vină şi să vorbească despre cartea 
sa cu ceilalţi membri ai societăţii. Întalni-
rea a avut ca rezultat înfiinţarea unei comisii 
compuse din cinci membri. Alături de cei doi, 
din comisie mai făceau parte generalul    
Guillaume Henri Dufour, dr. Louis Appia şi 
dr.Theodore Maunoir. 
        Comisia s-a întrunit pentru prima oară la 
17 februarie 1863 şi s-a autointitulat 
Comitetul Internaţional pentru Ajutorarea 
Răniţilor, care, în 1876, urma să devină 
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii. În 
lunile care au urmat întrunirii Societăţii pen-
tru Bunăstare Publică şi înfiinţării Comitetu-
lui Internaţional pentru Ajutorarea Răniţilor, 
cei cinci membri ai societatii s-au angajat 
într-o activitate intensă, care, în octombrie 
1863, a dus la organizarea unei conferinţe 
internaţionale la Geneva – de fapt, o întrunire 
a experţilor din 16 ţări. În timpul acestei con-
ferinţe, s-a adoptat o emblemă distinctivă– o 
cruce roşie pe fond alb (reversul drapelului 
elveţian) – cu scopul de a identifica şi, prin 
urmare, de a proteja voluntarii care acordă 
ajutor soldaţilor răniţi. Astfel a luat fiinţă, ca 
instituţie, Crucea Roşie. La sfârşitul Confer-
inţei Internaţionale din 1863, prima idee a lui 
Dunant – de a înfiinţa o societate de voluntari 
în fiecare ţară – a devenit realitate prin înfiin-
ţarea primelor Societati Naţionale. Astfel de 
societăţi au fost înfiinţate, câteva luni după 
Conferinţa Internaţională, în Wurttemburg, 
Marele Ducat de Oldenburg, Belgia şi Prusia. 
Apoi au luat fiinţă societăţile din Danemarca, 
Franţa, Italia, Mecklenburg-Schwerin, 
Spania, Hamburg şi Hesse. Pe atunci, ele se 
numeau „comitete naţionale” sau „societăţi 
de ajutorare”, dar, mai târziu, au început să 
fie cunoscute sub denumirea de Societăţi 
Naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie. 

La sfârşitul primului război mondial, mari 
regiuni din Europa se aflau în haos: 
economia fusese distrusă, populaţia era 
decimată de epidemii, un număr mare de 
refugiaţi şi apatrizi îşi căutau un loc pe 
continent. Războiul a demonstrat clar 
nevoia de strânsă cooperare între Societă-
ţile de Cruce Roşie care, prin intermediul 
activităţilor desfăşurate pe timpul războiu-
lui în favoarea prizonierilor de război şi a 
combatanţilor, atrăseseră milioane de 
voluntari şi construiseră un mare orga-
nism de experţi. Henry P. Davidson, pre-
şedintele Comitetului pentru Război al 
Crucii Roşii Americane, a propus, la o 
conferinţa internaţională medicală (aprilie 
1919, Cannes, Franţa), „federalizarea 
Societăţilor de Cruce Roşie din diferite 
ţări, într-o organizaţie comparabilă cu 
Liga Naţiunilor, în scopul unei perma-
nente cruciade medicale pentru îmbună-
tăţirea sănătaţii, prevenirea bolilor şi ali-
narea suferinţei”. 
    Liga Societăţilor de Cruce Roşie a fost 
înfiinţată în mod formal, cu sediul la 
Paris, de către Societăţile de Cruce Roşie 
din Franţa, Marea Britanie, Italia, Japonia 
şi Statele Unite la 5 mai 1919, având ca 
prim obiectiv îmbunătăţirea sănătăţii 
oamenilor din ţările care avuseseră mult 
de suferit în timpul celor patru ani de 
război. De asemenea, era destinată „să 
consolideze şi să unească pentru activită-
ţile de sănătate, Societaţile de Cruce 
Roşie existente şi să promoveze crearea 
de noi societăţi”. O parte crucială a activi-
tăţii Federaţiei este de a oferi şi a coor-
dona asistenţa pentru victimele dezastre-
lor naturale şi ale epidemiilor. Din 1939, 
sediul sau permanent a fost la Geneva. 
     În 1991, s-a luat hotărârea de a 
schimba denumirea Ligii Societăţilor de 
Cruce Roşie şi Semilună Roşie în 
„Federaţia Internaţională a Societăţilor de 
Cruce Roşie şi Semilună Roşie”. În ultima 
perioadă este evidentă nevoia ca acestă 
organizaţie să funcţioneze, odată cu în-
mulţirea frecvenţei dezastrelor naturale, a 
războaielor, crescând numărul victimelor . 
Se poate aminti că şi şcoala noastră este 
parteneră cu organizaţia locală a Crucii 
Roşii, prin actul semnat în februarie 2010. 
La baza bunei funcţionări a tuturor or-
ganizaţiilor neguvernamentale trebuie să 
stea creşterea implicării sociale a tuturor, 
aceasta  fiind unul din principiile de bază 
ale unei societăţi moderne, iar educaţia 
este unul din pilonii esenţiali. Aşa că cei 
care doresc să devină voluntari ai Crucii 
Roşii (inclusiv elevii noştri) nu trebuie 
decât să semneze un accord şi, 
bineînţeles, să aibă vocaţie pentru a ajuta! 

                                                                                      
Prof. Xenia Corina Anghel 
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   Pe 15 februarie 2011, s-
au împlinit 160 de ani de la 
naşterea celui care a fost 
supranumit „omul şco-
lii”pentru că a regândit dis-
cursul educaţional clasic şi, 
prin exemplul său de acţiu-
ne, ne-a lăsat o moştenire 
prea puţin apreciată la ade-
vărata ei valoare în zilele 
noastre. Matematician, fizi-

cian, sociolog, profesor, dar şi om 
politic al vremii, Spiru Haret 
(1851-1912) s-a născut la Iaşi 
în 1851, în familia unui jude-
cător. A studiat la Dorohoi, 
Iaşi şi Bucureşti, iar în  1875 
şi-a luat licenţa în matemati-
că, la Paris. Tot aici şi-a sus-
ţinut şi teza de doctorat, în 
1878, cu o lucrare despre 
varietatea axelor orbitelor 
planetare. Prin aceasta, Spiru 
Haret, impunându-se ca unul 
dintre pionierii ştiinţei cos-
mosului, iar contribuţiile lui 
din domeniul astronomiei 
fiind recunoscute şi apreciate 
de numeroşi savanţi din Paris 
de la acea vreme. A refuzat 
apoi oferta de a preda ca pro-
fesor universitar în Franţa, 
preferând să revină în ţară.  
Pe lângă intensa şi susţinuta 

activitate didactică şi ştiinţifi-
că, Spiru Haret s-a implicat 
activ, ca membru al Partidu-
lui Naţional Liberal, în viaţa 
socială şi politică a ţării de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea 
şi începutul celui de al XX-
lea, fiind unul dintre principa-
lii iniţiatori ai proceselor de 
modernizare a României.  
La alegerile din 1896, Spiru 

