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Daca… 
» Prof. Laura Diţoiu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Recunosc, scrierea eseistică a lui Finkielkraut a 

reprezentat un moment sastisesc pentru conturul imperfect pe 
care îl atribuisem literaturii franceze contemporane. Legasem, 
demult, o etichetă ce limita scrierile franceze la secolul al XIX-lea; 
diletantă, mă oprisem la Lamartine, Hugo, Stendhal, Sand, 
Baudelaire, Flaubert, Balzac, Dumas, Mallarmé, Verlaine, Moréas, 
Zola. Volumul Şi dacă dragostea ar dăinui1, pe care îl privisem 
cu o urmă de cutezanță, lăsându-mă influenţată de titlul uşor 
romanțat, reprezintă o nouă filă în tomul voluminos al iubirii. 
Ideea curajoasă ce se desprinde din paginile lui Finkielkraut 
scrutează i u b i r e a, defectuos înţeleasă de modernitate. Într-un 
mod inedit, ni se atrage atenţia asupra libertății iubirii, din care 
am făcut, mai mult publicitar, un stindard al lumii actualităţii. 
Culant, împărtăşeşte cu noi iluziile încâlcite ce definesc termenul 

                                                 
1 Alain Finkielkraut – Şi dacă dragostea ar dăinui, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2015 

- 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alphonse_de_Lamartine
https://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stendhal
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Sand
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
https://ro.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
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dragoste, dezaprobă moravurile societăţii, dar este prea inteligent 
să le condamne.  

Deşi identificăm o antiteză între trecut şi prezent, amorul, 
copilul pribeag, a devenit rege, unul ce  suportă cu greu povara 
timpului, iar prin cuvântul timp suntem determinaţi să înţelegem 
o întreagă mişcare… socială. Azi, ni se spune că avem libertatea 
de a iubi pe cine vrem, cum vrem, când vrem, că nu mai suntem 
încorsetaţi de rigori sociale, ceea ce suprimă orice idee de 
responsabilitate sau consecinţă. Finkielkraut, subtil, măsurat, 
atent,  ne răstoarnă toată această iluzorie teorie printr-o singură 
întrebare: E oare de ajuns să iubeşti ca să ştii să iubeşti? 

Şi pentru că tema e atât de generoasă, autorul extrage un 
adevărat roman din romanele unor scriitori consacraţi2. În 
paginile sale, aparent întâmplător, Finkielkraut analizează patru 
poveşti de iubire, fiind contrariat, chiar debusolat de reacţiile şi 
deciziile personajelor. Cu talent şi inspiraţie, ne prezintă un cub, 
cu feţe multiple, ce îl denumeşte generic „iubirea”. În trecut, cubul 
se rostogolea greu, oprit de varii interese: economice, de voința 
familiei, de cutumă, de morală, de preconcepţii şi chiar de religie. 
În prezent, cubul a devenit cerc, iar faţetele par să spună continuu 
acelaşi lucru: nevoia de iubire e o nevoie cu caracter efemer, ce 
stă sub semnul goanei spre împlinire. E drept, am transformat 
barierele şi ne considerăm liberi, stăpâni pe situaţii, dar atingem 
nu sentimente, ci senzaţii de consum.  

 
Conferind temei amoroase un loc preponderent, ba chiar 
central, această civilizaţie a favorizat apariţia unui tip 
uman particular, homo sentimentalis, omul sentimental 
sau, mai precis, omul care-şi venerează sentimentele şi eul 
sensibil. Pe scurt, noi, europenii, am dublat iubirea prin 

                                                 
2 * romanul Principesa de Clèves, Madame de Lafayette, 1678; * film, 
romanul Cele mai bune intenţii, Ingmar Bergman, o poveste  ce se derulează  
între anii 1909-1918; * romanul The Professor of Desire, Philip Roth (încă 
netradus în limba română), 1977; * romanul Insuportabila ușurătate a ființei, 
Milan Kundera, 1984; (apar, sporadic, personaje şi din alte romane). 
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iubirea pentru iubire, cu riscul de a o substitui pe cea 
dintâi cu cea de-a doua. (…) Iubirea pentru iubire o 
anulează pe destinatara iubirii. 

 
Cartea lui Finkielkraut are darul de a intriga cititorul, 

prin aforismele sclipitoare şi directe, ridică semne de întrebare, 
provoacă şi chiar oferă variante. Lejeritatea discursului îţi dă 
senzația că poţi pătrunde facil în tainele filosofice, dar, 
urmărind pagină după pagină, întâlneşti dese obstacole ce te 
întorc şi îţi atrag atenţia că nu ai reflectat îndeajuns. Ideea 
izbitoare a romanului vizează evoluția iubirii, a oamenilor, a 
nevoilor actuale în continuă prefacere. 

 
„Te iubesc” înseamnă a spune „Te voi iubi”, înseamnă 
să vorbeşti simultan la prezent şi la viitor, să te extragi 
din curgerea timpului, înseamnă, cum scrie Octavio Paz, 
„să conferi unei fiinţe efemere şi trecătoare două atribute 
divine: nemurirea şi imuabilitatea”. 

 
Aşadar, are iubirea suficiente resurse, suficientă 

determinare pentru ca, odată cu ridicarea tuturor restricţiilor, cu 
lichidarea tuturor tabuurilor, cu învingerea tuturor obstacolelor, 
să reziste probei timpului? E o întrebare ce va rămâne mereu 
deschisă nouă, tuturor celor ce încă suntem. Şi dacă Miron Radu 
Paraschivescu a numit culegerea de eseuri ale lui Alain 
Finkielkraut „romanul primăverii”, eu aş păstra cutezanţa 
candidă de la începutul lecturii şi i-aş spune…  

„romanul actualităţii”.  
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TRATAMENT PENTRU DELICATA 

EPIDERMĂ A RELAȚIILOR 

 
» Prof. Valeria Roşca  

Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 
                       

E diplomat... se spune despre câte unul care vorbește învăluitor, 

întorcând mereu cuvintele cu partea catifelată spre interlocutor. Acest 

tip de... diplomație previne  o mulțime de complicații care ar putea 

înflori pe delicata epidermă a relațiilor interumane. Ar putea chiar stârpi 

specia aceea de carii care roade liniștea unui om intoxicat cu vorbe. E 

poate o artă, sau numai un privilegiu al celor atenți la nevoile celorlalți. 

Cei mai mulți dintre noi pretindem că nu avem timp să fim diplomați. 

De fapt nu avem instrumentele și nici dexteritatea cu care să îmbrăcăm 

micile ființe de cuvinte în haine chic. Doar suntem ființe educate, ce 

naiba. Am învățat că în lume nu se iese oricum. Dar dacă e să ți se 

treacă cu vederea firea războinică ce bate cu pumnii ei tari în sticla 

fragilă a exprimării, apoi poți îmbrăca rapid costumul de sport. Și atunci 

aruncarea cu nuci în perete devine spectacol. Competiție–spectacol. 

Aruncarea cu ce-o fi. Nu de dragul adevărului aruncăm unii în alții cu 

micile dar îndesatele ghiulele ale vorbelor de plumb, ci, în cel mai fericit 

caz, din nepăsare. Îți vine să zici că cel care ține mai mult la adevăr 

decât la om, nu-și merită numele de om. Dar și cu adevărul acesta, e o 

întreagă încurcătură... Adolescenții (de ce să nu vorbim de ei de vreme 
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ce nu mai suntem noi adolescenți!) numesc adevăr drojdia aceea care se 

lasă după ce resentimentul fermentează îndelung. Tulbureala nu e 

adevăr. Și ca atare nu devii mincinos ori prefăcut dacă-ți ții  

bolboroselile iraționale închise pe dinăuntru. E o chestiune de politică 

interioară cum aerisești pivnița. Important e ca nimeni din cei nevinovați 

să nu cadă răpus sub emanațiile oxizilor rezultați din fermentații.  

Diplomația e o formă a eleganței. A distincției. Se asortează 

perfect cu o ținută atent aleasă. Te unge pe suflet. E deci din categoria 

lubrefianților. Face viața să alunece mai ușor pe dalele sârmoase ale 

experiențelor. Dar ce te faci dacă dincolo de zarea impecabilă a vorbelor 

și a măștii se întinde pustiul complotului, ori mlaștina disprețului atent 

ascuns în adâncurile neștiute?  Adolescenții (din nou lor le facem cu 

ochiul ca și cum noi, ăștia, trecuții, am ieși din discuție...) se tem de 

apele liniștite și adânci, le preferă pe cele învolburate și limpezi. Ce-ai 

în gușă și-n căpușă. Transparență deplină. Schimb scurt și intens de 

lasere. Fair-play. Dar cine a spus că relațiile interumane sunt relații de 

război ori de sport extrem? Firește că există insule ale prieteniei și ale 

edenicei colaborări. Firește că fiecare dintre noi descoperim la fiecare 

vârstă enclave ale afinității. Dar se pune problema: acolo, în micul 

nostru paradis relațional, mai folosește la ceva diplomația? Mai ai 

nevoie de eufemisme și tonalități lucrate actoricește care să țină în lesă 

tunetele temperamentale? Mai ai nevoie de farduri care să mascheze 

ridurile dezacordului? Oh, da!... Că te afli în privat sau public, ai avea 

nevoie să încerci ca detonarea trotilului enervării să se petreacă departe 

de privirea cuiva. E nevoie ca ființe vulnerabile aflate în preajmă să nu 

aspire odată cu aerul și așa poluat, micile ființe ale proastelor noastre 

dispoziții! E nevoie ca fiecare dintre noi să aibă un spațiu simbolic al 

curățirii în deplină intimitate. Catharsisul e o chestiune de igienă 

interioară. Nu poți pleca prin lume, nici măcar prin mica lume de acasă, 

cu scamele indispoziției sau ale iritării continue agățate la rever! Când 

ele se agață abia simțite(ca să nu spun nesimțite) de ființa ta vizibilă, e 

momentul să devii diplomat. Când ai semne că ai fost cotropit de 

colonia de afecte tulburi, declanșezi starea de urgență. Și scoți la 

înaintare diplomatul din tine. Atât cât l-ai lăsat să crească, el își va juca 

numărul. Și epiderma relațiilor interumane își va netezi subit cutele. Își 

va resorbi ca prin farmec inflamațiile. 
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TINERII   
și  LITERATURA 
                                                                    

» Prof. Cornelia Gheorghe 
Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

Nu mi-am propus în acest articol să fac o recenzie a excelentei 

cărți aparținând lui Alex. Ștefănescu ,,Mesaj către tineri. Redescoperiți 

literatura!”, apărută la Editura ,,Curtea Veche”, București, 2015, ediția 

a II-a, ci doar să mă opresc asupra a două cuvinte din titlu, TINERI și 

LITERATURĂ, din postura dascălului de limba română. 

Imperativul ,,Redescoperiți literatura” este sugestiv, adresat 

acelei categorii care se găsește la vârsta întrebărilor și a căutării de sine, 

literatura fiind, printre altele, o modalitate de cunoaștere și de evadare 

din cotidian. Pentru tânărul licean, literatura reprezintă și un obstacol pe 

care îl are de trecut la examenul de maturitate. 

Primul capitol „Ce nu scrie în manualele școlare”, debutează 

cu o nedumerire a scriitorului: „Pentru mine a fost o surpriză să constat 

că mulți dinte elevi studiază literatura cu o grimasă de dezgust, așa cum 

înghit tubul de cauciuc cei cărora trebuie să li se facă o endoscopie” - 

pag. 5 -, Alex. Ștefănescu percepând literatura ca o sursă de plăcere. 
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Aceia care discută cu atâta ușurință despre vestimentația la 

modă și muzică,ultimele noutăți în materie de look și telefoane mobile, 

rămân tributari literaturii,fiind vizibili puși în dificultate când sunt 

întrebați despre ultima carte citită, personajul preferat, autorul unui 

roman sau versuri știute. „Ne facem tot mai urâți și nu înțelegem de ce. 

Oamenii care citesc sunt frumoși” - pag. 11 - o afirmație pe cât de 

surprinzătoare, pe atât de adevărată care se prelungește în descrierea pe 

care autorul o realizează tinerilor care participă la Olimpiada Națională 

de Limba și Literatura Româna: ,,Acești tineri nu seamănă deloc între 

ei. Sunt inteligenți, au umor și o cultură literară bine însușită, dar 

fiecare în felul lui” - pag.13 - 

Alex. Ștefănescu este de 

părere că literatura se poate face 

chiar cu trei cuvinte, bine alese și 

decodificate de către cititor. Pentru a 

fi cât mai aproape de spiritul 

tinerilor, aduce în discuție ceea ce 

face parte din sfera lor de 

preocupări,internetul și SMS-urile, 

acestea din urmă pot conține 

,,literatură” în măsura în care cel 

care le scrie transmite sentimente 

sau stări - ironie, supărare, iubire 

etc. În ce privește internetul, autorul nu 

are reticențe, mărturisind că ascultă audio-book-uri, bucuria cea mai 

mare rămânând, totuși, răsfoitul tacticos al cărții. 

Deosebit de atractiv găsesc că este capitolul „Cum trăiește un 

om care trăiește pentru literatură”, cititorul tânăr descoperind un model 

pasionat de lectură până la uitarea de sine, demn și posibil de urmat și-n 

zilele noastre: „Citeam la întâmplare fără să mă simt zăpăcit de 

trecerea de la ceva la cu totul altceva. Fiecare carte o parcurgeam cu 

seriozitate, nu săream un rând. Poezia mă emoționa chiar și mai mult, 

îmi răscolea sufletul, mă făcea fericit. Un psihiatru a sfătuit-o pe mama 

să-mi interzică un timp cititul și să facă lungi plimbări cu mine” - pag. 

107. 

Lectura cărții lui Alex. Ștefănescu permite conturarea unui 

decalog al profesorului de literatură. 
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 Profesorul de română nu trebuie să țină cont 

de programe și manuale școlare. 

 Profesorul de română nu obligă elevii să-ți 

noteze ceea ce spune și nu plictisește pe elevi. 

 Profesorul de română trebuie să fie talentat. 

 Profesorul de română nu este formal. A nu se 

citi la clasă poeziile ca un articol de ziar! 

 Literatura nu se învață de frică, ci de plăcere, 

din curiozitate. 

 Profesorul de română predă ,,o minciună 

declarată” și îl ajută pe elev să creadă în altă 

realitate. 

 Profesorul de română îl ajută pe elev să se 

descopere, recomandându-i lecturi. 

 Profesorul de română are imaginație, spirit de 

observație, de înțelegere a psihologiei celuilalt și 

emoționează. 

 Profesorul de română citește mereu și 

redescoperă moduri de lectură. 

 Profesorul de română modelează oameni prin 

literatură. 

              

Ultimul capitol al cărții ,,Cum aș preda eu literatura dacă aș fi 

profesor” este străbătut de o doză de idealism prin imaginea celor doi 

actanți ai actului de predare-învățare: ,,Dacă aș fi profesor de română la 

un liceu, nu i-aș plictisi analizând operele literare într-un limbaj 

rebarbativ,nu le-aș pretinde să învețe pe de rost fraze critice,nu le-aș 

dicta biografii. Aș face cu totul și cu totul altceva. Le-aș cere elevilor 

să-mi recomande ei cărți bune și să-mi explice de ce anume le consideră 

bune. Apoi, în săptămâna viitoare, le-aș comunica impresiile mele de 

lectură, m-aș contrazice cu ei și aș stimula contrazicerile dintre ei.” 

Eu sunt profesor de română la un liceu și când vine vorba de 

lectură, mă lovesc ca de un zid de indiferența elevilor care pretextează 

că n-au timp, că nu înțeleg, că romanul are prea multe pagini etc. 

Tânărul care trebuie să iasă din școală educat, cultivat, cu un bagaj 
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rezonabil de cunoștințe, apt să promoveze un examen, se arată dispus să 

citească autorii canonici în două situații: când i se oferă un avantaj  sau 

când media este amenințată de o notă mică. De curând, am experimentat 

la clasa a XI-a lectura individuală în ora de curs. Ei citeau ,,Al. 

Lăpușneanul”, iar eu le citeam chipurile serioase, încruntate, concentrate 

și luminate de soarele care intra prin ferestre. Am imortalizat un 

asemenea moment rar cu peste 20 de elevi aplecați ca un semn de 

întrebare peste cărți și dintr-odată ei au devenit oameni frumoși pentru 

că citeau și făceau rost de cuvinte:  

 

,,Ca să citești o carte trebuie să cunoști o sută de mii cuvinte,  

nu doar trei sute, câte sunt folosite, în mod curent, în conversații.” 
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– 
 

» Daniela Iorgovan  
Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu 

 
           

„Ceea ce  face succesul unei cǎrți este sǎ o citeşti din curiozitate.  
Ceea ce îi aduce gloria, este sǎ o reciteşti pentru a-ți hrǎni spiritul.”  

(Alfred de Vigny) 
 

O carte te poate sensibiliza aparte, dar o poate face cu 
aceeaşi emoție doar pentru tine. Aşa cǎ nu fi trist atunci când o 
povesteşti dacǎ ceilalți o înțeleg altfel decât tine. Bucuria pe care o 
trǎieşti şi o retrǎieşti de fiecare datǎ când rǎsfoieşti o carte este 
unicǎ. De aceea simte şi resimte din plin universul nepǎtruns de 
imaginația ta pâna acum! 

 Citeşte orice! Oricâtǎ dramǎ, cǎci viața în sine ne aduce  
uneori şi dezamǎgiri; oricâtǎ comedie, cǎci, dacǎ nu am mai râde 
din când în când, am deveni insuportabili, atât noi, cât şi 
problemele noastre. Poți citi cǎrți de poveşti, romane de acțiune, 
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cǎci viața însǎşi  presupune acest lucru. Citeşte ziare, reviste, 
articole despre orice! Dar citeşte! Doar astfel poti deveni  mai 
cultivat şi poți dobândi facultǎți mentale pe care alții nu le vor 
avea vreodatǎ... 

Eternitatea unui om poate fi justificatǎ prin lucrurile bune 
sau mai puțin bune pe care le lasǎ în urma sa. Acum depinde doar 
de noi dacǎ depunem efortul necesar spre aceastǎ încercare . 

Poți face cererea pentru tine? Nu cere ajutor altora! Cere-
ți ție ajutorul si încearcǎ sǎ îti depǎşeşti limitele . Poți trǎi toatǎ 
viața într-o cochilie sau poți renaşte!  

La fel de bine poți sǎ fii depǎşit tu de situație, iar atât timp 
cât ai culturǎ generalǎ, vei avea un avantaj uimitor fațǎ de cei 
neinformați sau chiar nepǎsǎtori . Alege binele tǎu şi prin binele 
tǎu oferǎ o firimiturǎ de bunǎtate şi celor ce-ți solicitǎ ajutorul! 

Fii mandru de tine dupǎ fiecare rând sau paginǎ rǎsfoite cu 
interes, cǎci acestea vor constitui la un moment dat  împlinirea ta 
profesionalǎ. Sfatuieste-i şi pe prietenii tǎi sǎ lectureze împreunǎ 
cu tine şi  astfel veți aprofunda termeni livreşti pe care sǎ îi puteți 
folosi ulterior în cele mai neaşteptate  ipostaze. Veți ajunge sǎ ştiți 
mult mai mult decât stiați acum un an sau o lunǎ... Dar continuați 
în acelaşi ritm alert! 
    Nu ezitați nicicând sǎ vǎ bucurați sufletul cu misterul unei 
cǎrți. Fiecare are o semnificație pe care, dacǎ o deduci, te poți 
considera câştigat. 
     Aşadar,  cartea, fie ea cât de mare, nu îti poate face niciun 
rǎu, şi fie ea cât de micǎ, îți poate deschide  drumul spre labirintul 
de cunoştințe aflat chiar între paginile sale. 

Fiecare cititor este, atunci când citeşte, propriul  cititor. 
Opera scriitorului nu este decât un fel de instrument optic pe care 
îl oferǎ cititorului pentru a-i permite sǎ discearnǎ ceea ce, fǎrǎ 
acea carte, nu ar fi vǎzut în el însuşi.  ■                                                                                           
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 Copiii.  
supradotaţi 

 
» Prof. Adina Ungureanu  

Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

 
Unul dintre aspectele tratate de autoarea Muriel Barbery, în cartea sa 

Eleganţa ariciului , care mi-a atras atenţia în mod deosebit la o primă lectură şi 
care a devenit punctul de plecare al articolului, este cel legat de copiii cu 
capacităţi intelectuale deosebite care, devenind conştienţi de aceste dotări cu 
care sunt înzestraţi, se simt constrânşi de mediul familial şi social să adopte 
diferite roluri care să nu-i scoată dintr-un univers aşa-zis al normalităţii. Deşi 
acesta nu reprezintă tema romanului, totuşi, autoarea leagă subtil povestea 
micuţei Paloma de destinul puţinelor personaje cu adevărat speciale ale cărţii 
care, la rândul lor îşi ascund adevărata natură în spatele unor măşti anoste care 
le feresc de lume şi le ajută, în acelaţi timp, să trăiască în mijlocul ei. Pe scurt, 
Paloma decide ca, în ziua în care va împlini 13 ani să se sinucidă şi să 
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incendieze apartamentul pentru ca lecţia oferită familiei să fie cu adevărat 
deplină. Acest lucru se întâmplă deorece Paloma ştie că este un copil mult mai 
inteligent decât cei de vârsta ei şi înţelege că acest adevăr este refuzat sau 
ignorat de cei din jurul ei, chiar şi de familie. La şcoală se autoeducă pentru a 
părea mai puţin inteligentă, pentru a nu atrage atenţia asupra ei devenind astfel 
un caz insolit şi, deci, izolat. Paloma nu primeşte niciun sprijin şi nimeni nu pare 
curios de ceea ce se petrece cu adevărat în mintea ei. Ceea ce o face să-şi 
schimbe decizia finală a sinuciderii este descoperirea unor afinităţi cu alte 
personaje care o fac parcă să înţeleagă că purtarea unei măşti e necesară 
pentru a rămâne ea însăşi. 

