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1. Performanțe 

 Inimoși, energici, 
optimiști și întotdeauna 
dornici de cunoaștere, opt 
elevi fruntași ai colegiului 
nostru ne-au reprezentat în 
această primăvară la eta-
pele naționale ale Olimpi-
adelor Școlare. Astfel, ei 
au avut parte de o altfel de 
vacanță, bucurându-se de 
Lumina Sărbătorilor Invie-
rii alături de alții asemenea 
lor. Îi felicităm pentru re-
zultatele deosebite și pen-
tru eforturile lor care, în-
sumate cu emoții firești, 
au transformat o provocare 
într-un succes. Acești co-
pii simpli au pășit ferm pe 
drumul performanței susți-
nuți de profesorii lor în-
drumători, au adus cu ei  
primele zâmbete și prime-
le raze luminând acest 
drum prin rezultatele la 
etapele județene ale olim-
piadelor. Unii sunt la pri-
ma competiție de acest fel 
și au fost  ”solii” trimiși în 
țară, alături de ”veterani”. 
Îi felicităm! 

FIZICĂ  

Bratu Patricia - cls. a VI-a 
A (prof. Chișulescu      
Gabriel)  

Savu Ioan Daniel - cls. a X
-a A (prof. Chișulescu   
Gabriel)  

CHIMIE 

Panait Alexandra Nicoleta 
- cls. a IX-a A (prof.     
Răcășanu Rodica)  

Bratu Bogdan - cls. a X-a 
A (prof. Marinescu      
Alexandra)  

MATEMATICĂ 

 Nicolae Damaris Alexan-
dra - cls. a XII-a C - Olim-
piada Adolf Haimovici 
(prof.    Ciontoş Danina)  

Dinu Răzvan Daniel - cls. 
a XII-a C - Olimpiada 
Adolf Haimovici (prof. 
Ciontoș Danina)  
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Atelierul de mărțișoare 

Viața școlii 

 Eleve din liceul nostru, sub 
îndrumarea d-nei prof. Nina Radu au 
confecționat mărțișoare din diverse 
materiale, cum ar fi : ceramică pictată, 
etamină, ață. De asemenea au realizat 
mărțișoare folosind tehnica quilling, 
mărțișoare croșetate, mărțișoare din 
noduri ( alb și roșu). Toate acestea au 
fost expuse , expoziția existând în holul 
liceului. 
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Polifest 

 Un grup de elevi din clasele a-
XI-a A, B, C și a-XII-a A, însoțiți de d-
na prof. Alexandra Marinescu, au parti-
cipat sâmbătă, 1 aprilie 2017, la invita-
ția UNIVERSITĂȚII POLITEHNICE 
din BUCUREȘTI la POLIFEST. Cu 
acest prilej, elevii au avut ocazia de a-și 
forma o părere despre oferta educațio-
nală a acestei universități. Gazdă pe tot 
parcursul vizitei ne-a fost d-na decan a 
Facultății de Chimie Aplicată și Știința 
Materialelor (fosta Facultate de Chimie 
Industrială), Cristina Orbeci. Câteva 
minute, la standul acestei facultăți a 
venit și d-na ministru Ecaterina Andro-
nescu, profesor la această facultate, care 
le-a explicat elevilor despre vechimea și 
însemnătatea Universității Politehnice 
din București, și mai ales despre avan-
tajele de a fi student la chimie. Îi mulțu-
mim d-nei decan pentru ospitalitate!  



Nr. 11 
Aprilie 2017 

Pagina 4 

Excursie clasa a XI-a A 

 După mai multe încercări, cla-
sa a XI-a A a reușit organizarea unei 
excursii la munte. Excursia a avut loc în 
perioada 08-09. 04. 2017 la Bușteni, au 
participat 22 de elevi, 2 profesori , Ma-
nu Adrian  organizatorul excursiei,  
Prodan Daniel co-organizator și 2 
adulți. Deplasarea s-a făcut cu trenul de 
la gara Florești și în aproximativ o oră 
trenul a ajuns la Bușteni. Dacă la Flo-

rești vremea era frumoasă, tocmai bună 
pentru o excursie, la Bușteni ningea și 
bătea vântul în rafale, așa că ne-am 
refugiat foarte rapid la pensiunea Deea, 
unde am petrecut majoritatea timpului. 

 Din cauza condițiilor meteo 
nefavorabile am renunțat la vizitarea 
obiectivelor turistice din planul excursi-
ei și ne-am mulțumit cu muzică, dans, 

jocuri și un grătar. Duminică, diminea-
ța, când ne-am trezit vremea revenise la 
normalitate,  la prânz a ieșit și soarele 
dintre nori iar noi am revenit la Florești 
pe o vreme foarte frumoasă. 
 

Prof. Adrian Manu  

Excursie clasa a V-a și a IX-a B 

  „Săptămâna altfel” și o zi înso-
rită de primăvară au fost ingredientele 
perfecte pentru o excursie reușită.  

Elevii clasei a 5-a, împreună cu o parte 
din elevii clasei a 9-a au organizat o 
excursie la București. Inițial au avut o 
oarecare reticență... București?!... Sper 
să nu ne plictisim... Dar, a fost o experi-
ență minunată,  pe care abia așteptăm să 
o repetăm.  

 Obiectivele pe care le-am vizi-
tat au fost: Palatul Brâncovenesc de la 
Mogoșoaia, Muzeul Cotroceni. 

 Palatul Mogoșoaia este o clă-
dire istorică din localitatea Mogoșoaia, 
județul Ilfov, România, aflată la circa 
15 km de centrul orașului București. 
Complexul conține clădirea propriu-
zisă, curtea acestuia cu turnul de veghe, 
cuhnia (bucătăria), casa de oaspeți, ghe-
țăria și cavoul familiei Bibescu, precum 
și biserica „Sfântul Gheorghe” aflată 
lângă zidurile curții. Palatul poartă nu-
mele văduvei boierului Mogoș care 
deținea pământul pe care a fost constru-
it. 

 O vizită la Palatul Mogoșoaia 
poate fi o alegere foarte inspirata pentru 
o zi însorită petrecută undeva, la margi-
nea Bucureștiului. Întregul parc al pala-

tului și de altfel întreaga zonă i-a inspi-
rat pe mulți cineaști, dintr-un singur 
motiv. Este suficient să faci un singur 
pas pe acest domeniu, ca să simți cum 
te întorci în timp, în perioada acelor 
„trecute vieți de doamne si domnite”. 

 Palatul e spectaculos azi, am 
fost impresionați și de frumusețea locu-
lui. Copiii s-au relaxat, s-au plimbat 

prin curtea și grădina palatului, au făcut 
multe poze.  

 Muzeul Național Cotroceni 
este o instituție culturală de prim rang, 
amenajată în cadrul unui monument 
istoric reprezentativ pentru arhitectura 
românească de la sfârșitul secolului al 
XIX-lea, palatul regal Cotroceni. Le-
genda spune că Șerban Cantacuzino, 
urmărit fiind de rivalul Grigore Ghica 
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care voia să îl asasineze, se adăpostește 
in codrii Vlăsiei si aici își promite ca 
daca va scăpa cu viață va construi in 
acel loc o biserică. Șerban Cantacuzino 
a scăpat cu viată si in scurt timp a ajuns 
pe tronul Țării Românești, astfel că a 
poruncit construirea mănăstirii Cotro-
ceni, cea care a devenit cea mai impor-
tantă ctitorie a sa.  

 Pe tot parcursul vizitei ne-am 
bucurat de minunăția decorurilor si sti-
lurilor arhitecturale din saloanele aran-
jate după gustul și viziunea unor oa-
meni ce au iubit și condus România și 
de modul in care a prezentat muzeul 
ghidul nostru.  

 Un loc deosebit, foarte fru-
mos , foarte bine conservat și adminis-
trat cu exponate, mobilier și arhitectură 
deosebit de interesante parcă te întoarce 
în timp în vremea regilor si reginelor. 

 După o plimbare pe la muzee 
unde am aflat și respirat istorie, ne-am 

îmbogățit cunoștințele și am înțeles că 
trebuie să ne respectăm înaintașii, era 
vremea pentru un altfel de relaxare. Am 
ajuns la AFI Palace Cotroceni și,  pen-
tru câteva ore, fiecare a ales cum să-și 
petreacă timpul: cumpărături, locul de 
joacă, cinema, patinoar.  

 Seara ne-am întors acasă obo-
siți, dar fericiți, după o zi petrecută îm-
preună, o zi în care am învățat, ne-am 
plimbat, ne-am relaxat, ne-am făcut 
amintiri.  

Prof. Doina Crăcănel 
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Epurarea apelor uzate din orașul Moreni  

 O zi din săptămâna „Școala 
altfel”, elevii de la clasele a-IX-a B, C 
și a-XII-a C, însoțiți de d-nele prof. 
diriginți au realizat o vizită la Stația de 
Epurare a Apelor Uzate din orașul Mo-
reni. Aici, elevii au primit foarte multe 
informații despre modul în care se reali-
zează epurarea apelor. 

 Astfel apa uzată , numită și 
„apă folosită” sau „apă de canalizare ” 
are încărcătură microbiologică ce repre-
zintă un factor de risc pentru sănătatea 
umană. Ca urmare, ea trebuie transfor-
mată prin epurare într-o stare ce-i per-
mite deversarea în orice emisar ( râu, 
lac, mare, etc.) fără a prejudicia flora și 
fauna.  

 Epurarea apelor uzate este 
procesul complex realizat cu echipa-
mente de înaltă performanță , bazat pe 
avizele, acordurile și autorizațiile de 
mediu eliberate de către autoritățile 
competente, potrivit reglementărilor 
legale din domeniul protecției calității 
apei ș a mediului, astfel încât să fie ga-
rantate atât protecția cât și conservarea 
mediului, dar și igiene și sănătatea po-
pulației. 

 Tratarea apelor uzate și meteo-
rice transportate prin sistemul de canali-
zare se face în Stațiile de Epurare prin 
procedee mecanice și biologice, rezul-
tând nămol. 

Tratamentele care se aplica 
includ tehnologii bazate pe procese si 

fenomene naturale: fizice, chimice si 
biologice, aplicate diferentiat la diferi-
te categorii de apa uzata, iar în cadrul 

acestora se deosebesc diferite tehnici si 
metode de lucru, functie de compozitia 
apelor uzate. La rândul lui, nămolul 
este tratat prin fermentare anaerobă și 
deshidratatare , după care este depus în 
depozitul ecologic propriu, pentru a fi 
folosit în agricultură. 

În Stația de Epurare de la Mo-
reni, ni s-a explicat că nămolul este 
folosit și pentru producerea de biogaz, 
asigurând astfel o parte din energia 
necesară proceselor tehnologice. Copi-
ii au fost invitați să vadă instalația de 
producere a biogazului. 

De asemenea, d-l inginer care 
ne-a însoțit pe tot parcursul vizitei și 
ne-a făcut precizări despre cum se rea-
lizează epurarea apelor, a adăugat și 
faptul că fiecare stație de epurare este 
dimensionată după o analiză riguroasă 
a sistemului existent.  

Nu este lăsat deoparte niciun 
detaliu. 

Prof. Alexandra Marinescu 
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Activitate de informare preventivă 

 Activitatea s-a desfășurat în 
data de 7 aprilie 2017 de către Inspecto-
ratul pentru Situații de Urgență 
„Basarab” al Jud. Dâmbovița, la invita-
ția comisiei metodice biologie-chimie, 
mai exact a d-nei prof.de biolo-
gie  Daniela Haiduc. La activitate au 
participat elevi de la clasele a-X-a A, 
XI-a A, B și C . Temele abordate au 
fost: 

- Modul de comportare în cazul produ-
cerii unor situații de urgență 

- Programul de voluntariat 
„SALVATOR DIN PASIUNE” 

Obiectivele activității : informarea ele-
vilor i cadrelor didactice cu privire la 
riscurile identificate în instituții, reguli 
de prevenire ale acestora și măsuri de 
comportare în momentul producerii 
unor situații  de urgență. 

 Mijloacele utilizate au fost: 
filme educative, spoturi audio-video, 
materiale tipărite. 
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La șezătoare, cu mic și mare 

 În acest an școlar, la Colegiul 
Național Ion Luca Caragiale Moreni, 
săptămâna 20-24 martie a fost dedicată 
activităților desfășurate în cadrul pro-
gramului Școala Altfel.  

 În acest context, se remarcă o 
activitate deosebită desfășurată la Gră-
dinița cu Program Prelungit Nr. 4, Mo-
reni,  la care au participat preșcolarii 
din grupa mijlocie și  elevii Colegiului  
Național Ion Luca Caragiale Moreni 
( clasele a VIII-a și a XI-a F). 

 Activitatea a fost coordonată 
de către doamnele prof. Ogrezeanu 
Cristina și Duică Anița, care au conce-
put totul astfel încât atât cei mici, cât și 
elevii de liceu au colaborat și au legat 
prietenii. 

 După ce au fost întâmpinați cu 
pâine și sare de către copiii îmbrăcați în 
costume populare, liceenii le-au citit 
acestora povești, încercând să intre cât 
mai bine în pielea personajelor, au de-
venit apoi actori în două dramatizări 
(Căsuța din oală și Ridichea uriașă), au 
colorat împreună cu cei mici, alături de 
care au intrat apoi într-o horă a prieteni-
ei. 

 În timpul  desfășurării activită-
ților, preșcolarii au fost mai întâi uimiți 
de prezența elevilor, apoi foarte curioși 
să afle cât mai multe despre ei, pentru 
ca la final să obțină de la aceștia promi-
siunea că vor mai veni și cu o altă oca-
zie. 

 În concluzie, a fost o activitate 

deosebită, o șezătoare la care au partici-

pat mici și mari, cu bucurie, emoție si o 

ușoară nostalgie pentru cei care, nu cu 

mult timp în urmă, trecuseră și ei pragul 

acestei grădinițe. 

Prof. Carmen Avram, diriginte       
clasa a VIII-a 

 
Prof. Iuliana Păștin, diriginte        

clasa a XI-a F 

 Educaţia este un factor impor-
tant al formării noastre. Munţii ne în-
vaţă despre putere, măreţie, ascensiune, 
legătura cu înaltul, verticalitate, forţă… 

 În data de 09 decembrie 2016 
a fost desfăşurată activitatea demonstra-
tivă transdisciplinară Muntele – un 
simbol al Pământului. 

 Această activitate a pornit de 
la ideea de a oferi elevilor posibilitatea 
integrării în proiecte educative transdis-
ciplinare, că valorifică eficient teoria 
inteligenţelor multiple prin metoda jo-
cului de rol. Această metodă s-a dovedit 
a fi eficientă în formarea comportamen-
tului uman deoarece activizează elevii 
din punct de vedere cognitiv, afectiv şi 
emoţional, punându-i în situaţia de a 
interacţiona. Astfel, prin dramatizare, 
metoda asigură problematizarea sporind 
gradul de înţelegere şi participare efec-
tivă a elevilor. 

 O colaborare eficientă între 
două discipline, între doi profesori 
(profesor de geografie Monica-Carmen 
Baltălungă şi profesor de limba şi litera-
tura română Raluca Gabriela Bica) şi 
între toţi elevii clasei a IX-a F. Doamna 
profesor de limba şi literatura română 
Raluca Bica, plecând de la numele acti-

vităţii, a reliefat conexiunea dintre in-
formaţia ştiinţifică şi cea literară. Imagi-
nile prezentate de doamna profesor Mo-
nica-Carmen Baltălungă (denumite sim-
bolic „imagini care vorbesc“) au accen-
tuat, în plan artistic, o personificare a 
munţilor. 

           La sfârşitul activităţii, elevii au 
dobândit cunoştinţe referitoare la im-

11 Decembrie—Ziua Internațională a Muntelui 
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portanţa zonelor montane pentru umani-
tate, au fost capabili să utilizeze corect 
şi adecvat limba română în receptarea şi 
în producerea mesajelor în diferite si-
tuaţii de comunicare. 

 Elevii au demonstrat capacita-
tea de a sesiza legătura dintre discipline 
în raport cu tema propusă. Capacitatea 
de a comunica reprezintă o premisă a 
procesului de construire a relaţiilor in-
terpersonale şi de integrare socială. De 
asemenea, elevii au manifestat o abor-

dare tolerantă şi flexibilă faţă de opinii-
le şi de argumentele celorlalţi. Muntele 
te învaţă despre simplitatea vieţii, depre 
puritatea ei şi despre bucuria pe care 
trebuie să o trăim în fiecare clipă. Când 
ajungi pe munte… toate grijile dispar 
iar viaţa devine mult mai frumoasă. 
Aerul este altul, lumina este alta, apa 
este alta… prietenia este alta. 

În concluzie activitatea "MUNTELE - 
UN SIMBOL AL PĂMÂNTULUI" şi-a 
propus să valorifice cât mai multe tipuri 
de inteligenţă şi să împlinescă aşteptări-
le elevilor la toate nivelurile: cognitiv, 
relaţional, comunicativ, emoţional, ar-
tistic, paticipativ. 

 Mulțumim invitaţilor pentru 
participare - profesor Doina Crăcănel, 
profesor Maria Iuliana Păştin şi dirigin-
tele clasei, profesor Grigore Ioniţă. 

Prof. Monica - Carmen Baltălungă 

Pământul - O entitate a Universului  

 Astăzi clasa a IX-a E de la 
Colegiul Naţional "I.L.Caragiale" din 
Moreni ne-a purtat cu gândul printre 
stele... în cadrul activităţii 
"PĂMÂNTUL - O ENTITATE A UNI-
VERSULUI", sub îndrumarea prof. de 
geografie Monica – Carmen Baltălungă. 

          Elevii au avut posibilitatea de a-şi 
forma o viziune integratoare, completă, 
în cadrul căreia informaţiile specifice 
geografiei (Univers, Sistem Solar, Soa-
re, planete, consteleţii) se armonizeză 
cu cele aferente astrologiei. Activitatea 
este concretizarea convingerii că teoria, 
deseori percepută drept obositoare şi 
rigidă, poate fi captivantă dacă i se ofe-

ră o formă vie, creativă.  Am aflat 
astăzi că oamenii nu pot trăi fără influ-
enţa celorlalte astre mai apropiate sau 
îndepărtate. 

          Elevii au demonstrat capacitatea 
de a comunica, de a interpreta anumite 
roluri în situaţii date, de a coopera în 
cadrul unui proiect.  
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Pământul - O entitate a Universului  

          Concluzia a fost simplă... ne pla-
ce diversitatea şi ne mai dorim aseme-
nea activităţi. 

          Mulțumim invitaților pentru par-
ticipare - profesor Daniela Cismaru 
(dirigintele clasei), profesor Mihaela 
Dulea (dir. adj.), profesor Alice Olteanu 
şi profesor Raluca Bica. 

Prof. Monica—Carmen Baltălungă 

România, prin ochi de copil - Excursie clasa a VI-a 

 În cadrul săptămânii „Să ştii 
mai multe, să fii mai bun”, la Colegiul 
Național Ion Luca Caragiale, elevii 
clasei a VI-a au participat la numeroase 
activități, dar cea mai așteptată dintre 
acestea a fost excursia organizată spre 
zona de munte a țării. Împreună cu 
doamna dirigintă, elevii au plecat, foar-
te entuziasmați să redescopere frumuse-
țile României, Au aflat lucruri intere-
sante despre faună și secrete vânătorești 
la muzeul cinegetic de la Posada, au 
reînviat atmosfera regală de la Castelul 
Peleș și de la Pelișor din Sinaia și au 
respirat aerul încărcat de istorie medie-
vală din Piața Sfatului din Brașov. Lo-
curi minunate, de care nu te saturi ni-
ciodată, informații prețioase și amintiri 
de neuitat…  

Prof. Cristina Florea 
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Despre ȘCOALĂ și despre DINCOLO DE ȘCOALĂ 

2.  ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 În perioada 20 – 24 martie, 
elevii colegiului au desfășurat activități 
extrașcolare alături de profesori, diri-
ginți și invitați, intervalul respectiv ofe-

rind oportunitatea unor noi experiențe 
de cunoaștere, vizând toți  ”actorii” 
procesului educațional. 

 Activitățile propuse au fost 
caracterizate de originalitate și au bene-
ficiat de entuziasmul elevilor prin im-
plicarea activă. În cele ce urmează, rețin 
atenția cititorului cu o prezentare sinte-
tică a acestora, menționând că parte din 

ele au fost detaliate de colegii mei orga-
nizatori, în aceste pagini. Mai mult de-
cât cuvintele, vor spune imaginile din 
colajul atașat în final. Așadar, am călă-
torit într-o altfel de lume a cunoașterii  
prin: 

 - Ateliere de lectură ”Din carte și des-
pre carte” organizat de profesorii-
scriitori Christian Crăciun, Iulian Mo-
reanu și Mircea Dinu; 

- Creații plastice/ artistice cuprinse în 
diverse arii tematice/ domenii de studiu: 
de ex. aria tematică a sărbătorilor pri-
măverii; 

- Atelier de teatru ”Personajele schițelor 
lui Caragiale” organizat 
la gimnaziu; 

- Derulare proiecte edu-
cationale în domeniul 
Ecologie: vizită la stația 
de epurare a apelor uza-
te din Moreni, activitate 
de plantare a florilor și 
arbuștilor ornamentali 
oferiți de elevi volun-
tari, de Direcția Silvică 
Dâmbovița și de Primă-
ria Moreni (22 Martie – 
Ziua Pădurii) 

- Concursuri sportive: 
șah, tenis de câmp, tenis 
de masă, minibaschet 

- Activități de voluntariat: Seminar sus-
ținut de Europe Direct pe tema 
”Voluntariatul și Uniunea Europeană”, 
pregătire participare Concurs de dans în 
cadrul SNAC - ”Împreună pentru vii-
tor”, Târgul Caritabil ”Primăvara aduce 
bucurii”(fondurile rezultate în urma 
acestuia sunt destinate sprijinului elevi-
lor cu rezultate bune la învățătură și 
disciplină, dar defavorizați material) 

-întâlnire cu alte arte: cinematografie – 
vizite la cinema, vizionări de filme ar-
tistice și documentare (de ex. Astrono-
mie și Astrologie - Echinocțiul de Pri-
măvară) 

-expediții/ modele de activități pentru 
timp liber: trasee utilitar-aplicative, 
drumeție cu bicicletele, cunoasterea 
orizontului local, orientarea și radio-
orientarea – fox-hunting 

-activități valorificând aspecte privind 

credința și spiritualitatea românească: 

vizitarea bisericilor/ catedralei din loca-

litate, dezbateri pe teme specific coor-

donate de reprezentanți ai parohiilor 

vizitate. 