Haret a intrat pentru prima dată în 
Parlamentul României ca deputat de 
Ilfov. A fost ministru în trei guverne 
(1897-1910), deputat în cinci parla-
mente (1896-1912, incluşiv deputat 
de Covurlui, în legislatura 1901-
1905). Ca ministru al Cultelor şi In-
strucţiunii Publice a condus reforma 
învăţământului secundar şi superior 
din 1898, înfiinţând cele trei secţiuni 
ale claselor V-VIII, claşică, modernă 
şi reală. Apoi, a extins durata anilor 

de studiu până la opt ani, aşa cum 
era şi în celelalte ţări europene; a 
unificat învăţământul primar ele-
mentar în toată ţara, pornind de la 
premisa că „şcoala primară să fie 
adevărata şcoală naţională”, prin 
naţională Haret referindu-se la ne-
cesitatea înţelegerii de către elevi a 
ceea ce înseamnă ideea de patrie şi 
de a fi român; a instituit certificatul 
de absolvire (bacalaureatul) şi s-a 
îngrijit de editarea de carte şcolară, 
procedând în aşa fel încât manuale-
le, printr-un preţ redus, să fie acce-
sibile şi copiilor săraci. La fel de 
importante rămân şi acţiunile lui 
sale din mediul rural, unde a dema-
rat un amplu proces de regenerare a 
satului românesc printr-o susţinere 
materială, dar şi morală, a celor care 
aveau menirea să facă educaţie şi să 
răspândească cultura naţională – 
învăţătorii şi preoţii. Încă din primii 
ani ai activităţii sale politice, Spiru 
Haret şi-a concentrat eforturile în 
următoarele direcţii: să „se facă 
obşti pentru a arenda moşii”, să „se 
ferească ţăranii de băuturile alcooli-
ce”, să „opună ţăranii rezistenţă faţă 
de cămătarii satelor”, să „se con-
struiască localuri de şcoală, biserici 
şi cămine în toate satele” unde ţăra-
nul „să capete învăţătură şi frică de 
lege şi de Dumnezeu”. Spiru Haret 
era împotriva examenului-loterie şi 
a examenului-fraudă, considerând 
că un examen trebuie redus la un 
număr de cunoştinţe esenţiale, ur-
mând să se constate nu volumul de 
cunoştinţe memorate de candidat, ci 
până la ce punct instrucţiunea i-a 
format spiritul şi judecata. 

Ca urmare a activităţii lui 
Spiru Haret, între 1897 şi 1910, s-au 
ridicat în toată ţară 2343 de şcoli 
(din care 1980 în timpul în care 
Haret a fost ministru), iar rata anal-
fabetismului a scăzut cu aproxima-
tiv 20% în decursul perioadei cu-
prinse între 1899 şi 1909. Totodată, 
frecvenţa elevilor la şcoală a crescut 
cu 50% în anul şcolar 1909-1910, 
faţă de anul şcolar 1897-1898. Ală-
turi de aceste cifre şi statistici mai 
trebuie amintit că Spiru Haret este 
cel care s-a ocupat de înfiinţarea 
primelor grădiniţe de copii din ţară 

şi cel la iniţiativa căruia   i-a 
fost cumpărată lui George 
Enescu vioara Stradivarius       
Trebuie subliniat faptul că 
Spiru Haret s-a luptat mereu cu 
inerţia şi dezinteresul oameni-
lor politici ai vremii, încercând 
prin orice mijloace să-i mobili-
zeze şi să-i sensibilizeze, iar 
atunci când a fost impiedicat 
să-şi ducă la bun sfârşit proiec-
tele, s-a văzut nevoit să-şi dea 
demisia. Astfel, la 1 iunie 
1908, Haret şi-a prezentat de-
misia sa din guvernul Dimitrie 
Sturdza, comunicându-i aces-
tuia: „Dacă nu mi se permită 
să administrez şcoalele cum 
înţeleg eu, vă rog să fiu des-
cărcat de o sarcină care-mi 
impune numai responsabilităţi 
şi nimic altceva. Vă rog să 
credeţi că în nici un chip nu 

pot să merg mai departe în 
condiţiunile acestea”.             

Ca om, Spiru Haret a 
fost modest, cu vederi demo-
cratice, cinstit, fără seamăn de 
bun. Nu a amăgit sau dezamă-
git pe nimeni în viaţă. A fost 
drept, hotărât şi de o exactitate 
proverbială. Era tăcut, dar ex-
trem de muncitor. Şi oamenii 
l-au îndrăgit pentru fapte şi l-
au perceput ca fiind un izvor 
dătător de viaţă, un deschizător 
de drumuri, el rămânând pen-
tru generaţiile viitoare un mo-
del de om politic, iar pentru 
cadrele didactice şi lumea  
ştiinţifică, un model de peda-
gog deplin.  

 
Prof. Ramona Elena Livan 

SPIRU HARET –  
REFORMATORUL ŞCOLII ROMÂNEŞTI 
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“Civilizaţia este 
rodul unei bătă-
lii neîncetate şi 
în orice bătălie 
înfrângerea e 
poşibilă, la fel 
ca şi victoria.” 
 
“A nu sprijini 
lupta pentru  lu-
minarea poporu-
lui, a lucra con-
tra existenţei lui, 
este totuna.” 
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“Familia este 
cea mai veche 

dintre toate 
societăţile şi 

singura 
naturală.” 