Povestea Palomei este interesantă, presărată cu ironiile inerente ale 
copilului care înţelege mai mult decât cred alţii şi, oarecum, ideală în care 
copilul îşi este sieşi suficient şi capabil să găsească singur o soluţie pentru 
propria viaţă. Însă, totuşi, puţine destine ale copiilor supradotaţi se aseamănă 
cu al ei. Oamenii îşi doresc în general un copil normal, înţelegând prin 
normalitate ceva ce nu se distinge în mod frapant de realitatea pe care o trăiesc  
şi cu care, în mod stereotip s-au obişnuit. Copiii supradotaţi sunt copii cu nevoi 
speciale a căror dezvoltare depinde de  modul în care cei din jur îi percep şi se 
raportează la ei. 

Deși dificilă, identificarea copiilor supradotați are un rol extrem de 
important. Chiar dacă s-a speculat ideea că supradotații nu au nevoie de sprijin 
și evoluția lor va fi una ascendentă indiferent dacă ei sunt sau nu descoperiți și 
susținuți, totuși aceasta are un profund caracter extremist.  

Identificarea trebuie să implice părinții, profesorii, elevii, specialiștii 
deoarece copilul are nevoie de sprijinul acestora pentru a-și urma traseul 
dezvoltării în mod echilibrat. Descoperirea la timp face ca acesta să reușească 
să se integreze în mediul familial, social, educațional. Ea trebuie realizată în 
mod corect, deoarece erorile de selecție pot avea uneori efecte nedorite asupra 
indivizilor. 

Pentru că educația și viața, în primul rând, încep în familie, aceasta 
trebuie să fie prima care înțelege nevoile propriului copil și se adaptează 
acestora. Un copil special cere o atenție deosebită din partea părinților, iar 
aceștia din urmă nu sunt întotdeauna pregătiți pentru astfel de confruntări. 
Tocmai de aceea ei trebuie să apeleze la specialiști (consilieri școlari, 
psihologi). Poate că precocitatea legată de motricitate nu pune întotdeauna 
semne de întrebare. Ea poate fi pusă pe seama strictă a unei dezvoltări fizice 
rapide. Însă de îndată ce copilul începe să învețe lucruri cu un grad de 
dificultate mai mare decât cel potrivit vârstei, iar acumularea de informații este 
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urmată de formularea unor întrebări care trădează o gândire avansată, 
înseamnă că părinții trebuie să adopte noi măsuri în ceea ce privește relația cu 
proprii copii. Asta în ideea în care vorbim de situații ideale în care părinții își 
îndeplinesc menirea în modul cel mai firesc și plin de devotament. Dacă 
părintele nu acționează pe măsura așteptărilor venite din partea copiilor, atunci 
el riscă să piardă legătura cu aceștia din urmă care vor deveni niște introvertiți, 
lucru care nu le va aduce niciun avantaj odată cu pătrunderea în mediul școlar. 

Ajuns în școală, se constată că elevul supradotat este mai avansat 
decât covârstnicii: știe deja să scrie, să citească, să numere. Dacă identificarea 
caracteristicilor sale superioare  nu se face la timp, atunci el riscă să fie neglijat 
de către profesori, ironizat și marginalizat de către colegi, iar învățarea, produsă 
în salturi, nu mai este eficientă. Poate să apară chiar și eșecul școlar. Lipsa 
unui plan de intervenție în această situație, care să implice consiliere 
psihologică, sprijinul părinților, al profesorilor și a celorlalți elevi, poate 
generaliza starea negativă pe tot parcursul școlarității. Dacă nu reușește să 
depășească cu succes etapa integrării școlare, cea de integrare socială va fi 
aproape imposibilă. Faza de maturitate îl va găsi în situația de a nu ști și a nu 
putea lua deciziile potrivite pentru el. Oportunitățile de afirmare vor fi reduse, 
poate la fel va fi și interesul. Sau, în varianta cea mai optimistă, el se poate 
realiza profesional însă nu la nivelul propriilor capacități.   

Trebuie înțeles că toți cei care au roluri bine definite în viața copiilor 
sunt responsabili de ceea ce ei devin, fie că vor reuși sau vor rata. Cunoașterea 
și implicarea trebuie să devină scopuri în sine. Nu poți lua atitudini corecte dacă 
nu cunoști și nu poți ajuta dacă nu te implici. Riscurile neidentificării copiilor 
supradotați sunt legate de indiferență și comoditate. Ele sunt clasificabile în 
situații concrete, în funcție de cazuri, însă necesitatea și importanța identificării 
nu are nevoie de particularizări, ea trebuie să intre în conștiința generală. ■ 
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» Prof. Gabriela Militaru  

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

 
  

Din punct de vedere filosofic, şi în termeni restrânşi, 
libertatea este sinonimă cu "lipsa constrângerilor". Deşi această 
definiţie poate părea simplă pentru unii, istoria filosofiei a 
demonstrat că termenul de libertate (la fel ca şi cel de dreptate, 
fericire, existenţă) le-au ridicat destule probleme gânditorilor. 
Astfel că unii au considerat că  libertatea este determinată de 
raporturile dintre individ și societate , alţii că aceasta reprezintă o 
inepuizabilă dispută între ideea de liber arbitru şi cea de 
determinism, iar alţii au fost de părere că aceasta problemă 
filosofică se punea pe două planuri: cel divin şi cel uman. În 
epoca modernă, lucrurile par să se stabilească mai tranşant, 
libertatea individuală părând să primeze în faţa celei colective 
sau divine.  

Cu alte cuvinte, oamenii sunt mai orientaţi către 
posibilitatea de a face ceea ce doresc, când şi cum doresc fără 
ca cineva să îi poată opri. Nimic rău până aici, însă există situaţii 
în care libertatea individuală, această posibilitate de a decide 
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pentru tine, se loveşte de un alt concept filosofic, şi anume 
necesitatea unei ordini sociale. Cu alte cuvinte, libertatea 
individuală devine chestionabilă atunci când tinde să încalce 
ordinea socială sau altfel spus, regulile care există într-o 
societate.  

De exemplu, orice om se poate considera liber să-şi 
apere drepturile atunci când acestea îi sunt încălcate. Ţine de 
libertatea individuală a fiecăruia ca proprietatea, siguranţa unei 
persoane să nu poată fi atinse de cineva. Dacă totuşi, o altă 
persoană încalcă libertatea cuiva (să spunem libertatea de 
exprimare, aşa cum s-a întâmplat în cazul ziariştilor de la Charlie 
Hebdo, dar şi invers, în cazul atentatorilor care considerau că 
libertatea lor la religie a fost redusă la o simplă  glumă), persoana 
căreia i-a fost încălcată libertatea nu se poate folosi de atributul 
libertăţii sale  după cum doreşte. Deci, dacă cineva îţi îngrădeşte 
libertatea de exprimare sau de a fi adeptul unei anumite religii nu 
îl poţi lovi, abuza verbal şi, practic, nu poţi lua nicio măsură 
punitivă împotriva respectivei persoane.  

De ce? Pentru că, în manifestarea libertăţii individuale, 
intervine necesitatea ordinii sociale, în cazul acesta legea care 
poate decide în ce fel persoana privatoare de libertate poate fi 
pedepsită. În caz contrar, în lume s-ar instala haosul. Rezultă de 
aici, că libertatea individuală a cuiva poate funcţiona nestingherită 
atâta vreme cât, prin manifestarea sa, nu pune în pericol 
libertatea unei alte persoane. ■ 
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Asasin 
» Dana Ştefania Braşoavă 

Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti 

 
Trebuie să fac o mărturisire. Aseară am ucis un om. Şi ăsta 

nu e nici măcar cel mai grav lucru. L-am ucis şi m-am bucurat de 
fiecare secundă a agoniei sale.  

… Imediat după ce părinţii mei au adormit, m-am dat jos 
din pat şi am luat telefonul să cer ajutorul unui prieten. Mi-am 
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dat seama că toţi dormeau probabil la acea oră. Sângele se 
întărise deja pe podea şi aerul din cameră era uşor îmbâcsit. Am 
aprins o lumânare şi sceptică, am privit cadavrul. Mă îngrozea 
întunericul, aşa că vrând să fac un ultim gest de bunătate, am 
aprins-o ca să nu îl las pe deplin în uitare. Pe buzele lui purpurii 
stătea o promisiune. L-am împins cu piciorul să nu existe urmă de 
îndoială. Clar era mort. 

Mi-am scos pantofii de sub birou şi am ieşit din casă pe 
vârfuri. Stârvul l-am lăsat pe pat. Îl acoperisem cu pătura cea 
nouă. În cazul în care se trezea mama şi se gândea să-mi dea un 
sărut de noapte bună, să nu se sperie dacă avea să găsească patul 
gol. 

La intrare, uşa era deschisă. Dinspre abator venea un 
miros greu de suportat. În părculeţ se auzeau copii râzând. 
Noaptea? Probabil îi uitaseră părinţii în faţa blocului. În copilărie 
obişnuiam să stau pe bancă, lângă mama, urmărindu-i pe ceilalţi 
cum aleargă fără nici o ţintă, căţărându-se prin copaci şi bătându-
se cu pufuleţi. I-aş urmări şi acum, dar locul de joacă le-a rămas 
mic, iar mie au început să nu-mi mai placă oamenii. 

Simţindu-mi prezenţa, câinele pe care obişnuiesc să îl 
hrănesc, a început să alerge spre mine. Dădea din coadă şi părea 
fericit că mă vede. S-a apropiat să-mi lîngă mâinile, dar s-a retras 
brusc. Am încercat să-l mângâi, dar s-a depărtat şi mai mult. 
Atunci, am privit în jos. Mâinile îmi erau lipicioase şi pline de 
sânge. Câinele a început să latre, aşa că m-am ridicat de pe bancă 
şi am plecat. Mi-am dat seama că nu-mi aminteam când mă 
aşezasem. Nici asta, nici numele victimei mele… 

Acasă, camera era exact aşa cum o lăsasem. Doar mirosul 
începuse să se intensifice. După răsăritul soarelui aveam să ies în 
afară să culeg cele mai frumoase flori din grădina mamei şi să i le 
aşez pe piept. Ochii i-i lăsasem deschişi. Voiam ca mortul meu să 
fie spectator la propria-i înmormântare. Îşi va vedea tatăl şi fostul 
iubit plângând, iar mama va împărţi colaci la capul său. O să 
asculte ultimele rugăciuni, privind direct în ochi preotul care se va 
ruga pentru păcatele de care nici în ultima clipă nu se va căi. 
Câinele îl va petrece până la groapă în latretul de jale caracteristic 
fanfarelor. 

…Totuşi, la un moment dat, după ce mi-am terminat 
planul, m-a apucat o moleşeală cumplită. Ochii mă usturau, mă 



 

impuls   23 

simţeam ameţită şi picioarele păreau să nu-mi mai respecte 
comenzile cu aceeaşi promptitudine. Am vrut să mă aşez pe pat, 
dar acesta dispăruse. În locul său, stătea un coşciug micuţ din 
lemn de fag. Mi-l luase, deci, şi pe acesta. Nu mă lăsa să mă bucur 
de nimic. Timpul îmi lua toate victimele…  Când am început să 
trag de scânduri, aşchiile mi-au intrat adânc în carne, iar mâinile 
mi s-au acoperit de un strat proaspăt de sânge. Acelaşi lichid 
roşiatic şi cald de adineaori. Îmi simţeam viaţa întreagă 
întâmplându-mi-se în palme. Însă odată cu venirea dimineţii, i-
am sfărâmat, după mult chin, şi una din părţile laterale. M-am 
strecurat înăuntru, lăsând în urmă lumina soarelui. Un miros 
greu de carne în putrefacţie m-a lovit. Pesemne mortul era mort 
demult, nu-l omorâsem eu. Doar îi cruţasem agonia… 

- Dacă nu te trezeşti acum, vei întârzia din nou la 
matematică! s-a auzit vocea mamei dincolo de uşa închisă. 

Era din nou dimineaţă. Îmi mai omorâsem un suflet, dar 
mai rămăseseră atâtea în mine care îmi zgâriau coastele pe 
interior… M-am ridicat pe marginea patului şi privindu-mi 
mâinile, am zâmbit. Aseară, în mine a mai murit un om. ■ 
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Griuri  
colorate 

 
 
 
 
 
 
 
 

» Saudade 
 

   Am avut norocul şi ghinionul de a mǎ naşte intr-o lume 
populatǎ de culori, nu de oameni. Culori cu gânduri, sentimente, 
remuşcǎri şi regrete. Şi poate pare simplu, dar nu e. A fost dificil sǎ 
trǎiesc fiecare secundǎ din viața mea, deoarece am fost o nonculoare 
printre infinitele culori… 

 Când am deschis pentru prima oarǎ ochii am vǎzut douǎ 
fețe, douǎ nuanțe : portocaliu şi galben. Erau pline de fericire, tinerețe şi 
viațǎ. Dar am vǎzut cum toate dispar din ochii lor la vederea mea. Poate 
se asteptau ca griul lor copil, ce eram eu, sǎ fie portocaliu, portocaliu 
electric, plin de viațǎ şi intensitate, injectat cu o frumusețe radiantǎ de 
prospețime. Dar eu eram gri. Monotonǎ, incompetentǎ sǎ le ating 
standardele. Ochii lor au devenit ca de argint  topit, sau aluminiu cu fier 
– ceva gri, oricum. Ceva din ei s-a pierdut atunci…. 

 Eu, ce eram menitǎ sa fiu o minune, eram un cataclism. 
Dar m-au luat asa, gri  cum eram, acasǎ, unde erau multe culori. Erau…  
Cu timpul, transformam totul in gri.  

Când am crescut, am observat ce se întâmpla: pe zi ce 
trecea, totul imbǎtrânea. Parintii mei isi pierdeau din intensitate, 
devendind pali si urâti. Peretii erau înveliti de condens. Mirosea a 
mucegai. Soarele nu mai stralucea cum o fǎcuse cândva. Totul se 
schimba într-un ritm înnebunitor de constant. Totul crestea, se ofilea 
brusc şi murea. În afarǎ de mine: eu nu eram batrânǎ, tânǎrǎ sau moartǎ. 
Eu eram gri… 
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 A mai trecut ceva timp, iar mucegaiul devenea cel mai 
plǎcut parfum, creându-ne pǎr alb pe cap şi demențǎ-n el. Totul era 
amețitor, iar în epava amintirii a ce am fost şi ce nu voi mai fi, m-am 
indrǎgostit de un roşu; el era ce ar fi trebuit eu sǎ fiu… 

Şi stǎteam eu, aşa gri cum eram, în umbra lui coloratǎ. Iar 
într-o zi, realitatea mi-a spart iubirea coloratǎ : stǎteam în umbra roşului 
de foc, ceva ințepându-mi nǎrile. M-am apropiat  si mi-am dat seama: el 
mirosea a viațǎ, eu a moarte, el strǎlucea în maci, eu mǎ stingeam în flori 
de mucegai. El era o culoare. Eu nu eram... 

Privesc in fiecare zi ceva ce nu aş fi putut sǎ am vreodatǎ.  
Timpul a mai trecut… 
 Dormeam pe pat de mucegai şi inspiram condens şî praf. Erau 

flori prin pǎrul meu gri. Flori de mucegai. Iar asta m-a fǎcut sǎ mǎ întreb 
dacǎ am fost vreodatǎ frumoasǎ. 
    Când portocaliu şi galben au murit, erau mai palizi ca niciodatǎ. 
 I-am privit pe restul cum îi ingroapǎ sub verde şi maro, iar asta m-a 
fǎcut sǎ mǎ întreb cine moare: omul sau culoarea?  
 Mi-am privit mâinile : erau gri. Albastru plângea, violet era 
întunecat, iar indigoul tras la fațǎ. Erau oameni, aveau sentimente, vieți, 
amintiri şi durere. Iar eu nu aveam nimic. Eu eram o nonculoare. 
    Timpul meu s-a scurs privind. Am trǎit restul vietii mele într-o 
transǎ, privind din exterior. Dar nu, nu dormeam şi nici nu eram în 
comǎ. Stǎteam pe scaunul de mucegai, de pe balcon, privind cum lumea 
şi culorile ei mor încet-incet. Era vina mea. De când venisem eu se 
întâmpla asta. Culorile mureau, repede şi brutal, iar eu îmi petreceam 
viața privind pe geam, plimbându-mǎ prin casǎ, printre pǎduri de 
mucegai şi uitându-mǎ în fiecare zi în oglindǎ. Frumusețea, picǎtura mea 
de frumusețe, se ducea. Se ducea repede şi brutal, asemenea culorilor. 
Poate era o sete. Poate lucrurile nu erau ceea ce pǎreau a fi. 
    Când au rǎmas trei culori în oraşul meu, am ieşit din casǎ. 
Soarele şi cerul erau gri. Verde, roşu şi albastru stǎteau sprijiniți de zidul 
unei fabrici ce cândva fusese galbenǎ. Erau stinşi de toropeala gri, dar 
inghețați de frisoane cenuşii. I-am privit. În special pe rosu: nu mai era 
aşa frumos. Nu mai era ce-a fost. 

I-am privit. Erau decolorați. I-am privit. Erau bǎtrâni, palizi si 
urâți. I-am privit cum se preschimbau în gri, ca mine. I-am privit cum 
mor in pǎturi de mucegai şi vapori de condens. I-am privit nǎscându-se 
drept culori şi murind ca nonculori.  

Şi mi-am zis cǎ tot ce e frumos trebuie sǎ moarǎ... ■  
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» Ariadna Pecingină, 11A 
Colegiul Naţional Spiru Haret – Târgu Jiu  

 
 Mai aproape 

 
Gândește-te cum ar fi dacă ai putea ajunge mai aproape 

de stele... Ți-ar face chipul să strălucească de fericire în 
întuneric, să-mi îndrume pașii ce rătăcesc aiurea spre nord. 
 Gândește-te cum ar fi dacă ai putea privi lumea de pe 
lună... Ai împărăți peste univers, peste tot ceea ce ochii tăi pot 
cuprinde cu vederea... Ai fi un rege singur și trist. 
 Gândește-te cum ar fi dacă te-ai putea ruga chiar în fața 
lui Dumnezeu... Ai crede că-ți poate alunga singurătatea, că te 
poate aduce mai aproape de iubire. 
 Acum, gândește-te că ai avea iubirea... Ce-ai face cu ea? 
Ți-ai dori să fiu mai aproape, să putem înfrunta noaptea.  
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Un pas timid, apoi încă unul, și-ncă unul mai alert... Te 
grăbești, alergi, vrei să fii mai aproape, să simți tremurul ușor al 
corpului copleșit de emoție, te împiedici, cazi, te ridici, te apropii 
mai mult, dar...ești atât de departe. Speră, poate-n pași de dans 
timpul va coborî de pe un nor și ne va apuce mai aproape. 

Gândește-te la un ultim pas... Închide ochii, îmi vei simți 
răsuflarea caldă din ce în ce mai aproape, mâinile împreunându-
se cu ale tale, vocea caldă șoptind și buzele moi sărutând. 

Atât de aproape... 
 

 
 Visul 

Tutun și cafea… mirosul care m-a izbit de cum am intrat, o 
atmosferă  ciudată, absurdă ciudățenie care, surprinzător, mă 
atrăgea deși, nu mă regăseam într-un astfel de peisaj. Părcă un 
fum subțire mi-ar fi purtat pașii spre acest loc, șoptindu-mi: Uite, 
asta e calea, vei găsi acolo tot ceea ce cauți.  

Doi ochi mici clipesc des și…privesc doi ochi mari, confuzi 
și curioși. Priviri lente și rapide reușeau să străpungă fumul gros 
al țigărilor aprinse. Încerc, în obscuritate, să descifrez ce vor să-
mi spună, dar mi-e greu; ochii lui atât de pătrunzători mă fac să 
cred că voi pătrunde într-un labirint din care firul niciunei zeițe nu 
mă va mai poate scote... Oare, buzele vor reuși să spună mai 
multe? Da, dar prin șoapte neauzite și săruturi mai dulci decât 
orice acadea.  

Dar, shh, hai să nu mai spunem nimic. Tu nu vezi? E de 
prisos. E în zadar. Nu mai e timp! Sărută-mă! Sărută-mă și fugi, 
întoarce-te în lumea din care ai venit. E ireal... De ce mi-ai 
zbucimat visul. Ah, bată-te-ar  vina să te bată... Dar mai stai o 
secundă doar, lasă-mă să-ți mai privesc ultima oară ochii. Da, 
acum știu, știu ce spun ochii tăi! Spun că.... 

-Mai doriți o cafea? 
Deschid ochii, aceeași doamnă amabilă, aceeași clienți 

obosiți, același miros puternic. Dumnezeule, un alt vis încheiat 
brusc... povestea rămâne neîncheiată. Vreau să-i aflu finalul, dar 
cel mai probabil nu-l voi afla dintr-un vis, ci îl voi TRĂI. 

-Nu, mulțumesc. Nota, vă rog. 
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 Supărat 
 M-am supărat pe tine! Da, da, ce te miră? Nu știi de ce? 
Ei bine, află că te-am văzut...  Te-am văzut jucându-te printre 
flori. La început nu mi-am dat seama că ești tu...nu era nici o 
diferență între tine și trandafirii de care erai înconjurată. Am vrut 
să te ating, să-ți simt parfumul primăveratic și buzele catifelate, 
dar tu m-ai înțepat, m-ai facut să-mi retrag mâna și inima 
însângerate de durere și să mă îndepărtez de tine. 