Drumeție cu bicicletele 

Atelier de lectură 

Activitate de plantare a florilor 
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Despre ȘCOALĂ și despre DINCOLO DE ȘCOALĂ 

3. Alte performanțe în lumea 

Școlii de dincolo de Școală.  

 De-acum tradiționala 
”Săptămână altfel” ne-a oferit prilejul 
desfășurării unor activități primind spri-
jinul Palatului Copiilor Târgoviște și 
Clubului Copiilor Moreni. În calitate de 
profesor și de părinte  afirm că merită 
să aducem laude acestor instiutuții care 
”școlesc” tinerii descoperindu-le pasiu-
nile și abilitățile care le pot contura 
drumul spre un viitor profesional de 
succes, prin activități de educație non-
formală. Cursurile au caracter practic, 
sunt organizate sub forma atelierelor și 
atrag tot mai mulți elevi. Foarte popula-
re și căutate sunt cercurile de dans, can-
to, pictură, informatică, înot, limbă și 

civilizație. Nu îmi doresc să expun aici 
toată oferta lor educațională. Voi menți-

ona însă alte două tipuri de cursuri or-
ganizate aici, unde activitățile se desfă-
șoară la nivel de performanță, copiii 
înscriși formând echipe care reprezintă 
cu succes instituția la competiții națio-
nale și internaționale. 

Cercul de Radio-Orientare, coordo-
nat de prof. Pavel Babeu, are drept obi-
ectiv familiarizarea juniorilor cu dome-
niul radioamatorismului și modul în 
care acesta se corelează cu activitatea 
sportivă.  

 În spiritul acestei fericite și 
ingenioase activități transdisciplinare, 
cunoscută la nivel internațional cu nu-
mele de Fox-hunting, copilul se bucură 
de natură, alergând în pădure, învață să 
asculte și să distingă sunetele și intensi-
tatea acestora in limbajul radio-
transmițătorilor, devin mici cercetași 
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descoperind gustul aventurii. Este o 
alternativă excelentă care oferă copilu-
lui posibilitatea de a proba în timp real, 
fizic, ceea ce ei experimentează  de 
obicei în mediul virtual prin jocurile 
care le-au invadat copilăria.  

 Palatul Copiilor Târgoviște 

este organizatorul unor Concursuri Na-

ționale de Orientare și Radio-orientare 

aprobate de Ministerul Educației și Na-

ționale, între acestea numărându-se 

Cupa Târgoviște și Cupa Bucegi, cele 

mai recente ediții (a XV-a, respectiv a 

X-a) desfășurându-se în luna aprilie a 

acestui an. Atașez aici câteva fotografii 

ilustrând activitatea echipei, însă mai 

multe imagini și materiale video pot fi 

vizionate pe pagina web  www.ardf.ro. 

 Un alt curs la care activitatea 
tinerilor dovedește  implicarea și dorin-
ța de reușită prin performanțele obținute 
la concursuri este Cercul de Robotică și 
Construcții electronice, coordonat de 

prof. Ion Ghițeanu. Aici, similar celor 
spuse mai sus despre activitatea cercu-
lui de radio-orientare, elevii transformă  
visul lor de a construi, în realitate.  
Produsele finite ale imaginației lor, 
având suportul necondiționat al științei, 
poartă amprenta pasiunii pentru desco-

perire. Sunt roboți și echipamente con-
struite integral de ei, performante, în 
ciuda mijloacelor rezultate uneori din 
valorificarea și regândirea altor dispozi-
tive. Bucuria cea mare este miracolul de 
a stăpâni ”voința robotului” și de a-l 
transforma într-un învingător în compe-
tiții. Cuvintele sunt de prisos în fața 
rezultatelor obținute de elevii dâmbovi-
țeni. Voi enumera aici câteva dintre 
cele mai recente competiții în care par-
ticiparea dâmbovițenilor a fost  recu-
noscută și apreciată cu locuri pe podi-
um: Trofeul Internațional ROBOTOR – 
Orșova 2016, Invățăm să Inventăm Iași 
– 2015, Salonul de Inventică  Iași – 
2016. ”Cu asa elevi , de drag mergi la 
scoala!” sunt aprecierile coordonatoru-
lui referitoare la activitatea echipei sale. 

În această perioadă se desfă-

șoară editia a XI-a a Campionatului 

Național de Robotică  ,,Cupa Chindiei - 

2017". Le urăm participanților succes!  

 Concluzia celor prezentate se 
dorește a fi conștientizarea faptului că 
împreună, profesori și părinți, putem 
orienta activitățile copiilor noștri, astfel 
încât curiozitatea nativă a acestora să fie 
direcționată către explorarea vieții reale 
și deschiderea prin această incursiune în 
universul cunoașterii, a unor porți către 
un viitor care să îi și să ne reprezinte. 
"Cel mai bun mod de a prezice viitorul 
este de a-l construi." - Abraham Lincoln 

Dir. Adj. Prof. Mihaela Dulea 

http://www.ardf.ro
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Viața culturală a școlii 

 Părinții își îndeamnă copiii să 
citească, profesorii le recomanda elevi-
lor încă de la cele mai fragede vârste să 
citească, până și pe internet există tot 
felul de vorbe de duh care preamăresc 
lectura și îi laudă beneficiile: îmbogăți-
rea vocabularului, însușirea unei limbi 
scrise corect, dezvoltarea creativității și 
a imaginației, exersarea exprimării etc. 

 Dar aici se oprește puterea 
bunei intenții a oricui ar fi ea. Mai de-
parte, depinde exclusiv de fiecare indi-
vid să continue sau, dimpotrivă, să res-
pingă complet și din capul locului sfatul 
binevoitor al celor din jurul lui. Fără 
niciun motiv aparent, există copii care 
au o aplecare vremelnică și profundă 
spre lectură, și alții care dezvoltă mai 
degrabă o aversiune față de această 
activitate care îi plictisește peste măsu-
ră, îi stăvilești în dorința lor de a face 
ceva, îi limitează în mișcare și căreia 
aceștia din urmă, de cele mai multe ori, 
nici măcar nu-i găsesc vreun rost. 

 Copil fiind, la vârsta preșcola-
ră, mă fascinau cărțile; nu înțelegeam 
de ce nu pot citi și eu, de ce sunt privată 
de această bucurie pe care o observam 
în privirile celor din jur care-și plimbau 
ochii curioși pe acele rânduri pline de 
semne. Cum puteau oare niște linii 
drepte sau curbate și niște puncte să 
ofere atât de mult celor care știau să le 
descifreze? Mai mult decât dorința de a 
citi, resimțeam o înverșunare de afla 
secretul din spatele acelor semne care 
se numeau litere, mi s-a spus. Cu încă-
pățânarea-mi caracteristică, am reușit 
destul de ușor să învăț literele, folosin-
du-mă de cărțile fratelui meu mai mare 
care-si exersa talentul de “dascăl” pe 
mine. Odată cu primele cuvinte citite, a 
venit și bucuria de a scrie cuvinte. Să 
pot scrie “MAMA” sau “TATA” singu-

ră mi-a indus un sentiment greu de ex-
plicat. Stăteam și mă uitam la ele de 
parcă eram cel mai mare pictor, și asta 
nu pentru că scrisesem frumos, doar 
erau primele mele încercări, ci prin pu-
terea pe care acestea o aveau asupra 
mea: eu redasem acele semne și ele 
aduceau cu sine o anumită semnificație; 
puteam cuprinde și pune pe hârtie per-

soanele cele mai importante din viața 
mea. Le numeam cu doar trei litere, opt 
semne în total. Cum de era posibil? 

 Acesta a fost primul meu con-
tact cu universul alfabetului. Ajunsă la 
vârsta școlară, am învățat să scriu de 
mână și lectură a devenit parte integran-
tă a programului zilnic. Era  obligatoriu, 
trebuia să citim, nu aveam de ales, nu 
aveam de ales nici ce anume citeam. 
Fără să exagerez cu îngrădirile școlii, 
cu neajunsul ei de a alinia caractere și 
de a anula personalități, cred, totuși, că 
miza prea mare pe lectură îi poate spe-
ria pe unii care, de teama că nu vor fi la 
înălțime, că nu vor pricepe, că nu apre-
ciază literatura de calitate, ca… , toți 

aceștia se depărtează de ea ca de o per-
soană pe care nu vrem s-o cunoaștem de 
frica sa nu descoperim că ne potrivim 
sau că, din contra, nu ne înțelegem de-
loc.  

 Am citit ca să-i demonstrez 
învățătoarei că pot și ca să iau note, am 
citit ca să rezolv probleme la matemati-
că, am citit ca să învăț pentru alte mate-
rii, am citit celor care nu știau s-o facă 
și, nu în ultimul rând, am citit pentru 
mine. Dar fără să mai resimt acea fasci-
nație de la începuturi, acea bucurie a 
primelor cuvinte citite. Lectura deveni-
se o unealtă pentru alte activități, își 
pierduse farmecul pentru mine. Așa că 
anii de școală au trecut și mă aflam în 
fața unei alegeri: la ce facultate merg? 
Aleg ce-mi place sau mă duc undeva să-
mi fie bine? Și am ales nici mai mult 
nici mai puțin decât facultatea de litere! 
Vă dați seama? Am avut tupeul de a 
alege aceasta facultate, deși nu mă pră-
pădeam citind. Cândva, demult, nu toată 
lumea mergea la facultate; existau în-
grădiri financiare, dar și sociale: nu 
oricine putea să-și depășească condiția 
cu care se născuse. În timp, capacitatea 
intelectuală a căpătat importanță în ale-
gerea minților luminate, așa că a deve-
nit criteriu de selecție. Iar facultatea de 
litere era opțiunea celor cărora le plăcea 
să gândească și aveau acea dorință în-
născută sau dobândită de a scrie. Nu 
este motivul pentru care am ales-o eu, 
spre rușinea mea.  

 Eu m-am dus la facultatea de 
litere, secția română-franceză, pentru 
franceză. Eram îndrăgostită de franceză; 
îmi plăcea s-o învăț, s-o citesc, s-o vor-
besc, îmi plăceau cuvintele ei. Pentru 
mine, orele petrecute învățând la france-
ză erau ore de desfătare, îmi făceam mai 
multe teme decât mi se cerea, îmi ale-
geam singură subiecte pentru eseuri, 

A citi sau a nu citi 
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este limba în care am învățat să mă ex-
prim datorită minunatei mele profesoa-
re, doamna Iarca, un dascăl căreia îi voi 
fi veșnic recunoscătoare. Numai să în-
chid ochii și pot retrăi acele clipe de 
bucurie când o aveam la catedra. Acesta 
este adevărul. Și-l spun uneori celor 
care mă întreabă cum de am ajuns la 
această facultate.  

 Dar nu mi-a părut rău niciun 
moment. Și, pentru că așa se întâmplă 
de multe ori în viața, am ales pentru 
ceva și mi s-a oferit altceva: în anii stu-
denției, m-am îndrăgostit de limba ro-
mână. Și pentru că atunci când ești în-
drăgostit, vezi totul în roz și simți că 
plutești, așa eram și eu la cursurile de 
română, motiv pentru care cred că și 

rezultatele mele au fost mai bune. În 
timp ce profesorii de limba franceză nu 
mă impresionau cu nimic, la română ii 
aveam pe cei mai buni: Antoaneta Tă-
năsescu, Ioana Pârvulescu, Theodor 
Hristea, Dan Grigorescu, Emil Ionescu, 
Nicolae Manolescu. Și toți ne puneau să 
citim. Asta m-a șocat în primul an de 
facultate: cantitatea de cărți pe care 
trebuia s-o parcurgem pentru a înțelege, 
pentru a învăța. Dacă la început, am 
făcut-o din obligație, pe parcurs am 
descoperit că-mi place. Semestrul se 
terminase de mult timp, începuserăm 
altă materie și eu încă mai citeam    
Nichita Stănescu, pe care abia în acei 
ani l-am descoperit. Știți vorba: “Pofta 
vine mâncând”.  

 Am terminat facultatea. Am 
devenit profesoara, soție, având alte 
responsabilități și resurse temporale 
limitate. Dar tot mai găseam răgazul de 
a mă bucura de citit. După ce s-a născut 
copilul meu, timpul a căpătat noi semni-
ficații. Din când în când, îndrăzneam să
-mi fac timp pentru câte o carte pe care 
chiar n-o puteam rata, dar existau între-
ruperi care trunchiau lectura. Deși am 
căpătat o altă viziune asupra timpului, 
odată cu apariția copilului, mi s-a tran-
sformat și perspectiva asupra lucrurilor 
cu adevărat importante în viața. Și mi-
am dat seama că lectura îmi procură 
plăcere, mă simt bine când citesc și e 
ceva ce nicio altă activitate nu-mi oferă.  

 Așa că mi-am reluat aceasta 
îndeletnicire, încercând, pe cât posibil, 
să reprezint un model și pentru copilul 
meu pe care, bineînțeles, îl încurajez să 
citească. Nu știu dacă o va face, daca va 
găsi plăcere în această activitate, însă 
lucrul de care sunt sigură este că lumea 
mea este mai bogată datorită lecturii, 
aflu noutăți și cunosc întâmplări prin 
intermediul ei, mă simt mai bine în pie-
lea mea grație ei și, atâta vreme cât voi 
putea și îmi va mai procura plăcere, voi 
citi, spre a-mi păstra spiritul viu și su-
fletul tânăr.  

Prof. Constanța Diaconu 

Întâlnirea cu îngerul blond 

 Era pentru prima dată când 
vedea un înger.   

 Un înger blond, care i-a vorbit, 
cum altfel decât insuflându-i acea stare 
de bine, de linişte şi de pace interioară, 
aşa cum doar aceste fiinţe de lumină o 
pot face. Sau cel puţin aşa auzise. Ori, 
şi mai sigur, citise.  

 Toate parfumurile din lume se 
topiseră în respiraţia sa:  

- E în regulă! Totul e în regulă! O să fie 
bine, totul o să fie foarte bine!... Stai 
liniştit!... 

 Cristian încercă să schiţeze un 
zâmbet şi-şi îndreptă doar cu gândul 
mâna spre chipul îngerului. Voia să-l 
atingă şi să se convingă că exista, că era 
acolo, şi că mâna lui de abur nu va trece 
prin aburul chipului său.  

 Afară, un ţipăt disperat, meta-
lic, amplificat de stâncile de care se 
lovea şi care-l trimiteau înapoi, cu mai 
multă forţă, speria tot ceea ce-l putea 
percepe, de la turiştii rătăciţi pe vreo 
potecă de munte şi păsările ce tresăreau 

temătoare, amânând cu o fracţiune de 
secundă, apoi cu încă alta, zborul, până 
la ultimul fir de iarbă. 

 Ambulanţa tăia decisă aerul 
încărcat de durere, gonind pe serpenti-
nele ce coborau dinspre Marele Baraj 

asemenea unei şopârle urmărite de un 
duşman nevăzut. Sirena maşinii despica 
văzduhul care-i făcea loc precum o 
mulţime de supuşi suveranului. Înăun-
trul maşinii, trei vieţi luptau pentru sal-
varea unei a patra. Şoferul, un medic şi 
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Întâlnirea cu îngerul blond 

o asistentă, de-o parte, iar de cealaltă, 
Cristian Anghel. 

* 

 Cel care a sunat la 112 a fost 
tânărul pe care Cristian îl rugase să-i 
facă o fotografie cu propriu-i telefon. 
Tânărul se plimba prin apropiere împre-
ună cu prietena lui şi dintr-o dată s-a 
trezit aproape somat de un tip aflat un-
deva spre finalul celei de-a doua tine-

reţi, cam agitat, care i-a pus telefonul în 
mână, după o rugăminte formală, şi l-a 
grăbit să-i facă o fotografie. Dar, dacă 
se putea, cât mai repede cu putinţă, şi să 
prindă în cadru şi nişte nori de care 
bărbatul cel zbuciumat spunea că se 
apropiaseră atât de mult încât îi putea 
atinge cu mâna.  

 La ora aceea cerul era senin ca 
o oglindă ştearsă îndelung cu o bucată 
de piele de căprioară. Bărbatul se uita 
însă precipitat în spatele său şi-l grăbea 
pe tânăr, mai repede, mai repede, apasă 
odată pe tastă, pentru că norii vor întu-
neca totul în câteva secunde! Şi tânărul 
a apăsat, puţin înfricoşat de figura ră-
văşită a bărbatului, care i-a smuls apoi 
telefonul; fotograful de ocazie şi-a luat 
prietena de mână şi s-au îndepărtat în 
grabă.   

 După câteva secunde, s-a auzit 
ţipătul îngrozit al unei femei şi toţi cei 
din apropiere s-au întors spre ea. Feme-
ia asistase din întâmplare la discuţia 
dintre cei doi bărbaţi şi, de unde până 
atunci îl privise cu o curiozitate rezer-
vată pe cel ce se dorea fotografiat, acum 
ţipa dând din mâini ca o pasăre îm-
puşcată ce încă mai încerca să se împo-
trivească prăvălirii la pământ. Să sune 
cineva ca să vină o ambulanţă, chemaţi 
o ambulanţă, domnule!... Şi tot arăta cu 
mâna către lac.  

 Tânărul care făcuse fotografia 
îi întorsese deja spatele tipului ciudat, 
dar, la auzul ţipetelor femeii, se apropie 
în fugă de parapetul dinspre amonte al 
barajului unde văzu telefonul aşezat cu 
grijă parcă, spre a fi găsit, pe bordura de 
beton, iar în valea dinspre lac, trupul 
bărbatului ajuns până în apropierea 
apei, cu picioarele prinse între zecile de 
peturi goale. Cum ajunsese în acea 
poziţie, nu-şi putea da seama, pentru că 

era clar că nu fusese vorba de un act 
suicidiar. Fiindcă, dacă ar fi vrut s-o 
facă, s-ar fi aruncat în partea cealaltă, 
spre avalul râului, acolo pe unde apa 
iese furioasă după ce trece prin turbine, 
iar reuşita ar fi fost sigură mie în sută, 
având în vedere înălţimea de peste o 
sută de metri a barajului. Mai degrabă 
se întâmplase un accident, poate tipul s-
a aplecat cumva, prea mult şi, luându-l 
ameţeala, s-o fi dezechilibrat şi a căzut 
în valea ce ducea, nu prea abrupt, spre 
luciul apei. A luat telefonul uitat-lăsat 
pe bordură şi a sunat la numărul unic. 

Spre surprinderea sa, nu a trebuit să dea 
o mie de amănunte despre „eveniment” 
– probabil că vocea sa precipitată şi 
gâtuită de emoţie fusese un argument 
convingător pentru operatoarea care 
preluase apelul şi care, cu un fler de zile 
mari, înţelesese că nu era vorba de o 
farsă. 

* 

 Din Câmpeni şi până la Marele 
Baraj, în mod obişnuit, se fac vreo 15-
20 minute, în regim de viteză mare, dar 
ambulanţa parcă fusese ascunsă pe un-
deva prin apropiere, eventual la baza 
uriaşei construcţii, atât de repede şi-a 
făcut apariţia. Din ea au descins un băr-
bat şi o femeie îmbrăcaţi în costumele 
acelea roşii, care-ţi dau fiori numai când 
le vezi, pentru că sunt asociate mereu cu 
nenorociri mai mari sau mai mici, şi au 
întrebat din priviri unde e victima. Au 
făcut-o inutil, pentru că deja câţiva te-
merari coborâseră spre apă şi îl trăsese-
ră pe bărbat pe mal, dar mai departe nu 
ştiau ce să facă. Alţi curioşi rămăseseră 
proţăpiţi sus, pe baraj, aplecându-se cu 
prudenţă peste balustradă. Numărul lor 
crescuse rapid, parcă îi adusese un vânt 
părelnic. 

- Linişteşte-te, zise îngerul blond privin-
du-l cu ochii săi evident albaştri, care 
emanau o căldură şi o forţă ce ar fi pu-
tut convinge granitul să se transforme în 
pulbere de stele. 

 Cristian se întrebă ce putea 
însemna asta, pentru că era foarte calm 
şi se simţea atât de bine, că i-ar fi plăcut 
ca acea călătorie să nu se mai termine 
niciodată, iar maşina în care se afla să 
meargă aşa, la nesfârşit, nu conta unde. 