J.J. Rousseau 

                        Rolul familiei în societatea românească 

         Familia este considerată un 
tip aparte de instituție socială cu 
rol important in societatea româ-
nească. Pentru orice copil mic 
familia este primul univers pe 
care îl descoperă și pe care nu o 
poate părăşi deoarece ea îi con-
trolează viața. Din punct de ve-
dere sociologic, familia ca formă 
specifică de comunitate umana, 
desemnează grupul de persoane 
unite prin căsătorie, filiație sau 
rudenie, ce se caracterizează prin 
comunitate de viață, de senti-
mente, interese şi aspirații. Ru-
denie indică tipurile de relații pe 
baza cărora se poate întemeia o 
familie și poate fi la rândul ei: 
biologică, bazată pe legături de 
“sânge”, socială, prin căsătorie și 
spirituală precum nășia, frăția de 
cruce etc. Pot exista, totodată, și 
grupuri de oameni care au relații 
afective puternice și care nu for-
mează o familie  precum sunt 
vecinii din mediul urban, grupul 
de prieteni etc. Astfel de relații 
care nu se bazează pe gradele de 
rudenie sunt numite rude fictive. 
 Familia poate deține în 
societate diferite funcții pre-
cum:a) funcția status, deoarece 
oferă primele statusuri adică cel 
de soț/soție, fiu/fiică, mamă/tată; 
b) funcția afectivă se referă la 
faptul ca orice ființă umană își 
găsește echilibrul emoțional în 
cadrul familiei; c) funcția protec-
tivă se referă la faptul că oamenii 

sunt protejați de familie; d) 
funcția economică se referă la 
faptul că familia este o unita-
te economică, de consum și 
de producție; e) funcția de 
reproducere este una biologi-
că asigurându-se creșterea 
demografică a societății; f)
funcția de socializare se refe-
ră la faptul că familia asigură 
educație copiilor—se învaţă 
comportamente, abilități, 
informații necesare fiecărei 
persoane pentru a trăi și pen-
tru a se dezvolta într-o socie-
tate. 
  Familia a cunoscut 
o permanentă evoluție în 
timp, asupra sa punându-şi 
amprenta transformările din 
viața economică şi socială, 
moravurile, tradițiile şi obice-
iurile. Putem spune ca între 
familie, pe de o parte, şi viața 
socială în ansamblul ei, pe de 
altă parte, are loc un perma-
nent proces de influențare, de 
condiționare, de ajustare. La 
nivelul vieții de familie, în 
relațiile dintre parteneri, 
schimbările nu au aceeași 

esență şi profunzime ca cele 
din viața socială şi, mai ales, 
se instaurează în timp. 
             F a c t o r i i  c a r e 
influențează elementele defi-
nitorii ale familiei sunt: eco-
nomici, sociali, morali, juri-
dici, ei având o înrâurire deo-
sebită asupra constituirii fa-
miliei, încheierii căsătorii, 
relațiilor dintre soți, relațiilor 
dintre parinţi şi copii în ansam-
blul  vie ț i i  de famil ie . 
Familia nu poate subzista izolat 
de restul societăţii, ea este o 
componenta a societăţii, un 
organism viu care trăieşte şi 
respiră odata cu ea. Ca urmare, 
crizele din societate se reflectă 
în viața de familie, în relațiile 
dintre membrii acesteia, 
influențând comportamentul 
partenerilor şi desfășurarea ra-
porturilor dintre parinţi şi copii, 
dintre soți precum şi a raportu-
rilor acestora cu ceilalți membri 
ai societăţii. Faptul că societa-
tea de astăzi se confruntă cu 
grave probleme economice şi 
sociale determină acutizarea 
crizelor familiale, creșterea 
violenţei între membrii familiei, 
a numărului de abandonuri şi, 
din păcate, amplificarea îngrijo-
rătoare a infracționalității, acest 
fenomen acaparând tot mai 
mult minorii şi tinerii, care de 
multe ori pășesc în viață 
lovindu-se de rigoarea legii, 

ratând astfel șansa de a 
evolua în societate, 
încadrându-se în ceea ce 
s ta t i s t i c i le  numesc 
"eșecuri ale procesului de 
socializare primară". 
  

 
Prof. Ana-Maria Golat

   

Familia este 
prezenţa 

esenţială, acel 
ceva care nu te 

părăseşte 
niciodată, chiar 
dacă constaţi că 

trebuie să o 
părăseşti. 



   Pentru Mircea 
Eliade, sacrul şi 
profanul repre-
zintă două mo-
duri de a fi în 
lume, două 

situaţii existenţiale asumate de om de-a 
lungul timpului. Aceste două modalităţi 
existenţiale nu prezintă interes doar pen-
tru istoricul religiilor, ci necesită aborda-
re interdisciplinară, interesând atât istori-
cul, cât şi sociologul, etnologul, 
pşihologul sau filosoful. 
 Această disociere esenţială sa-
cru – profan este produsul unei experien-
ţe ireductibile care traduce o şituaţie 
existenţială, anume aceea a alegerii între 
planul sacru şi cel profan al vieţii. Spiri-
tul uman nu poate fi imaginat „fără con-
ştiinţa unei lumi reale şi semnificative 
care este strâns legată de descoperirea 
sacrului.” 
            Experienţa sacrului este strâns 
legată de efortul omului de a crea o lume 
şi a semnifica, pentru că „orice mit, rit, 
credinţă sau figură divină reflectă experi-
enţa sacrului şi implică acţiunile de fiin-
ţă, semnificaţie şi adevăr”. Pentru 
Eliade, doar experienţa sacrului poate 
oferi deschiderea şi revelarea semnifica-