 Te-am văzut dansând cu ploaia...vals lent, pași marunți, 
ușori. Te purta ploaia pe brațe, iar tu te lăsai, ușor, 
ușor...păcălită. Am alergat să te prind, te-am strâns la piept... Dar 
în al tău suflet era furtună. Un trăsnet aproape că m-a nimerit. 
Am avut noroc...m-am ferit. 

 Te-am văzut zâmbindu-i soarelui... Erai așa frumoasă! Am 
fost așa gelos! Soarele, mândru, stălucitor, îți mângâia chipul cu 
razele sale. Am trimis un nor negru să-l acopere, ca să fiu eu cel 
care te face să strălucești. Dar el, soarele, și-a arătat colții, iar o 
rază aprigă mi-a sfârtecat obrazul. 

 Te-am văzut plângând... Te înecai în lacrimi. 

 -De ce plângi? 

 -De ce n-aș face-o? Sunt doar un copil... M-am jucat, dar 
am pierdut, am dansat, dar m-am împiedicat, am zâmbit, dar mi-
am amintit de tine... 

 Și așa m-am supărat... Pe mine? Pe tine? Pe soare? Pe 
ploaie? Ți-aș răspunde, dar nu știu... Sunt sigur, totuși, că tu știi. 

 M-am supărat pe tine! Acum nu te mai miră. Știi de ce. Ei, 
da, te-am văzut! 

 
 
 Priviri 
 E din nou dimineață... ah, dulce dimineață de vară. O rază 
sprintenă poposește la geamul meu în răsărit. Deschid un ochi, 
arunc o privire de jur împrejurul meu... Da, nimic schimbat, poate 
doar motanul și-a schimbat locul de somn. Închid iarăși ochiul, 
poate a obosit. Mă gândesc, poate astăzi ochii mei ar trebui să se 
odihnească; au văzut prea multe. Dar, oare, n-ar vrea să mai 
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întâlnească măcar o dată acea privire mută ce abundă în cuvinte 
nerostite? M-am trezit, și preț de-o vară, mi-am dorit o primăvară, 
mi-am dorit priviri de mai cu parfum de flori de măr. 
 -Nu câștigi nimic dacă-ți ascunzi privirea, am auzit, las-o 
să spună ce are de spus. Te va trăda, dar să nu-i porți pică, într-o 
zi, poate-i vei mulțumi. 
 M-am lăsat convinsă și m-am lăsat purtată de pași spre 
nicăieri, iar când am ajuns, la granița dintre tu și eu am văzut un 
curcubeu. Buzele noastre au încercat să șopteasca ceva... Din 
fericire, ele s-au unit și n-au mai putut scoate vreun sunet. Poate 
dacă le-am fi lăsat, culmea, ar fi început să aiureze... Ah, inutil! Și 
așa am lăsat ochii să vorbească în liniște, ei n-ar minți...prieteni 
vechi, căprui și veseli. 

 
 
 Scurt amor abstract 

Fiecare zi trebuie să înceapă cu o dimineață și să se 
sfârșească cu o seară, dar azi m-am trezit în simfonia greierilor, 
întunericul mă orbea, nu mai puteam dormi. Am coborât din pat... 
Podeaua era atât de rece încât, m-a trecut un fior fierbinte în tot 
corpul. Căscam încă leneș la vederea lunii pline. Am tras 
draperiile, mi-am îmbrăcat pijamalele cu buline albastre și am 
hotărât că eram gata să ies la plimbare. Știi, aveam întâlnire la 
primele ore ale dimineții nocturne. Ce nebunie! 
 Te-am așteptat preț de câteva lungi secunde; ca de 
obicei, ai întârziat...totuși, azi ai întârziat ceva mai devreme. Nu 
puteam decât să-ți apreciez strădania, am cronometrat: 2.5 
secunde, un adevărat progres. Mi-ai adus un trandafir și m-ai 
sărutat duios pe frunte. 

- Adio, mi-ai spus și ai plecat fără vreun alt cuvânt. 
De ce-a făcut asta? Foarte simplu: e felul lui de a iubi. Se 

va întoarce la miezul nopții când mă voi aștepta mai puțin; ca de 
obicei, matinal. Știu că va ajunge mai devreme, deși nu-mi va 
oferi ocazia de a număra secundele. Îmi va aduce un buchețel de 
”nu mă uita”... 

Ei, cum crezi ca-mi va putea el spune ”Bună dimineața!” 
fără un ”Adio” bine meritat? Tocmai el... 
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Da, curiosule, o anormalitate cât se poate de normală cu 
zile, nopți și povești de iubire care nu se pot stinge în zori. 
 
 
 Imaginație 
 Încerc să îmi imaginez iarna fără zăpada și noaptea fără 
stele, dar nu și dimineața fără tine. Închid ochii și te văd 
pretutindeni înconjurat de primăvară. Deschid ochii și văd 
ghiocei, un camp de ghiocei. Aud un glas din depărtare: 
 -Copile, copile, bucură-te, asta e primăvara vârstei și e A 
TA! 
 -Voi culege bucuria și iubirea și mă voi îmbăta cu 
parfumul lor de mai. 
 Închid iarăși ochii…văd un ocean. Îi deschid, apoi și iți 
întâlnesc privirea. Simt că mă îndepărtez de mal, un val mă 
poartă în larg, mă depărtează de tine. Plutesc alene în ochii tăi. 
Da, da, nu te mira. Nu închide ochii, mă voi îneca. 
 Mă mai încălzesc acum cu primăvara aceea veselă și 
caldă ce-ai lăsat-o în sufletu meu. De ce-ai plecat? Mi-ai lăsat 
doar amintiri. Pe ele de ce nu le-ai luat? M-ai lăsat să mă zbat în 
ele ca un pește pe uscat, ca un peștișor auriu în magia căruia nu 
mai crede nimeni, în afara sufletului meu de copil. ■ 
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» Maria Predescu, XII C 

Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu 

 
   Sunt închisă în camera mea de o săptămână. Părinții mei 
nu par a fi foarte încântați de comportamentul meu, au dreptate , 
mai ales în urma a ceea ce s-a întâmplat sâmbăta trecută... Vizita 
mea la spitalul de urgență i-a făcut să-și dea seama că poate nu 
mai sunt fata cuminte și conștiincioasă, fata care iubește cărțile 
de acum un an, fata de dinainte să ne mutăm, fata care avea un ... 
    Pierderea fratelui meu... îmi e dor de el , apoi mutarea... 
au fugit de amintirea lui au luat ceva din sufletul meu cu ele. Simt 
un gol în mine, simt cum îngheț pe interior și mă sparg în mii de 
bucăți, simt cum o iau razna, simt... nu mai simt nimic. 
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     Văd tristețea în ochii părinților mei și mă scufund într-o 
mare de lacrimi...am plâns, am plâns, am plâns...și apoi nu am 
mai putut. Am încercat să găsesc un mijloc de a evada din 
realitatea sfâșietoare și am crezut că l-am găsit în cărți. S-a 
dovedit că, de fapt, făceau totul să pară mai rău, de nesuportat  
întrucât îmi ofereau iluzia unei lumi intangibile. 
    La școală colegii mă considerau o ciudată. Poate că așa 
eram. Nu vorbesc foarte mult, mai deloc, mai ales de când... Astfel 
am ajuns să nu mai am prieteni. Dar știu că puteau să vadă ce 
simt, mă simțeam goală în fața privirilor iscoditoare, știu că îmi 
vedeau suferința, dar nu le-a păsat.  
     Și apoi, pentru ceva timp, a părut că descoperisem cheia 
ușii ce mă ținea prizonieră într-o lume imperfectă sau eu eram 
cea imperfectă. Fumul aromat al ierburilor 
a fost cel care m-a făcut să o văd 
perfectă. El mi-a ascuns înghețat 
durerea, suferința și a făcut-o să 
dispară pentru ca apoi să fie mai 
puternică. Eram într-o stare 
continuă de euforie și extaz, 
lumea își recăpătase culoarea și 
totul părea era perfect. Dar 
starea de beatitudine nu dura 
mult timp, efectul dispărea 
rapid și vederea mea era din nou 
în alb și negru, din ce în ce mai 
mult negru. Aș fi făcut orice pentru 
niște culoare în viața mea gri, aș fi 
făcut aproape orice pentru niște „marfă”.  
     Corpul meu era confuz, mintea mea era 
confuză, EU eram confuză și nu știam cât timp pot să mă mai 
păcălesc pe mine că o să rezist. Nu mult. S-a întâmplat sâmbăta 
trecută, atunci am cedat în toate modurile în care se poate ceda. 
M-am prăbușit. Ai mei erau de-a dreptul înspăimântați... am 
văzut în ochii lor durerea, spaima, teroarea de a-și pierde încă un 
copil, pe mine. Nu puteam să le fac asta. Am făcut-o.  
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Sunt închisă în camera mea de o săptămână și încerc să 
revin la viață. Nu știu cum. Știu cum. O să mă agăț de fiecare 
șansă și o să încep cu acest club de lectură de care mi-a vorbit 
mama azi. Poate reușesc să mă redescopăr în VECHILE pasiuni. 
O să renasc din propria-mi cenușă! 

 
* * * 

     Doi ochi mari, albaștri, în care înotam spre trecut, spre 
amintirea lui, a îngerului meu păzitor. Doi ochi blânzi, care mi-au 
amintit de el au fost cei care m-au readus la viață și... i-am întâlnit 
la clubul de lectură. A fost DESTINUL. O coincidență a făcut să 
găsesc în albastrul ochilor acestui băiat prima culoare de pe 
paleta cu care aveam să îmi pictez o nouă viață. Și am pictat mai 
întâi CERUL pentru că știu că de acolo mă privește el, ajutându-
mă să aleg cea mai variată gamă de culori, dar și pe cele mai 
rezistente, nu asemenea celor create de fumul parfumat. Am 
greșit.  
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»Daniela Iorgovan  

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”,  
Târgu Jiu 

 
 

 
Eu în oglindă 

 
Prin simplitate,  modestie  
Îmi sculptez chipul pe hârtie, 
Doi ochi căprui și o privire 
Rețeta mea  spre  nemurire. 
 
Prin rimele ce folosesc, 
Pot exprima tot ce gândesc. 
Cu toate că, de multe ori, 
Ma tulbur şi mǎ trec fiori. 
 
De altfel, fire pacifistă, 
Nu îmi place când se insistă. 
Și-o problemă nezolvată , 
Se cere reevaluată. 
 
Dar ce-am ajunge într-o zi , 
Dacǎ viața ne-ar oferi: 
Confort, numai lapte și miere; 
Desmeticiți,  fără  durere. 
 
Mă mulțumesc și cu ce am; 
Nu cer nimic, chiar dacă n-am, 
Mă lupt să-mi depășesc statutul, 
Că orice-și are începutul... 
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Nimic nu e întâmplător    
 
 

Trăirea unui muritor 
E ca viața unui tenor, 
Iar când tenorul răgușește, 
Omul atunci îmbătrânește. 
 
Și te gândești c-a fost odată… 
Mândru bărbat, cu fruntea lată. 
Ce  repeta  din  zori  în  seară 
O partitură seminară. 
 
 
Acum tenorul nu mai cântă, 
Iar omul îndelung  se uită 
Cum înapoi în tinerețe, 
Era om bun, plin de tandrețe. 
 
Timpul ne e mare dușman, 
Când dintr-o luna devine-un an, 
Și i se pare c-a visat 
Un îndelung aplaudat. 
 
Nimic nu e întâmplător ...   
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Roua 
 

Pe iarba verde-nmiresmată 
Un strop de apă-ncet se-arată; 
El vede soare-ntâia oară, 
Sclipește-ncet și parcă zboară. 
 
Un vânticel  călduț  adie 
Și-l  ia pe sus fără să știe. 
Așa ajunge bietul strop 
Fără de voie în alt loc. 
 
Soarele-ncălzește mai tare, 
Și-l soarbe cu a lui ardoare 
Și roua-i spune-ncetișor: 
Ascunde-te puțin după un nor! 
 
Stropul se  făcu din ce în ce mai mic 
Și dintr-o dată nu mai văzu nimic, 
În dimineața urmǎtoare, 
Bobul de rouă din nou apare. 
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» Dana Ştefania Braşoavă 
Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti 

 
ORBI 

 
arseserăm toate podurile dintre noi, 

îţi mai aminteşti? 
 

îţi ştersesem urma degetelor  
de pe încheieturi 

şi îţi uitasem numele sau 
gesturile pripite cu care  

îmi mestecai în ceaiul de muşeţel 
 

venită peste noi, 
toamna te ofilise în alte peisaje şi  

îţi lăsase, ca în fiecare an, irişii orbi  
de verde 

lăsându-mă să-mi regret 
 – încă o dată – 

primăvara defectă din suflet… 
 

 
ORE FIXE 
 
zâmbesc metalic de fiecare dată  
când doamna de la asociație 
mă întreabă de ce la garsoniera 19 sunt trecuți  
2 locatari  
din moment stau singură. 
 
ea nu știe că, 
de când tu locuiești în mine, 
ceasul din bucătărie îmi arată numai ore fixe, 
iar noaptea,  
când aud pașii vecinului de la 5, 
nu mai aprind lampa de lângă pat 
 
și aproape că am început să-ți simt îmbrățișarea pe dinăuntru, 
deși pe locul tău de la masă  
s-a așezat aceeași ceață care îți îneca orizonturile 
atunci când mă priveai. 
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» Robert Geică, 12A 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Viața și Moartea 
 

La malul mării nesfârșite 
Se ceartă două valuri mari 

Lângă picioarele a două fete 
Ce nu ai cum să le compari. 

 
În rochii lungi ca de mirese 

Cu flori de măr în părul blond 
Privesc în zare cum cerul țese 

Cărări de aur către rege. 
 

Cu chip angelic feminin 
Subțire precum ața, 

În rochie de-un alb sublim, 
E prima fată, Viața. 

 
În fața ei cam la doi pași 
Cealălaltă fată întinsă, 

Privește lung cu ochii arși 
De la văpaia stinsă. 

 
Frumoasa mai ca sora ei, 

Văzută doar de unii 
În rochie de-un negru pur, 

Se află Moartea, Regina Lumii. 
 

Certate de mult timp 
Nu-și spun nici un cuvânt 

Indiferent de anotimp, 
De apă sau pământ. 

 
Căci a trecut o vreme 

De când nu era lumea, 
Iar Moartea și cu sora ei 

Se ceartă întruna. 
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... 
 

Pe cât e de pustie zarea 
Pe-atât e de frumoasă, 
Căci e pictată de un orb 

Cu a lui pensulă și coasă. 
 

La început a fost cuvântul, 
Apoi marea, apoi munții, 
Și-am apărut de nicăieri 
Și orbi, și surzi, și muți. 

 
"Ți-am oferit totul, muritorule, 

Iar azi te-mpotrivești? 
Ești robul meu și te iubesc, 

Dar în iad tu o să chinuiești! " 
 

Nu ți-am cerut nimic, 
Mărite Creator, 

Dar Tu în lumea noastră vie, 
Ai devenit un muritor. 

... 
 

Sperând într-o-mpăcare 
Și într-o soartă nouă, 
Viața cadouri trimitea 
Pentru o lume nouă. 

 
Întregul nostru sens e șters, 

Straniu și abandonat, 
Străin de tot ce ne-nconjoară 

Și căzut în păcat. 
 

-"Pe mine cu toții mă iubesc, 
Moarte, și nu-mi explic amarul, 

De ce în ochii tuturor 
Tu reprezinți calvarul. " 
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-"Ți-am dat soarele, 
Iar tu mi-ai lăsat luna, 

Eu reprezint tristul adevăr, 
Tu reprezinți minciuna! 

 
Din ale tale daruri putrezite, 

Nimic n-a mai rămas, 
Sunt toate acolo.. în parcuri, 
Unde-ai fi vrut să ti le las. " 

 
Și cine știe ce-o mai fi, 

Dacă se vor împăca vreodată, 
Dar vom afla cândva cu toții 
În clipa care ne-a fost dată. 

 
În parcuri reci și pustiite 

Ne vom lăsa mânia, 
Orgoliul, patima și dorul, 

Și poate.. și mândria. 
Și apoi.. 

Sperând din nou la răsărit 
Noi ere vom cunoaște, 

Și vom ajunge iar la asfințit 
Și iarăși vom renaște. 
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Toamna 
» Ionuţ Alexandru Ciobanu, 12F 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

 

A venit toamna, plouă și cade frunză după frunză  

Totu-n jur e mort și mai nimic nu mă amuză  

Fara scuză, călăuză și muză mi-e doar vara  

Și-atunci când arunc de pe mine bluza primăvara  

Pășesc încet, și-un praf auriu las în urmă  

Iar noaptea-mi curmă visele că e tot mai lungă  

Alungă și păsările departe de frig și ploi  

Și apoi totu’ devine argintiu rece și sloi  

Și plouă și toarnă și tună și-i frig, prin zare nu-i culoare  

Dispare viața într-un moment și totul parcă doarme  

Adoarme natura în pijamale ruginii  

Câmpii colorate odată, acum doar amintiri  

Stropi mărunți asculți cum bat în geamuri vechi  

Streșinile cântă, plâng și se imprimă în urechi  

Mă uit mereu tot mai trist la termometru  

Și mă-nfior când văd soarele tot mai mic în diametru 

  



 

impuls   43 

 

 
 

 

The Supreme “Virtue” of Human Kind 

» Prof. Cristina Murăriţa 
Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu 

 
 

The world is all a carcass and vanity, the shadow of a shadow… 
Michel de Montaigne 

 

 
A huge Cartier diamond on her finger to show the fact that she 

is loved by him, the Hermes Birkin purse hanging carelessly but quite 
elaborated on her bent arm, the Chopard watch posing graciously on 
her fine wrist the Moncler jacket completes the outfit of self exposure as 
an exhibit in the window of selfishness. 

Personal assets give us the appearance of security and 
happiness that are completely illusory. We try to re-invent ourselves by 
taking pride in our aspect doing our best to “look” fulfilled, happy, free, 
absolutely mastering our inner world. Vanity can be related not to pride 
but to a deep form of insecurity leading to a fierce selfishness. 

Going shopping in large, malls or penetrating the exclusivist 
area of boutiques seems to became a new religion among people 
nowadays. Beauty is an exterior one the magazine covers displaying 
half-dressed male models with six-packs, tans and perfect hair or 
gorgeous woman with a perfect figure. The media proclaims the pattern 
of physical perfection, you should definitely watch what you eat, stay 
fashionable in one world “pamper” yourself to adapt and cope socially 
with the absurd rigors of the moment. 

Vanity 
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If you ignore the trends you are doomed to become a social 
misfit. Vanity is regarded as being the mark of humility rather than of a 
pride or a favourable social status. 

The modern man drives to his dreams in a Porche Panamera 
Facelift goes to health spas, have body hair removal, teeth whitening or 
liposuction. It has became a sort of unwritten law to love yourself and 
cherish your own image beyond any spiritual value. We manage to 
forget about us only in dire times when the disease dispels our perfect 
universe which is torn into a million pieces. 

Why all this struggle? Why spend our health, time and 
resources in something so relatively as a full of wealth social image? 

We fail to see crucial things such as health, the joy and peace of 
simple things that we should treasure every day. 

We all look for happiness 
but most of the times this 

doesn’t mean having a lot of 
money, material assets or 

physical beauty. 
According to 

Merriam-Webster’s 
Dictionary the 

definition of 
happiness may be 

resumed to “a state 
of well-being and 
contentment of a 

pleasure of satisfying 
experience”. 

 
Happiness is not 

apparently related to vanity but many 
people confuse vanity with happiness. 

All men dream to achieve happiness but “those who dream by 
night in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was 
vanity: but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act on 
their dreams with open eyes to make them possible.” (T.E. Lawrence) 

Vanity is nothing but self-absorbed storm that troubles our 
inner balance increasing the importance of shallow things, astraying the 
path to ourselves.  
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» Prof. Elena Bărbulescu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
          Caracteristică adjectivului şi adverbului, categoria 
comparaţiei este definită şi prezentată diferit în diversele 
gramatici sau studii speciale care i-au fost consacrate atât în 
lingvistica românească, cât şi în cea străină. Divergenţele privesc, 
în esenţă, inventarul de valori ale categoriei, interpretarea şi 
gruparea lor, şi sunt determinate, în general, de concepţia diferită 
a autorilor şi de metoda utilizată în analiză. 
         Comparaţia este o structură binară alcătuită din comparat, 
comparant şi trăsătura semantică comună lor, în virtutea căreia 
este posibilă realizarea comparaţiei, trăsătură a cărei prezenţă în 
text poate fi explicită sau implicită, poate fi exprimată aşadar sau 
poate lipsi formal. 
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        Prin trăsătura semantică, comună comparatului şi 
comparantului, înţelegem aceea bază reală comună celor două 
obiecte, care face posibilă reunirea lor în cadrul aceleiaşi figuri-
comparaţia. 

