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Cu ei ne mândrim! 
 

 
1. Baschet (antrenori prof. Mandache Gheorghe, prof. Ildiko Poenariu, prof. Bondor 

Bogdan) 

a) Manea Andra (XIIB) componentă a Lotului Naţional U20, participantă la Campionatul 

European de Baschet) 

 Locul I – Cupa României, 2014 

 Locul II – Campionatul Naţional Senioare, 2014 

 Locul II – Cupa Europei Centrale, 2014 

b) U13, U14, U15 

 Locul I ONSS – Campionatul Naţional, 2014 

c) Echipa băieţi-liceu – Locul II, ONSS judeţ, 2014 

d) Echipa băieţi-gimnaziu – Locul II, ONSS judeţ, 2014 

e) Echipa fete-gimnaziu – Locul II, ONSS judeţ, 2014 

 

2. Handbal (antrenori prof. Inoan Adriana, prof. Buruc Maria, prof. Iacob Adrian) 

a) Echipa fete-liceu – Locul II, ONSS judeţ, 2014 

b) Echipa băieţi-liceu, Locul II, ONSS judeţ, 2014 

 

3. Atletism (antrenori prof. Tulescu Marika, prof. Spinul Petre Decebal, prof. Tulescu Alex) 

a) Bodor Beatrice (XIA) – campioană judeţeană cros; Locul X la cros – faza naţională (Băile 

Felix, 2014) 

b) Rusu Raul (XIIC) – campion naţional suliţă, 2014; calificat la Campionatul Mondial de 

Atletism Juniori din iulie 2014 din SUA 

c) Sala Doriana (VI)– Locul I oină (32,80 m) – „Micul atlet”, 2014 

d) Iucie Răzvan – Locul I oină (37,75 m) – „Micul atlet”, 2014 

e) Echipa pentatlon atleţi şcolari – fete (Bodor Beatrice, Gabără Daiana, Giurgiu Andreea, 

Sala Gisella, Vârtaci Iasmina) – Locul I, faza judeţeană şi zonă (Timişoara), 2014; locul VI – etapa 

naţională (Cluj Napoca) 

f) Echipa pentatlon atelţi şcolari băieţi (Arsin Gabriel, Iakocs Petru, Florea Florin, Ioja 

Paul, Gaţcan Andrei) – Locul IV, faza judeţeană 

 

4. Fotbal (antrenor prof. Inoan Adriana) 

a) Echipa liceu-fete – Locul I, ONSS judeţ, 2014 

b) Echipa liceu-fete – Locul II, ONSS zonă, 2014 

c) Echipa băieţi-liceu – Locul I la Campionatul Naţional ONSS, 2013 

d) Marcea Denisa (clasa a XII-a B) – componentă a Lotului Naţional de Fotbal Feminin, 

U19 

e) Ghiunghiuş Andrei şi Tănase Ionuţ - componenţi ai Lotului Naţional de Juniori 

 

 



Tribuna sportivului ,  nr.  7                                                        An şcolar 2013/2014  
 

P a g i n a | 5   

 

5. Rugby 

a) Lionti Alexandru (XIA) 

b) Jemna Gilbert (XIA) 

 

6. Sporturi individuale 

a) Gimnastică 

 Moldovan Melinda (XIA): Locul I la Campionatul Naţional de Gimnastică aerobică 

(2013); Locul I şi II - faza zonală la gimnastică individual (2014) 

 Ureche Melisa (V) – campioană naţională gimnastică ritmică, 2014 

 Morar Francesca (VII)  

 

b) Judo 

 Nagy Robert (XA) – Locul II Campionatul Naţional Cadeţi; Locul II Campionatul 

Naţional Şcolar; Locul I Campionatul Naţional Sambo; Locul V Campionatul European Sambo; 

Locul IX Cupa Europeană Sambo Piteşti  

 Mraz Dan (XA) – Locul I Campionatul Naţional Sambo, 2014; Locul II Campionatul 

Naţional Cadeţi Judo, 2014 

 Mraz Duşan – Locul II Campionatul Naţional Sambo; Locul III Campionatul 

Naţional Judo, 2014 

 Gruia Orlando (XIA): de 4 ori Locul I la Campionatul Naţional de Sambo (2013-

2014); Locul III la Campionatul European de Sambo (2013); Locul I –zonă la judo (2014); Locul V 

la campionatul Naţional de Judo (2014); cupă pentru „Cel mai tehnic jucător de Sambo” 

 Bogoş Emeric (XA) – Locul V Campionatul Naţional Juniori; Locul II Campionatul 

Naţional Sambo, 2014 

 Rusneac Casandra (IXA) – campioană naţională, 2014 

 Ponta Paul (IXA)– vicecampion naţional, 2014 

 Ionescu Alexandra (IXA)– componenţi ai Lotului Naţional 

 Volinter Darius (IXA) - componenţi ai Lotului Naţional 

 Buboiu Andreea (IXA) - componenţi ai Lotului Naţional 

 

c) Lupte greco-romane 

 Logoş David (XIA) – campion anţional, 2014 

 Grigor Adrian (XIB) – campion naţional, 2013, 2014 

 Stoica Silviu (XA) – Locul II Campionatul Naţional Cadeţi; Locul III Campionatul 

Naţional Şcolar 

 

d) Kick-box 

 Qatawneh Bogdan (XIA) – campion Cupa DHS, campion Cupa Tamishi, campion 

Gala Internaţională, 2014 

 

e) Înot 

 Sărac Ionuţ (XB) – triplu campion naţional (2013); locul III la 
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Campionatul Naţional, 2014 

 

 

f) Haltere 

 Roşu Alexandru (XIC) – vicecampion naţional, 2014 

 Călugăreanu Cristian Sebastian (XIC) – component al Lotului Olimpic; campion 

naţional în 2013; locul 16 la mondiale.  

 Lingurar Adrian (IXA) – campion naţional la 105 kg, 2014 

 Coraş Eusebiu (VIIIB) – Locul IV Campionatul Naţional, 2014 

 

g) Tenis de masă 

 Fistyulof Andreea Ramona (XIIA) – componentă a Lotului Naţional 

h) Canotaj 

 Halic Carmela (XB) – campioană judeţeană Cupa „Mureş” (2009-2014) 

 

i) Box 

 Bostan Raul (XB) – Locul I la Turneul Internaţional „Gongul Orădean”, 2013 

 

j) Dans popular 

 Ioniţă Elvis (XB) – Locul I la Concursul Naţional „În paşi de dans” 

 

k) Olimpiade şi concursuri 

 Pregătire sportivă teoretică (prof. Buruc Maria) 

- Marius Todoca (XIA) – Menţiune ONSS, 2014 

- Borda Clara (XIIA) – Menţiune ONSS, 2014 

 Limba română (prof. Farcaş Angelica) 

- Pantea Paula Patricia (VIIIA) – calificare faza judeţeană, 2014 

 Limba engleză (prof. Boroş Adela) 

- Pantea Paula Patricia (VIIIA) – Locul III faza judeţeană, 2014 

 Matematică (prof. Bodrogean Diana) 

- Ciui Alexandra (VIIIA) – calificare faza judeţeană, 2014 

 Chimie (prof. Mocuţa-Crişan Margareta) 

- Sas Dan Valentin (VIIIA) – calificare faza judeţeană, 2014 

- Martin Alexandru (VIIIA) – calificare faza judeţeană, 2014 

- Ciui Alexandra (VIIIA) – calificare faza judeţeană, 2014 

- Pantea Paula Patricia (VIIIA) – calificare faza judeţeană, 2014 

 Festivalul Internaţional „Theatrum Mundi” (prof. Farcaş Angelica) 

- Sas San Valentin (VIIIA) – Locul III la secţiunea Monolog, 2013 

 Festivalul Ştiinţei 

- Sas Dan Valentin (VIIIA) 

- Bulz Sebastian (VIIIA) 

 



Tribuna sportivului ,  nr.  7                                                        An şcolar 2013/2014  
 

P a g i n a | 7   

 

 

 

Liceul cu Program Sportiv în calitate de gazdă a Olimpiadei Naţionale de Pregătire 

Sportivă Teoretică 
prof. Barta Paul – Inspector şcolar ISJ Arad 

 
În perioada 8-12 aprilie a.c., judeţul Arad a găzduit Olimpiada Naţională de Pregătire Sportivă 

Teoretică, la care au participat 126 de elevi olimpici, însoţiţi de profesori, din 36 de judeţe din ţară. Comisia 

centrală, formată din preşedinte – Dragnea Adrian Constantin (Universitatea „Valahia” Târgovişte – F.Ş.U), 

preşedinte executiv – Păunescu Alin-Cătălin (M.E.N. – D.G.E.Î.T.P.V.), vicepreşedinte – Avram Elena Nely 

(M.E.N. – C.N.E.E.), secretar – Melinte Elena Magda (I.Ş.J. Neamţ) şi membrii de la mai multe Universităţi 

de prestigiu şi Inspectorate Şcolare Judeţene din întreaga ţară, a elaborat subiectele, a corectat lucrările şi 

soluţionat contestaţiile, adică a muncit pentru a stabili o ierarhie corectă a valorilor.  

 Programul olimpiadei a debutat cu festivitatea de deschidere din seara zilei de 8 aprilie, care a fost 

organizată în sala festivă a Colegiului Naţional „Moise Nicoară” din Arad, şi a continuat cu proba scrisă, 

desfăşurată miercuri, 9 aprilie 2014, la Liceul cu Program Sportiv Arad.  

 Programul elevilor olimpici şi al profesorilor însoţitori a cuprins un tur al Aradului oferit de 

„Mişcarea Arădeană”, precum şi participarea la Zilele Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul 

Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, unde s-au desfăşurat competiţii sportive, spectacole şi Work-shop-ul cu 

tema „Evaluare motrică şi somatofuncţională”.  

 Această competiţie de amploare nu ar fi putut avea loc fără sprijinul unor oameni, a unor instituţii şi 

fără contribuţia sponsorilor care au înţeles că investiţia cea mai valoroasă este în oameni valoroşi. Astfel, 

cazarea şi masa tuturor elevilor şi profesorilor însoţitori a fost asigurată de cantina Universităţii „Aurel 

Vlaicu” din Arad, festivitatea de premiere şi cina festivă s-au desfăşurat la Salonul „IMPERIAL 

BALLROOM”. Sponsorii care s-au implicat în organizare sunt SC LUAR SRL (doamna director Pop 

Mariana şi domnul director Pop Virgil), SELGROS CASH & CARRY (domnul director Todor Lădariu), 

VIREX (doamna Camelia Deacu), HOTEL ARAD (doamna director Letiţia Tanasiu) şi ARED (doamna 

Mădălina Nini şi domnul Florin Moş). Se cuvine să mulţumim domnului prefect Cosmin Pribac, doamnei 

Adela Cristea (de la „Mişcarea Arădeană”), doamnei Mariana Birău (director general Compania de Transport 

Public Arad) şi Universităţii ”Aurel Vlaicu” din Arad doamnei preşedintă a Consiliului Academic – Lizica 

Mihuţ şi domnei rector Ramona Lile, domnul decan Galea Ioan de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport). 

 

Iată rezultatele 

Clasa a IX-a: locul I – Buda Ionuţ (LPS ”Banatul” Timişoara); locul II – Lupu Marian (LPS Târgu Jiu); locul 

III – Tache Alexandru (LPS ”Viitorul” Piteşti); menţiuni – Dragoş Cristian (LPS Baia Mare), Micu Alexandra 

(LPS Bistriţa), Călin Sârba (CN ”Emil Racoviţă” Bucureşti), Pop Denisa (LPS Cluj Napoca) şi menţiuni 

speciale – Tudos Pavel (LPS Botoşani) şi Rîciu Cleonia (LPS ”P. Trişcu” Craiova). Reprezentanta Aradului, 

Coraş Adelina (LPS Arad) a ocupat locul 32. 

Clasa a X-a: locul I – Grigoriu Mădălina (LPS Târgu Jiu); locul II – Ţacu Alexandra (LPS ”P. Trişcu” 

Craiova); locul III – Miklos Rareş (CN ”Mircea Eliade” Sighişoara); menţiuni – Vicol Sebastian (LPS 

Suceava), Lungu Cosmin (LPS Galaţi) şi Moja Vasile (LPS Baia Mare). Reprezentanta Aradului, Lupan 

Roxana (LPS Arad) a ocupat locul 30. 

Clasa a XI-a: locul I – Cherecheş Ramona (LPS Cluj Napoca); locul II – Chirca Cătălina (LPS ”P. Trişcu” 

Craiova); locul III – Crăciun Andreea (LPS Câmpulung); menţiuni – Kaizer Hannelore (LPS Satu Mare), 

Jigovan Adrian (LPS ”Banatul” Timişoara), Brânduşan Cristina (LPS ”Avram Iancu” Zalău), Roşca 

Alexandru (LPS Botoşani) şi menţiuni speciale – Todoran Oana (LPS Baia Mare), Ionasciuc Daniel (LPS 

Suceava), Parascanu Bianca (CT ”Media” Bucureşti), Azamfirei Talmaciuc (LPS Vaslui), Şumfelean Vlăduţ 

(LPS Bistriţa), Nichita Ana (LPS Iaşi), Ciomag Iulia (Liceul ”Onisifor Ghibu” Sibiu), Sebi Octavian (LPS 

Bihorul Oradea), Apreutesei Andrei (LPS Roman) şi reprezentantul Aradului, Todoca Teodor (LPS Arad). 

Clasa a XII-a: locul I – Lengyel Ionescu (LPS ”P. Trişcu” Craiova); locul II – Cobuz Viorica (LPS Piatra 

Neamţ); locul III – Păunaş Alina (LPS Iaşi); menţiuni – Harapcea Alexandra (LPS Galaţi), Borda Clara (LPS 

Arad) şi menţiuni speciale – Dima Ionel (CN ”Mihai Viteazu” Ploieşti), Neag 

Delia (LPS 
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Bihorul Oradea), Drenea Andreea (LPS Suceava) şi Dinca Narcisa (LPS Botoşani). 

 

 

Din activităţile noastre 
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Cerc de lectură - Povestea lui Arap Alb - parodie 

Prof. Farcaş Angelica 

 

„Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă a fost 

un bun prilej pentru elevii claselor a X-a A, B şi C de la 

Liceul cu Program Sportiv Arad, de a-şi etala talentele 

artistice. Astfel, pornind de la textul-suport, în urma 

lecturării atente a acestuia, elevii, împărţiţi în echipe au 

refăcut basmul pe trei secţiuni:  

1. Secţiunea artă vizuală: planşă/ machetă cu traseul 

personajului principal 

2. Secţiunea artă teatrală: dramatizarea unei 

secvenţe la alegere  

3. Secţiunea creaţie literară: re-crearea basmului 

prin parodiere 

 

 Elevii au dat dovadă – în special, fetele – de 

multă imaginaţie, dar mai ales, pasiune. O grupă din 

clasa a X-a A a realizat pentru secţiunea artă vizuală o 

machetă de excepţie, în care fiecare detaliu a fost cu 

minuţiozitate stabilit şi explicat de autoarele machetei, 

Ciulca Rebeca şi Sala Gisella ajutate de Nagy Robert. 

De asemenea, şi alte grupe au dat dovadă de inovaţie şi 

creativitate, atât din clasa a X-a A, cât şi din clasele a X-

a B şi a X-a C: 

 

   Secţiunea artă dramatică a fost la înălţime cu 

teatrul de păpuşi confecţionate integral manual de către 

grupa concurentă formată din Tudoran Lidia şi Vasi 

Daniela ajutate de Oniţă Alex şi Tudoran Paul.  

 A treia secţiune, ce de creaţie literară a fost 

reprezentată cu succes de cealaltă grupă concurentă 

formată din Bodea Amos ajutat de Vârtaci Iasmina, 

Zaharie Damaris, Rotariu Mădălina şi Gaţcan Andrei, 

care au re-creat basmul înlocuind probele 

protagonistului cu unele specifice profilului – cu caracter 

sportiv:  
„Împăratul avea trei elevi, unul mai mare, unul 

mai mic şi cel mijlociu. Toţi trei erau atleţi, dar şi fiii 

săi. Fiul cel mic îi câştigase deja încrederea tatălui său 

care s-a convins că ar putea fi cel mai bun dintre ceilalţi fraţi, plecând aşadar spre cealaltă  parte a 

lumii, unde se află Împăratul Verde. 

 Mergând se rătăcise, dar îl întâlnise pe Spân care l-a întrebat de unde vine şi cine este, 

luându-l ca supus al său şi 
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schimbându-i numele in Harap - Alb, Spânul devenind astfel nepot al Împăratului Verde şi Harap- 

Alb doar sluga sa. Ajungând la Împăratul Roş pentru a primi mâna prinţesei  pentru Spân, 

Împăratul îl pusese la un test. Testul conţinea trei probe: prima proba pe care o avea de trecut a fost 

săritura cu prăjina, trecând proba el a demonstrat că are curaj. A doua probă sa a fost proba de 

3000 de metri trecând victoorios şi de această probă, demonstrând de asemenea că este războinic că 

nu se dă bătut până învinge. Cea de a treia probă a fost 4x400 unde au 

participat prietenii lui pe care-i întâlnise în drumul spre palatul lui Roş, 

aceştia fiind Gerilă, Păsărilă, Flămânzilă, Setilă şi Ochilă.  

Coordonându-i şi trecând victorios, Harap - Alb a demonstrat de 

data asta că este un bun manager de echipă. Împăratul Roş i-a dat fata 

până la urmă şi-a plecat cu ea spre Împăratul Verde să i-o dea 

Spânului. Ajunşi cu bine, fata lui Roş Împărat îl dă pe faţa pe Spân şi 

spune cine e adevăratul nepot al lui Verde Împărat. Apoi au făcut nunta 

mare şi Harap - Alb a mai primit şi împărăţia din partea unchiului său, 

Verde Împărat.” 

 

 

Cercul de lectură - Şezătoare literară 
 

Elevii claselor a X-a A şi a X-a B, cu ocazia studierii 

operei hanu Ancuţei, de Mihail Sadoveanu, sub îndrumarea prof. 

Farcaş Angelica, au reiterat atmosfera poveştilor sadoveniene 

prin organizarea unei şezători literare, în care elevii, dispuşi în 

grupe de câte 5-6, au pregătit să spună câte o poveste din cele 

nouă ale lui Sadoveanu. Cadrul a fost întregit de elementele din 

decor: ştergare populare pe care „gazdele” au pus „bunătăţi”: 

must sau suc de struguri care s-a băut din ulcele de lut, plăcinte 

de dovleac sau mere făcute în casă şi servite pe platouri de 

ceramic sau lemn, fructe de toamnă. Decorul de toamnă a fost 

completat de Frunze galbene de diverse forme, culori şi mărimi, 

dovleci, iar fetele şi-au împletit părul în codiţe şi au fost 

îmbrăcate în ii populare româneşti. 

După ce fiecare grupă şi-a spus povestea, un alt membru 

al grupei a pregătit texte din folclorul românesc: proverbe, 

zicători, strigături, descântece de nuntă sau botez, bocete etc. 
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Activitatea s-a încheiat printr-o povestire imaginară cu ştafetă: un copil începea povestea, iar 

ceilalţi adăugau pe rând câte un element epic, aşa încât, fiecare participă efectiv la creaţia poveştii. 

Festivalul Internaţional de poveşti Magia cuvântului, 2013 

 Arta de a spune poveşti 
Prof. Kuschausen Cristina 

 

 În perioada 27-30 septembrie, a avut loc la Arad a II-a 

ediţie a Festivalului Internaţional de poveşti Magia cuvântului, 

organizat de Asociaţia „Magia Cuvântului”. În cadrul 

festivalului, organizatorii au pregătit activităţi atât pentru 

cadrele didactice, cât şi pentru elevi. Activităţile festivalului 

au avut drept scop apropierea tinerei generaţii de magia 

poveştilor şi dezvoltarea imaginaţiei şi a spiritului critic în 

rândul elevilor. 

 În ziua de 27 septembrie s-a organizat în librăria 

Cărtureşti o seară de poveşti, Poveşti de înţelepciune, o 

activitate foarte frumoasă pentru toţi iubitorii poveştilor. Această activitate a evidenţiat puterea 

poveştilor de a schimba lumea prin cuvânt. Povestitori internaţionali din Italia, Franţa, Portugalia, 

Anglia, Danemarca, Belgia, Ungaria ne-au înfrumuseţat seara cu numeroase poveşti de înţelepciune. 

 A doua zi a festivalului a fost închinată aproape 

în totalitate elevilor. Activitatea s-a desfăşurat la 

Biblioteca A.D.Xenopol Arad unde 18 elevi ai Liceului 

cu Program Sportiv, din clasele V-VI s-au deplasat 

împreună cu doamna profesoară Kuschausen Cristina. 

Îndată ce am intrat în bibliotecă, am pătruns în lumea 

fascinantă a cărţilor şi a poveştilor. Alături de 

povestitoarea internaţională Carmen Centrone, elevii 

Liceului cu Program Sportiv au descoperit bogăţiile 

comorii din cufărul povestitoarei. Elevii au creat o 

poveste începută de Carmen şi finalizată de ei, după bunul plac. Astfel, ei au descoperit adevăratele 

comori ale lumii: cartea, viaţa, prietenia, sufletul, iubirea, 

născute dintr-un lanţ şi imaginate de elevi. Agrenaţi în 

poveste, elevii au devenit prinţi, prinţese, inorogi făcând ceea 

ce îşi doreau ei cu personajele lor.  

 Cuvântul este chintesenţa imaginaţiei. Cu ajutorul lui 

putem crea lumi, dar putem să înţelegem propriul cotidian 

mult mai uşor. Cu ajutorul poveştilor putem avea lumea 

întreagă în interiorul nostru. Orice materie, chiar şi 

matematica, poate fi învăţată cu ajutorul poveştilor, aşa cum 

însuşi Blaga a declarat: „matematica şi literatura se întâlnesc 

într-un punct”. De aceea, povestitorii prezenţi la festival ne-au 

arătat diferite mijloace prin care putem învăţa pe elevi diferite 

noţiuni noi cu 

ajutorul 
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poveştilor, astfel surprinzându-i şi purtându-i spre faliile imaginaţiei. 

 

 

Basmul toamnei 
Prof. Kuschausen Cristina 

 

 

 Toamna oferă cel mai frumos basm al 
culorilor. Acest anotimp minunat este un 
prilej pentru copii de a crea lumi aşa cum 
sunt ele percepute de ei. În ajutorul nostru a 
venit şi Ionel Teodoreanu care a surprins acest 
anotimp în cel mai frumos mod posibil: „Prunii 
deşteptaţi din toropeala verii deschid ochii 
vineţi, aiuriţi. Merele şi perele fug de prin 
aşternutul crengilor, zugrăvindu-şi chipurile 
colorate pe feţele frunzelor, ca să nu le observe 
nimeni fuga, dar vântul descoperă 

înşelăciunea şi mânios, în căutarea lor, se uită pe ferestre, le vede şi le cheamă 
prin horn. Gutuile îngălbenesc de spaimă [...], păsările s-au împrăştiat şi vara s-a 
rătăcit departe.” Am ţinut să vă scriu aceste rânduri deoarece consider că este o 
prezentare fascinantă a anotimpului care ne-a îmbrăţişat demult.  
 Toamna a deşteptat şi în imaginaţia elevilor imagini deosebite şi unii dintre 
ei chiar le-au aşternut pe hârtie. Sărbătoarea Halloween a fost un prilej foarte bun 
de a crea basme şi de a prezenta lumi fascinante percepute de ochii micilor noştri 
elevi din clasa a V-a şi a VI-a în cadrul întâlnirilor săptămânale ale cercului de 
lectură. În continuare, vă prezint cele mai frumoase basme realizate de elevii 
noştri, care vor fi publicate în revista În lumea cărţilor, nr. 4. 
 

În noaptea de Halloween 
Pal Dara, clasa a V-a, 

Liceul cu Program Sportiv, Arad 

 

Era odată o fetiţă pe nume Marisia. Ea era o fetiţă haioasă şi îi plăcea foarte mult să se 

costumeze cu ocazia zilei de Halloween. 

- Uite, a venit Halloweenul, a spus Marisia către prietena ei Teodora. 

- Da, de acum toată ziua putem să colindăm! 

Cele două au mers fiecare spre casele lor. Spre seară, Marisia s-a costumat într-o vrăjitoare, 

iar Teodora într-o pisică. Ele au mers să colinde cu ocazia nopţii de Halloween. Au sunat din casă în 

casă, iar pe străzi, la colindat, erau mulţi copii. 

- Teodora, tu ai observat că toţi dovlecii s-au stins? 

- Am observat şi îmi este frică! 

Fetelor le era frică că în urmă cu două zile, ele au ascultat o legendă spusă de mama 

Teodorei. Acea legendă era despre un dovleac, pe nume Dauly, care bântuia toate casele în fiecare 

an.Se spune că acel dovleac mergea la fiecare casă şi lua câte un copil, iar pe ceilalţi îi poseda. Fetele 

se temeau că dovleacul Dauly chiar există. 

- Hei! s-a auzit o voce groasă. 

- Cine este acolo? a întrebat Marisia. 
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- Eu sunt, Dauly, dovleacul Halloweenului!Dacă mă veţi sluji, am să vă scap de toate 

relele, iar dacă nu, am să vă transform în pisică şi în vrăjitoare! 

- Nu, noi nu îţi vom sluji, dovleacule, chiar şi dacă ne este frică de tine! a spus Marisia. 

- Ha! Ha! Nu mai spuneţi prostii! Veniţi aici să mă vedeţi şi pe urmă mai vedem noi! 

- Nu! Nu! 

Cele două au început să fugă cât le-au ţinut picioarele. Au fugit până când au observat că au 

ajuns tot în locul de unde au plecat. 

- Marisia, noi am fugit în cerc! 

- Acum observ şi eu, Teo! 

- Dauly unde este oare? 

- Ha, aici eram tot timpul! Pentru că nu m-ai slujit, am să vă transform într-o pisică şi într-

o vrăjitoare. 

- Dovleacul ăsta ne-a trasformat, Teo! 

- Da! Când am să-l prind, am să-l nenorocesc! 

- Hei Marisa, acum eşti o vrăjitoare! 

- Da, sunt! De ce? 

- Tu trebuie să ai o baghetă, nu-i aşa? 

Cele două s-au retransformat cu bagheta Marisiei în fete, cum erau ele înainte. 

- Dauly! Dauly! Unde eşti? 

- Cum...Cum v-aţi transformat fete? 

- Nu uita Dauly, sunt o vrăjitoare şi mai am încă bagheta! a spus Marisia. 

- Fir-ar să fie! 

- Acum te voi transforma într-un dovleac bun de Halloween! 

- Aaaaa! Nuuuuu! 

- Pa-pa Dauly rău! Bun venit Dauly bun! au spus fetele. 

Cele două au fost foarte fericite, dar nimănui nu au spus această întâmplare. 

 

 

Oraşul Halloween 
Feceu Beatrice, clasa a VI-a 

Liceul cu Program Sportiv, Arad 

 

Era odată, demult, doi fraţi: Jack şi Mary. În noaptea de Halloween s-au dus cu colinda şi s-

au gândit să meargă în pădurea care se afla nu departe de ei pentru că au auzit multe despre ea şi 

vroiau să afle dacă sunt adevărate.  

În drum spre pădure, Jack i-a povestit lui Mary legenda acelei păduri: 

- Se spune că acolo, au trăit monştri şi fantome, iar în fiecare seară, când dormi, ei ies din 

pădure şi bântuie străzile. 

- Aaaaa! a urlat Mary şi o luă la fugă. 

- Ha! Ha! Ha! Ce te-am păcălit! Defapt în această pădure, se spune că nu a mai intrat 

nimeni de sute de ani. 

- Da, Jack, vrei iarăşi să mă sperii! 

Ei au ajuns în acea pădure. Le era foarte teamă şi se gândeau: „Oare ce să facem? Dacă nu ne 

mai întoarcem? Dacă spusele legendei se dovedesc a fi adevărate?” Ei au intrat în pădurea bântuită. 

- Jack!!! a urlat Mary. 

- Ce e? Ce ai păţit? 

- Acolo, acolo e ceva şi... şi am văzut pe cineva intrând acolo. 

Jack se uita speriat, dar nu găsea punctul sau locul unde arăta Mary cu degetul. 
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- Jack, acolo e ceva! a repetat Mary din nou. 

Într-un final, Jack a văzut o uşă în pământ, care era deschisă şi pe care scria „Oraşul 

Halloween”. Au intrat acolo şi au fost surprinşi să vadă tot felul de monştri: vrăjitoare, fantome, 

mumii, vampiri, scheleţi... Jack şi Mary păşeau speriaţi, când deodată, Mary s-a lovit de o vrăjitoare. 

- O, bună copii! 

- B-bună! Au spus ei speriaţi. Ştiţi cumva unde ne aflăm? 

- Da, desigur! Sunteţi în oraşul Halloween care este condus de Vrăjitoarea Supremă care 

are ca servitor pe cel mai rău şi şiret vrăjitor Marlin. El o păzeşte pe fiica ei deoarece ea vrea să 

meargă pe tărâmul celălalt şi nimeni nu a reuşit să vorbească cu ea vreodată. Ştiţi că dacă aţi venit 

aici şi nu ieşiţi până la răsăritul soarelui, uşa se va încuia? 

- O, nu! Mulţumim că ne-ai spus! 

Jack şi Mary păşeau speriaţi prin acel oraş şi nu ştiau cum să ajungă înapoi. Ei au văzut un 

castel care se afla la mare distanţă. Deşi au parcurs foarte mult, ei nu au reuşit să ajungă la castel. Ei 

erau foarte obosiţi şi nemaiştiind pe unde să meargă, s-au aşezat să se odihnească. Un dragon i-a 

văzut şi a venit la ei. 

- Ce faceţi pe aici, copii? 

- P-păi mergem la acel castel! a spus Mary. 

- Aveţi mare curaj să mergeţi acolo. Vreţi să vă duc eu? 

- Da! 

Ei au zburat pe spatele dragonului până la castel. Când au ajuns în faţa castelului, dragonul i-

a lăsat. Ei au dat de o fată. 

- Bună! a spus Jack. 

- Cine sunteţi voi? 

- Noi suntem Jack şi Mary şi suntem de pe celălalt tărâm. 

- Oau! Mereu mi-am dorit să merg acolo şi să vizitez lumea, dar Marlin mă păzeşte şi nu 

am cum să plec. 

- Dacă ne ajuţi să ieşim din această lume, poţi veni şi tu cu noi! Dar cum te numeşti? 

- Mavis! 

Jack, Mary şi Mavis au făcut un plan cum să iasă din acea lume, dar Marlin a spus totul 

Vrăjitoarei Supreme. Marlin a reuşit să-i prindă pe copii şi i-a închis. Totuşi, Mavis a reuşit să scape 

şi primul lucru pe care l-a făcut, a fost să distrugă inelul în care Mavis îşi ţinea toate puterile.  Mavis 

i-a condus pe Jack si Mary, dar nu a reuşit să-şi îndeplinească dorinţa de a vedea lumea oamenilor 

deoarece i-a interzis vrăjitoarea supremă printr-o vrajă pe care nu a mai putut-o dezlega nimeni. Deşi 

îi părea rău că prietenii ei pleacă, a fost nevoită să-şi ia la revedere. 

- Să mai intraţi aici şi Halloweenul viitor, dar să nu spuneţi nimănui de această lume! 

- Stai liniştită! Nu vom spune nimănui! La revedere! 

Jack şi Mary au plecat şi nu au spus nimănui de acel tărâm. În fiecare an, în noaptea de 

Halloween, ei mergeau să o viziteze pe prietena lor, Mavis. 
 

 

 

CE-ŢI DORESC EU ŢIE, DULCE ROMÂNIE... 
Prof. Kuschausen Cristina 

Prof. Vărcuş Alina 

Prof. Buga Loredana 

  
Scriitori, cântăreţi, pictori, oameni de cultură şi-au manifestat adeseori 
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sentimentele de admiraţie  faţă de ţara noastră. Pe parcursul zilei de 1 Decembrie 
este rândul nostru să ne amintim de toate momentele frumoase ale istoriei 
naţională şi să spunem tare că suntem mândri că suntem români. 
 Pornind de la cunoscutele versuri ale poeziei eminesciene: „Ce-ţi doresc eu 
ţie, dulce Românie,/Tânără mireasă, mamă cu amor!/Fiii tăi trăiască numai în 
frăţie/Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,/Viaţa în vecie, glorii, bucurie,/Arme cu 
tărie, suflet românesc,/Vis te vitejie, fală şi mândrie, /Dulce Românie, asta ţi-o 
doresc!”, elevii claselor V-VI şi-au exprimat aşteptările şi dorinţele faţă de poporul 
român şi ţara lor. 
 Programul a început cu intonarea cântecelor patriotice acompaniaţi şi 
îndrumaţi de doamna profesoară Buga Loredana în colaborare cu doamna 

profesoară Vărcuş Alina. Acest 
minunat cor, împreună cu 
doamna profesoară ne-au amintit 
de emoţionantele versuri ale 
cunoscutelor cântece patriotice: 
Treceţi batalioane, Românul, 
Ardealul, Noi suntem români, 
Hora unirii. 
 După acest moment 
artistic, elevii au prezentat 
proiectele realizate în cadrul 
întâlnirilor clubului de lectură În 
lumea cărţilor. Pornind de la 
versul eminescian „Ce-ţi doresc 
eu ţie, dulce Românie”, elevii au 
realizat proiecte foarte frumoase 

în care şi-au exprimat nevinovatele lor dorinţe. Elevii îşi doresc: „pace, bucurie”, 
„să trăim în pace”, „în unire să trăim”, „cu toţii să ne iubim”, „să înfloreşti în 
bogăţie, să trăieşti în fericire”, „o economie mai bună, o reputaţie de invidiat şi 
conducători care să ne remarce în lume”, „lume făloasă”, „grădini cu flori şi iarbă 
verde/râuri limpezi şi izvoare/Fără lacrimi şi durere,/Fără lacrimi şi durere/Să-

nvăţăm cu sârguinţă,/Şi s-avem curaj în toate”, „flori, copaci şi fericire/cu oameni 
buni şi multă iubire/şi copii cu veselie/zâmbitori, voioşi, voinici/Pentru ţara 
noastră dragă, noi dorim,/păduri nedefrişate şi drumuri asfaltate/cu alei 
înfloritoare şi albine zâmbitoare”.  