ţiilor esenţiale, profunde şi originare 
întrucât „la nivelurile cele mai arhaice 
de cultură, a trăi ca fiinţă umană este, în 
sine, un act religios, căci alimentaţia, 
viaţa sexuală şi munca au o valoare 
sacramentală. A fi sau, mai degrabă, a 
deveni om înseamnă a fi „religios”. 
 Dacă tot ceea ce este sacru 
devine real, semnificativ, inteligibil, 
prin opoziţie, profanul devine ireal, 
nesemnificativ, neinteligibil. Deschide-
rea spre sacralitate – considerată de 
Mircea Eliade inerentă condiţiei umane 
– îi facilitează omului accesul la o altă 
realitate, de un cu totul alt ordin, care se 
relevă ca reală, puternică şi plină de 
semnificaţii. Toate activităţile ce nu au 
semnificaţie sacră devin profane, lipsite 
de autenticitate şi nesemnificative. 
 Sacrul, referinţă absolută, este 
cel care, prin excelenţă, instituie semni-
ficaţia, iar profanul este irealul, neutrul, 
nesemnificativul. Sacrul instituie, ast-
fel, o ruptură de nivel ontologic, iese 
din sfera experienţei profane pe care o 
neagă, neceşitând o hermeneutică speci-
ală care să descifreze şi să interpreteze 
fenomenele religioase în propriul lor 
plan de referinţă, cel al realităţii sacre. 
 Cele două domenii, sacrul şi 
profanul, sunt „alternative, reciproce şi 
complementare, sacrul se poate camufla 
în profan, iar profanul poate institui 
sacrul.” 
 „Profanul” nu este decât o 
nouă manifestare a aceleiaşi structuri 
constitutive a omului care, înainte, se 
manifesta prin expreşii „sacre”. Acesta 
echivalează cu o dialectică originală ale 
cărei consecinţe sunt: sacrul dobândeşte 
uneori semnificaţii profane încât devine 
„irecognoscibil”, iar profanul poate 
dobândi uneori semnificaţii sacre. De 
această din urmă problemă, cea a posi-
bilităţii profanului de a deveni prin el 
însuşi sacru, Eliade nu se ocupă decât 
în mod aluziv, considerând că problema 
depăşeşte competenţa istoricului religii-
lor, cu atât mai mult cu cât procesul 
este încă în stadiul iniţial. Desigur, 
Eliade vizează aici contextul lumii mo-
derne, radical secularizate, în care 
„experienţa religioasă e camuflată în 
con t ra r iu l  e i ,  a - sp i r i tua l i t a t e , 
antireligiozitate, opacitate”. 
      Problema „irecognoscibilităţii 

sacrului” în realitatea profană constitu-
ie un element important în concepţia 
lui Mircea Eliade despre dialectica 
sacrului şi, în acelaşi timp, un element 
de unitate a beletristicii sale. 
 „Misterul măştii” sau al ca-
muflajului poate funda o adevărată 
metafizică fiind „misterul însuşi al 
condiţiei umane”, ce ţine de o anumită 
dialectică a camuflării sacrului în pro-
fan, a spiritului în materie, ori a fantas-
ticului în „realul absolut”. 
   Paradigmatică este cortina din 
nuvela fantastică „Adio!” care repre-
zintă limitele cunoaşterii. Prin ridica-
rea ei, omul are şansa de a înlătura 
vălul aparenţelor. Cortina ar putea 
semnifica, astfel, chiar hotarul dintre 
dintre sacru şi profan, cei instalaţi în 
profan nu pot trece dincolo de ea, iar 
cei de pe scenă sunt înrădăcinaţi în 
realitate. 
 I r e c o g n o s c i b i l i t a t e a 
transcedentalului „reprezintă un tip 
special de dialectică a sacrului, în care 
sacrul nu numai că este camuflat în 
profan, dar se identifică cu acesta până 
la desăvârşire, încât devine nerecunos-
cut, irecognoscibil. 
 Ba chiar mai mult, Eliade va 
considera că „procesul de sacralizare a 
lumii, a vieţii şi a istoriei îşi are origi-
nea în incapacitatea de înţelegere a 
misterului camuflajului sacrului în 
profan.” 
 Regăsind simbolismul arhaic, 
omul modern ar fi capabil să descope-
re noi dimensiuni existenţiale, eveni-
mentele şi crizele istorice putând fi 
valorizate ca „probe iniţiale”, ca mo-
mente sau ocazii pentru noi creaţii 
spirituale. 
 
 

Prof. Drăgănescu Traian 
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 To t u l  e s t e 
posibil, împotriva 
tuturor raţiunilor. 

Mircea Eliade 



     P o m p e l e 
cu lobi asigu-
ră un proces 
de pompare 
uniformă şi se 
utilizează la 
transportarea 
p r o d u s e l o r 
pentru care 

este obligatoriu să se păstreze 
structura iniţială. Oferind un debit 
uniform şi continuu, pompa este 
adecvată pentru pomparea produ-
selor cu o viscozitate ridicată. În 
varianta standard a pompelor sunt 
luate în considerare cerinţele igie-
nice şi este prevăzută o utilizare 
simplă şi obişnuită. 
Lichidele eterogene 
Pompele cu lobi pot pompa lichi-
de eterogene cu următoarele ca-
racteristici: 
- cele mai înalte cerinţe igienice: 
ele vehiculează preparate alimen-
tare, medicamente 
- structură fină: transportă creme, 
parfumuri, săpunuri, ciocolată 
- conţinut de particule tari: pentru 
categoria medicamentelor, paste-
lor 
- vâscozitate maximă de până la 
100000 Cp 
- temperatura de până la 120oC 
În continuare, sunt prezentate 
câteva exemple de utilizare a 
pompelor cu lobi: 
 
 
Industria alimentară                                                            

   Construcţia dispozitivului este 
adecvată pentru pomparea lichi-
delor cu vâscozitate variabilă, 
corespunde unor înalte 
cerinţe de igienă şi 
aşigură o pompare fină 
a produselor. Pompele 
cu lobi pot pompa 
diferite lichide la o 
minimă combinare sau 
debit minim, care con-
ţin particule solide. Se 
utilizează la pomparea 
produselor ca de 
exemplu: ciocolată, 
lapte, iaurt, ulei, bere, 
vin. 
Industria farmaceutică 
Pompele cu lobi sunt utilizate 
pe scară largă în industria far-
maceutică, datorită calităţilor 
igienice ale  acestora, conţinând 
piese fabricate din materiale cu 
un conţinut scăzut de carbon, cu 
un regim de pompare a lichidu-
lui uniform şi cu o dozare   
exactă. 
Industria cosmetică 
Cerinţele tehnice trebuie întru-
nite şi în acest domeniu ca şi în 

industria alimentară şi farmace-
utică. În  acest domeniu pompe-
le cu lobi pot asigura o trans-
portare uniformă a lichidului, 
cu debite ridicat şi în acelaşi 
timp oferă posibilitatea spălării 
CIP. Pompele de acest tip se 
utilizează pentru pomparea cre-
melor, parfumurilor, săpunuri-
lor.  

Industria chimică şi indus-
tria prelucrătoare a celulozei 
şi hârtiei 

Pompele cu lobi oferă posibili-
tatea pompării atât a lichidelor 
cu o structură fină cât şi a li-
chidelor agresive din punct de 
vedere chimic, ca de exemplu, 
nămol, paste. Pompele asigură 
o înaltă fiabilitate şi rentabili-
tate. Pompele cu lobi sunt uti-
lizate cel mai frecvent în cazul 
pompării adezivilor şi vopsele-
lor. 
 