Mai exact, într-o comparaţie “uşi negre ca de morgă”, 
asocierea dintre comparat şi comparant a fost posibilă datorită 
trăsăturilor semantice comune formă/culoare, care pot apărea 
sau nu în texte. 
           În gramaticile curente, luându-se ca model sistemul din 
limba latină, categoria comparaţiei este descrisă ca un sistem cu 
trei trepte de intensitate, reunind opt valori: pozitiv, 
comparativ (de egalitate, de superioritate şi de inferioritate) şi 
superlativ, în cadrul căruia se disting superlativul relativ(de 
superioritate şi de inferioritate) şi superlativul absolut (de 
superioritate şi de inferioritate). 
          Dintr-un studiu, oricât de sumar, rezultă că în această 
grupare a valorilor se foloseşte inconsecvent când criteriul 
comparaţiei, când cel al gradului de intensitate: comparativul de 
egalitate şi cel de inegalitate, deşi exprimă intensităţi diferite, 
sunt plasate pe aceeaşi treaptă pentru că ambele implică 
comparaţia; superlativul relativ este grupat cu superlativul 
absolut pentru că exprimă, ca şi acesta, un grad înalt de 
intensitate, ignorându-se însă faptul, esenţial, că el presupune 
comparaţia. 

Faptele menţionate sunt suficiente pentru a demonstra că 
descrierea sistemului comparaţiei în gramaticile tradiţionale, prin 
„calchierea” celui latinesc, este inadecvată pentru că nu reflectă 
situaţia reală, specifică acestei categorii în limba română. 
         Caracterizând clasa adverbelor în ansamblu, categoria 
comparaţiei nu se aplică tuturor unităţilor, considerate 
individual. Cu alte cuvinte, întocmai ca în cazul adjectivelor, nu 
toate adverbele sunt apte de variaţii graduale: la unele adverbe 
această inaptitudine este totală, ceea ce înseamnă că ele nu 
cunosc categoria comparaţiei, la altele, parţială, în sensul că 
unităţile respective sunt compatibile cu unele grade de 
comparaţie, dar nu cu toate. 

Situaţia adverbelor în raport cu categoria comparaţiei este 
determinată, în ultimă instanţă de particularităţile lor semantice. 
Dar pentru că schimbările survenite în evoluţia limbii în 
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semantica adverbelor sunt, în general, neînsemnate, modificările 
privind capacitatea sau incapacitatea combinării cu morfemele 
gradelor de comparaţie sunt şi ele, cu puţine excepţii, neglijabile. 
         Dintre categoriile gramaticale, adverbele o au doar pe cea 
a comparaţiei. Se compară adverbe din toate cele trei categorii: 

- de loc afară, aproape, departe, înainte, înapoi, încoace, încolo, 
jos, sus etc. 

- de timp curând, degeaba, demult, târziu, devreme etc. 
- de mod bine, mult, puţin etc. 
- cele provenite din adjective Scrie frumos, Aleargă repede; 

       Unele adverbe, mai ales cele de mod propriu-zis (şi, dintre 
ele, în primul rând cele identice ca formă cu adjectivele sau puse 
în legătură cu acestea din urmă: bine, adverbele cu sufixul –eşte 
corespunzător lui –esc), dar şi alte adverbe de mod şi unele de loc 
şi de timp care exprimă caracteristici relative pot avea grade de 
comparaţie. Acestea se formează şi se construiesc ca la adjectiv, 
cu deosebirea că la superlativul relativ articolul cel nu variază 
după gen şi număr.  

În mod excepţional, adverbele mult, puţin, şi târziu au 
variante de superlativ relativ de superioritate fără mai, 
specializate cu anumite sensuri: cel mult „maximum; în cel mai 
bun caz” cel puţin „minimum; măcar, în orice caz”, cel târziu „ca 
ultim termen”. 

În unele îmbinări, construcţia adverbelor la gradul 
comparativ de superioritate s-a fixat la una dintre posibilităţile 
existente: mai mult ca sigur, dar mai mult decât probabil; mai 
mult de un metru . Mai bine cu sensul „ mai mult” se construieşte 
cu prepoziţia de: mai bine de o lună. 

Gradele de comparaţie se exprimă în limba română, ca şi, 
în general, în celelalte limbi romanice, analitic, cu ajutorul 
morfemelor libere. Cu alte cuvinte, „comparaţia” nu reprezintă 
pentru adverbele sau adjectivele româneşti un criteriu de flexiune 
propriu-zisă (ca în latina clasică), ci se manifestă ca „flexiune 
perifrastică”. „Variaţia” formală în cadrul opoziţiilor graduale se 
limitează exclusiv la auxiliarul selectat, adverbul sau adjectivul 
rămânând invariabil, constant atât sub aspect fonetic cât şi 
semantic (sensul lexical al cuvântului); în prezenţa aceleiaşi teme, 
alternanţa de valori determină alternanţa de modificatori 
specifici.  
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         Definiţiile gradelor de comparaţie ale adverbului sunt 
aceleaşi ca şi ale adjectivului, cu deosebirea că aici e vorba de 
însuşiri (caracteristici) ale acţiunilor: aceeaşi însuşire poate exista 
în grade diferite la diverse acţiuni în momente diferite. 

Raportate la categoria gramaticală a comparaţiei, în limba 
română există: 

- adverbe care au toate gradele de comparaţie: aproape, 
bine, jos, sus, târziu etc. 

- adverbe care se folosesc la comparativul de 
superioritate: mai prejos, mai presus etc. 

- adverbe şi locuţiuni care se folosesc numai la pozitiv şi 
comparativ: încolo, încoace, pe urmă, la stânga etc. 

- adverbe care nu se compară: azi, mâine, poimâine, aici, 
acolo etc. 
 

 
Pozitiv 

El locuieşte departe; 
Ea cântă bine 
El ascultă cu atenţie; 

 
Comparativ 

- prezintă mai multe subdiviziuni: 

 de superioritate, constituit din adverbul mai+gradul pozitiv 
El locuieşte mai departe decât mine; (al doilea termen al 
comparaţiei mine este legat de adverb prin prepoziţia decât; 

 de egalitate, constituit din locuţiunile (grupurile) adverbiale tot 
aşa de, tot atât de, la fel de +gradul pozitiv;  
El locuieşte tot atât de departe ca mine;( al doilea termen al 
comparaţiei este legat prin prepoziţiile ca şi cât; 

 de inferioritate, constituit dintr-o locuţiune adverbială (mai 
puţin) + pozitivul 
El este mai puţin înalt decât (ca)mine; (al doilea termen al 
comparaţiei este introdus prin prepoziţiile decât şi ca. 
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Superlativ 
- la fel ca şi comparativul, superlativul prezintă mai multe 

subdiviziuni: 
a) relativ 

 de superioritate, constituit din articolul adjectival cel + 
comparativul de superioritate 

El locuieşte cel mai departe dintre toţi/din grupă; 
Ea locuieşte cel mai departe dintre colege/din grupă; 
Ei locuiesc cel mai departe dintre colegi din grupă; 
Ele locuiesc cel mai departe dintre colege /din grupă.   

 de inferioritate , constituit din cel invariabil + gradul comparativ 
de inferioritate 

El locuieşte cel mai puţin departe dintre colegi/ din grupă; 
Ea locuieşte cel mai puţin departe dintre colege/din 

grupă; 
Ei locuiesc cel mai departe dintre colegi/de grupă; 
Ele locuiesc cel mai departe dintre colege/din grupă;  

         Al doilea termen al comparaţiei, în cazul de faţă toţi, toate, 
colegi, colege, grupă, este introdus prin prepoziţiile dintre, din, 
de pe; 
b) absolut 
acesta se formează cu adverbele foarte, prea, grozav (de), 
nemaipomenit (de) + pozitiv. 

El locuieşte foarte departe; 
A ajuns foarte sus; 

          Faţă de limba veche, limba contemporană, prezintă o serie 
de trăsături noi, în ceea ce priveşte comparaţia adverbială (şi cea 
adjectivală), având în vedere rezultatul unor transformări 
importante, care îndreptăţesc această afirmaţie, privind evoluţia 
acestei categorii, în general.  
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cum să te citesc? 
 

                                      » Prof. înv. primar Ana-Maria Popescu  
C.N. ,,Spiru Haret” Târgu Jiu 

        
           Într-o zi,am văzut în mâna fiului meu de trei ani o carte pe care eu 

însămi o primisem de la mama , când aveam trei ani: ,,Căsuţa din pădure” 

de Fraţii Grimm… Cum trece timpul… 

           M-au învăluit într-o clipă nostalgii,  calde bucurii, amintiri … Am 

imortalizat întâlnirea cu cartea mea şi am postat fotografia pe reţeaua de 

socializare: două generaţii, aceeaşi Carte! 

          Cartea ne aşteaptă mereu ,Cartea este atât de înţelegătoare, încât 

atunci când n-ai înţeles-o, nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii.  

          Uitate în bibliotecă zeci de ani, par moarte, dar noi le putem învia 

dezvăluind o lume nebănuită. O carte o citeşti când vrei, cum vrei şi de câte 

ori vrei.  

           Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să 

râzi şi să plângi, eu sunt învăţătorul care îşi conduce elevii să citească şi să 

iubească slova cărţii. 
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           Lectura este, totuşi, “pe cale de dispariţie”, în plină eră a vitezei; deşi 

se cunosc beneficiile lecturii asupra copiilor, se pot număra tot mai puţini 

cititori în devenire, elevii mei citesc şi ei, puţin. 

 Cauzele sunt multiple. Se constată că invazia mass-mediei şi a 

tehnologiei performante ne ţine departe de CARTE, deşi nu vor putea 

înlocui CARTEA niciodată.  

            În activitatea didactică, un rol deosebit îl are învăţătorul în a-i 

,,împrieteni” pe elevi ,din nou, cu Cartea. În şcoală, elevii nu trebuie doar să 

răspundă la întrebări, ci să şi înveţe să  iniţieze o conversaţie ,să-şi exprime 

punctele de vedere, să se implice în rezolvarea  de probleme, să-şi 

argumenteze ideile şi atitudinile, să exerseze convenţiile unei comunicări 

civilizate şi să interiorizeze valoarea comunicării.  

      De aceea, activităţile didactice trebuie să cuprindă o varietate de 

experienţe de comunicare orală şi scrisă. La clasele I-IV se alocă o oră de 

lectură distinctă în orarul săptămânal. În clasele I-II, citirea zilnică a 

diferitelor texte de către cadrul didactic alternează cu citirea independentă a 

elevului, iar în clasele a III-a şi a IV-a elevii sunt încurajaţi să citească atât 

texte literare, cât şi texte nonliterare.   

      Lectura este exersată atât în mod tradiţional atât la orele de citire, 

cât şi la fiecare disciplină de studiu (matematică, istorie, geografie etc.) în 

diferite registre: citirea tabelelor, a graficelor, schemelor, hărţilor, cât şi a 

regulilor şi problemelor. 

         Învăţătorul încurajează  procesul comunicării şi activitatea de citire 

cu talent şi măiestrie pedagogică prin: utilizarea conversaţiei , a povestirii, a 

cititului cu voce tare,  a jocului de rol şi a prezentării orale, discutarea cu 

elevii despre propriile lor  experienţe,  observarea felului  în care se 

exprimă oral fiecare elev, acceptarea întrebărilor şi a comentariilor elevilor, 

practicarea regulilor unei comunicări civilizate (ascultarea și respectarea 

opiniilor celorlalţi  şi nu respingerea  lor). 

          În activitatea sa didactică, învăţătorul ajută elevii: să se exprime 

clar, să facă asocieri, să ţină cont de sentimentele celorlalţi, să aprecieze 

relaţiile de prietenie, să aibă în vedere că pot exista soluţii diverse pentru o 

anumită problemă, să înţeleagă felul în care oamenii folosesc limbajul ca să 

obţină ceea ce doresc, să exprime ceea ce simt sau ceea ce gândesc,ceea ce 

au înţeles din ceea ce au citit. 

          Învăţătorul este cel care evaluează felul în care se exprimă un elev, 

observând: siguranţa cu care se exprimă elevul în diferite scopuri, situaţiile 

de comunicare în care exprimarea orală a acestuia este eficientă, capacitatea 

elevului de a fi un bun ascultător, impactul pe care îl are exprimarea orală a 

unui elev asupra auditoriului,  modul în care vorbitorul ţine cont de reacţiile 
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auditoriului sau dacă aceste reacţii  afectează prestaţia vorbitorului, cum se 

descurcă elevul în viaţa cotidiană în ceea ce priveşte comunicarea orală,  ce 

convenţii sociale ale comunicării orale înţelege şi foloseşte elevul, cum 

poate reda conţinutul unui text. 

       În asidua, dar nobila sa activitate, învăţătorul îşi planifică, 

asemenea unui bun strateg, mijloace, metode şi conţinuturi, în vederea 

realizării competenţelor specifice: 

-    formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte; 

-    familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere; 

-   cunoaşterea instituţiilor care se ocupă cu apariţia, distribuirea sau 

păstrarea cărţilor; 

-    cultivarea gustului estetic şi a preferinţelor literare; 

-    exprimarea preferinţelor literare în conexiuni interdisciplinare; 

-    raportarea emoţiilor afective la mesajul textelor literare; 

-    cultivarea sensibilităţii artistice prin lectură; 

-     împărtăşirea experienţei personale; 

-     dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare orală, 

spontană, corectă, expresivă; 

-     îmbogăţirea şi activizarea vocabularului; 

-     stimularea capacităţii creatoare. 

     Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura e un 

instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-

se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. 

Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le 

implică: 

-     aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele 

despre lume, despre realitate; 

-     aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în 

dimensiunile etice şi estetice; 

-     aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă 

formarea şi consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea 

gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare corectă şi expresivă. 

       Pentru ca unui copil să îi placă să citească , titlurile lecturilor  îi 

vor fi indicate în funcţie de  următoarele criterii: 

-  gradul dezvoltării psihice : gândire, limbaj, imaginaţie, emoţii, 

sentimente etice şi estetice; 

-  sfera de interese şi preocupări ; 

-  capacitatea de înţelegere a mesajului conţinut în opera literară; 

-  calităţile educative şi estetice ale cărţii indicate; 
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 - calităţile stilului - simplitate, naturaleţe, proprietate - să permită o 

înţelegere uşoară a mesajului lecturii. 

 “Problema principală a educaţiei , spunea Freinert , rămâne nu atât 

conţinutul învăţământului, cum s-ar crede astăzi, cât modul de a provoca 

setea de cunoaştere a copilului …” 

 Aceasta înseamnă ca noi, dascălii, să găsim cele mai potrivite modalităţi de 

eficientizare a demersului  didactic, astfel încât să stimulăm apetitul pentru 

lectură al elevilor. 

           Pentru a realiza noul model comunicativ-funcţional, învăţătorul 

trebuie să-şi formeze modelul operaţional-strategic al predării limbii 

române care va avea drept premise: 

- formarea şi perfecţionarea deprinderilor de citire; 

- îmbogăţirea, precizarea, activizarea şi nuanţarea vocabularului 

elevilor; 

- însuşirea ortoepiei, ortografiei şi punctuaţiei, în limitele prevăzute de 

programa şcolară pentru clasele I – IV; 

- redactarea compunerilor; 

- însuşirea elementelor de construcţie a comunicării de către elevi, în 

limitele programei. 

 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de citire, au drept scop 

exprimarea succintă sau amplă, redarea experienţelor şi trăirilor personale, 

îmbogăţirea vocabularului,  trezirea interesului elevilor faţă de limbă  ca 

mijloc de comunicare şi dorinţa de a citi . 

Pentru a-şi însuşi deprinderea cititului  până la nivelul  la care el să 

poată construi ”o metoda de lucru care să-i facă pe elevi  în stare să-şi  

completeze singuri  instruirea   elementară  pe care au primit-o în şcoală”  , 

elevii trebuie să parcurgă două etape: 

- însuşirea  tehnicii  cititului  cu tot ce implică aceasta; 

- însuşirea capacităţii de a  se orienta în textul citit  în scopul folosirii 

cărţii în mod independent, ca izvor de informaţie şi de formare. 

Însuşirea de către elevi  a tehnicii cititului se realizează prin 

exerciţii. Pentru a asigura un randament maxim acestei activităţi, se 

impune, ca ea să fie realizată,  aşa cum am subliniat, cu efortul personal al 

fiecărui elev în parte.  

      Lectura explicativă este  metoda fundamentală şi specifică pentru 

însuşirea tehnicii muncii cu cartea. Prin intermediul acestei metode elevul 

va trece de la lectura pasivă (cantitativă) la lectura activă a unui text. 

       Lectura explicativă este un complex de metode: lectura, explicaţia, 

conversaţia, povestirea, demonstraţia, exerciţiul, toate conducând la 

înţelegerea textului analizat. 
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        Textul în proză şi textul liric au , la rândul lor, căile care să 

faciliteze elevilor înţelegerea conţinuturilor ;  

Textul în proză: 

- Conversaţia introductivă; 

- Citirea integrală a textului (lectura model); 

- Citirea pe fragmente; 

- Povestirea acestora; 

- Desprinderea ideilor principale; 

- Recitirea integrală; 

- Povestirea integrală; 

 

Textul liric: 

       - Conversaţia introductivă; 

 - Lectura model; 

 - Citirea pe strofe; 

 - Extragerea cuvintelor, expresiilor cheie, a ideii poetice; 

 - Recitirea integrală, expresivă; 

       - Memorizarea 

   Învăţătorul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

documentele şcolare de proiectare, dar şi părinţii trebuie să ştie , la rândul 

lor, ce trebuie să citească un elev din clasele I–IV: 

-   texte literare - studiate în manualele de citire ale fiecărei clase; 

-    texte literare şi nonliterare - intercalate între textele de citire; 

-    lecturi suplimentare extraşcolare. 

            Misiunea mea de dascăl şi părinte este să învăţ Copilul să citească, 

să iubească şi să respecte Cartea. 

  Citim, pentru că literatura ne ajută să trăim ca oameni…adevăraţi 

oameni, pentru a simţi acea emoţie specială pe care o carte poate să o ofere.  

Citim, pentru că am învăţat de la dascălii noştri să iubim Cartea… 

Nu-i poţi spune unui copil „Citeşte!” sau „Iubeşte!”… Trebuie să-şi 

dorească singur asta!  Verbul „a citi” nu suportă imperativul… ■ 

  
Bibliografie: 
Norel, Mariana, Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Braşov, 2010 
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a l i m e n t a ț i a  

Iarna 
 

» Prof. Alin Sulea 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Este nevoie să mâncam mai mult iarna? Trebuie să 
consumăm neapărat anumite alimente? Acestea sunt întrebări pe 
care și le pun foarte mulți, gândindu-se cum să facă față mai bine 
temperaturilor scăzute. 

Specialiștii susțin că o alimentație adecvată ne ajută să 
suportăm mai ușor frigul, umiditatea, dar și oboseala sau 
depresia care se instalează deseori în acest sezon. Un plan corect 
de alimentație trebuie să includă 40% carbohidrați, 30% proteine 
și 30% grăsime, susțin nutriționiștii.   
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  Grăsimi 

Consumul de grăsimi are un rol deosebit pentru organism, 
deoarece stochează energia și întărește sistemul imunitar. Cele 
mai bune grăsimi sunt cele provenite din pește, somn, somon, 
crap sau macrou. Deși carnea de porc nu lipsește din alimentația 
noastră în sezonul rece, ar trebui să consumăm mai mult carne de 
vită, mai bogată în proteine.  

 
  Legume și fructe 

Foarte indicate sunt legumele bogate în proteine cum ar fi 
fasolea, lintea, cartofii dulci, dovleceii sau mazărea. Iar necesarul 
de vitamine, minerale și fibre îl poți lua din citrice, mere, banane, 
fructe uscate sau compoturi. 

 
  Condimente și mirodenii 

Folosește din belșug condimente și mirodenii, care au 
capacitatea de a stimula funcțiile organismului și au diverse 
proprietăți curative. Multe dintre ele îmbunătățesc digestia, 
stimulează sistemul nervos și combat răceala. 

 
  Iaurt 
  Potrivit ultimelor studii realizate de cercetători, 
probioticele, care se găsesc în cultura activă a iaurtului, 
micșorează simptomele virozelor respiratorii cu până la doua zile. 
Așadar, consumă zilnic acest aliment delicios, care te va ține 
departe de răceală. 
 
  Alcoolul scade rezistența organismului! 

Multe persoane sunt tentate să apeleze la un pahar de 
alcool pentru a se încălzi. Dar această metodă nu este tocmai 
indicată, deoarece consumul de alcool creează o senzație de 
căldură falsă, pe termen scurt. În plus, alcoolul scade rezistența 
organismului, așa că optează cu încredere pentru ceai, lapte sau 

ciocolată caldă. ■ 
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„PILA NU POATE EXISTA”,  

dar produce energie  

de peste 60 de ani 
 

» Prof. Antoaneta Butoarcă  
Liceul  Energetic Târgu Jiu 

       

O pilă electrică, de producţie românească, furnizează energie de 

65 de ani, fără întrerupere. Inventatorul minunii, Nicolae Vasilescu-

Karpen s-a născut la Craiova pe 10 decembrie 1870, a fost om de ştiinţă, 

inginer, fizician şi inventator. El  a declarat, cu o jumătate de secol in 

urmă că pila sa  va funcţiona veșnic.  

      Astăzi, in Muzeul National Tehnic "Dimitrie Leonida" din Bucureşti 

există un obiect de patrimoniu care stă intr-un seif metalic blindat, chiar 

in biroul directorului muzeului. Este vorba despre "Pila termoelectrică 

cu temperatură uniformă", cunoscută sub numele de "Pila lui Karpen", 

realizată in 1950. Aparatul este, de fapt, un perpetuum mobile, adică un 

dispozitiv care generează energie la nesfarsit fără interventie din 

exterior.  

      Deşi ar fi trebuit să se oprească de multe decenii, "Pila lui Karpen" 

se incăpăţanează să funcţioneze, aşa cum a prevăzut inventatorul ei.  

Construirea unui perpetuum mobile a fost visul de secole al omenirii. 