Dacă unii şi-au exprimat dorinţele în cuvinte, alţii şi-au exprimat 
sentimentele prin diferite desene în care au folosit simboluri foarte ingenioase 
pentru vârsta lor. Dintre cele 
mai frumoase, voi sublinia 
desenele care încadrau 
steagul româniei într-o inimă 
mare, semn al iubirii şi al 
respectului faţă de patrie. 
Foarte mulţi elevi au utilizat 
în proiectele lor imagini cu 
portul tradiţional, realizat în 
culorile 
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FESTIVALULUI  ŞTIINŢEI a fost organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad, 

Consiliul Judeţean Arad, Primăria Municipiului Arad, Şcoala Generală „A. Vlaicu”, Casa Corpului 

Didactic „Alexandru Gavra” şi a avut loc în data de 8 noiembrie 2013.  

În calitate de vizitatori, clasa a VIII-a a putut admira interesante experienţe, realizate de 

elevi şi profesori, din domeniile: biologie, chimie şi fizică.  Aceste experimente au fost care mai de 

care mai atractive, ca de exmplu: ,,Ţigara buclucaşă”, sau ,,Celula din jeleuri”. 

Câteva dintre experimente au fost deja cunoscute din cadrul orelor de biologie, chimie şi 

fizică, ei bucurându-se de faptul că au şi înţeles fenomenele prezentate. 

 

  Cei care au dorit, şi-au putut face 

,,Testul iubirii” sau se puteau forţa să despartă 

,,Cărţile siameze”. Am mai admirat şi ,,Florile de 

gheaţă” crescute ,,Iarna în laborator”, precum şi 

,,Structurile atomice din bomboane” sau ,,Casa 

ecologică”. 

Elevii clasei a VII-a, alături de doamnele 

profosoare Margareta Mocuţa Crişan, Lucia 

Bogdan, Mihaela Todoca au participat la festival 

cu experimente foarte interesante: „Celula 

animală – machetă ecologică”, „Curenţii în fluide”, 

„Curentul electric prin corpul uman” şi numeroase 

experimente privind presiunea hidrostatică, 

presiunea atmosferică şi circuitul aerului în 

plămâni.  

 Reîntorşi la şcoală, elevii au împărtăşit 

colegilor toate cele văzute, descriind amănunţit 

experimenţele, ceea ce denotă că sunt foarte 

buni observatori, rămânându-le să ceară ajutorul 

profesorilor de fizică şi chimie pentru o mai bună 

înţelegere a fenomenelor. 

 Anul viitor sperăm să ne întoarcem la 

Festivalul Ştiinţei atât în calitate de vizitatori, 

cât şi ca realizatori de experienţe. 
 

drapelului. Simbolul unităţii românilor a fost exprimat prin imagini care 
reprezenta românii dansând hora unirii. 

Felicitări tuturor elevilor! Cadrele didactice urează tuturor românilor un 
călduros: La mulţi ani! 
 

 

Festivalul ştiinţei, 2013 
prof. Mocuţa Margareta  

prof. Bogdan Lucia 

prof. Todoca Mihaela 

prof. Kuschausen Cristina 
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Mihai Eminescu – actual sau perimat? 
Prof. Farcaş Angelica 

Prof. Fulger Laura 

Prof. Kuschausen Cristina 

 
 
 În data de 15 ianuarie 2014, elevii Liceului cu Program Sportiv Arad îndrumaţi de doamnele 

profesoare Farcaş Angelica, Fulger Laura şi Kuschausen Cristina au pregătit o activitate în cinstea 

poetului Mihai Eminescu intitulată Mihai Eminescu – actual sau perimat? 

 Activitatea a urmărit dezvoltarea gustului pentru lectură, având ca texte suport poeziile lui 

Mihai Eminescu. Doamnele profesoare şi elevii claselor V-XII au pregătit un program cu caracter 

interdisciplinar pentru a evidenţia „actualitatea” poetului Mihai Eminescu. 

 Elevii claselor V-VI, îndrumaţi de doamna prof. Kuschausen Cristina au pregătit un program 

artistic intitulat Eminescu – Idee continuă în care au redactat un colaj din versurile poetului în care 

au redat condiţia poetului: 

 Porni Luceafărul 

 La steaua care-a răsărit... 

              cândva 

 Fiind băiet păduri cutreieram, 

              dar 

 Trecut-au anii, 

 Ca nouri lngi pe şesuri... 

              apoi 

 Unde eşti, copilărie, 

 Cu pădurea ta cu tot? 

       şi 

 Sara pe deal, buciumul sună cu jale... 

 Vino-n codru, la izvorul care tremură pe prund. 

       căci 

 De treci codrii de aramă –  

Auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. 

acolo 

Vom visa un vis ferice.... 

Floare-albastră, floare-albastră 

Pe veci pierdut-o, vecinic adorat-o! 

Vreme trece, vreme vine... 

 dar 

Virtutea-i o nerozie. 

Geniul? – o nefericire! 

Toate-s praf...Lumea-i cum este.... 

Şi ca dânsa suntem noi! 

Unde-s şirurile clare din viaţă-mi să le 

spun? 
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Nu credeam să învăţ a muri vreodată! 

 şi totuşi 

Ce-ţi doresc eu ţie, ţara mea de dor, 

Dulce Românie... 

 

 

 După prezentarea acestui colaj, elevii au prezentat proiecte inspirate din poeziile poetului: 

Scrisoare III, Floare albastră, Glossă, Trecut-au anii, Fiind băiet păduri cutreieram, Sara pe deal, 

Călin (file din poveste) Proiectele vor fi expuse la panoul care va evidenţia talentul şi perspicacitatea 

elevilor. 

 Clasa a VIII-a A, îndrumaţi de doamna 

prof. Farcaş Angelica şi prof. Kuschausen Cristina 

au realizat o dezbatere pe tema prezentului 

proiect: Mihai Eminescu – actual sau perimat? 

O echipă alcătuită din trei băieţi a încercat să 

demonstreze că Mihai Eminescu nu mai este 

actual, deoarece temele poeziilor lui nu mai 

corespund sentimentelor tinerilor de azi care sunt 

foarte preocupaţi de noua tehnologie. Echipa 

adversă, alcătuită din trei fete a încercat să 

demonstreză contrariul, anume că Mihai 

Eminescu este actual, poeziile lui fiind citite de numeroşi tineri, studiate aproape în fiecare an de 

studiu, începând de la nivelul primar. Echipa fetelor a subliniat faptul că opera scriitorului poate fi 

regăsită pe internet, semn că acestea sunt citite de un număr foarte mare de vizitatori. Un alt 

argument adus de echipa lor a fost numeroasele activităţi naţionale şi chiar internaţionale cum ar fi 

Festivalul Naţional de Muzică şi Poezie „Eminesciana”, festival care se desfăşoară în fiecare an în 

pădurea Scoreni din Republica Moldova. Pentru a demostra actualitatea poetului, elevele au parodiat 

poezia Glossă, anexată prezentei informări. 

 Clasele liceale, îndrumaţi de doamna prof. Fulger Laura au pregătit o dramatizare a poeziei 

Luceafărul, iar surpriza activităţii a fost momentul Sara pe deal - de la slovă, la notă muzicală 

moment în care un grup mixt de elevi au interpretat cunoscuta melodie a lui Tudor Gheorghe. 

Grupul a fost acompaniat de orgă şi chitară, reuşind să impresioneze publicul. 

 Sperăm că prin activitatea noastră elevii au înţeles că Mihai Eminescu a rămas până astăzi 

cântăreţul neîntrecut al iubirii, al naturii, al trecutului, al sufletului şi al pământului românesc, 

simbolizând melancolia absolută a poporului român. 

 

 

Călător în Europa, ediţia a IV-a 
Prof. Bogdan Lucia 

Prof. Mandache Gheorghe 

Prof. Kuschausen Cristina 

 
 Cu ocazia zilei de 9 mai, Colegiul Naţional Vasile Goldiş Arad a organizat cea de-a IV-a 

ediţie a Concursului „Călător în Europa”. Liceul cu Program Sportiv a participat la toate secţiuile 

concursului: creaţie literară – O călătorie năbădăioasă prin Europa, de Feceu Beatrice (clasa a VI-a); 

Mini ghid turistic – portofoliu realizat de profesorii coordonatori în colaborare cu elevii Covaci 

Cristian, Feceu Beatrice, Ureche Melisa, Sighete Daniel şi Pal Dara; şi secţiunea Europa – trecut 

prezent şi viitor  - echipa de proiect a realizat un scurt metraj sub 

forma unui 
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documentar despre Europa. Documentarul a fost realizat sub forma unei călătorii a unui băieţel 

foarte silitor (Covaci Cristian) pe aripa îngerului său păzitor (Pal Dara) prin fiferite oraşe turistice ale 

Europei. 

 În continuare, vă prezentăm o parte a portofoliului înscris în cadrul concursului Călător în 

Europa. 

 
 

Colţuri feerice europene ascunse pe teritoriul României 
 

Ţinutul „morilor de apă” de la Rudăria 

 
Comuna Eftimie Murgu este situată în judeţul 

Caraş Severin, cunoscută şi după vechea denumire 

Rudăria. Comuna este atestată documentar în 1470 şi 

provine de la râul Rudărica care traversează comuna, 

termen care în slavonă înseamnă „râul de fier”, provenit 

probabil de la numeroasele zăcăminte ale munţilor din 

apropiere. 

Cei doi afluenţi Rudărica Mare şi Rudărica Mică parcurg 

10 km prin Valea Rudăricii, după care intră în localitatea, 

care până nu demult, îi purta numele. Pe aria comunei, 

râul este presărat cu mori de apă, iar prima pe care o întâlneşti fiind Moara din Ţarină. Complexul 

mulinoloic din SE Europei se sfârşeşte cu Moara Ţarină. 

Până în anul 1910, zona deţinea 51 de mori, dar un potop 

din primăvara aceluiaşi an a înghiţit 28 dintre ele. 

Dacă în drumul vostru veţi întâlni localnici care se oferă 

să vă spună câteva legende ale morilor de vânt, merită să 

vă aşezaţi la umbra unui fag şi să-i ascultaţi cu atenţie. 

Aşa am aflat legenda Morii Indărădica care spune că dacă 

îţi fixezi ceasul ascultând natura poţi câştiga timp pentru 

viaţa ta. De aceea, dacă vei avea ocazia să-ţi petreci o 

noapte în Moara Indărădica în timp ce aceasta macină, 

dimineaţa te vei trezi mult mai tânăr deoarece, pe parcursul nopţii, piatra morii a măcinat timpul, 

acesta reîntorcându-se în trecut. 

Vizitând parcul mulinologic, puteţi admira şi peisajul feeric oferit de pădurile de carpen şi 

fag. Râul străbate numeroase chei împodobite de păduri de liliac sălbatic, care primăvară te farmecă 

cu mirosul lor. Tot aici, puteţi admira stâncile Adam şi Eva, stânci care înfăţişează două făpturi 

omeneşti, localnicii dându-le denumirea părinţilor omenirii, probabil datând din aceleaşi timpuri. 

Dacă până acum nu v-am convins să vizitaţi acest ţinut, sperăm ca imaginile să vă determine ca într-

o zi frumoasă de primăvară să vizitaţi aceste locuri. 

 

Podul lui Dumnezeu 
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 Dacă doriţi să găsiţi locuri care să vă încânte privirea, dar şi locuri legendare vă puteţi 

considera norocoşi în cazul în care vă aflaţi pe DJ 670, judeţul Mehedinţi, drumul care duce de la 

Baia de Aramă spre Drobeta Turnu-Severin. Pe acest traseu veţi trece peste Podul Natural de la 

Ponoarele unicul pasaj rutier funcţional la nivel naţional, al doilea ca mărime din Europa (30m 

lungime, 13m lăţime, 22m înălţime şi 9m grosime), dar singurul din lume deschis traficului rutier, 

inclusiv de mare tonaj.  

 Una dintre legende spune că în 

Peştera Podului locuia Dracul care 

necăjea pe locuitorii din zonă. Oamenii 

s-au rugat lui Dumnezeu să-i scape de 

Întunecimea Sa. Fiind credincioşi, 

Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile şi a 

lovit cu palma în tavanul peşterii unde 

locuia Diavolul, care s-a prăbuşit peste 

intrare. Însă, Dracul tot Drac rămâne şi 

a ieşit pe cealaltă parte a peşterii, 

agăţându-se cu ghearele de vârful 

Dealul Peşterii, loc care se numeşte 

acum Stânca Dracului. 

 O altă legendă spune că podul ar fi fost construit de Dumnezeu pentru ca Sfântul Nicodim să 

treacă prin Tismana, după ce oamenii l-au alungat din comună, acuzându-l de furt. Pe la anul 1370, 

călugărul era în căutarea unei cascade care i s-a arătat în vis şi deasupra căreia trebuia să 

construiască o mănăstire. Astfel, s-a ridicat mănăstirea Tismana. Înainte de a pleca, Sfântul Nicodim 

a blestemat apa de la Ponoarele să fie fără peşti şi să o înghită pământul. Se pare că blestemul este 

„activ” şi azi, deoarece pe cursul ei s-au construit opt mori, iar în ea nu trăieşte niciun peşte. 

 

Cetatea Colţ 

 

 Cetatea Colţ datează de la începutul 

secolului al XIV-lea, fiind ctitorită de cneazul 

Cândea, care mai târziu, şi-a schimbat numele 

în Kendeffy.  

 Cetatea se află în aria teritorială a 

satului Suseni, judeţul Hunedoara, la intrarea 

pe valea Râuşorului, la 3 km distanţă de satul 

Râu de Mori. 

 Dacă eşti un împătimit al vremurilor 

istorice, dar şi un turist căruia îi plac 

plimbările în natură, îţi recomandăm să faci 

un scurt popas la Cetatea Colţ. 

 Cetatea a fost ridicată pe un colţ de 

stâncă, la intrarea în defileul Râuşorului în jurul unui turn pătrat, căruia i-au fost adăugate un zid de 

incintă 

(http://ro.wikipedia.org/wiki/Podul_lui_Dumnezeu) 

((http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Col%C8

%9B) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Col%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Col%C8%9B
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fortificat cu alte turnuri. Cetatea a fost ridicată ca un edificiu de apărare, ea nu a fost niciodată 

folosită în acest scop, deoarece cele trei fortificaţii erau prea mici în faţa armatelor numeroase. Se 

pare că cetatea a servit totuşi ca loc de refugiu în cazul unor conflicte între cnezi. 

 Cu timpul, cetatea s-a degradat prin prăbuşirea în vale a unor curtine, iar în prezent mai 

păstrează doar resturile de ziduri, fiind practic o ruină, în ciuda eforturilor depuse de localnici pentru 

atragerea unor fonduri pentru reabilitarea cetăţii. 

 

Biserica din lemn din Iercoşeni, judeţul Arad 

 

Dacă eşti un împătimit să redescoperi zone pitoreşti, dar în acelaşi timp îţi place şi literatura, 

merită să te îndrepţi, într-o zi frumoasă, spre Şiria, judeţul Arad, unde poţi să poposeşti la muzeul 

Ioan Slavici. După ce vei realiza o poză pentru „veşnicie”, te invit să te îndrepţi spre satul Iercoşeni, 

comuna Şilindia.  

Satul Iercoşeni a fost atestat documentar în anul 1533. Aşezarea, situată la marginea de nord 

a ultimelor creste împădurite ale Munţilor Zărandului, aparţine de comuna Şilindia. Acest sat, numit 

şi Fundureni în opera lui Slavici, este uitat printre copacii înalţi care ascund în prezent aproximativ 

60 de suflete, majoritatea oameni în vârstă care poartă pe „brânci” dovada vremurilor grele prin care 

au trecut. 

Dr. prof. Ioan Godea spunea că Iercoşeni „este o parorhie cu puţini locuitori din cauza solului 

nu prea productiv, în comparaţie cu satele din jur. Nici pădurea satului nu era atât de mare încât să 

satisfacă integral nevoile locuitorilor. Din acest motiv multe case erau făcute din chirpici şi pământ 

bătucit.” În acest sat a fost păstrată o biserică mică, dar frumos îngrijită, din lemn, declarată 

monument istoric. 

Preotul Vasile Frenţiu a mărturisit lui dr. prof. Ioan Godea că „în cuprinsul hotarului satului, 

la locurile numite Gaguriţa, Săliştioara şi Ungheţ ar fi fost o cetate romană. Până astăzi plugurile 

scot cioburi de ceramică de epocă romană. Din cuprinsul acestui hotar, începe graniţa Daciei 

romane, aşa-numitul Troian (adică valul lui Traian) ce se pierde în hotarul localităţii Archiş.” 

În aceste împrejurimi, în Valea Cocriş îşi aveau ascunse lotrii traistele cu merinde. Lângă via 

lui Vasii, la locul numit Viezuri, lotrii aveau o ascunzătoare subterană. Mai jos de această 

ascunzătoare era o moară pe apă, mai târziu părăsită, iar mai jos de ea se afla birtul lui Vanu, numit 

şi Birtul lotrilor. Pe lângă acest birt trecea drumul lotrilor ce venea dinspre Banat, peste Bârzava, 

Nadăş, Miniş, Camna şi ducea spre Ineu, peste Pipirig. Acest loc se presupune că ar fi fost Moara cu 

noroc a lui Ioan Slavici. În satul Iercoşeni, numit în Moara cu noroc, 

Fundureni, este atestat documentar Cristea Nicolae, numit Lică 

Sămădău. Cuvântul sămădău provine din maghiară „számadó”, care 

este tradus „a da seama”. Cristea Nicolae, fiu de birău (primar) îşi 

îngrăşa turmele de porci în pădurile cu ghindă şi jir din împrejurimi. 

În valea satului, sub umbra deasă a unui nuc bătrân, îţi poţi 

parca maşină, pentru a te îndrepta spre biserica din lemn din 

Iercoşeni. Însemnări arhivistice păstrate la Arhivele Statului din 

Arad ar putea conduce la concluzia că biserica ar fi fost construită în 

anul 1786 fără ca data respectivă să fie 

considerată 
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certă. Preotul Vasile Frenţiu spunea „Fiind săraci şi ducând o viaţă fără stabilitate, iercoşenii abia în 

anul 1752 şi-au putut procura biserica actuală din lemn, cumpărând-o din Chisindia.” Aici, poţi 

admira arhitectura specifică bisericilor din lemn şi câteva ceasloave din sec al XVIII-lea. 

Planul bsericii din lemn din Iercoşeni, unicul de acest gen în Protopopiatul Ineului, ne explică 

prin necesitatea utilizării chibzuite a lemnului avut la îndemână, lemn subţire, cu rezistenţă mai 

mică. Nava dreptunghiulară se continuă la altar cu un spaţiu terminat în vârf ascuţit, fără decroş. 

Aşadar, absida are un plan pentagonal, cu patru laturi exterioare. Biserica de la Iercoşeni are pereţii 

din „lozdoabe” din lemn de gorun prinse între „şoşi” verticali dubli, prinse cu nişte cuie din lemn. 

„Cururaiele” sunt legate transversal de „grinzele”, la nivelul de jos al şarpantei acoperişului. Streşina 

largă face ca apa rezultată din precipitaţii să cadă departe de baza construcţiei.  

La două dealuri distanţă, se află casa în care s-a născut Cristea Nicolae sau Lică Sămădău, 

sursa de inspiraţie a lui Slavici pentru personajul său. Actualul proprietar al casei şi totodată 

descendent al lui Cristea Nicolae, Cristea Miron te va întâmpina cu zâmbetul pe buze. Ospitalier din 

fire, te va primi în casa bătrânească, deschizându-ţi „tinda podită de pe vremea când a venit un domn 

mare, care a stat câteva luni şi a scris la noi în casă” (se presupune că a fost însuşi Ioan Slavici). 

Aici, vei avea ocazia să vezi numeroase poze cu întreaga familie şi cu fratele lui Lică Sămădău, 

Cristea Şofron, povestindu-ţi diferite întâmplări ale haiducului Lică, care se pare „că nu a fost chiar 

aşa de rău ca tâlharul lui Slavici.” 

 

 

O călătorie năbădăioasă prin Europa 

 

Feceu Beatrice 

 clasa a VI-a, Liceul cu Program Sportiv Arad 

Prof. coordonator Kuschausen Cristina 

 

 Europa este un continent foarte frumos. Am avut ocazia să descopăr frumuseţea continentului 

nostru printr-o modalitate de necrezut. Parcă nici mie nu-mi vine să cred când îmi amintesc!  

     Într-o zi, eu cu sora mea, Noemi, ne plimbam prin oraş. Deodată am găsit un ceas foarte 

ciudat. El nu avea cifre care să-ţi arate ora, ci doar un buton. În drum spre casa l-am tot studiat şi m-

am gândit să apas pe buton. După ce am apăsat, toţi s-au oprit de parcă ar fi înţepenit, iar noi, dintr-o 

dată, am ajuns în... Paris, la Turnul Eiffel care este simbolul Franţei. Am fost uimite de înălţimea sa. 

Turnul are o înălţime de 324 de metri, oferindu-ne o privelişte minunată asupra Parisului de la cel 

de-al treilea etaj. Dintr-o dată el a prins viaţă şi ne-a spus:,,Bonjour!’’. Speriate, am apăsat de buton 

şi am ajuns în Muzeul Luvru, unde am putut admira extraordinara colecţie de picturi. Aici, nu am 

putut rata enigmatica pictură Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci. Am plecat spre Arcul de Triumf, 

edificiu finalizat sub domnia lui Louis Philippe între 1833-1836. Sora mea a vrut să vadă şi 

Catedrala Notre Dame, ridicată pe locul unde romanii au construit un templu dedicat lui Jupiter. 

Noemi a fost fascinată de personajul lui Victor Hugo, Cocoşatul de la Notre Dame. Nu am ratat 

Palatul Versailles, unul dintre cele mai mari şi opulente castele din întreaga lume, plimbându-ne ore 

întregi prin grădinile acestuia.  

Din greşeală, am apăsat pe buton şi am observat că 

suntem în 

Cristea Nicolae, zis Lică 

Sămădău şi soţia lui 
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Italia la Columna lui Traian. Ne-am îndreptat spre Colosseum, cea mai mare construcţie romană care 

a supravieţuit timpului. Construcţia sa a fost începută sub domnia împăratului Vespasian în urma 

triumfului său militar din Orientul Mijlociu, dar construcţia a fost finalizată de fiul său, Titus. Acolo 

am realizat de ce doamna profesoară ne-a spus că aproximativ 50000 de spectatori puteau intra 

pentru a admira spectacolele faimoase date de gladiatori. Ne-am îndreptat spre Capela Sixtină, 

construit de Papa Sixtus al IV-lea, în 1473. Acolo am putut admira faimoasele picturi ale lui 

Michelangelo, care înfăţişează mai mult de 300 de personaje biblice realizate cu măiestrie de către 

pictor. Locul care m-a fermecat a fost Fontana di Trevi. 

În momentul în care am vrut să vizităm Vaticanul, ceasul ne-a dus în Elveţia. Acolo era plin 

de râuri de ciocolată şi oraşele erau din turtă dulce. Apoi ne-am dat seama că acela era de fapt un 

magazin. Ceasul ne-a dus într-un loc minunat din Elveţia, şi anume la Lacul Lucerne. Am putut 

vedea frumuseţea peisajului, dar şi renumita flotă de bărci cu motor şi abur. După câteva minute de 

odihnă, în faţa noastră s-a arătat măreţul Palatul Stockalper, construit de prinţul Kaspar Jodok von 

Stockalper, aşa cum ne-a spus doamna profesoară. 

        Cu gândul că voi ajunge acasă am apăsat din nou pe buton, dar ia ghiciţi…am ajuns în 

Germania la Turnul de apă. Am intrat şi mi s-a părut foarte interesant,dar în acelaşi timp şi ciudat. 

Mi-a fost teamă că o să mă ud şi păşeam fiecare pas cu teamă,dar Noemi a spus: 

        -Nu-ţi fie teamă că nu păţeşti nimic! 

       -De unde ştii? Poate ne udăm! 

       -Câţi nu au mai fost aici?I-ai auzit că au păţit ceva? 

       -Nu! 

      -Atunci? 

      -Bine ,dar haide să mâncam ceva că mi-e foarte foame! 

         Peste drum era o cofetărie şi am mers să mâncăm acolo. Am intrat,am comandat ceea ce am 

dorit deşi nu ne prea înţelegeam, fiindcă acolo nu se vorbea limba română. Când am început să 

mâncăm, dintr-o dată am dispărut  şi am ajuns în Austria. Este o ţară frumoasă şi mare.Acolo am 

văzut Castelul Durenstin. Era foarte vechi aşa că l-am vazut peste tot şi am mai aflat câteva lucruri 

pe care le voi spune prietenilor mei. 

       Am mai stat puţin,iar apoi am hotărât împreuna cu Noemi să mai  apăsăm odată pe buton şi 

vom vedea dacă ajungem sau nu înapoi. 

      Cu multă teamă am apăsat şi am început să călătorim pe un drum întunecos şi foarte lung, iar 

apoi pe o alee care aveai impresia că deşi mergi, tot acolo eşti ,iar apoi,ceea ce a fost mai greu, am 

ajuns într-un loc unde era o vrăjitoare, dar şi multe uşi. Dacă intram pe una ea spunea: 

       -Ai grijă că poate te pierzi şi cum te mai întorci? Sau poate e cea greşită! Aveţi multă grijă şi 

păşiţi cu încredere, dar cel mai important lucru e să aveţi încredere în voi! Nu uitaţi aceste lucruri că 

sunt de folos! Am încercat o uşă, dar era întuneric. Am mai  încercat şi alte uşi, iar în final am găsit o 

uşă care ne-a dus acasă. 

        M-am  bucurat foarte mult să văd că sunt din nou acasă împreună cu familia  mea. 

         Noemi a spus să aruncăm acel ceas, dar, eu am spus: 

         -Nu-l aruncăm că poate o să ne mai plictisim şi mai mergem într-o călătorie şi aşa mai aflăm 

şi alte lucruri de care nu ştim! 

           Mi-a plăcut această călătorie lungă, dar a fost cam grea mai ales că de-abia aşteptam să ajung 

acasă. Mi-
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au plăcut foarte mult obiectivele turistice pe care le-am vizitat. Data viitoare mi-ar plăcea foarte mult 

să vizitez Praga, Barcelona, Nice şi alte oraşe renumite prin frumuseţea lor şi încărcate de istorie şi 

mister. 

       Totuşi, data viitoare nu voi mai lua nimic de pe stradă! 
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PRINCIPII DE INVATAMANT IN SOCIETATEA MODERNA 
                                                                                            Inspector general prof. Claudius Mladin 

 

Doar cei care nu au copiii în actualul sistem de învăţământ pot să se pronunte cu atâta 

uşurinţă despre ce e uşor, ce e greu, cât de mulţi şi dezinteresaţi sunt factorii implicati in fenomen Şi, 

pentru că tot se spune că modelul finlandez se află la baza actualei legi a educaţiei de la noi, vă 

prezint un scurt extras dintr-un interviu al profesorul Jukka Kangaslahti, consultant al Comisiei 

Europene pe Educaţie din Parlamentul European şi expert în învăţământul finlandez. În interviul 

acordat Campus News, Kangaslahti a subliniat principalele atu-uri ale sistemului de educaţie 

finlandez şi a explicat de ce Finlanda are unul dintre cele mai bune sisteme educaţionale din lume şi 

cât de eficient se poate administra un sistem, bazandu-te pe încredere  

Iată principiile sistemului de învăţământ finlandez:   

.  Fiecare copil este important - sistemul trebuie să fie capabil să ofere cea mai bună educaţie 

posibilă fiecărui copil, în mod egal 

 •    Nu există şcoli pentru elite - elevii sunt educaţi să accepte diferenţele dintre ei şi să le folosească 

pentru a colabora în tot ceea ce fac 

 •    Profesorii au putere de decizie în ce priveşte: manualele, metodele de evaluare ale studenţilor 

/elevilor, conţinutul cursurilor 

 •    Există un curriculum la nivel naţional, însă doar ca o bază de lucru pe care profesorii o 

îmbunătăţesc şi îi adaugă elemente, după cum consideră 

 •    Nu există teste - elevii dau primul lor examen în clasa a IX-a 

 •    Nu există inspecţii şcolare - evaluarea profesorilor şi dezvoltarea lor se bazează pe încredere  

•    Doar primii 10% dintre cei mai buni studenţi sunt acceptaţi pentru a deveni profesori; masterul 

este obligatoriu pentru a putea preda. 

Şi un sfat din partea profesorului Kangaslahti : „Este mai uşor să scrii legi şi reguli decât să 

le pui în practică, e mai uşor să faci cercetari şi recomandari decat să le pui în practică şi să obţii o 

realitate mai bună. Vorbim şi scriem foarte multe, dar, dacă există un zid între discurs şi realitate, 

atunci nimic nu se întâmplă, de fapt”. 

Procesul educativ trebuie conceput astfel încât elevii să preţuiască propria moştenire 

naţională, să primească contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la civilizaţia modernă, pregătind 

profesorii şi elevii să înţeleagă valoarea diversităţii caracterelor şi a independenţei de 

spirit.Învăţământul românesc capătă noi valenţe în condiţiile impuse de reforma cu deschidere 

europeană.Conştientizarea complicaţiei vârstei adolescenţei face ca astăzi tineretul să fie una din 

temele majore ale anexietăţii sociale, impunând conţinuturi educaţionale curriculare şi mai ales 

extracurriculare. 

            Democratizarea relaţiilor sociale în contextul european actual determină şcoala să perceapă 

elevul ca pe un 

individ cu 



Tribuna sportivului ,  nr.  7                                                        An şcolar 2013/2014  
 

P a g i n a | 26   

 

drepturi, care trebuie protejat în virtutea vulnerabilităţii sale.Şcoala devine un slalom printre materii, 

profesorul este obligat să bifeze programa, îngropat în birocraţie. 

Colaborarea între cadrele didactice de diferite specialităţi permite un parteneriat eficace între şcoală 

şi comunitatea locală, având drept scop educaţia bazată pe cunoaştere şi adevăr, creşterea încrederii 

membrilor societăţii în faţa educativă a şcolii. 

Referinte : 

1. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă: repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999. 

2. Dirigenţia şi consilierea. Ghid metodologic, Editura Gheorghe Aexandru , Craiova, 2004; 

3. Dicţionar de orientare şcolară şi profesională, Edtura Afeliu, Bucureşti, 1996, coordonator Tomşa Gheorghe; 

4. Tribuna învăţământului, 2004; 

5. Tribuna învăţământului, 2005, ianuarie-februarie. 

 

 

SPORTUL FENOMEN SOCIAL ŞI ECONOMIC 
 

Prof. Maria Buruc 

Liceul cu Prgram Sportiv Arad 

 

Sportul este un complex fenomen social, una din marile realităţi constructive ale  

societăţii de azi − Tudor Vianu. 

 Activitatea sportivă prin specificul ei generează valori care îşi aduc contribuţia la dezvoltarea 

şi împlinirea personală a practicanţilor. Fair play-ul, toleranţa, solidaritatea, spiritul de echipă, 

participarea activă, sunt doar câteva dintre valorile pe care sportul le promovează în rândul celor care 

frecventează în mod regulat exerciţiul fizic. 

 Cu toate acestea, nu putem să trecem cu vederea faptul că, în prezent, sportul se confruntă cu 

pericole şi provocări apărute în societate cum ar fi: dopajul, violenţa, corupţia şi spălarea banilor, 

exploatarea tinerilor sportivi şi nu în ultimul rând presiunea comercială. 

 Sportul este o activitate umană care are un potenţial considerabil de adresabilitate în rândul 

cetăţenilor indiferent de vârstă sau origine socială. Marea majoritate a activităţilor sportive se 

desfăşoară în cadrul unor structuri non-profesioniste şi din acest motiv pericolele şi provocările la 

care este supus sportul nu sunt atât de acutizate. În acelaşi timp trebuie să recunoaştem avântul 

sportului profesionist şi contribuţia sa la dezvoltarea rolului social şi economic al sportului. 

 Pe lângă rolul important pe care îl are în menţinerea sănătăţii, sportul mai are şi o dimensiune 

educaţională, un rol social, cultural şi de petrecere în mod plăcut a timpului liber. Mişcarea sportivă, 

ca instrument de sprijinire a activităţii fizice cu scopul de-a îmbunătăţii sănătatea, exercită o 

influenţă mai mare decât oricare altă mişcare socială. Lipsa de activitate fizică duce la: excese 

ponderale, la apariţia unor afecţiuni cronice cardio-vasculare precum şi la diabet. Aceste probleme 

de sănătate afectează calitatea vieţii şi creează probleme bugetului alocat sanătăţii şi economiei în 

general. Declinul înregistrat în privinţa practicării activităţilor fizice în rândul populaţiei este pus în 

evidenţă de numărul mare de tineri cu obezitate şi afecţiuni cardiace şi diabet. Din acest motiv 

responsabilitatea politicului este foarte mare în conştientizarea, prin educaţie, a cetăţenilor de a se 

ocupa de aspecte de care aceştia sunt direct interesaţi. Îmbunătăţirea gradului de vizibilitate a 

domeniului sportiv şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la rolul important pe care îl are sportul 

în societate este un deziderat care trebuie să se transforme în obiectiv strategic pentru toţi decidenţii 

din politică şi guvernare. Cu regret trebuie să afirmăm că potenţialul recunoscut al mişcării sportive 

de sprijinire a îmbunătăţirii sănătăţii nu este folosit pe deplin. 

 Sportul are o contribuţie importantă în coeziunea economică şi socială, precum şi la formarea 

unor societăţi mai bine integrate. Grupurile insuficient reprezentate în mediul 

social: 



Tribuna sportivului ,  nr.  7                                                        An şcolar 2013/2014  
 

P a g i n a | 27   

 

categorii defavorizate, persoane cu dizabilităţi şi mai nou imigranţii şi persoanele străine, beneficiază 

de facilităţile pe care le oferă sportul la integrarea în societate. Sportul promovează sentimentul 

apartenenţei comune şi al participării fiind din acest punct de vedere un instrument de integrare 

socială pentru categoriile defavorizate, de interacţiune pozitivă. 

Sportul contribuie la incluziunea socială prin crearea de locuri de muncă, de creştere 

economică şi revitalizare a unor zone defavorizate. Activităţile nonprofit din aceste zone pot fi 

considerate servicii sociale de interes general. 