Prof. Claudia—Liliana 
Guguilă  

Utilizarea pompelor cu lobi în industrie  
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Tehnologia este un dar de 
la Dumnezeu. După darul 
vieţii, este poate cel mai 
mare dintre darurile lui 
Dumnezeu. Este mama 

civilizaţiilor, a artelor şi a 
ştiinţelor. 

 (Freeman Dyson) 



     În vara anului 1910, un grup de 
geologi englezi, împreună cu ghi-
zii lor indieni, cu animalele de 
povară, cai şi catâri, au fost găsiţi 
mor ţ i ,  pe malul  Lacului 
McGinnis, din Ontario, Canada, 
după ce au poposit peste noapte 
acolo. 
     Cele 12 persoane şi animalele 
lor, incluzând câinii, nu prezentau 
niciun fel de urme de violenţă sau 
otrăvire, moartea lor rămânând un 
mister nerezolvat pentru mai mul-
te decenii. Bineinţeles, aşa s-au 
născut o mulţime de superstiţii 
privind acest lac, aşezat într-un 
frumos crater vulcanic. Morţi 
neexplicate, pe marginea altor 

lacuri similare, cum ar fi Lac 
Pavin din Franţa şi Lacul 
Kartner See din Austria, între 
1910 şi 1920, au atras atenţia 
oamenilor de ştiinţă, însă aceştia 
nu au reuşit să determine cu exac-
titate cauza morţilor, în ciuda unui 
efort maşiv. Localnicii au acceptat 
situaţia şi s-au mulţumit cu expli-
caţia că acele lacuri au fost bleste-
mate de iele, spirite şi stafii, şi 
trebuie evitate.                                        
     În anul 1935, geologul german 
Ingo Findenegg a întreprins  studii 
intense asupra Lacului Kartner 

See, descoperind faptul că, la o 
mare adâncime, lacul avea două 
straturi de apă, cu temperaturi şi 
conţinut chimic diferit, care nu se 
amestecau, rămânând separate. El 
a numit acest FENOMEN  
"meromictic", sau "de ape care nu 
s e  a m e s t e c ă " . 
     În 1937, geologul canadian 

Evelyn G. Hutchinson a studiat lacul 
McGinnis, găsind că stratul de apă de 
la fund era saturat, la maximum, cu 
d i o x i d  d e  c a r b o n .  
Limita de separare dintre acest strat 
de apă şi cel de deasupra era imper-
meabilă pentru dioxidul de carbon, 
creând un echilibru osmotic static, 
care permitea acumulări de acid car-
bonic la o concentraţie de 50%, con-
diţii în care nu se putea menţine 
niciun fel de formă de viaţă acvatică.  
     În momentul în care, din cauza 
unui şoc cauzat de vreun cutremur sau 
de o schimbare bruscă de temperatu-
ră, imensa masă de gaz din apă era 
degajată exploziv, sub forma unui nor 
dens de dioxid de carbon. Fiind mai 
greu decât aerul, acest nor rămânea 
aproape de sol. Aşa se explică morţile 
prin asfixiere ale tuturor victimelor 
acestor lacuri ucigaşe.  Un martor 
ocular al unui astfel de fenomen, în 
Australia, în 1939, pe malul Lacului 
Fidler, şi-a aprins ţigara, stând în 
picioare, în timp ce colegul său nu 
putea aprinde focul, pe pământ, având 
şi simptome de sufocare.  Stratul de 
dioxid de carbon avea o grosime de 
vreun metru, lipindu-se de sol. 
Deasupra lui exista aer suficient 
p e n t r u  a  m e n ţ i n e  v i a ţ a . 
În august 1965, peste 50 de persoane, 
în majoritate păstori de vaci, au murit, 
împreună cu vreo 1.000 capete de 
vite, pe malul Lacului Kivu, din 

Rwuanda.                     
    În august 1984, 37 de persoane, 
plus vitele lor, peste 1.200 de capete, 
au murit subit pe malurile Lacului 
Monaun, în Camerun. În august 
1986, 1.700 de persoane şi peste 
4.000 de vite, au murit, peste noapte, 
în satele de pe malurile pitorescului 
Lac Nyos, tot din Camerun. 

La fel, în Canada şi Australia, s-a 
interzis accesul turiştilor la ţărmul 
lacurilor găsite a fi meromictice.  
Alte lacuri notorii pentru morţi 
cauzate prin asfixiere, din cauza 
dioxidului de carbon emanat de la 
fund, sunt Salt Lake în Utah, SUA, 
lacurile Mahoney şi Green 
Lake, în statul New York, 
Paulat Kerakut, în Malaezia, 
Jellyfish Lake (Lacul Meduzei) 

din Palau, Lacul Strandvatnet 
din Norvegia, Lacul Ninji din 
C a m e r u n . 
    Toate lacurile ucigaşe din 
Camerun sunt aliniate cu un lanţ 
de vulcani stinşi, din masivul 
Oku, fiind formate în cratere 
e x t r e m  d e  a d â n c i . 
Caracteristica cea mai importantă 
a lacurilor ucigatoare, bazată pe 
fenomenul meromictic, este 
topografia lor: în sectiune conică, cu 
pereţi aproape verticali, adânci de 
peste 200 de metri. Toate au 
emişiuni geologice gazoase care 
conţin dioxid de carbon (75%) 
dioxid de sulf (20%) şi clor (5).       
     Există informaţii cum că şi în 
Romania s-ar găsi astfel de lacuri 
meromictice, cum ar fi Lacul 
Vidra, din Munţii Lotrului, şi 
mai multe lacuri minore din 
R e t e z a t . 
Chiar dacă nu există rapoarte 
oficiale ale unor cazuri de asfixie 
cu dioxid de carbon, folclorul 
local este totuşi plin de aluzii şi 
superstiţii ce ar indica acest lucru.  
De asemenea, izvoarele naturale de 
dioxid de carbon, venite din 
adâncimea pământului, abundă şi 
în România, de la cele din zona 
Secuimii (Borsec), la Dealul 
Negru, de lângă Piteşti, la Dealul 
Feleacului, de lângă Cluj-Napoca, 
ori la cel de lângă Ocna Sibiului. 
 