Un aparat care să se mişte la nesfarşit, fără să primească impulsuri 
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exterioare, ar rezolva definitiv setea de energie a civilizatiei actuale. In 

epoca modernă insă, acest vis a fost abandonat pe considerentul că ar fi 

o utopie. Cei ce au continuat totuşi să caute soluţia, au fost 

marginalizaţi, lumea oamenilor de ştiinţă considerandu-i nebuni. 

Perpetuum mobile nu poate exista. Cu toate acestea, un fizician roman 

s-a incăpăţanat să-l construiască. Si se pare că a reuşit.  

    Nicolae Vasilescu-Karpen a inceput să lucreze la teoria unei pile 

electrice care să genereze energie la nesfarsit incă inainte de Primul 

Razboi Mondial. "Pila" a fost brevetată in 1922.  Era vorba, in fapt, 

despre două pile electrice legate in serie, care pun in mişcare un 

minimotor galvanometric. Acesta, la randul său, mişcă o paletă 

conectată la un intrerupător. La fiecare jumătate de rotire paleta 

deschidea circuitul, pentru ca la a doua jumătate de rotaţie să-l inchidă. 

Timpul de rotaţie a elicei era calculat in aşa fel incat pilele să aibă timp 

de reincarcare, respectiv pentru refacerea polarităţii in perioada cat 

circuitul este deschis. O astfel de pilă de proporţii ar putea alimenta o 

navă spaţială. 

    Deşi inedita „baterie” creată acum mai bine de 60 de ani încă mai 

produce curent cu tensiune constantă de 1 volt, unii dintre specialiştii 

care au analizat invenţia de-a lungul timpului au afirmat, siguri pe ei, că 

pila nu poate exista, pentru că pune sub semnul întrebării principiul al 

doilea al termodinamicii. Acest principiu precizează condițiile în care 

are loc transformarea energiei termice în energie mecanică şi are un 

caracter calitativ, aratând sensul în care se produc spontan 

transformările, fără să se refere la cantitățile de energie schimbate; este 

o particularizare a principiului general al schimburilor de energie, 

conform căruia transformările spontane de energie se realizează de la 

potențialul mai înalt spre potențialul mai scăzut. Există şi oameni de 

ştiinţă care au concluzionat că pila Karpen funcţionează folosind 

exclusiv energia termică a mediului ambiant. 

      În literatura de specialitate, pila Karpen se întâlneşte (foarte rar) şi 

sub denumirea de pila K sau pila VK. Specialiştii spun că ne găsim în 

faţa unei pile de concentraţie, în pofida faptului că inventatorul a 

denumit-o „pilă termoelectrică cu temperatură uniformă”. În plus, spre 

deosebire de ceea ce definim, de regulă, ca fiind o pilă de concentraţie, 

care are două vase cu electrolit de concentraţii diferite, pila Karpen este 

alcătuită din două pile legate în serie.  
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     Pila Karpen are electrozi din aur (lucios) şi platină neagră (poroasă) 

cufundaţi în acid sulfuric de înaltă puritate. A fost catalogată ca pilă de 

concentraţie fie dintr-o înţelegere greşită a fenomenului, fie din 

necunoaştere. Mai putem lua în calcul şi posibilitatea unei dezinformări 

intenţionate, scopul fiind cel de a nu putea fi reprodusă şi utilizată pe 

scară largă. Nedovedit, se crede totuşi că este folosită de agenţii spaţiale 

şi în aplicaţii militare. Profesorului Ionel Solomon, preşedintele 

Societăţii Franceze de Fizică în perioada 1973-1974, a exprimat chiar 

convingerea că, la jumătate de secol după inventarea ei, oamenii s-au 

folosit de Pila Karpen pentru a ajunge pe Lună. 

     În acest domeniu, dezinformarea poate fi confundată uşor cu o 

extraordinar de mare lipsă a surselor competente de informare. 

Articolele vechi au dispărut, cele rămase conţin informaţii 

contradictorii, foarte multe greşite.  

      Care ar putea fi aplicaţiile pilelor Karpen? Este foarte uşor de 

imaginat care ar putea fi aplicaţiile pilelor Karpen: laptopuri, tablete sau 

telefone mobile care nu mai necesită încărcare, sau automobile electrice.  

Românii au inventat expresia "am nevoie de o pilă", ba chiar  trăiesc 

într-un sistem bazat pe pile, cunoştinţe şi relaţii. Ei bine, acum chiar 

avem o pilă, şi încă una extraordinară, cea a lui Karpen. Mai rămâne să 

şi ştim cum să o folosim. ■ 
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ȘTIM CE N-AR TREBUI ARUNCAT LA GHENĂ, 

ca să nu poluăm 
» Prof. Eugenia Pasăre  

Liceul Energetic Târgu Jiu 

    
Suntem obișnuiți să aruncăm la gunoi tot ce nu ne mai este de folos. 

Adesea nici nu ne gândim că ceea ce nu ne mai folosește nouă poate dăuna 
grav mediului, iar prin mediu se întoarce ca un bumerang spre noi. 
  Multe dintre cele sortite a fi "aruncate" ar trebui predate fie pentru 
reciclare, fie pentru distrugere sau neutralizare unor oficii de profil, anume 
create în acest scop. Colectarea selectivă a deșeurilor este nu numai obligatorie 
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prin lege, dar și necesară în acest sens. O altă formă de colectare este realizată 
eficient de firmele comerciale care reduc prețul la produse și condiționează 
vânzarea de predarea unui produs uzat. 

Astfel de produse poluante, sunt: 
Bateriile 

Toate bateriile, fără excepție, conțin substanţe chimice nocive care pot pătrunde 
în apele subterane, afectând mediul şi sănătatea. În cazul bateriilor mici, de la 
telefoanele mobile, telecomenzi şi altele asemenea, stă în grija noastră să le 
predăm cui trebuie. Fiecare baterie conţine în medie 20g de metal ce poate fi 
reutilizat, dar în prezent acest material se pierde în deşeuri. 
O baterie uzată, aruncată la coşul de gunoi şi ajunsă apoi la groapa de gunoi, 
poate polua 1 metru de pământ şi 10 litri de apă. 

Becurile 
Becurile, în special cele fluorescente, conţin şi ele substanţe nocive, iar unele 
dintre marile magazine au servicii pentru preluarea becurilor vechi cumpărate 
de la ele.                  

Vopselele 
Vopselele sunt printre cele mai toxice substanţe care ne încap pe mână şi din 
care mai totdeauna rămâne o cantitate nefolosită. Acest rest trebuie predat 
pentru neutralizare. Există pe Internet mai multe site-uri ale firmelor profilate pe 
colectarea, reciclarea, neutralizarea şi distrugerea produselor cu regim special, 
inclusiv a vopselelor. A le arunca la ghenă este un act de inconştienţă. 
  Termometrele 
Termometrul cu mercur este periculos chiar şi înainte de a-l arunca la ghenă. 
Dacă nu ne mai este de folos, îl putem trata neglijent şi se poate sparge. 
Cantitatea de mercur conţinut în termometru poate fi letală în cazuri extreme, iar 
în cele "normale" produce boli grave. 

Cea mai elegantă soluţie este să renunţăm la tradiţionalul termometru 
cu mercur. Sunt mai practice cele digitale. 

Anvelopele 
  Anvelopele vechi n-ar trebui considerate deşeuri periculoase, dar dacă 
nu sunt reciclate corespunzător, ele devin o ameninţare serioasă pentru mediu. 

Artificiile 
  Este inutil să explicăm de ce artificiile rămase din noaptea de Anul 
Nou, fie pentru că ne-au prisosit, fie pentru că n-au explodat, nu trebuie nici 
păstrate, nici aruncate la gunoi. Ele se predau la orice unitatate de pompieri, 
care le neutralizează şi le distruge. Altfel, nici nu ştim ce bomba la purtător  
ţinem în casă sau, eventual, aruncăm la ghenă.  
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  Calculatoarele, electronicele şi electrocasnicele 
  Asemenea obiecte nu trebuie ţinute în casă ca vechituri. Colectarea 
selectivă a deşeurilor electrice şi electronice nu este doar necesară, ci chiar 
obligatorie pentru fiecare cetăţean. Dar mulţi dintre noi au nevoie de mai multe 
argumente pentru a fi convinşi de importanta acestei acţiuni. Iar simpla motivare 
că sunt deşeuri periculoase pentru mediu şi pentru sănătatea fiecăruia dintre 
noi nu este întotdeauna suficientă.Vă prezint câteva lucruri pe care nu le ştiaţi 
despre aparatele electrice pe care le depozitaţi în casă, unele stricate, altele pur 
şi simplu depăşite tehnologic pe care nu le mai folosiţi. 
  Aşadar, ştiaţi că... 

- deşeurile de EEE (echipamente electrice şi electronice) conţin: metale grele 
(Hg, Cd, Pb) ce poluează apă şi solul, gaze toxice (freon) care eliminate în aer 
au efecte nocive sau materiale non-biodegradabile (plastic, sticlă, metale) 
care pot fi eliminate nepoluant doar prin tratarea conform standardelor de 
mediu? 

-  caracterul nociv al acestora este de 10 ori mai mare decât cel al deşeurilor 
menajere? 

- 75% din componentele EEE sunt reciclabile şi pot fi reintroduse în industrie, 
la costuri mult mai mici? 

-  înlocuind aceste aparate învechite cu unele noi, cu eficienta energetică ridicată, 
consumatorii pot economisi până la 44 de miliarde kWh? Adică echivalentul 
retragerii a 6,5 milioane de automobile de pe autostrăzile Europei? Sau 
reducerea emisiilor de CO2 cu până la 22 milioane tone/an? 

- cele mai performante frigidere de astăzi consuma doar 25% din energia 
necesară funcţionării unui frigider produs în 1990? 

- maşinile noi de spălat rufe consuma astăzi cu 44% mai puţină energie şi 62% 
mai puţină apă comparativ cu cele produse în 1985? 
      Alegând să ne debarasăm responsabil de electrocasnicele depăşite, inutile 
sau stricate din casele noastre, prevenim consumul inutil de materii prime şi 
risipă materialelor care sunt încă folositoare, reducem consumul de energie şi 
minimizam gradul de poluare pe care aceste deşeuri îl au asupra mediului. 
    Deşeurile de echipamente electrice şi electronice conţin peste 1.000 de 
substanţe diferite, dintre care majoritatea sunt toxice. Cum poluează  ele, de 
fapt? Odată ajunse în natură sau depozitate necorespunzător, aceste obiecte 
se sparg, se degradează şi toate substanţele toxice conţinute sunt eliminate în 
apă, aer sau sol. Aproximativ 70% din substanţele toxice care ajung la gropile 
de gunoi provin de la echipamentele electrice şi electronice. 
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   Compoziţia unui aparat electric 
depinde de tipul acestuia - calculatoarele 
şi serverele pot conţine cadmiu, mercur şi 
crom, televizoarele cu ecran plat sau cu ecrane 
LCD pot conţine plumb, şi lista continuă. 
Cele mai des întâlnite substanţe toxice din deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice sunt:  

 Unele substanţe ignifuge bromurate, utilizate în plăcile cu circuite şi carcase 
din material plastic. Aproximativ 1.000 de tone de o anume substanţa ignifugă 
bromurata numită TBBPA a fost utilizată pentru fabricarea a 674 milioane de 
telefoane mobile în 2004. Această substanţă chimică a fost asociată cu 
neurotoxicitatea. 

 Cadmiul, folosit în bateriile reîncărcabile de calculator, se acumulează în mediu 
şi are un ridicat potenţial toxic, afectând în primul rând rinichii şi oasele. 

 Mercurul, utilizat în dispozitivele de iluminare pentru display-urile cu ecran plat, 
lămpi, becuri economice şi chiar baterii, poate afecta creierul, sistemul 
nervos şi rinichii. 

 Policlorura de vinil (PVC) este un material plastic folosit în fabricarea 
aparatelor electronice şi pentru izolarea firelor şi cablurilor. Când  PVC este 
arsă,  sunt eliberate, elemente chimice foarte persistente în mediul înconjurător, 
cu puternic caracter toxic chiar şi în concentraţii foarte mici, pe locul doi ca şi 
toxicitate după materialele radioactive. 

 Freonul se regăseşte în echipamentele frigorifice, în spumă izolatoare a 
boilerelor sau în aparatele de aer condiţionat. Este o substanţă gazoasă, uşor 
inflamabila, a cărei acţiune toxică se exercita la nivelul sistemului nervos 
central, cardiac şi hepato-renal. 

 Condensatori cu PCB (compuşi bifenili policlorurati) există în aparatele 
electrice vechi, fabricate înainte de 1987 (maşini de spălat, frigidere, cuptoare 
cu microunde, ecrane, hote etc.) Expunerea umană la PCB afectează ficatul, 
sistemului imunitar, aparatul genital, tubul digestiv, glanda tiroidă, 
măduva osoasă şi mucoasa gastrică. 
Aşadar, având în vedere potenţialul  toxic demonstrat şi atestat  al deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice, ar trebui să ne gândim de două ori înainte 
să le aruncăm sau depozitam necorespunzător. 
Odată cu folosirea intensă telefoanelor mobile, a apărut în discuţie o nouă 
sursă de poluare şi anume cea reprezentată de câmpurile 
electromagnetice. 
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Nu numai telefoanele mobile, ci toate aparatele moderne care ne fac viaţa mai 
uşoară sunt responsabile de ţesătură tot mai densă de unde electromagnetice 
care ne înconjoară, denumită "electrosmog", prin prisma potenţialului efect 
dăunător asupra sănătăţii. În jur de 130 de milioane de telefoane mobile se 
aruna în fiecare an, rezultând în jur de 65.000 de tone de gunoi, care include 
materiale poluante precum mercurul. 

 Reciclează-ți telefonul și 
vei scuti planeta de un 

factor de poluare!      
    Terenurile ocupate 
de depozitele de 
deșeuri sunt 
considerate terenuri 

degradate, care nu mai 
pot fi utilizate în scopuri 

agricole; la ora actuală, în Romania, peste 12000 ha de teren sunt afectate de 
depozitarea deșeurilor menajere sau industrial.  Toate aceste considerente 
conduc la concluzia că gestiunea deșeurilor necesită adoptarea unor măsuri 
specifice, adecvate fiecărei faze de eliminare a deșeurilor în mediu.  

Un exemplu de instalație automată de selectare a deșeurilor industriale 

folosită în Finlanda. ■ 
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ECOLOGIA PROFUNDĂ  
din perspectivă socială 

 
» Prof. Gabriela Militaru  

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

 
În termeni simpli, etica este o latură a filosofiei care se 

ocupă cu cercetarea problemelor de ordin moral. Sau altfel spus, 
etica încearcă să răspundă la întrebarea „Ce pot să știu despre 
ce trebuie să fac?” în chestiuni precum drepturile omului sau ale 
animalelor, problematica libertății omului, eutanasiere șamd. Este 
greu de spus dacă etica reușește sau nu să rezolve anumite 
întrebări pentru că, nefiind vorba de adevăruri universal valabile, 
această latură a filosofiei riscă să fie acuzată de subiectivism. 
Acest lucru nu trebuie totuși să descurajeze discuțiile pe 
marginea anumitor chestiuni cum ar fi de exemplu, ecologia.  

În ultimele decenii, activităţile umane au avut repercusiuni 
de multe ori negative asupra naturii, mai ales în condiţiile în care 
influenţele omului asupra mediului înconjurător sunt din ce în ce 
mai mari ca urmare a creşterii populaţiei, a aglomeraţiilor umane 
şi dezvoltării industriilor şi tehnologiilor. Este cunoscut faptul că 
numai în ultima lună două dintre cele mai puternice state ale lumii 
(Spania și China) au instituit alertă ridicată de poluare din cauza 
activității intense a fabricilor, dar și a noxelor provenite de la 
multitudinea de autovehicule care traversează zilnic orașele. În 
aceste condiții, problematica contemporană a mediului reclamă 
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tot mai mult intervenţia eticii în soluţionarea lor problemelor. O 
soluție în acest sens ar putea fi apelul la ecologia profundă 
(”deep ecology”), noțiune introdusă de Arne Naess la începutul 
anilor 1970. Filosoful norvegian a formulat un set de principii care 
ar putea constitui baza oricarei filosofii ecologiste. Însă, așa cum 
se întâmplă cu orice chestiune de etică, și în cazul ecologiei 
profunde există atât argumente pro cât și contra. 

Argumente pro: 
1. Filosofia ecologistă a lui Naess susține că bunăstarea şi 

dezvoltarea vieţii umane şi non-umane pe Pământ au 
prioritate prin ele însele, adică dincolo de utilitatea lor 
pentru scopurile umane. De aici rezultă că natura nu 
trebuie exploatată doar pentru interesul oamenilor ci 
trebuie prețuită așa cum este.  

2. Oamenii pot diminua bogăția naturii doar pentru a-și 
satisfice nevoile vitale (de hrană, de exemplu) ceea ce nu 
încurajează în niciun fel risipirea resurselor naturale.  

3. Pentru diminuarea risipei este cazul ca populația globală 
să scadă, în aceste condiții scăzând și consumul de 
resurse rezultatul fiind aprecierea calității vieții mai 
degrabă decât a aderării la un standard de viaţă din ce în 
ce mai ridicat. 
 

Bineînțeles că acestor argumente pro li se pot aduce o 
serie de argumente contra: 

 
1. Stoparea exploatării naturii limitează progresul tehnologic. 
2. Ceea ce pentru unii înseamnă risipă de resurse pentru 

alții poate semnifica diversificarea paletei de posibilități în 
folosul umanității și al respectului pentru unicitatea fiecărui 
individ uman. 

3. A reduce numărul populației înseamnă a limita dreptul 
oamenilor la reproducere.  

 
Este important de precizat totuși este că, existența unor 

argumente contra la o problemă nu trebuie să descurajeze 
discuțiile pe această temă sau oricare alta de interes general 

care privește etica. ■ 
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Luna IANUARIE.  
Repere 

 

■1■ 45 î.Hr.: Intră în vigoare calendarul iulian. ● 1855: Apare, la Iaşi, 
săptămânal, sub îngrijirea lui V. Alecsandri, România Literară.  

■2■ 1959: Este lansată sonda spaţială Mechta -Luna 1-, care a ajuns la 
Lună şi a orbitat în jurul Soarelui ● 1920: se naşte Isaac Asimov, scriitor 
american de origine rusă, cel mai mare autor de SF (d. 1992)  

■3■ 1496: Leonardo da Vinci testează fără succes o maşină de zburat ● 
1521: Papa Leo X îl excomunică pe Martin Luther ● 1749: Apare la Copenhaga, 
cel mai vechi ziar din lume, Berlingska Tidende ● 1899: Prima utilizare a 
cuvântului „automobil” a apărut într-un editorial din New York Times ● 106 î.Hr.: 
se naşte Cicero, om politic şi filozof roman (d. 43 î.Hr.)  

■4■ 1643: se naşte Isaac Newton, fizician, matematician şi astronom 
englez (d. 1727) ● 1809: se naşte Louis Braille, pedagog francez, inventatorul 
al alfabetul Braille (d. 1852) ● 1941: moare Henri Bergson, filosof, scriitor 
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francez (n.1859) ● 1960: moare Albert Camus, filosof şi scriitor francez (n. 
1913)  

■5■ 1919: crearea Partidului Muncitoresc Naţional-Socialist German 
(N.S.D.A.P) – partidul nazist ● 1855: se naşte King Camp Gillette, inventator 
american al lamei de bărbierit (d. 1932) ● 1932: se naşte Umberto Eco, critic 
literar şi prozator italian  

■6■ 1714: Inginerul englez Henry Mill a patentat maşina de scris. Prima 
maşină de scris comercială a fost patentată abia în 1868 de inginerul mecanic 
american Christopher Latham Sholes ● 1838: Samuel Morse a efectuat prima 
demonstraţie a sistemului său de telegrafie în oraşul Morristown, New Jersey ● 
1412: se naşte Ioana d’Arc, eroină naţională a Franţei, supranumită „Fecioara 
din Orléans” (d. 1431) ● 1852: moare Louis Braille, pedagog francez, 
inventatorul alfabetul Braille (n. 1809)  

■7■ 1904: A fost introdus semnalul marinăresc utilizat în caz de pericol, 
CQD („seek you, danger”), înlocuit, doi ani mai târziu, cu SOS („save our soul”) 
● 1927: Primul telefon internaţional – de la New York la Londra ●1502: se 
naşte Papa Grigore al XIII-lea (1572-1585); în anul 1582 a introdus un nou 
calendar (calendarul gregorian folosit şi azi) (m. 10 aprilie 1585) ● 1943: moare 
Nikola Tesla, fizician de origine istro-română, a pus bazele cunoştinţelor 
moderne despre curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de curent 
alternativ, incluzând sistemele polifazate, sistemele de distribuţie a puterii şi 
motorul pe curent alternativ, care au determinat cea de-a doua Revoluţie 
Industrială (n. 1856) 

 ■8■ 1958: Americanul Bobby Fischer a câştigat primul lui campionat 
naţional de şah, la vârsta de 14 ani ● 1942: se naşte Stephen Hawking, fizician 
englez, teoretician al originii universului şi unul dintre cei mai mari cosmologi 
contemporani, profesor la catedra de Matematică la Universitatea Cambridge, 
deţinută cândva de Isaac Newton ● 1642: moare Galileo Galilei, astronom şi 
fizician italian (n. 1564) ● 1896: moare Paul Verlaine, poet francez, unul dintre 
precursorii simbolismului (n. 30 martie 1844) ● 1950: moare Joseph 
Schumpeter, economist austriac (n. 1883)  

■10■ 49 î.Hr.: Iuliu Cezar traversează Rubicon-ul, ocupă Roma şi alungă 
pe Pompeius ● 1863: Prima linie publică de transport subteran din lume a fost 
deschisă la Londra ● 1869: se naşte Grigori Rasputin, călugăr rus (d. 1916) ● 
1883: se naşte Alexei Tolstoi, prozator şi dramaturg rus (d. 1945) ● 1939: 
moare Hariclea Darclée (Hartulari), soprană lirică româncă (n. 1860) ● 1971: 
moare Coco Chanel, celebră creatoare franceză de modă (n. 1883) ● 2001: 
moare Constantin Săvulescu, subinginer proiectant la Uzinele Malaxa; a 
participat la conceperea şi producerea prototipului unui automobil popular, de 
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concepţie românească (1945); numele maşinii urma să fie „Malaxa”, dar 
proiectul nu s-a concretizat.  