- Te rog, linişteşte-te, zise din nou înge-
rul blond, o să fie foarte bine… Totul o 
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să fie foarte bine,  vei vedea, te rog să 
mă crezi. Ştiu foarte bine ce spun… 

 Îi puse apoi o palmă pe frunte. 
Nu o simţi şi abia atunci îşi dădu seama 
că de fapt nu simţea nimic. Nu mai 
simţea nimic! Încercă să-şi mişte câteva 
degete de la picioare. Nici vorbă! Făcu 
acelaşi lucru şi cu degetele de la mâini. 
La fel. O neputinţă absolută. Nu răspun-
dea niciun firișor de nerv. Nu mai avea 
niciun deget. Nici chiar trup nu mai 
avea. Se gândi chiar că ar fi putut să 
zboare. Nu-şi mai simţea decât inima, 
bătându-i speriată undeva în dreptul 
gâtului, de parcă ar fi vrut să iasă din el 
şi să se ducă cine ştie unde. Unde i s-ar 
putea duce inima? …  

- Nu o să se întâmple aşa ceva, zise 
îngerul blond. 

 „Ce nu o să se întâmple?” vru 
să întrebe Cristian, dar îşi dădu seama 
că nu scosese nici măcar un sunet şi că 

întrebarea şi-o pusese în gând, aşa că, în 
mod normal, nimeni nu ar fi avut cum 
să o audă. 

- Ceea ce crezi, ce gândeşti… Dar ţi-am 
mai zis… Stai liniştit!... O să fie totul 
bine… 

 „Ce s-a întâmplat?” întrebă 
Cristian, deşi ştia că era într-o ambu-
lanţă şi că fusese victima unui eveni-
ment nefericit, dar, despre ce anume era 
vorba, nu avea idee.  

- S-a întâmplat ceea ce trebuia să se 
întâmple, îi răspunse îngerul blond. 
Nimic mai mult. Niciodată nu se întâm-
plă nimic mai mult decât trebuie. Şi nici 
mai puţin. 

 Vorbea ciudat, oarecum crip-
tat, neînţeles. Avea, bineînțeles, un glas 
nepământesc, care, pe de-o parte, îl 
punea pe gânduri şi-i dădea fiori de 
nelinişte, iar pe de alta, îi strecura în 
suflet, paradoxal, un sentiment de încre-

dere şi siguranţă, Cristian trecând dintr-
o stare în alta, mai degrabă cu o linişte 
neînţeleasă. În plus, se simțea ocrotit și 
iubit. Nu o putea spune, însă, în ce fel, 
dar acest sentiment era foarte puternic. 

 Îngerul blond îi zâmbi încura-
jator, dar şi într-un fel care îl descuraja 
să mai pună alte întrebări, apoi frumosu
-i chip începu să se destrame, încet, 
încet, ca un abur, până dispăru împreu-
nă cu întregul trup. 

- O să intre-n stop! Mă tem că o să-l 
pierdem!... aproape că ţipă medicul. 

 Atât mai auzi Cristian. 

(fragment din vol. II al romanului 
„Năvala norilor”)  

Iulian Moreanu 

 Acum vreo două săptămâni, 
într-o zi în care mă amăgisem că se 
apropie vara, văzând un puşti la vreo 9-
10 ani că, după ce desface un pachet de 
Eugenia, aruncă ambalajul pe trotuar, 
deşi coşul de gunoi era la doi paşi, n-am 
de lucru şi-l întreb: „Şi acasă, tot aşa 
faci?" Sunt privit dintr-o parte, aşa că 
precizez: „Tot pe jos arunci gunoaiele?" 
„Nu", răspunde puştiul prompt, dând 
gata subţireii biscuiţi cu un strat incert 
de cremă. „Şi-atunci, afară, de ce faci 
aşa?" „Păi, se dumireşte micul meu 
interlocutor, acasă nu-i ca afară!" Şi 
pleacă, punând punct unei discuţii evi-
dent nedorite. În minte îmi vin instanta-
neu câteva cuvinte devenite deja folc-
lor: „Iarna nu-i ca vara!" 

 Care-va-să-zică, în casă nu 
pot, nu am voie să fac mizerie, pentru 
că este acasă, adică locul unde locuiesc, 
mănânc, dorm - şi sunt mustrat sau risc, 
chiar, o corecţie fizică din partea pă-
rinţilor, dar pe stradă… Ei, pe stradă… 
pe stradă e altceva; doar strada este a 
tuturor, a nimănui, deci, şi ca atare pot 
face ce vreau: să ţip cât mă ţin puterile, 
să înjur, să arunc pe jos orice (hârtii, 
coji de seminţe, resturi de fructe etc.) 
pentru că nu păţesc nimic. Lucru valabil 
nu doar pentru cei precum „puştiul 
meu", ci şi pentru oameni în toată firea.  

 Când îl vezi pe câte unul - 
arătos, bine îmbrăcat, cu aere de mare 
domn etc. - cum desface o îngheţată şi 
aruncă la picioare hârtia protectoare cu 
cel mai firesc gest, simţi reflex nevoia 
să te ciupeşti: e adevărat? Sesizând că-l 
priveşti derutat, respectivul te întreabă, 
sincer (asta-i  grav, că e sincer!) nedu-
merit: „S-a întâmplat ceva?" Dai din 

umeri, a „nu, nimic", şi-ţi vezi de trea-
bă, oarecum laş - unui copil poţi să-i 
faci observaţie, dar ia încearcă asta cu 
un matur… Cu un „șmecher”… Îţi 
oferi, însă, circumstanţe, considerând că 
un copil mai poate fi educat şi încerci să 
uiţi întâmplarea. 

 Te întrebi de când nu ai mai 
văzut o plăcuţă pe care să scrie „Păstraţi 
curăţenia oraşului!", „Nu rupeţi flori-
le!", „Nu călcaţi pe iarbă!" şi îţi dai 
seama că de ani de zile. Sigur, plăcuţele 

respective, în sine, nu rezolvă proble-

ma, dar, parcă, întâlnindu-le cu privirea, 
omul de pe stradă are mai multă reţine-
re înainte de a face un lucru sancţiona-
bil în primul rând moral. Prin alte părţi, 
spre care doar – tot – privim și privim, 
ca la o fata morgana, a arunca un băţ de 
chibrit pe stradă echivalează cu a pierde 
fără drept de apel până la un sfert de 
leafă-leafă! Noi, în schimb,  facem încă 
distincţia dihotomică: acasă-afară. Aca-
să - curăţenie şi ordine, afară - lăsăm 
vântul să re-
zolve treaba: 
cu cât bate 
mai tare, cu 
atât mai de-
parte vor fi 
împinse gu-
noaiele. 

  Nu 
trebuie, desi-
gur, generali-
zat: sunt nu-
meroşi conce-
tăţenii noştri 
care se com-
portă pe stradă 
corect şi civi-

lizat, dar când e vorba de curăţenie şi 
igienă, nu e niciodată cazul să spui 
„suficient". Mai trebuie, însă, insistat - 
în plan educaţional, în primul rând. Dar 
nici puterea exemplului, pe stradă, nu-i 
de neglijat. Acum, problema rămâne la 
voia întâmplării şi/sau a statisticii: ce va 
vedea mai mult, „puştiul cu Eugenia" în 
mână: oameni care pun resturile la locul 
lor, în coşul de gunoi, sau care le dau cu 
nonşalanţă drumul pe jos, pentru că, nu-
i aşa, „afară nu-i ca acasă"? 

Iulian Moreanu 

Civilizația străzii - Acasă afară 
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Scrisoare către liceanul de azi, cetățeanul din totdeauna 

 Anul acesta, într-o discuție 
aprinsă, cu argumente pro și contra, am 
primit o amenințare de genul „dacă aș 
lucra la inspectorat, te-aș da afară ime-
diat”, deoarece le-am spus copiilor că e 
dreptul lor să iasă în stradă, atunci când 
autoritățile ne greșesc. La fel, este drep-
tul fiecăruia să se informeze, să citeas-
că, să (se) întrebe, să fie curios în pri-
vința deciziilor luate de către reprezen-
tanți. Și nu, nu sunt democrată (sau 
poate nu-mi dau seama), ci sunt doar un 
cetățean curios, implicat, activ. 

 Pe 1 aprilie 2017, m-am dus în 
calitate de observator cuminte, la o acti-
vitate organizată de „Funky Citi-
zens” (https://www.funky.ong/), un 
juriu cetățenesc, după modelul ameri-
can, cu tineri studenți. Tema activității: 
educația civică în școală. Am avut parte 
de multe surprize: au participat studenți 
de la ASE, Studii politice, Asistență 
socială, Teatru, etc, din București, Ti-
mișoara și Sibiu; acești tineri chiar vor 
să facă ceva cu sistemul de învățământ, 
ca ceilalți să beneficieze de o educație 
solidă și civică; eu nu am fost un obser-
vator, ci un „martor” bombardat de în-
trebările acestor tineri. Și da, vor ca în 
școală, TU să înveți și să te transformi 
în ceea ce înseamnă a fi un cetățean 
activ, implicat, curios. 

 Dar oare chiar vrei asta? Noi 
îți dorim binele, am învățat din greșelile 
noastre, ne-am lovit de pragul de sus și 
nu vrem să te rănești, din acest motiv 
suntem (părem) atotștiutori și propovă-
duitori, în relația cu tine, liceanule.  

 Mi-aș dori ca educația civică 
să nu fie doar o materie obligatorie in 
școala primară și în gimnaziu, la care 
participi constrâns fiind de absență sau 
notă, ci să fie doar începutul unei relații 

frumoase și constructive între tine și 
stat. Mi-aș dori să citești și să analizezi 
documentele oficiale care fac referire la 
tine (Statul elevului 2016, Regulamen-
tul intern al școlii, Legea educației nați-
onale, Constituția României, etc.), să ne 
atragi atenția, nouă, oamenilor mari, 
când greșim, dar cu argumente și cu 
soluții, să vă uniți și să construiți împre-
ună (cu sau fără ajutorul nostru), o 
școală mai bună, un oraș din care să nu 
vrei a mai pleca, o țară pe care să nu o 
mai înjuri. Puterea se află în mâinile 
fiecărui om, tocmai bună pentru a fi 
folosită pentru a face bine, nu numai 
rău. În plus, curiozitatea naște curiozita-
te, și cine știe, o să descoperi că multe 
lucruri legale sunt imorale și o să vrei 
mai mult, o să vrei să schimbi comuni-
tatea, începând cu propria ta schimbare. 

 Educația și cultura civică nu 
trebuie privită ca fiind apanajul unor 
ong-iști sau a unor tineri care ies în 
stradă cu flori, ci este o datorie față de 
noi și față de țara în care locuim, orica-
re ar fi ea. Nu ajunge numai să te revolți 
și să scrii pe Facebook, deoarece o pri-
mărie nu asigură cele necesare unei 
școli, un memoriu (sau poate mai mul-
te) semnat de câțiva elevi (chiar și de 
către părinți și profesori) și depus la 
această instituție locală ar aduce schim-
barea în bine, în timp. Uneori, e nevoie 
de răbdare, de insistență, de abnegație, 
de implicare activă a tuturora, ca lucru-
rile să se întâmple așa cum ne dorim.  

 Și da, ai dreptul să faci apel la 
autorități, când cineva descarcă gunoiul 
pe marginea râului, sau chiar să te duci 
să îi bați obrazul, sperând că o să-l doa-
ră mai mult decât o amendă. Dar aruncă 
mereu hârtia la coș și păstrează-ți locul 
mereu curat, chit că este o bancă din 
școală sau banca din parc. Fii un exem-

plu de urmat, fii un model pentru frații 
și surorile tale.  

 Și mi-aș dori ca să nu fii un 
cetățean revoltat cu întârziere, așa cum 
sunt acei studenți frumoși pe care i-am 
întâlnit, dimpotrivă, aș vrea să ne plez-
nească obrazul de rușine atunci când te 
întâlnim, pentru că tu nu numai că poți, 
dar și faci, te implici și ești mai cetățean 
decât mulți dintre noi, adulții. 

 Dacă nu ți-e clar cum și în ce 
fel o poți face, e de ajuns ca într-o zi să 
te plimbi prin localitatea ta. Fii atent și 
deschis, și vei vedea problemele care 
așteaptă o rezolvare. Vorbește despre 
ele unui coleg, unui vecin, judecați-le și 
acționați, ca altădată să nu vă mai fie o 
piedică în plimbare. 

Cu drag,  

Prof. Lavinia Vișan 

PS: Despre metodă, puteți afla aici: 
https://www.funky.ong/vino-sa-faci-
parte-din-juriul-cetatenesc-care-discuta-
despre-educatia-civica/ 

Iar despre educația civică, tot ei au niște 
infografice minunate: https://

www.funky.ong/despre-noi/utile/
educatie-civica/  

 

 

„Mi-aș dori ca educația civică 
să nu fie doar o materie obliga-

torie în școala primară și în 
gimnaziu, la care participi con-
strâns fiind de absență sau notă, 
ci să fie doar începutul unei re-

lații frumoase și constructive 
între tine și stat.” 

https://www.funky.ong/
https://www.funky.ong/vino-sa-faci-parte-din-juriul-cetatenesc-care-discuta-despre-educatia-civica/
https://www.funky.ong/vino-sa-faci-parte-din-juriul-cetatenesc-care-discuta-despre-educatia-civica/
https://www.funky.ong/vino-sa-faci-parte-din-juriul-cetatenesc-care-discuta-despre-educatia-civica/
https://www.funky.ong/despre-noi/utile/educatie-civica/
https://www.funky.ong/despre-noi/utile/educatie-civica/
https://www.funky.ong/despre-noi/utile/educatie-civica/
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Ce este matematica? De ce atâta matematică? 

 Apariția matematicii este 
strâns legată de evoluția omului, este 
posibil ca oamenii să-și fi dezvoltat 
anumite abilități matematice încă înain-
te de apariția scrierii. Dezvoltarea mate-
maticii ca bagaj de cunoștințe transmise 
de-a lungul generațiilor în primele ere 
ale civilizațiilor este legată strict de 
aplicațiile sale concrete: comerțul, ges-
tiunea recoltelor, măsurarea suprafețe-
lor,studiul evenimentelor astronomice și 
fenomenelor naturii. Aceste nevoi au 
dus la dezvoltarea/împărțirea matemati-

cii în ramuri ce se ocupau cu studiul 
cantității, structurii și spațiului. Încă de 
la începutul științelor, matematica a 
furnizat instrumente semnificative pen-
tru descrierea fenomenelor naturii. Na-
tura a dovedit că procesele şi fenomene-
le ei prezintă regularități extraordinare.   
Mișcarea astrelor pe cer, ciclurile Lunii, 
succesiunea anotimpurilor, sistemele vii 
posedă fiecare adevărate pulsații ritmi-
ce, cu cicluri numeroase şi complexe. 
 Nenumărate relaţii, funcţii, 
ecuaţii sau alte contrucţii mai comple-
xe, descriu astăzi, cu succes, o parte 
semnificativă din diversitatea copleşi-
toare a fenomenelor fizice, de la dina-
mica unui fenomen atmosferic, până la 
înmulţirea unei populaţii de rozătoare 
într-un biosistem. Simplele observaţii 
privind natura sau analiza complexă 
cuprinzând măsurători de mare precizie 
şi calcule, toate surprind, felul acesta 
ordonat, îngrijit al naturii de a construi 
corpuri, forme, obiecte, sisteme, feno-
mene sau procese.  
      Explicaţiile nu sunt întotdeau-
na simple, spre exemplu, un fapt foarte 
interesant în privinţa petalelor florilor, 
numărul lor formează un șir de numere:  
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 etc. Ce este 
atât de special în acest şir de numere? 

Ei bine, fiecare dintre termenii lui se 
obţine prin însumarea ultimelor două 
numere care îl precedă. Astfel 8 este 3 
plus 5, 13 este 5 plus 8, şi aşa mai de-
parte. Experienţa arată că alte numere 
afară de acestea nu sunt prea frecvente 
între petalele florilor. Practic, tot ceea 
ce a descris în mod semnificativ ştiinţa 
ultimelor secole, tot ceea ce ea a scos la 
iveală despre dinamica fenomenelor 
naturii a fost descris, în cea mai mare 
parte prin matematică. Galilei era con-
vins că numai prin intermediul matema-

ticii, ca limbaj descriptiv al fenomene-
lor naturii, noi oamenii reuşim să pă-
trundem tainele Universului iar Euclid 
din Alexandria spunea că “Legile natu-
rii sunt chiar gândurile matematice ale 
lui Dumnezeu”. Matematica poate fi 
privită ca un instrument cu ajutorul 
căruia se  pot crea modele sau reprezen-
tări care ne permit sa studiem fenomene 

reale. Modelarea se folosește în diferite 
domenii, modelele matematice pot fi 
dintre cele mai simple, cum ar fi o sim-
plă formulă care permite calculul sumei 
pe care o ai de ridicat de la o bancă, la 
fractalii lui Mandelbrot, la cristalele de 
gheaţă ale lui Fournier, la triunghiul lui 
Sierpinski, vasele sanguine, frunzele 
copacilor, aripile fluturilor, frunzele de 
ferigă, cochiliile melcilor, la dunele de 
nisip ale deşertului, AND-ul, coralii, 
lanţurile de coastă, ritmurile inimii, apa, 
chiar vântul şi muzica… totul este, de 
fapt, o repetare a unor motive, după un 
anume algoritm şi anumite reguli ce 
guvernează Universul. În zilele noastre, 
modelarea matematică este folosită, 
practic, in orice domeniu. Un șut pe 
poartă la un banal meci de fotbal poate 
fi analizat matematic din punct de vede-
re al traiectoriei și vitezei mingiei. As-
tfel putem spune că “Matematica este 
limba cu care Dumnezeu a scris Univer-
sul”, definiţie celebră de Galileo Galilei 
sau “Matematica este fundaţia de nez-
druncinat a ştiinţei şi fântâna inepuiza-
bilă a foloaselor pentru treburile ome-
neşti”, definiţie de Isaac Barrow . 

 

Prof. Adrian Manu 
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Oujda de mon âme 

 Gara Oujda era în renovare, nu 
erau cuşete pentru bagaje, aşa că ne-am 
lăsat ambele familii bagajele unui ce-
tăţean marocan pe care l-am găsit în 
gară şi care, probabil, era muncitor fe-
roviar. 

 Privind în urmă, îmi spun că 
tinereţea este inconştientă. De ce omul 
acela n-a plecat cu toate bagajele noas-
tre? N-am avut nicio garanţie că-l mai 
găsim la întoarcere, dar nici nu ne-am 
gândit că nu va fi aşa! 

 Drumul de la gară la primul 
hotel este străjuit de palmieri. Nu mai 
văzusem palmieri înainte să ajungem în 
Maroc. Nici nu ieşisem din România 
până atunci. 

 Ne oprim la primul hotel, la 
nici 200 de metri de la gară, vedem 
camerele, ne interesăm de preţuri şi 
mergem să mai vedem şi altele. Cu co-
piii după noi. Nu-mi amintesc să fi spus 
vreunul că e obosit, să se fi plâns de 
ceva. 

 Mai aproape de centru, mai 
vedem un hotel. Erau hoteluri de lux, cu 
personal politicos şi manierat. 

 Mai căutăm. Strada pe care 
veneam de la gară este tăiată de Bule-
vardul Mohamed V. Fără să fi avut vre-
un indiciu, coborâm spre stânga, către 
Medina.. Intrăm în alte hoteluri, din 
care ieşim repede, din cauza atmosferei 
dubioase şi a mizeriei. 

 Imediat ne reperează un 
„changeur” (cel care se ocupă cu schim-
bul de monedă). Un tip cam la 40 de 
ani, îmbrăcat modest, dar curat. Îi au-
zeam mereu „change, change” .Unii 
marocani din asta trăiau. Ambasadorul 
ne precizase că numai 9-10% dintre 
marocani sunt bogaţi. Restul trăiesc 
modest sau la pragul sărăciei. 

Changeur-ul îşi dă seama imediat că 
abia veniserăm în Oujda. L-am rugat să 
ne conducă la o familie de români. El 
însă ne-a plimbat câteva ore pe străzile 
Oujdei ca să ne prezinte locuinţe de 
închiriat. Mergea tăcut, cu capul plecat, 
la câţiva paşi înaintea noastră.  

 Atât m-au obosit acele căutări, 
că mă mai visez şi acum, după atâţia 

ani, umblând pe străzi, deşi n-am mai 
călcat niciodată pe acolo. 

 Într-un târziu, văzând ca nu-i 
chip să ne convingă să închiriem, chan-
geur-ul se decide să ne ducă la o familie 
de „români”, pe care-i cunoştea el. Am 
ajuns la o familie de bulgari : pentru el, 
român sau bulgar era totuna. Spre 
liniştea noastră, alături de bulgari locuia 
şi o familie de români. 

 Am intrat deodată în casa oa-
menilor,  8 persoane. N-a durat mult şi 
changeur-ul a bătut la uşă. Trebuia plă-
tit pentru plimbarea făcută cu noi. 

  M.I. ne-a vorbit timp de aproa-
pe 2 ore despre atmosfera din liceele 
din Oujda, despre românii de-acolo. 

 Am plecat de la M.I. Nu-mi 
amintesc dacă aveam vreun ţel. Ne-am 
orientat către un rotisor să ne cumpărăm 
mâncare. Am zărit un bărbat cam de 40 
de ani, înalt, cu un uşor defect la un 
ochi. Era clar că nu era arab, dar de 
unde ştiam noi ca e român? 

 Culmea, domnul respectiv era 
chiar V.I., soţul doamnei de la care ple-
casem în urmă cu câteva minute. A fost 
foarte amabil. 