Prof. Iuliana Bocşan 

Curiozităţi geografice 
Fenomene extreme: Lacurile care ucid în somn 
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Autoaprinderea spectaculoasă 
      
      Pe o buca-
tă de hârtie 
amestecaţi 1 g 
de clorat de 
potaşiu cu 1 g 
de zahar pulbe-
re  (pudră ) . 
Amestecarea se 
va face cu aju-
torul unei bucă-

ţele de carton. Turnaţi apoi ameste-
cul în capacul unei cutii de cremă de 
ghete sau în orice alt vas mic de me-
tal sau faianţă, ori porţelan (o ceşcu-
ţă de cafea uzată), aşezaţi vasul pe o 
cărămidă, undeva în aer liber, şi pi-
curaţi deasupra 1-2 picături de acid 
sulfuric (de la un acumulator de ma-
şină), ţinând braţul întins, de la dis-
tanţa de circa 1m. Dupa câteva se-
cunde, veţi aşista la un fenomen 
splendid şi surpinzător: amestecul se 
va aprinde brusc, arzând cu o flacără 
vie, strălucitoare şi colorată în violet 
(datorită ionului de potaşiu). Rezultă 
şi puţin fum cu miros plăcut de zahăr 
ars. Reacţia este o oxidare violentă, 
până la aprinderea zahărului, de către 
dioxidul de clor, care rezultă din 
combinarea cloratului de potaşiu cu 
acidul sulfuric. În loc de zahăr puteţi 
foloşi şi glucoză, amidon sau colofo-
niu (sacâz). Dacă vreţi ca flacăra să 
fie mai strălucitoare, adăugaţi în 
amestec 0,5 g pulbere(bronz) de alu-
miniu şi 1 g pulbere (pilitură) de fier. 
 
Un alt fenomen spectaculos 
 Pe o placă de faianţă sau o 
cărămidă aşezaţi capacul de tablă al 
unei cutii de cremă de ghete sau o 
ceaşcă de cafea uzată. Introduceţi 1g 
de permanganat de potaşiu, apoi, de 
la distanţa de 1m, picuraţi   3-4 pică-
turi de acid sulfuric. În scurt timp se 
va forma un fel de ulei gros, de cu-
loare violetă sau verde-brun. Dacă 
deasupra acestui ulei veţi apropia o 

sârmă înfăşurată cu 
vată înmuiată în benzi-
nă, alcool, acetonă sau 
benzen va urma… 
aprinderea spontană, 
fără explozie. Este o 
scamatorie care stâr-
neşte totdeauna uimi-
rea celor care nu cu-
nosc tainele chimiei. 
De fapt, substanţa ule-
ioasă este heptaoxidul de mangan 
rezultat  din reacţia permanganatului 
de potaşiu cu acidul sulfuric. Acesta 
este instabil şi la temperatura de 40-
50 grade C se descompune în dioxid 
de mangan sau oxid de mangan (în 
cazul unei descompuneri mai ener-
gice) şi oxigen atomic. Acesta din 
urma, cu oxigenul din aer, conduce 
la reacţia de formare a ozonului. 
Într-o atmosferă de ozon, substanţe-
le combustibile foarte volatile, cum 

sunt benzina, eterul, alcoolul, etc. se 
autoaprind. 
 
Sfărâmătorul de stânci 
 Ştiaţi că oxigenul este 
foloşit şi ca explozibil?            Într-
adevăr, acest gaz are forţa necesară 
să sfărâme şi stâncile. Din 800 litri 
de oxigen gazos se obţine un litru de 
oxigen lichid. Prin îmbibarea cu 
oxigen lichid a oricărei substanţe 
combustibile poroase (turbă mărun-
ţită, praf de cărbune, rumeguş) se 
obţin substanţe explozibile care se 
numesc oxiliquite. “Viaţa”, 
oxiliquitelor este de 15-60 minute, 
de aceea ele se prepară pe loc, acolo 
unde este nevoie de forţa lor, for-
mând un explozibil ieftin . 

 
Prof. Anişoara Tudorancea 

Curiozităţi ştiinţifice 
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“Nicio lege a naturii, oricât 
de generală, nu a fost enun-
ţată total, dintr-o dată; des-
coperirea ei a fost precedată 
de multe presentimente."  

“Am putea trăi în prezent 
fără un Platon, dar ne-ar tre-
bui un număr dublu de 
Newtoni pentru a descoperi 
secretele naturii şi a aduce 
viaţă în armonie cu legile 
naturii."  

“Spritul cel mai pătrunzător, 
in faţa căruia se vor deschi-
de posibilităţi de a înclina, 
nu tabele, ci planete, este 
spiritul investigator al omu-
lui. Crede în acest lucru."  

Dmitri Mendeleev  



    Programele de educaţie de-a 
lungul întregii vieţi au devenit în 
toata lumea o prioritate a şistemelor 
de învăţământ. Educaţia adulţilor 
este o problemă conştientizată şi 
abordată sistematic de ţările euro-
pene, ca o resursă enormă pentru 
dezvoltări tehnice, economice, 
institutionale. 

   Educaţia adulţilor, ca dimensiune 
specială a educaţiei de-a lungul 
întregii vieţi (life long learning 
education) însumează activităţile 
care au ca scop dezvoltarea 
cunoştinţelor, capacităţilor, compe-
tenţelor şi atitudinilor de care adul-
tul are nevoie într-o anumită 
situaţie din viaţa sa, în scopul de a-l 
ajuta să-şi găsească locul şi rolul 
cele mai potrivite în societatea în 
care trăieşte. 

    Astfel, educaţia adulţilor permite 
şcolilor profeşionale, liceelor, 
colegiilor să-şi sporească aportul la 
dezvoltarea comunităţilor şi să-şi 
consolideze resursele extrabuge-
tare. 

      În cadrul Colegiului Tehnic 
“Aurel Vlaicu” Galaţi, există o 
tradiţie de peste 40 de ani în educa-
ţia adulţilor prin programul de pre-
gătire din cadrul Şcolii de Maiştri. 
Acest program a fost la baza dez-
voltării economice a comunităţii  
locale prin furnizarea de servicii  în 
domeniul  instruiri  tehnice a per-
sonalului  firmelor tradiţionale 
(ŞIDEX S.A., MEHID S.A., DIS-
TRIGAZ-SUD,   S.C. LAMI-
NORUL –Brăila, S.C. APATERM-
SA etc.) 