■11■ 1569: Prima loterie despre care sunt date istorice în Anglia. ● 1922: 
Este folosită pentru prima dată, pe un pacient, insulina în tratarea diabetului 
(Descoperitorul insulinei este cercetătorul român Nicolae Paulescu) ● 1963: S-a 
deschis prima discotecă din lume, la Los Angeles, „Whisky a-go-
go” ■12■ 1876: se naşte Jack London, scriitor englez (d. 1916) ● 1665: moare 
Pierre de Fermat, matematician şi avocat francez (n. 1601) ● 1976: moare 
Agatha Christie, scriitoare engleză de romane poliţiste (n. 1890)  

■13■ 1910: A avut loc prima transmisie radiofonică de operă: Enrico 
Caruso cântând pe scena Metropolitan-ului din New York este captat la 30 de 
km distanţă. ● 2006: Se inaugurează Staţia Law-Racoviţă, prima staţie 
românească permanentă de cercetare şi explorare din Antarctica ● 1941: 
moare James Joyce, scriitor irlandez, de limbă engleză, fondatorul romanului 
modern (n. 1882)  

■14■ 1876: Brevetarea telefonului. La aceasta dată, Alexander Graham 
Bell şi Elisha Gray au depus o cerere de brevet la Biroul pentru brevete din New 
York, primul la ora locala 12.00, iar al doilea la ora 14.00. Pe această diferenţă 
s-au bazat cei ce i-au adjudecat lui Bell invenţia în procesul ce i-a opus multă 
vreme pe cei doi inventatori ● 17 î.Hr.: moare Ovidiu, poet roman  

■15■ 1870: Democraţii din SUA au utilizat pentru prima dată, ca simbol al 
partidului lor, un măgar ● 1880: Legea pentru înfiinţarea Casei de Economii. 
(CEC) ● 1913: A fost inaugurată prima linie telefonică dintre Berlin şi New York. 
● 1622: se naşte Molière (Jean-Baptiste Poquelin), dramaturg şi actor francez 
(d. 1673) ● 1850: se naşte Mihai Eminescu, poetul naţional al românilor (d. 
1889) ● 1894: se naşte Ecaterina Teodoroiu, „eroina de la Jiu” căzută în luptele 
de la Măraşeşti (d. 1917) ● 1908: se naşte Edward Teller, savant american de 
origine maghiară, creator al bombei cu hidrogen (d. 2003) ● 1929: se naşte 
Martin Luther King, cunoscut militant pentru apărarea drepturilor civile ale 
populaţiei de culoare, asasinat la 4 aprilie 1968 ● 1568: moare Nicolaus 
Olahus, umanist şi istoric de origine română, arhiepiscop de Esztergom şi 
guvernator al Ungariei (n. 1493)  

■16■ 1547: Ivan cel Groaznic a fost încoronat ţar al Rusiei  
■17■ 1798: se naşte Auguste Comte, sociolog şi filosof francez (d. 1857) ● 

1834: se naşte August Weismann, medic german, unul dintre fondatorii geneticii 
(d. 1914) ● 1860: se naşte A.P. Cehov, scriitor rus (d. 1904) ● 1899: se naşte 
Al Capone (supranumit Cicatrice), gangster american (d. 1947)  
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■18■ 1733: A fost adus la o gradină zoologică din Boston primul urs poloar 
prezentat public vreodata în SUA ● 1799: Francezul Louis Robert primeşte 
brevetul pentru descoperirea sa din 1798, prima instalaţie de produs hârtie ● 
1878: Spiru Haret îşi ia doctoratul în matematici la Sorbona cu o teză de 
mecanică cerească devenită celebră ● 1689: se naşte Montesquieu, scriitor şi 
filosof reprezentativ al iluminismului francez (d. 1755) ● 1829: se naşte Ludvig 
Lorenz, fizician şi matematician danez (d. 1891) ● 1936: moare Rudyard 
Kipling, scriitor englez (n. 1865) ■19■ 1736: se naşte James Watt, fizician 
englez, inventatorul maşinii cu aburi (d. 1819) ● 1809: se naşte Edgar Allan 
Poe, poet, scriitor, critic american (d. 1849)  

■20■ 1265: Primul parlament englez conduce prima şedinţă la Palatul 
Westminster ● 1920: se naşte Federico Fellini, regizor italian (d. 1993)  

■21■1648: La Alba Iulia apare prima traducere integrală în limba română a 
Noului Testament, sub îngrijirea mitropolitului Andrei Şaguna ● 1905: se naşte 
Christian Dior, designer francez (d. 1957) ● 1950: moare George Orwell, scriitor 
englez (n. 1903)  

■22■ 1939: Pentru prima oară, în cadrul Universităţii Columbia, a fost 
divizat un atom de uraniu ● 1952: Ia fiinţă Institutul Naţional de Geronto-
Geriatrie „Dr. Ana Aslan” ● 1561: se naşte Francis Bacon, filosof englez (d. 
1626) ● 1788: se naşte Lord Byron, poet englez (d. 1824)  

■23■ 1783: Stendhal, scriitor francez (d. 1842) ● 1989: moare Salvador 
Dalí, pictor, grafician, eseist spaniol (n. 1904)  

■24■ 1458: Matei Corvin, fiul cel mai mic al lui Ioan Corvin, este ales rege 
al Ungariei ● 1859: Adunarea Electivă a Ţării Româneşti se pronunţă pentru 
alegerea ca domn a lui Al.I.Cuza, realizându-se astfel Unirea Principatelor 
Române ● 1990: se adopta Imnul de Stat al României – „Deşteaptă-te, 
Române” (versuri de Andrei Mureşanu, muzica Anton Pann) ● 1849: se naşte 
Badea Cârţan ţăran român, luptător pentru indepedenţa românilor din 
Transilvania (d. 1911) ● 1920: moare Amedeo Modigliani, pictor italian, sculptor 
(n. 1884)  

■25■ 1475: Ştefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a trimis o 
scrisoare circulara principilor din Europa anunţându-le victoria pe care a 
repurtat-o asupra turcilor la Vaslui (10 ianuarie). ● 1736: se naşte Joseph-Louis 
Lagrange, matematician şi astronom italian (d. 1813) ● 1882: se naşte Virginia 
Woolf, scriitoare britanică (d. 1941)  

■26■1918: se naşte Nicolae Ceauşescu, preşedintele României în perioada 
1965-1989 (d. 1989) ● 1891: moare Nikolaus August Otto, inginer şi industriaş 
german, care în anul 1876 a realizat motorul în patru timpi (n. 1832)  
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■27■ 98: După moartea lui Nerva pe tronul Imperiului Roman a urcat 
Marcus Ulpius Traianus (98 – 117). În timpul domniei lui, Imperiul Roman a 
căpătat cea mai mare extindere teritorială. În 106 intră în componenţa sa şi 
Dacia ● 1880: Lui Thomas Edison i-a fost acordat brevetul de invenţie pentru 
sursa sa de iluminare incandescentă ● 1888: La Washington este fondată 
„National Geographic Society” ● 1775: se naşte Friedrich von Schelling, filozof 
german (m. 20 august 1854) ● 1756: se naşte Wolfgang Amadeus Mozart, 
compozitor austriac (m. 5 decembrie 1791) ● 1832: se naşte Lewis Carroll 
(Charles Lutwidge Dodgson), scriitor, matematician englez, autorul celebrei 
povestiri „Alice în ţara minunilor” (m. 14 ianuarie 1898) ● 1814: moare Johann 
Gottlieb Fichte, filosof german (n. 19 mai 1761) ● 1860: moare János Bolyai, 
matematician, violonist maghiar (n. 15 decembrie 1802) ● 1901: moare 
Giuseppe Verdi, compozitor italian (n. 10 octombrie 1813)  

■28■ 1547: În Anglia, în urma decesului lui Henric al VIII-lea, pe tron se 
urcă Edward al VI-lea, fiul său de doar 9 ani ● 1887: se naşte Arthur 
Rubinstein, pianist şi compozitor american de origine poloneză (d. 1982) ● 814: 
moare Carol cel Mare (n. 748) ● 1898: moare Alexandru Flechtenmacher, 
compozitor, dirijor, pedagog român, întemeietorul Conservatorului din Bucureşti 
(n. 1823) ● 1931: moare Henri Mathias Berthelot, general francez, membru de 
onoare al Academiei Române  

■29■ 1886: Germanul Karl Friederich Benz (1844-1929) a fost brevetat 
pentru fabricarea primului automobil funcţionabil din lume, alimentat cu benzină 
● 1860: se naşte Anton Cehov, scriitor rus (d. 1904) ● 1866: se naşte Romain 
Rolland, scriitor francez (d. 1944)  

■30■ 1561: A apărut „Tetraevanghelul”, prima carte românească tipărită de 
diaconul Coresi. ● 1695: Constantin Brâncoveanu primeşte ca recompensă 
pentru serviciile facute Curţii din Viena, titlul de „principe al Imperiului”. ● 1933: 
Adolf Hitler este numit în functia de cancelar al Germaniei. Începutul dictaturii 
hitleriste în Germania. ● 1948: Este asasinat Mahatma Gandhi, conducator al 
mişcării de eliberare a Indiei. Se marchează drept „Ziua martirilor” (n. 2 
octombrie 1869) 

■31■ 106: Se termină reconstrucţia podului peste Dunăre (cu o lungime de 
1135 m) la Drobeta, de către Apolodor din Damasc ● 1844: Emanciparea 
ţiganilor aparţinând aşezămintelor bisericeşti şi mănăstirilor de către Mihail 
Sturdza, Domnul Moldovei (1834-1849). La 14 ianuarie 1844, au fost eliberaţi şi 
ţiganii robi ai statului. ● 1797: se naşte Franz Schubert, compozitor austriac (d. 
1828) ● 1418: moare Mircea cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti. ■  
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DICȚIONAR DE EXPRESII ÎN  

LIMBA LATINĂ 
 

● In labore nobilitat = prin muncă, sufletul se înnobilează. 

● Ira furor brevis est = mânia este o scurtă nebunie. 

● Ipso facto = prin însuşi acest fapt. 

● Ita lex scripta est = aşa prevede legea. 

● Quod munus republicae offere maius meliusque possumus quam si 

docemus atque erudimus iuventutem = ce serviciu mai important şi mai 

valoros poţi aduce statului decît să instruim şi să formăm tineretul. 

(Cicero) 

● Quidquae agis prudenter agas respice finem = orice faci, să faci cu 

prudenţă şi să ai în vedere sfârşitul. 

● Labor omnia vincit improbus = munca stăruitoare învinge totul. 

● Laetitia perfecto est = bucuria înseamnă desăvârşirea. (Baruch 

Spinoza) 

● Lupus pilum mutat non mentem = lupul îşi schimbă blana, dar 

năravul ba. 

● Magister dixit = profesorul a spus. 

● Manus manum lavat = o mână spală pe alta. 

● Medicus curat natura sanat = medicul îngrijeşte, natura vindecă. 

● Minima de moralia = dintre atâtea rele, alege răul cel mai mic. 
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● Mysterium fascinans mysterium tremendum = misterul care 

fascinează, misterul care produce teamă. (Rudolf Otto, filozof german) 

● Modus dicendi = un fel de a spune. 

● Mutatis mutandis = schimbând ce e de schimbat. 

● Naturalia non turpia sunt = cele naturale nu sunt ruşinoase. 

● Nemo ante mortem beatus est = nimeni nu e fericit înaintea morţii. 

(Solon) 

● Nihil lacrima citius arescit = nimic nu se usucă mai repede ca 

lacrima. 

● Non omnia possumus omnes = nu putem să le facem pe toate. 

(Vergilius) 

● Nullum magnum ingenium sine quadam mixtura dementiae fuit = 

nici un spirit mare nu a fost lipsit de un grăunte de nebunie. (Seneca) 

● Pedibus timor addit alas = frica dă aripi picioarelor. (Vergilius) 

● Pereunt et imputantur = timpul trece şi-ţi va fi pus la socoteală. 

(Marţial) 

● Ridentem dicere verum = să spunem adevărul râzând 

● Rara est fides = prietenia este rară. 

● Sublata causa tollitur effectus = îndepărtînd cauza, dispare efectul. 

● Sapientia ars vitae est = înţelepciunea este arta vieţii. 

● Seniores priores = bătrînii au întâietate. 

● Sustine et abstine = rabdă şi taci. 

● Stultitiam simulare loco prudentia summa est = a face pe prostul, 

în anumite situaţii, este cea mai bună măsură de precauţie. (Marcus 

Cato) 

● Tarde venientibus ossa = ultimii sosiţi la masă se aleg cu oasele. 

(Horaţius) 

● Urbi et orbi = în toate oraşele şi în toată lumea. 

● Vae soli! = vai de omul singur! 

● Varium et mutabile semper femina = femeia este mereu 

schimbătoare 

● Vir sapient fortis est = înţeleptul este puternic. 

● Vita mortuorum in memoria vivorum est posita = viaţa celor morţi 

se află în memoria celor vii. 

● Vita sine litteris mors est = viaţa fără învăţătură este moarte. 

● Vulnerat omnes ultima necat = toate rănesc, ultima ucide. 
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 Ş C O A L A  T R A D I Ţ I O N A L Ă.  

versus 
Ş C O A L A    M O D E R N Ă 

 
» Prof. Anca-Andreea Cheană  

Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari 

                                                                          

Profesia  de cadru didactic este pe cât de frumoasă, pe atât 

de complexă, deoarece ea cumulează multiple responsabilităţi, roluri, 

calităţi și competenţe. Profesorul îşi asumă o multitudine de roluri a 

căror exercitare este dependentă de personalitatea lui. Dar pe lângă 

activitatea didactică, profesorul desfăşoară şi o largă activitate 

extraşcolară sau cultural educativă. Dintotdeauna cadrul didactic şi-a 

orientat atenţia asupra elevilor spre a le ghida paşii pe calea învăţăturii, 

dar şi spre a le fructifica, în afara orelor de curs, talentele, îndrumându-i, 

sfătuindu-i şi ajutându-i să evolueze în domeniul în care aceştia 

manifestă talent şi interes.  

În şcoala tradiţională, rolul cadrului didactic punea accentul pe 

transmiterea informaţiei către elevi, care doar o receptau şi o 

reproduceau cu prilejul verificărilor, aceştia jucând un rol pasiv. În 

şcoala modernă, profesorul devine conducătorul unui proces simultan 

informativ şi formativ orientând şi sprijinind elevii să ajungă prin efort 
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propriu la descoperirea cunoştinţelor, pe care urmează să le prelucreze şi 

să le integreze în structura lor cognitivă. 

Într-o societate modernă, cadrul didactic trebuie să se conformeze 

şi să îşi schimbe priorităţile, trebuie să se modernizeze şi să facă saltul 

de la pasiv la activ în ceea ce-l priveşte pe elev. Profesorul modern 

învaţă să se integreze clasei de elevi, să răspundă nevoilor acestora, să 

coopereze şi să fie mereu cel care motivează, încurajează şi oferă sprijin 

necontenit celor pe care-i educă şi învaţă.  

Într-o şcoală modernă, predarea se sprijină, în mare măsură, pe 

activitatea independentă şi productiv-creativă a elevilor. Aceştia sunt 

îndrumaţi să întreprindă propriile căutări şi să elaboreze idei, astfel de 

acţiuni constituind o sursă puternică de a continua dezvoltarea 

competenţelor. 

Într-o societate care îşi schimbă în ritm alert priorităţile, elevii 

trebuie să corespundă şi să se integreze nevoilor acesteia. Prin urmare, 

şcoala are menirea de a pregăti elevii să devină adevăraţi luptători pe 

câmpul muncii, pentru ca mai departe, când vor absolvi să poată face 

faţă exigenţelor impuse de această societate.  

Încă de pe băncile şcolii elevii trebuie sfătuiţi să îşi urmeze 

pasiunile, să dorească să exceleze în domeniul spre care dovedesc 

pricepere şi interes, să dorească să ajungă oameni mari, oameni de 

calitate care să nu se mulţumească cu puţin. Aici intervine profesorul 

modern. El este cel care pune temelia, modelează şi clădeşte 

personalitatea elevului. El însuşi trebuie să fie modelul elevilor săi. El 

trebuie să joace cu măiestrie rolul de şlefuitor de destine. Iar profesorul 

priceput, înzestrat cu har şi pasiune pentru meseria sa, va cunoaşte 

modalitatea prin care va aborda demersul didactic, cât şi activităţile din 

afara orelor de curs. 

 În timpul predării – învăţării – evaluării, profesorul conduce 

interacţiunile în clasă, modul de înţelegere şi învăţare prin indicaţii, 

demonstraţii, exemplificări, explicaţii, comentarii etc. Profesorul are 

rolul cel mai interactiv în clasă: creează un climat adecvat, iniţiază, 

orientează, solicită, antrenează, exemplifică, critică. Profesorul ideal 

creează un climat armonios în clasă, stabileşte relaţii deschise care au la 

temelie încrederea reciprocă deoarece relaţia afectivă dintre elev şi 

cadru didactic este foarte importantă. 

Calitatea predării se apreciează în măsura în care posedă calităţi 

transformatoare. Ea este privită ca o problemă de organizare, de 
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conducere a procesului de învăţământ, cuprinzând acţiuni de planificare, 

proiectare, organizare, coordonare, orientare, dirijare, comunicare, 

stimulare, evaluare, decizie, ameliorare, cercetare, inovare a proceselor 

instructive. De asemenea, calitatea predării constă şi în folosirea 

metodelor moderne în procesul de predare-învăţare-evaluare, metode pe 

care cadrul didactic modern trebuie să le aibă la îndemână. 

Aceste metode active dezvoltă aptitudini de gândire mai bune, 

sporesc participarea activă, constructivă. Sunt folosite asfel încât 

participanţii să simtă o stare de bine după fiecare exerciţiu, pentru a crea 

grupuri cărora elevii vor să le aparţină, pentru a păstra atmosfera de 

lucru într-o stare pozitivă. Acestea permit participanţilor să se cunoască 

mai bine, contribuie la ridicarea nivelului energiei de grup, la 

destinderea atmosferei, membrii grupului se simt în siguranţă şi lucrează 

mai repede şi mai eficient împreună. De asemenea acestea  vizează 

dezvoltarea inteligenţelor multiple şi a abilităţilor sociale. Profesorul 

trebuie să se axeze în special pe învăţarea experenţială şi activă. Prima 

asigură o implicare activă a elevilor, aceştia nemaifiind receptori pasivi, 

cea de-a doua apare ca urmare a eforturilor individuale şi colective, al 

interacţiunii cu ceilalţi, bazându-se pe schimburile sociale în dobândirea 

noului. Un rol deosebit îl are şi dinamica de grup care dezvoltă un spirit 

de căutare a celor mai bune formule pentru a atinge un scop propus, 

devenind un spaţiu al confruntărilor şi învăţării reciproce. Relaţiile 

interpersonale în grup sunt legături vii ce se formează în timpul acţiunii 

grupului deoarece grupul  instaurează un climat de învăţare comun şi 

este orientat spre formare reciprocă, învăţare prin cooperare.  

Rolul profesorului în şcoala modernă este dificil, dar frumos. 