Dezvoltarea locală regională şi regenerarea urbană sunt sprijinite de sinergiile sportului cu 

sectorul turismului. Modernizarea unor infrastructuri, încheierea unor parteneriate de finanţare a 

construcţiilor sportive şi recreative sunt instrumente prin care sportul contribuie la revitalizarea 

zonelor defavorizate. 

Valoarea economică a sportului este strâns legată de drepturile de proprietate intelectuală. 

Când afirmăm acest lucru facem referire la drepturile privind imaginea, drepturile de difuzare, 

mărcile înregistrate, comunicările comerciale etc. 

Nu putem să nu remarcăm faptul că, deşi sportul are o pondere foarte mare în sectorul 

economic, majoritatea activităţilor sportive se desfăşoară în cadrul unor structuri nonprofit. Din acest 

motiv activităţile sportive sunt la mâna sprijinului public. Cu cât acesta va fi mai generos cu atât 

numărul cetăţenilor care au acces la activităţi sportive va fi mai mare. 

În concluzie putem afirma că sportul este o modalitate de apropiere între oameni şi între 

comunităţi, care canalizează agresivitatea spre efort, spre scopuri de atins şi concurenţă sănătoasă 

după reguli şi tradiţii venite din vremuri străvechi. Sportul disipează reuşita socială şi meritocraţia. 

El are un rol important în incluziunea socială şi economică a indivizilor. 
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DIN  ISTORICUL  JOCURILOR  OLIMPICE 

 Prof. Alina Vărcuş 

Liceul cu Prgram Sportiv Arad 

 

Jocurile sportive celebrau frumusetea si sanatatea trupului si erau inchinate lui Zeus,parintele 

zeilor greci.Aceste jocuri constau in cinci zile de intreceri, adunand laolalta grecii liberi din toata 

lumea cunoscuta in acele timpuri antice.Jocurile sportive incepeau cu o procesiune solemna si cu 

jertfe, cu defilarea concurentilor, dupa care acestia depuneau un juramant,de fair-play i-am spune in 

vremea noastra. 

Festivalul Olimpic se sarbatorea in “luna sfanta”, incepand cu prima luna plina dupa solstitiul 

de vara.Sarbatoarea se repeta la fiecare 1417 zile,ceea ce reprezenta “Olimpiada”-anul olimpic 

grec.Cu toate ca Jocurile Olimpice reprezentau un semn al pacii, acestea erau, in acelasi timp,un 

spectacol al puterii militare a diferitelor orase-state grecesti. 

La competitiile olimpice participau doar grecii liberi, iar sclavii si “barbarii”(strainii) erau 

exclusi. De asemenea, la concursurile olimpice era interzisa prezenta femeilor, sub amenintarea  

pedepsei cu moartea. Femeile nu erau acceptate nici macar ca spectatoare, daramite ca participante. 

Interesant este ca atletii concurau cu desavarsire goi.In timpul Jocurilor Olimpice era respectata asa-

numita pace a zeilor, adica se 

intrerupea 
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orice conflict armat. Acest armistitiu dura doua luni, deoarece se lua in calcul si timpul necesar 

calatoriei pana in Olympia. La diferitele concursuri olimpice evoluau mai multi sportivi, insa 

castigatorul cununii de maslin era doar unul singur, iar fiecare Olimpiada trebuia sa aiba un singur 

castigator. 

Faima Olimpiadelor i-a impresionat chiar si pe “barbari”.Astfel,dupa batalia de la Termopile 

din anul 480 i.Hr.,dupa ce un grec i-a povestit regelui persan Xerxes (520-465 i.Hr.) despre 

Olimpiade, unul dintre generalii sai, Tigranes, l-a intrebat pe camaradul sau Mardonius:”Impotriva 

cui ne-ai adus sa luptam? Impotriva unor oameni care nu lupta pentru aur,ci pentru glorie?” Imparatii 

romani au tolerat acest obicei, unii chiar l-au si incurajat, in special imparatul Nero Claudius (54-68 

d.Hr.).  

Primele Jocuri Olimpice oficiale sunt considerate cele din vara anului 776 i.Hr.,pe campia 

Olympiei, o zona din vestul Peloponezului (Grecia sudica).Timp de 1170 de ani, adica intre 776 i.Hr. 

si 394 d.Hr., jocurile s-au desfasurat in mod regulat, din patru in patru ani. In 394 d.Hr., imparatul 

roman Teodosius I (379-395 d.Hr.), in plina fervoare crestina, vazand in ritul Jocurilor Olimpice 

ceva pagan, ofensator la adresa noii religii, a emis un decret special care interzicea desfasurarea 

lor.Peste arenele sacre din Olympia s-a asternut, timp de un mileniu si jumatate, tacerea, insa 

amintirea Jocurilor Olimpice nu a fost uitata. 

 La sfarsitul veacului al XIX-lea, cresterea rapida a relatiilor economice si culturale 

internationale s-a reflectat si in dezvoltarea sportului. In aceste imprejurari, baronul Pierre de 

Coubertin, istoric si pedagog francez a propus renasterea Jocurilor Olimpice, care sa fie deschise 

tuturor,nu doar grecilor. El a dorit sa aduca in epoca moderna spiritul de competitie al Antichitatii. 

Astfel,in iunie 1894, la Paris s-a desfasurat Congresul International de Sport, la care au participat 

reprezentantii a 34 de state. Atunci s-a fondat Comitetul Olimpic International. 

 Dreptul de gazduire a primelor jocuri din era moderna a fost acordat Greciei-patria 

Olimpiadelor antice.In aprilie 1896, la Atena, pe stadionul de marmura Panafinysk a avut loc prima 

Olimpiada moderna. Torta olimpica a fost introdusa in 1936, la Jocurile Olimpice de la Berlin. 

Flacara olimpica este aprinsa si astazi la Olympia, simbolizand jertfele facute inaintea jocurilor 

antice. 

 

 

 Povestea unor campioni 
prof. Adriana Inoan 

Liceul cu Prgram Sportiv Arad 

  
În perioada 07-09.VI.2013 , în municipiul Tg.Jiu , jud. Gorj s-a desfăşurat etapa finală la 

O.N.S.S fotbal băieţi liceu,unde LPS Arad câştigătoarea zonei de vest a României a reprezentat 

Aradul şi a făcut istorie – PENTRU PRIMA DATA TITLUL NAŢIONAL A AJUNS LA ARAD !!! 

 Celelalte echipe participante au fost : 

1. Liceul “Victor Slăvescu ” RUCAR – ARGEŞ 

2. Colegiul Naţional “Octavian Goga” Marghita – BIHOR 

3. LPS Brăila 

4. Liceul “Sfântul Pantelimon” – BUCUREŞTI 

5. LPS Târgu-Mureş 

6. LPS – CSS Roman – NEAMŢ  

7. Colegiul Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza – PRAHOVA  

 Competitia s-a desfăşurat în sistem “grupe” , astfel, în urma tragerilor la sorţi , în 

componenţa grupei A au fost echipele : Tg. Muresş, Bihor , Argeş , Neamţ – în grupa B : Bucureşti , 

Prahova , Brăila , Arad. 
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 Timpul de joc 2x20 min. 10 min. pauză , regulament FRF pentru fotbal pe teren redus .  

Astfel LPS Arad s-a clasat pe prima poziţie în grupă . 

 Semifinala I   1A-2B   Neamţ – Brăila 2:3 

Semifinala II   2A-1B  Bihor – Arad 4:9 

Finala Mica : Bihor – Neamţ 0:4 

FINALA MARE : Arad – Brăila 3:2 

 Clasament final :  

1. LPS ARAD    

2. LPS BRĂILA 

3. LPS CSS ROMAN –NEAMŢ 

4. COL. NAŢ. “OCTAVIAN GOGA” MARGHITA – BIHOR 

5. LIC. “VICTOR RUCĂR” – ARGEŞ 

6. LIC. “SFÂNTUL PANTELIMON” – BUCUREŞTI 

7. LPS TG. MUREŞ 

8. COL. MILITAR BREAZA – PRAHOVA 

 Astfel,pentru prima dată LPS Arad devine campioană naţională . 

De asemenea, au fost desemnaţi si remarcaţi doi dintre componentii echipei LPS Arad , astfel : 

  CEL MAI TEHNIC JUCĂTOR – sportivul HLISTEI CĂTĂLIN  

  CEL MAI BUN JUCĂTOR – sportivul BURLA BOGDAN 

Pe parcursul competiţiei în tribune s-au aflat si reprezentanţi ai clubului “Pandurii” Tg. Jiu care au 

fost impresionaţi de evoluţiile lui Hlistei şi Burla , interesandu-se de o probabilă  viitoare colaborare 

cu ei. 

Antrenoarea LPS – ARAD – prof. Inoan Adriana felicită întregul lot si este mândră de elevii ei , de 

modul în care s-au mobilizat şi au luptat pentru echipă.  

LOTUL CAMPIONILOR :  

    1.NICHICI SLAGIAN – portar 

    2.GOIA STEFAN – fundaş 

    3.BURLA BOGDAN – fundaş 

    4.LAZĂR SERGIU – fundaş 

    5.GLIGUŢĂ  PAUL – mijlocaş 

    6.PĂVĂLAN FLAVIUS – mijlocaş 

    7.ARDELEAN DARIUS – atacant  

    8.HLISTEI CĂTĂLIN – atacant  

    9.GHEORGHIŢĂ  DANIEL – atacant  
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“Am crezut în elevii mei , mă bucur că au confirmat , le doresc ca pe viitor să creada în valoarea lor 

şi aş vrea să-i vad evoluând la echipe cât mai mari” a declarat Adriana Inoan – antrenoarea 

campioanei naţionale. 

 

Contribuţia jocului de baschet la îndeplinirea obiectivelor curriculare ale 

programei şcolare la  

clasaa VII-VIIIa 
Prof.  Gheorghe Mandache  

Liceul cu Prgram Sportiv Arad 

 

Universalitatea educaţiei fizice şi sportului,instabilitatea performanţelor, ca şi deplasarea lor 

continuă către limite biologice şi psihice încă necunoscute omului obligă la reflexii şi analize. 

Instruirea nu izvorăşte dintr-o aglomerare de fapte şi întâmplări, ci reprezintă un produs al efectelor 

determinate de acţiunea concentrică a unor factori obiectivi şi subiectivi. În ştiinţa Educaţiei fizice şi 

sportului s-a făcut un important pas înainte prin inventarierea şi apoi măsurarea acestor indicatori, 

recurgându-se la diverse procedee de obiectivizare şi interpretare a lor.  

Educaţia fizica şi sportul  constituie prin urmare, un proces pedagogic prin metodologie, un act 

educativ, prin principiile ce-l structurează şi prin efectele surprinse în plan comportamental, în 

atitudinea sportivului.  

Inventarierea indicatorilor care concură constant la obţinerea performanţei in educatie fizica şi 

sport este o operaţie deschisă întru-cât observaţiile şi introspecţiile profunde în această problematică 

pot 

evidenţia o 
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sporire a acestora.  

Individualizarea, obiectivizarea şi ierarhizarea indicatorilor modelului logic al instruiriiîn 

educatia fizica şi sport moderne, coroborate de momentul participării fiecăruia la procesul complex 

al realizării ei impun o anumită succesiune în tratarea şi analiza eficienţei lor. Instruireaîn educatia 

fizica şi sport izvorăşte din trei surse principale: valoarea biologică şi a performanţei elevului, 

valoarea intelectuală exprimată de specialişti şi timpul.  

Dar cea mai importantă premisă rămâne potenţialul genetic, talentul depistat oportun şi 

încadrat într-un sistem de pregătire, desfăşurat în deplină armonie cu procesul de învăţământ. 

Datorită multiplelor influenţe pozitive asupra dezvoltării  organismului elevilor, jocurile 

sportive constituie unul din mijloacele de bază ale educaţiei fizice. Educatorii consideră jocul ca 

principala activitate prin care copilul ia contact cu complexitatea mediului înconjurător, lucru care îi 

facilitează lărgirea sistemului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, formarea şi dezvoltarea unor 

aptitudini psihomotrice, perfecţionarea reprezentărilor, spiritului de observaţie şi a modului de a 

gândi. 

În procesul instruirii organizat la nivelul şcolii, jocul de baschet ocupă un loc important, 

constituind activităţi globale prin intermediul cărora se acţionează pentru realizarea obiectivelor 

educaţiei fizice. 

Foarte importantă este influenţa pozitivă pe care jocul de baschet o are asupra motricităţii. El 

influenţează dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice atât sub aspectul general cât şi sub aspect 

specific. Remarcabilă este în special dezvoltarea îndemânării  atât în regim de viteză, cât şi în regim 

de rezistenţă. În privinţa calităţilor psihice, acesta  aduce a influenţă deosebită asupra formării 

personalităţii multilaterale a omului şi anume prin: 

- Dezvoltarea spiritului de echipă, de colaborare şi de întrajutorare reciprocă; 

- Spiritul de organizare, disciplină conştientă şi liber consimţită.  

- Dezvoltarea iniţiativei, a combativităţii, a voinţei necesare învingerii greutăţilor; 

- Dezvoltarea gândirii creatoare. 

Învăţământul gimnazial reprezintă o componentă de bază a sistemului unitar de învăţământ 

din ţara noastră şi îşi aduce o contribuţie importantă la realizarea obiectivelor de bază ale educaţiei 

fizice şcolare de la acest nivel, concretizate în: 

a) Contribuţia la menţinerea unei stări de sănătate optimă şi asigurarea unei capacităţi ridicate de 

randament şcolar, pe plan fizic şi intelectual al elevilor; 

b) Favorizarea unei dezvoltări corecte şi armonioase a organismului elevilor, prin prevenirea 

instalării unor atitudini corporale deficiente şi asigurarea unui nivel corespunzător de 

tonicitate şi troficitate musculară; 

c) Însuşirea şi consolidarea unor priceperi şi deprinderi motrice de bază şi utilitar aplicative; 

d) Dezvoltarea multilaterală a aptitudinilor psiho-motrice, cu accent pe îndemânare şi viteză, 

forţă iar în clasele a VII şi a VIII-a, pe rezistenţă în regim de forţă; 

e) Însuşirea principalelor priceperi şi deprinderi motrice din ramurile sportive şi probele 

prevăzute în programa şcolară; 

f) Formarea la elevi a obişnuinţei de practicare independentă şi sistematică a exerciţiilor fizice şi 

a unor ramuri sportive în timpul zilei de şcoală şi în timpul liber; 

g) Educarea esteticii corporale şi a ţinutei întregului corp; 

h) Contribuţia la educarea unor trăsături pozitive de caracter, a ordinii şi disciplinei. 

Prin desfăşurarea unei activităţi riguros ştiinţifică şi sistematică în cadrul ciclului gimnazial 

se aduce o contribuţie însemnată la dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor, la dezvoltarea 

deprinderilor motrice de bază, la dezvoltarea aptitudinilor psiho-motrice, dându-se în acest fel un 

puternic caracter formativ activităţii de educaţie fizică din 

şcoală. 
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Musculatura scheletică se dezvoltă în special prin alungire dar forţa relativă nu înregistrează 

creşteri evidente. Accelerarea creşterii taliei rezultă în special din dezvoltarea în lungime a 

membrelor faţă de trunchi, ceea ce conduce la un aspect aşa-zis caricatural al puberului. 

Mobilitatea articulară înregistrează valori relativ scăzute atât la fete, cât şi la băieţi. 

Datele literaturii de specialitate evidenţiază o continuă îmbunătăţire a marilor funcţii, în 

ciuda rezervelor funcţionale încă reduse ale aparatului cardiovascular, aparatul respirator marchează 

o „creştere” substanţială, indicii obiectivi de creştere demonstrând că rezistenţa aerobă poate fi 

dezvoltată cu succes în etapa pubertară. 

Integrarea în grupul social pare să fie o dominantă a vieţii psihice a puberului, acesta având o 

mare disponibilitate pentru angajarea în relaţii şcolare, profesionale, familiale, de cartier, etc.  

Conduitele ludice de până acum sunt treptat înlocuite prin conduite de inserţie socială, care 

pot avea o componentă motrică importantă (în cazul unui anturaj care „promovează” activităţile 

motrice sau sportive sistematice).  

Etapa pubertară reprezintă un interval optim pentru învăţarea majorităţii deprinderilor 

motrice specifice ramurilor de sport, precum şi pentru dezvoltarea calităţilor: viteză, rezistenţă, 

coordonare. 

În urma cercetării intreprinse formulăm următoarele concluzii: 

1) Rezultatele testelor ilustrează în mod evident faptul că jocul de baschet, pe lângă 

celelalte mijloace ale educaţiei fizice şcolare îşi aduce aportul la îndeplinirea 

obiectivelor acestei discipline. În acest sens este de observat buna dezvoltare a 

calităţilor motrice de bază, ca şi perfecţionarea corespunzătoare a deprinderilor 

motrice. 

2) Spre satisfacţia profesorului un procent de 45,1% din elevii clasei practică jocul de 

baschet independent în timpul liber, cunosc în suficientă măsură regulamentul de joc 

şi acordă acestui aspect o bună parte din timpul lor liber. 

3) Printr-o activitate de selecţie corespunzătoare, au fost depistaţi 8 elevi apţi pentru 

echipa reprezentativa a scolii ce urmeaza a participa in competitiile scolare . 

Propunem: 

Selecţia trebuie efectuată printr-o corelare strânsă a factorilor: subiecţii, şcoala, 

familia, mediul şi profesorul antrenor. 

Propunem ca pe cât posibil majoritatea şcolilor să fie utilate cu instalaţii simple în 

vederea practicării baschetului, iar edilii oraşului ar trebui să ia modelul altor ţări şi să doteze 

spaţiile de joacă din perimetrul oraşului cu asemenea instalaţii, dând posibilitate cât mai 

multor copii să practice acest joc în timpul lor liber. 

Promovarea învăţării experiemntale, oferindu-se copiilor ocazia de a-şi proiecta 

propriile lor scheme, jocuri şi activităţi, încurajând copiii să fie creativi şi să-şi folosească 

propria imaginaţie. 
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Terapia prin dans şi mişcare. Mişcare şi emoţie 
Prof. învăţământ primar, Otilia Mihaly 

       Şcoala Gimnazială Nr.5 Arad 

 
Mişcarea este o modalitate universală de comunicare. Atât copiii cât şi adulţii se mişcă într-

un fel sau altul astfel, comunicarea non-verbală este un mod eficient de contact. Puţine experienţe 

angrenează atât de bine persoana, în totalitatea ei, precum o face dansul: corpul, emoţiile şi 

intelectul. Mişcarea împreuna cu alţii, în acelaşi ritm, de obicei, ajută la formarea relaţiilor. Schema 

corporală este unul din conceptele fundamentale în dezvoltarea umană. Schilder (1950) defineşte 

schema corporală ca fiind o imagine tridimensională a propriului nostru corp pe care ne-o formăm în 

minte, felul în care ne percepem corpul. Fără schema corporală, structurile psihice necesare 

reprezentării simbolice a altor lucruri nu se pot forma, atâta timp cât ele depind de achiziţiile 

anterioare. Schilder (1950) subliniază corelaţia dintre mişcare şi schema corporală. El susţine că 

mişcarea conduce la o mai bună orientare în raport cu propriul nostru corp. Nu ştim prea multe 

despre corpul nostru dacă  nu îl mişcăm, iar mişcarea este un factor unificator între diferitele părţi ale 

corpului. Terapia prin dans este o formă de terapie care poate fi folosită pentru a aduce o schimbare 

în funcţionarea psihologică şi emoţională prin folosirea mişcării expresive. Se inspiră din trei 

domenii principale de practică, şi anume din observarea mişcării, din psihologie şi din dans. Ţinuta 

şi mişcarea corpului reprezintă indicatori sensibili şi unici în determinarea stilului personal. Modul în 

care noi ne mişcăm le spune celor din jurul nostru, cel puţin la nivel subconştient, ce fel de persoane 

suntem şi câte ceva despre starea noastră emoţională. În întâlnirile noastre cu cei din jur observăm şi 

simţim aspecte precum gradul de concentrare în propriile noastre mişcări, puterea sau sensibilitatea, 

impunerea propriilor opinii sau toleranţa, tensiunea sau relaxarea. Folosim această informaţie 

codificată atunci când ne formăm o primă impresie despre oameni. 

Experienţa noastră asupra propriului corp reprezintă baza identităţii de sine. Mişcarea corpului este 

prima noastră limbă care mediază primele relaţii şi pune bazele dezvoltării noastre emoţionale, 

sociale şi cognitive. Dansul făcea parte odinioară din practicile tradiţionale de vindecare, unele 

dintre acestea supravieţuind în ritualurile şamanice. Activitatea modernă de terapie prin dans şi 

mişcare a luat naştere în anul 1950, ca urmare a unei fuziuni între dans şi psihoterapie. Deşi are 

multe din 
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caracteristicile celor două forme de terapie, este unică, având propria personalitate. Terapia prin dans 

şi mişcare se bazează pe premisa că postura şi mişcarea sunt elocvente şi că acestea influenţează 

starea psihică şi modul în care funcţionează, din punct de vedere psihologic, o persoană. În cazul 

acestei forme de terapie, mişcarea este o modalitate de exprimare de sine, de comunicare şi de 

intervenţie terapeutică în folosul dezvoltării, integrării şi vindecării personale. Terapia prin dans şi 

mişcare furnizează un mijloc de dezvoltarea şi explorare de sine, ducând la o mai bună înţelegere şi 

o mai mare încredere în propriile forţe. Poate ajuta la restabilirea contactului cu sursele de 

creativitate şi de intuiţie şi poate funcţiona ca antidot împotriva stresului. În prezent, este studiată 

aplicabilitatea acesteia şi în tulburări precum sindromul oboselii cronice sau afecţiunile 

psihosomatice. Sunt puţine studii ştiinţifice care să cerceteze efectele terapiei prin dans în prevenirea 

şi tratarea afecţiunilor, însă rapoartele clinice indică eficienţa terapiei prin dans în îmbunătăţirea 

stimei de sine, reducerea stresului, îmbunătăţirea interacţiunilor interpersonale si oferirea ocaziei de 

comunicare a emoţiilor. Ca formă de exerciţiu fizic, dansul este benefic atat pe plan emoţional, cât şi 

pe plan fizic - creşterea forţei musculare, coordonare, mobilitate mai bună şi scăderea tensiunii 

musculare.  Terapia prin dans presupune un proces format din patru etape: pregătirea - încălzirea, 

stabilirea încrederii; incubaţia - pacientul renunţă la controlul conştient şi mişcarea devine 

simbolică;iluminarea - semnificaţia devine evidentă, putând avea efecte pozitive sau negative; 

evaluarea - se discută semnificaţia procesului şi se pregăteşte încheierea terapiei. 

 

 

 Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale  
                                                                     (specifice sportului) 

 

                                                                              Prof. Daria Barta,  

Şc.Gimnaziala nr. 22 Arad 

 

Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de educaţie care 

sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţei pentru copil. 

Fară abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de 

acces, participarea şi integrarea şcolară şi socială. 

Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită 

o evaluare şi o abordare personalizată. Copii practicanti ai sportuilui de performanta au şi ei aceleaşi 

trebuinţe în creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în aceleaşi timp şi anumite necesităţi, particulare, 

specifice, individualizate. 

Ei sunt diferiţi din punct de vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţiilor  chiar dacă 

prezintă acelasi tip comportamental 

Conceptul de cerinţe educative speciale aspiră la depăşirea tradiţională a separării copiilor pe 

diferite categorii , printr-o abordare noncategorială a tuturor copiilor. 

Educaţia sau şcoala inclusivă implică cu necesitate pregătirea de ansamblu a şcolii şi 

societăţii, pentru a primi şi satisface participarea acestor  persoane  la medii şcolare şi sociale 

obişnuite, ca elemente componente naturale ale diversităţii umane, cu diferenţele ei specifice. 

Educaţia  implică ideea de schimbare, a şcolii şi societăţii în ansamblu, cu scopul de a 

răspunde dezideratului societăţii viitorului - „o societetate pentru toţi” comprehensivă şi integratoare 

prin însăşi natura ei, care să răspundă mai bine prin co-educaţie-nevoilor, potenţialului şi aspiraţiilor 

tuturor copiilor, inclusiv ale ceror deosebiţi de dotaţi sau talentaţi, ale celor care nu fac faţă în 

prezent în şcoala obisnuita. 

Integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei 

categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în 

viaţa 
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comunitară prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui 

proces.  

Educaţia specială se referă in cazul copiilor dotati pentru sport la adoptarea, completarea şi 

flexibilitatea educaţiei  în vederea egalizării şanselor de participare la educaţie în medii de învăţare 

obişnuite. 

Condiţiile de care au nevoie acesti copii: 

 Condiţii de stimulare şi sprijin a dezvoltării talentului din cele mai timpurii perioade; 

 Flexibilitate didactică; 

 Adaptarea curriculumului la specificul activitatilor desfasurate de catre acestia ; 

 Individualizarea educaţiei,atunci cand situatiile concrete o impun 

 Protecţie socială; 

 Programe individualizate de intervenţie; 

 Integrare socială. 

Cerinţele educative speciale sunt interpretate ca unitate în dezvoltarea copilului, stilul unic de 

adoptare, de învăţare, de integrare, în nivelul individual de dezvoltare fizică şi psihică cu 

caracteristici biologice, fizice, psihice şi sociale.   

Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general vocational  

pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate acestor categorii de 

copii. 

              Prin integrare, se realizează  o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea 

unor stări efectiv emoţionale corespunzătoare, în care confortul psihic este menţinut de satisfacţiile 

în raport cu activităţile desfăşurate. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune, are în vedere 

implicaţiile practice şi teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei  şi a 

pregătirii copiilor pentru integrarea şi incluziunea în activităţile profesionale şi în colectivităţile 

sociale. 

           Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea  ocazia  sa lucreze cu acesti copii 

trebuie sa  acţionează în urma unei reflecţii îndelungate. Un lucru important pentru cadrele care 

lucrează cu aceşti copii îl reprezintă colaborarea cu părinţii şi consilierea acestora, implicarea lor 

directă în lucrul efectiv cu copii, nu în calitate de observator ci şi de participanţi activi.. Ei sunt 

modele pentru copii lor şi prin ei învaţă să trăiască în armonie cu lumea 

        Relaţia dintre părinţi, cadre didactice şi copii  trebuie privită pozitiv, iar pentru 

acest lucru este nevoie de respectarea următorelor reguli: 

 Părinţii şi copii trebuie să fie realişti în aşteptări. Copilul trebuie implicat în luarea 

deciziilor şi trebuie alese situaţiile la care poate să participe. Problemele trebuie discutate 

până când se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu se ia o hotărâre; 

 Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinţii copiilor  şi cadrele didactice 

bine pregătite şi informate în legătură cu felul în care  pot interveni pentru consilierea 

acestora. Trebuie redusă izolarea părinţilor punându-i în legătură cu alţi părinţi aflaţi în 

situaţii similare, promovând o abordare pozitivă a creşterii şi disciplinării copiilor; 

 Trebuie susţinut că nu există un singur model de părinte şi numai prin unirea forţelor 

părinţilor, cadrelor didactice şi a şcolii se poate face o mai bună integrare a copiilor. 

Copii sunt o categorie socială care, în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte. 

Educaţia specială este o formă de educaţie adoptată şi destinată tuturor copiilor  care nu 

reuşesc singuri să atingă, în cadrul învăţământului  un nivel de educaţie corespunzător vârstei şi 

cerinţelor societăţii pentru un om activ,  şi independent. 

Principiile care stau la baza educaţiei al oricărui copil: 

1. Garantarea dreptului la educaţie al oricărui copil: 

 Copii au dreptul să înveţe împreună, indiferent de dificultăţi şi 

de 
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diferenţe 

 Fiecare este unic şi are un anume potenţial de învăţare şi dezvoltare 

 Şcoala şi comunitatea asigură şanse egale de acces la educaţie pentru toţi –copiii. 

2. Asigurarea de servicii  scolare specializate                  

 Corelarea tipurilor de educaţie şi a formelor de şcolarizare în funcţie de scopul 

educaţiei, obiectivele generale şi specifice precum şi de finalităţile educaţiei 

 Asigurarea conexiunilor educaţionale activităţii complexe 

Finalităţile educaţiei acestor copii  sunt acelea de a crea condiţii unei bune integrări sociale şi 

profesionale a persoanelor. 

 

 

Jack şi vrejul de fasole  
(poveste populară) 

-între moralitate şi imoralitate- 
Autor amator de comentarii cârcotaşe, 

profesor, dar mai ales, mamă 

Farcaş (Pamfiloiu) Angelica Maria, Liceul cu Prgram Sportiv Arad 

 
 Vă amintiţi, desigur povestea copilăriei în care un băieţel, care locuia împreună cu mama sa, 

nemaiavând de-ale gurii, merge la târg să vândă unicul bun, vaca ce-i hrănise până atunci, dar, care, 

rămase stearpă. Pe drum, Jack se întâlneşte cu un bătrânel care îi oferă în schimbul vacii nişte boabe 

de fasole cere se dovediseră fermecate. Pe vrejul acestora se va sui copilul şi va descoperi un tărâm 

nou în care-şi avea casa un căpcăun şi soţia lui. De la acest căpcăun băiatul va fura cloşca care face 

ouă de aur, precum şi harpa năzdravană şi, din vânzarea lor, Jack şi mama lui au trăit fericiţi până la 

adânci bătrâneţi. 

 Acestea toate le-am găsit într-un număr ilustrat de carte -variantă 3D (cu ochelari)-, editată şi 

tipărită în exclusivitate pentru/de Editura Didactică Publishing House. 

Nu-i aşa că vă amintiţi povestea? Şi, care, parcă chiar v-a plăcut!... 

Dar v-aţi gândit mai bine la conţinutul de fond al textului? Ia încercaţi: deci, ce avem aici? 

Un copil cu o mamă, sărmani, a căror unică grijă a fost să aibă ce mânca, iar, în acest sens, în loc să-

şi caute -măcar mama- de lucru, preferă sa vândă unicul animal care îi hrănea. Însă, vaca fiind 

stearpă şi nemaidând lapte, nu mai putea fi ţinută, dar de vândut la altul, era numai bună. Mai 

departe, ce face copilul care este primit şi ospătat de soţia căpcăunului? Abuzează de ospitalitatea 

femeii şi-i fură cloşca care făcea ouă de aur, pe care o duce bine-mersi mamei. Şi… ce face mama? 

Nu numai ca nu îl mustră pentru fapta sa, ci primeşte găina ale cărei ouă de aur le vinde şi se 

îmbogăţesc. Copilului nu-i este suficient, ci, plictisindu-se, se hotărăşte din nou să meargă în casa 

căpcăunului „pentru că vreau să ştiu ce altceva decât am văzut şi ştiu eu se mai află acolo sus”. 

Avem un caz tipic de infractor care îşi premeditează lovitura, mergând cu intenţia clară de a fura. 

Nici de data asta mama nu are de obiectat – un adevărat model de conduită morală!  

Anticipând reacţia femeii căpcăunului la vederea lui, Jack se ascunde, probabil conştient că 

ceea ce avea să facă nu era tocmai moral, şi, totuşi, pândeşte momentul unei noi lovituri, fericit că-i 

poate înşela astfel, pe cei care nu i-au făcut niciun rău. Şi, bine-nţeles, fură şi de astă dată, harpa 

fermecată care reuşeşte să-şi strige stăpânul. Trezit din somnul de după micul dejun, căpcăunul fuge 

după Jack, dar acesta reuşeşte să coboare pe vrej şi-i 

cere mamei să-i dea toporul cu care tăie vrejul. 

Căpcăunul, care cobora şi el vrejul, „s-a prăvălit de pe 

el şi a dispărut în gaura mare pe care a făcut-o în locul 

unde s-a 

prăbuşit”, 
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adică a murit!  

Care a fost vina căpcăunului în afară de aceea că era căpcăun şi-şi lua în fiecare zi micul 

dejun cu soţia sa, după care trăgea un pui de somn? N-a ucis pe nimeni, n-a făcut nimănui vreun rău, 

ca dovadă, harpa cea năzdrăvană nu îi cere ajutorul lui Jack s-o scape de căpcăunul cel rău, ci îţi 

strigă stăpânul! De ce?! Şi totuşi, trebuia pedepsit: furat şi apoi, ucis. În schimb, personajul 

„pozitiv”, Jack, deşi nu posedă niciuna din calităţile morale ale eroului tipic de basme (cinstea, 

hărnicia, curajul, mărinimia, recunoştinţa etc), ci, din contră, este leneş, hoţ, perfid, ipocrit, dar mai 

ales, laş, iar la final mai este şi criminal, îmbogăţindu-se, ca orice parvenit, călcând în picioare 

valorile morale, trăieşte fericit până… „la adânci bătrâneţi” - cu cine?! - cu mama lui, culmea! 

(trecem peste faptul că Jack al nostru nu s-a mai căsătorit pentru a-şi întemeia o familie normală!) 

Deci, ce promovează povestea noastră? Antivalorile! Dar cartea se adresează copiilor, deci ce 

le insuflăm noi copiilor noştri? Care este mesajul intratextual? Cu ce rămâne copilul nostru la lectura 

poveştii „Jack şi vrejul de fasole”? Că poţi să fii sărac şi leneş, prin hoţie şi laşitate te poţi îmbogăţi 

şi trăi fericit, fără a da nicio socoteală pentru faptele tale! 

 

 

Convenţiile intertextualităţii 

Mircea Cărtărescu vs. Mihai Eminescu 

Prof. Laura Fulger 

Liceul cu Prgram Sportiv Arad  
Moto: „Fiecare scriitor care se naşte deschide în sine procesul literaturii.” 

Roland Barthes  

 

S-a afirmat despre capodopera poetică Levantul că este o epopee a intertextualităţii, întrucât 

Mircea Cărtărescu „repetă” într-o versiune postmodernă marile epoci ale literaturii române, de-

construind şi re-construind traseele gândirii poetice româneşti. Remarcăm, încă din zona 

paratextuală a operei, o atracţie făţişă pentru poetul-mit, Eminescu, ce se transformă pe parcursul 

operei într-un dialog genial, mimat doar de scriitorul contemporan. O piesă extrem de valoroasă în 

ansamblul textului, poate fi considerată replica dată de M. Cărtărescu, prin Totul este scriitură, 

Glossei eminesciene, operând o transpunere programatică la 

nivelul conţinutului, dar conservând particularităţile speciei. 