      El promovează cu succes : 

- Utilizarea critică şi responsabilă a 
tehnicilor oferite de internet şi 
computer (ICT) în vederea spri-
jinirii procesului de învăţare; 

- Integrarea europeană; 

- Responsabilitate faţă de cerinţele 
economice şi sociale ale comunită-
ţii locale; 

- Accesibilitate pentru adulţii cu 
pregatire tehnică din domeniul 
mecanic, electric, metalurgic; 

- Accesibilitate pentru angajaţii din 
firme locale sau din alte judeţe; 

- Imbunătăţirea serviciilor educa-
ţionale prin teorii pedagogice    
moderne, tehnologii innovative de 
educaţie virtuală şi noi infrastruc-
turi logistice. 

      Se poate spune că aproximativ 
80% din ,,Maiştrii ”ce au lucrat sau 
lucrează în firmele din oraşul nos-
tru, au trecut  prin acest program de 
pregătire. Întotdeauna, cadrele 
didactice tehnice  au promovat 
tehnici şi tehnologii de ultimă  
generaţie, venind în sprijinul dez-
voltării, retehnologizării societăţi-
lor comeciale din comunitate. 

       Cadrele didactice din cadrul 
Grupului Şcolar Industrial Metalur-
g i c  G a l a ţ i ,  a z i  C o l e g i u l 
Tehnic ,,AUREL VLAICU“ au 
participat în cadrul Centrul Na-
ţional Pentru Dezvoltarea În-
vaţământului Profeşional şi Tehnic/
Unitatea de implementare a Proiec-
tului Phare TVET RO 2003/005-
551.05.01-02, la elaborarea de 
standarde de pregatire profesională 
pentru maistru mecanic, sudor, 
turnător, oţelar, laminorist,    fur-
nalist, cocsar şi la elaborarea de 
curriculum pentru modulele de 
specialitate  a specializarilor  men-
ţionate în anii 2003-2004-2006-
2007. 

      Programul de Formare a Adul-
ţilor din cadrul Şcolii Postliceale de 
Maiştri, trebuie să ofere o imagine 
comprehensivă asupra nivelului de 
dezvoltare  ştiinţifică a domeniului 
educaţiei adulţilor şi a  infor-
maţiilor  tehnice   de ultimă      
generaţie în domeniul de activitate  
a adultului . 

     Educaţia permanentă conduce 
individul la intensificarea relaţiilor 
sale cu alţii şi cu societatea în 
ansamblul ei, acest proces educativ  
multiplu  trebuie mereu modificat, 
regândit, restructurat, în funcţie de 
nevoile comunităţiilor locale .  

     Noile provocări ale formării 
tinerilor şi viitorilor specialişti  în 
societatea cunoaşterii, este rezul-
tatul unor  analize a experienţelor  
aflate în strânsă relaţie cu promo-
varea educaţiei tehnice  iniţiale 
obligatorii şi a şcolarizării ulte-
rioare, prin ruta directă sau ruta 

progresivă .   

    Trăim o epocă 
d e  p r o f u n d e  
prefaceri  sociale. 

     Educaţia permanentă trebuie să  val-
orifice  posibilităţile sociale oferite 
oamenilor pentru a-şi îmbunatăţi ex-
perienţa de viaţă, pentru a fi pregatit în 
faţa exploziei tehnologice din viitor. 

      Programele de educaţie a adulţilor 
oferite pe viitor  de Colegiul 
Tehnic ,,AUREL VLAICU “ Galaţi , 
vor fi în corelaţie cu nevoile locale 
identificate  şi vor avea în vedere cu 
precădere: 

 - Pregătirea   profesională a adulţilor în 
sistemul formării profesionale iniţiale şi 
continue şi a reconversiei     profesion-
ale;  

 -  Pregatirea adulţilor în sistemul edu-
caţiei permanente în domenii de interes, 
precum tehnologia infor-
maţiei, domeniul tehnic 
(Mecanic, Construcţii şi 
lucrări publice, Electric, 
Protecţia mediului etc.)
limbile străine, educaţia 
economică şi antreprenori-
ală, educaţia pentru o cetăţ-
enie democratică, educaţia 
pentru sănătate, manage-
ment etc. 

 -  Programele de educaţie a 
adulţilor pot fi realizate şi în 
cooperare cu alte instituţii 
abilitate: oficii ale forţei de 
muncă, organizaţii nonguvernamentale, 
alte structuri sau instituţii private care 
oferă cursuri de educaţia adulţilor;          
- Oferte de  asistenţă, pe bază de con-
tract, celor care organizează diferite 
programe în sistemul  educaţiei  perma-
nente.                                                   

  Astfel,  domeniul educaţional, sub 
umbrela schimbărilor tehnologice, so-
ciale şi culturale, are o nouă faţă, cea 
dominată de educaţia permanentă.  Se 
poate spune că ,,Educaţia” este forma de 
adaptare  esenţialã a omului la lume şi a 
lumii la om. Adaptarea se face însă  
printr-un model interior tridimensional 
de cunoaştere, de apreciere, de acţiune. 

Ing. Maria Anghel 

REALIZĂRI ŞI  PROVOCĂRI  ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR  LA  
Colegiul   Tehnic  ,,AUREL VLAICU “ Galaţi 
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,, Educaţia are dificila mişiune 
de a transmite o cultură  acu-
mulată de secole , dar şi o pre-
gătire pentru un viitor în bună 

măsură  imprevizibil .“       
Jacques  Delors              



A produce educaţie de 
calitate înseamnă a înregistra pro-
gres pentru fiecare elev. Ca atare, 
autoevaluarea (sau, cum este defi-
nită în lege, „evaluarea internă”), 
sinceră şi obiectivă, stă la baza 
oricărui proces de îmbunătăţire a 
calităţii. 

Autoevaluarea este un proces 
sistematic, independent şi docu-
mentat, realizat de către însăşi or-
ganizaţia furnizoare de educaţie, în 
mod periodic (de regulă) şi oricând 
este necesar, prin proceduri proprii, 
în scopul obţinerii dovezilor pri-
vind calitatea educaţiei şi al anali-
zei cu obiectivitate a acestor dovezi 
pentru a determina măsura în care 
sunt îndeplinite standardele şi indi-
catorii de performanţă privind cali-
tatea educaţiei. Acest proces se 
finalizează cu elaborarea unui ra-
port de autoevaluare 

Evaluarea internă a calităţii nu 
exclude evaluarea externă a ei, 
aceasta fiind ocazionată de declan-
şarea procedurii de autorizare 
provizorie, a acreditării, cât şi pen-
tru evaluarea periodică.  