Profesrul devotat meseriei sale, deşi are de elaborat strategii didactice, 

programe de acţiune în care prefigurează comportamentul la care 

urmează să ajungă elevii în urma parcurgerii secvenţelor de instruire 

prevăzute, face totul din pasiune. De aceea acesta trebuie respectat şi 

apreciat întrucât meseria sa este cu adevărat ,,brăţară de aur’’. ■ 
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Impactul antreprenoriatului asupra 

personalității elevilor 

- antreprenorii de mâine ai unei țări 
             

                                                        » Prof. Cercel Otilia  
Liceul Energetic, Liceul Bîrsești, Târgu Jiu 

                                                                                                                            
        Antrepenoriatul este profund legat de responsabilitate și ar  trebuie să 
înceapă de la cea mai fragedă vârstă. În practică acesta înseamnă să cauți și 
să înțelegi ”ce este necesar”, ”ce lipsește”, ”ce se schimbă” și ce vor achiziționa  
cumpărătorii în viitorul apropiat”. Cunoașterea practicilor antreprenoriale, 
devine, astăzi, tot mai importantă influențând dezvoltarea economică a oricărei 
societăți. Fiecare dintre noi are nevoie de spirit antreprenorial ajutându-ne să ne 
adaptăm la necesitățile actuale și viitoare ale pieței muncii, dar și de a porni 
propria afacere. Acest spirit antreprenorial nu este  genetic, ci un proces care se 
învață în ciuda faptului că domeniul său este inovația.  
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      Educația antreprenorială, prin informațiile interesante și relevante oferite, își 
pune amprenta asupra  întregului procesul instructiv educativ a personalității 
elevului. Scopul ei este de a promova creativitatea, inovarea și activitățile 
independente. Într-o oarecare măsură acest tip de educație începe încă din 
familie, prin  formarea unui comportament responsabil și independent copiilor. 
Școala prin disciplina educație antreprenorială completează educația din 
familie, oferind elevilor instrumente necesare pentru a gândi creativ astfel încât 
să poată soluționa problemele în mod eficient. Elevilor trebuie să li se ofere 
oportunități permanente de a dezvolta viziuni, idei, inițiative specifice unui 
antreprenor. Trebuie să li se implementeze ideea că atunci când vor trebui să 
fie încadrați în muncă, o opțiune importantă pentru ei o poate reprezenta o 
activitate independentă adică propria afacere. Pentru a crea o afacere trebuie 
sa cunoască piața ,sa fie informați iar eficiența acesteia depinde în oarecare 
măsură si de pasiunea cu care afacerea este realizată. Trebuie să-și dorească 
să fie independenți, să-și poată manifesta liber creativitatea și să facă foarte 
bine lucrurile la care se pricep.  Lumea este plină de posibilități și idei excelente. 
iar un eșec este un pas către un succes și mai mare. Aceștia trebuie ghidați 
astfel încât să poată identifica care le sunt punctele tari și slabe, să fie capabili 
de a transmite un mesaj cât mai convingător, de a privi o problemă ivită ca pe 
ceva ce necesită  doar timp pentru a fi rezolvată., de a înțelege că regulile 
trebuie respectate în orice context. Toate acestea pot duce la  formarea unui 
comportament de întreprinzător astfel încât după finalizarea studiilor să 
înțeleagă schimbările ce se petrec în jurul lor, să aibă puterea și curajul de a-și 
asuma riscul și să-și construiască viața așa cum doresc adică să desfășoare o 
muncă pe cont propriu. Pe piața muncii se caută oameni care știu să lucreze 
independent și se pot adapta la noile provocări. Ajutându-i să-și identifice 
propriile competențe, elevii își vor da seama la ce se pricep pentru a putea 
ulterior să-și transforme ideile demne de ficțiune în realitate profitabilă.  
     Deși competențele antreprenoriale au un rol fundamental  în pregătirea 
tinerilor pe piața muncii, sistemul de învățământ nu acordă suficientă atenție 
acestor competențe transversale, față de competențele de bază în domeniul 
literaturii, matematicii și a altor discipline.  Cu cât cunoștințele sunt dobândite 
din diferite domenii, cu atât este mai probabilă apariția unor idei de afaceri mai 
bune. Nimeni nu se naște antreprenor, ci devine prin educație și acumulare 
continuă de experiență. 
       În acest sens educația antreprenorială promovează o imagine pozitivă 
antreprenoriatului,  adică  contribuie la formarea și consolidarea unor 
competențe și abilități antreprenoriale.  
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    Susținerea antreprenoriatului , adică activitatea desfășurată în scopul 
obținerii unui câștig, ar trebui să fie o prioritate întrucât acesta este generator de 
prosperitate în societate, fiind un element determinant pentru creșterea 
economică și crearea locurilor de muncă, asigurând într-un cuvânt bunăstarea 
unei națiuni.  
     În toate perioadele istorice, omenirea s-a bazat pe antreprenori.  
Antreprenoriatul a început să fie recunoscut încă din  timpul monarhului francez 
Ludovic al XIV-lea care obișnuia să afirme că „burghezii și meșteșugarii vor 
deveni artizanii bogăției”. 
    Puțini oameni știu, spre exemplu, că Thomas Alva Edison a fost nu doar  
inventatorul becului, fonografului și a altor invenții, ci și fondatorul unei mici 
companii antreprenoriale care avea să se numească ulterior General 
Electric(G.E este cea mai clasică structură corporatistă din America). 
      Putem spune că antreprenoriatul este procesul de creare a unei noi afaceri, 
care va oferi valoare clienților și va aduce câștig. Forma de bază a activității de 
antreprenoriat este –afacerea-definită potrivit dicționarului „Business”- o 
activitate comercială independentă a omului care este pentru el o sursă de 
existență. Obiectul antreprenoriatului  îl reprezint antreprenorii, întreprinzătorii. 
Putem spune că antreprenorii pun lumea în mișcare, fiind pilonii progresului 
economic. Ei vor găsi  resursele necesare  pentru a face față oricărui context. În 
accepțiunea largă un antreprenor este o persoană care își începe propria 
afacere de obicei intuind o oportunitate pe care o valorifică căutând să satisfacă 
nevoile manifestate de o categorie de consumatori. 
     Termenul de antreprenor provine de la cuvântul francez „entrepreneur” și 
înseamnă o persoană care inițiază și execută o activitate pe cont propriu. De-a 
lungul timpului au existat mulți economiști ce definit antreprenorul dându-i 
diferite nuanțe. Ei au contribuit la dezvoltarea și formarea antreprenoriatului ca 
știință. 
     Richard Cantilon(1680-1734) a fost primul economist ce a introdus 
antreprenorul în studiul economic, în primul tratat de economie modernă ”Essay 
sur la nature du commerce en General”. Potrivit acestuia ”antreprenorul este 
intermediarul dintre capital și forța de muncă”.  
   Antreprenorul lui Cantillon este un speculator ce ține ”cheile sistemului de 
piață prin disponibilitatea sa de a-și asuma riscul” 
     Adam Smith(1776) ,în cartea ”Avuția Națiunilor ”explică că brutarul produce 
pâinea, nu din bunăvoință, ci pentru propriul interes de a obține profit adică 
antreprenorul urmărește cererea pentru a obține profit. 
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    Jean-Baptiste Say (1767-1832) este considerat cel de-al doilea economist, 
după Richard Cantillon, ce a adus în prim plan  antreprenorul în lucrarea sa 
„Tratat de economie politică”, afirmând că este ”esența sistemului de piață” 
adică coordonează atât piețele cât și firmele. Potrivit acestuia, antreprenorul 
este în centrul tuturor activităților economice, atât producție cât și distribuție a 
bunurilor și serviciilor destinate consumului, suprapunând funcțiile 
antreprenorului cu cele ale managerului. Say este primul economist care a 
văzut antreprenorul în primul rând ca și  un manager .De asemenea el 
considera că activitatea antreprenorială este expusă unor riscuri. Antreprenorul 
își poate pierde averea și într-o anumită măsură reputația 
 
    În concepția economistului austriac Joseph Schumpeter (1883-1950), 
antreprenorul este considerat   lider și inovator sau” motorul principal al 
sistemului economic”, îndepărtând economia de poziția sa de echilibru static, 
împingând-o spre o stare de echilibru superior. Joseph Schumpeter pune 
accent  pe inovare: produse noi, noi metode de producție, noi piețe și noi forme 
de organizare a activității. Bogăția este creată atunci când rezultatele inovării se 
transformă în cerere pe piață. Inovația antreprenorială duce la progres 
economic și social dar generează și distrugeri în ceea ce privește vechile 
tehnologii. 
     În realitate, nu există o singură definiție unanim acceptată pentru 
antreprenor, dar putem contura că antreprenorul este o persoană care inițiază și 
derulează un set de activități caracterizate de risc și inovare cu scopul de a 
obține satisfacții materiale și personale. 
   Spre deosebire de alte societăți cu istorii antreprenoriale, antreprenorul român  
a trebuit  să-și găsească o identitate și istorie proprie, să fie foarte bine pregătit 
profesional în actualele condiții economice astfel încât să ia decizii corecte în 
ceea ce privește oportunitățile antreprenoriale pe care le are. 
   Termenul de „întreprinzător”” au fost definit și reglementat  prin Legea 
Nr.133/astfel: întreprinzătorul este o persoană fizică autorizată sau o persoană 
juridică care, în mod individual sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate 
sau cu persoane juridice, organizează o societate comercială, denumită în 
continuare întreprindere, în vederea desfășurării unor fapte și acte de comerț. 
     Tinerii trebuie încurajați sa-și deschidă afaceri proprii, iar statul ar trebui să ia 
măsuri prin care  să-i ajute să fie independenți, să-și desfășoare propriile 
activități fără a mai fi nevoie să apeleze la marile companii pentru a-și găsi un 
loc de muncă. Trebuie ajutați să gândească creativ, să rezolve probleme în mod 
eficient, să analizeze o idee de afaceri în mod obiectiv  și să construiască relații 
de afaceri. Într-un sistem de piață, activitatea antreprenoriala este suverană atât 
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în interiorul firmei cat si în exteriorul acesteia în cadrul relațiilor cu partenerii de 
afaceri. 
    În consecință, România trebuie să investească în dezvoltarea abilităților 
antreprenoriale și inovatoare pentru a construi o dezvoltare economică durabilă 
și implicit de a spori bunăstarea socială.  
    Ținându-se cont de cerințele societății, educația antreprenorială  dar și cea 
economică  completează sistemul educațional, oferind elevilor aptitudini, 
cunoștințe și motivația corespunzătoare pentru a putea obține succesul 
antreprenorial , într-o varietate de direcții.  
    Profesorul ocupă o poziție cheie în activitatea de formare a personalității 

elevilor, ca viitori antreprenori și  principali artizani ai progresului și bunăstării. ■ 

 
”Un popor fără cultură e un popor ușor de manipulat”  

(Immanuel Kant) 
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A șaptea perioadă a  

Tabelului Periodic al elementelor  
a fost completată 

 
» prof. Daniela Peptan  

Colegiul Gheorghe Tătărescu, Rovinari 

 

Patru elemente nou descoperite au fost adăugate tabelului 
periodic al elementelor în ultimele zile ale anului 2015, 
completând a şaptea perioada a Tabelului lui Mendeleev, a 
anunțat  Science News.  Astfel, patru noi elemente cu numerele 
atomice 113, 115, 117 şi 118 au fost recunoscute oficial de Uniunea 
Internaţională a Chimiei Pure şi Aplicate(IUPAC) pe 30 
decembrie 2015. Toate cele patru elemente au fost descoperite în 
laborator. Elementul 113 a fost descoperit de o echipă de 
cercetători de la institutul RIKEN din Japonia, în timp ce 
descoperirea elementelor 115, 117 şi 118 au fost acreditate unei 
echipe mixte ruso-americane, de la Institutul de Cercetare 
Nucleară din Dubna, Rusia şi Laboratorul Naţional Lawrence 
Livermore din California, Statele Unite.  Studiile care atestă 
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descoperirea celor patru noi elemente vor apărea în prima parte a 
acestui an, conform IUPAC. Deocamdată, ele au fost trecute în 
tabel cu prescurtări temporare începând cu Uu (unum), urmând 
ca echipele care le-au descoperit să le ofere şi o denumire oficială. 
Elementul 113 va fi primul din istorie descoperit şi denumit de 
cercetători din Asia.  Tabelul periodic al elementelor îi este 
atribuit savantului rus Dimitri Mendeleev şi aranjează elementele 
chimice cunoscute în funcţie de numărul atomic şi proprietăţile 
chimice ale acestora. Odată cu recunoaşterea celor patru 
elemente, tabelul înregistrează acum, fără întrerupere, elemente 
cu numere atomice variind de la 1 la 118. 

Oare știința va descoperi elemente noi, cu 8 straturi 

electronice? ■ 
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STUDIUL  GEOGRAFIEI 

                                                                         » Prof. Maria Spînu 
Şcoala Gimnazială nr. 3 Rovinari 

 
Învăţarea centrată pe elev a marcat o adevărată 

revoluţie în învăţământul din şcoala românească. Astfel că, în 
locul unei şcoli care punea în centrul preocupărilor sale 
conţinutul învăţământului şi învăţătorul, nesocotind cerinţele 
elevului, astăzi este promovată şcoala în care elevul este 
considerat pionul principal, şcoala care ţine seama de interesele şi 
trebuinţele lui specifice, permiţând acestuia împlinirea sa. 

Învăţărea activă înseamnă procesul de învăţare calibrat 
pe interesele /nivelul de înţelegere /nivelul de dezvoltare al 
participanţilor la proces. În cadrul învăţării active, se pun bazele 
unor comportamente,de altfel observabile: 
 comportamente ce denotă participarea (elevul e activ, 

răspunde la întrebări, ia parte la activităţi); 
 gândirea creativă (elevul are propriile sale sugestii, propune 

noi  interpretări);    
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 învăţarea aplicată (elevul devine capabil să aplice o strategie 
de  învăţare într-o anumită ipostază de învăţare); 

 construirea cunoştinţelor (în loc să fie pasiv, elevul 
îndeplineşte sarcini  care îl vor conduce la înţelegere).  

Promovarea metodelor moderne de instruire, a 
metodelor interactive, a devenit o reală necesitate. Este 
important ca elevul să ajungă să se identifice cu sarcina de 
învăţare. Accentul nu mai cade pe cantitatea informaţiilor pe care 
un elev poate s-o asimileze, ci pe valoarea informaţiei pentru acel 
elev. Elevii discern între ceea ce are valoare şi utilitate practică şi 
ceea ce e lipsit de aceste proprietăţi. Ei trebuie să gândească 
critic, creativ, constructiv. 
Cei patru piloni ai educaţiei în secolul XXI sunt: „a învăţa să 
cunoşti”, „a învăţa să faci”, „a învăţa să fii” şi „a învăţa să 
convieţuieşti”.  
 Altfel spus, cadrul didactic trebuie să-i înveţe pe elevi să 
înveţe, să-i abiliteze cu diferite tehnici de învăţare eficientă, 
pregătindu-i în acelaşi timp pentru autoînvăţare şi educaţie 
permanentă.  
 În esenţă, învăţarea trebuie să devină un proiect personal 
al elevului, asistat de profesor, care este mai degrabă un 
organizator, un animator, un manager al unor situaţii de 
instruire, care să faciliteze îmbunătăţirea actului educaţional.  

Profesorul trebuie să asigure un demers didactic adecvat 
învăţăturii active şi interactive folosind metode, procedee şi 
tehnici de învăţare eficiente, cu scopul dezvoltării gândirii critice 
a elevilor. Fără a exclude strategiile învăţământului tradiţional, 
profesorul trebuie să folosească şi strategii didactice moderne, 
care vor menţine interesul elevilor, vor avea atmosfera propice de 
învăţare şi vor ridica actul educaţional la nivelul necesar 
momentului în care trăim, începutul mileniului trei.  

Elevii nu trebuie să fie obiecte ale formării, ci subiecţi 
activi ce contribuie la propria formare. 
  Iată câteva metode interactive de grup, tratate exact pe 
lecţiile, ce şi le însuşesc zi de zi elevii, din manualele alternative ce 
le folosim în şcoală: 
            Explozia stelară 
 Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu 
întrebări, asemenea exploziei stelare.  
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 Pe steaua mare se scrie ideea centrală, iar pe cinci steluţe 
se scrie o întrebare de tipul: ce?, cine?, unde?, de ce?, când?  
 Se apreciază întrebările copiilor, efortul acestora de a 
elabora întrebări corecte, precum şi modul de cooperare, modul 
de interacţiune. E o metodă ce stimulează creativitatea. 
            Floarea de lotus 
  Presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, 
pornind de la o temă centrală.  Aceasta determină cele 8 
idei secundare care se construiesc în jurul celei principale, 
asemenea petalelor florii de lotus.  
 Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale, 
urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme principale, pentru 
alte 8 flori de lotus. 

Cubul 
 Este o tehnică prin care un subiect este studiat din mai 
multe perspective. Cubul se poate obţine acoperind cu hârtie 
colorată o cutie cu latura de 15 – 20 cm. Pe fiecare faţă a cubului 
sunt scrise diferite instrucţiuni pe care elevii trebuie să le urmeze: 
descrie, compară, analizează, asociază, aplică, 
argumentează.  
 Cubul poate fi folosit în două variante:  
 se vor rezolva toate instrucţiunile de pe feţele cubului; 
 se aruncă cubul şi se rezolvă instrucţiunea de pe faţa care s-a 

oprit în faţa elevului. 
Diagrama Wenn 

 Este formată din două cercuri care se suprapun parţial. În 
intersecţia celor două cercuri se grupează asemănările, iar în 
spaţiile rămase libere din cercuri se notează deosebirile dintre 
două aspecte, idei sau concepte. 

Ciorchinele  
        Ciorchinele este o metoda de brainstorming neliniară care 
stimulează găsirea conexiunilor dintre idei şi care  presupune 
următoarele etape: 

1. Se scrie un cuvânt/tema (care urmează a fi cercetată) în 
mijlocul tablei sau a foii de hârtie; 

2. Se notează toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele care 
vă vin în minte în legătură cu tema respectivă în jurul acestuia, 
trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial. 
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3. Pe măsură ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între 
toate ideile care par a fi conectate; 

4. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau 
când s-a atins limita de timp acordată; 
 Etapele pot fi precedate de brainstorming în grupuri mici 
sau în perechi. În acest fel se îmbogăţesc si se sintetizează 
cunoştinţele. Rezultatele grupurilor se comunică profesorului 
care le notează la tablă într-un ciorchine fără a le comenta sau 
judeca. În etapa finală a lecţiei, ciorchinele poate fi reorganizat 
utilizându-se anumite concepte supraordonate găsite de elevi sau 
de profesor. 

Mozaicul 
 Mozaicul presupune învăţarea prin cooperare la nivelul 
unui grup şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare 
membru al grupului unui alt grup. 
 Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi 
aceasta presupune următoarele avantaje: 
 ■ stimularea încrederii în sine a elevilor, 
 ■ dezvoltarea abilitatilor de comunicare argumentativă şi 
de relaţonare în cadrul grupului, 
 ■ dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente, 
 ■ dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup, 
 ■ optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva. 

Exemplu: tema-Bucureşti - capitala 
României  

Prima etapă 
 Elevii sunt împărţiţi în patru echipe. Fiecare echipă va 
avea în componenţa sa câte un elev ce se va numi în mod generic: 
geograful, istoricul, ghidul şi ecologistul. Aceştia vor primi fişe cu 
informaţii despre aşezarea, istoria, obiective importante din 
Bucureşti, iar ecologiştii vor fi solicitaţi să identifice câteva soluţii 
pentru reducerea poluării. Fiecare va prezenta informaţiile 
deţinute în cadrul echipei iniţiale.  

A doua etapă 
 După ce au parcurs faza de  lucru în echipa iniţială, elevii 
constituie grupe de experţi folosindu-se de denumirile generice: 
Geografii, Istoricii, Ghizii, Ecologiştii. Elevii vor prezenta 
informaţiile deţinute în cadrul echipelor nou constituite. 
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A treia etapă  
 Echipele aleg un lider ce va fi delegat pentru a prezenta 
materialul informativ. 
 Primii prezintă geografii, apoi istoricii şi ecologiştii. 
 După prezentarea realizată de delegatul fiecărei echipe, 
călătoria imaginară prin Bucureşti trebuie să înceapă şi sunt 
invitaţi ghizii care prezintă imaginile cu clădirile ce au rol 
administrativ, muzee, parcuri, alte clădiri importante din 
Bucureşti.  
 Profesorul va fi ghidul principal şi indică ordinea 
prezentării acestora. Va solicita elevilor să precizeze câte un 
mijloc de transport cu care se vor deplasa în anumite locaţii 
indicate din Bucureşti. 

Metodele moderne, activ-participative trebuie utilizate în 
paralel cu cele tradiţionale, îmbinate cu tact pentru a nu se ajunge 
la perturbarea procesului educativ. ■ 
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ARtA DE A PREDA 
– Docendo Discimus –  

 
» Prof. Maria Şchiopu  

Colegiul Economic „Hermes” Petroşani 
 

Motivaţia intrinsecă a profesorilor are  rădăcini în autodeterminare şi 
orientarea cadrelor didactice spre această profesie. Cu cât este mai mare 
dorinţa personală să continue cariera în profesia didactică, cu atât va fi mai 
crescută motivaţia intrinsecă.  

Conform modelului propus de Jesus şi Lens, atunci când aleg cariera 
didactică profesorii au o valorizare ridicată a obiectivelor pe care şi le propun în 
formarea elevilor şi dezvoltarea carierei personale. Se poate spune că au 
aşteptări ridicate vis-á-vis de performanţele pe care le vor realiza în activitatea 
cu elevii şi evoluţia lor personală. Interacţionând cu elevii vor înregistra atât 
succese cât şi eşecuri. 

Profesorul trebuie să convingă elevii săi că sunt foarte capabili, să  le 
arate că ei pot avea performanță. Profesorul trebuie să îi încurajeze  în ceea ce 
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învață, să îi motiveze la schimbare. Toți elevii au o valoare incontestabilă și au 
un talent înnăscut, profesorul poate să-i arate elevului, cel puțin, că e posibil să 
însușească materia predată. Profesorul trebuie să-i încurajeze cu propria 
persoană, cu propriul exemplu. De asemenea, profesorul investește în 
caracterul elevilor mai mult decât în cunoștințele lor. Schimbarea elevului este 
foarte importantă și e mult mai importantă decât notele elevului.  

Un elev cu caracterul schimbat va respecta profesorul, ceea ce a 
investit el și se va purta cu el cu respect. Profesorul nu va fi în poziția să 
„cerșească” respectul. Un elev schimbat va găsi singur motivația de a învăța și 
va încuraja și pe alții s-o facă. 

Un elev încurajat să-și schimbe atitudinea va investi singur în 
persoana sa și este o probabilitate mai înaltă ca el să devină un autodidact. 
Schimbarea elevului spre bine nu se face prin descurajarea lui și nici prin 
compararea cu alții, ci printr-o competiție cu propria-i persoană. 

Ne putem pune întrebarea: ce mecanisme, ce resorturi sunt acelea 
care să fie în măsură să direcţioneze cadrul didactic la un efort persistent în 
legătură cu scopul său: un proces instructiv-educativ eficient, elevi instruiţi şi 
motivaţi la rându-le? Un aparent paradox al acestei situaţii ne este dat de faptul 
că motivarea pentru cariera didactică este în strânsă legătură cu motivarea 
altora (cursanţilor – elevi sau studenţi) pentru “ceva”. Mai precis, cadrul didactic 
trebuie să identifice acele resorturi lăuntrice capabile de-al motiva să motiveze... 