Teoreticienii literari, interpretează gestul ca pe o actualizare a 

unui cod poetic. 

Textul eminescian aparţine clasicismului gnomic; Glosa lui 

Cărtărescu îşi dovedeşte, în toate privinţele, apartenenţa la 

postmodernism, dând substanţă procedeului pe care l-aş numi 

parodiere constructivă, combinată cu ludicul, ideea de joc şi 

gratuitate. Extrase din textul de tentă parodică, versurile „Lumea 

în Geneză crapă”, de pildă, din strofa-cadru, reflectă mecanismul 

de-construcţiei postmoderniste, după cum versul – premisă, 

„Totul este scriitură”, ar putea reprezenta, împreună cu glosarea 

lui, un punct de plecare pentru înţelegerea viziunii scriitorului 

postmodern asupra realităţii, a literaturii, a creaţiei: „Doar poet şi poezie,/ Conştiinţă şi destin,/ 

Existenţa o învie/ Şi-o fixează pe deplin./ Tragi realu-n nări, şi vis/ Tu expiri, altă natură./ Totul 

este manuscris,/ Totul este scriitură.” 

De 
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altfel, Levantul, ca text integral, surprinde prin „teoriile” pe care le emite cu privire la ideile de vis, 

ficţiune, realitate, artă, care „au valoare de univers”, „sunt reale şi tari în inconsistenţa lor, căci de 

oriunde le-am privi, ele stau unele într-altele, ca păpuşile ruseşti, cu singura deosebire că această 

fantastică imbricare a lumilor nu se mai termină niciodată” (explicaţie critică sugestivă pentru ideea 

conţinută de versul „Totul este doar holon” sau „Lumi zidite-n lumi se-adapă…”). De fapt, 

strofele-comentariu cuprind o auto-parodiere a scriiturii, a hipertextului şi chiar a autorului, care 

coboară în planul textului: „Cocârjat pe semne care/ Stele sunt în altă lume,/ Scriitorul ţi se 

pare/ Rege-n ţările de spume./ Dar şi el e o stafie/ Doar de câlţi şi doar de rips,/ Şi-auzi pana 

care-l scrie / Cu troznit de-Apocalips.” 

Întorcându-ne la hipotext, Glossa pare a fi, la prima vedere, o profesiune de credinţă a 

pesimismului. Considerată mai atent – şi raportată la întreaga creaţie eminesciană, precum şi la 

ansamblul social-politic al epocii – e o meditaţie pe concepte filosofice clasice, şi-n acelaşi timp, o 

satiră. Omul superior se situează pe poziţia cunoaşterii rostului lumii şi a esenţelor, prin detaşare, ca 

act de acuzare sau formă de apărare împotriva ei, lumea putând fi privită ca un teatru. „Actorul” şi 

„regizorul” se află sub stăpânirea „voinţei” din filosofia schopenhaueriană. „Codul etic” propus de 

Glossa eminesciană pretinde retragerea actorului din scena 

lumii şi transformarea lui în spectator. 

Replica lui Cărtărescu la motivul tradiţional al „lumii 

ca teatru”, contaminat de ideea „voinţei” schopenhaueriene, 

implică ideea „textului ca lume” şi a „lumii ca literatură” 

(teme congenere: în tradiţia medievală: „lumea-carte”; în 

literaturile (post)moderne: „lumea bibliotecă” – la 

J.L.Borges şi Umberto Eco), de unde remarcăm schimbarea 

„codului etic” eminescian într-unul „poetic”. Aşadar, ni se 

propune o incursiune în laboratorul de creaţie poetică a 

scriiturii postmoderne. Însă, o astfel de iniţiere a Cititorului 

– instanţă ce joacă un rol decisiv în receptarea textului 

postmodernist – ridică imediat problema relaţiilor dintre 

autor şi text sau cititor - text. Textul postmodernist nu este o creaţie definitivă, ci procesul de 

interacţionare a scriitorului cu textul, autorul devenind adesea personaj. Sintagma „lumea ca text” 

are de-a face cu relaţia autorului cu textul. Creatorul acestui text, autorul, este la rândul lui personaj 

al altui Text, mai amplu, care are şi el Creatorul lui, iar textul creat de acesta a fost fixat în textele 

altor scriitori… Noua literatură se bazează pe un „stil străin”, mai degrabă pe un eclectism al 

stilurilor, pe baza căruia apare „metastilul” – o formă de comunicare între scriitor şi cititor. De altfel, 

literatura contemporană se bazează pe o reacţie polivalentă din partea cititorilor. Autorul, la rândul 

lui, se află pe poziţia unuia dintre cititorii textului, dispărând ca entitate distinctă. 

Dacă discursul liric eminescian este implicat, în cazul textului postmodernist, vorbim despre o 

desolemnizare a discursului poetic. Impersonalitatea lui Mircea Cărtărescu rezidă într-o 

intertextualitate ce ia uneori înfăţişarea unei reprezentaţii de iluzionism, iar lumea textuală (am putea 

spune „hiperlumea”) se validează graţie capacităţii sale creatoare.  

Incipitul Glossei eminesciene vizează factorul temporal, prin „vreme trece, vreme vine”, iar 

recurenţa acestuia în cuprinsul textului (viitor/trecut; capăt/început; „tot ce-a fost ori o să fie”) 

asigură poemului perfectă circularitate şi situează Glossa într-un etern prezent (filosofia lui 

Schopenhauer). Niciun verb la trecut nu există în structura poemului gnomic; din niciun vers nu 

străbate impulsul acţiunii. Glossa reprezintă, după Eugen Todoran, o „generalizare filosofică a ideii 

de «trecere»”, în spectacolul veşnic al lumii. „Trecerea” timpului înseamnă „stingerea eternă”, în 

viziunea eminesciană. Înţelepciunea spectatorului şi tâlcul „comediei de obşte” se întrevăd în 

privirea ironică a celui ce conştientizează că iluzia schimbării este zădărnicie. („Toate-s vechi şi 

nouă toate”).  

În 
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Glossă impresionează stilul sentenţios şi rece, afişând, surprinzător, mijloace de expresie de o mare 

simplitate. Maximele, traduse în expresii populare, prezente în vorbirea de toate zilele (ca: „te 

întreabă şi socoate”, „ce e val, ca valul trece”, „tu în colţ petreci în tine”, „nătărăii”, „mişeii”, 

„făcând punte”, „cu stea în frunte”, „feri în lături”, „zică toţi ce vor să zică” etc.), în schimb, 

subliniază adevărurile supreme pe care le conţin. Mijloacele prozodice, forma fixă a glosei (preluată 

de scriitorul postmodern), sunt în perfect acord cu conţinutul de idei”. Pe de altă parte, este 

impresionantă maniera în care M. Cărtărescu utilizează parodia (sau, mai degrabă, pastişa), 

„coabitând” cu Simbolul Poeziei Româneşti, Eminescu, dar transferând totul pe terenul 

„postmodernismului”, căruia, am văzut, îi citează maximele şi îi valorifică procedeele artistice. De 

fapt, este sugestivă o maximă a lui Barthes, care ar putea explica cel mai bine fenomenul 

Cărtărescu: „Fiecare scriitor care se naşte deschide în sine procesul literaturii.”  

Dacă acceptăm că „«Limba veche şi-nţeleaptă», rostită de «gura dulce-a altor vremi» este limba 

glosată de Eminescu şi dacă raportăm Glossa ataractică la entuziasmul poetic al celui care voia să re-

învie şi să lămurească (în sensul alchimiei verbului) limba unei lumi mitice”, prin analogie, vom 

înţelege şi sensul glosării lui Mircea Cărtărescu şi a întregii sale „epopei postmoderniste”. 

G. Munteanu consideră că edificiul operei eminesciene e structurat pe paradigma a trei „invariante”: 

sensibilitatea, reflexivitatea şi fantezia. Fantezia este „zeul asimptotic…” pe care-l elogiază şi 

Mircea Cărtărescu, atunci când luptă cu propriile-i resurse „împotriva idolilor stagnării, convenţiei, 

şablonului”. Este un „antidiscursiv prin discursul interminabil, antisentimental prin exhibarea 

sentimentului, anticalofil prin năstruşnice subtilităţi de scriitură”, fundamentându-şi discursul pe 

exerciţiul unei riguroase libertăţi. 

 

 

 „In a hole in the ground there lived a hobbit” (J.R.R Tolkien) 

Prof. Kuschausen Cristina Teodora 

Liceul cu Prgram Sportiv Arad 

I. O evoluţie a basmului  

Basmul modern sau literatura fantasy, aşa cum a fost numită de critici, a apărut odată cu 

scrierile lui J.R.Talkien, continuată de J.K.Rowling, Robert Holdstock, Joseph Delaney, Silvana de 

Mari şi mulţi alţii. Astfel. Frapant în scrierile lui Talkien este că acesta creează o Lume Secundă, aşa 

cum însuşi a definit-o dânsul, o lume captivantă, un habitat locuit de personaje noi, care vorbesc 

limbi noi, folosesc nune uitate în manuscrise vechi, aspecte care se îndepărtează puţin de rigorile lui 

V.I.Propp. O noutate se poate identifica şi la nivelul „celuilalt tărâm”, aşa cum se va putea observa 

mai jos.  

 

 

II. Ziua în care s-a născut literatura fantasy 

 Atunci când vorbim despre specia literară a genului epic, BASMUL, ne gândim totodată şi la 

copilărie: „Daţi-ne poveşti, zic copiii, daţi-ne aripi, voi, care sunteţi tari şi mari, să zburăm în 

depărtări; clădiţi-ne palate de azur, în grădini fermecate, arătaţi-ne cum se plimbă zânele sub razele 

lunii.”
1
 Este adevărat că micii cititori se regăsesc în peripeţiile eroului care este foarte slab şi retras, 

iar dintr-odată, peste noapte, se trezeşte a fi „cel ales” şi pleacă într-un lung şir al peripeţiilor, un 

drum în care întâlneşte atât personaje adjuvante, cât şi personaje opozante.   

 Scriitorul Talkien creează o altă faţă a basmului, aşa cum au numit-o criticii, fantasy 

(literatura fantastică). Literatura fantasy s-a născut într-o zi de toamnă a anului 1933, când 

„profesorul Talkien se chinuia cu corectarea unui vraf de lucrări ale studenţilor săi. La un moment 

dat, a descoperit că una dintre teze cuprindea o pagină albă. Plictisit, profesorul şi-a permis o clipă 

                                                 
1 Paul Hazard, Les livres, les enfants et les hommes, Paris, Flamarion, 1932, p 8-13 
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de relaxare şi, cu mintea zburând prin ceruri luminate de alţi sori, a scris (în cel mai suprarealist 

mod, adică prin dicteu automat) o propoziţie pe foaia albă: In a hole in the ground there lived a 

hobbit. În clipa aceea nu ştia ce este un hobbit.”
2
 În acest moment se naşte o nouă perspectivă a 

basmului care se îndepărtează de unele rigori ale lui V.I.Propp. 

 Încă de la început, se poate observa că acţiunea nu se desfăşoară pe două tărâmuri (un tărâm 

guvernat după legi asemănătoare cu cele pe care le cunoaştem şi un tărâm fabulos). Acţiunea lui 

Talkien alunecă ireversibil într-un „illo tempore”, dar un „demult” creat parcă ca o istorie paralelă 

cu cea a omenirii, aşa cum subliniază şi Vlad Macri „scriitorul creează o Lume Secundă; în interiorul 

său, ceea ce autorul relatează este adevărat, adică este în acord cu legile acelei lumi.”
3
 Atunci când 

ne lăsăm fermecaţi de această lume „ni se deschide o poartă care ne duce în celălalt timp, poate chiar 

în afara Timpului însuşi”, de aceea basmele ne oferă „fermecarea, regăsirea, evadarea şi consolarea.” 

 

III. Undeva în „illo tempore” 

În scrierile lui Talkien, nu apare celălalt tărâm, deoarece acţiunea basmelor sale coboară în 

illo tempore, cu mult înainte ca oamenii să aibă conştiinţa creştinismului sau a politeismului. 

Acţiunea se desfăşoară din anul 1 al Primului Ev care s-a încheiat cu Marea Bătălie în care Oştirea 

din Valinor a năruit muntele Thangorodrim. „Al Doilea Ev s-a sfârşit cu prima răsturnare de la 

putere a lui Sauron, slujitorul lui Morgoth, şi cu luarea Inelului Suprem. Al Treilea Ev a ajuns la 

capăt odată cu Războiul Inelului, dar, din câte se spune, al Patrulea Ev nu a început decât după 

plecarea Seniorului Elrod, când a sosit vremea ca oamenii să domnească, iar celelalte popoare 

vorbitoare de pe Pământul din Mijloc să se stingă încetul cu încetul”. 

În Harry Potter, celălalt tărâm reprezintă măreţul castelul Hogwarts din vârful muntelui: 

„Deodată, pe de o parte a cărării, observară un lac foarte întins şi întunecat. De partea cealaltă a 

lacului, sus, pe un vârf de munte, cu ferestrele strălucind alături de stelele de pe cer, se înălţa un 

castel impunător, cu o mulţime de turnuri şi creneluri. [...] Hagrid ridică un pumn uriaş şi bătu de trei 

ori în uşa grea a castelului. Deschise uşa larg. În faţa lor se deschidea un hol atât de mare, că ar fi 

încăput întreaga locuinţă a familiei Dursley în el şi tot ar mai fi rămas loc.Zidurile de piatră erau 

luminate de torţe în flăcări. Tavanul era atât de sus că nici nu-l putea vedea, iar în faţă se vedeau 

nişte trepte superbe, de marmură, care duceau la celelalte etaje.” La acest castel puteai ajunge din 

gară de pe peronul 9 şi ¾, un peron de care unchiul Vernon nu auzise. Totuşi, în mijlocul 

„încuiaţilor” (adică, noi, oamenii fără puteri magice) se afla sediul Ministerului de Magiu, în care 

Harry a coborât printr-o cabină telefonică părăsită. La fel s-a întâmplat când Harry s-a dus la spitalul 

magicienilor, când Harrry a intrat practic într-un magazin cu vitrine părăsite. Iată că lumea fabuloasă 

este inserată în lumea încuiaţilor, fără ca aceştia să bănuiască ceva. 

Am observat că un element specific al literaturii fantasy este pădurea împreună cu vietăţile fantastice 

specifice acesteia. De foarte multe ori, pădurea prinde viaţă. Astfel, în scrierea lui Talkien, pădurea 

rămâne un loc fabulos, încărcat de secrete: „mi s-a năzărit că toţi copacii şopteau între ei, 

transmiţându-şi veşti şi complotând într-o limbă necunoscută, iar ramurile se clătinau şi se agitau 

fără să fi bătut vântul. Se spune că, de fapt, copacii se mişcă într-adevăr şi pot să-i înconjoare şi să-i 

prindă înăuntru.” Aşa se face că Merry şi Pippin au fost înghiţiţi de Bătrânul Om-Salcie, dar au fost 

salvaţi de Tom Bombadil, o fiinţă mătăhăloasă, cu picoare uriaşe şi barbă lungă, cenuşie. El locuia 

cu domniţa Goldberry care aduce cu Zâna Pădurii din basmele româneşti, motiv pentru care nu voi 

poposi asupra descrierii acesteia. 

 Pădurea reprezintă un loc plin cu primejdii în povestea lui Bilbo. Pentru a nu se abate „două 

sute de mile spre miazănoapte, ş-apoi de două ori pe-atât spre miazăzi”, trebuie să treacă prin 

pădurea din Codrul Întunecat. „Drumul vostru este de-acum drept prin pădure. Nu vă abateţi de la 

potecă! – dacă o faceţi, sorţii vă sunt de o mie la unu să n-o mai găsiţi niciodată şi să nu mai ieşiţi 

                                                 
2 Vlad Macri, Stăpânul inelelor – Întoarcerea regelui în Postfaţă, Bucureşti, Rao, 2012, p 663 
3 Ibidem 
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din Codrul Întunecat” Din acest moment suntem avertizaţi că începe cea mai „primejdioasă parte a 

călătoriei.” Nu am fost surprinsă să observ că următorul capitol începe chiar cu descrierea pădurii: 

„mergeau în şir indian. Intrarea pe potecă era ca un fel de arc ce dădea într-un tunel întunecos făcut 

de doi arbori mari, înclinaţi unul spre celălalt, prea bătrâni şi prea gâtuiţi de iederă, şi încărcaţi de 

licheni, ca să aibă pe ramuri mai mult de câteva frunze înnegrite. Poteca însăşi era îngustă şi şerpuită 

printre trunchiuri.Curând, lumina de la intrare rămăsese departe în urmă, ca o gaură mică şi 

luminoasă, iar liniştea era atât de adâncă, încât picioarele drumeţilor păreau să bocăne, iar copacii să 

se aplece deasupra lor şi să asculte.” În această pădure primejdioasă au întâlnit o apă curgătoare, de 

care nu aveau voie să se atingă, conform indicaţiilor lui Gandalf, în ciuda faptului că erau morţi de 

sete. Din pădurea primejdioasă nu puteau lipsi vietăţile, la fel de înfricoşătoare: păianjenii giganţi. 

Bilbo s-a luptat din greu cu aceştia, categoric acoperit de farmecele inelului, după care au întâlnit 

Elfii Pădureni, singura spiţă a elfilor care erau neprietenoşi cu oamenii. Ei locuiau într-o peşteră 

mare, în adâncul Codrului Întunecat, la câteva mile de marginea sa răsăriteană. (Hobbitul) 

 Pădurea din Mitago are un caracter fabulos cu totul aparte întâlnit pănă acum. Acţiunea se 

desfăşoară în anul 1944, în Pădurea Mitago, un tărâm fabulos creat în mijlocul unei lumi moderne, 

dar suferindă din cauza războaielor. În această pădure locuia o familie cu cei doi copii, băieţi, în aşa 

numita Cabana de Stejar. Cei doi băieţi nu s-au avântat niciodată pe „cărarea şerpuitoare, Drumul 

Adânc, o rută care ducea în spirală chiar spre inima pădurii.” După moartea tatălui lor, care a avut un 

comportament din ce în ce mai ciudat spre finalul vieţii, Christian se întoarce de pe front la Cabana 

de Stejar şi îl găseşte pe fratele său Steve într-o stare nu cu mult deosebită de cea a tatălui lor. Acesta 

îi dă câteva informaţii despre pădure, aşa cum le-a descoperit din scrierile tatălui său şi din 

expediţiile făcute de el. Se pare că ei locuiau „într-o pădure de stejari seculari, o pădure virgină 

dintr-un timp când toată ţara era acoperită de luxuriante păduri de stejar şi frasin, şi soc, şi sorb, şi 

păducel. [...] Cinci kilometri pătraţi de pădure primordială, de după Epoca Glaciară. Neatinsă, 

neinvadată de mii de ani.” Se pare că pădurea avea puterea de a readuce diferite suflete pierdute la 

viaţă. Astfel, bătrânul a „reînviat-o” pe Guiwenneth, după care femeia străbună a reapărut în faţa lui 

Steve, iar după plecarea lui în pădure pentru a o regăsi, tânăra s-a arătat şi lui Christian. În acel 

moment pădurea a invadat Cabana de Stejar, iar nu după mult timp, Guiwenneth a fost răpită de o 

fiară, care s-a dovedit a fi Christian. Astfel, Steve decide să intre în pădurea care îţi insufla teamă. 

(Mitago) 

 Însă pădurea nu rămâne singurul loc fabulos al basmului. Frăţia inelului este nevoită să intre 

în galeriile din Moria aflate pe pârâul Sirannon, care în vremurile de primejdie a secat. Temerarii 

„găsiră treptele de piatră fără greutate. Gimli le urcă în pas vioi, urmat de Gandalf şi Frodo. Ajunşi 

sus, văzură că nu mai puteau merge pe acelaşi drum, şi pricina pentru secătuirea Pârâului Porţii li se 

dezvălui pe dată. În spatele lor, Soarele ce asfinţea umplea cerul apusean şi rece cu o lumină aurie, 

scăpărătoare. În faţa lor, se întindea un lac negru şi neclintit. Nici cer şi nici apus nu se răsfrângeau 

în oglinda lui mohorâtă. Sirannon fusese zăgăzuit şi umpluse întreaga vale.Dincolo de apa 

ameninţătoare se ridicau stânci uriaşe, cu pereţi aspri apărând palizi în lumina tot mai stinsă: de 

neînlăturat şi de netrecut.” În aceste împrejurări, frăţia este nevoită să intre în adâncul minelor din 

Moria, pe un drum întunecos pe sub munţi, cu locuri strâmte şi abrupte. 

 Tărâmul elfilor oferă temerarilor protecţie şi linişte: „de departe, de sus de pe deal, ajungea 

până la ei un zvon de cântec, picurând din înălţimi ca o ploaie uşoară pe frunze. Merseră pe multe 

poteci şi urcară multe trepte până pe platourile înalte unde văzură în faţa lor, în mijlocul unei pajişti 

largi, licăririle unei fântâni. Era luminată de lampioane de argint ce se legănau atârnate de crengile 

copacilor, iar apa curgea într-un bazin de argint, din care se prelingea un pârâu alb. Pe partea dinspre 

sud a pajiştii, se găsea cel mai măreţ dintre toţi copacii. Trunchiul lui gros şi neted lucea precum 

argintul cenuşiu şi urca până la primele ramuri, mult deasupra, care-şi deschideau braţele uriaşe sub 

baldachinul umbros al frunzelor.” 

 În 

Cronicile 
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Wardstone puterea crescândă a duşmanului e prevestită de vremea rea: „O să fie o iarnă lungă, aspră 

şi crudă, fiule, a zis mama. Toate semnele o arată. Şi nici nu se putea un loc mai nefericit de a o 

petrece ca Anglezarke. [...] Nu există nicio îndoială că puterile întunericului cresc, iar în ţinutul acela 

dospeşte o influenţă malefică deosebită.” Când primul semn se arată, vremea se răceşte, iar nopţile 

se scurtează. Casa şi grădina vraciului erau păzite de un duh domestic, iar dacă cineva încerca să 

treacă în mod forţat pe tărâmul vraciului era făcut „bucăţi-bucăţele”. Într-o parte a grădinii erau 

încuiate duhurile rele prinse de vraci, loc în care nimeni nu avea voie să pătrundă. Semnele se 

înteţesc, iar din beznă se auzea un „asurzitor răgnet de mânie.” În ţinutul Anglezarke au locuit 

Vechii Zei, iar, pe timpul iernii, unii dintre ei încep să se trezească din amorţire. Se pare că cel mai 

rău dintre toţi a fost Golgoth, numit şi Stăpânul Iernii, un duh cu care va avea loc o adevărată luptă. 

Pe măsură ce se apropiau de acest ţinut, a început să plouă şi vântul rece de sud-est prinsese puteri 

„până când ajunsese să ne biciuiască drept în faţă, gonind pe sub norii joşi şi mohorâţi, apăsători, 

atârnând ca o masă de plumb deasupra capetelor noastre. Mai târziu, vântul turbă de-a dreptul, iar 

ploaia se prefăcu în lapoviţă şi zloată. Pământul deveni mocirlos sub picioarele noastre, 

îngreunându-ne grozav mersul. Ca să ne fie şi mai rău, ne tot rătăceam printre mlaştinile cu păpuriş 

des şi printre smârcurile înşelătoare.” Pe măsură ce lupta se apropia, iarna devenea din ce în ce mai 

aspră, iar suferinţa vraciului şi a ucenicului era din ce în ce mai greu de îndurat. În final, duhul este 

învins, binele înfruntând răul, iar primăvara se arată din ce în ce mai îndrăzneaţă. 

 Se poate observa că natura are un rol însemnat în literatura fantasy. Majoritatea scrierilor se 

desfăşoară într-un timp îndepărtat, încărcat de mister, iar natura înconjurătoare prinde viaţă. Ea oferă 

totodată semne eroului, dar pe măsură ce acesta se apropie de Duşman, natura devine ostilă 

încercând să pună piedici din în în ce mai primejdioase eroului. Totuşi, după ce echilibrul a fost 

restabilit, natura devine un mini paradis pentru eori, care trăiesc o fericire edenică. 

IV. Protagoniştii Zilelor de Odinioară din cel de-al Treilea Ev 

 În această lume, întâlnim un hobbit conturat foarte bine de scriitor. Hobbitul trăia într-o 

vizuină „dichisită”, cu o uşă „perfect rotundă, ca un hublou, vopsită în verde, şi exact în mijlocul ei 

era fixat un mâner, ca un soi de bilă, din alamă galbenă şi lucitoare.[...]” 

 În această încăpere „dichisită” trăia un hobbit pe nume Baggins. Era un hobbit dintr-un neam 

„foarte respectabil”, „nu numai că erau foarte bogaţi (...) ci pentru că niciodată nu avuseseră nicio 

aventură în viaţa lor şi nimic din ceea ce făceau nu surprindea: ştiai dinainte ce va răspunde un 

Baggins la indiferent ce întrebare, încât nici nu te mai osteneai să-l întrebi ceva”. Imediat după 

aceste descrieri, naratorul stârneşte curiozitatea cititorilor, spunând: „în cele ce urmează, se 

povesteşte despre cum a avut un Baggins o aventură şi cum s-a pomenit făcând şi spunând lucruri cu 

totul neaşteptate (...) ei bine, veţi vedea dacă, până la urmă, s-a ales cu ceva.” 

 De ce este necesară o descriere atât de amplă a hobbiţilor? Pentru că în ziua de azi, ei se 

feresc de Seminţia Mare (oamenii). „Hobbiţii sunt o seminţie mică de stat, jumătate cât noi de înalţi 

şi mai mici decât gnomii bărboşi. Hobiţii nu au bărbi” şi nu ştiu să facă vrăji „decât de cele mărunte 

care îi ajută să dispară atunci când fiinţe mătăhăloase şi neghioabe, ca voi şi ca mine, apar prin 

preajmă.” Se poate observa umorul şi oralitatea scriiturii care împresoară întregul basm. Descrierea 

seminţiei continuă astfel: „mai toţi sunt pântecoşi, îşi pun veşminte viu colorate, încălţări nu poartă, 

deoarece labele lor au de la natură talpa groasă şi sunt acoperite de păr castaniu şi des, au degete 

lungi, maronii şi îndemânatice, chipurile vesele, iar când râd scot hohote adânci, răsunătoare”. 

Îndemnul naratorului de a continua fabulaţia vine din nou: „ei, acum ştiţi destule, aşa că putem trece 

mai departe.”  

 Totul începe într-o dimineaţă când la poarta hobbitului apare Gandalf, vrăjitorul care acolo 

unde mergea, „numai ce răsăreau şi cele mai năstruşnice poveşti şi aventuri”. Gandalf „purta o 

pălărie albastră, înaltă şi ţuguiată, o mantie lungă, cenuşie, o eşarfă argintie peste care atârna o barbă 

lungă, lungă până dinjos de brâu, şi nişte încălţări negre, cât toate zilele de mari.”  
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 Chiar în ziua următoare, în casa hobbitului apar, pe rând, gnomii: Dwalin, Balin, Kili, Fili, 

Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur, Thorin Scut de Stejar şi însuşi vrăjitorul Gandalf. 

Vrăjitorul i-a poftit la masă, spre disperarea lui Bilbo, care vedea cum proviziile din cămară se 

împuţinau văzând cu ochii. După acest ospăţ, gnomii au început să cânte vestitele lor cântece despre 

aventuri. „Atunci, ceva ce ţinea de firea neamului Took se trezi în el, şi Bilbo fu copleşit de dorinţa 

să meargă să vadă munţii cei mari, să audă pinii şi cascadele, să exploreze peşterile şi să poarte sabie 

în loc de baston.” Chiar dacă lui Thorin nu-i plăcea alegerea făcută de Gandalf pentru al 

paisprezecelea membru al grupului, acceptă ca Bilbo să meargă cu ei pentru a nu fi urmat de ghinion 

din cauza semnificaţiei acestui număr. Gandalf l-a numit pe Bilbo, SPĂRGĂTORUL, dar habar nu 

avea din ce motiv. Înainte să adoarmă, Gandalf înmânează lui Thorin harta şi cheia de la Uşa 

Lăturalnică a muntelui pe care le-a primit de la tatăl lui Thorin chiar înainte de a-şi pierde viaţa. 

Această frăţie are de înfruntat balaurul, dar şi propriile orgolii şi chiar trecutul însuşi. Ca în toate 

basmele moderne, şi în povestea Hobbitului timpurile rele se apropie din ce în ce mai repede, iar 

puterea Întunericului creşte treptat. Pe drum vor înfrunta troli, se adăpostesc în casa lui Beorn, o 

fiinţă care ziua avea chip de om, iar noaptea de urs. Puterea şi asprimea lui Beorn este redată în 

următoarea descriere care ne aduce aminte de uriaşii lui Harap-Alb: „Lângă trunchi, o matahală de 

bărbat cu păr şi barbă negre şi dese, cu braţe dezvelite, vânjoase şi lungi, şi picioare numai muşchi. 

Era îmbrăcat într-o tunică de lână, lungă până la genunchi, şi se sprijinea pe un topor cât toate 

zilele”. 

 Drumul s-a dovedit a fi anevoios, specific drumului iniţiatic parcurs de eroii basmelor. 

Ajunşi la Munţii Ceţoşi, au poposit un timp la Ultima casă Primitoare. Cum s-a apropiat de acest 

adăpost, Bilbo a simţit miros de elfi: „Nu-s răi la suflet Elfii ăştia. Dacă au vreun cusur, acela e că n-

au încredere în străini. Cu toate că se pricepeau să facă vrăji puternice, pe vremea aceea erau 

prevăzători. Se deosebeau de Elfii Nobili din Apus şi erau mai duşmănoşi, mai puţin înţelepţi.” 

 La final, Smaug balaurul este învins cu ajutorul lui Gandalf, lui Beorn şi al vulturilor, iar 

Bilbo îşi păstrează o mare comoară: inelul, care cuprinde chintesenţa puterii de a schimba lumea şi 

care dă naştere trilogiei „Stăpânul inelelor”, despre care autorul însuşi afirma: „cel mai critic cititor 

dintre toţi, eu însumi, găseşte acum multe defecte, minore şi majore, dar nefiind, din fericire, obligat 

să recenzeze cartea sau să o scrie încă o dată, va trece peste ele în tăcere, menţionând doar una care a 

fost observată şi de alţii: cartea e prea scurtă.”
4
 Tema principală a trilogiei a fost fixată de la bun 

început prin alegerea inevitabilă a Inelului ca element de legătură între această poveste şi Hobbitul. 

 În „Stăpânul inelelor” regăsim câteva personaje şi toposuri create deja în „Hobbitul”: Durin, 

Moria, Gandalf, Necromatul, Inelul, întreaga acţiune desfăşurându-se în Al Treilea Ev, care a 

culminat cu Războiul Inelului, timp în care se vorbea limba westron. Trilogia începe cu o descriere 

amănunţită a hobbiţilor ale căror începuturi se află undeva foarte departe, în Zilele de Odinioară, 

„pierdute de-acum şi uitate.” Dintre toţi, eroul ales este Frodo deoarece „pot să spun că ai ceva 

putere în tine, dragul meu hobbit.” Bineînţeles este vorba de o „putere” absconsă, iar Gandalf o vede 

deoarece „nu mi-a fost greu să-ţi citesc gândurile şi amintirile.” Mai mult de atât, Frodo este 

purtătorul Inelului şi fiul lui Bilbo, cel care a găsit inelul, iar Gandalf îi spune răspicat că el este 

demult cel ales: „ai în tine ceva mai mult decât pare la prima vedere.” 

 Inelul a fost găsit în anul 1341, după Calendarul Comitatului într-o trecătoare înaltă din 

Munţii Ceţoşi. Bilbo Baggins (se poate observa asocierea între numele de familie al lui Bilbo şi 

cuvântul begger care înseamnă hoţ specializat în furtul de inele) fuge cu ajutorul inelului auzind 

strigătele disperate ale lui Gollum care dorea să i se dea înapoi „preţiosul”. După ani de zile, regăsim 

inelul tot în posesia lui Bilbo, dar cu o notă de melancolie. Dacă în aceea trecătoare şi pe parcursul 

aventurilor spre adâncurile Ereborului inelul părea să fie un element al norocului, acum, Bilbo dă 

inelul lui Gandalf: „într-un fel ar fi o uşurare să nu mai am bătaie de cap din pricina lui. În ultima 

vreme a ajuns să pună stăpânire pe mine. Uneori, aveam sentimentul că era ca un ochi ce mă privea. 

                                                 
4 J.R.R. Talkien, Stăpânul inelelor – Frăţia inelului, Cuvânt înaint, Bucureşti, Rao, 2012, p 7-11 
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Şi tot timpul îmi vine să-l petrec pe deget şi să mă fac nevăzut, nu ştiu dacă mă-nţelegi; sau mă 

întreb dacă e în siguranţă şi-mi vine să-l scot din buzunar ca să mă conving. Am încercat să-l încui, 

dar am descoperit că nu am linişte dacă nu-mi stă în buzunar. Nu ştiu de ce. Şi parcă nu pot să mă 

hotărăsc.” Puterile inelului stau sub stigmatizarea cifrelor magice, cifre pe care le găsim şi în mult 

cunoscutele basme tradiţionale: „Cele Nouă, cele Şapte, cele Trei îşi au fiecare dintre ele nestemata 

lui. Nu şi acel Unu. Acesta era rotund fără altă podoabă, la fel ca oricare alt inel mai puţin preţios, 

dar făurarul lui a gravat anumite semne pe el, pe care cei pricepuţi se prea poate să mai fie în stare să 

le desluşească şi să le citească.” Cifrele magice le mai întâlnim şi în alcătuirea frăţiei: „Cei Nouă 

Peregrini vor porni împotriva celor Nouă Călăreţi care sunt răi”, iar data plecării este stabilită ca 

fiind a şaptea zi de la Marele Sfat. Înainte de plecare, Aragon primeşte sabia lui Elendi făurite de 

nouă făurari elfi, „iar pe lama ei au fost săpate şapte stele aşezate între Luna nouă şi Soarele 

înconjurat de raze; de jur împrejur, făurarii au gravat rune multe.” Frodo primeşte în dar de la Bilbo 

sabia Sting şi o cămaşă mică de zale făcută dintr-o ţesătură deasă din multe inele, la fel de fină ca şi 

pânza din bumbac. 