 Ne-a condus la primul hotel pe 
care-l vizitasem şi ne-am cazat acolo. 

La gară, bagajele noastre erau în depli-
nă siguranţă. Îmi amintesc privirea 
blândă a acelui om şi recunoştinţa pen-
tru cei câţiva bănuţi primiţi pentru su-
pravegherea bagajelor. Spre seară a 
venit la hotel familia I. şi au adus cu ei 
şi familia D.  

V. a scos din bagaje coniacul adus din 
România şi ne-am tratat musafirii. Am 
aflat că familiile de români erau îm-
părţite pe „bisericuţe” şi , din păcate, ne
-am lăsat prinşi în acel joc.  

 Luni dimineaţa, 11 octombrie 
1982, ne prezentăm la şcoală. Eu şi S.C. 
eram repartizaţi la un liceu de elită din 
oraş,  „Omar Ibn Abdel – Aziz”. 

 Directorul, un juif la vreo 35 – 
40 de ani, înalt, bine legat, cu un aer 
uşor arogant, ne invită pe rând în biroul 
lui. Deşi nici el nu era arab, era rasist. 

 În anul următor n-am mai ră-
mas în acea şcoală. 

 Prima locuinţă a fost în casa 
unui avocat, Hanouf el Meky. O casa 
noua, cât căminul cultural din satul în 
care m-am născut! La parter, spaţiu 
pentru garaje şi o scară impunătoa-
re .Etajul I era ocupat de proprietar. O 
fântână arteziană, mică, dar cochetă era 
înconjurată de camere, care dădeau toa-
te în curtea interioară. Camera fetelor-
Ilham, în ultima clasă de liceu, frumoa-
să, distinsă, apoi cele mici, Najat, de o 
seriozitate exagerată pentru vârsta ei,  
Nabira , o afurisită de copilă  şi Aoatif, 
mereu cu zâmbetul pe buze - era un 
salon mare, lucrat în mozaic. Fiecare 
fată avea patul ei. Pentru haine aveau 
dulapuri în perete. Alt mobilier nu era şi 
nici covoare. La căldura de acolo, nu 
era nevoie de covoare. Băieţii, Abdel – 
Naser şi Souhi erau prietenii de joacă ai 
băiatului meu. 

 Camerele părinţilor nu le-am 
văzut, doar  salonul de fiecare zi, salo-
nul de sărbători şi bucătăria din care 
zilnic se ridicau mirosuri de friptură de 
oaie, pline de arome. 

Bulevardul Gării 
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 Într-una din primele zile, ne-a 
invitat avocatul la el. Îmi amintesc mi-
rosul cafelei cu lapte de care n-am mai 
băut niciunde, în afara Marocului. A 
fost numai el şi copiii. Soţia, nu. Voia 
să afle cât mai multe despre noi. N-a 
scos un cuvânt în limba franceză, nici 
atunci şi nici altădată. Traduceau fetele. 

 Noi şi colegii de la Bucureşti 
am ocupat apartamentele de la etajul II, 
Erau apartamente de 3 camere, cu bucă-
tării cât apartamentele din România, 
pereţii în mozaic, gresie de care n-am 
mai văzut după aceea nicăieri, dulapuri 
în perete, boiler pentru încălzirea apei. 

 Totul era nou. Numai că nu 
exista nici un altfel de mobilier.. 

 În aceeaşi după – amiază, pro-
fesorul de fizică I.V., din Bucureşti, ne-
a ajutat să ne cumpărăm paturi, saltele, 
detergenţi şi mâncare. Multă mâncare. 
Într-o disperare. 

 Oricâte bunătăţi ar fi acum în 
România, niciodată nu vor echivala cu 
cumpărăturile din ziua aceea. Îmi amin-
tesc sentimentul de pace, după ce am 
putut să le ofer copiilor o masă ca lu-
mea.  

 La şcoală aveam program al-
ternativ: luni, miercuri şi vineri, dimi-
neaţă, marţi şi joi, după– amiază. 
Aveam trei clase terminale, tineri până 
la 25 de ani. Primele săptămâni au fost 
istovitoare. Până  la 15 octombrie ve-
neau la şcoală  câte 5 – 6 elevi din cei  
40 – 45, din fiecare clasă. Acei  5 - 6 
elevi au devenit suportul meu moral, în 
perioadele grele. Când clasele s-au um-
plut cu elevi pentru prima oară, am în-
gheţat. Aveam doar 30 de ani! 

 În primul rând m-a şocat cu-
loarea. S-a făcut întuneric în clasă, când 
au intrat toţi. 

 Pentru una dintre clase, a 7 – a  
Science 9, mi-a trebuit mult timp să mi-
i apropii . Rodeau „iarbă”, vorbeau între 
ei în limba arabă şi izbucneau în râs, 
unii erau rasişti. Când aveam program 
după – amiaza cu clasa respectivă, pe la 
ora 11, dimineaţa, mă culcam ca să am 
suficientă forţă să – mi pot controla 
nervii, la  ora 14, când intram la curs.  

 Situaţia aceasta a durat până 
când au început să înveţe pentru bacala-
ureat. Atunci au apreciat cursul meu şi 
-au potolit. 

 Notarea elevilor se făcea nu-
mai prin evaluarea probelor scrise. Încă 
de pe atunci aveau un anumit tip de 
copiator, cu care multiplicam subiecte-
le. Niciodată elevii nu se evaluau oral. 
Supravegherea  evaluării era cea mai 
cruntă pedeapsă. Vorbeau între ei, pe 
limba lor şi nu puteam decât să mă su-
păr. Dacă aş fi comunicat adminis-
traţiei, n-ar fi fost bine pentru ei, dar 
nici pentru mine. 

 La aceeaşi clasă, a 7 – a  Sci-
ence 9, pentru o evaluare am stat o 
noapte întreagă să pregătesc 42 de subi-
ecte, astfel încât să nu mai comunice 
între ei .Era imposibil să compun atâtea 
subiecte cu acelaşi grad de dificultate, 
aşa că am pregătit câte 6 numere, pe 42 
de bilete. În câteva minute, vorbind 
arăbeşte, s-au găsit cei care aveau ace-
laşi subiect şi tot au comunicat între ei. 

 Tot atunci unul dintre ei mi-a 
sustras o lucrare .Era nebunie la evalua-
re! Fetele din clasa respectivă erau de o 
răutate ieşită din comun. La una dintre 
evaluări, o fată „ a leşinat” în clasă. 
Şansa a fost corectitudinea băieţilor 
care au garantat că se preface. Am che-
mat laborantul în ajutor şi i-a trecut 
repede leşinul. 

 Pentru tablă îmi aduceam bure-
te şi cretă de-acasă şi singură pregăteam 
tabla. Dacă cursul era de 2 ore, nu era 
pauză. Nu mă informase nimeni şi 

Școala 

Medina 
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Oujda de mon âme 

obişnuită ca la noi, îi lăsam să iasă după 
50 de minute. Într-o zi a venit directorul 
să-mi atragă atenţia. 

 Lecţiile de fizică-chimie se 
desfăşurau după maniera curs – labora-
tor. Trei ore de curs cu toata clasa şi 4 
ore de laborator, cate doua ore cu fieca-

re jumătate de clasă. Lucram la schimb 
cu biologia. 

 Îmi amintesc o superbă după – 
amiază de octombrie. Intrasem în labo-
rator şi făceam prezenţa. Trecuseră doar 
câteva zile şi nu le cunoşteam numele, 
dar începusem să reţin figurile. 

 Câţiva dintre elevii mei lipseau 
sau încă nu ajunseseră. Sau poate speci-
al nu au intrat la începutul orei în clasă. 
La un moment dat, rostind un nume, mi
-a răspuns un tânăr pe care credeam că 
nu l-am văzut până atunci. Mi-am zis că 
poate n-am reţinut eu bine şi am trecut 
mai departe. Aş fi putut vedea după 
stilul de predare, daca erau elevii mei. 
Mergeam către banca lor cu privirile 
plecate. N-am observat când au deschis 
larg geamul în faţa mea şi m-am lovit 
cumplit. Am avut vânătăi mult timp, dar 
nimeni, nici elevii, nici profesorii nu m-
au întrebat ce s-a întâmplat. Nici eu n-
am comunicat directorului. Oricum 
nimeni n-ar fi spus cine au fost cei doi 
elevi. Au părăsit clasa şi eu nu i-am mai 
văzut niciodată. 

 În celelalte două clase erau 
tineri respectuoşi, amabili, plăcuţi, se-
rioşi. Îmi erau foarte dragi. 

 Dublanţii nu-şi luau notiţe. Se 
aşezau în spatele clasei şi mă urmăreau  
cu ochii luminoşi, semn că înţelegeau, 
cu zâmbetul în colţul gurii, admirativ. 
Ei erau busola şi suportul meu moral. 
Dacă ceva mă deranja, îi priveam pe ei 
şi interveneau. 

 Mi-i amintesc cu bucurie pe 
F.M. şi pe prietenul lui. Doi tineri dis-
tinşi şi deştepţi, cu ochi strălucitori, 
mereu alături de mine. Oare, unde i-a 
dus destinul?  

 Nu-mi permiteam să discut cu 
ei altceva decât să-mi fac cursul sau 
laboratorul şi nu ştiu cum a ajuns F.M. 
să-mi spună într-o zi că femeilor din 
Europa le plac bărbaţii arabi. Nu ştia el 
şi nu ştiam nici eu ce urma să se întâm-
ple peste ani!  

 Sosise noiembrie şi o ploaie 
măruntă şi rece se cernea peste oraş. 
Cât am stat în Maroc, n-am văzut vreun 
fulg de zăpadă, dar ploile de toamnă 
erau reci. Intrasem în clasă, ca de obi-
cei, şi-mi aşteptam elevii la curs, când 
am auzit strigăte din toate colţurile 
curţii şcolii. Nu ştiam ce se întâmplă şi 
m-am speriat. Observasem în urmă cu 
câteva zile că mulţi dintre elevi erau 
încălţaţi în tenişi, dar nu cunoşteam 
regulile. Intraseră în grevă. Se introdu-
sese taxă de înscriere la bacalaureat. 
Majoritatea erau săraci şi nu puteau 
plăti. Aşa ca au declanşat greva. 

 De la laborator la sala de curs 
era un pic de distanţă. Erau trei labo-
ranţi, toţi tineri. Unul îmi făcea curte si-
şi petrecea pauzele cu mine, altul mă 

întreba mereu dacă am adus din Româ-
nia „l’eau de vie”, iar al treilea era o 
capacitate profesională. 

 Cel de-al treilea, acelaşi care a 
intervenit când una dintre eleve a simu-
lat leşinul, a venit să-mi spună să nu ies 
sub nicio formă din sala de clasă, să nu-
mi exprim vreun punct de vedere şi nu 
mi se va întâmpla nimic. Seara, pe la 
18, am părăsit şcoala şi timp de o săptă-
mână, cât au durat grevele, am rămas 
acasă. Au fost zile grele pentru elevi. 
Erau prinşi de poliţie şi bătuţi crunt. Dar 
ei au continuat greva, alergau pe străzi  
şi strigau în limba franceză, să se ştie ce 
li se întâmpla. Erau tineri frumoşi, se-
rioşi şi foarte săraci, care ştiau că în-
văţând pot scăpa de sărăcie. 

 După un timp a apărut însuşi 
regele la televizor şi nu s-au mai plătit 
taxe în acel an şcolar. 

 Nu existau profesori diriginţi. 
De organizarea clasei, de disciplină, se 
ocupau supervizorii, persoane angajate 
în acest scop. Veneau la fiecare oră şi 
luau numele elevilor absenţi. În felul 
acesta totdeauna se ştia dacă profesorul 
este la oră. De altfel, era o tablă în 
curtea şcolii şi se anunţa dacă vreun 
profesor lipsea, fie că era bolnav, fie că 
avea o problemă. Fiecare profesor avea, 
prin contract, dreptul de a absenta trei 
zile, pentru program administrativ, pro-
priu  În aceste situaţii, elevii erau scoşi 
din curtea şcolii, La fel şi pe perioada 
pauzelor.  

 Aşa cum am mai spus, i-am 
văzut rozând iarbă în timpul orei şi în-
cepeau să facă urât, după cum îmi ce-
reau voie, unii dintre ei,  să meargă la 
rugăciune şi apoi reveneau în clasă. 

  La clasa a 7 –a Science 10, 
când aveam ore de la 8, îl găseam tot-
deauna în sală pe M.K. Era un tânăr de 
statură medie, cu ochi negri şi părul 
numai inele. Multă vreme am crezut că 
este navetist şi ajunge mai devreme la 
şcoală. Până când, într-o zi, fetele din 
clasă mi-au spus motivul. Nu a negat, 
nici n-a făcut vreun gest, doar mă privea 
zâmbind şi din privirea lui se revărsau 
râuri de admiraţie. Nu era în nici un fel 
indecent sau provocator. Doar mă aştep-
ta în clasă, fără să spună un cuvânt şi 
mă privea cum mă pregăteam, pentru 
lecţie.  

 Dacă mă întâlneam pe stradă 
cu ei, unii dintre elevii mei parcă nici 
nu m-ar fi cunoscut. La şcoală îmi spu-
neau că ei nu-şi permit să salute pe stra-
dă profesoarele. Totuşi, erau alţii care 
se opreau să vorbească cu mine, în spe-
cial când eram în Medina. 

Parcul Lalla Aicha 
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 Medina era unul dintre locurile 
cele mai atractive  pentru noi  care ve-
neam din România şi nu mai ieşisem 
din ţară până atunci. Medina era un 
orăşel într-un oraş. Venind dinspre pri-
ma locuinţă, din Lotissement debani, 
unde era casa avocatului, intram imedi-
at în piaţa de peşte. Un spaţiu circular,  
unde în vase pline cu gheaţă, încreme-
niseră toate speciile de peşte, numai să 
fi ştiut ce cauţi. După ce te decideai, 
plecai să mai arunci câte-o privire prin 
medina şi la întoarcere găseai peştele 
gata curăţat. În apropiere era piaţa de 
carne Îmi amintesc, când am venit aca-
să după un an,  cum povestea fiica 
noastră despre piaţa de carne din Ma-
roc, celor care veneau în vizită la noi., 
cum atârnau animalele în căngi. Erau 
foarte atenţi cu noi marocanii! Ne ale-
geau mereu carne proaspătă, bună, sco-
teau din frigidere măruntaie de vita şi 
de oaie. Acolo carnea de oaie avea un 
gust foarte bun, pentru că oile nu erau 
ţinute în ţarcuri, erau plimbate foarte 

mult. Piaţa de păsări era undeva mai la 
marginea medinei. Erau vii, ţinute în 
împrejmuiri de sârmă. Ne alegeam pa-
sărea dorită şi până făceam noi o plim-
bare, pentru un dirham, o găseam gata 
curăţată. 
 Venind dinspre Bulevardul 
Mohamed V, Medina era o altă lu-
me .La intrare, în stânga, un comerciant 
de clasă ne expunea toate covoarele 
sale, ţesute manual,  adevărate opere de 
artă. Am văzut de multe ori fetiţe de 7 - 
8 ani şi băieţei care brodau cu fire stră-
lucitoare pe ţesături fine Îmi era tare 
milă de ei. Am văzut şi în casa unei 
familii mixte , la Berkane, un copil de 
câţiva ani ajutând gazda să facă mena-
jul. Ne-a explicat că fetiţa era dintr-o 
familie numeroasă şi-i era mai bine să 
locuiască la ei şi să muncească, decât 
acasă la ea, unde familia se descurca cu 
greu. 
 În timpul liber mergeam cu 
copiii în parcul Lala Aicha. Aicha era 
una dintre fetele regelui, Hasan al II - 

lea.. Parcul este în apropierea Medinei 
şi se întinde pe o suprafaţă de aproape 
20 de hectare. Mergeam împreună cu 
mama M. şi cu fiica lor, B.. Acum par-
cul este un loc de agrement modern, cu 
piscine pentru toate vârstele, terenuri de 
sport, cluburi de tenis şi de echitaţie, cu 
terenuri de joacă pentru copii. Atunci 
era o întindere superbă, de vegetaţie 
specific mediteraneană, de palmieri, dar 
şi de conifere. Era fermecător! Aici îi 
întâlneam pe elevii mei învăţând. După 
ce parcul se închidea, îi vedeam reze-
maţi de stâlpi şi învăţau la lumina becu-
rilor de pe stradă Mă întristau, dar în 
acelaşi timp îmi erau şi mai dragi pentru 
eforturile lor de a se pregăti. Nu învăţau 
în zadar! Nu aveau ce lucra în Maroc, 
chiar dacă - şi finalizau studiile acolo - 
dar cei mai buni studiau în Europa şi 
rămâneau acolo.  

Prof. Constanța Predică 

Muntele 

 Mereu mi-au plăcut peisajele 
de la munte. Fiecare detaliu îmi suge-
rează altceva... Când merg la munte, de 
obicei vara, devin o persoană calmă, 
gânditoare şi veselă, e ca şi cum aerul 
curat de acolo îmi schimbă starea, mă 
face să mă apropii de mica latură linişti-
tă pe care o am. În rest, mă consider un 
vulcan sau poate o furtună care cum 
porneşte, aşa se şi termină, foarte repe-
de. De obicei, vreau să mă implic în 
diferite proiecte, să mă dedic, să nu fiu 
un spectator nostalgic şi lipsit de vlagă. 
În momentele mele de linişte, mă pun şi 
în postura de spectator, dar nu cel nos-
talgic, ci acela notoriu care vrea să 
acţioneze după o mică veşnicie de ana-
liză în detaliu a fiecărui amănunt. Sunt 
o persoană alcătuită din sentimente şi 
dorinţe situate la poli opuşi,  însă într-
un fel reuşesc să le îmbin. 

                     Astfel, am întrebat câţiva 
prieteni la ce se gândesc atunci când 
aud cuvântul munte. Majoritatea au ales 
răspunsurile comune, s-au gândit în 
general şi au spus aer curat, o formă de 
relief, zăpadă, râuri, păduri, izvoare, 
lucruri cam  banale pentru mine. Însă eu 
când mă gândesc la un munte, îmi ima-
ginez o persoană care nu a mers după 
anumite criterii. O persoană care a ig-
norat câmpiile, dealurile şi podişurile 
din jurul ei, a decis să îşi întreacă limi-
tele şi să se înalţe, să treacă de nori şi să 
îi uimească . A ţintit sus şi a inspirat, a 
devenit un munte de dorinţe împlinite. 
Dacă stau să analizez şi mai în detaliu, 
dintr-o altă perspectivă, muntele ar pu-
tea fi un sinonim foarte bun pentru res-
ponsabilităţi. Așa mare şi puternic, cum 
sunt şi responsabilităţile, multe şi grele. 
Însă foarte uşor muntele de responsabi-

lităţi se poate transforma în muntele de 
vise, dorinţe şi amintiri frumoase care te 
protejează la poalele lui de griji inutile 
şi critici purtate de vânt. 

                    În concluzie, un cuvânt 

poate deveni o poveste,  așa cum şi un 

om sau un lucru privit din perspective 

diferite capătă alte sensuri, alte asemă-

nări şi alte deosebiri. Secretul este să 

atingem toate perspectivele şi să le ale-

gem pe cele mai avantajoase, să trecem 

de bariera simplităţii şi a generalităţii. 

Daniela Sultana,  
clasa a IX-a E  

„De obicei, vreau să mă implic 
în diferite proiecte, să mă dedic, 
să nu fiu un spectator nostalgic 
şi lipsit de vlagă. În momentele 

mele de linişte, mă pun şi în 
postura de spectator, dar nu cel 
nostalgic, ci acela notoriu care 

vrea să acționeze… ” 
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La răscruce de gânduri 

                    Interpretarea maturizării? 
Am citit până acum o mulţime de inter-
pretări, pline de metafore şi limbaj ar-
tistic. Mi se pare foarte interesant acest 
subiect şi, chiar dacă nu mă consider în 
totalitate o persoană matură, vreau să 
trec această temă prin cercul meu de 
foc, imaginaţia şi să vedem ce iese. 

                   Ei bine, eu văd maturizarea 
ca pe un loc în care omul duce o luptă 
cu propriile gânduri. La răscruce de 
gânduri este locul în care toate ideile, 
amintirile, visele , planurile se întâl-
nesc. Lupta omului cu gândurile este 
asemenea unei furtuni. Picături de ploa-
ie lăsându-se duse de vânt, gânduri zbu-
rând la nesfârşit, rămânând doar cele 
constructive, cele mai puternice şi arză-
toare. Furtuna se va opri doar în mo-
mentul în care omul va refuza să lase 
lucrurile aşa cum sunt, se va accepta pe 
el însuşi şi va fi gata să lupte pentru ce 
îşi doreşte, să devină o inspiraţie pentru 
cei din jur, să devină curcubeul de după 
ploaie pe propriul cer. Curcubeul plin 
de mici particule de gânduri şi amintiri, 
planuri şi visuri care îl definesc şi care 
împreună formează imaginea de ansam-
plu, curcubeul în splendoarea lui şi to-
todată omul împlinit, entuziast, plin de 
ambiţie şi cu mintea plină de pozitivita-
te, curată ca lacrima, asemenea unei 
camere redecorate in nuanţe de mov pal 
şi crem. În momentul acela de re-
naştere , se va gândi mai profund ca 
niciodată la ce a fost, ce a devenit şi 
cum va continua. A fost o schiţă într-un 
atelier mic, a devenit un tablou şi în 
curând va fi o operă de artă într-o gale-
rie cunoscută până peste oceane. 