În procesul de autoevaluare 
sunt implicate toate cadrele didacti-
ce, fiecare comişie metodică, 
comişia pentru evaluare şi 
aşigurarea calităţii (CEAC), condu-
cerea şcolii.  

Pentru a-şi evalua corect pro-
pria activitate, fiecare persoană 
trebuie să îndeplinească următoare-
le conditii: să cunoască 
documentatia de referinţă, să 
măsoare cu instrumentele adecvate, 
să interpreteze rezultatele obtinute 
şi mai ales să fie obiectivă, 
respectiv sa aibă o conştiinţă 
ridicată, astfel încât să nu admită sa 
fie introduse în continuare, în pro-
ces “produsele neconforme”. 

Procesul de autoevaluare se 
desfăşoară permanent, pe parcursul 
anului şcolar (evaluarea de parcurs 
a rezultatelor obţinute) şi la sfârşi-
tul anului şcolar şi al ciclului de 
proiectare (evaluarea sumativă a 
rezultatelor obţinute şi revizuirea 
documentelor programatice: pro-
iectul de dezvoltare, programe, 
planuri operaţionale. 

Mijloacele utilizate în 
procesul de autoevaluare sunt fişe 
şi instrumente de evaluare internă, 
realizate pe baza descriptorilor din 
standarde şi standarde de referinţă: 
declaraţii de intenţie ale comisiilor 
de specialitate din şcoală, chestio-
nare, ghiduri pentru interviuri, 
ghiduri de observaţie, rapoarte 
scrise, fişe de apreciere, planuri 
operaţionale, fişe de analiză a do-
cumentelor şcolii, rezultate concre-
te ale proiectelor, documente de 
politică educaţională la nivel naţio-
nal, regional, local, standarde, me-
todologii, ghiduri de bune practici 
Paşi  în autoevaluarea instituţio-
nală 
1. Selectarea domeniului (A 
„Capacitate instituţională”, B  
„Eficacitate educaţională”, C Ma-
nagementul calităţii) sau a temei 
pentru autoevaluare 
2. Diagnoza nivelului de realizare a 
fiecărui indicator din cadrul stan-
dardelor de acreditare  
3. Judecarea nivelului de calitate 
prin aplicare standardelor de refe-
rinţă  
4. Identificarea punctelor tari şi a 
slăbiciunilor  
5. Crearea grupului de lucru şi 
dezbaterea rezultatelor 
6. Modificarea şi optimizarea pro-
iectului de dezvoltare instituţională 
şi a planurilor 
operaţionale 
7. Desfăşurarea activităţilor de 
dezvoltare/optimizare/remediere 
8. Reaplicarea instrumentului de 
autoevaluare, pentru evidenţierea 
progresului 

Îndeplinirea tuturor ce-
rinţelor exprimate pentru un anumit 
indicator sau pentru toţi indicatorii 
aferenţi unui domeniu din cadrul 
standardelor de acreditare se 
conş ideră  ca  performanţă 
„satisfăcătoare”. 

Îndeplinirea tuturor ce-
rinţelor exprimate pentru un anumit 
indicator sau pentru toţi indicatorii 
aferenţi unui domeniu din cadrul 
standardelor de acreditare  şi doar 
parţial a cerinţelor exprimate prin 
descriptorii de performanţă din 
cadrul standardelor de referinţă este 
conşiderată ca performanţă 
„bună”. 

Îndeplinirea tuturor ce-

rinţelor exprimate pentru un anumit 
indicator sau pentru toţi indicatorii afe-
renţi unui domeniu din cadrul standar-
delor de acreditare  şi şi a tuturor cerin-
ţelor exprimate prin descriptorii de per-
formanţă din cadrul standardelor de 
referinţă este conşiderată ca perfor-
manţă „foarte bună”. 

Depăşirea uneia, mai multor 
sau tuturor cerinţelor exprimate prin 
descriptorii de performanţă din cadrul 
standardelor de referinţă, precum şi 
inovaţia asociată acestora, este 
c o n ş i d e r a t ă  c a  p e r f o r m a n ţ ă 
„excelentă”. 
 

Prof. Vass Petra 

Standardele de referinţă şi indicatorii de  
performanţă 
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CLASA A IX-A 
 
LICEU ZI – RUTA DIRECTĂ 

Profil tehnic : 
Domeniul Electronică şi automatizări  
                      - Tehnician în electronicã şi automatizãri: 2 clase  
Domeniul Mecanic 
                     - Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii – 2 clase 
Domeniul Electromecanic:  

Tehnician electromecanic - 1 clasă  
Domeniul Protecţia mediului         
                    - Tehnician în resurse naturale şi protecţia mediului -1 clasă  
LICEU SERAL -  FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 
Domeniul Protecţia mediului : 

Tehnician în resurse naturale şi protecţia mediului -1 clasă   
LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ  

Domeniul Ştiinţele naturii : 1 clasă profil real(stiintele naturii) 
AN DE COMPLETARE  
LICEU SERAL  - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 
Domeniul Mecanic - Confecţioner tâmplărie aluminiu şi PVC: 1 clasă  
                                   - Sudor : 1 clasă  
               CLASA a XII-a RUTA PROGRESIVĂ  

LICEU ZI - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ  
Domeniul Electronică şi automatizări : 1 clasă 
LICEU SERAL - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 
 Domeniul Mecanic - Tehnician Mecanic întreţinere şi reparaţii : 1 cla-
să 
ŞCOALA DE MAIŞTRI - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 
Domeniul Mecanic :      1 clasă  
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 Fiecare realizare omenească ne aduce 
în suflet bucurie şi lumină. Orice număr al 
publicaţiei noastre şcolare este un lucru deo-
sebit, dar şi un examen.         
      Ne dorim ca această revistă să reflecte  şi 
în viitor viaţa noastră, cu mândrie şi demni-
tate. 
     Aşteptăm în continuare întrebări la care 
puteţi primi răspuns, vrem să vă alăturaţi 
nouă şi să demonstrăm împreună că putem 
lupta cu prejudecăţile, că merită să învăţăm 
să trăim frumos,  că ne putem autodepăşi.  

      Colectivul de  
redacţie. 
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