În acest timp apare răul care se răspândeşte ca volbura din Turnul Întunecimii din fortăreţele 

din Mordor. „Orcii se înmulţeau din nou în munţi. Trolii cei răi ieşiseră din cotloane, dar nicidecum 

cu minţile înceţoşate, ci vicleni şi înarmaţi cu arme înspăimântătoare” deoarece Răul doreşte să intre 

în posesia inelului „îi lipseşte acest inel, Unul”, iar el va fi mai puternic decât oricând.  

 În acest context, Frodo, Sam, Merry şi Pippin pornesc spre Mordor pentru a salva Comitatul 

şi lumea întreagă. Pe drum au fost atacaţi de Călăreţii Negri, creaturi ale Răului, care aveau feţele 

acoperite şi te lua cu frig pe spinare atunci când erau prin preajmă. Călăreţii pot folosi oameni şi 

creaturi drept iscoade. „Ei înşişi nu pot vedea lumea luminii aşa cum o vedem noi, dar formele 

noastre aruncă umbre în minţile lor, pe care doar soarele amiezii le distinge, iar în întuneric 

desluşesc multe semne şi forme ce pentru noi zac ascunse: atunci sunt cel mai de temut.” Tot timpul 

simt mirosul de sânge cald, dorindu-l şi urându-l în acelaşi timp. Se bazează doar pe simţurile 

olfactive şi sunt atraşi de puterea inelului. Ucid cu pumnal Morgul, „din cele care rămân în rană. 

Dacă ar fi izbutit, ai fi devenit şi tu aşa cum sunt ei, doar că mai slab şi supus poruncilor lor.” Caii 

lor sunt aduşi pe lume anume pentru a-l sluji pe Seniorul Întunecimii din Mordor, iar mantiile lor 

sunt şi ele adevărate, pe care le poartă pentru a da formă nefiinţei lor atunci când au de-a face cu 

fiinţele vii. Printre alţi slujitori ai răului se numără orci, troli, wargi şi Barlogul care îl „ucide” pe 

Gandalf. Duşmanul se întrupează mereu împrăştiind răul şi captând adepţi profitând de tarele 

fiinţelor pământului.  

Elfii sunt o seminţie foarte frumoasă. „Elfii nu prea dau sfaturi ca să se afle în treabă, căci 

sfatul e un dar periculos, chiar şi între înţelepţi, şi toate căile se pot dovedi nefaste.” Vocea lor poate 

încânta cea mai năbădăioasă ureche deoarece „nicio altă seminţie din lumea largă nu putea să aibă 

voci care să încânte înt-atât auzul”, limba lor fiind foarte veche, venind din Eldamar de dincolo de 

Mare, prima care a fost consemnată în scris. Majoritatea elefilor locuiesc în casa lui Elrond care vin 

„de dincolo de mările cele mai îndepărtate”, fiind duşmanii cei mai înfocaţi ai Întunecimii. Ei nu se 

tem de Duhurile Inelelor, căci cei care au sălăşluit pe Tărâmul Binecuvântat trăiesc în acelaşi timp în 

amândouă lumile şi au puteri mari asupra celor Văzute şi Nevăzute în egală măsură. În casa lui 

Elrond, timpul nu pare să treacă, el doar este. 

 Marry şi Pippin îl întâlnesc pe Arborebărbos, un vechi ent. „Se treziseră dinaintea unui chip 

cum nu mai văzuseră. Era al unei făpturi asemănătoare unui om uriaş, sau mai degrabă, unui 

căpcăun, înaltă mai bine de paisprezece picioare, foarte solidă, cu un cap lunguieţ, fără gât.[...] 

Braţele sale apropiate de trunchi nu erau zbârcite, ci acoperite de o piele netedă şi cafenie. Avea câte 

şapte degete la labele lui uriaşe. Partea de jos a chipului aceluia lunguieţ se prelungea cu o barbă 

cenuşie şi stufoasă, aproape ca o încrengătură de ramuri la rădăcină, subţire şi moale la vârf.” Ochii 

erau căprui cu irizaţii verzui. Enţii sunt o seminţie îmbătrânită deoarece entiţele au plecat de la ei, iar 

Sauruman işi făureşte 

armata din 
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trupurile lor. 

 

 IV.         Un mare minus al trilogiei: „cartea e prea scurtă” 

 J.R.R. Talkien nu a creat doar un basm, el a inventat o lume, diferite seminţii şi limbile lor, 

chiar o istorie a vremurilor de odinioară. Citită cu atenţie, regăsim în trilogie profunde influenţe 

biblice: regăsim răul care caută mereu adepţi, instalându-se prin crime şi frică. Frăţia este o imagine 

a apostolilor îndrumaţi de Mântuitorul Iisus Hristos care caută să restabilească binele în lume. La fel 

ca şi Iuda, Boromir trădează frăţia deoarece nu-şi poate înfrunta tara avuţiei. Gandalf este cel care 

înfruntă focul şi timpul, devenind Gandalf cel Alb un supra-conducător, aşa cum Dumnezeu conduce 

binele în lume. În final, elfii, imaginea prototip a îngerilor, se retrag în regatul lor, peste mări, adică 

în cer, locul unde sunt duşi Bilbo şi Frodo. Destinaţia elfilor a lui Gandalf şi a celor doi hobbiţi nu 

este descrisă, rămânând un loc necunoscut nouă, aşa cum rămâne Raiul pentru omenire. Replica din 

final a lui Frodo are cele mai puternice conotaţii biblice: „Am încercat să salvez Comitatul, dar nu şi 

pentru mine (aşa cum Iisus a salvat lumea, dar El s-a ridicat de-a dreapta Tatălui). Adesea aşa se 

întâmplă, Sam, când lucrurile sunt în primejdie: cineva trebuie să renunţe la ele, să le piardă, pentru 

ca alţii să le poată avea (Iisus şi-a dat viaţa ca noi să putem avea viaţa şi speranţa). Tu însă eşti 

moştenitorul meu: tot ceea ce am avut sau aş fi putut avea îţi las ţie. Şi apoi le ai pe Rose şi pe 

Elanor; şi va veni şi flăcăiandrul Frodo, şi fătuca Rossie, şi Merry, şi Goldilocks şi Pippin; şi poate şi 

alţii încă pe care nu-i pot vedea (Dumnezeu ne lasă lumea cu toate bogăţiile ei, iubirea şi familia, dar 

mai ales libertatea)”. Dar, acesta este un alt subiect despre opera lui Talkien care poate constitui un 

alt studiu.   
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Vincent Van Gogh 
Prof. Otilia Farcaşiu 

Liceul cu Prgram Sportiv Arad 

 

 

 Vincent van Gogh est l’un des plus grands 

peintres du XIX-ème siècle  et sa valeur artistique n’a 

été reconnue qu’après sa morte. Son œuvre appartient à 

l’impressionnisme vers le postimpressionnisme. 

L'impressionnisme est un mouvement pictural français 

né pendant la deuxième moitié du XIX
e
 siècle. Les 

grandes batailles du passé ou les scènes de la Bible, qui 

étaient jusque-là les sujets de prédilection des peintres, 

laissent leur place à des sujets de la vie quotidienne 

librement interprétés selon une vision personnelle. Les couleurs vives et les jeux de lumière gagnent 

de l'importance aux yeux des peintres de ce mouvement qui se veulent aussi réalistes. Ils 

s'intéressent à l'étude du plein air et font de la lumière l'élément essentiel de leurs peintures.                                          

 Né le 30 mars 1853, à Zundert (Hollande/ Pays-Bas), Van Gogh meurt le 29 juillet 1890 à 

Auvers-sur-Oise, en France. Il commence à travailler comme marchand d’art. En 1880 il décide de 

devenir 
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peintre et de s’établir en France où il prend des cours de peinture. Il a une très bonne relation avec 

son frère Théo. Il correspond avec Théo par des lettres (562) qui nous permettent de comprendre son 

œuvre et sa vie. Toutefois, sa vie est parsemée de crises qui révèlent son instabilité mentale. L'une 

d'elles provoque son suicide, à l'âge de 37 ans. 

 Van Gogh a beaucoup créé pendant une période très courte. Les peintures les plus 

renommées sont : Sorrow, Les mangeurs de pomme de terre, Le tisserand, Geisha (influence 

japonais), les Autoportraits, L’Homme à la pipe, autoportrait, L’italienne, Le Pont d’Arles, Vue 

d’Arles, La Chambre, La nuit étoilée, Nuit étoilée avec cyprès, L’Eglise d’Auvers-sur-Oise, Mlle 

Gachet dans son jardin, la Plaine près d’Auvers, les Tournesols, Iris et d’autres. Ces peintures 

peuvent être vues dans le Musée d’Orsay et dans le Musée van Gogh à Paris.   

   
             Iris                                                           Nuit étoilée de cyprès 

 

 Van Gogh peignait sur des toiles souvent déjà apprêtées, qu'il pouvait réutiliser, soit en 

grattant l'œuvre précédente, soit en la recouvrant d'une nouvelle couche. Il employait cependant 

certains pigments instables, entraînant une modification des couleurs sous l'effet de la lumière. Les 

couleurs originelles sont donc perdues, posant des problèmes en termes de restauration.  

 

Surse de poluare a mediului înconjurător 
Prof. Lucia Bogdan  

Liceul cu Prgram Sportiv Arad 

 

 Poluarea mediului înconjurător, care şi-a întins ameninţarea asupra întregii planete, a ajuns în 

punctul în care atacă dezlănţuit omul şi spaţiul său de existenţă. Trecând peste limitele capacităţii 

proprii de apărare a naturii, de regenerare şi de echilibrare, toţi agenţii poluanţi noi se răspândesc 

rapid în aer, în apă sau în sol, generând, dezvoltând şi propagând unul dintre cele mai grave pericole 

pe care le-a întâmpinat civilizaţia modernă. 

 

1. Surse latente de poluare 

 În prezent există numeroase surse naturale de poluare cum ar fi: vulcanii, furtunile de praf, 

ozonul, vânturile, apele subterane, iar în viitor, pe măsură ce omul îşi va extinde habitatul, este 

posibil să apară şi alte surse, nu numai pe Pământ ci şi în spaţiul cosmic.  

 Ozonul este o substanţă periculoasă pentru om, chiar în concentraţii mici. În troposferă 

concentraţia lui este foarte redusă astfel el nu e periculos pentru om sau animale. În stratosferă 

prezenţa ozonului este extrem de periculoasă datorită reacţiei dintre oxigen şi radiaţiile ultraviolete 

solare. 

 Aerul este purtătorul multor agenţi poluanţi pe care îi împrăştie cu repeciziune pe întreaga 

suprafaţă a Pământului. Astfel, praful împiedică vederea, îngreunează respiraţia şi constituie 

duşmanul numărul unu al curăţeniei domestice. Multe vestigii au fost distruse de avalanşele de praf 

aduse de vânt. Studiile arată că, în fiecare an, atmosfera poartă peste 30 milioane de tone de praf. 
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 Apele subterane, care stau în contact îndelungat cu masive de sare sau alte minerale se 

încarcă cu substanţe impurificatoare, chiar toxice. De multe ori sunt poluate stratele de apă freatică, 

din care se extrage apa în mod obişnuit. 

 Ionizarea atmosferei, surplusul de ioni pozitivi sau negativi, care atunci când sunt inhalaţi în 

organism pot declanşa reacţii enzimatice exagerate ce suprasolicita organismele bolnave.  

 

2. Agricultura, silvicultura şi zootehnia ca surse de poluare 

 În mod paradoxal, tocmai ramurile economiei umane, care se bazează cel mai mult pe 

relaţiile cu mediul, sunt, în acelasi timp, şi surse de poluare. Agricultura poate fi sursa de poluare a 

mediului prin: declanşarea şi favorizarea proceselor de degradare a solurilor în urma proceselor de 

eroziune (desţelenirea terenurilor duce la eroziunea solului), sărăturare, compactere; folosirea 

pesticidelor (insecticidele care distrug toate insectele şi pe cele folositoare); utilizarea în exces a 

îngrăşămintelor chimice. 

 Despădurirea exagerată în zona superioară a majorităţii bazinelor hidrografice, ca şi folosirea 

neraţională a unor terenuri agricole, au avut influenţă negativă asupra scurgerii apei pe versanţi, 

provocând declanşarea unor grave procese de eroziune a solului.  

 În ceea ce priveşte zootehnia, chiar unele animale domestice distrug iremediabil vegetaţia 

arborescentă în dezvoltare, impiedicând regenerarea pădurilor. De asemenea, crescătoriile de 

animale domestice pot pune probleme serioase privind poluarea mediului cu deşeuri animaliere. 

Exodul unor populaţii de animale poate crea catastrofe ecologice. În zootehnie, pe lângă insecticide, 

se mai utilizează şi alte substante chimice care dau efecte secundare nedorite. Este vorba de 

substanţele administrate pentru influenţarea dezvoltării producţiei animaliere. Acestea dăunează 

pentru că sunt eliminate prin urină şi se regăsesc în apa de băut a altor loturi de animale (pentru care 

subst. respectivă e contraindicată) sau pot ajunge la om, dacă sunt administrate până în ultimele zile 

de dinaintea sacrificării. 

 În organizarea agriculturii moderne, un rol foarte important îl joacă lucrările de amenajare a 

terenurilor şi, în special, gospodărirea apelor. Dar barajele şi canalele de irigaţii modifică nu numai 

regimul hidrologic din zona respectivă, ci şi sistemele ecologice locale, prin schimbarea factorilor 

edafici. Pot apărea atât efecte pozitive (extinderea teritorială a zonelor cultivate şi ridicarea 

productivităţii), şi negative (poluarea cu sare: salificare, sărăturarea).  

 

3. Poluarea radioactivă 

 Poluarea radioactivă este o forma specială de poluare datorită emisiei în spaţiu a unor radiaţii 

capabile să producă efecte fizice, chimice şi biologice asupra organismelor vii. Pe Pământ există un 

fond global de radiaţii, datorat surselor de iradiere naturală, care este suportat de organismele vii 

datorită adaptării. Radiaţiile sunt emisii spontane şi permanente produse prin dezintegrare atomică.  

 Sursele de radiaţii ionizante se pot împărţi în două categorii:  

-surse controlate: acceleratorii de particule în care sunt incluşi acceleratorii pentru cercetare, 

generatoare de raze X, aparate şi instalaţii de uz comun; reacţii nucleare; radioizotopii utilizaţi în 

laborator şi în aplicaţii paşnice; 

-surse necontrolate: deşeuri radioactive (din activitatea de cercetare şi economică); căderile 

radioactive (fall- out). 

 Efectele poluării cu radiaţii se fac resimţite, în toate cazurile, în atmosferă, în apă, pe sol, 

influenţând organismele vii, uneori pe lanţul trofic.  

Şi acum, ce rămâne de făcut? (concluzii) 

  

 În prezent, şi desigur şi în viitor, obligaţia noastră, a oamenilor, este de a echilibra şi controla 

calitatea mediului pentru fiecare componentă cât şi pe ansamblu. Astfel, ameliorarea mediului va 

deveni 

acţiunea 
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împotriva dezordinii şi reactie împotriva inerţiei şi compromisurilor în considerarea mediului de 

viaţa uman. Poate cândva fiecare element şi parametru al mediului se va integra  “într-o lume a 

echilibrului si armoniei”.   

 Sunt celebre spusele lui Albert Schweitzer: (câştigător al premiului Nobel pentru pace – 

filozof, teologist şi misionar pentru drepturile omului şi protejare a mediului, în Africa) “Omul şi-a 

pierdut capacitatea de a prevedea şi de a anticipa. Va sfârşi prin a distruge planeta”.  

 

 

 5 Iunie – Ziua Mondială a Mediului 
Prof. Dan Tilca 

Liceul cu Prgram Sportiv Arad 

  

Celebrarea Zilei Mondiale a Mediului are loc în fiecare an pe date de 5 iunie şi oferă ocazia 

de a readuce în atenţia publicului unele reflecţii asupra protecţiei mediului înconjurator, fenomen 

care în ultimii ani a devenit una din priorităţile noastre la nivel mondial. Aniversarea acestei zile a 

fost stabilită în 1972 în cadrul Adunarii Generale a Naţiunilor Unite, cu scopul de a marca 

deschiderea Conferinţei de la Stockholm asupra Mediului. 

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Mediului ne oferă, în fiecare an, ocazia de a analiza efectele 

negative pe care le au acţiunile noastre asupra mediului, dar şi măsurile pe care trebuie să le 

întreprindem pe viitor pentru a reface ceea ce nepăsarea şi inconştienţa au distrus. De asemenea, 

reprezintă un binevenit semnal şi un îndemn de a acţiona unitar pentru salvarea patrimoniului nostru 

natural pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat generaţiilor viitoar Programul Naţiunilor 

Unite pentru Mediu (UNEP) identifică zece domenii în care fiecare dintre noi putem contribui la 

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi păstrarea Pământului o planetă vie pentru noi şi generaţiile viitoare. 

Este vorba despre agricultură, energie, turism, deşeuri, producţie şi industrie, construcţii, pescuitul, 

sivicultura, transporturile şi apa. 

 Ziua Mondială a Mediului poate fi marcată pe mai multe căi şi anume parade ale bicicliştilor, 

raliuri stradale, concerte ecologice, concursuri şcolare de eseuri şi postere, plantare a arborilor, 

eforturi de reciclare, campanii de colectare a deşeurilor şi multe altele. Acest eveniment este utilizat 

pentru a atrage atenţia populaţiei asupra problemelor de mediu existente pe plan local, naţional şi 

regional. 

 Astfel, se reaminteşte anual omenirii cât de grave pot deveni lucrurile dacă nu se manifestă 

grija pentru patrimoniul natural. Se desfăşoara în această perioadă activităţi care ţin de 

managementul şi dezvoltarea durabilă a oraşelor, în context ecologic. 

 Spaţiile verzi din oraşe, grădinile şi parcurile sunt adevarate refugii pentru mulţi dintre noi. 

Ceea ce facem in direcţia protejării acestora facem, în primul rând, pentru noi, pentru sănătatea 

noastră şi a generaţiilor care ne vor urma. 

 Este important a sădi în mintea şi sufletul fiecărui cetaţean al societăţii, conceptul că omul, ca 

specie biologică, este dependent de natură şi nu poate trăi în afara ei. 

Cum poate fiecare locuitor al planetei să protejeze mediul?  

·        Să participe la acţiuni de voluntariat şi să susţină organizaţiile de protecţia mediului; 

·        Să meargă pe jos, cu bicicleta, cu rolele sau mijloacele de transport în comun în locul 

autoturismului propriu;  

·        Să recicleze tot ceea ce se poate recicla: hârtia, metalul, plasticul, sticla, bateriile;  

·        Să economisească hârtia, energia electrică şi apa;  

·        Să nu arunce deşeurile şi gunoaiele pe jos nici în oraşe, nici când sunt în mijlocul naturii;  

·        Să planteze un copac sau să întreţină spaţiile verzi comune sau individuale;  

·        Să repare ceea ce este stricat şi să doneze ceea ce nu îi mai foloseşte;  
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·        Să-i înveţe pe cei din jurul său de importanţa protejării mediului.  

 Protecţia spaţiilor verzi în special din marile aglomeraţii urbane este o acţiune deosebit de 

importantă, acestea fiind adevărate refugii pentru mulţi dintre noi. Ceea ce facem în direcţia 

protejării acestora facem, în primul rând, pentru noi, pentru sănătatea noastră şi a generaţiilor care 

vor urma. Este important a implementa în mintea şi sufletul fiecărui locuitor al planetei, conceptul că 

omul, ca specie biologică, este dependent de natură şi nu poate trăi în afară ei. 

 

 

Metode de evaluare specifice matematicii şi ştiinţelor 
Prof. Diana Alexandrina Bodrogean 

Liceul cu Prgram Sportiv Arad  

 

 „…Ciclul existentei noastre este un sir de examene in fata naturii, a societatii, a propriei 

constiinte.’’ ( V. Pavelcu-« Principii de docimologie ») 

 

 Problematica evaluarii procesului de invatamnt reprezinta o preocupare atat pentru 

teoreticieni, cat si pentru noi, practicienii. Fiecare cauta noi modalitati de utilizare a controlului 

pentru atingerea unui nivel de performanta superior si pentru ameliorarea , optimizarea rezultatelor 

interventiei educative. Evaluarea reprezinta un domeniu « cheie » al oricarei schimbari sociale, si, 

daca este corecta si precisa, devine o conditie esentiala a procesului. 

 Evaluarea acopera toate procesele si produsele ce evidentiaza performantele elevilor in 

invatare, apreciaza masura in care rezultatele invatarii sunt in concordanta cu obiectivele propuse si 

furnizeaza date care permit adoptarea celor mai potrivite decizii educationale. Evaluarea este o 

actiune complexa care vizeaza o serie de operatii mentale si actionale, intelectuale, atitudinale, 

afective. 

 Prin intermediul evaluarii invatatorul afla ce au invatat elevii sai, monitorizeaza succesele si 

esecurile fiecarui elev si ii ajuta sa le constientizeze si sa-si amelioreze performantele si eforutile, dar 

isi evalueaza, in acelasi timp, si propria-si activitate, emite judecati de valoare despre el insusi, ca 

invatator, despre calitatea predarii, a relatiilor cu partenerii (elevii), despre reusita sau nereusita unor 

strategii utilizate. Aceasta il ajuta sa-si reorganizeze predarea  in functie de invatare si rezultatele 

acesteia. 

 Evaluarea randamentului scolar nu se opreste numai la domeniul cognitiv (cunostinte, 

priceperi, capacitati, abilitati). I. T. Radu identifica patru tipuri de rezultate scolare : cunostinte 

acumulate (date, fapte, concepte, definitii, formule), capacitatea de aplicare a cunostintelor in 

realizarea unor actiuni practice, a unor demersuri teoretice, concretizata in in priceperi, deprinderi, 

stapanirea unor tehnici de lucru, capacitati intelectuale, exprimate in elaborarea de rationamente, 

puterea de argumentare si interpretare, independenta in gandire, capacitatea de a efectua operatii 

logice, creativitatea, trasaturi de personalitate, atitudini, conduite formate. 

 Pentru a realiza evaluarea in mod practic avem nevoie de o atitudine responsabila si flexibila 

din punct de vedere metodologic, deoarece urmeaza sa examinam cu atentie mai multe situatii si sa 

emitem judecati de valoare, sa luam o decizie. Pentru aceasta avem la dispozitie o gama larga si 

diversificata de metode si tehnici specifice evaluarii. 

Metoda de evaluare este o cale prin care educatorul ofera elevilor posibilitatea de a 

demonstra nivelul de stapanire a cunostintelor, de formare a diferitelor capacitati testate prin 

utilizarea unei diversitati de instrumente adecvate scopului urmarit. 

 In ansamblul sau, metoda de evaluare vizeaza intregul demers de proiectare si realizare a 

actului evaluativ, de la stabilirea obiectivelor si pana la aplicarea instrumentelor de evaluare. 

 Din perspectiva curriculara, tehnicile de evaluare au valoarea unor 

procedee 
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didactice integrabile în cadrul oricarei metode/strategii de evaluare. Exemplu: tehnici de evaluare 

prin chestionare, lucrari scrise, lucrari practice, teste de cunostinte examene etc). Tehnicile de 

evaluare sunt concepute in sens tehnicist, subordonandu-se unor algoritmi de organizare si utilizare a 

unor instrumente si procedee de evaluare. 

 Metodologia evaluarii cunoaste o sistematizare  a metodelor de evalaure in metode 

traditionale si metode complementare/alternative. 

  Dintre metodele traditionale fac parte: probele orale, probele scrise si probele practice, probe 

desemnand orice instrument de evaluare proiectat, administrat si corectat de invatator. 

 Probele orale sunt des utilizate in clasele primare si gimnaziale;  pot fi realizate in diferite 

momente ale desfasurarii lectiei si permit aprecierea participarii elevilor la actul de predare-invatare. 

Elevii sunt pusi, astfel,in situatia de a reproduce definitii, proprietati, reguli de a efectua exercitii cu 

diferite grade de dificultate, de a rezolva si compune probleme verbalizand, exprimand intr-un 

limbaj matematic corect si coerent judecatile facute. Este bine ca invatatorul sa poata pastra o 

evidenta a rezultatelor examimarii orale zilnice ale elevilor, rezultate care pot fi transformate o data 

sau de doua ori pe semestru in calificative  ce arata nivelul de pregatire atins de fiecare elev. 

Avantajele utilizarii probelor orale sunt: 

             -este stimulata participarea elevilor la lectie,dorinta de a raspunde solicitarilor invatatorului 

pe parcursul activitătii; 

             -inlatura teama elevului ca va obtine un calificativ slab; 

             -se micsoreaza actiunea factorilor aleatori ce pot sa apara intr-o lectie, perturband o corecta 

evaluare finala 

             -se evidentiaza dinamica evolutiei fiecarui elev,reliefand progresele realizate; 

            -se diminueaza actiunea factorului personal al examinatorului, precum si aparitia tipurilor de 

efecte negative cunoscute. 

Lucrarile scrise reprezinta metoda fundamentala de evaluare a nivelului de pregatire al 

elevilor.Dintre acestea fac parte: 

a) testele sumative,de la sfarsitul  unei unităţi mai mari de invatare.Aceste teste sunt 

anunţate din timp si se intind pe durata unei ore ,avand subliniate initial obiectivele 

propuse; 

b) probele de evaluare curenta –sunt axate ,de regula, pe exercitii din lectia curenta si 

dureaza 10-15 minute 

c) lucrari efectuate ca activitate independenta in clasa. 

       Lucrarile scrise fac posibila verificarea tuturor elevilor referitor la insusirea unui anumit 

continut.Un alt avantaj al acestui tip de evaluare consta in faptul ca elevii timizi sau cei care 

elaboreza mai greu un raspuns spontan ,au posibilitatea de a-si expune cunostintele asimilate.Acest 

tip de evaluare are,insa si dezavantajul ca nu permite ca unele erori ale elevilor sa fie lamurite si 

corectate pe loc de catre invatator. 

Exemplu: 

 Probele practice sunt utilizate in vederea evaluarii capacitatii elevilor de a aplica anumite 

cunostinte teoretice . In prezent accentul se pune pe trecerea progresiva de la „ a sti”, la „ a sti sa 

faci”. Se evalueaza atat procesul ( actiunea realizata), cat si produsul (rezultatul). Aceasta metoda 

ofera posibilitatea elevilor de a-si verifica competentele generale ( comunicare, analiza, intelegere, 

sinteza, evaluare), cat si pe cele specifice, aplicative ( capacitatea de a utiliza informatii, instrumente 

de lucru, capacitatea de a inregistra si interpreta rezultatele). 

Exemplu: (anexa) 

I1: Desenati cat mai multe figuri geometrice, colorati-le, apoi decupatile. Realizati  o lucrare cu titlul 

„ In ograda bunicii” 

I2: Construiti din bete de chibrituri, bare din sarma diferite forme geometrice. Asamblati-le! Ce ati 

obtinut? 
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 Metodele alternative de evaluare cauta sa ofere elevilor, alaturi de metodele traditionale, 

suficiente si variate posibilitati de a demonstra ceea ce stiu (cunostintele), dar mai ales, ceea ce pot 

sa faca (priceperi, deprinderi, abilitati).Principalele metode complementare de evaluare, al caror 

potential formativ sprijina individualizarea actului educational  sunt: observarea sistematica a 

activitatii si a comportamentului elevilor, investigatia, proiectul, portofoliul autoevaluarea. 

 Observarea sistematica a comportamentului elevilor in timpul activitatii de matematica este 

o tehnica de evaluare ce furnizeaza multe informatii utile, diverse si complete, ce ar fi greu de 

obtinut prin intermediul probelor traditionale de evaluare. Observatia consta in investigarea 

sistematica, pe baza unui plan stabilit in prealabil si cu ajutorul unor instrumente adecvate, a 

actiunilor si interactiunilor, a evenimentelor, a relatiilor si a proceselor intr-un camp social dat. 

Invatatorul are la dispozitie trei instrumente pentru a inregistra si sistematiza constatarile facute: fisa 

de evaluare (calitativa), scara de clasificare si lista de control. Gradul de obiectivitate a acestui tip de 

observatie va creste doar daca atentia se focalizeaza pe modul de elaborare si utilizare a 

instrumentelor. Costurile implicate in aceasta metoda sunt mici, dar metoda este o mare 

consumatoare de timp. 

 Investigatia reprezinta o activitate practica realizata de elevi pe parcursul unei ore de curs 

sau succesiuni de ore, prin care se realizeaza o evaluare individuala sau de grup. Aceasta forma de 

evaluare ofera elevului posibilitatea de a aplica in mod creativ cunostintele insusite, in situatii noi si 

variate, de a se implica activ in procesul de invatare. 

 Etapele unei investigatii sunt: primirea sarcinii de lucru, prezentarea instructiunilor de lucru 

si aplicarea unor cunostinte sau capacitati in mod creativ de catre elev, in situatii de invatare similare 

cu cele anterioare sau in situatii noi. 

Evaluarea investigatiei se face pe baza unei scheme de notare care va cuprinde masurarea 

separata a: strategiei de rezolvare, aplicarii cunostintelor, acuratetei inregistrarii si prelucrarii datelor, 

claritatii argumentarii si forma prezentarii, inventarierea produselor realizate, atitudinii elevilor in 

fata cerintelor. 

Exemplu: 

1. Masoara cu ajutorul unui termometru temperatura aerului de afara, mai multe zile, dimineata, 

la pranz si seara. Noteaza rezultatul masurarii intr-un tabel. Ce ai observat? Argumenteaza! 

2. Urmareste  dezvoltarea corpului tau pe o perioada mai indelungata de timp. Masoara-ti 

inaltimea si cantareste-te in fiecare luna! Noteaza rezultatele. Compara-le cu cele ale altor 

colegi de clasa.  

Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decat investigatia. Acesta  

incepe in clasa prin, definirea si intelegerea sarcinii de lucru, eventual chiar inceperea rezolvarii 

acesteia, si se continua acasa pe parcursul mai multor zile/saptamani, timp in care elevul se consulta 

in permanenta cu invatatorul, si se incheie tot in clasa, prin prezentarea in fata colegilor a unui raport 

asupra rezultatelor obtinute, si a procesului realizat. 

 In demersul de realizare a unui proiect urmatorii pasi sunt foarte importanti de urmarit: 

stabilirea domeniului de interes, stabilirea premiselor initiale-cadrul conceptual, metodologic, datele 

generale ale investigatiei, identificarea si selectarea materialelor, precizarea elementelor de continut 

 Elementele de continut ale proiectului se pot organiza dupa urmatoarea scema: pagina de 

titlu, cuprinsul, introducerea, dezvoltarea elementelor de continut. 

Strategia de evaluare a proiectului, care este una de tip holistic, trebuie, la randul ei, sa fie 

clar definita prin criterii negociate sau nu cu elevii, astfel incat sa valorizeze eforul exclusiv al 

elevului in realizarea proiectului. 

Exemplu de proiect:” Vegetatia  si animalele din tara noastra”  Pornind de la acesta tema se 

stabilesc sarcini de lucru pe discipline, grupe de elevi fiind impartite pe criteriul abilitatilor pe care 

acestia le poseda, conform teoriei inteligentelor multiple. 
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Matematica: 

*sa compuna probleme avand plante/animale ca obiecte 

*sa compare si sa clasifice diferite specii deanimale/plante 

*sa estimeze si sa cantareasca diferite tipuri de fructe, legume sau plante industriale 

 

Limba si literatura romana: 

*sa citeasca lecturi despre plante si animale 

*sa redacteze povestiri despre plante si animale 

*sa citeasca curiopzitatidespre acestea 

*sa culeaga ghicitori 

*sa enumere foloase ale unor plante/animale 

 Educatie tehnologica: 

*sa modeleze plante, animale din plastelina 

*sa confectioneze jucarii din materiale din natura 

*sa construiasca casute pentru pasari 

*sa realizeze colaje din imagini decupate 

 Educatie plastica 

*sa realizeze compozitii plastice pe acesta tema 

*sa realizeze afise care sa sustina ideea protejarii plantelor si animalelor 

 Stiinte 

*sa examineze si sa observe unele plante, animale 

*sa colectioneze diferite materiale din natura 

*sa realizeze un ierbar 

*sa ingrijeasca plantele de la coltul viu al clasei 

  

 Portofoliul de evaluare este o colectie a muncii unui elev, cuprinzand ,ostre ce ilustraza 

eforturile, progresele si realizarile elevului in timp. Atat elevul, cat si invatatorul sunt implicati in 

strangerea mostrelor si selectarea acestora. Folosirea portofoliilor pentru reflectare si evaluare 

constituie  o bogata sursa de informare privind cresterea si dezvoltarea copilului. Un portofoliu de 

evaluare este de valoare in primele clase pentru ca ofera o inregistrare a procesului de studiu parcurs 

de copil. 

 La matematica se poate realiza un portofoliu care sa cuprinda: rezultate obtinute de elevi in 

urma aplicarii unor evaluari (teste, probe, practice), investigatii individuale sau de grup, biografii 

matematice, solutii la probleme deosebite, ghicitori matematice, probleme propuse de elevi, jocuri 

matematice etc. 

 

Concluzii: 

 Nici un instrument de măsurare nu poate fi considerat universal valabil pentru toate 

obiectivele si continuturile si nu poate furniza un tablou cuprinzator al schimbarilor si 

rezultatelor elevilor; 

 In educaţie trebuie sa se tina mereu seama de tot ce are si de tot ce-i trebuie copilului ca sa se 

manifeste si sa se dezvolte cat mai armonios cu putinţa. Aceasta idee trebuie sa se constituie 

intr-un adevarat principiu de educatie pe care orice cadru didactic trebuie sa si-l insuşeasca si 

sa-l respecte; 

 Ca efect al îmbinării in evaluare a celor doua tipuri de metode elevii  devin mai deschisi la 

ceea ce este inedit, sunt mai increzatori in fortele proprii, mai motivati, manifestand o 

atitudine creativa; 
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 Se constata astfel importanţa noilor direcţii pe care reforma evaluării le impune  în procesul 

de invatamant: utilizarea tuturor formelor de evaluare, îmbinarea metodelor tradiţionale cu 

cele alternative, implicarea testelor docimologice in combinaţie cu evaluarea prin 

investigaţie, eseuri, referate, realizarea portofoliilor, evaluarea prin calificative pe baza 

descriptorilor de performanţă, toate acestea venind în sprijinul elevilor, ajutand la formarea 

lor ca personalitati active, creatoare, capabile sa se integreze noii societati. 
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 Locul mijloacelor audio-vizuale şi necesitatea introducerii acestora în 

procesul de învăţământ 
                                                                                                     Prof. Olivia Brosovszki  

                                                                   Liceul Tehnologic de Industri Alimentara Arad 

 

            Modernizarea impusa procesului de educatie reprezinta un proces de reconsiderare si 

reevaluare a tot ce s-a dovedit si se dovedeste valoros, dar si introducerea unor elemente noi, impuse 

de actuala orientare a invatamantului pe plan national si international. 