                 
Într-o altă 
ordine de 
idei, noi, 
oamenii, 
suntem 
flori cu 
polen dife-
rit. Polen? 
Da. Gândi-
re, am-
biţie , en-
tuziasm, 
contem-
plare, fap-
te, visuri, 
amintiri, 
toate con-
turându-ne 
personalitatea, polenul. Dintr-o sămânţă 
purtată de vânt, de gând, de viaţă, aşter-
nută pe pământ, sădită cu grijă şi hrăni-
tă cu incredere, ambiţie şi iubire, răsare 
o plantă îmbobocită, predispusă la  a fi 
o floare, un iris cu frunzele aranjate într
-un evantai bazal plin de viaţă, bucurat 
de mângâierile razelor de soare şi 
liniştit de adierea vântului. Dar cum 
ştim bine, orice floare, asemenea unui 
om, are momentele ei de înflorire şi de 
ofilire. Când soarele se ascunde, vântul 
se înteţeşte şi devine înţepător şi frigu-
ros, irisul nostru se ofileşte, însă îşi 
păstrează sămânţa intactă în pământ, 
aşteptând vremuri mai bune pentru a-şi 
etala maiestuoasele sale petale violet 
îmbibate în parfum. 

                De altfel, să ne gândim la 
două elemente. Gândirea şi omul. Omul 
şi gândirea. Omul este soarele şi gândi-

rea se împarte în mai multe categorii, 
planetele. Toate se învârt în jurul soare-
lui şi în jurul axei proprii. Primesc căl-
dură de la soare. Se susţin, nu se despart 
niciodată, formează împreună calea 
lactee, fiinţa umană în cazul nostru, 
alături de miliardele de stele care sunt 
omenii care au aparunt in viaţa lui, l-au 
inspirat, l-au dezamăgit, l-au amuzat, l-
au ajutat. Convenindu-i sau nu, şi ei au 
contribuit pozitiv sau negativ la forma-
rea lui. Dar gândiţi-vă puțin... Oare soa-
rele ar mai avea motive să mai existe 
dacă planetele şi stelele nu ar mai fi? Ar 
mai avea pe cine să mângâie cu razele 
lui? Ar mai avea pentru cine să stălu-
cească? Probabil nu... Ar rămâne doar 
cu luna, care este amintire.  

Aşadar, omul fără gândire este 

nul. O floare fără polen, miros şi culoa-

re, un soare fără strălucire, o simplă 

schiţă, un curcubeu fără culoare. De 

aceea este la răscruce de gânduri! Nu de 

râsete, nu de oameni, nu de vânturi. 

Pentru că, dacă nu ne-am dat seama 

până acum, fără gândire nu ar mai exis-

ta raţiune, iar omul nu s-ar mai deosebi 

de celelalte fiinţe. Felul în care un om 

gândeşte îl conturează, îl defineşte şi 

așa va deveni o floare cu polen, miros şi 

culoare, un curcubeu în splendoarea lui, 

o operă de artă într-o galerie cu mult 

mai mare şi un soare care are motive să 

strălucească. 

Daniela Sultana,  
clasa a IX-a E  

Palatul Mogoșoaia 
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Întrebări deslușite 

 Cine eşti TU? O persoană? O 
amintire? O schimbare? Un sentiment? 
Eşti puţin din toate. Eşti un adolescent 
plin de dorinţe situate la poluri opuse, 
plin de sentimente. Eşti un vulcan care 
stă să erupă. Dar nu lavă, ci gânduri , 
idei, viziuni şi dorinţe. 

 Eu cine sunt? Sunt o persoană 
care preferă să se exprime mult mai 
bine în scris. Un sentiment. Sunt un 
sentiment? Nu! Sunt o mulţime de sen-
timente, care mai de care mai puternice. 
Sunt o energie care străluceşte prin mo-
notonie, o schimbare.  

 Noi ce suntem? Suntem focul. 
Sau poate ploaia de vară care începe pe 
neaşteptate şi spală toate vorbele, amin-
tirile sau gândurile rele. Noi suntem 
biluţele de energie, cum spune Soarele 
şi fiinţele cu anumite defecte, cum spu-
ne Luna. Suntem oameni buni,  cu in-
tenţii la fel de bune, cum spunem noi. 

 De ce acţionăm uneori fără să 
gândim? De ce adoptăm un anumit 
comportament în diferite cazuri? Pentru 
că fiecare acţiune sau mişcare a noastră 
este justificată de întâmplările noastre 
din trecut. De aceea omul care este dife-
rit nu trebuie judecat, ci înţeles pentru 
că este legat într-o anumită măsură de 
trecut. Toţi suntem.  De ce nu suntem 
perfecţi? Pentru că e omenesc, avem 
defecte şi aptitudini, depinde din ce 
perspectiva suntem priviţi, sau mai bine 
zis, din perspectiva cui suntem priviţi. 
De aceea ar trebui să avem încredere în 
noi, în ciuda defectelor pe care le obser-
văm şi totuşi să încercăm să ne per-
fecţionăm.  De ce suntem diferiţi? Nu 
toţi suntem o apă şi un pământ. Chiar 
dacă toţi avem două mâini, două picioa-
re şi suntem făcuţi din carne şi oase, 
avem caractere şi suflete diferite. Iar 
acest lucru ar trebui să ne bucure pentru 

că o grădină cu flori diferite este mult 
mai atragătoare decât una cu multe flori 
din aceeaşi specie.   

 Astfel, tu eşti o energie, un 

munte de dorinţe, o fiinţă. Eu sunt la 

fel. Poate şi alţii se consideră acelaşi 

lucru ca şi noi, însă ce trebuie să în-

văţăm este faptul că nu suntem în măsu-

ră să criticăm. Unindu-ne aspiraţiile, 

dorinţele, gândurile, putem forma un 

soare pe pamânt, care emană voie bună 

şi gânduri pozitive. Nu credeţi? 

Daniela Sultana, 
clasa a IX-a E 

„De aceea omul care 
este diferit nu trebuie 
judecat, ci înțeles pen-
tru că este legat într-o 

anumită măsură de 
trecut.” 

Castelul Cantacuzino 
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Învățământul needucat... 

 Da, este o idee! Și învățămân-
tul se educă, nu numai oamenii… 
Vreau să spun că și el trebuie „șlefuit”, 
lustruit oglindă pentru a putea reflecta 
realitatea. Cu toții simțim dureros o 
defazare: lumea evoluează prea repede, 
școala rămâne inevitabil în urmă. Se fac 

experimente dintre cele mai ciudate 
pentru a reduce acest decalaj. Dacă țelul 
absolut al omului ca ființă rațională stă, 
după părerea mea, sub semnul acelui 
teribil imperativ scris pe una dintre por-
țile templului din Delfi: Cunoaște-te pe 
tine însuți, sub ce imperativ ar sta școa-
la? N-ar trebui decât să-l învețe pe om 
să se cunoască pe sine, vine răspunsul 
logic. Dar cum știe, cum poate școala să 
facă asta? În acest sens, spun, trebuie ea 
„educată”. Iar educația copilului din 
familie, ce problemă complicată! Școa-
la românească stă, cum se zice în grai 
neaoș, cu gura căscată la tot felul de 
„modele” străine: finlandez, suedez, 
german, francez ș.a.m.d. Personal cred 
că primul pas în a ne educa școala ar fi 
tocmai să nu mai visăm cai verzi pe 
pereți, nu imitând modele, ci încercând 
să ne edificăm modelul personal, apli-
cabil identității noastre culturale, speci-
ficului nostru socio-istoric și etnic (dacă 
tot e vorba de reproducerea unui model, 
eu unul m-aș uita mai atent la modelele 
japonez sau sud-coreean, poate explic 
altă dată de ce, tocmai pentru că diferă 
radical de modelele euro-americane, 
falimentare). Începutul s-ar putea face 
prin creșterea masivă a investițiilor în 
învățământ și cercetare. Asta nu în-
seamnă în primul rând creșterea salarii-
lor, ci dotări care să corespundă secolu-
lui XXI, nu secolului XIX. Și mai ales 
în mediul rural. Ar însemna reducerea 
abandonului școlar până la indici cu o 
singură cifră. Reducerea analfabetismu-
lui funcțional și, aș spune eu, deși ter-
menul nu e oficial, a analfabetismului 
cultural. Renunțarea la ideea paralizantă 
a școlii ca plăcere  pentru ideea mult 
mai realistă, apropo de adecvarea școlii 

la realitate, a școlii ca muncă și compe-
tiție. Diversificarea (aici avem ce imita, 
într-adevăr) fără limite a ofertei școlare 
și flexibilitatea ei. Zeci de opționale în 
ofertă pe care să le aleagă elevii și nu 
criteriile contabile. Reinstaurarea res-
pectului ca unitate de măsură. Azi am 

auzit o poveste cu un băiețel din clasa 
pregătitoare din Spania. Mult mai isteț 
și mai dinamic decât colegii săi, termi-
na totdeauna tema mult înaintea lor. Și 
atunci se plictisea, și dacă se plictisea 
făcea tot felul de trăsnăi. Părinți che-
mați la școală, nota scăzută la purtare și 
tot tacâmul. Certat, copilul a spus clar 
părinților: păi dacă mă plictisesc, ce să 
fac? Noroc că învățătoarea păru destul 
de abilă și l-a luat un fel de „monitor”, 
rugându-l să-i ajute, după ce termină, pe 
colegii mai înceți. În felul acesta toată 
lumea câștigă. Trebuie să 
„instituționalizăm” o asemenea aborda-
re și în școala românească. Nerespectată 
și nerespectabilă. Îmbâcsită în formalis-
me, birocrație, narcisism „olimpic” și 
vorbe (& cifre) goale. Mă preocupă 
această structurare pe verticală care să 
restituie școlii – profesorilor și elevilor 
deopotrivă – respectul de sine ca unitate 
de măsură. Școala „modernă” așezată 

orizontal, ștergând diferențele, anulează 
tocmai personalitatea elevului, transfor-
mat într-un material plastic inform, nee-
ducabil. Am dat recent de cuvântul 
„edutainment”, un fel de altoire între 
„educație” și „entertainment”. Eu unul 
cred că acest altoi nu va da roade nicio-
dată. Poate că însăși ideea că învăță-
mântul „trebuie să țină pasul” cu realita-
tea este o ideea falsă. Care ar trebui 
chestionată, analizată în profunzime. 
Poate că școala ar trebui să fie, după 
vorba filozofului Noica, „un întârzie-
tor”. După o viață întreagă petrecută în 
școală, visez o școală centrată pe valori, 
nu pe alte funcții tranzitorii. O școală 
construită mintal astfel încât nu numai 
să furnizeze carne de tun pentru funcții-
le din stat, ci să edifice oameni. Ce în-
seamnă asta….în numărul viitor.. 
 

Prof. dr. Christian Crăciun 

„Personal cred că primul 
pas în a ne educa școala ar 
fi tocmai să nu mai visăm 
cai verzi pe pereți, nu imi-
tând modele, ci încercând 

să ne edificăm modelul per-
sonal.”  
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English Class Activity 

 The main focus of this activity 
is on developing writing skills, but it's 
also good for developing listening 
speaking and reading skills and also for 
practising past tenses, descriptive vo-
cabulary and generally having fun. The 
activity should work at most levels 
above elementary, as long as your stu-
dents have some knowledge of past 
tenses, but it works best when they also 
know past continuous / progressive too. 
All you need to get things started is a 
sheet of plain paper for each pair of 
students. 
 
The listening part comes first: 

Ask the students to draw the face of a 
person in the top right-hand corner of 
the page. 

Once they've done this ask them to give 
the person a name. 

Then on the top left of the page ask 
them to write five adjectives to describe 
the person's appearance. 

Next ask them to write five more adjec-
tives to describe the person's character. 

After they've done this ask the students 
to write three things that the person 
likes doing. 

Then ask them to write who the person 
lives with. 

In this way they build up a character 
profile for the person they are going to 
write about. 

The writing part: 

Now dictate the following sentence to 
your students: 'It was a dark and stormy 
night and'. Stop at this point and ask 
them to write in the name of the person 

they have drawn and followed by the 
word 'was'. 

Then ask the students to complete the 
sentence from their imagination and 
add one more sentence. 

Once all the students have added a sen-
tence to their stories, get them to stop 
and pass the paper to the pair on their 
right (this means that every pair of stu-
dents now has a new character). 

The students then read through the in-
formation and the beginning of the sto-
ry and then add one more sentence to it. 

Once they've done this you ask them 
once more to pass the paper to the next 
pair on their right. Continue to do this 
with each pair of students adding a sen-
tence to each story, gradually building 
up each story as the papers are passed 
around the class. 

Continue with this until you decide that 
the students are starting to lose interest 
or have written enough and then tell 
them to finish the story. 

 

Follow up: 

Once all the stories are complete there 
are a number of follow up options you 
can try. 

Put the stories up around the class and 
get the students to read them all and 
decide which is best. 

Give each pair of students a story and 
get them to try to find and correct er-
rors. 

Get the students to write the stories up 
on a computer and the ask them to add 
more description and detail to the sto-
ries. 

 This activity is fun and crea-
tive and has always worked well for me 
both with adults and younger students. 

 

Prof. Daniela Cismaru 
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Joacă și magie 

 Obișnuiam să mă uit destul de 
mult la filme când eram mai mică. Pri-
ma dragoste pentru artă fiind filmogra-
fia, iar mai apoi am descoperit și dra-
gostea pentru citit. De fapt, când spun 
ca mă uitam destul de mult la filme 
vreau să spun că eram obsedată și fasci-
nată de ele. Fascinată de cum pot tran-
smite actorii anumite sentimente și tră-
iri care ajung dincolo de micul ecran.  

 Bineînțeles că eu nu conștien-
tizam prea bine asta și n-aș fi știut să 
mă exprim cu aceste cuvinte . 

 Am plâns la „Spiderman” (da, 
exact) când era cât pe aici să moară 
prietenul lui Parker (sau a murit? Nu 
mai știu…). Cred că aveam nouă sau 
zece ani, iar mama mi-a explicat frumos 
că filmele au un regizor în spate și că 
este doar un film la ce mă uit, eu plân-
gând de parcă am dat un test la matema-
tică sau mai rău... bacul. 

 După aceea nu-mi mai amin-
tesc să fi trăit  la fel de intens un film , 
poate „Titanic”, dar câteva lacrimi . M-
am concentrat mai mult pe filmele de 
comedie pentru că îmi plăcea să-mi 
dezvolt paleta de glume pe care o știam 
și să compar actorii de comedie între ei. 
Unul mai măscărici ca altul. 

 L-am descoperit pe Adam San-
dler care când eram mică îmi părea că 
seamănă cu tata. Omul are niște filme 
reușite pentru specializarea pe care și-a 
ales-o (comedia), chiar dacă mulți l-au 
criticat și au spus că și-a creeat un per-
sonaj clișeic pe care îl tot joacă în fil-
mele sale . Asta e! Când omul are suc-
ces, încerci să-i tot gasești nod în papu-
ră. 

 Într-o altă ordine de idei, eu 
știam că un film este bun când mă ui-
tam la el de mai multe ori (asta tot când 
eram mică), lucru ce mamei i se păruse 

ciudat. Sau îmi plăcea un actor dacă 
avea aceeași zodie ca a mea. 

 Când am mai crescut 
(gimnaziu) am găsit ca sursă de enterta-
inment și serialele. Mare problemă. Mă 
uitam în disperare. Terminam un serial 
în două săptămâni, ca să vă dați seama, 
indiferent de câte sezoane avea și după 
mă miram că nu mai am la ce să mă mai 
uit. 

 Pe semestrul al doilea din clasa 
a opta, când mulți se ocupau cu învăța-
tul pentru examenul de capacitate, eu 
aveam vreo cinci seriale pe care voiam 
să le termin (#copilincoștient 
#disperareșidistracție ). Astăzi însă nu 
mai am răbdare să încep vreun serial. 
Nu mai diger. 

 Dragostea pentru filme s-a cam 
diminuat, din păcate în perioada liceu-
lui. N-a dispărut, dar ca și serialele nu 
mai am răbdare să vizionez. Nu timp, ci 
răbdare. Nu mai pot să stau ca o stâncă 
jos și să mă uit timp de două ore la un 
film . Bine, depinde foarte mult și de 
așteptările pe care le ai de la un film, de 
starea de spirit, cu cine îl vezi , când 
etc. 

 La mall, de exemplu, în sala de 
cinema se găsește întotdeauna cineva 
care să comenteze pe parcursul filmului 
tot ce-l apasă, copii mici care plâng și 
țipă și alte inconveniențe de genul.  Nu 
vreau să mă plâng, dar se putea și fără 
aceste lucruri. 

 De asemenea, este iritant că 
oamenii nu vin la timp în sală, iar dacă 
vrei să te uiți la un film de animație 
(sunt pentru toata lumea), acesta va fi 
dublat în română  pentru că n-a învățat 
nimeni să citească (alertă de sarcasm). 
Dublate, glumele nu vor mai avea au-
tenticitatea pe care o aveau în engleză, 
de exemplu, pentru că sunt glume și 
replici gândite în limba respectivă. 

 Trecând peste, nu este rău să te 
uiți la filme, sunt o sursă de entertain-
ment cum am mai menționat, mai ales 
dacă acestea sunt bine realizate. Pentru 
puțin timp, te fac să evadezi din realita-
te și nu strică, acest  lucru poate face 
bine câteodată, dar ca să mă repet nu 
mai am răbdare și mai nou simt că dacă 
m-am uitat la un film mai mult de cin-
cisprezece minute, chiar dacă nu-mi 
place, mă simt cumva obligată să-l vizi-
onez până la capăt (nu știu de ce, ciuda-
tă senzație). Cum era pe vremuri (sau 
chiar și astăzi), deși nu mai voiai să 
termini ce ai în farfurie, mâncai tot pen-
tru că nu voiai să se supere mama, ciu-
dată analogie, știu, dar cât se poate de 
adevărată. 
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 N-am să fac recomandări, i-am 
lăsat surorii mele niște recomandări de 
manga și anime (benzi desenate și dese-
ne animate japoneze, mai pe înțeles) și 
cu unele mi-a dat în cap (auch), dar am 
să vă spun ce filme am mai urmărit anul 
acesta (nu neapărat din anul acesta). 

 Poate cine știe, îmi mulțumiți 
mai târziu: 

1. „Dumnezeu pentru o zi” („Bruce 
Almighty”)- n-am râs de m-am 
prăpădit , dar m-am bucurat de film 
(sau așa îmi amintesc). Morgan 
Freeman face o treabă bună în fil-
mul acesta, încercând să întruchi-
peze divinitatea, iar Jim Carrey se 
descurcă în rolul omului simplu, 
frustrat de nenoroc  și de incapaci-
tatea de a-și depăși statutul . 7/10 

2.  „Ai 30 de minute sau bum!” ( „30 
minutes or less”) – Nu foarte credi-
bilă disperarea personajului lui 
Jesse Eisenberg. Probabil genul de 
film pe care mai bine l-ai urmări cu 
gașca . N-am făcut-o. N-am simțit 
povestea filmului , dar m-am bucu-
rat de final. S-a terminat bine și 
cum speram. 6/10 

3. „Categoria grea în acțiune 
” ( „Here comes the boom !” ) – N-
am mai văzut de mult un film bun 
cu profesori și care implică foarte 
mult școala.  Kevin James este 
profesorul de biologie care și-a 
pierdut interesul de cum făcea el 
lucrurile pentru a-și mai ține elevii 
dornici să învețe și să fie interesați, 
dar ajutându-și un alt coleg profe-
sor, redescoperă din nou pasiunea 
și ambiția pentru a preda. Frumos. 
8,5/10 

4. „Îngropat de viu ”(„Buried ” )- Am 
înțeles îngrijorarea mamei și deci-
zia de a nu se uita la acest film, dar 
mi-a plăcut foarte mult. Recunosc 
că nu e pentru toată lumea. 

 Ai crede că film cu un buget for-
mat dintr-un telefon, o cutie spați-
oasă, o brichetă și un actor n-ar 
face mare lucru. Însă acțiunea 
filmului te trezește din somn așa 
cum face alarma de la 6:50 și par-
că trăiești tensiunea pe care o tră-
iește și personajul. 

 Finalul m-a lăsat într-un fel. Nu 
mă așteptam. Imprevizibil. Bravo, 
Ryan Reynolds. Chiar am trăit 
intens acest film ceea ce nu s-a 
mai întâmplat de la Spiderman 
încoace. 9,5/10 

5.    „De ce el ?” („Why him?”) – Ja-
mes Franco este actorul meu pre-
ferat , întâmplarea a facut să fie și 
berbec . Acest film însă a dezamă-
git. Pe mine m-a dezamăgit. 

 Am râs , dar nu prea. Unele 
scene mi s-au părut în plus. Intră în 

categoria filmelor de vizionat cu o gaș-
că. Trebuie numai să găsesc una. 
6,5 /10  

6.  „Oriunde, oricând” („Jumper”)- 
Înafară de „Captain America”, nu-
mi amintesc să-l mai fi văzut eu  
pe Samuel L. Jackson jucând și 
sincer nu i s-a prea potrivit filmul 
acesta.  