Există o legătură pozitivă între motivaţia elevilor şi motivaţia cadrelor 
didactice. Astfel, cadre didactice motivate înseamnă elevi motivaţi. Evident că 
reciproca la aceasta sentenţie este îngrijorătoare: cadre didactice nemotivate 
pot conduce destul de uşor la apariţia lipsei de motivaţie şi la elevii cu care 
lucrează. 

Școala românească se află în acest moment în fluxul unor schimbări 
care o zdruncină (elevi cu alte trebuințe, incidența mass-media, comunitatea 
locală, climat mai violent care afectează relațiile profesor-elev și elev-elev), de 
aceea este important să reechilibrăm toate regulile pe care cadrul didactic 
trebuie să le știe, să le practice zi de zi și să le nuanțeze și inoveze în relația 
directă cu cursantul său. 

Întregul demers pedagogic se construiește pe câțiva piloni solizi sau 
principii care guvernează procesul de învățământ. La baza activității didactice, 
în ce mă privește, stau trei principii pedagogice, delimitate de un triunghi al 
eficienței: 

 Cunoașterea pedagogică ce conjugă două linii de forță 

importante: logica științei (cunoașterea de specialitate) și logica psiho-
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pedagogică. Ambele sunt importante sub spectrul lui “ce să spui”  și  “cum să 

spui”. 

 Comunicarea pedagogică reflectă dimensiunea practică a 

cunoașterii pedagogice, extinsă însă dincolo de granițele simplei transmiteri 

informaționale, atât de dragă școlii tradiționale. Într-adevăr, așa cum se vede 

din ce în ce mai bine în ultimii ani, realitatea școlară necesită o dezvoltare mult 

mai mare a specificului comunicării, atingând multe aspecte de ordin 

psihosocial, elemente necesare pentru a susține demersul informativ. 

 Creativitatea pedagogică își are rațiunea de a fi în faptul că 

predarea presupune întotdeauna situații unice, elevi diferiți, contexte de viață 

diferite, experiențe de învățare variate, etc. Oricât de bună ar fi cunoașterea 

pedagogică, ea ar rămâne irelevantă fără potențialul creativității pedagogice de 

a identifica soluțiile cele mai bune la problemele concrete cu care cadrul 

didactic se confruntă. Este unul din motivele pentru care nu se pot concepe și 

oferi rețete, pentru că realitatea concretă pe care profesorul o întâlnește la clasă 

nu se va încadra niciodată în matricea teoretică. Înarmat cu tot ce trebuie, 

profesorul este singur în fața situației concrete și va trebui să aibă capacitatea 

de a combina ceea ce are și de a construi noi instrumente atunci când acest 

lucru se impune. 

Particularizând intersecţiile dintre aceste trei principii etalon, în literatura 
de specialitate identificăm un spectru larg de principii didactice (după Nicola, 
2003; Cucoş, 2002; Macavei, 1997; Cristea, 2000, etc): 

- principiul participării conştiente; 
- principiul participării active;  
- principiul accesibilităţii cunoştinţelor / respectării particularităţilor de 

vârstă şi individuale ale elevilor; 
- principiul legării teoriei cu practica; 
- principiul corelării activităţii frontale, de grup şi individuale; 
- principiul continuităţii, unităţii şi sistematizării; 
- principiul intuiţiei/corelaţiei dintre intuitiv şi logic; 
- principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor. 
În ce priveşte disciplinele pe care le predau: Economie / Educaţie 

antreprenorială / Economie aplicată, pot spune că se poate respecta uşor 
principiul continuităţii, unităţii şi sistematizării, deoarece elevul are nevoie de o 
susţinere logică a derulării informaţiei. Modul de construcţie a programelor 
şcolare şi a manualelor corespunde atât continuităţii logico-structurale, cât şi 
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unităţii cunoştinţelor. Astfel, disciplina Economie, are în mod intern continuitate, 
dar există şi corelaţii cu alte discipline: disciplina matematică (de ex, în calculul 
dobânzii, costului de oportunitate, profitului, etc), cu disciplina geografie (când 
abordăm de exemplu, noţiuni precum demografia, influenţa factorilor geografici, 
etc), cu disciplina istorie ( integrarea în Uniunea Europeană, istoria doctrinelor 
economice).  

Această abordare interdisciplinară este eficientă pentru elevi pentru că în 
câmpul realităţii practice se vor confrunta cu fenomene care au în componenţa 
lor câte ceva din cele învăţate în şcoală. Elevii vor putea să coreleze informaţiile 
primite pentru a înţelege realitatea cu care se confruntă. 

Un alt principiu care se poate respecta uşor este principiul 
intuiţiei/corelaţiei dintre intuitiv şi logic, elevii având un contact nemijlocit cu 
fenomenele pe care le studiază. Fiind un liceu cu profil economic, elevii fac 
practică în diverse unităţi economice având posibilitatea să vadă concret ce 
este piaţa, cererea, oferta, tehnici de promovare a produselor şi serviciilor, să 
se confrunte cu problema alegerii (atât din postura de consumator cât şi din cea 
de observator a clienţilor).  În acest fel se respectă şi principiul corelării teoriei 
cu practica, existând un grad mare în care elevul poate folosi în prezent sau mai 
târziu, în viaţa activă, ceea ce învaţă la şcoală. 

De asemenea, principiul legării teoriei cu practica se realizează ușor prin 
exemple concrete din realitatea economică românească , precum și prin 
participarea elevilor la activitatea economică, prin intermediul practicii în cadrul 
unităților economice cu care colegiu nostru are încheiate parteneriate. 

Mai greu se respectă principiul corelării activităţii frontale, de grup şi 
individuale. Eu pun accentul  pe activitatea frontală deoarece pot preda un 
volum mare de informaţii într-un timp relativ redus. Unii cercetători vorbesc 
despre un interesant fenomen de contagiune mentală, deoarece elevii puşi toţi 
şi în acelaşi timp în faţa unei prezentări informaţionale se contagiază unul pe 
altul de o stare colectivă de învăţare. Există însă şi o problemă: elevul devine 
pasiv. De aceea metodele de lucru în grup sunt un complementar important al 
activităţii frontale, elevii fiind mai implicaţi, participare crescută, existenţa 
feedback-ului, însă costurile sunt crescute (informaţii puţine se pot preda într-un 
timp mult mai lung). 

Avantajele şi dezavantajele celor două abordări sunt în „oglindă”, în 
sensul că avantajele celei dintâi se transformă în dezavantaje în cel de-al doilea 
caz şi invers. Astfel, este destul de greu să combin activitatea frontală, 
individuală şi cu cea pe grupe, având în vedere că predarea individuală produce 
rezultate spectaculoase. Există cercetări în urma cărora s-a constatat că doar 
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20% din elevii instruiţi frontal atinseseră performanţele la care ajunseseră 90% 
din cursanţii instruiţi individual (în cazul a două clase paralele). 

Această perspectivă se justifică prin aceea că învăţarea este un act 
individual, motorul acesteia fiind stilul de învăţare personal şi ritmul diferit de 
lucru de la individ la individ. Cu toate acestea trebuie să combinăm optim cele 
trei moduri de organizare  a procesului de învăţământ conjugând avantajele 
fiecărui tip ( de exemplu, predând prin modul frontal, invitând elevii ca apoi să 
dezvolte pe grupe ideile emise şi oferind în tot acest timp ajutor individual când 
acesta se impune, atât elevilor care nu au înţeles cât şi celor care doresc să 
dezvolte un ritm mai rapid de învăţare). 

O altă problemă apare în respectarea principiului însuşirii temeinice a 
cunoştinţelor deoarece elevul trebuie să deprindă cunoştinţele studiate în 
profunzime şi pentru o perioadă îndelungată. Mai precis, efortul de învăţare 
trebuie să aibă drept rezultat o achiziţie substanţială la nivel cognitiv, afectiv şi 
psihomotric. Acest principiu este adesea încălcat deoarece de multe ori elevul 
“fuge după note”, învăţând pentru a obţine calificative înalte, şi nu a-şi dezvolta 
capacităţile la întregul potenţial. 

În activitatea didactică, țin seama de faptul că predarea este o 
componentă a procesului de învăţământ în interacţiune cu alte componente – 
învăţarea şi evaluarea. Raportul între verbele „a preda“ şi a „primi“, devine,  
nemijlocit în învăţământ o relaţie între „predare“ şi „învăţare“. Predarea se 
defineşte în raport cu învăţarea şi chiar prin învăţare; a preda: a învăţa pe alții; 
predarea – „activitatea desfășurată de profesor în cadrul lecției, spre a le 
determina elevilor activitatea de învăţare, ambele activ fiind in interacţiune“ 

Rolul profesorului este de a facilita învăţarea, de a ajuta pe elevi să 
înţeleagă şi să expună puncte de vedere proprii, de a deveni un partener de 
învăţare. Toate acestea determină ca modul de învăţare să se realizeze prin 
cooperare, învăţarea având un loc predominant în formarea de competenţe şi  
deprinderi practice. 

Noile cerinţe ale demersului educaţional impun restructurarea lecţiei de 
economie în direcţia folosirii mai frecvente a metodelor interactive de predare –
învăţare – evaluare. Ele schimbă rolul profesorului în clasă, acesta devenind un 
moderator al unei dezbateri de idei şi probleme, susţinător al motivaţiei şi 
interesului elevilor pentru economie, ghid al elevilor în procesul de dobândire de 
noi competenţe, deprinderi şi cunoştinţe. Odată cu deplasarea accentului de pe 
activitatea profesorului pe cea a elevului, noile metode îi determină pe elevi să 
înţeleagă mai bine logica fenomenelor şi proceselor economice, stimulează 
formarea de opinii personale, argumentate, încurajează munca individuală , 
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însă, în funcţie de situaţii şi spiritul de echipă, contribuie la formarea de 
deprinderi şi atitudini durabile.  

Fără a nega metodele de predare tradiţională (expunerea, conversaţia, 
demonstraţia, modelarea) în prim plan apar metodele active, productive, 
formative (descoperirea, cercetarea, observarea, experimentarea,  lucrul în 
grup, algoritmizarea, asaltul de idei etc.). Acestea sunt metode care valorifică 
procesele de cunoaştere, înţelegerea şi receptarea valorilor disciplinelor 
economice. 

Consider că utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea 
didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, 
având cu adevărat un caracter activ – participativ şi o reală valoare educativ – 

formativă asupra personalităţii elevilor. ■ 
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» Prof. Daniel Murăriţa 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Reductibil la o sumă antagonică de roluri, omul se 

defineşte şi prin provocările la care este supus, fizic şi psihic. Sunt 
limite care îi accentuează contururile şi îl obligă mereu la 
reconsiderarea propriului portret, în raport cu sine şi cu celălalt. 
Fie că ştie, fie că nu deprinde a conştientiza, este un personaj 
care… suferă. Chiar dacă Thomas Mann afirma că suferinţa 
sporeşte acuităţile sensibilităţii (nu vorbim doar de pragurile 
senzoriale) şi sporeşte capacitatea de înţelegere, vom fi de acord 
că în acelaşi timp suferinţa erodează, încrâncenează şi obturează 
adeseori înțelegerea. Probabil a suferi e un privilegiu de care nu 
vrea să ia act, privilegiu care l-ar face mai atent şi l-ar apropia de 
sine însuşi. Sau poate că e mai bine aşa, volens nólens 
inconștienţa făcând mult mai suportabil „neajunsul de a fi” decât 
orice alt ingredient luminos din viaţa activ-conştientă, înlăturând 
suspiciunea iminentei nenorociri şi diminuând accesele de 
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ipohondrie. În cele ce urmează, vom face o parţială prezentare a 
unor suferinţe, latente sau manifeste, pe care le vom identifica 
prin caracterul lor ineitar sau dobândit, prin felul ştiut sau neştiut 
în care se consumă. 
 

Sindromul Pica3 este o afecţiune relativ rară şi se 
manifestă prin nevoia acută şi repetitivă de a ingera lucruri total 
necomestibile (scaune, canapele, pastă de dinţi, săpun, detergenţi, 
chiar părul propriu, hârtii, lipici, cretă, farfurii, chit, vopsea). 
Motivul apariţiei acestei boli este un dezechilibru al mineralelor 
şi nutrienţilor prezenţi în fluxul sanguin. Denumirea bolii pica 
vine de la numele latin al coţofanei, pasăre capabilă să ingereze 
aproape orice. Sindromul Pica poate fi cauzat de malnutriţie4, 
privarea de mâncare pentru o perioadă mare de timp, probleme 
în dezvoltare, precum retardul mintal, anomalii cerebrale, 
sindromul obsesiv-compulsiv, schizofrenia. 
 

Insensibilitatea congenitală faţă de durere. Această 
dereglare este provocată de o mutaţie a genelor implicate în 
sinteza unui tip de canal de sodiu, localizat mai ales în neuronii 
asociaţi cu receptarea şi transmiterea stimulilor dureroşi în corp. 
Oamenii care au acest sindrom sunt indivizi în întregime normali 
în ce priveşte simţul tactil şi sensibilitatea la temperatură, 
presiune şi chiar gândilat5.  
 

Alergia la apă sau urticaria acvagenică este o dereglare 
legată de asocierea între nivelurile ridicate ale histaminei din 
sânge. Este o boală a pielii caracterizată prin stimularea unor 
mâncărimi epidermice severe şi intense, observabile uneori cu 
ochiul prin apariţia unor pete pe piele, care se manifestă în urma 

                                                 
3 Informarea cu privire la afecţiunile prezentate s-a făcut accesând site-urile: 
descopera.ro, sanatateatv.ro 
4 În ţările subdezvoltate, consumul de argilă sau pământ este un obicei des 
întâlnit (şi de aici derivă o altă boală numită geofagie). 
5 Împungerea cu un ac nu le provoaca senzatii de disconfort.  
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contactului corpului cu apa. Simptomele pot fi resimţite imediat 
atât în urma contactului cu apa, cât și cu aerul umed şi pot 
persista timp de mai multe ore.  
 

Blestemul lui Ondine (Sindromul congenital de 
hipoventilaţie) – afecţiune ce duce la moarte subită. Principala 
cauză este aceea a unor mutaţii la nivelul genei responsabile de 
autosomatismul ereditar dominant. Mecanismele respiraţiei 
involuntare nu funcţioneaza optim. În somn, receptorii chimici 
care primesc semnale (nivel redus de oxigen sau mărirea 
nivelului de dioxid de carbon în sange) nu apucă să transmită 
semnalele nervoase necesare astfel încât respiraţia normală să 
aibă loc.  
 

Sindromul Proteus nu are o cauză cunoscută. Se 
presupune că afecţiunea este probabil provocată de un 
mozaicism somatic al unei gene dominante letale. Se manifestă 
prin transformari vasculare şi creşterea neregulată a oaselor. 
Gigantismul parţial al membrelor şi al craniului dimpreună cu 
dezvoltarea excesivă a degetelor şi cu dezvoltarea deficitară a 
unor zone ale corpului, toate fac parte din manifestarea acestui 
sindrom.  
 
  Progeria (sindromul Hutchinson - Gilford) Majoritatea 
cazurilor de progeria au loc în urma mutaţiilor ereditare somatice 
din gena care participă la menţinerea stabilităţii nucleare şi la 
organizarea cromatinei. Oamenii suferinzi de progeria 
îmbătrânesc foarte repede, încă din copilărie. Când sunt nou-
născuţi au un aspect în întregime normal, dar cresc mult mai 
încet decât alţi copii, depreciindu-se fizic mult mai accelerat decât 
aceştia şi dezvoltând o expresie facială caracteristică. Îşi pierd 
părul, le apar cearcăne şi suferă de serioase deteriorări arteriale 
(fac arteroscleroză), ceea ce le provoacă decesul în primii ani ai 
adolescenţei. 
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Sindromul Omului–Lup. Oamenii de ştiinţă teoretizează 
că sindromul este provocat de o mutaţie la nivel somatic 
dominant. În majoritatea cazurilor, tulburarea apare prin 
moştenire familială şi, foarte rar, mutaţia se manifestă spontan. 
Oamenii care suferă de Hypertrichosis Lanuginosa sunt acoperiţi 
în întregime de lanugo – păr moale ca un puf, asemănător celui 
de care este acoperit fetusul la naştere – exceptând palmele şi 
tălpile.  
 

Sindromul coronarian acut (SCA) reprezintă principala 
cauză de mortalitate cardiovasculară în România. SCA se 
defineşte prin incapacitatea sângelui de a circula, ca urmare a 
îngustării arterelor. Depistată la timp, boala este tratabilă, însă 
riscul cardiovascular rămâne crescut, iar tratamentul prescris de 
medicul cardiolog trebuie respectat cu stricteţe. Cei mai 
importanţi factori de risc ai bolilor de inimă şi ai accidentelor 
vasculare cerebrale sunt dieta nesănătoasă, lipsa de activitate 
fizică şi consumul de tutun, adeseori schimbarea acestora nu este 
suficientă, ci este nevoie şi de intervenţii coronariene şi tratament 
medicamentos.  
 

Sindromul „The Truman Show”. Rapoartele psihiatrilor 
din lumea întreagă arată o crestere alarmantă a numărului celor 
care sunt convinşi că viaţa lor nu este altceva decât un „show de 
televiziune”, sindrom care a luat amploare după apariţia 
producţiei hollywoodiene „The Truman Show”, cea în care un 
întreg oraş (Seahaven) făcea subiectul unui astfel de spectacol. Un 
număr tot mai mare de pacienţi afirmă că fac subiectele unor 
programe TV. Ipoteza SF a existenţei unei lumi ireale a provocat 
apariţia unui alt sindrom des întâlnit în Occident, Sindromul 
Matrix. 
 

Sindromul Tourette, tulburare compulsiv-obsesivă, se 
caracterizează prin prezenţa anumitor ticuri, adică mişcări 
involuntare, repetitive şi stereotipe ce pot fi însoţite de tendinţa 
patologică de a utiliza cuvinte obscene de natură scatologică sau 
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sexuală. Cauza, se presupune, ar fi de natură genetică. Există şi 
unele cercetări care pun apariţia acestui sindrom pe seama 
disfuncţiei neurotransmiţătorilor cum ar fi dopamina sau 
serotonina. 
 

Sindromul Cotard este caracterizat de o stare de delir în 
care pacientul insistă că a murit sau că o parte a corpului său a 
putrezit. Acest sindrom este extrem de rar, fiind de obicei întâlnit 
la pacienţii ce suferă de schizofrenie şi de tulburări bipolare. 
Neurologul francez Jules Cotard a descris această negare 
psihotică a propriei existenţe ca fiind o stare demenţială 
profundă, melancolică, de multe ori asociată cu o ipohondrie 
extremă. Acest sindrom afectează copiii, adolescenţii şi 
persoanele în vârstă, fiind de obicei una din manifestările 
schizofreniei sau ale tulburării bipolare. Sindromul poate fi 
asociat și leziunilor tempo-parietale ale emisferei cerebrale non-
dominante. 

 
Sindromul oboselii cronice ar putea avea cauze virale. 

Sindromul oboselii cronice este o boală ale cărei cauze nu se 
cunosc şi care nu-şi găseşte confirmări în testele diagnostice, în 
pofida faptului că pacienţii prezintă semne ale unor anomalii 
imunologice, neurologice şi endocrinologice. Sindromul este 
caracterizat de oboseală (care durează mai mult de 6 luni şi nu se 
diminuează prin odihnă) asociată la patru sau mai multe 
simptome, printre care dereglări ale memoriei, dureri musculare, 
durere de cap, durere la nivelul nodurilor limfatice, faringita. 

 
Depresia, numită şi boala secolului, reprezintă, la nivel 

global, una dintre cele mai frecvente cauze ce afectează starea de 
sănătate, cu impact asupra funcţionalităţii pacientului, scăderea 
productivităţii şi a capacităţii de lucru, izolare şi, în cazuri severe, 
pierderea dorinţei de a trăi. La nivel global, depresia afectează 
aproximativ 121 de milioane de oameni; numai în Europa se 
estimează că nu mai puţin de 50 de milioane de persoane suferă 
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de această boală. Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, în anul 2020 depresia va fi a doua cauză de dizabilitate, 
imediat după afecţiunile cardiovasculare. Cauzele depresiei sunt 
determinate de factori biochimici (nivelul anormal de serotonina si 
norepinefrina, doua elemente chimice din creier, poate contribui 
la simptomele depresiei, cum ar fi anxietatea, iritabilitatea si 
oboseala) factori genetici, personalitatea (persoanele cu o stima de 
sine mai scazuta, care sunt usor coplesite de stres sau care au o 
atitudine generala pesimista, par sa fie mai vulnerabile in fata 
depresiei), factori de mediu (expunerea continua la violenta, 
neglijenta, abuz sau saracie poate face ca persoanele care sunt 
deja predispuse la depresie sa fie si mai vulnerabile la aceasta 
afectiune).  
 

Vom admite, în final, că cea mai îndrăzneaţă structural şi 
inventivă, rămâne totuşi realitatea faţă de care, oricât de 
necanonice ne-ar fi curiozitatea şi imaginaţia, nu putem concura. 
Astfel, arhitectură în proporţii de necuprins, realitatea rămâne 
acea scenă care ne determină, ne constrânge perpetuu să urmăm 
scenarii care mai de care mai surprinzătoare. Mereu noi, 
scenariile ni se relevă anxios, provocările se scurg necontenit. 
Între scenă şi scenariu, suferinţa e, poate, doar un act care face 
din a supravieţui cel mai mare rol. Să îl trăim! ■ 
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