      Notiunea de modernizare a invatamantului, vizeaza atat continutul invatamantului cat si procesul 

propriu-zis de predare, modernizarea metodelor si mijloacelor de invatamant prin folosirea tehnicii 

audio-vizuale moderne. 

      Cercetarile actuale vizeaza rezolvarea problemelor acute ale procesului instructiv-educativ care 

sunt inflentate si influenteaza, la randul lor, utilizarea si introducerea pe o scara tot mai larga a 

tehnicilor moderne in activitatea didactica. Metodologia evolueaza in timp, ca raspuns la dinamica 

schimbarilor ce se desfasoara in cadrul procesului instructiv-educativ.Calitatea unei tehnologii se 

masoara in gradul de adaptare al acesteia la situatiile si exigentele noi, complexe, ale invatamantului 

contemporan. 

         Folosirea mijloacelor tehnice audio-vizuale in activitatea de invatare este derminata de legile 

interne ale dezvoltarii mijloacelor de invatamant, de dezvoltarea rapida a stiintei si tehnicii 

moderne.Astfel, se creeaza posibilitatea folosirii materialelor intuitive traditionale intr-un mod nou si 

deschid ,totodata, portile introducerii altor materiale si procedee necunoscute si nefolosite in prezent 

       Practica scolara releva faptul ca,oricat de avansata ar fi metodica folosirii materialelor didactice 

traditionale, posibilitatile exploatarii lor la maximum in cadrul procesului de invatamant sunt 

ingradite de caracterul lor static si in mare parte nesonor.Oricat ar fi de vii si colorate evocarile prin 

cuvinte, ele impresioneaza prea putin mintea copilului, care asteapta o ,,hrana” de alt gen.Singura 

modalitate eficienta de a deschide elevului aceasta lume exterioara si straina, consta in a-i oferi 

reprezentari cat mai fidele si cat mai concrete. 

      Materialele vizuale traditionale, imaginile desenate sau imprimate, tablouri, harti, gravuri, 

kinograme, nu constituie decat o ilustrare statica a unui fenomen sau a expunerii profesorului, in 

timp ce televiziunea, calculatorul, inregistrarile pe CD, dezvaluie copilului ,, universul insusi, in 

realitatea sa dinamica”. 

      In ultimii ani, rezultatele stiintei si unele mijloace perfectionate ale tehnicii sunt folosite din ce in 

ce mai mult in practica educatiei fizice si a sportului. Modernizarea metodicii de predare a 

exercitiilor fizice si a antrenamentului sportiv se desfasoara, astazi, in trei directii principale: 

         - modernizarea bazei sportive 

         - 
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imbunatatirea calitatii materialelor sportive folosite la lectii, antrenamente si competitii 

         - elaborarea si aplicarea unor metode moderne in instruirea fizica si antrenament sportiv, 

folosind date noi ale fiziologiei si psihologiei sportive, ale biomecanicii, precum si experienta 

cadrelor de specialitate. 

 

         In predarea tehnicii diferitelor exercitii fizice si in desfasurarea unui antrenament stiintific, 

folosirea mijloacelor moderne audio- vizuale, constituie un ajutor concret si foarte eficace. Dovada 

faptului ca aceste mijloace sunt din ce in ce mai mult folosite in activitatea sportiva este si existenta 

unei comisii de tehnica audio-vizuala din cadrul biroului de documentarea si informare, organism 

international care are sarcina sa coordoneze si sa usureze documentarea si cercetarea metodico-

stiintifica din cele 14 state membre, printre care se numara si tara noastra. 

       In educatia fizica scolara se fac doar primii pasi in introducerea unor metode moderne de 

antrenament la lectiile de educatie fizica si se dau unele indicatii generale despre folosirea unor 

mijloace intuitive ajutatoare exercitiilor fizice cuprinse in programele scolare. 

 

      Mijloacele audio-vizuale moderne faciliteaza insusirea tehnicii miscarilor si pentru ca pot creea 

unele stimulente pozitive foarte puternice, care mobilizeaza fortele intelectuale, morale si volitive ale 

elevilor. 

    Analizand structura si continutul lectiilor de educatie fizica si posibilitatea de utilizare a 

mijloacelor audio-vizuale, putem spune ca aceste mijloace pot fi prezente aproape in fiecare veriga a 

lectiei, in functie, bineinteles, de tipul lectiei, de temele si obiectivele acesteia. 

      In perioada de iarna, cand lectiile se desfasoara in sala de sport si programa prevede teme din 

gimnastica acrobatica, sarituri la aparate si dezvoltarea fortei, folosirea fondului muzical este 

recomandata, cel putin, in pregatirea organismului pentru efort si influentarea selectiva a aparatului 

locomotor. 

       La clasele de liceu, unde, avem prevazut in programa, un complex de dezvoltare fizica generala, 

pe fond muzical, este limpede ca executarea unor circuite de forta, pe un ritm dat de CD-player, este 

mai mult decat binevenita si participarea elevilor la lectie devine ceva placut si interesant. 
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 Influenţa televiziunii asupra elevilor 
prof. Angelica Farcaş  

Liceul cu Prgram Sportiv Arad  

 

Efectele televiziunii asupra minţii umane pot aduce o explicaţie pentru diminuarea 

capacitaţii de învăţare şi a slăbirii abilităţilor mentale la tot mai mulţi dintre tinerii de astăzi. Având 

în vedere modificările survenite în ultimii ani în comportamentul copiilor şi al tinerilor,  ne referim 

nu numai la manifestările violente, este important să fie cunoscută influenţa pe care televiziunea şi 

mesajele mass-mediei, în general, o au asupra dezvoltării abilităţilor mentale, a mentalităţilor şi a 

comportamentelor tinerilor noii generaţii. Virgiliu Gheorghe, autorul cărţii Efectele televiziunii 

asupra minţii umane cu subtitlul Despre creşterea copiilor in lumea de azi, ne aduce în atenţie o 

serie întreagă de studii privind transformările pe care vizionarea TV le produce în dezvoltarea 

structurală şi în 
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funcţionarea creierului uman. Iată care ar fi doar câteva dintre reperele pe care aceasta lucrare ni le 

pune la dispoziţie pentru cunoaşterea efectelor televiziunii asupra fiinţei umane. 

Efectul hipnotic. Un element esenţial pentru înţelegerea mijloacelor de comunicare video-

audio este efectul hipnotic al acestora. Neuropsihologii demonstrează că televiziunea, indiferent de 

emisiunea vizionată, are ca prim efect introducerea cortexului telespectatorului intr-o stare 

semihipnotică (unde cerebrale alpha). Aceasta explică atracţia pe care mass-media audio-video o 

exercită asupra tuturor, însă mai cu seamă, asupra copiilor. Este imposibil de găsit o activitate prin 

care copiii să fie liniştiţi atât de repede si aproape imobilizaţi pe o perioadă lungă de timp, aşa cum 

se întâmplă atunci când sunt aşezaţi in faţa televizorului. De altfel, acesta este şi motivul pentru care 

părinţii şi, în unele cazuri, şi educatorii, folosesc televizorul ca sedativ.  

Dependenţa de televizor. Corelat cu efectul hipnotic, apare şi comportamentul de 

dependenţă. Psihologii americani R. Kubey si M. Csikszentmihalyi au dovedit că, atât televiziunea, 

cât şi jocurile video şi internetul au capacitatea de a genera o puternică legătură de dependenţă, 

privarea de aceste mijloace evazioniste producând, celor la care s-a instalat dependenţa, aceleaşi 

simptome ca şi în cazul substanţelor şi al comportamentelor care dau dependenţă.
5
 

Problemele de atenţie şi hiperactivitate. În ceea ce priveşte dezvoltarea structurală a 

creierului, neuropsihologia descoperă că, în funcţie de timpul acordat vizionării şi a vârstei de la care 

debutează aceasta, televiziunea şi calculatorul pot aduce grave prejudicii dezvoltării corticale. 

Vizionarea, se arată în aceste studii, inhibă dezvoltarea cortexului prefrontal, a emisferei cerebrale 

stângi şi a comunicării interemisferice, realizate prin puntea corpului calos. Afecţiunile produse 

cortexului prefrontal în urma vizionării excesive au ca rezultat apariţia sindromului ADHD 

(Attention Deficit with or without Hyperactivity Disorder), adică slăbirea, până la nivelul patologic, a 

unor capacităţi mentale fundamentale: concentrarea atenţiei, memoria de scurtă durată, imaginaţia 

creativă, motivaţia de a intreprinde o acţiune care cere efort. De mici, copiii, obişnuindu-se cu astfel 

de experienţe care îi bruschează şi le seduc atenţia, când sunt puşi în faţa realităţii (diferite activităţi 

zilnice) care nu şochează în niciun fel, nu-şi mai pot concentra atenţia. De exemplu, la şcoală ei 

aşteaptă ca prezentarea profesorului să surprindă, având forma unui spectacol. Aşteptarea nefiindu-le 

satisfacută, atenţia este dezactivată şi încep să se gândească la cu totul altceva. Un simptom al 

acestei tendinţe este faptul că ei nu mai găsesc nimic interesant din tot ceea ce presupune efort, totul 

îi plictiseşte. 

Deşi televiziunea generează o atitudine mentală pasivă, o întârziere în procesarea informaţiei, 

în gândire, vizionarea TV este un factor principal în inducerea hiperactivităţii. Agitaţia extremă, 

incapacitatea de „a sta locului", impulsivitatea excesivă sunt stări ce apar în urma vizionării repetate. 

Neuropsihologii demonstrează că, proporţional cu creşterea timpului dedicat vizionării, creşte 

hiperactivitatea. 

Incapacităţi de învăţare. Problemele de învăţare - LD (Learning disabilities), sindrom de 

care suferă în multe dintre statele occidentale peste 50% dintre copii, sunt determinate în bună 

măsură de vizionarea TV şi de jocurile pe calculator. Cu o motivaţie scăzută privind învăţarea de noi 

cunoştinte, incapabili să se concentreze cu atenţie şi agitaţi permanent din cauza unei hiperactivităţi 

excesive, copiii tot mai greu pot răspunde cerinţelor şcolare. În completarea tabloului 

simptomatologic al deficienţelor de învăţare observate la copiii de astăzi, un rol esenţial îl joacă 

dezechilibrele pe care vizionarea le induce în funcţionarea emisferei cerebrale stângi, aceea care 

guvernează gândirea logică si analitică, construirea sintaxei şi discursivitatea. Prin urmare, 

dificultăţile în deprinderea limbii, în dezvoltarea capacităţii de citire şi în stăpânirea raţionamentului 

matematic sunt determinate, în principal, de lipsa dezvoltării normale a reţelelor neuronale din 

emisfera stângă, sisteme a căror activitate este subminată pe parcursul vizionării. 

Iată cum arată tabloul simptomatologic întâlnit la elevii care, de-a lungul anilor, au acumulat 

prea multe ore în faţa micului ecran: 

                                                 
5 R. Kubey, M. Csikszentmihalyi, Televiziunea şi calitatea vieţii, Routledge, 1990, p. 199 
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 Slăbirea capacităţii de a asculta, incapacitatea de a-şi menţine atenţia, de a înţelege şi 

de a-şi aminti un material prezentat oral; 

 Abilitate scazută de a reflecta într-o formă coerentă, în vorbire şi în scris, a faptelor şi 

a ideilor; tendinţa de a comunica prin gesturi odată cu cuvintele sau în locul acestora; 

 Scăderea cunoştinţelor de vocabular sub nivelul clasei a patra; 

 Proliferarea ticurilor verbale, a cuvintelor de umplutură care nu spun nimic; 

 Inabilitatea de a distinge diferenţele dintre sunetele ce alcătuiesc cuvintele şi de a le 

percepe în ordinea rostirii, fapt care se reflectă şi în dificultatea de a pronunţa cuvinte lungi şi a le 

silabisi; 

 Dificultatea de a înţelege frazele mai lungi, propoziţiile intercalate şi structurile 

gramaticale mai complexe; 

 Dificultatea de a trece de la limbajul colocvial la forma scrisă. 

În liceu, dificultăţile de limbă continuă să se arate în chestiuni subtile precum: planificarea, 

succesiunea şi organizarea ideilor, clasificarea, diferenţierea nuanţată a conceptelor, înţelegerea 

raporturilor dintre cauză şi efect, raţionamentul matematic şi ştiinţific, înţelegerea relaţiilor dintre 

idei în timpul citirii, exprimarea directă şi cu acurateţe a ideilor, reflecţia interioară etc. Diminuarea 

comunicării interemisferice, realizate prin puntea corpului calos, are ca urmare principală, după mai 

mulţi ani de vizionare excesivă, o slăbire a capacităţii de procesare rapidă a informaţiei şi, în 

consecinţă, a performanţelor intelectuale. 

Referitor la modelarea mentalităţilor şi a comportamentelor, lucrarea Efectele televiziunii 

asupra minţii umane previne asupra pericolului pe care-l reprezintă televiziunea, prin activarea 

mecanismelor psihologice de imitaţie, prin impunerea propriilor modele în mentalul individual şi în 

cel colectiv. Cercetările arată că predominanţa pe micul ecran a mesajului violent şi a celui erotic, a 

comportamentului răzvrătit şi a celui de consumator au efecte deosebit de puternice în modelarea 

orizontului de conştiinţă şi comportament al tinerilor.
6
 

Violenţa naşte violenţa 

Toate studiile sociologice dovedesc că violenţa de pe micul ecran naşte violenţa în lumea 

reală. Oamenii ajung să supraestimeze prezenţa violenţei în lumea reală. Sporeşte sentimentul fricii, 

al insecurităţii în faţa pericolului văzut ca iminent. Trăind permanent sentimentul unei agresiuni 

potenţiale, oamenii nu numai că devin mai stresaţi, mai irascibili, dar se şi pregătesc să răspundă cu 

violenţă, în legitimă apărare, la un eventual atac. Prin aceasta, comportamentul violent se insinuează 

în imaginaţia individului care se îndreptăţeşte să-l folosească pentru a preîntampina riscul. Indivizii, 

într-o măsură tot mai mare, percep această violenţă ca pe o componentă legitimă şi implicită a 

instituţiilor sociale. Iar dacă lumea în care trăim este una violentă, violenţa devine mijloc şi 

necesitate. 

Apare o desensibilizare a oamenilor în faţa violenţei, a durerii şi suferinţei; violenţa devine, tot 

mai mult, un mijloc dezirabil pentru rezolvarea problemelor şi impunerea intereselor, pentru 

dobândirea plăcerii sau a confortului dorit. Tinerii devin tot mai impulsivi, mai puţin capabili să-şi 

controleze impulsurile violente. De la joacă până la obsesie, comportamentul violent devine o 

constantă a comportamentului generaţiilor crescute cu televizorul. 

 Acestea sunt doar câteva dintre concluziile cercetătorilor fenomenului mediatic prezentate 

în lucrarea Efectele televiziunii asupra minţii umane, o carte deosebit de utilă pentru înţelegerea 

mecanismelor pe care televiziunea le pune în mişcare, a efectelor pe care le are în dezvoltarea 

mentală a copiilor, în procesul de învăţare şi în formarea noii generaţii în lumea occidentală, 

cercetatorii din domeniul educaţiei au constatat că acei copii care dedică cel mai mult timp vizionării 

au cele mai slabe rezultate şcolare, cel mai redus interes faţă de şcoală, cu alte cuvinte, insuccesul 

                                                 
6 Gheorghe, Virgiliu, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Bucureşti, Ed. Evanghelismos, Fundaţia Tradiţia 

Românească, 2005, p. 223 
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şcolar este direct proporţional cu timpul alocat vizionării. Este esenţială informarea şi cunoaşterea 

acestor mijloace de comunicare pentru a ne putea folosi în mod raţional de ele şi a nu deveni sclavii 

lor. 

 

 

Metode moderne de predare a informaticii în școală 

 Prof. Adriana Cătălina Popescu 

Colegiul Național ”Elena Ghiba Birta” Arad  

 

Metoda cubului este o  metodă de învatare prin cooperare ce presupune explorarea unui 

subiect din mai multe perspective, permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme. 

Se recomandă, în general, parcurgerea următoarelor etape: 

 Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: DESCRIE, COMPARĂ, 

ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ. 

 Anunţarea subiectului pus în discuţie. 

 Împărţirea clasei în şase grupe, câte una pentru fiecare faţă a cubului. 

 Există mai multe modalităţi de stabilire a celor şase grupuri. Modul de distribuire se 

poate face aleatoriu (fiecare grupă rostogoleşte cubul şi primeşte ca sarcină de lucru 

perspectiva înscrisă pe faţa de sus) sau poate fi decis de profesor, în funcţie de anumite 

criterii  care vizează  responsabilitatea individuală şi de grup, specializarea pe sarcini a 

membrilor echipelor şi oportunităţi de grup. 

 Colaborarea şi redactarea materialului la nivelul fiecărui grup. 

 Afişarea formei finale a materialelor astfel încât toţi elevii să poată vizualiza 

rezultatele. 

Cunoaşterea colaborativă reprezintă o modalitate de a genera cunoştinţe prin coordonarea unor 

activităţi comune în cadrul unui grup. 

Soluţiile TIC, facilitează foarte mult colaborarea dintre elevi. Aceştia pot folosi Internetul 

pentru a găsi informaţii şi pentru a realiza anumite sarcini. 

Pentru a nu uita de unde au luat informaţiile, profesorul îi poate învăţa să folosească un sistem 

de bookmarking colaborativ (de exemplu, http://del.icio.us/) şi să-şi salveze link-urile către paginile 

sursă. 

Elevii fiecărui grup pot realiza materialul comun utilizând GoogleDocs, documentele realizate 

pot fi uploadate pe platforma Moodle, fiecare elev îşi poate exprima punctul de vedere în legătură cu 

tema propusă în cadrul forumului dedicat acestei teme. 

Metoda cubului este foarte bine susţinută de TIC atunci când profesorul iniţiază pe Wiki un 

proiect aferent temei la care să participe cele 6 echipe. 

Wiki  este o tehnologie Web 2.0 care  se bazează pe  principiul colaborării dintre mai mulţi 

utilizatori cu scopul de a dezvolta un conţinut comun. 

Punctele slabe ale metodei sunt: 

 eficienţa scăzută în grupurile mari; 

 imposibilitatea cuantificării exacte a contribuţiei fiecărui elev la rezolvarea sarcinii de 

lucru; 

Oportunităţile acestei metodei se identifică în: 

 stimularea creativităţii elevilor; 

 crearea unui mediu colaborativ; 

Atunci când profesorul alege să folosească această metodă trebuie să ţină cont de ameninţările 

: unii elevi pot 
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domina grupul; 

 nu se realizează un echilibru la nivel de grup; 

 se poate obţine un randament scăzut al elevilor emotivi 

Metode colaborative si de cooperare 

Sunt metode de predare în care: 

–   elevii lucrează împreună, în perechi sau în grupuri mici, pentru a rezolva aceeaşi sarcină, 

pentru a explora o temă nouă sau a lansa idei noi, combinaţii noi sau chiar învăţări autentice; 

–   activitatea elevilor este structurată; 

–   elevii sunt evaluaţi atât pentru munca individuală cât şi pentru lucrul realizat de întregul 

grup; 

–   elevii comunică direct între ei – faţă în faţă; 

–   elevii învăţă să lucreze ca o echipă. 

TIC-ul oferă elevilor mari oportunităţi în direcţia cooperării şi colaborării cu colegii, tutori, 

experţi, profesionişti, părinţi, etc., facilitând şi favorizând prin instrumentele sale schimbul de idei şi 

discuţii, dezvoltând spiritul critic, obiectivitatea şi reflexiunea discursivă. 

Învăţarea prin colaborare şi cooperare consideră elevii ca membri ai unui grup, dar implică, de 

asemenea, fenomene precum negocierea sau partajarea înţelesurilor  – inclusiv construirea  şi 

întreţinerea conceptelor de sarcini  – ce sunt realizate interactiv în procesele de grup.  Acest tip de 

învăţarea implică şi învăţarea individuală fără a fi reductibilă la ea. 

Trăsăturile dominate ale acestor metode sunt: 

–   Transferul cunoştinţelor şi al informaţiilor între profesori şi elevi. Profesorii pot structura 

resursele (materiale pe suport electronic, mijloace audio-video etc.) necesare desfăşurării activităţii 

propuse, pot organiza activitatea, pot sprijini elevii pentru a-şi aduce o contribuţie la activitate.  

–   Modificarea rolurilor profesorului şi elevului. Metoda implică elevii în fixarea obiectivelor 

de învăţare, în etapizarea activităţilor, în evaluarea procesului de învăţare. Profesorii cooperanţi 

încurajează elevii în a-şi folosi propriile cunoştinţe, în a le împărtăşi cu colegii şi a produce noi 

cunoştinţe pe baza strategiilor de învăţare folosite. Astfel, elevii sunt încurajaţi să cunoască opiniile 

fiecăruia, să-şi dezvolte gândirea critică şi creativă, să participe deschis la discuţiile pe tema propusă, 

devenind responsabilitate prin a-şi planifica propria lui activitate. 

–   Formarea echipelor. Se realizează în funcţie de următoarele repere: 1) obiectivele clare de 

grup; 2) responsabilitatea personală; 3) specializarea pe sarcini a membrilor echipelor; 4) adaptarea 

la nevoilor individuale; 5) oportunităţi de grup bine definite; 6) competiţie în cadrul grupului; 7) 

lucrul de grup să fie bine structurat şi cu o finalitate bine stabilită; 8) alegerea unei sarcini de grup 

bine definită, plurivalentă, suficient de complexă, lipsită de ambiguităţi, orientată spre scopuri 

sociale pentru a stimula activităţi şi atitudini sociale, astfel încât să  provoace interacţia coordonată. 

Beneficiul utilizării acestor metode este dat de provocarea unei interacţiuni intense între participanţi. 

Avantajele utilizării acestor metode: 

–   Elevii pot profita de pe urma faptului că trebuie să îşi coordoneze interacţiunile, 

explicându-şi raţionamentul şi înţelegând modul celuilalt de a reacţiona şi argumenta. 

–   Pot duce la un aşa-numit conflict socio-cognitiv atunci când se confruntă cu informaţii noi 

sau contradictorii venite de la parteneri. 

–   Stimulează procesele cognitive deoarece fiecare trebuie să îşi susţină punctul său de vedere 

cu argumente, să-şi pună de acord informaţiile cu cele ale partenerilor, să înveţe să se asculte 

reciproc şi să evalueze soluţiile posibile la probleme. 

–   Se dezvoltă spiritul competitiv. 

–   Se realizează depăşirea sentimentului de izolare, a cărui apariţie este posibilă într-un mediu 

de învăţare bazat pe tehnologie, şi poate contribui la dezvoltarea aptitudinilor sociale de comunicare. 

S-a constatat că unii elevi mai puţini la discuţiile din clasă sunt mult mai activi la discuţiile on-line, 

dispărând factorii 

inhibitori. 
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–   Se constată o influenţă pozitivă a motivaţiei elevilor în ceea ce priveşte autoeficienţa, 

conştientizarea scopului, învăţării şi evaluarea intrinsecă a sarcinilor de învăţare. Factorii care 

generează aceste efecte sunt: impactul motivaţional pozitiv al suportului dat de colegi în învăţare, 

suportul dat de grup atunci când se confruntă cu dificultatea sarcinii, creşterea interesului elevilor 

faţă de materia subiect sau faţă de  sarcina primită spre rezolvare, necesitatea de a explica propriile 

cunoştinţe şi de a le expune judecăţii grupului. 

– Asigură un climat afectiv pozitiv care induce majorităţii elevilor rezultate mai bune. 

Activităţi specifice acestor metode: 

– munca independentă; 

– activităţi experimentale diferenţiate; 

– documentarea urmată de dezbateri sau susţinerea de referate; 

– realizarea unor portofolii; 

– realizarea unor dispozitive, albume, machete, planşe, prezentări, soft educaţional, etc; 

– activităţi de evaluare asistate de calculator. 

Dificultăţi şi factori de risc: 

– cooperarea şi colaborarea nu se produce spontan fiind necesar un timp pentru formarea 

deprinderilor de lucru; 

– în timpul învăţării prin cooperare şi colaborare, în clasă se produce un fundal sonor ca o 

„forfotă”; 

– necesită un efor suplimentar din partea profesorului şi al elevilor săi; 

– aplicarea disciplinei de grup, minoritatea trebuind să ia în considerare alternativele propuse 

de  majoritatea grupului. 

  

Metoda proiectului 
 

Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de învăţare 

dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi în domeniul informaticii prin sarcini de lucru extensive, care 

promovează investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe. 

Educaţia prin metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac legătura 

între standardele de performanţă (obiective de referinţă şi competenţe specifice), capacităţile 

cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală. Unităţile de învăţare care 

utilizează metoda proiectului includ strategii de instruire variate, menite să îi implice pe elevi 

indiferent de stilul lor de învăţare. Disciplinele informatice, prin esenţa lor, conduc spre dezvoltarea 

de proiecte, ca o finalitate a procesului de predare-învăţare. Tehnologia este utilizată tot pentru a 

sprijini învăţarea şi documentarea în realizarea produsului finit. Pe întreg parcursul desfăşurării 

proiectului, sunt incluse diferite metode de evaluare pentru a asigura calitatea activităţilor de 

învăţare. 

Proiectul are obiective operaţionale clare, care sunt în conformitate cu standardele de 

performanţă (obiectivele de referinţă şi competenţele specifice) şi se concentrează pe ceea ce trebuie 

să ştie elevii ca rezultat al activităţilor de învăţare. Concentrându-se pe obiective, profesorul 

defineşte în planul de evaluare modalităţile corespunzătoare prin care elevii demonstrează ceea ce au 

învăţat şi organizează activităţile de învăţare şi procesul de instruire. Activităţile proiectului au drept 

rezultat produsele elevilor şi performanţe legate de sarcini realizate de aceştia, precum prezentările 

convingătoare, care demonstrează că au înţeles obiectivele operaţionale şi standardele de 

performanţă. 

Introducerea unei unităţi de învăţare bazate pe un proiect se realizează prin intermediul unor 

întrebări care exprimă idei importante şi durabile, cu un caracter transdisciplinar. Elevii sunt 

provocaţi să cerceteze mai în profunzime subiectul cu ajutorul întrebărilor de conţinut, care se 

concentrează pe obiectivele operaţionale şi pe standarde de performanţă. Există trei tipuri de 

întrebări 
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cheie ale curriculumului: esenţiale, specifice unităţii de învăţare şi specifice conţinuturilor. 

Întrebările esenţiale au un caracter general şi sunt întrebări deschise care abordează idei importante 

şi concepte durabile pe care oamenii se străduiesc să le înţeleagă. Acestea depăşesc de multe ori 

graniţa unei singure discipline şi îi ajută pe elevi să vadă legătura dintre subiecte. Întrebările unităţii 

sunt direct legate de proiect şi sprijină investigaţiile cu privire la întrebarea esenţială. Proiectele au 

relevanţă pentru viaţa elevilor şi pot implica reprezentanţi ai comunităţii sau experţi din exterior, 

care asigură un context pentru învăţare. 

Cu ajutorul tehnologiei, elevii au un control mai mare asupra produselor finale, precum şi 

posibilitatea de a personaliza aceste produse. Elevii pot depăşi limitele sălii de clasă colaborând cu 

alţi elevi aflaţi la distanţă prin intermediul email-ului sau al propriilor site-uri sau prezentându-şi 

rezultatele învăţării cu ajutorul instrumentelor multimedia. Activităţile proiectului sprijină 

dezvoltarea atât a capacităţilor cognitive, cât şi a celor metacognitive, precum colaborarea, auto-

monitorizarea, analiza datelor sau evaluarea informaţiilor. Pe parcursul proiectului, întrebările cheie 

ale curriculumului îi provoacă pe elevi să gândească şi să facă legătura cu concepte care contează în 

lumea reală. 

În timp ce lucrează la proiecte, elevii îşi dezvoltă competenţe pentru lumea reală, 

corespunzătoare secolului XXI –  multe din acestea fiind solicitate de angajatorii din zilele noastre – 

cum ar fi capacitatea de a: colabora; lua decizii; avea iniţiativă; rezolva probleme complexe; 

comunică eficient. 
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Înot sportiv 
                                                 Ispas Alexandra Maria, clasa a XI a B 

 Înotul sportiv, competiţional, sau de performanţă, este un sport nautic ce constă în 

parcurgerea anumitor distanţe în timp cât mai scurt într-un procedeu sportiv de înot, în bazine de înot 

special amenajate. Activitatea competiţională, este reglementată şi se desfăşoară sub tutela FINA 

(Fédération Internationale de Natation).Înotul de performanţă este practicat atât de amatori cât şi de 

sportivi profesionişti şi este prezent la toate ediţiile Jocurilor Olimpice Moderne. 

Procedee: 

Înotul sportiv se practică sub forma a patru procedee sau stiluri de bază: 

 craul sau liber 

 spate sau craul pe spate 

 bras 

 fluture sau delfin. 

Craul 

Stilul craul sau liber (engleză: to crawl – a se târâ) apare ca procedeu sportiv la sfârşitul 

secolului al XIX-lea când în anul 1844 la Londra, doi înotători indieni din America de Nord, practică 

un stil total neeuropean, lovind violent apa cu braţele şi bătând piciorele energic în jos. 

Apariţia tehnicii de înot craul este legată şi de numele lui Harry Wickham din insula Rubiana 

(insulele Solomon din oceanul Pacific), şi fratele acestuia, Alik în vârstă de 12 ani care în anul 1893 

o demonstrează la Sydney. 

Johnny Weissmuller este cel care a perfecţionat tehnica craulului, el reuşind pentru prima 

dată să înoate sub un minut pe distanţa de 100 m. 

Cea mai scurtă probă, de 50 m liber, debutează la Campionatele Mondiale de la Madrid din 

anul 1986. La femei primul record mondial în proba de 50 m liber este stabilit de românca Tamara 

Costache. 

Spate 

Procedeul spate sau craul pe spate a fost folosit încă în urmă cu câteva secole. Acest 

procedeu era destul de des utilizat de către înotători, dar aceştia foloseau o tehnică similară brasului, 

cu corpul în poziţia pe spate (bras-spate). Ca procedeu de înot utilitar este utilizat şi în present. 

 

Bras 

Acest procedeu a fost utilizat de către înotători de foarte multă vreme, deoarece 

are o mare valoare aplicativă. Un papirus egiptean, datând din anul 3400 î.Hr., 

prezintă un desen al procedeului bras.  

 

Fluture sau delfin 

Procedeul delfin sau fluture este cel mai nou dintre procedeele sportive de înot. Se numeşte fluture 

sau delfin datorită mişcărilor fluturate, ondulatorii, ale întregului corp, mişcări asemănătoare 

loviturilor de coadă ale delfinului. 

Probele competiţionale clasice (olimpice) se organizează în cele patru procedee de înot: 

liber: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m 

spate: 50, 100, 200 m 

fluture: 50, 100, 200 m 

bras: 50, 100, 200 m 

probe individuale mixte: 200 şi 400 m 

Probe de ştafetă: 

4 x 100 m liber; 4 x 200 m liber 

      4 x 100 m mixt. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sporturi_nautice
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bazin_de_înot&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Înot
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jocuri_olimpice
http://ro.wikipedia.org/wiki/Engleza
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Harry_Wickham&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Insulele_Solomon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oceanul_Pacific
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamara_Costache&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamara_Costache&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Delfin
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Istoria jocului de Volei 
Szabo Richard, clasa a XI-a B 

 

Voleiul este un sport (al doilea în lume ca popularitate) în care două echipe, separate de un 

fileu înalt, trebuie să treacă mingea deasupra acestuia, folosind orice parte a corpului, cu scopul de a 

face ca mingea să atingă terenul advers. Fiecărei echipe îi sunt permise doar trei loviri pentru a 

trimite mingea către terenul celeilalte echipe. Un punct se câştigă dacă mingea atinge terenul advers 

sau dacă nu respectă regula celor trei atingeri. 

O echipa de volei este alcătuită din 6 jucători. Se joacă 3 seturi câştigătoare din 5, fiecare set 

a câte 25 de puncte; în caz de egalitate 24 - 24 se continuă setul până în momentul în care una din 

cele două echipe obţine o diferenţă de 2 puncte (29 - 27, 31 - 29 etc). În cazul în care este nevoie de 

jucarea ultimului set pentru desemnarea câştigătorului, acesta se joacă pâna la 15 (sau pâna la o 

diferenţă de 2 puncte). 

William G. Morgan (1870-1942) a ramas in istorie ca inventator al jocului de volei, care la 

inceput a fost denumit „Mintonette”. Tanarul Morgan si-a terminat studiile la Springfield College de 

la YMCA, unde l-a intalnit pe James Naismith, care in 1891 inventase jocul de baschet. Dupa 

absolvire, Morgan si-a petrecut primul an la YMCA Auburn (Maine), iar apoi in timpul verii din 

1895 s-a mutat la YMCA Holyoke (Massachusetts), unde a devenit Director de Educatie Fizica. 

 Si-a dat seama ca avea nevoie sa creeze un anumit numar de jocuri recreative, pentru a avea 

un program variat. Baschetul care incepuse sa se dezvolte se pare ca prinsese la cei tineri, dar era 

necesar sa realizeze o alternativa mai putin violenta pentru membrii care nu mai erau foarte tineri si 

cerusera acest lucru. Descriind primele sale experimente el spunea: „In cautarea unui joc adecvat, m-

am orientat la inceput spre tenis, dar pentru acesta era nevoie de rachete, mingii, fileu si alte 

echipamente, asa ca a fost eliminat, dar ideea fileului mi s-a parut una buna“. Astfel in 1985, el a 

ridicat fileul la o inaltime de 1,98 metri de la sol, chiar deasupra capului unui om de inaltime medie. 