 Nu sunt cu supranaturalul, nu 
mă mai regăsesc în el , iar acest film 
putea avea un scenariu mai bine pus la 
punct și mai complex.  Film care mai 
bine ar fi dezvoltat într-o serie de epi-
soade ca să fie mai bine înțeles.  5/10 

7.   „127 de ore” („127 hours” ) -  Ei, 
de aceea a devenit James Franco 
actorul meu favorit sau printre 
favoriți și un actor care a cunoscut 
aprecierea publicului și succesul. 
N-am văzut acest film anul acesta, 
dar fiind filmul meu preferat, îmi 
doream să-l menționez in această 
listă.  

  Film biografic, poveste adevă-
rată. M-a impresionat foarte mult po-
vestea lui Aron Ralston, un alpinist 
american care a avut „șansa” să treacă 
prin drama de a supraviețuii timp de 
127 de ore (cam cinci zile și un pic) 
blocat în Blue John Canyon, Utah.  

Aflat în excursie, acesta alune-
că între doi pereți de stâncă, atrăgând 
în cădere un bolovan care-i prinde mâ-
na dreaptă. Nu e pentru toți, recunosc 
din nou lucrul acesta, dar povestea lui 
Aron și modul perfect al lui Franco de 
a spune această poveste te lasă să te 
întrebi ce poate face un om pentru a 
supraviețuii. 

Dorința  de a trăi este una foar-
te puternică. M-a emoționat. M-a lăsat 
fara cuvinte acest film. Spun și eu după 
cum am mai auzit „Uneori cuvintele 
murdăresc. Merg la risc și-l recomand, 
însă pentru cei care au inimă tare. Este 
un film puternic, cu impact. 

În încheiere, filmele sunt fabu-
loase, unele pot fi privite chiar ca pe 
niște lecții daca știi la ce să te uiți. 

Vă mulțumesc pentru lectură și 
poate sunt persoane care s-au regăsit în 
experiențele mele cu filmele. 

Acestea fiind spuse, mă duc să citesc o 
carte.  

Alexandra Ioniță, 
clasa a XI-a A 

„La mall, de exemplu, în sala de 
cinema se găsește întotdeauna 

cineva care să comenteze pe par-
cursul filmului tot ce-l apasă, 
copii mici care plâng și țipă și 

alte inconveniențe de genul.  Nu 
vreau să mă plâng, dar se putea 

și fără aceste lucruri.” 
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Vocabularul informaticii 

 În capitolul următor, se vor 
analiza anumite cuvinte care par a avea 
importanţă prin faptul că ele apar şi în 
limbajul informaticii şi în limba româ-
nă standard, dar şi cuvinte care aparţin 
strict limbajului informaticii, pe care le 
regăsim sau nu în alte limbaje ştiinţifi-
ce. 

A BANA- în domeniul informaticii, sen-
sul acestui verb este de a „bloca accesul 
cuiva ( pe un site), pentru că a încălcat 
regulile stabilite pentru vizitatori. 

            Ex. „Nu am dovezi că cineva a 
avut interes să-mi baneze contul, dar 
oricum nu-l mai pot accesa de două 
zile.” ( Adevărul, 1 XI 2011. 

Termenul este utilizat şi cu sensul figu-
rat , acela de „a bloca, a îngheţa 
(preţurile).” 

            Ex. „Nu este legal să baneze 
preţurile, acestea sunt stabilite de cerere 
şi ofertă). (R. Zafiu, în România  litera-
ră, 48/2008,  pp. 51-52) 

            BAZĂ DE DATE- conform 
DINF, termenul provine din limba en-
gleză (data bank) şi reprezintă un depo-
zit de informaţii despre unul sau mai 
multe subiecte, organizat într-o modali-
tate care facilitează  regăsirea infor-
maţiilor, atât local, cât şi la distanţă. În 
multe cazuri, conceptul este sinonim cu 
cel de bază de date. 

            Conform DCR, este o colecţie 
de date dintr-un anumit domeniu, orga-
nizate pentru a fi eficient folosite, sto-
cate de obicei pe un computer. 

            Ex. „În plus, abonaţii pot accesa 
o bază de date extinsă.” (România  libe-
ră, 4 IV 2007 p. 12) 

            „Ne enervează că Vasile Blaga 
foloseşte baza de date a Ministerului de 
Interne în interes electoral.” ( jurna-
lul.ro , 2 XI 2009) 

             BIT- (<engl. bit, pl. biţi) 

DEX şi DN nu înregistrează acest ter-
men, pentru că el este specific limbaju-
lui informatic, adică nu mai apare în 
alte limbaje ştiinţifice. 

DINF îl  înregistrează cu două sensuri:  

             1. unitatea de măsură a infor-
maţiei în teoria statistică a informaţiei; 
considerând două evenimente cu proba-
bilităţi egale de realizare, bit reprezintă 
informaţia obţinută asupra unui eveni-
ment prin realizarea sa sau incertitudi-
nea asupra evenimentului înlăturată prin 
realizarea sa; 

             2. cifră din sistemul de nume-
raţie binar. 

În DCR se precizează sensul informatic 
al termenului bit , acela de  „unitate de 
informaţie în sistem binar.” 

            Ex. „Va trebui să apelaţi la o 
versiune pe 64 biţi a sistemului de ope-
rare Windows Vista.” (Gândul, 20 XI 
2008) 

            BLOG- este un tip de web actua-
lizat periodic, care cuprinde texte ale 
unuia sau mai multor autori, imagini şi 
linkuri către alte situri, primul apărând 
cel mai recent text. Este, în acelaşi 
timp, un termen destul de recent în lim-
bajul informaticii. 

            Ex. „Iubesc blogurile, dar îi 
urăsc pe blogări.” (Gândul, 2 XI 2006, 
P. 19) 

            „La sfârşitul lui 2005, în lume 
existau 50 de milioane de bloguri, ma-
joritatea fără cititori).”        

(Evenimentul zilei, 2 IV 2006, cit. de R. 
Zafiu în România literară, 9/07) 

             BLOGĂR- persoană care ţine 
un blog .(cf. DCR) 

            Ex. „Chiar dacă proporţiile nu se 
păstrează în România, blogurile au prins 
şi aici, apărând tot mai mulţi blogări şi 
comunităţi ale acestora.” (Gândul, 24 
VIII 2006, p. 7) 

            „Noaptea blogăr, ziua politici-
an.”(adevărul.ro 21 II 2011) 

            BLOGĂREALĂ- conform DCR, 
desemnează activitatea de a posta texte 
pe blog. 

            Ex. ”De unde timp pentru blogă-
reală?”(Gândul, 16 XI 2006, p. 19) 

            „A fost un an bun  pentru blogă-
reală VIP. Unii îşi anunţă despărţirile 
pe blog, alţii încep răfuielile tot de aco-
lo.”(Cotidianul, 21 XII 2008, p. 16) 

            Blogăr, blogăreală, dar şi a 
blogări, blogăriţă aparţin limbajului 
colocvial, familiar. Deci, putem vorbi 
de un argou al informaticii, ca şi în ca-
zul termenilor: ” softist, calculatorist 
sau a butona.” Acest argou circulă atât 
în limbajul oral, cât şi în cel scris.  

            Un alt termen specific limbaju-
lui informaticii este şi BROWSER . În 
DEX, DN şi DINF nu este înregistrat 
acest termen şi, implicit, nici sensul lui; 
ceea ce ne face să credem că este un 
împrumut în limbajul informaticii. În 
schimb, el apare în DCR  cu sensul de 
„program care permite găsirea infor-
maţiei pe internet.” 

            Ex. „Utilizarea Sistemului de 
achiziţii publice prin licitaţii electronice 
presupune existenţa în dotarea instituţiei 
sau companiei care se va înscrie în sis-
tem a unui calculator conectat la Inter-
net pe care să fie instalat un program de 
tip browser de Internet.”(adevărul.ro 11 
III 2002) 

            BUFFER- provine din limba 
engleză şi este un termen specific lim-
bajului informaticii, care nu se regăseşte 
şi în limbajul curent. El reprezintă o 
zonă de memorie-tampon, un dispozitiv 
care stochează temporar datele trimise 
de o unitate de procesare către una de 
stocare. 

            Ex. „Această facilitate necesită 
utilizarea unei tehnologii scumpe, cu 
buffere ultrarapide şi de mare capacita-
te.” (Adevărul, 4 V 2005, p. 8) 
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            „On-Chip Frame Buffer Size-
foloseşte la mărimea bufferului pentru 
placa video integrată în ma-
inboard.”(adevărul.ro 11 III 2003) 

             A BUTA- este un termen speci-
fic limbajului informaticii, care nu se 
regăseşte în limba curentă şi provine 
din engl.” to boot.”  În DCR, verbul se 
referă la  „a porni computerul iniţiind 
sistemul de operare.” 

            Ex. „Cum se face să buteze un 
CD cu Windows?” 

            „Unul dintre lucrurile cu care 
speră să se remarce acest nou model 
este faptul că butează în mai puţin de 10 
secunde.” 

            A BUTONA- este un cuvânt spe-
cific limbajului informaticii, mai ales 
argoului calculatoarelor, iar acest lucru 
este dovedit de faptul că nu întâlnim 
acest cuvânt în manualele de specialita-
te. S-a format din cuvântul românesc 
„buton”. Este sinonim cu „a tasta” care 
nu este înregistrat în manualele de spe-
cialitate. „A tasta” îşi are originea în 
cuvântul românesc „tastatură”, care este 
definit în DEXC: „dispozitiv periferic 
interactiv format dintr-o mulţime de 
taste cu funcţii specifice.” 

            În DCR, cuvântul este înregis-
trat cu două sensuri: 

      1.  a zapa, a schimba canalele 
de televizor cu telecomanda. 

            Ex. „Toată ziua a butonat tele-
comanda.” (R. Zafiu, în România liera-
ră, nr. 26/2000, p.7) 

a tasta, a apăsa tastele unui 
computer. 

            Ex. „Elevii butonează la calcu-
latoare de ultimă generaţie.” (România 
liberă, 17 III 1999, p. 10) 

             „În Elveţia, absolut 
toate cabinele telefonice sunt prevă-
zute cu computere, pe care poţi butona 
în căutarea numerelor dorite sau a altor 
informaţii.” (Dilema, 314/1999, p. 15) 

            CALCULATORIST- un termen 
provenit din bine-cunoscutul 
”calculator”, apare în DCR ca fiind  
„specialist în calculatoare şi programe 
de calculator”. 

            Ex. „Doar calculatoriştii îşi pot 
găsi o slujbă bună.”(Libertatea, 15 III 
2007) 

            „Bugetul Radioului, „piratat” de 
un program scornit de calculatoristul 
şef al TVR.” 

             De asemenea,  se referă al per-
soanele care stau mult în faţa calculato-
rului.   

          Ex. „Pentru a evita proble-
mele oculare, calculatoriştii ar trebui să 
utilizeze lacrimile artificiale la începu-
tul programului de lucru.”(Evenimentul 
zilei,  4 VII 2007) 

            Aşa cum am menţionat şi mai 
sus, acest cuvânt face parte dintr-un 
argou al informaticienilor. 

            CAPTURĂ- acest termen este 
bine-cunoscut în limbajul uzual, dar 
apare şi în limbajul informaticii cu sen-
sul de „surprindere a unei imagini şi 
stocare a ei în într-un  fişier.” 

            Ex. „Cea mai frumoasă captură 
alb-negru va fi recompensată cu 300 de 
euro.” (Gândul, 14 V 2008) 

              „S-a ajuns în prezent la realiza-
rea unor camere ce oferă, pe lângă o 
calitate bună a imaginii, şi rezoluţii de 
captură destul de 
mari.”(Computerworld, 19 IX 2006) 

            CHAT- este un termen utilizat în 
domeniul informaticii, explicat în DCR 
ca fiind „ schimb, de obicei în direct, de 
mesaje scrise între utilizatori de calcu-
latoare conectate la o reţea.” 

            Ex. „Foarte simplu de utilizat, 
Internet-ul permite stabilirea unor relaţii 
la distanţă prin dialog direct (canalele 
chat), schimb de texte, dar şi schimb de 
fotografii, benzi sonore sau documente 
video.”(Naţional, 16 IX 2000, p. 3) 

            „Totul a pornit de la nişte chat-
uri pe Internet, de la pasiunea lor comu-
nă pentru graffiti.” (Observator Cultu-
ral, 1 I 2004) 

            CHATIST- persoană care utili-
zează un chat. Este un termen derivat de 
la „chat”, aşa cum calculatorist s-a for-
mat de la „calculator”. Am putea spune 
că este vorba despre un cuvânt specific 
argoului informaticienilor. 

            Ex. „D. a intrat serios în rolul de 
„chatist”, aranjându-şi freza pentru a da 
cât mai bine în faţa interlocutorilor”.
(cancan.ro, 5 VI 2010) 

            „Penibil eşti tu, chatist mincinos 
şi criminal.”(R. Zafiu, în România  lite-
rară, 21/2005) 

            A CHATUI- este folosit, glumeţ, 
cu sensul de „a schimba mesaje pe 
chat”. 

            Ex. „Majoritatea tinerilor, mai 
ales a celor de liceu, petrec tot mai mult 
timp în realitatea virtuală, chat-uind cu 
prietenii.” (Gândul, 23 V 2007, P. 11) 

            „Români se apropie de modelul 
occidental- oameni de afaceri prea preo-
cupaţi profesional pentru a-şi căuta, 
live, jumătatea. Nu într-atât de preocu-
paţi, însă, încât să nu-şi permită să chat-
uiască  pe computerul de la bi-
rou.” (Adevărul, 21 VII 2003, p. 8) 

            CIBERNAUT- este folosit ca 
sinonim pentru „internaut”- persoană 
care navighează pe Internet) şi provine 
din engl. cybernaut. 

            Ex. „Periodic, poliţia şi justiţia 
execută public pe câte cineva: un ciber-
naut, care face rost de filme înainte de 
premiera lor oficială, este inculpat; tara-
bele unde se vând programe, jocuri şi 
muzică sunt răsturnate cu furie, ca tej-
ghelele zarafilor din Tem-
plu.” (dilemaveche. ro 22 XII 2005) 

            „A vizitat muzeele lu-
mii, transferând în baza lui de cu-
noştinţe vizuale o parte din memoria 
culturală, aşa cum face orice cibernaut 
care navighează prin site-uri.”(Arhitext, 
5/ 2008) 

            CITITOR- digital, electronic sau 
de ziare- „ este un dispozitiv care per-
mite stocarea şi citirea textelor în for-
mat electronic.” 
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Vocabularul informaticii 

Am putea considera că acest „cititor” 
este un omonim al cuvântului „cititor”, 

folosit în româna curentă. 

            Ex. „Consumatorul din România 
este încă tributar cărţii tipărite, spune D. 
Ea dă ca exemplu piaţa din SUA unde, 
după apariţia cititoarelor electronice de 
cărţi, nu a scăzut vânzarea de carte. 
„ (Gândul, 22 VII 2010, p. 2)  

            CLIC- a apăsa butonul stâng al 
mouse-ului, de aici şi expresia „a da 
clic”. 

            Ex. „Căutarea pe Internet oferă 
4160 de atestări pentru daţi clic şi doar 
2610 pentru faceţi clic.” (R. Zafiu în 
România literară, 3/2004) 

              „Era o mică magie în caietul 
acela, care te făcea să dai pagina ca la 
computer, click, click, să zoom in şi să 
vrei să te simţi logat. Aşa începe car-
tea : ”Vreau şi eu! Zoom in. Acum eşti 
logat.” (Observator Cultural, 1 I 2004)  

             A CLICA-  format de la „clic”, 
ca şi „a butona” de la „buton”, cuvânt 
pe care l-am explicat anterior. 

            Ex. „Cei interesaţi de probleme-
le limbii române şi de omenescul din 
murdăria politicii nu au decât să cliche-
ze aici. Şi am clicat.” (Adevărul,  29 X 
2003, p. 2) 

            COMPUTERIST- provine de la 
bine-cunoscutul deja „computer” şi 
înseamnă „specialist în computere”. 
Este explicat şi în MDN şi DexX. Ca şi 
calculatorist, poate fi considerat un 
element de argou. 

            Ex. „Tânărul computerist a fost 
prins în flagrant.” (R. Zafiu în România 
literară,  21/2005) 

            „E computerist la o firmă oare-
care şi duce o viaţă monotonă, derulată 
malign în faţa calculatorului, în interio-
rul unei realităţi virtuale serbede, alie-
nante.” 

            DEDICAT- în limbajul informa-
ticii, termenul se foloseşte cu sensul 
„rezervat pentru o sarcină anume”, în 
vreme ce în limbajul comun înseamnă 
„devotat, pasionat”, deci, un cuvânt 
polisemantic. 

            Ex. „Instalarea unui server de-
dicat durează între 5 şi 10 zile de la 
data primirii comenzii.” (R. Zafiu în 
România literară,  14/2006) 

            „La câteva zile de la lansarea 
browserului de internet Chrome, Goo-
gle pregăteşte o nouă surpriză: un tele-
fon dedicat, echipat cu un nou sistem de 

operare: android.” (Gândul, 18 IX 
2008, p. 16) 

            DELETE - cuv. engl., folosit în 
domeniul informaticii cu sensul de 
„ştergere de conţinut dintr-un docu-

ment, a unui fişier de pe discul compu-
terului prin apăsarea tastei Dele-
te.” (cf. DCR) 

            Ex. „Pentru că e-mail-ul, spre 
deosebire de scrisoarea clasică, nu lasă 
urme, decât imediate şi exclusiv în rea-
litatea virtuală, care sfârşesc odată cu 
apăsarea tastei dele-
te.” (evenimentul.ro, 19 XI 2003) 

            Termenul a dezvoltat pe teren 
românesc şi sensul figurat, acela de 
„ştergere, îndepărtare”, dar şi în ex-
presia „a de delete”. 

            Ex. „Ca să nu mai fii tentată să 
îl suni sau să îi trimiţi mesaje, cea mai 
simplă soluţie este să dai delete numă-
rului de telefon al fostului iu-
bit.”(Cotidianul, 10 IV 2011) 

            A DESCĂRCA- este un termen 
care era cunoscut, până nu de mult, 
doar în limbajul curent, însă acum este 
folosit şi în limbajul informaticii cu 
sensul de „a transfera fişiere de pe In-
ternet pe propriul computer sau perife-
ric.”(DCR) 

            Ex. „Viitoarele sale cântece vor 
putea fi descărcate gratuit de pe Inter-
net.” (Adevărul, 12 III 2004) 

          „Aproape 60% dintre ro-
mâni descarcă, cel puţin o dată la una 
sau două săptămâni, câte ceva de pe 
net- un film, o melodie, un videoclip sau 
un joc.”(Gândul, 31 III 2010, p. 16) 

            DESKTOP- este un anglicism, 
folosit în domeniul IT. Conform DCR, 
termenul are două sensuri: 1. computer 

de birou, suficient de mic pentru a avea 
loc pe o masă de lucru;  

        2. imagine de pe ecranul com-
puterului afişată după încărcarea 
sistemului de operare, înainte de a 

fi pornită orice altă aplicaţie. 
Acest termen este specific 
limbajului informaticii. 

             Ex.„Adobe intenţionează să 
mute toate aplicaţiile sale desktop pe 
web.”(Gândul, 29 X   2007, p. 25)   

         „Am fotografia lui Alex pe 
desktop.” (Libertatea, 1 IV 2009) 

           DEVELOPER- anglicism, un 
termen cunoscut în domeniul informati-
cii cu sensul de „programator care 
contribuie la dezvoltarea unor aplicaţii 

soft.”  (DCR) 

            Ex. „Vă spun că şi în Italia de-
veloperi IT sunt grămadă şi buni, nu 
glumă.” (Gândul, 11 XI 2006) 

            De asemenea, el este utilizat şi 
în domeniul economic cu sensul de 
„companie sau persoană care cumpără 
teren pentru a construi sau pentru a-l 
vinde în scopul construirii de imobi-
le.” (DCR) Aşadar, avem de-a face cu 
un termen interdisciplinar. 

            Ex. „Developerul Anchor Mall a 
demarat lucrările la un alt proiect, Pla-
za România, care va fi cel de-al doilea 
mall la standardele occidentale de pe 
piaţa bucureşteană.” (Adevărul, 14 X 
2003, p. 6) 

            DEVICE- anglicism folosit atât 
în domeniul informaticii, cât şi al elec-
tronicii deci, un alt termen interdiscipli-
nar. 

            Ex. „Echipamentele IT şi de 
telecomunicaţii sunt cumpărate atât 
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pentru a le avea în casă, cât şi pentru a 
le oferi cadou copiilor, în vreme ce 
device-urile electronice şi serviciile 
telecom sunt destinate în mare parte 
propriei gospodării.” (Gândul, 18 XII 
2009, p. 8)   

            A DEZINFECTA- termen folosit 
în domeniul medical, dar şi în limbajul 
informaticii cu sensul de a curăţa un 
sistem informatic de viruşi. Aşadar, este 
vorba despre un termen interdiscipli-
nar. 

            Ex. „În cazul detecţiei unui e-
mail infectat, utilizatorul poate alege 
între a dezinfecta fişierul cu RAV sau a 
ignora avertismentul.” (Ziarul financi-
ar, 25 VII 2001) 

            DIAL-UP- cuvânt englezesc din 
domeniul informaticii, cu sensul de 
„care se conectează la o reţea prin 
formarea unui număr telefonic.” (DCR) 

            Ex. „Ne petrecem nopţile în faţa 
calculatorului conectaţi pe dial-up la 
LiterNet.” (Adevărul, 18 IX 2004, p. 3) 

             A DIGITALIZA 
(DIGITALIZARE, DIGITALIZAT) - 
termen utilizat în domeniul informaticii 
cu sensul de „a transforma ceva în uni-
tăţi digitale care pot fi recunoscute de 
computer.” 

            Ex. „Potrivit Mediafax, nume-
roase fotografii, filme, secvenţe video şi 
versiuni originale ale unor cântece 

compuse de Paul McCartney vor fi digi-
talizate şi arhivate online, artistul brita-
nic urmând să deţină controlul complet 
asupra fişierelor care vor putea fi acce-
sate de internauţi.” (România liberă, 
23 IX 2010) 

            DIRECTÓR- accentuat pe ulti-
ma silabă, fiind omograful substantivu-
lui „diréctor”, accentuat pe a doua 
silabă. Sensul termenului este acela de 
„unitate de organizare şi localizare a 
fişierelor pe un computer.” (DCR) 

            Ex. „Este bine ca fişierele per-
sonale să fie salvate într-un singur di-
rectór pentru a le găsi mai uşor.” 

            DISCHETĂ- un termen propriu 
limbajului informaticii, având sensul de 
„suport magnetic, amovibil, de mici 
dimensiuni, capabil să stocheze şi să 
reproducă informaţiile de pe compu-
ter.” (DCR) 

            Ex. „Depunerea declaraţiilor 
fiscale pe dischetă, eliminată.”(Gândul, 
28 XI 2007) 

            A DOWNLOADA- anglicism, 
cuvânt propriu domeniului informaticii, 
cu sensul de „a transfera fişiere de pe 
Internet pe computer.”(DCR) 

            Ex. „Dacă aveţi ghinion, cel 
care downloadează de la dumneavoas-
tră s-ar putea să fie chiar o persoană 
plătită pentru a-i descoperi pe cei care 
oferă ilegal muzică sau filme protejate 

de copy-right.” (Adevărul, 7 VI 2005, p. 
7) 

            DOWNLOADARE- anglicism, 
inform. Sensul este acela de „transfer 
de fişiere de pe Internet pe computer.” 

            „Ex. „Downloadarea, manipu-
larea şi trimiterea fotografiilor se fac 
extrem de simplu.” Adevărul, 30 IX 
2009, p. 7) 

            DRIVER- cuvânt provenit din 
limba engleză şi utilizat în domeniul 
informaticii cu sensul de „program 
care are rolul de interfaţă între sistemul 
de operare şi o componentă hardwa-
re.” (DCR) 

            Ex. „Nu ştiu să îşi instaleze un 
driver audio pe propriul pc.” (Jurnalul 
Naţional, 7 III 2010) 

Prof. Iuliana Păștin 

Lacul Sf. Ana 
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Cultura, tradiția, istoria și religia 

 Cultura, tradiţia, istoria şi reli-
gia sunt obiectul unor discuţii aprinse, 
fiind dezbătute de cele mai multe ori 
pragmatic în afara influenţei Bisericii, 
fiind considerate drept elemente princi-
pale ce caracterizează un popor sau o 
societate. Omul este socotit drept „fiinţă 
istorică” generatoare de cultură şi va-
loare. În sens larg cultura este obiectul 
istoriei, pentru că este concretizarea 
evoluţiei umane de-a lungul timpului, 
însă gradul de cultură diferă de la o 
perioadă la alta. Aceste oscilaţii cultura-
le mărturisesc faptul că istoria are anu-
mite „limite materiale” ce nu pot fi de-
păşite, ori cât de sofisticată ar fi doza de 
cultură. De aceea sunt primejdioase 
afirmaţiile prin care se contopeşte cre-
dinţa cu naţiunea , Evanghelia cu cultu-
ra, trecându-se peste faptul că prin in-
culturaţie Biserica primeşte identitate în 
diversitate fiind comuniune în comuni-
tate în acelaşi timp1. 

 Cultura este legată de cult, se 
dezvoltă din cultul religios. Orice reli-
gie are influenţă asupra culturii, deoare-
ce se dezvoltă şi se manifestă prin cre-
dincioşii săi mijlocind atât relaţia pe 
verticală cu Dumnezeu cât şi pe orizon-
tală cu semenii. Așa după cum putem 
observa, creştinismul a fost și este un 
factor de perpetuare şi continuitate soci-
ală şi culturală deoarece „creştinismul 
este religia prin excelenţă şi este religia 
culturală prin excelenţă2”. 

  Cultura este rezultatul diferen-
țierii cultului, a defalcării conținutului 
acestuia în diferite părți. Gândirea filo-
sofică, cunoașterea stiințifică, arhitectu-
ra, pictura, scluptura, muzica, poezia, 
morala - toate sunt incluse organic, in-
tegral, în cult într-o formă încă nedeslu-
șită, nediferențiată. De pildă, cea mai 
veche cultură, cultura Egiptului, a înce-

put în templu, iar primii ei creatori au 
fost chiar preoții. Cultura e legată de 
cultul strămoșilor, de legendă și tradiție, 
e plină de o simbolică sacră, în ea sunt 
date semnele și simulacrele realității 
spirituale. Orce cultură, chiar și cultura 
materială, este cultură a spiritului. Orice 

cultură are la baza o cultură spirituală, 
ea ”este produsul lucrării creatoare a 
spiritului asupra stihiilor naturale3”.  

 Cultura este un proces viu, 
destinul viu al popoarelor. De aceea 
cultura nu înseamnă înfăptuirea unei 
vieți noi, a unei noi ființe, ea înseamnă 
de fapt înfâptuirea unor noi valor. Toate 
realizările culturii sunt simbolice, și nu 
realiste. Cultura nu înseamnă înfăptui-
rea, realizarea adevărului vieții, a bine-
lui și frumuseții vieții, a forței vieții, a 
divinității vieții. Ea realizează doar ade-
vărul în cunoaștere, în cărțile de filoso-

fie și știință, binele în moravuri, în exis-
tență și în statutele sociale, frumusețea 
în poezie și în tablouri, în statui și în 
monumentele arhitectonice, în concerte 
și în reprezentații teatrale, divinul doar 
în cult și în simbolica religioasă. Obser-
văm că ”vața adevărată” nu este realiza-

tă de actul creator cultural, ce realizează 
numai simulacrele realității spirituale. 
Transfigurarea reală pare a nu se realiza 
în cultură. Astfel, din punctul de vedere 
al bisericii, nu cultura sau ideologia a 
reprezentat un „status plenarius” un 
climat prin care un popor rezistă în faţa 
intemperiilor istorice, ci „cultura” jertfi-
tă şi sfinţită pe altarul Bisericii, adică 
dreapta lui credinţă. 

 Lecţia predată de la catedra 
sau amvonul Bisericii urmăreşte realiza-
rea comuniunii omului cu Dumnezeu, 
ceea ce presupune o permanentă pregă-
tire în virtute pentru a primii sfinţenia. 
Idealul educaţiei creştine constă în a 
cultiva toate forţele de care dispune 
omul ca fiinţă psihofizică prin conlucra-
re cu harul divin, tinzând continuu la 
„realizarea valorilor ideale şi la ideali-
zarea forţelor reale, deci la idealism 
activ4”. Starea ideală din punct de vede-
re creştin este deci Sfinţenia. 

 Societatea modernă „ promo-
vează prin permisivitatea” susţinută de 
setea nebună după supravieţuire şi con-
sum o serie de „tabuuri existenţiale” ce 
despersonalizează natura umană ca: 
drogurile, erotismul exacerbat, trăirea 
dezordonată prin nesupunerea faţă de 
nici o lege, şi alte forme de manifestare 
demonică, toate acestea realizându-se 
ca lipsă de alternativă. De aceea  Biseri-
ca trebuie să iasă cu demnitate pe „ aria 
socialului” , modelând necondiţionat 

Peisaj din Maramureș 

Prin Maramureș 
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conştiinţa şi sufletele membrilor ei prin 
credinţa în Dumnezeu, prin incultu-
raţie5. 

 Libertatea democratică este 
înţeleasă astăzi din păcate ca libertinaj, 
iar inovaţia născută din indiferenţă de-
vine banală. Preocupările tinerilor nu au 
finalitate culturală, şcoala e ceva- ul 
impus pe care îl frecventează în virtutea 
unei stări de fapt a lucrurilor. 

 Tinerii azi sunt categoria soci-
ală „manipulată” de curentele de gândi-
re modernă-occidentală, cu caracter 
nihilist, fără nici o finalitate, de exem-
plu: ne drogăm, ne îmbrăcăm sau dez-
brăcăm, ne punem 50 de cercei, ne tatu-
ăm pentru că aşa fac şi cei din Occi-
dent, ei joacă după cum cântă aceşte 
filosofii existenţiale raportate la un sis-
tem de nonvalori, tardive, afirmate azi 
şi negate mâine, ceea ce creează o stare 
de delicvenţă, „ nebunie normală”. De-
seori ei pleacă de la principii agnostice, 
materialist conceptuale, promovate de 
şcoală având convingerea că adevărul 
este relativ iar virtuţile creştine sunt 
imposibil de realizat şi nefolositoare. 
Misiunea Bisericii de educare duhovni-
cească a tinerilor săi trebuie însoţită de 
o expunere realistă a noţiunilor de cre-
dinţă, bazată pe cercetare exegetică, 
simbolică şi analogică a mesajului bi-
blic în complementarietate cu ştiinţa şi 
tehnica zilelor noastre.  

 Problema binelui şi a perfor-
manţei este tratată pragmatic prin pris-
ma plăcerii fără frontiere chiar dacă 
aceasta distruge securitatea culturală, 
economică, naţională şi religioasă. Mi-
siunea bisericii în societatea româneas-
că astăzi are menirea să trezească, în 

tineri în special şi oamenii în general, 
sentimentul apartenenţei de Dumnezeu 
şi să-i călăuzească la izvorul cunoştinţei 
– Iisus Hristos. El fiind persoana fun-
damentală, importanţa lumii şi paradig-
ma existenţială de la care se  inspiră şi 
conduce cel ce vrea să fie cu adevărat 
om. Numai în măsura în care noi ne 
dăruim cu adevărat Lui, şi Dumnezeu 
se dăruieşte nouă coborând în noi, în-
corporându-ne în Biserica Sa, primind 
integritate şi valoare, ajungând cu toţii 
la unitatea credinţei şi a cunoaşterii 
fiului lui Dumnezeu la măsura vârstei 
deplinătăţii lui Hristos. 

Prof. Drd. Bugiulescu Constantin-
Valentin  
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Le coin français 

                    C’était un matin froid et 
sombre qui ne laissait pas présager 
l’histoire extraordinaire qui allait bien-
tôt se passer. Anne se dirigeait pressée 
vers l’école, sans trop d’enthousiasme, 
car elle se sentait fatiguée avant les 
vacances d’hiver qui approchaient. Elle 
espérait rentrer chez elle plus tôt que 
d’habitude, si les enfants quittaient eux 
aussi les classes avant la fin prévue. La 
salle des professeurs était pleine,  signe 
que personne n’avait vraiment envie de 
commencer les cours  et que tout le 
monde pensait à la détente, fête et 
grasse matinée. À contrecœur, elle se 
mit débout, prit le cahier d’appel et 
sortit dans le hall long et obscur, qu’elle 
traversa sans hâte. Au bout du couloir, 
il y avait la première S, une classe assez 
nombreuse et  très bruyante, qui l’épui-
sait complètement chaque fois. Il y 
avait des adolescents très intelligents, 
mais qui ne se laissaient pas diriger ou 
persuader facilement. Pas question de 
les obliger de noter dans leurs cahiers, 
maintenant, le dernier jour de cours et 
impossible de les faire chanter des noëls 
comme c’était l’habitude parmi les 
profs de langues étrangères avant les 
vacances de neiges.  

            Anne ouvrit la porte blanche se 
trouvant au bout de couloir, mais là, il 
n’y avait personne. Pas un élève, pas un 
cartable mais un silence absolu. Elle 
prit place derrière le bureau et attendit. 
Elle savait que les voix des ados al-
laient bientôt retentir entre les murs, ils 
étaient en retard, c’était tout. Elle ouvrit 
son agenda pour vérifier la situation 
scolaire, quand, à l’entrée firent leur 
apparition deux têtes blondes : 

- Bonjour, madame, excusez-nous 
d’être arrivés en retard,  mais on nous a 
annoncés de nous présenter à la biblio-
thèque ! 

- À la bibliothèque ? Pourquoi ça ? dit-
elle étonnée. 

- On nous a dit que vous étiez là, à nous 
attendre …. 

- Moi, vous êtes sûrs ? 

- Oui, c’est l’élève de service de l’étage 
qui  a fait l’annonce….Il a parlé des 
invités de la mairie, des débats …...les 
autres sont encore dans la salle de festi-
vités du lycée…. 

- Ils ne reviennent pas en classe ? de-
manda-t-elle un peu inquiète car elle ne 
voulait pas que le proviseur se rende 
compte qu’elle n’était pas avec ses 
élèves. Celui-ci faisait peur avec son air 

sévère, la voix grave et le regard qui 
paraissait chaotique mais qui était en 
réalité, bien contrôlé. Il portait des 
lunes à verres gros, on dirait qu’il était 
mal voyant mais seuls les avertis sa-
vaient que ce n’était qu’une apparence. 
Anne était effrayée à l’idée d’être con-
voquée dans son bureau pour donner 
des explications. Dites-leur de revenir, 
envoyez un message, vite, s’il vous 
plaît, monsieur Jourdain commence son 
tour habituel. 

- Madame, c’est Mathieu qui a répondu. 
Ils vous attendent là ….ils ont envie de 
voir un film et discuter là-dessus, un 
film français si vous voulez…. 

- Merde, pardon j’ai voulu dire perdent, 
ils perdent le temps là ….Anne ne di-
saient jamais de gros mots à l’école, 
mais aujourd’hui elle ne put pas se 
l’interdire. Ce Mathieu-là, il avait dé-
passé les bornes cette fois-ci, le petit 
insolent….Le chef du groupe, l’initia-
teur, il incitait les autres à déranger et il 
s’en sortait toujours…Il y a eu, plu-
sieurs fois des discussions contradic-
toires entre eux deux, car Mathieu Le-
blanc emportait, malgré le règlement 
intérieur, sa guitare en classe ce qui la 
rendait folle. Il refusait toujours de s’en 
séparer ou de la déposer dans la salle de 
bagages et promettait de ne jamais répé-
ter le geste mais il l’oubliait les se-
maines suivantes.  Je vais lui faire voir, 
cette créature, il va payer…. 

- Vous attendez là, dit fermement la 
prof, je reviens tout de suite….Et la 
jeune femme quitta la salle vite, sans 
regarder derrière. Elle s’efforçait de 
cacher sa colère, de se maîtriser, ne 
sachant pas quoi répondre si on lui po-
sait des questions. Elle allait inventer 
quelque chose. Elle arriva devant la 
porte de la 
salle de 
festivités 
elle eut du 
mal à l’ou-
vrir, mais 
elle réussit 
finalement 
et à son 
grand éton-
nement elle 
vit des 
jeunes de sa 
classe sur la 
scène et qui 
se mirent à 
chanter à sa 
vue. Au 
centre, il y 
avait Ma-

thieu avec sa guitare qui chantait avec 
les autres Joyeux anniversaire, Heureux 
anniversaires, Tous nos vœux sont sin-
cères pour votre anniversaire… 

       Anne ne pouvait pas croire, 
oui, c’est ça, on est le dix-neuf dé-
cembre, je suis née le dix-neuf dé-
cembre, mais personne ne le sait…. Elle 
ne disait à personne, elle ne voulait pas 
fêter ce jour, elle souhaitait que cela 
passât inaperçu. Comment le savaient-
ils ? Elle n’avait aucune idée, mais elle 
se sentait envahie par un plaisir doux 
qui traversait son corps, en écoutant la 
chanson qu’elle ne connaissait que très 
bien, et qui sonnait si bien chez eux. Ils 
s’étaient mis en cercle et au milieu, par 
terre,  il y avait un gâteau d’anniversaire 
couvert de crème blanche et avec une 
seule bougie….Anne se laissa emporter 
par la musique merveilleuse, par les 
vers, elle avait oublié sa furie, le provi-
seur et le règlement intérieur, elle était 
là, c’était un moment unique et ce qui 
comptait c’étaient les voix qui mon-
taient et la rencontre qu’elle avait faite. 

     Comment avait-elle pu se 
tromper à tel point ? Ses élèves ….ils 
pouvaient pousser quelqu’un à bout, 
mais ils pouvaient aussi transporter aux 
anges, faire sentir le paradis… 

    Elle s’en alla, le gâteau dans 
ses mains, en concluant Le métier de 
prof n’est pas si compliqué…bon, c’est 
compliqué mais c’est beau…  

Prof. Cristina Florea 

Histoires de mon école II 

Sate din Maramureș 
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Ne cessez de rêver! 

 Il y a des moments dans la vie 
quand on ne sait pas ce que l’avenir 
nous réserve et on ressent une profonde 
crainte, mais on doit penser d’une ma-
nière positive pour faire de bonnes 
choses qui nous assurent un avenir en 
couleurs.  

 Il y a deux semaines, ma cou-
sine qui  a été partie à Paris pour cinq 
jours m’a raconté  une histoire qui m’a 
fait changer le mode dans lequel je vois 
la vie avec ses  moments tristes ou heu-
reux. Claudine, ma cousine, a entendu 
cette histoire quand elle était à Paris et 
elle en a été émue. Claudine m’a racon-
té qu’il y a dix ans, à Paris, un petit 
garçon se promenait dans les rues de la 
ville seul et, comme sa famille était 
pauvre , il devait travailler toute la 
sainte journée. L’enfant qui s’appelait  
Pierre et qui avait onze ans en souffrait 
beaucoup et il espérait qu’un jour il 
ferait quelque chose pour aider sa fa-
mille.  

  Pierre était très triste parce 
qu’il n’avait pas une enfance heureuse 
et un samedi matin, il a décidé d’aller 
dans le parc pour voir les filles et les 
garçons de son age  jouer. Pierre  restait 
assis sur un banc en regardant les en-
fants heureux. Une petite fille, Sarah, 
qui était la fille  d’un manager d’un 
grand musée de Paris,  a parlé avec 
Pierre et l’a invité jouer avec elle.  Ils 
sont devenus de bons amis. Le  petit 
garçon a ranconté sa situation à sa nou-
velle amie, mais cela n’a pas changé la 
situation car elle ne faisait pas de diffé-
rence entre les enfants riches et ceux 
pauvres. 

 Un jour, Sarah a invité Pierre 
chez elle et ils ont décidé de peindre. Le 

père de Sarah  leur a apporté les cou-
leurs. Sarah a dit à Pierre de peindre ce 
qu’il voulait, mais il se sentait sans ins-
piration. Pierre est resté quelques mi-
nutes immobile, en pensant à ses grands 
rêves et il a commencé à  peindre. À la 
fin, Sarah et son père ont été éblouis de 

la peinture de Pierre. Il a peint un très 
beau paysage d’été, avec  beaucoup  de 
couleurs et le père de Sarah lui  a dit: 
“Cette  peinture est ton coeur, plein de 
couleurs  et de bonté”. 

 Il a décidé de mettre  la pein-
ture de Pierre dans l’exposition du mu-
sée et cela est devenue très populaire. 
Piere a gagné beaucoup d’argent avec 
lequel il a aidé sa famille. Il s’est rendu 
compte que ses rêves sont devenus réa-
lité et il a décidé de continuer à peindre 
un monde colorié. Cela a été le moment 
dans lequel Pierre a commencé à voir 

son avenir en couleurs et, avec travail et 
perséverance  il est devenu un peintre 
célèbre. Aujourd’hui, Pierre  est un 
peintre très respecté qui n’a pas  oublié 
son passé. C’est la raison pour laquelle  
il essaie de rendre plus coloriée la vie 
des autres enfants dans la même situa-
tion que lui. Il les aide beaucoup et con-
tinue à réaliser  de belles peintures dans 
son style caractéristique : vivant et plein 
de couleurs. 

 Cette histoire est un bon 
exemple  de la réussite d’un enfant 
pauvre qui n’a pas cessé de rêver à son 
avenir en couleurs. Toute en gardant 
son espoir et à l’aide de ses amis,  
Pierre a commencé à cultiver son talent 
et il a réussi à avoir  une belle carrière 
et une belle vie. Les moments difficiles 
dans la vie nous rendent tristes  et on a 
la tendance de renoncer très facilement, 
mais on doit apprendre que si nous 
avons de grands rêves, avec un peu 
d’aide et de perséverance, nous pouvons 
les transformer en réalité, nous pouvons 
peindre notre avenir en couleurs.  

Iuliana Ioana Geroșanu, 
clasa a XI-a E 

Mocănița de pe valea Vaserului, Maramureș 

Satu Mare 
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La beauté de l’Orient 

 L’humanité, comme on le sait, 
a traversé beaucoup de moments dans 
l’histoire pour que nous ayons tout ce 
que nous avons aujourd’hui: la peinture, 
la muique, la littérature, les produits 
culturels de l’activité humaine pour 
rendre notre vie plus belle. J’espère 
avoir un avenir dans les couleurs de 
l’ancien Orient  avec ses bâtiments 
pleins de mystère et ses âromes de car-
damome et d’épices, parce que je sens 
que c’est ma vocation. 