Avea nevoie de o minge, si printre cele care au fost incercate a fost si una de baschet, dar aceasta era 

prea mare si prea grea. In final Morgan a cerut firmei A.G. Spalding & Bros sa faca o minge, care a 

fost realizata in fabrica de langa Chicopee, din Massachusetts. Rezultatul a fost chiar satisfacator: 

mingea era acoperita cu piele, cu o camera din cauciuc in interior; circumferinta sa era intre 63,5 si 

68,6 cm si greutatea sa era intre 252 si 336 grame.Pentru comparatie, regulamentar, in prezent 

inaltimea fileului este de 2,43 m pentru barbati si 2,24 m pentru femei (inaltimea fileului difera 

pentru veterani si pentru juniori), iar mingiile au circumferinta de 65 – 67 cm si greutatea de 260 – 

280 g. 

Morgan a rugat pe doi dintre prietenii sai de la Holyoke, Dr. Frank Wood si John Lynch, sa 

scrie (bazate pe sugestiile sale) conceptele de baza ale jocului si primele zece reguli. 

Anul 1896 - conferinta la Colegiul YMCA in Springfield 
 La inceputul anului 1896 a fost organizata o conferinta la Colegiul YMCA in Springfield, la 

care au participat toti directorii de educatie fizica. Dr. Luther Halsey Gulick, Director Executiv al 

Departamentului de Educatie Fizica al Comitetului International din cadrul YMCA, l-a invitat pe 

Morgan sa faca o demonstratie a noului joc pe stadion. Morgan a luat doua echipe, fiecare alcatuite 

din cate cinci barbati si cativa fani loiali si demonstratia a fost facuta in fata delegatilor, care 

participau la conferinta. Morgan a explicat ca noul joc a fost gandit pentru sala, dar se poate juca si 

in aer liber. Poate sa participe un numar nelimitat de jucatori – obiectivul jocului fiind tinerea mingii 

in miscare peste fileu, dintr-o parte in cealalta a terenului. Dupa ce a vazut demonstratia si a ascultat 

explicatiile lui Morgan, Profesorul Alfred T. Halstead a fost atent la actiune, la fazele jocului, la 

traiectoriile mingiei si a propus ca numele de „Mintonette” sa fie inlocuit de “Volley Ball”. Acest 

nume a fost acceptat de Morgan si de intreaga conferinta. Morgan a explicat regulile si a dat o copie 

scrisa de mana ca un ghid pentru folosirea si dezvoltarea voleiului. Un comitet a fost desemnat 

pentru a 
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studia regulile si pentru a propune sugestii pentru promovarea si invatarea noului joc. 

 Un scurt raport despre noul joc a fost publicat in editia 1896 a “Physical Education”, iar 

regulile au fost incluse in editia din 1897, care a constituit si primul manual oficial a North 

American YMCA Athletic League. 

 Primele reguli ale jocului asemanatoare cu cele ale tenisului se deosebeau mult de regulile de 

acum. Ele au fost puse in aplicare in anul 1897 la initiativa lui A.T. Arians. Se refereau la 

dimensiunile terenului, a fileului, la minge, numarul de jucatori, etc. Aceste prime reguli simple si 

putine la numar se schimbau pe masura ce experienta furniza noi elemente care trebuiau luate in 

seama.  

 In perioada anilor 1900-1920, prin intermediul filialelor organizatiei americane YMCA, jocul 

se raspandeste in Canada, America de Sud, Asia si Europa. Regulile jocului, putine si simple initial, 

se schimbau o data cu evolutia jocului. Numarul jucatorilor, la inceput nelimitat, a fost de 5, 14 sau 9 

jucatori, ajungandu-se apoi la 6. Suprafata terenului era mai mare decat cea actuala, iar inaltimea 

plasei mai redusa cu aproximativ 15 cm. decat cea din zilele noastre, mai ales in tarile asiatice. 

Durata jocului era legata de numarul serviciilor, care la randul lui era in functie de numarul 

jucatorilor, variabil si el. Dupa o incercare de limitare in timp s-a stabilit ca seturile sa fie castigate 

de echipa care realizeaza prima 15 puncte. In servirea mingii s-a renuntat la repetarea serviciului 

gresit, influenta a tenisului si la regula de a se socoti valabila mingea servita si ajutata de un 

coechipier sa treaca plasa. Regulile jocului nu s-au schimbat insa uniform in toate colturile lumii. Au 

aparut reguli noi la crearea carora au contribuit diverse natiuni. Astfel, in insulele Filipine a aparut 

pentru prima data jocul cu limitarea numarului de lovituri la 3 intr-un teren si tot acolo s-au tras 

primele mingi “bomba”, dar din linia a doua. 

 “Federatia Internationala a Jocurilor cu Mana” de la Stockholm, care avea in grija si 

voleiul, nu a facut eforturi pentru unificarea regulilor jocului. Peste tot in lume se disputau 

campionate nationale si aveau loc chiar si intalniri internationale, dar aceasta activitate era franata de 

faptul ca regulile de joc erau diferite de la o tara la alta. 

anul 1912 
              In anul 1912 este introdusa regula rotatiei, in vigoare si astazi cu unele amendamente. 

Rotatia era obligatorie la inceput numai la serviciu. Dupa repunerea mingii in joc, jucatorii aveau 

dreptul sa-si schimbe locurile in formatie. Acest fapt a determinat specializarea jucatorilor pe 

posturi: tragatori, ridicatori, jucatori de linia I, jucatori de linia a II-a. Din 1916, rotatia a devenit 

obligatorie pentru toti jucatorii. In acelasi an numarul jucatorilor unei echipe a fost stabilit la 6, 

numar care a ramas obligatoriu, atat in Europa, cat si in America. In Japonia insa, jocul s-a practicat 

in 9 jucatori, pe un teren cu o suprafata ale carei laturi masurau 11 si 21 de metri. Abia dupa multi 

ani, in urma Congresului FIVB de la Florenta din anul 1955, Federatia din Japonia a hotarat 

introducerea treptata a regulilor stabilite de forul international. 

 
1920 - 1925. 
 In 1920 dimensiunile terenului se fixeaza la 18/9. Stabilirea numarului maxim de trei lovituri 

in fiecare teren s-a realizat in anul 1923, iar a diferentei de doua puncte pentru castigarea setului in 

anul 1925. 

 
1946 - 1949 
 Se simtea nevoia unei unificari si a unui for suprem de conducere a activitatii acestui joc 

sportiv. In anul 1946 la Praga, 6 tari, printre care si tara noastra, au luat initiativa 

infiintarii Federatiei Internationale de Basket si Volleyball (FIBV). Un an mai tarziu, in aprilie 

1947, la Paris a fost convocat un congres ale carui lucrari au dus la constituirea Comitetului de 

conducere al FIVB si intocmirea unui regulament de joc international, care a fost impus tuturor 

federatiilor 
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nationale afiliate. 

 Dupa infiintarea FIVB, jocul de volei se dezvolta atat prin raspandirea sa in tot mai multe tari 

ale lumii, cat si prin organizarea unor competitii continentale si mondiale. In anul 1948 se 

organizeaza la Roma primul Campionat European pentru echipe masculine, iar in 1949 la Praga, 

primul Campionat Mondial masculin, iar in paralel are loc si primul Campionat European 

pentru echipe feminine. 

                    FIVB Pe plan international 
        Pe plan international FIVB a desfasurat permanent o activitate sustinuta stabilind regulile 

jocului si modificarile lor in functie de dezvoltarea sa continua, criteriile de calificare si participare a 

echipelor al marile competitii internationale. Consacrarea deplina a voleiului ca disciplina sportiva 

practicata in intreaga lume s-a produs in anul 1964, cand voleiul a fost inclus in familia disciplinelor 

sportive olimpice, incepand cu J.O de la Tokio. 

 Periodic, in urma analizei atente a modificarilor aparute in evolutia jocului si mai ales pentru 

mentinerea unui echilibru intre actiunile ofensive si cele defensive, Congresele FIVB au hotarat 

modificari, amendamente sau clarificari ale regulamentului de joc. Dintre cele mai importante astfel 

de modificari amintim: 

 * In anul 1964 cu ocazia Congresului FIVB de la Tokio, s-a permis trecerea mainilor peste 

fileu de catre jucatorii care participa la blocaj si posibilitatea de a relua mingea ricosata din blocaj de 

catre jucatorii care au efectuat blocajul, adica “autodublajul”. 

 * Congresul din anul 1968, din Mexic, aduce ca noutate permisiunea trecerii palmelor peste 

planul vertical al fileului la efectuarea blocajului. 

 * In anul 1976, la Montreal, s-a stabilit ca atingerea mingii la blocaj sa nu intre in calcul la 

cele trei lovituri permise pentru fiecare echipa. 

 * In anul 1978, serviciul poate fi blocat sau atacat de jucatorii echipei adverse – pentru ca in 

1982 sa se revina serviciul NU poate fi blocat sau atacat de jucatorii echipei adverse. 

 * In anul 1988, cu ocazia Congresului desfasurat la Seul, s-a introdus sistemul de “tie-break” 

din tenis, pentru numaratoarea punctelor in setul decisiv. 

 * In anul 1992, la Barcelona se acorda permisiunea de a lovi mingea cu coapsa si genunchiul 

si se dispare pinctul limita 17 in setul V. 

 * In anul 1994 la Atena, aceasta prevedere se extinde: mingea poate fi lovita cu orice parte a 

corpului, inclusiv laba piciorului si un amendament conform caruia in anumite situatii la prima 

lovitura sunt permise contactele succesive : preluarea serviciului, a loviturii de atac, a mingii ricosate 

din blocaj. Tot cu aceasta ocazie se introduce posibilitatea efectuarii serviciului de pe toata suprafata 

liniei care delimiteaza terenul de joc pe latime, desfiintandu-se spatiul de serviciu. 

 * In anul 1998 se introduce sistemului “tie-break” pentru toate seturile si a unui jucator 

“libero” cu sarcini defensive. 

 * Din anul 1999, mingea servita poate atinge fileul iar la prima lovitura (preluarea) nu se mai 

sanctioneaza „dubla” sau „mingea tinuta”. 

 
Voleiul In Romania 
             In Romania voleiul este mentionat prin 1920 spunandu-i-se «Mingea bomba». Voleiul a 

inceput sa fie cunoscut si practicat prin anii 1920-1921, fiind introdus la fel ca si in celelalte tari 

europene de catreYMCA, o organizatie a tineretului crestin american. Printre primii care au jucat 

acest joc in Romania au fost membrii misiunii militare americane si militarii romani de la “casele 

ostasesti”, urmati in scurt timp de catre elevii scolilor din Bucuresti, Buzau, Focsani, Piatra-Neamt, 

Galati. 

              In 1922, la Bucuresti, 8 echipe scolare isi disputa intaietatea, iar in 1926 apar echipe de 

cluburi si in provincie. 
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Codul bunelor maniere 
Colompar Demelza, clasa a XI-a B 

 

 

Comportamentul in societate 

 

Trecem pe lângă o cunoştinţă, o salutăm ; ni se face un serviciu, mulţumim ; 

întâlnim un nevăzător, îl ajutăm să treacă strada,... avem deci un comportament 

politicos, civilizat. 

Comportamentul politicos, civilizat presupune respectarea convenienţelor, a regulilor de 

convieţuire în societate. 

El presupune totodată racordarea la acţiunile celorlalţi, permanenta încercare de evitare a 

conflictelor şi de conciliere cu semenii. 

Politeţea (ansamblu de convenienţe sociale) face parte şi ea din ştiinţa de a trăi împreună cu 

ceilalţi. Prezenţa ei facilitează relaţiile interumane, iar absenţa ei provoacă dificultăţi in raporturile 

dintre oameni. Politeţea este deci necesară. Dacă suntem politicoşi, înseamnă că 

suntem morali Spunem unei amice „   

 Ce bine arăţi azi ! ", deşi ea are o înfăţişare obosită şi bolnăvicioasă. Ne 

extaziem în faţa unui coleg : „ Vai, cât eşti de inteligent" , dar în sinea noastră stim 

că este un tocilar cu o minte înceată. Foarte politicoşi ne salutăm şeful dimineaţa : 

„Respectele mele ! " , deşi în realitate îl desconsiderăm. 

Există în aceste cazuri o contradicţie între ceea ce gândim şi simţim, pe de o parte, şi ceea ce 

spunem, pe de altă parte. Deci, deşi suntem politicoşi nu suntem sinceri, suntem ipocriţi. Am putea 

spune în această situaţie că suntem politicoşi, dar imorali. Politicoşi pentru că vorbim frumos, 

imorali pentru că una gândim şi alta facem. Problema însă este mai complicată. Nu putem fi acuzaţi 

de imoralitate (ipocrizie, ne-sinceritate etc.) ori de câte ori vorba sau fapta noastră nu se potriveşte cu 

gândul nostru, cu simţirea noastră. Pentru a ne putea pronunţa, trebuie să luăm în 

considerare şi intenţia care a stat la baza faptelor noastre, motivaţia care ne-a 

îndemna să procedăm aşa. Dacă, de exemplu, doresc, intenţionez să-mi încurajez 

colega bolnavă, să o fac măcar o clipă să-şi uite suferinţa, şi îi spun „ Ce bine arăţi 

azi ! " , mă poate; acuza cineva de imoralitate ? Nu ! 

Atunci când îi spun acelaşi lucru cu intenţia de a o 

ironiza, de a provoca ilaritatea celor din jur, atunci sigur 

am un comportament imoral. Din aceste exemple nu 

trebuie să tragem concluzia că există o contradicţie între 

conduita politicoasă şi conduita morală. De aici înţelegem 

doar că, nu întotdeauna, conduita politicoasă este automat 

şi o conduită morală. Conduita politicoasă 

(comportamentul social „utilitar " ) este necesară, utilă şi 

de aceea trebuie încurajată şi practicată. 

în acelaşi timp, ea trebuie subordonată unui principiu superior de conduită, şi anume : 

respectul persoanei. Politeţea trebuie deci subordonată conduitei morale. 

În familie, în grupurile de prieteni, la şcoală, fiecare dintre noi se manifestă într-o gamă 

foarte variată de fapte şi atitudini . Suma acestora alcătuieşte cartea noastră de vizită, felul în care ne 

prezentăm celor din jur. Sunt situaţii în care unii dintre noi dezvăluie că, de fapt, nu sunt aşa cum am 

fi fost tentaţi să credem, să-i considerăm, ci altfel, mai puţin buni decât se vor chiar ei înşişi. Aceste 

ocazii, prin care ajungem mai aproape de esenţă, de ceea ce sunt de fapt oamenii, pot fi situaţiile 

limită : 
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atunci când se ridică un obstacol greu de trecut, când se întâmplă fapte neprevăzute, aducătoare de 

mari bucurii (victoriile, reuşitele) sau de mari suferinţe (eşecurile, înfrângerile, moartea celor 

apropiaţi). 

In astfel de cazuri, se pot observa devieri de la modul obişnuit de a fi, atingerea unor extreme 

comportamentale, altfel greu de imaginat. Atunci apare întrebarea : care este adevăratul 

comportament: cel afişat zi de zi sau cel reieşit surprinzător la iveală ? 

Un alt exemplu contradictoriu îl constituie modurile de a se comporta, atât de diferite în 

medii şi în contexte diverse. Asa se întâmplă ca părinţii să rămână sincer uimiţi când li se aduc la 

cunoştinţă năzdrăvăniile pe care copiii lor se întrec să le facă la şcoală, în timp ce acasă îi ştiu ca 

fiind foarte cuminţi si ascultători. Este posibil şi cazul invers, în care atitudinea civilizată şi 

rezultatele bune şcolare să contrazică în mare parte obrăznicia şi îndărătnicia manifestate în familie. 

În cazurile invocate, pot fi observate contradicţii care se datoreaza inconsecvenţei în comportament, 

ceea ce denotă nesiguranţa raportării la valorile şi la principiile de viaţă încă nestatornicite. 

Consecvenţa ar presupune unitatea între vorbă şi faptă, continuitatea de sens a 

comportamentelor în diverse medii şi situaţii. 

Comportamentul reprezintă modul de a acţiona, de a se purta, de a fi al cuiva în diferite 

contexte 

 

 

 Cravata sau papionul 
Nyiczas Andreea Denisa, clasa a XI-a B 

 

Cravata, accesoriul eleganţei masculine 

In codul ţinutei business, exista trei culori cu care 

nu poti da greş in purtarea cravatei. Acestea sunt alb, 

albastru si gri deschis. Evita cravatele in culori ţipatoare 

(precum mov aprins sau verde fosforescent) 

Pentru ţinutele nonconformiste se accepta si 

cravatele cu diverse desene sau modele, insa hainele cu 

care acestea pot fi combinate au o arie destul de restransă: 

costume intr-o singura nuanţă, de preferat cat mai inchise 

(negru, bleumarin, indigo). 

Cravatele se potrivesc cămasilor cu mâneca lunga si mai putin celor cu mâneca scurtă (chiar 

daca este vara). 

La o camaşă cu dungi se poarta o cravată intr-o singura culoare si viceversa. Rezultatul 

combinarii dungilor va fi unul care nu te va pune într-o lumina prea buna. 

Dacă ţinuta cuprinde mai multe culori, ai grijă ca una dintre nuanţele cravatei să se asorteze cu 

hainele tale.  

Cravatele fabricate din mătase sunt cele mai apreciate, deoarece se întreţin mai uşor şi rămân 

drepte şi netede pe o perioadă mai mare de timp. Cele din bumbac se şifonează uşor, iar în momentul 

spălării îşi reduc din dimensiuni. 

Lungimea cravatei trebuie să fie cea potrivită, altfel rişti să strici toată imaginea ţinutei. 

Cravata trebuie să se termine la mijlocul cataramei de la cureaua pantalonilor. Nici lăţimea nu 

trebuie neglijată: aceasta trebuie să aibă între 10 şi 12 cm. 

"Simbolistica nodului de cravată este extrem de bogată şi de diversă. Mai ales dacă doamnele 

sunt cele care fac anumite gesturi. Dacă vrea să îşi marcheze teritoriul, să demonstreze că şi a cucerit 

definitiv partenerul, va fi ea cea care va strânge nodul. Dacă în schimb este ea cea care slăbeşte 

nodul, mesajul e evident. Este o invitaţie imediată la relaxare şi plăcere.Oricum ar fi, sunt sigur că 

pentru orice 
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bărbat cravata este un adevărat bilet de vizită. În cazul în care acest accesoriu este şifonat şi murdar, 

avem de a face cu un bărbat neglijent. Dacă doriţi să impresionaţi, alegeţi cravatele cu paiete, ca 

vedetele din muzica rock , sau cu flori şi animăluţe. Atenţie însă, nu le puneţi pe pat. Aduc ghinion. 

Cravatele trebuie mereu atârnate. 

Papionul, un plus de rafinament 

Papionul este practic o panglică legată în jurul gulerului într-un mod simetric, astfel încât 

capetele să formeze două bucle. Acesta completează o ţinută sofisticată şi este preferat pentru 

costumele de gală. 

Acest accesoriu care inspiră un aer artistocrat se găseşte în diverse culori şi imprimeuri şi este 

confecţionat de obicei din mătase, poliester , bumbac sau amestecuri de ţesături. 

Papionul provine din secolul al XVII-lea, de la mercenarii croaţi care îşi legau în jurul gâtului 

o eşarfă pentru a le ţine gulerul (strâns). Mai târziu, în Franţa, a fost adoptată această metodă sub 

numele de cravată (derivat de la croat). Scriitorul francez Honore de Balzac a scris chiar o carte 

referitoare la acest subiect. Papionul este considerat varianta elegantă a cravatei şi a devenit un 

accesoriu complementar costumului de ceremonie. 

Papionul este asociat în zilele noastre cu intalnirille şi petrecerile, cu dineurile sau 

cocktailurile. Acesta poate fi purtat de bărbaţii de toate vârstele. În America, de exemplu, papionul 

este mult mai popular decât cravată şi, prin urmare, mult mai apreciat de bărbaţi. 

Cum se asortează papionul 

Cel mai des întâlnite culori ale papionului sunt alb, negru şi bleumarin. Acestea sunt şi cele 

mai potrivite, dacă ţinem cont că evenimentul la care se foloseşte este unul ceremonial. Evită să porţi 

un papion cu buline, dungi sau imprimeuri pentru că acesta ar trebui să impună o ţinută mai sobră. 

Papionul negru se poate purta la cămăşile albe, în timp ce un papion negru se potriveşte atât 

unei cămăşi albe, cât şi uneia negre. 

 

 

Obiective turistice in Şiria 
                                                           Dudaş Dorel, clasa a XI-a C 

 

Mănăstirea Feredeu din Şiria 

 

La iesirea din Siria catre Covasint dupa 1km se 

vireaza la stanga si se urca cu masina printr-o podgorie. 

Se ajunge la manastire apoi drumul asfaltat duce 

spre schitul Feredeu datat din 1932.  

 

 

Castelul Bohus din Siria 

 

Sub dealul cetatii se poate vizita castelul Bohus, 

construit in prima jumatate a secolului al XIX-lea. Castelul 

consta dintr-un singur corp de cladiri cu 30 de camere. 

Partea principala are o fatada si terasa prevazute cu coloane dorice. Castelul reprezinta tipul 

conacului de campie, construit in stil neoclasic. In aceasta cladire au fost duse tratativel intre 

generalul Gorgey, comandantul suprem al armatei revolutionare maghiare din 1848-1849, si 

generalul Frolov, imputernicitul tarist in preajma capitularii neconditionate din 13 august 1849. 

Convorbirile au avut loc in actuala sala a bibliotecii comunale. 

In castel este instalat muzeul memorial inchinat marelui scriitor roman Ioan Slavici (1848-

1925) 
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nascut la Siria. Muzeul, inaugurat in 1960, prezinta momente din copilaria, anii de scoala primara 

petrecuti la Siria, apoi din anii studiilor de la Arad, Timisoara, Budapesta si Viena. Vizitatorul poate 

cunoaste astfel aspecte din vasta activitate literara, politica si pedagogica a lui Ioan Slavici. O serie 

de obiecte ale scriitorului sunt pastrate aici, cum ar fi biroul sau de lucru, mobila din sufrageriea 

locuintei sale de la Bucuresti, manuscrise, editii din operele sale. 

Tot in castelul Bohus se gaseste si o expozitie permanenta consacrata compozitorului Emil 

Montia (1887-1965). Nascut la Sicula, cea mai mare parte a vietii sale a petrecut-o in comuna Siria, 

traind in casa din strada Spiru Haret nr. 130. Expozitia prezinta o serie de exponate care oglindesc 

viata si prodigioasa lui activitate muzicala, inspirata din nesecatul izvor al creatiei populare. Se poate 

vedea aici mobilierul camerei de lucru, pianul si violoncelul compozitorului, ca si diferite editii ale 

principalelor sale lucrari: "Fata de la Cozia", "Cercel", "Mostenitorul", "La fantana cu galeata", etc. 

Castelul este incadrat de trei monumente artistice: bustul lui Ioan Slavici (1848-1925), 

executat de Ioan Tolan, bustul lui Mihai Eminescu (1850-1889), de acelasi sculptor si statuia lui Ion 

Russu-Sirianu (1864-1909), opera sculptorului C. Balacescu. 

La o mica distanta de castel se ridica monumentul Antoniei Bohus, ce s-a facut cunoscuta 

datorita sprijinirii revolutionarilor inchisi dupa 1849, printre care si Eftimie Murgu, si activitatii duse 

pentru emanciparea femeilor. 

 

Cetatea Siriei din Siria 

 

Deasupra Siriei se vad si acum ruinele cetatii feudale, ridicata probabil in secolul al XIII-lea, 

la care se poate ajunge pe un drum bine practicabil, care porneste din centrul comunei. Se pare ca 

partea cea mai veche a fost donjon-ul, restul zidurilor adaugandu-i-se treptat pana in sec. XVI. In 

1331 cetatea dispunea deja de o garnizoana insemnata condusa de un castelan. La construirea 

partilor vechi ale cetatii au fost folosite si caramizi romane, stampilate cu semnul Legiunii a XIII-a 

Gemina. 

Vioevozii si cnejii romani aveau un rol conducator in aceasta cetate. Astfel in 1440 

documentele vorbesc despre un anumit voievod Stefan 

din Siria. In anii urmatori sunt amintiti voievozi din 

Araneag, Cladova, Capalna, Ciuci, Crisul Alb, 

Halmagiu si Ribita. 

In a doua jumatate a secolului al XV-lea, cetatea 

a fost detinuta de Matei Corvin, fiind aici inchis si 

unchiul sau Mihail Salajanul. Pe la 1461-1464 cetatea 

ajunge in posesiunea familiei Bathory, devenind centru 

vestit al anarhiei feudale. Cetele nemesesti organizau 

deseori incursiuni pe domeniile invecinate, ca de 

exemplu cele din 1494 in Lipova si Covasant. 

In 1514 cetatea este ocupata de cetele taranesti ale 

lui Gheorghe Doja. Spre mijlocul secolului al XVI-lea 

ea cade sub stapanirea otomana, fiind eliberata doar in 1595. In 1599-1600 fortareata gazduieste 

garnizoana lui Mihai Viteazul. In 1607 ajunge din nou sub stapanire otomana si ramane ocupata 

pana la 1693. Cetatea se mentine aproape intacta pana in 1784, cand va fi distrusa de trupele 

habsburgice, pentru a nu ajunge pe mana rasculatilor. 

 
Muzeul Memorial Ioan Slavici si Emil Montia din Siria 

 

Cladirea care adaposteste muzeul este monument arhitectonic si istoric, 

castel 
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construit in stil baroc tarziu, in 1838, si care a apartinut familiei nobiliare Bohus. In aceasta cladire s-

a semnat, in august 1849, capitularea armatei revolutionare maghiare in fata armatelor imperiale 

austriece si rusesti. In acest loc a vazut lumina zilei Ioan Slavici la 18 ianuarie 1848. 

Expozitia cuprinde mobilier, documente despre istoricul 

comunei Siria, manuscrise, fotografii, ziare, reviste care au 

apartinut celor doua personalitati culturale, biblioteca cu editii 

valoroase ale operei lui Ioan Slavici (1848 - 1925), culegeri de 

folclor semnate Emil Montia. Printre aceste exponate pot fi 

amintite: fotocopia extrasului de nastere al lui Ion Slavici, o notita 

a sa scrisa de mana la varsta de 10 ani, fotocopii dupa actele de 

scoala, diplomele obtinute la absolvirea cursurilor liceale, la Arad 

si Timisoara, fotografii din perioada studiilor la Viena. Activitatea 

lui Slavici la revistele "Tribuna din Sibiu" (1893) si "Vatra" (1894) 

este bogat ilustrata. De asemenea sunt prezentate manualele sale 

scolare: "Istoria universala, evul mediu" si "Gramatica limbii 

romane, etimologia", precum si unele numere din "Revista copiilor 

si a tineretului" in care publica povestiri didactice. 

         

Biserica de piatra din  Siria 

 

La 1755 aici este mentionata aici biserica de lemn cu hramul "Sfintii Arhangheli" fiind 

edificata pe o fundatie de piatra. Episcopul Sinesie Jivanovici consemneaza ca a fost sfintita la 6 

septembrie 1752. La 13 martie 1769 credinciosii primesc aprobarea pentru construirea unei alte 

biserici. In acelasi an se incepe edificarea actualei biserici de piatra ce poarta hramul celei vechi. 

Planul este in forma de cruce cu altarul in semicerc iar partea dinspe apus, pe o portiune de 10 metri 

si turnul au fost adaugate ulterior. Biserica are un iconostas cu pictura din 1789. 

 

 

Efectele băuturii alcoolice 
Aron Daniel, clasa a XI-a B  

 

           În mod cert ai tot auzit despre efectele consumului excesiv de alcool asupra organismului. 

Daca nu, las totuşi aceste informaţii în grija celor avizaţi sa citească aceste rânduri . Eu o sa vorbesc 

despre câteva dintre reacţiile comportamentale şi efectele asupra psihicului. 

 

Alcoolul şi agresivitatea: 

       Poate te-ai întrebat de ce, dacă alcoolul are efect dezinhibator, multe persoane ajung la conflicte 

după ce au băut considerabil. Explicaţia are legătură cu tendinţa naturală a oamenilor de a considera 

acţiunile celorlalţi ca fiind intenţionate, tendinţa care devine exagerată în cazul consumului de 

alcool. Cu alte cuvinte, dacă ai băut câteva pahare şi, mergând pe strada esti atins de către un 

trecător, vei fi sigur că a făcut-o dinadins. Pentru a analiza o situaţie în mod adecvat şi eficient 

trebuie sa ţii cont de informaţiile diverse care apar şi sa iei în considerare explicaţiile alternative. E 

nevoie însă sa depui efort cognitiv, efort ce este mult îngreunat de alcool. Asadar, dacă iţi astepti 

iubita la restaurant şi ea pare să întârzie, nu te grabi sa începi sticla de vin pregătită pentru că te vei 

pripi sa tragi concluzii despre intenţiile ei "ascunse". 

 

Alcoolul afectează atenţia: 

   Atenţia distributivă şi vigilenţa ei sunt afectate de alcoolul din sânge. S-a descoperit ca 

persoanele 
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care au consumat astfel de băuturi sunt mult mai puţin capabile sa observe apariţia neasteptată a unui 

stimul în câmpul lor vizual faţa de starea lor normala. Implicit, şi viteza de reacţie în faţa noului 

stimul este mult întârziată. Este unul dintre motivele pentru care conducatorii auto aflaţi sub 

influenţa alcoolului, sunt predispusi la accidente. 

Efectele negative ale alcoolului asupra memoriei: 

Consumul excesiv de alcool poate conduce la perioade temporare de pierdere a memoriei sau 

chiar amnezie. Chiar şi dozele moderate perturba gradul de achiziţie şi performanţa ale memoriei.  

Alcoolul "în pat": 

Sunt multe persoane care consideră alcoolul un afrodisiac. Aceasta conceptie se bazeaza pe 

informaţii despre efectul dezinhibator al alcoolului care face sa scadă nivelul autocontrolului şi ajuta 

individul sa se simtă mai încrezator în iniţierea unui act sexual. Folosindu-l în cantităţi mici, poţi 

deveni mai înclinat sa te angajezi în comportamente sexuale riscante şi mai dezinhibat în 

interacţiunea sociala. şi totuşi..... 

Activitatea sexuală este un proces complex care presupune mai multe faze: 

- Apariţia dorinţei sexuale 

- Excitarea 

- Orgasmul 

- Satisfacţia 

- Postludiul 

Alcoolul poate avea un impact în primele două faze dar nu le garanteaza pe celelalte. Ba mai 

mult decat atât, poate chiar avea un efect negativ asupra lor. Bărbaţii pot avea dificultăţi în obţinerea 

sau în menţinerea erecţiei şi poate aparea chiar ejacularea precoce. Ambii parteneri pot avea 

probleme în atingerea orgasmului, mai ales cand consumul de alcool este deja transformat în obicei.  

 Cercetătorii au descoperit că asa zisele efecte asupra stimulării dorinţei sexuale cu ajutorul 

băuturilor alcoolice sunt legate mai mult de efectul placebo. Cănd te astepţi ca, dupa ce ai băut, să te 

simţi mai confortabil şi mai deschis sexual, chiar traiesţi aceste experienţe dar, în special datorita 

propriilor asteptări.  

         Alcoolismul cronic atrage dupa sine o serie de dificultaţi sexuale (tulburări erectile, pierderea 

dorinţei, dificultăţi în obţinerea orgasmului etc.) dar şi relaţionale. Multe din tulburările sexuale pot 

fi ireversibile. Chiar şi după ce încetează consumul de alcool, ele continuă să afecteze individul.  

Efectele alcoolului asupra dispoziţiei emoţionale: 

         Consumat în cantitaţi mari şi/sau timp îndelungat, alcoolul afecteaza nivelul serotoninei din 

organism. Aceasta este o substanţă chimica care raspunde, printre altele, de starea de buna dispoziţie, 

de calm şi de calitatea somnului. În cantităţi mici, alcoolul are efect relaxant şi, de aceea mulţi 

apelează la el când sunt deprimaţi sau anxioşi. Cu timpul însă efectul va fi contrar. Alcoolul va 

interfera cu aminoacidul necesar pentru producerea serotoninei şi astfel, simptomele depresiei şi 

anxietăţii vor fi mai mari.  

Alcoolul şi interacţiunile sociale: 

          Se pare că expresiile emoţionale sunt procesate diferit de creierul unei persoane care consumă 

bauturi alcoolice un timp îndelungat. Interpretarea mesajelor nonverbale este afectată şi chiar 

eronată. Daca ţii cont de faptul că 70% din comunicarea socială se bazează pe semnalele nonverbale 

(mimica, pantomimica, expresii emoţionale, tonalitate etc.) şi pe intuirea trairilor celuilalt, poţi 

înţelege de ce relaţiile sociale devin grav perturbate în cazul persoanelor aflate în stare de ebrietate.  

          Acestea sunt, pe scurt, doar câteva dintre sferele psihologice afectate de alcoolul ingerat. 

Recomandabil este să restrăngi consumul acestuia la cantitaţi moderate care sa îţi permită sa menţii 

contactul cu realitatea într-un mod eficient şi să eviţi sa menţii deciziile luate la evenimentele la care 

ai fost "nevoit" sa bei căteva pahare de sampanie. 
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Efectele consumului de cafea asupra sanatatii 
Popan Alexandru Bogdan, clasa a XI-a C  

  

Efectele consumului de cafea asupra sanatatii au fost studiate pentru  pentru a determina 

modul in care consumul de cafea afecteaza oamenii. Cafeaua contine mai multe componente, despre 

care este cunoscut ca afecteaza corpul uman la nivel chimic. Insusi bobul de cafea contine, ca un 

mecanism de aparare a plantei de cafea, substante chimice care sunt considerate psihotropice usoare 

pentru om. Aceste substante sunt toxice in doze mari. Cafeaua contine cafeina, care actioneaza ca un 

stimulent.  

 Cercetarile recente au descoperit efecte suplimentare de stimulare ale cafea, care nu sunt 

legate de continutul sau de cofeina. Cafeaua contine un agent chimic, in prezent necunoscut, care 

stimuleaza productia de cortizon si adrenalina, doi hormoni de stimulare.  

 Pentru ocaziile cand cineva isi doreste sa se bucure de savoarea cafelei insa fara prea multa 

stimulare, cafeaua decafeinizata este o optiune. Aceasta este o cafea din care cafeina a fost 

indepartata prin diverse procedee fizice sau chimice. De obicei insa, cafeaua decafeinizata isi pierde 

o parte din aroma prin aceste procedee. 