 De nos jours, les gens ne pen-
sent pas à leurs âmes, et je trouve ça  
une grande erreur. Pour avoir un avenir 
lumineux, nous devons trouver nos 
propres couleurs, mais où les chercher? 
Dans les activités que nous faisons en 
ressentant un profond plaisir. Ces cou-
leurs ont une  capacité énorme à trans-
former l’âme et aussi l’avenir dans des 
choses auxquelles nous n’avons pensé, 
ni même une fois. Nous pouvons colo-
rier notre avenir avec les couleurs que 
nous trouvons dans les activités de 
chaque jour. C’est comme un épanouis-
sement spirituel qui ne peut pas être 
atteint par des méthodes communes. 
L’avenir est pour les uns une crainte, 
mais pour les autres - juste un autre  pas 
dans la vie.  

 Moi je suis passionnée par 
l’histoire et, pour observer comment ces 
couleurs ont influencé l’évolution artis-
tique et l’avenir aussi, je vous propose 
l’exemple de la Perse ou de l’Iran ac-
tuel, un grand empire avec des valeurs 
culturels bien connues dans tout le 
monde. Tout au long de son histoire, au 
carrefour de l'Orient et de l'Occident, 
vont se succéder des souverains, de 

grands rois et de prestigieuses dynas-
ties.  Les anciens Perses ont construit 
des mosquées en couleurs magnifiques 
pour ilustrer la beauté de leur pays, et 
pour montrer à toutes les générations 
comment ils ont transformé leur rêve en 
réalité. De l’Isfahan à Chiraz, ces bâti-
ments sont partout en Iran pour exposer 
l’héritage culturel de ce pays. Je crois 
que dans tout le monde les gens ont 
essayé d’exprimer leurs rêves en cou-
leurs parce qu’on peut voir dans les 
innombrables oeuvres d’art, mais on ne 
trouve nulle part cette richesse comme 
en Iran. 

 Nous ne devons jamais cesser 
de rêver à notre avenir. On peut utiliser 
des couleurs pour créer une image tem-
poraire, un modèle qu’on doit suivre 

avec perséverance. Toutes ces civilisa-
tions nous  ont donné l’exemple que 
notre avenir doit être colorié, que nous 
devons rêver à notre objectif. Alors 
prenez l’habitude d’observer les petites 
choses autour de vous! Sachez appré-
cier la chaleur du soleil sur votre peau, 
le contact de vos pieds qui touchent le 
sol quand vous marchez, la décoration 
du restaurant où vous mangez. Le fait 
de remarquer ce genre de choses fera 
taire votre esprit vagabond pour vous 
permettre d’apprécier chaque instant. 
L’avenir est beau juste si l’on peut se 
rejouir de chaque moment et de cette 
façon, les couleurs apparaîtront dans 
notre vie.  

Lungu Ștefania, 
clasa a XI-a E 

Casă din Maramureș 
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Les mots 

À mon avis, les mots ont une 
signification pour chaque personne. Par 
eux, on peut exprimer des sentiments, 
des émotions et des idées. Quand j’en-
tends la phrase « Les mots peuvent 
changer le cours d’une vie », je pense 
premièrement à l’amour. 
        Une première caractéristique 
que les mots pourraient avoir est la sim-
plicité. Je crois qu’une phrase dite avec 
élégance et respect peut séduire une 
femme. Elles aiment entendre un lan-
gage développé, plein de sincérité. Si 
on connaissait l’art de parler avec des 
figures de style, avec une voix douce et 
sensible, on séduirait la personne qu’on 
adore.  
        Bien sûr, les mots jouent des 
rôles importants dans tous les do-
maines. Si les parents savaient com-
ment ils doivent s’adresser à leurs en-
fants, les jeunes n’auraient pas peur de 
s’exprimer devant eux et ils n’auraient 
plus de problèmes dans leur relation. 
Un langage mauvais a des consé-
quences sur le développement d’un 
enfant. 
        Je suis sûr qu’il est très impor-
tant que les profs sachent un langage 
spécial de faire leurs élèves aimer le 
sujet. Il y a des maîtres qui ont un « 
pouvoir » magique par lequel ils réus-
sissent de se faire comprendre à tous. 
Plus le professeur est intéressé de ses 
élèves, plus ils aiment ce qu’ils appren-
nent. 
        Je pense que la même situation 
est dans la relation entre les médecins et 
les patients. Ils devraient avoir de la 
patience et d’expliquer les traitements 

de manière que les hommes le com-
prennent. Je sais qu’il est très difficile 
d’être un docteur aujourd’hui, mais ils 
ont besoin d’une qualité très impor-
tante, d’être un homme. Dans la société 
contemporaine, l’argent a changé les 
règles traditionnelles et tout le monde 
veut l’avoir de plus en plus. 

        En conclusion, les 

mots qu’on utilise chaque jour peuvent 

obtenir une signification spéciale dans 

différents contextes et ils ont la capacité 

de changer la vie de quelqu’un.  

Marinescu Radu Marian, 
clasa a XI-a A 
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Declin  
Autor: Iuliana Lunca, clasa a XII-a G 
 
Zgârie cu unghii de sidef 
măști de porțelan 
pe care le-ai ascuns  într-un vechi sertar. 
Unde ți-e perfecțiunea? 
te-a părăsit și ea, 
au rămas urme de buze 
pe ceștile de cafea. 
Te-au părăsit și ochii, 
zi-mi încotro acum 
când toți sunt deasupra ta? 
Acoperă-ți goliciunea, 
aruncă-n ochii ăia negri 
iubirea și timpul ce-a stagnat 
și acum adu-ți aminte, fată, 
tu pentru ce te-ai adunat? 
 
 

Scurt „cântec” de primăvară 
Autor: Prof. Ion Busuioc 
 
Frunză verde, crudă iară, 
Bine-ai venit, primăvară! 
Cu drag eu te-am așteptat 
Și ai apărut în sat! 
 
Tu faci pomii să-nflorească, 
Iarba verde ca să crească... 
Tu faci să-nfrunzească nucul 
Și, în el, să cânte cucul! 
 
Tu cobori din deal în vale, 
Oamenii îți ies în cale, 
Că ești frumos îmbrăcată 
Și de flori înmiresmată! 
 
Păsările te-nsoțesc, 
Cântă și se-nveselesc, 
C-au scăpat de iarna grea 
Și a lor este lumea! 
 
Frunză verde, crudă iară, 
Bine-ai venit, primăvară! 
Cu drag toți te-am așteptat 
Și ai apărut în sat! 
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Bătrânul cuc din vârf de nuc  
Autor: Ion Busuioc 
 
A aflat cucul de mine 
Și-a venit din depărtare, 
Să mă-ntrebe de mi-e bine 
Și să-mi dea o-ncurajare. 
 
„Bu-su...Bu-su...” striga cucul 
Așteptând să ies afară,  
Complice fiindu-i nucul 
Și o vrabie fugară. 
 
Am ieșit cu bucurie 
Să-mi salut bătrânul cuc, 
I-am făcut fotografie 
Și l-am pus și pe Facebook. 
 
Mi-a cântat plin de lumină 
Și-nainte ca să zboare, 
El mi-a spus c-o să mai vină, 
Primăvara viitoare. 
 
Mulțumesc, bătrâne cuc!... 
Să mai vii pe strada mea, 
Să mă strigi din vârf de nuc 
Și am să ies la mata.  
 
 

Poate...(Provocare poetică prin...„P”) 
Autor: Ion Busuioc 
 
Poate-i prea pătimașă propria-mi poezie, 
Poate pericolul pândește printre poante, 
Poate poeticul pătrunde prin prostie, 
Poate-mi provoacă pagube, pe-o parte. 
 
Poate primesc pahare poleite, 
Poate primesc pumni, palme, pietre, poate... 
Poate produc poezii potrivite, 
Poate provoc poeții prin...personalitate! 
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Noapte cu lună plină 
Autor: Ion Busuioc 
 

Răsărită-n vârf de deal, 
Luna, ca un felinar, 
Se întrece foarte tare 
Cu „felinarul” din...vale! 
 
Multe luminițe-n noapte 
Luminează hăt...departe! 
Dar, strălucitoare-i una 
Și aceasta este...LUNA! 
 
Bolta cerului, senină, 
S-a umplut iar de lumină... 
Pentru asta e de vină 
Numai Luna, că e...plină! 
 
Toată noaptea luminează 
Și pe toți ea ne veghează. 
Multe secrete deține 
Și de-aia-i PLINĂ...de sine! 
 
Până-n zori va fi vedetă 
Și va fi foarte discretă, 
Numai dacă-ncep revolta 
Norii, invadându-i bolta! 
 
Luna galben-arămie, 
Parc-ar vrea să-mi spună mie... 
Dar, nu știe cum să-mi spună: 
-Somn ușor!...și...NOAPTE BUNĂ! 
 
 

De Ziua Internațională a Poeziei (21 martie 2017) 
Autor: Ion Busuioc 
 
Te-am tot curtat, măi dragă poezie, 
Am încercat să te creez cu frenezie... 
Dar, tu m-ai refuzat cu toată stima, 
Iar eu, prieten am rămas numai cu rima! 
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Vulcanul 
Autor: Ion Busuioc 
 
Vulcanul e, cum știm din geografie, 
Un munte care-aruncă-n aer lavă, 
Produce pagube o mie 
Și-omoară oameni cu a sa otravă. 
 
El nu erupe zilnic, lunar sau an de an, 
Mai are perioade când stă în așteptare, 
Dar când o face, n-o face chiar în van, 
Căci lava sa fertilizează-ogoare. 
 
Eu, însă, cunosc un altfel de vulcan, 
Care-și revarsă lava-n erupții liniștite, 
Precum vulcanul islandez sau hawaiian, 
Căci lava lui conține...versuri potrivite. 
 
Mai rar, erupe exploziv... 
Și mai aruncă-n oameni cu...rahat, 
O face doar de are vreun motiv 
Și doar atunci când este atacat. 
 
Are și perioade lungi când tace 
Și pe-al său coș nu mai scoate nimic, 
Trăiește cu speranța că energia/inspirația i se va reface 
Și-o să mai dea năvală c-un râu de lavă cât de mic. 
 
Vulcanul cu pricina vă lasă-acum cu bine 
Și-n versuri calde el vă pupă... 
Și sper ca-n viitorul care vine, 
Să nu se stingă brusc, ba chiar să mai erupă!!!  
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1. Proiectul didactic ,,Valori ale cul-
turii și civilizației anglo-saxone” pen-
tru clasele V-VIII, cu următoarele 
subcomponente: 

Sărbători UNESCO: Ziua Europeană a 
Limbilor, Ziua Internațională a Educați-
ei, Ziua Internațională a Drepturilor 
Omului, Ziua Internațională a Mamei, 
Ziua Internațională a Copilului; Obice-
iuri, tradiții: Our Halloween Festival, 
Guy Fawkes' Night, Thanksgiving Day, 
Christmas, Easter; Personalități de re-
nume mondial: Albert Einstein, Elvis 
Presley, Martin Luther King, Princess 
Diana, The Beatles, Henry VIII, etc.; 
Locuri și evenimente faimoase, etc.; 

2.  Literatura pentru copiii din clase-
le V-VIII - selecție de texte din poves-
tiri, povești, romane; poezii; scurte pie-
se de teatru pentru stimularea elevilor 
către lectură și arte; 

3.   Proiectul JOY! pentru clasele V-
VIII - mini-festivaluri, spectacole ka-
raoke, interpretări de roluri, povești 
faimoase răstălmăcite, glume; elemente 
de astrologie; cunoaștere (inter)
personală; 

4.  My Treasure Chest - Por tofoliul 
personal al elevului cu proiecte specifi-
ce temelor studiate la limba engleză, 
bazate pe elemente de vocabular, struc-
turi gramaticale, elemente grafice, cu-
loare și imagini; 

5.  Gramatica pictată - structurarea 
informației referitoare la numărul sub-
stantivului, timpurile și modurile verbu-
lui sub forma  unor jocuri și povești 
didactice, în forme grafice atractive și 
ușor de memorat pentru elevi. 

6.    Eco-sensibilizarea artistică - apli-

carea unei metode didactice care asigu-

ră produse finale interesante și atractive 

prin interdisciplinaritate: limba română, 

limba engleză, educație plastică, educa-

ție ecologică și utilizarea calculatorului, 

prin stimularea creativității și a sensibi-

lității, precum și prin cultivarea unor 

valori și atitudini positive față de lumea 

înconjurătoare. 

ACTIVITY PLAN  

 

Teacher: Camelia VASILESCU 

School subject: English (as a Foreign 

Language)  

Data:  April 3rd 2017 

School: Școala Gimnazială Nr. 1 More-

ni 

Grade: 5   

Level: Starter 

Teaching Unit: “The Plural of the 

Nouns”   

Lesson title: “The Stupid Goose - Irreg-

ular Plurals” 

Type of lesson: acquisition of new lexi-

cal items and consolidation of the 

speaking competence  

Textbook: - 

Key-competences (2006/962/EC):  com-

munication in foreign languages, art 

abilities, social attitudes  

General competences: understanding 

and production of oral and written mes-

sages  

Specific competences:  

Listening: 1.2. Identificarea unor in-

formaţii specific dintr-un scurt mesaj 

audiat, articulat clar, emis cu o viteză 

normală (1.2. Identifying key-elements 

of an oral message, clearly delivered at 

the normal speed in the target lan-

guage);  

Speaking:  2.1. Descrierea persoanelor 

și a unor evenimente (2.1. Describing 

people and events); *2.4 Relatarea, pe 

scurt și fluent, a unui eveniment (*2.4. 

Narrating an event briefly and fluently); 

Reading:  3.3.  Asocierea informaţiilor 

factuale dintr-un text citit cu o imagine/ 

un set de imagini (3.3. Associating fac-

tual information to a picture/ a set of 

pictures); 

         Writing:   4.2 Redactarea 

unor paragrafe despre evenimente și 

persoane, după un plan dat (4.2.            

writing a paragraph on events and/or 

people, according to a given plan) 

Didactic content:  

1. Topic: Copilul şi lumea încon-

jurătoare ( Children and their surround-

ing world) 

2. Communicative function: (3). a de-

scrie persoane (describing people, ani-

mals, things) 

3. Vocabulary areas: Nouns with irregu-

lar plurals 

4. Grammar structures: the Present 

Tense Simple  

  Lesson aims: 

to consolidate the students’ competence 

of listening to instructions for a didactic 

task; 

to give the students practice in differen-

tiating  between the singular and the 

plural of the nouns; 

to develop the students’ ability to use 

language in real life situations; 

to develop the ability of information 

transfer from a grid into a set of sen-

tences. 

   Operational objectives:  

            The students will be able to: 

listen and understand a short funny sto-

ry;   

use the new vocabulary in both con-

trolled and real contexts; 

turn the singular forms into plural ones 

in funny sentences   

   Skills:  reading, speaking, listening, 

writing 

Didactic strategy:  active-

participative 

Methods and techniques: conversation, 

presentation, drawing, explanation, vo-

cabulary exercises 

Resources:  

1. Time: 35 minutes;  

2. Human Resources: the participants to 

the pedagogical meeting; 

3. Didactic aids: sheets of paper, cray-

ons, pictures, blackboard.  

Activities: info-transfer into a grid, 

matching exercise, identifying key 

words  

Class management:  Whole class, Indi-

vidual work, Pair Work, Group Work  

Evaluation methods: oral monitoring, 

systematic observation, group work 

monitoring, verbal appreciation, forma-

tive evaluation, peer evaluation 

Types of interaction: Teacher-Students, 

Students-Teacher, Students-Students 

Values and attitudes:  

 - encouraging the students to 

freely express their stories 

 - acquiring basic communica-

tive control over the topic discussed, as 

well as the confidence to      be-

come more proficient in the future; 

 -  stirring the students’ imagi-

nation  

Anticipated difficulties and potential 

solutions :  

1. Students’ communication barriers 

due to the presence of a new teacher – 

The new teacher will create a positive, 

friendly class atmosphere;  

2. Slow speed of accomplishing the 

didactic tasks - The teacher will adjust 

the number of tasks to the particularities 

of the educational group; 

 Bibliography and electronic 

resources for information: 

    - Programe şcolare Limba engleză, 

clasele a V-a – a VII-a, aprobate prin 

Ordin al ministrului, București,  2009 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:RO:NOT
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THE STAGES OF THE LESSON  

Activity 1. Class organisation 

Aim: to organise the class 
Procedure: 

Teacher – greets the students, checks attendance, writes the date on the blackboard 
Students – greet the teacher, prepare their task sheets and pens 

Interactions: T – Ss; Ss – T 
Skills involved: speaking 
Time: 1 minute 
Didactic methods and techniques: conversation 

Activity 2.  Warm-up 

a) Aims: to break the ice 
Procedure: 

Teacher – starts telling a short joke: A little boy to his busy mother: "A story for you!, he says. "It's 
very short. Remember the fine vase of flowers on the table and my ball? Well,  here is the ball. But 
no vase!" 

    The teacher listens to the students’ reactions and invites the students to work in pairs and draw the 
main elements on the task sheet and on the blackboard. 
  The students draw the boy, his mother, a ball, a vase, flowers and a table. 
Interactions: T – Ss; Ss – T; PW 
Skills involved: speaking 
Time: 3 minutes 
Didactic methods and techniques: conversation, dialogue, drawing 

Activity 3.  Lead – in 

Aims: to pave the way to the lesson content; to announce the title of the lesson;  
Procedure: 

Teacher – divides the class into groups of four and asks the students to write the nouns involved in the 
joke into two columns with the headings: Singular and Plural and then write the lexical items on the 
blackboard. 

Teacher - asks the students to provide one word for a boy and a girl (children) and a common element 
for their teacher and the mother (women). She introduces the title of the lesson The Stupid Goose” and 
presents the aims of the lesson. 

Students – think and give oral and written answers; note the title of the lesson in their notebooks 
Interactions: T – Ss; Ss – T; GW 
Skills involved: speaking, making notes 
Time: 5 minutes 
Didactic methods and techniques: conversation 

Activity 4.  Presentation 

Aim: to introduce lexical items specific to the topic 
Procedure: 

Teacher  – links the presentation to the previous activity term “children”  and   tells the children the 
story "The Stupid Goose", focusing on the key elements of the story and accompanying  them 
with funny drawings on the blackboard; 

Students –follow the story and draw the key-elements: man - men, woman - women, child - children, 
person - people, tooth - teeth, foot - feet, goose - geese, mouse -mice, fish - fish, sheep-sheep, ox -
oxen. 

   Interactions: T – Ss; Ss – T; 
Skills involved: speaking 
Time: 9 minutes 
Didactic methods and techniques: controlled practice 
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Activity 5.  Practice 

Aim: to offer the students opportunities of practising the irregular plurals 
Procedure: 

Teacher   – asks the students to tell the story and pronounce the words several times                    and 
listens to the students’ answers; She asks the students to turn the following sentences into plural: 

1. This woman is happy.   2. That man is here.  3. The child has got a ball. 
4. The mouse likes cheese. 5. There is a sheep in my bag. 6. A fish can swim. 
 Students – tell the story and identify the common aspects  regarding the nouns (Possible answers: a-e; 
oo-ee; singular=plural).  They turn the sentences into plural. 

Interactions: T – Ss; Individual work; Ss – T; 
Skills involved: speaking 
Time: 4 minutes 
Didactic methods and techniques: oral presentation 

Activity 6.  Production 

Aim: to focus on specific information in the lesson using it in a personal context 
Procedure: 

Teacher   – asks the students to make sentences according to the model of the previous ones using the 
nouns that are not mentioned: person, tooth, foot, goose, ox. 
 Teacher   – asks the students to write a short paragraph on TWINS according to the model: 
This man is Mr. Tim Simpson. He's got a twin brother, Sam. Tim and Sam are good men. 

             Students   – make sentences and short paragraphs according to the model 
Interactions: T – Ss; Individual work; Ss – T;             Skills involved: speaking, making notes 
Time: 5 minutes        Didactic methods and techniques: semi-controlled practice, oral presentation 

Activity 7. Follow up 

Aim: to consolidate the students’ level of acquisition of specific information 
Procedure: 

Teacher   –  asks the students to fill in the grid then swap their task sheets and score them Students   –
fill in the grid  and then report to the class 

Interactions: T – Ss; Individual work; PW; Ss – Ss;       Skills involved: making notes, speaking 
Time: 5 minutes                                   Didactic methods and techniques: oral presentation, fill in 

Activity 9.  Evaluation 

Aim: to evaluate the students’ activity 
Procedure: 

Teacher   – expresses appreciation for the quality of the students’ activities and listens to the students’ 
replies 
Students – listen to the teacher ‘s appreciation and express their opinions on the lesson 

Interactions: T – Ss;  Ss – T 
Skills involved: listening, speaking 
Time: 2 minute 
Didactic methods and techniques: dialogue 

Activity 10. Assignment 

Aim: to consolidate the students’ writing competence 
Procedure: 

Teacher   – Write a short paragraph describing people, animals or things mentioned in the lesson 
"Irregular Plurals". 
Students – listen to the teacher‘s instructions and make notes. 

Interactions: T – Ss;  Ss – T 
Skills involved: listening, speaking 
Time: 1 minute 
Didactic methods and techniques: dialogue 

Prof. Camelia Vasilescu  
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Galerie de fotografii 

Mara Iordăchescu, clasa a VI-a A 

Andreea Popescu, clasa a IX-a F 

Ema Maria Guțu, clasa a IX-a E 

Bianca Gheorghe, clasa a IX-a F 
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Galerie de fotografii din Săptămâna „Școala altfel” 

Atelier de lectură 

Radio orientare 

Atelier de voluntariat 

Ziua Pădurii 

Ziua Pădurii 
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Galerie de mărțișoare -  prof. coordonator Ileana Ștefan 
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