  

Beneficii: 

Risc redus de Alzheimer si Dementa - Mai 

multe studii au comparat cosnumatorii 

moderati de cafea (3-5 cesti/zi) cu nebautorii 

sau "putin-bautorii" de cafea (0-2 cesti/zi) si 

s-a constatat ca la cei care beau cafea a fost 

semnificativ mai putin probabil ca acestia sa 

dezvolte boala Alzheimer mai tarziu in viata. 

Un studiu longitudinal, relizat in 2009, a 

constatat ca bautorii moderati de cafea au risc 

redus de a dezvota dementa in plus fata de 

alzheimer. 

Vezica biliara - Consumul de cafea 

cofeinizata a fost corelat cu o incidenta mai 

mica a calculilor biliari si a bolilor vezicii biliare atat la barbati cat si la femei in doua studii 

efectuate de Harvard School of Public Health. Un risc diminuat nu a fost observat la cei care beau 

cafea decafeinizata. 

Risc redus al bolii Parkinson - Un studiu care a comparat bautorii de 3-5 cesti de cafea pe zi cu 

nebautorii a constatat ca la bautorii de cafea a fost semnificativ mai putin probabil sa se dezvolte 

boala parkinson mai tarziu in viata. Un al doilea studiu a constatat o relatie invers proportionala intre 

cantitatea de cafea bauta regulat si probabilitatea de a dezvolta boala Parkinson.  

Performantele cognitive - Multi oameni beau cafea pentru proprietatea ei de a stimula memoria. De 

asemenea la testele care vizau timpul de reactie, memoria verbala, rationamentele vizual-spatiale 

participantii care beau cafea regulat au performat mai bine decat nebautorii, gasindu-se o relatie 

pozitiva intre scorurile otinute la testare si cantitatea consumata regulat. La participantii varstnici s-a 

descoperit efectul cel mai mare al consumului asupra rezultatelor. Un alt studiu a constatat ca 

femeile peste 80 de ani au avut rezultate mult mai bune la testele cognitive daca au consumat cafea 

regulat pe parcursul vietii lor. Un studiu recent a aratat cum cafeaua prajita protejeaza celulele 

neuronale primare impotriva inducerii mortii lor cu peroxid de hidrogen. 

Analgezicele si cafeina - Cafeaua contine cafeina, care poate spori eficienta de absorbtie gastro-

intestinala a unor calmante, mai ales la pacientii cu migrene si la aceia care care se afla sub tratament 

cu 
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medicamente pentru dureri de. Din acest motiv, multe medicamente pentru  dureri de cap includ 

cafeina in formula lor. Cafeina nu are proprietati analgezice. La unii pacienti cu migrene, cafeina 

poate atenua durerea, actionand asupra vaselor de sange cerebrale. 

Antidiabetic - Consumul de cafea poate reduce riscul cuiva de diabet zaharat tip 2 cu pana la 

jumatate. In timp ce acest lucru a fost initial observat la pacientii care au consumat cantitati mari (7 

cesti pe zi), relatia a fost mai tarziu dovedita a fi liniara. 

Protectia ficatului - Cafeaua poate reduce, de asemenea, incidenta de ciroza hepatica si a fost legata 

de un risc redus de carcinom hepatocelular, un cancer hepatic primar, care, de obicei, apare la 

pacientii cu ciroza preexistenta. Mecanismul exact si cantitatea de cafea necesare pentru a obtine un 

efect benefic au fost mult timp neclare. Intr-un raport publicat in Journal of Hepatology, Gressner si 

colegii sai au oferit primul context mecanic pentru studiile de epidemiologie privind bautorii de 

cafea in care se arata cum cafeina poate avea proprietati antifibrotice puternice. 

Cancerul - Consumul de cafea este, de asemenea, corelat in Africa, cu un risc redus de cancer oral, 

de esofag, si faringian. In cazul cancerului ovarian nu a fost gasit niciun beneficiu. Un alt studiu a 

observat o reducere modesta a cancerului la san la femeile aflate la menopauza, lucru ce nu a fost 

confirmat si pentru cafeaua decafeinizata, si, totodata, s-a observat o reducere a cancerului 

endometrial la persoanele care consuma cafea cu sau fara cafeina. Conform unui studiu cafeaua 

protejeaza ficatul de cancer. Un alt studiu preliminar a constat o corelatie intre consumul de cafea si 

un risc scazut de cancer la prostata. 

Cardioprotectoare - Cafeaua reduce moderat incidenta mortii din pricina unei boli cardiovasculare, 

potrivit unui studiu cohorta prospectiv publicat in 2008. Un studiu prospectiv desfasurat in Japonia a 

urmarit 77000 de persoane cu varste intre 40 si 79 de ani si a aratat ca consumul de cafea, impreuna 

cu aportul de cafeina din alte surse, coreleaza cu un risc redus de moarte din cauza bolilor 

cardiovasculare. 

Laxativ/diuretic - Cafeaua este, de asemenea, un stimulent puternic pentru peristaltism si este uneori 

considerata a preveni constipatia. Totodata, cafeaua poate provoca miscari ale intestinului excesiv de 

largi. Efectul stimulativ al consumului de cafea asupra colonului se gaseste atat in cafeaua cu cafeina 

dar si in cea decafeinizata. Contrar credintei populare, cafeina nu actioneaza ca un diuretic atunci 

cand este consumata cu moderatie (mai putin de cinci cesti pe zi), si nu duce la deshidratare sau la un 

dezechilibru electrolitic de apa. Dovezile actuale sugereaza ca bauturile cofeinizate contribuie la 

cerinţele organismului zilnic de lichide la fel ca si apa pura. 

Antioxidant - Cafeau contine polifenoli, acizi hidroxilici, flavonoizi, antocianine. Acesti compusi au 

efecte antioxidante si de reducere a deteriorarii celulelor cu potential oxidativ. O substanta cu efect 

special anticancerigen - insa doar presupusa - este metilpiridina. Metilpiridina nu este prezenta initial 

in boabele de cafea, insa ea se formeaza in timpul prajirii din alte substante ce se regasesc in bobul 

de cafea inainte de prajire. Ea este prezenta si in cafeaua cu cofeina si in cea fara cofeina. In niste 

cercetari finantate de catre Kraft se arata ca in boabele de cafea prajite sunt prezente mai multe 

substante care protejeaza celulele de moartea indusa cu peroxid de hidrogen decat in boabele verzi 

de cafea. Dintre toate metodele de preparare, espresso este aceea care are randamentul cel mai mare 

ca si antioxidant. 

Prevenirea cariilor dentare - Taninul din cafea poate reduce potentialul cariogen al alimentelor. 

Experimentele in vitro au aratat ca aceşti compusi polifenolici pot interfera cu activitatea 

glucoziltransferazei de streptococi mutans, care ar putea reduce formarea placii 

Guta - Consumul de cafea a scazut riscul de guta la barbatii de peste 40 de ani. Intr-un studiu la care 

au participat peste 45.000 de oameni pe o perioada de 12 de ani, s-a evidentiat ca riscul de a dezvolta 

guta la barbatii de peste 40 a fost invers proportional cu cantitatea de cafea consumata. 

  

Riscuri: 

Dependenta de cafea – 

Desi cartile 
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de specialitate nu precizeaza existenta acestui tip de dependenta, din ce in ce mai multa lume 

foloseste expresia, bazandu-se pe propria experienta si pe experimentele facute de ei sau de 

apropiatii lor. La o cautare fugara pe internet, fiecare pagina in care este sustinuta ideea unei 

dependente si a efectelor ei negative are drept corespondent alta in care sustin beneficiile consumului 

de cafea.  

Cancer - S-a raportat prezenta a peste 1000 de substante chimice in cafeaua prajita dintre care 19 

sunt cunoscute ca agenti cancerigeni. Cu toate acestea cele mai multe sbstante catalogate ca fiind 

cancerigene exista in stare naturala si nu ar trebui considerate cancerigene pentru om, la niveluri de 

expunere obisnuita, in viata de zi cu zi. 

Probleme gastrointestinale - Cafeaua poate deteriora mucoasa organelor gastrointestinale, cauzand 

gastrita si ulcer. Consumul de cafea nu este recomandat persoanelor cu gastrita, colita si ulcere. 

Efecte psihologice si modificari ale somnului - Multi bautori de cafea sunt familiarizati cu "dracii de 

la cafea" (emotiile, bataiala, nervozitatea), o stare nervoasa care apare atunci cand cineva a consumat 

prea multa cofeina. Aceasta stare poate provoca anxietate si iritabilitate uneori din cauza excesului 

de cafea iar alteori din cauza abstinentei de consum. Cafeaua poate provoca de asemenea la unii 

insomnie, iar la altii narcolepsie. Cofeina este o componenta majora a cafelei si are efecte 

psihologice individuale diferite. Un studiu de la Johns Hopkins Medical School sugereaza ca 

beneficiile psihologice percepute ale cofeinei sunt doar rezultatul eliminarii simptomelor de sevraj 

ale abstinentei de la consum. Travis Bradberry, autorul cartii "Inteligenta Emotionala 2.0", sugereaza 

ca consumul cronic de cafeina poate duce la o scadere a inteligentei emotionale. 

Colesterolul - Un studiu din 2007 efectuat de Baylor College of Medicine indica faptul ca 

moleculele cafestol si kahweol, ce se regasesc numai in boabele de cafea, ridica nivelul 

lipoproteinelor cu densitate mica (LDL) din organismul uman. Aceasta crestere a LDL este un 

indicator care ne arata ca cresterea colesterolului se intampla si din cauza consumului de cafea. 

Studiul Baylor sugereaza o legatura inre cafestol, kahweol si niveluri mai ridicate de colesterol din 

organism. Cafeaua preparata la filtru, cu filtru de hartie, este cea mai saraca in cafestrol si kahweol 

datorita faptului ca filtrul de hartie respectiv are proprietatea de a retine aceste uleiuri, ele 

neajungand astfel in bautura finala. Oricare alte metode de preparare a cafelei nu scot din bautura 

aceste doua substante. 

Tensiunea arteriala - Cofeina a fost anterior implicata in cresterea riscului de hipertensiune arteriala. 

Dar, cu toate acestea, studiile recente nu au confirmat nicio asociere. Intr-un studiu realizat pe o 

durata de 12 ani pe 155.000 de asistente medicale de sex feminin, s-a aratat faptul ca cantitatile mari 

de cafea nu a indus o "crestere riscanta a tensiunii arteriale". Studiile anterioare au aratat deja 

asociatii statistic nesemnificative intre consumul de cafea si de hipertensiunea arteriala. Efectul 

cafelei asupra morbiditatii si mortalitatii din cauza efectului sau asupra tensiunii arteriale este prea 

slab, si nu a fost studiat. 

 

 

Drogurile si efectele lor asupra celor care le consuma 
Pop Alexandru, clasa a XI-a C 

  

Oamenii consuma astazi droguri mai mult ca oricand. De ce consuma oamenii droguri? 

Raspunsul pare a fi simplu… ei doresc sa simta altceva decat de obicei. Este gresit sa spui si sa faci: 

“incerc doar odata de curiozitate”. Daca iei odata vei dori sa mai iei odata si astfel vei ajunge fara sa-

ti dai seama la dependenta. Suntem usor de infleuntat iar pentru unii anturajul este distrugator. 

Cercul de prieteni in care ne invartim este una din cauzele care duc la dependenta de droguri. “Daca 

ia el, de ce sa nu incerc si eu?” Si asa incepe totul… si apoi urmeaza chinul. Foarte multi dintre cei 

care au luat droguri regreta enorm ca a au facut acest pas negativ in viata. Unii au reusit sa renunte, 

altii nu au 
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reusit. Insa pentru toti, integrarea sau reintegrarea in societate va fi foarte dificila. O persoana care 

este cunoscuta ca ia droguri sau ca a luat droguri este oarecum respinsa de societate. Lumea te va 

privi altfel, se va feri de tine. Sa nu te miri daca nu iti vei gasi un loc de munca. In fond, cine va 

angaja pe cineva care se drogheaza ? NIMENI. Sufera si cei care au consumat droguri dar au reusit 

sa scape de ele. Desi nu ar trebui, lumea ii priveste altfel. Totusi, acei oameni au fost bolnavi, dar s-

au vindecat si merita o noua sansa. Vreau sa le spun celor care sunt pe punctul de a consuma droguri 

sa nu faca acest lucru. Societatea ii va respinge, prietenii si familia ii vor parasi, traficantii ii vor 

urmari si ii vor folosi pentru scopurile lor. Dependenta nu este o joaca, este o drama greu de descris 

la adevarata ei intensitate. Lipsa drogului produce stari de criza manifestate prin nervozitate 

excesiva, violenta, talharie si criminalitate. De ce sa fii bolnav de o boala pe care o poti evita ? De ce 

sa fii jucaria altora ? Drogul te scoate dintr-o stare de normalitate, sau de tulburare, te introduce in 

lumea falsei bucurii, dupa care te arunca cu brutalitate in cumplitele chinuri ale iadului afectand atat 

sufletul, cat si trupul. SPUNE NU DROGURILOR, in orice situatie. Viata ta nu va mai fi la fel 

niciodata.  

Drogurile sunt substante create artificial de om, fie din plante, fie pe cale chimica. 

Consumul periodic de stupefiante duce la aparitia tulburarilor respiratorii si a constipatiei, scaderea 

in greutate, iar la femei apare menstruatia neregulata. Din punct de vedere psihic pot aparea: 

anxietate, schimbari ale starii de spirit, paranoia, oboseala extrema, iritabilitate, depresie si insomnie 

grava, somn agitat si neodihnitor. Toxicomanii sfarsesc de regula prin sinucidere, supradoza, infarcte 

miocardice, accidente vasculare cerebrale, blocaj renal si ciroza hepatica.  Un rol important în 

preintampinarea consumului de droguri il au parintii, care trebuie sa-si educe copiii corespunzator 

din punct de vedere moral si spiritual, pregatindu-i pentru a face fata realitatilor dure ale vietii. 

Atmosfera sanatoasa din familie, dragostea, afectiunea, comunicarea între parinti si copii, constituie 

astfel principalul aliat în lupta împotriva acestui flagel.  

Heroina. Este un drog tare care produce puternice stari de euforie. Este extrasa prin metode 

chimice din morfina. Oamenii care folosesc heroina sunt supusi unui mare risc de a deveni 

dependenti. Vulnerabili la posibilitatea de a consuma heroina sunt persoanele tinere care nu stiu ce 

urmari poate avea consumul acestui drog. Heroina este un fel de praf (pudra) si uneori este 

combinata cu diferite substante. Se poate si injecta. Efectele acestui drog sunt dramatice. In primul 

efectele psihice si faptul ca persoanele dependente vor fi respinse de societate. In al doilea rand 

consumatorii de heroina vor avea mari probleme cardiovasculare si respiratorii. Alte efecte: 

constipatie, dereglari sexuale sau endocardita. Poate duce insa si la diminuarea vazului, la 

pneumonie, la coma si chiar la moarte.  

Cocaina. Este un drog destul de puternic care poate duce rapid la dependenta. Se prezinta 

sub forma de pudra cristalina de culoare alba. Poate fi prizata sau, daca este sub forma lichida se 

poate injecta. Are un efect rapid asupra organismului, efect ce dureaza pana la 20 de minute. Si de 

aici incep marile probleme. Dupa terminarea efectului, consumatorul simte din nou nevoia acelei 

stari euforice si doreste o noua doza. Efectele cocainei: nervozitate, depresie, acte irationale, 

halucinatii, paranoia, hipertensiune, probleme cardiovasculare, hemoragii cerebrale. Trebuie sa 

adaugam ca in cele din urma poate duce la moarte. Pentru 15-20 de minute de euforie nu merita sa 

va distrugeti viata. Nu uitati daca ati consumat odata, puteti deveni dependenti si societatea in care 

traiti va va respinge ca om.  

Ecstasy. Se prezinta sub forma de tablete sau capsule. Drogul produce senzatii placute, 

senzatii de fericire si armonie. Acest drog afecteaza in primul rand creierul.  

Marihuana. Marihuana este amestec verde, maro sau gri din frunzele, tulpinile, semintele si florile 

uscate ale canepei (Cannabis Sativa) si are aspect de tutun verzui taiat foarte fin. La cei ce utilizeaza 

multa marihuana, THC-ul poate fi gasit in organism chair dupa saptamani de la incetarea folosirii 

drogului. Toate tipurile de marihuana au efect halucinogen de intensitate scazuta, perturband 

functiile 

creierului. 
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Efectele nocive ale fumatului 
Schreiber Robert, clasa a XI-a C 

 

 Intr-o tigara sunt continute 43 de substante chimice care cauzeaza cancer. Nicotina 

continuta de tigari este toxica si letala in doze mari. Cand isi iau doza de nicotina fumatorii 

inhaleaza alte patru mii de substante chimice. Multe dintre aceste componente sunt active 

chimic si produc schimbari negative asupra corpului. 

Substante chimice periculoase continute de tigari: 

- Gudronul: este un termen general pentru mai multe particule ce rezulta 

din fumul de tigara. Particulele contin substante chimice printre care 

oxizi de nitrogen, dioxid de carbon si monoxid de carbon. Gudronul e 

maro si are gust neplacut, pateaza dintii, unghiile si tesuturile de plaman. 

Gudronul contine benzpiren, o hidrocarbura puternic cancerigena. 

- Monoxidul de carbon: este un gaz inodor fatal in doze mari pentru ca ia 

locul oxigenului din sange. Fiecare celula de sange contine o proteina 

complexa numita hemoglobina; moleculele de oxigen sunt trasportate 

prin corp lipite de sau agatate de proteine. Monoxidul de carbon se leaga 

de mai mult de hemoglobina decat de oxigen. Aceasta inseamna ca inima unui fumator trebuie sa 

munceasca mai mult pentru oxigenarea creierului, a inimii, a muschilor si a altor organe vitale. 

- Oxizi de nitrogen: experimentele pe animale au aratat ca oxizii de nitrogen afecteaza plamanii. Se 

crede ca oxizii de nitrogen sunt niste substante chimice particulare in tutun care cauzeaza boala de 

plamani si efizem. 

- Cianura de hidrogen: plamanii au niste perisori (cili) care ajuta la "curatarea" plamanilor prin 

indepartarea substantelor straine care ajung acolo. Cianura de hidrogen impiedica derularea 

procesului de curatare a plamanilor in sensul ca substantele otravitoare ale fumului de tigara raman 

in plamani. 

- Amoniac: este o substanta chimica foarte puternica gasita in produsele de curatat, se foloseste 

pentru conservarea organelor umane de la morga, care este de asemenea nociv pentru plamani. 

- Metale: fumul de tigara contine metale periculoase printre care: arsenic, cadmiu si plumb. Multe 

din aceste metale sunt cancerigene. 

- Compusi radioactivi: fumul de tigara contine compusi radioactivi care sunt cancerigeni. 

Efectele fumatului asupra sistemul respirator: 

- iritatia traheei si a laringelui; 

- reduce functionarea plamanilor si cauzeaza insuficienta respiratorie datorita umflarii si limitarii 

areajului plamanilor; 

- cauzeaza mucozitate excesiva in pasajele plamanilor; 

- incapacitatea plamanilor de a curata si elimina substantele otravitoare se transforma in iritatii ale 

plamanilor. 

Efectele fumatului asupra sistemul circulator: 

- cresterea tensiunii arteriale si rata batailor inimii; 

- strangerea vaselor de sange rezultand o scadere a temperaturii corpului; 

- mai putin sange oxigenat in corp; 

- sange aglutinant care este predispus la coagulare; 

- vatamarea liniilor arteriale contribuind la artroscleroza (depuneri de grasime pe peretii arteriali); 

- cresterea riscului de infarct datorita blocajelor in circulatia sangelui. 

Efectele fumatului asupra sistemul imunitar: 

- sistemul imunitar nu mai fuctioneaza bine; 

- persoanele fumatoare sunt mai expuse la infectii; 

- procesul de 
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vindecare a organismului este mai lung. 

 

Efectele fumatului asupra sistemul muscular si osos: 

- reducerea circulatiei sangelui in zona extremitatilor (degetele mainilor si picioarelor); 

- incordarea muschilor; 

- reducerea masei osoase. 

Alte efecte ale fumatului asupra corpului: 

- iritarea si inflamarea stomacului si a intestinelor; 

- cresterea riscului de sangerari gastrointestinale; 

- reducerea simturilor tactile si gustative; 

- aparitia ridurilor premature; 

- risc ridicat de orbire si pierdere a parului; 

- gingivita. 

Efectele fumatului asupra barbatilor: 

- reducerea nivelului de hormoni sexuali; 

- impotenta cauzata de reducerea circulatiei sangelui in zona inghinala; 

- cresterea riscului de cancer al sistemului reproducator incluzand si cancerul penian. 

Efectele fumatului asupra femeilor: 
- reducerea fertilitatii; 

- scaderea apetitului sexual; 

- reducerea nivelului de hormoni feminini; 

- absenta menstruatiei sau ciclu menstrual neregulat; 

- cresterea riscului de cancer al sistemului reproducator incluzand cancer de col uterin, cancer la san. 

 

 

Efectele internetului 
Bocşa Eduard, clasa a XI-a C 

 

Studiile privind efectele pe care Internetul le are asupra comportamentului tinerei generaţii 

arată că acestea sunt din ce în ce mai alarmante, facând din copii posibile victime ale pornografiei 

infantile şi reţelelor de infractori, susţin specialiştii în domeniu.  

Potrivit unui studiu prezentat de reprezentanţii Centrului pentru Protecţia Online împotriva 

Exploatării Copiilor (CEOP), în cadrul conferinţei cu tema "O lume în schimbare: tinerii şi riscul în 

mediul online", rata de penetraţie a internetului în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 15 ani, 

care au acces la internet în propria lor cameră, este de 84%. De asemenea, statisticile arată că 81% 

dintre copiii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani îşi fac temele folosind internetul, la fel ca şi copiii 

cu vârste cuprinse între 8 şi 11 ani (53%) şi 5-7 ani (26%). Aproape 50% dintre copiii au vârste între 

12 şi 15 ani folosesc internetul pentru jocuri.  Dezvoltarea tehnologiei şi apariţia telefoanelor 

mobile permit copiilor să intre în contact cu multe imagini indecente cu copii. De asemenea, 

specialiştii trag un semnal de alarmă în privinţa exploatării sexuale pe internet a copiilor şi tinerilor, 

observând că în ultimul timp mentalitatea în privinţa creşterii şi educării suferă serioase transformări. 

Astfel, 71% dintre părinţii chestionaţi de CEOP au declarat că permit copiilor să consume alcool la 

vârste mai mici de 18 ani, 45% au mărturisit că lasă copiii de 16 ani să doarmă cu prietenul sau 

prietena şi 55% consideră terminată copilăria la vârsta de 11 ani. Peste 70% dintre părinţi recunosc 

că nu le este respectată autoritatea de către proprii copii şi 57% dintre ei îşi fac griji din cauza 

anturajului. 
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Cum influenţează televizorul somnul copiilor? 
Moldovan Melinda, clasa a XI-a A 

 

44% din copii se uită la televizor înainte de culcare, la desene animate, filme, etc. Problema 

este că acei copii care se uită la TV înainte de culcare vor merge mai târziu la somn şi vor dormi mai 

puţin, somnul fiind esenţial pentru creşterea şi sănătate organismului.În plus, televizorul va 

contribuii, prin lumina emisă de ecran (orice dispozitiv ce are un ecran şi emite lumină), la inhibarea 

acelui hormon care spune creierului că este timpul pentru somn, copiii devenind mai obosiţi.  

Pentru că suntem în Liceul cu Program Sportiv, trebuie sa stiţi că un sportiv are nevoie de minim 8 

ore de somn pe noapte. De ce? Energia eliminată la antrenamentul din timpul zilei trebuie recuperată 

printr-o alimentaţie echilibrată şi un somn cât mai liniştit şi lung.Odată cu inceprea somnului,corpul 

intră intr-un proces de ,,mişcare'' unde sunt arse circa 500 de kcal la 8 ore de somn, ceea ce ne arată 

contribuţia somnului in domeniul arderea grăsimilor.Trebuie sa vă bucuraţ de fiecare somn,deoarece 

cu fiecare trezire este un nou inceput! 

 

 

Prăpastia dintre generaţii 
Mariş Bogdan, clasa a XI-a C 

  

Scriu aceste rânduri după ce am copt subiectul coflictului dintre generaţii câteva luni bune, 

întâi în flăcări vii şi mai apoi la foc mocnit. Le public în speranţa că ele vor deschide câteva minţi şi 

vor linişti câteva suflete.  

 Dacă am fi ieşit dintr-un ou poate că ar fi fost mai simplu. Fiecare cu oul lui, fiecare poveste 

începând cu o coajă crăpată şi părăsită pe malul unde nefiinţa îşi pierde prefixul, fiecare de unul 

singur. Dar începutul nostru e altul.  

 

La început a fost ruptura… 

 Mulţi dintre noi am avut norocul de a nu păşi stingheri în viaţă de la început tocmai pentru că 

nu am lăsat în urmă o coajă goală. Oamenii dragi ce răsar din amintirile mereu însorite ale copilăriei 

par a fi eroi de poveste şi zâmbim când, stând cu ochii închişi, ne apar alături. Ei sunt părinţii de care 

ne-am rupt candva… 

 Ruptura e aproape inevitabilă. Sunt peste 20 de ani de viaţă care ne despart şi nu putem 

compara mediul în care am crescut noi cu ce au avut ei în aceeaşi ani ai tinereţii, când personalitatea 

se formează şi omul începe să vadă viaţa prin ochii propriei minţi. Avem atâtea în comun şi totuşi 

pare că am avea în faţă un străin surd la orice argument pe care vâlvătaia vârstei îl aruncă în discuţii 

care duc doar către alte discuţii. Sunt convins că şi din partea cealaltă se vede la fel.  

 

…apoi a fost prăpastia.  

 Părinţilor le e greu să accepte ideea că proprii copii trebuie să calce strâmb ca să înveţe cum 

să păşească. Din greşelile altora n-a învăţat nimeni vreodată o lecţie pe care să n-o uite. Îmi imaginez 

că doare îngrozitor să-ţi vezi copilul platindu-şi proriile greşeli poate chiar mai scump decât ar fi 

meritat, dar adevărul este că TREBUIE să plătească.  

 Părinţilor le e uneori imposibil să nu reacţioneze disperaţi când văd paşii strâmbi ai copiilor 

care, mânaţi de prospeţimea gândirii neatinse de marile furtuni ale vieţii, ripostează avântându-se 

mai departe pe drumul lor. Aici se cască un hău fără fund. Prăpastia dintre generaţii n-a fost 

niciodată mai adâncă decât în momentul ciocnirii dintre experienţă şi tinereţe şi asta se întâmplă 

pentru că uităm să avem încredere unii în ceilalţi. Nietzsche rezumă multă mai bine ideea: 

 Pasiunile nu sunt altceva decât idei în prima lor fază de evoluţie: ele sunt atributul unei inimi 

tinere, şi 
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smintit e acela care crede că le va simţi zbuciumarile o viaţă întreagă.  

 

Într-un final am înţeles 

Unde e adevărul? Adevărul e întotdeauna relativ la cel care îl percepe. Am înţeles asta doar 

când am ajuns la punctul în care ideile şi concepţiile mele despre viaţă sunt radical diferite de cele pe 

care ar fi trebuit să le moştenesc. Cugetând îndelung, în speranţa că voi putea să trasez o mediatoare 

în acest desen colţuros care mă obseda, m-am văzut învins de geometria vieţii şi a sa problemă fără 

soluţie. Învins, dar mai înţelept.   

Am realizat că părinţii îşi doresc inconştient să retrăiască bucuriile tinereţii prin prisma 

copiilor, reiterând un model de împlinire spirituală care i-a făcut pe ei fericiţi. E cel mai firesc şi mai 

nevinovat vis cu putinţă, e un argument pe care nici cel mai strălucit logician nu l-ar putea combate 

vreodată. E natura umană în toată splendoarea sa spirituală.  

 Pace între aspiraţiile părinţilor şi visele copiilor nu există pentru că nu e normal să existe. 

Viaţa noastră ar fi mult mai simplă dacă, în loc să fim străini surzi, am fi prieteni care au încredere 

unii în alţii chiar şi atunci când drumurile lor în viaţă s-au despărţit.  

 Începem prin a accepta că adevărul fiecăruia e relativ. 

 

 

Ţinuta bărbaţilor în funcţie de eveniment 
Todoca Marius, clasa a XI-a 

 
   Alegerea ţinutei este uneori o provocare pentru multe persoane. În cele ce urmează vin cu 

sfaturi, dar şi cu informaţii esenţiale pe care trebuie să le ştie orice bărbat care se respectă. 

   Termenul de “dress code” îl întâlnim zi de zi, fie că o facem cu bună ştiinţă sau nu, de fapt 

e modul în care te adaptezi vestimentar la diferitele evenimente, de la şcoală până la locul de muncă. 

Deseori aceste obligaţii ne sunt prezentate la interviu, de exemplu lucrând într-o bancă şi se cere să 

fii tot timpul îmbrăcat într-un costum de zi, cravată, o cămaşă bine călcată, pentru a le putea câştiga 

încrederea clienţilor.  

   Sunt doar câteva lucruri care trebuie ştiute şi aplicate. Există trei niveluri, fiecare cu dress 

code-ul lui clar: formal, semiformal şi informal.  

   Dress code-ul formal targetează clar ceea ce trebuie să porţi, iar aceste cerinţe trebuie 

respectate exact şi nu există nicio scuză şi nici cale de mijloc. Este specific recepţiilor, balurilor sau 

operei. Ţinuta este compusă obligatoriu dintr-un frac cu revere din satin, cămaşă albă, papion/cravată 

albă, pantofi şi şosete negre lungi astfel încât atunci când stai picior peste picior să nu se vadă nici un 

milimetru de piele.  

   Dress code-ul semiformal apare menţionat pe invitaţiile petrecerilor sau nunţilor cu ştaif. 

Ţinuta semiformală presupune smockingul negru, papionul negru, cămaşa de un alb imaculat. În 

acest dress code putem să punem accent pe detalii, în comparaţie cu cel formal.  

   Dress code-ul informal este recomandat pentru întâlniri de afaceri sau diplomatice care 

necesită costumul clasic în nuanţe închise şi cravată. Cel mai adesea este folosită nuanţa bleumarin.  

   La întâlnirile cu prietenii optează pentru ceva lejer, un tricou şi un jeans sau eventual o 

cămaşă simplă. Deoarece în România s-a dezvoltat un trend în a purta ţinută sport (trening+adidaşi) 

chiar şi la ieşirile în oraş, unii chiar şi la biserică sau în cluburi, aş dori să vă atrag atenţia că o astfel 

de îmbrăcăminte nu este potrivită decât activităţii pentru care a fost inventată, adică celei sportive.  

   Pentru orice tip de călătorii, cu maşina, barca, sau avionul, pune-ţi o ţinută cât mai lejeră. 

Ţi-aş sugera să eviţi cămăşile slim sau hainele foarte mulate deoarece în termen de câteva ore se vor 

transforma în ceva deloc confortabil. 
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Dă-mi te rog mierea ! 
Gherdan Ionuţ George, clasa a XI- a A 

 

Chiar dacă nu iţi place mierea pe post de 

îndulcitor,aceasta merită un loc central in frigiderul tău sau în 

camara ta.Un studiu recent a arătat că aplicarea unui strat 

subţire de miere pe arsuri reduce timpul de vindecare cu până 

la patru zile.Dacă ai arunca un ochi mai atent in vechile 

tratate de medicină,ai afla că anticii chinezi,egipteni şi greci 

foloseau mierea pentru a trata orice,de la înţepături de insecte 

la răni uşoare.Cum funcţionează?Cercetătorii nu sunt incă 

siguri,dar cred că peroxidul de hidrogen si alte substanţe 

antibiotice conţinute în miere,extrag umiditatea din celulele 

afectate de arsuri şi ucid bacteriile care pot provoca infecţii.                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ştiaţi că.... 
    Ştiaţi că… Neil Armstrong a păşit pe Lună cu stângul? 

    Ştiaţi că… Singura pasăre din lume care vede culoarea albastră este cucuveaua?  

    Ştiaţi că… Unele paste de dinţi conţin antigel şi sunt toxice?  

    Ştiaţi că… Durata de viaţă a unei papile gustative este de 10 zile? 

    Ştiaţi că… Prima femeie pilot din România a fost Smaranda Brăescu? 

    Ştiaţi că… Prima transformare a strugurilor în vin a avut loc în Mesopotamia? 

    Ştiaţi că… Roşiile îsi păstrează substanţele benefice organismului uman chiar dacă sunt 

preparate termic? 

    Ştiaţi că… Termenul de “vaccin” a fost introdus în medicină de englezul Edward Jenner? 

    Ştiaţi că… Denumirea de “zodiac” este de origine grecească? 

    Ştiaţi că… Un ou se formează timp de 24-26 de ore în interiorul găinii? 

    Ştiaţi că… Mâna are 27 de oase? 

    Ştiaţi că… Salvia hispanica L sau pe scurt Chia este o plantă din familia mentei? 

    Ştiaţi că… Prima maşină de calcul care putea realiza operaţii de împărţire şi înmulţire a 

fost inventată în 1671? 

    Ştiaţi că… Morcovii au avut culoarea mov până în secolul al XVII-lea? 

    Ştiaţi că… Brazilia a avut drept sport naţional artele marţiale? 

    Ştiaţi că… Se poate afla dacă un copil este stangaci încă din primele luni de viaţă?  

    Ştiaţi că… Primul closet acţionat pe baza de apă a fost inventat de un britanic? 

    Ştiaţi că… Pentru a ateriza un avion în Gibraltar trebuie oprită circulaţia rutieră pe cea mai 

mare autostradă din această peninsulă? 

    Ştiaţi că… Primul actor care a interpretat rolul lui Tarzan s-a născut la Timişoara? 

    Ştiaţi că… Al treilea canal navigabil din lume este Canalul Dunăre-Marea Neagră? 

    Ştiaţi că… Hinduismul este cea mai veche religie practicată şi în prezent? 

    Ştiaţi că… Cel mai lung canal modern de irigaţii este Canalul Karakum? 

 

Rubrică oferită de Duma Narcis, clasa a XI-a B 
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