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Până la sacrificiu, 
 

 

 

 

 

 

să crezi și să-ți trăiești visul 
[NOVECENTO , ALESSANDRO BARICCO] 

 
» Prof. Elena-Laura Diţoiu, 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Am ales să prezint cartea lui Alessandro Baricco, un 
scriitor contemporan, ce a reușit să readucă literatura italiană în 
atenția criticilor și a publicului larg. Conul de umbră, ce pusese 
stăpânire pe literatura italiana a secolului XX, a fost risipit de 
scrierile lui Umberto Eco,  Cesare Pavese și Pier Paolo Pasolini. 

Alessandro Baricco se naște la Torino, în 1958, este 
licențiat în filosofie și decide să-și nuanțeze gândurile prin 
sunetul pianului, studiat în cadrul conservatorului. Debutul 
literar are loc în anul 1991 cu romanul Castele de furie. 
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În România, la editura Humanitas, au apărut următoarele 
opere:  Emaus (2012) – roman, O poveste (2011) – roman,  Mr Gwyn 
(2014) – roman, Mătase (2015) – roman, De trei ori în zori (2015) – 
roman și  Mireasă tânără (2016) – roman (cu ocazia acestei din 
urmă apariții editorială susține câteva conferințe în România). 

În anul 2013, la aceeași editură, este publicată opera 
Novecento, care îi adusese faima internațională. Lucrarea  propusă 
este greu de încadrat într-un gen literar, aflându-se la limita 
dintre  proză scurtă - poem - dramaturgie.  Scrierea, subintitulată 
Un monolog, este destinată scenei, actorului Eugenio Allegri și 
regizorului Gabriele Vacis, locul și persoanele potrivite pentru o  
”poveste de citit cu voce tare”.  

Incipitul stă sub semnul unui element temporal, 
”întotdeauna” ce eternizează o poveste sensibilă, simplă și 
dureroasă care se  petrece pe un vas, în drum spre America anilor 
‘30. Baricco alege o grafie scurtă, ambiguă,  în care abundă 
punctele de suspensie, ce pot fi asemănate cu valurile oceanului. 
Acțiunea se petrece la bordul vasului Virginian,  în mijlocul unei 
diversități umane pestrițe, conturând, astfel, o parabolă lume-vas. 

Departe de țărm, se ivește o nouă lume, cu povești insolite, 
întâmplări stranii, nepotriviri inspirat prezentate de autor 
(căpitan-claustrofob, timonier-orb, radiotelegrafist-stângaci și 
bâlbâit, bucătar lipsit de bucătărie și un medic ce îți refuză 
”strigătul” dr. Klausermanspitzwegensdorfentag).  În acest 
univers, ce se vrea un început diferit, rupt de uscatul ce nu mai 
oferă nicio perspectivă, se naște un suflet al cărui destin va fi 
vestit de un trompetist (trâmbița – simbol biblic, apocaliptic), ce 
devine narator-martor.   

Lumea nouă este una a abandonului, într-o cutie de carton, 
pentru o eventuală șansă, este lăsat protagonistul, în salonul de 
dans, pe un pian. În dizarmonia din sala motoarelor, printre  
sunetele  stridente al metalelor, salvarea comportă multiple 
valențe, un matroz negru din Philadelphia alege să trăiască 
sentimentul patern și să-și dăruiască afecțiunea salutară 
oropsitului.  Având așteptări majore, caută un nume rezonant 
potrivit unui destin strălucitor. Alegerea este inedită, Novecento, 
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nu este doar numele personajului, ci denumirea unui nou secol, 
unui nou început.  

Șirul nefericirilor este continuu, salvarea este 
aproximativă, pe neașteptate rămâne orfan pentru a doua oară.  
La vârsta de opt ani,  într-o lume instabilă, Novecento are o 
identitate generală, ”numele său nu este înscris în niciun oraș, 
parohie, spital, pușcărie, echipă de baseball”. Din dorința de a-l 
integra, sau a-l prinde în mersul comun al lucrurilor, echipajul 
încearcă o identificare formală. Refuzul capătă forma unei 
eliberări. Este  acceptat de tot echipajul, Novecento pare adoptat 
pentru a doua oară. În mijlocul nesfârșirii, pe un vapor potrivit, 
Novecento ne demonstrează că atunci când îți găsești pasiunea, 
chiar și în mijlocul furtunii, poți dansa cu oceanul. 

Povestea stă sub puterea sunetului, interpretată magistral 
pe claviatura pianului, unul cu 88 de clape, niciuna în  plus sau în 
minus. O claviatură diferită nu i se potrivește, pe o claviatură 
imensă nu poate cânta și nu acceptă să fie așezat pe scaunul 
greșit/inadecvat, acela e scaunul lui Dumnezeu. Iar el știe să se 
bucure de libertatea lipsei de identitate, de anormalitatea omului 
ce nu a cunoscut lumea, dar o intuiește cu precizie și poezie. 

Baricco redă într-un fel măiestrit și fidel realitatea, 
pastelând într-o tușă melancolică un tablou al contrastelor: țărm-
apă, zgomot-eufonie, stratificarea claselor sociale, oportunitate-
fiasco. 

Cartea merită citită pentru că este povestea fericirii, 
povestea unei lupte pentru dreptul de a alege, de a fi, într-un 
secol al schimbării, al iluziei. Romanul este o melopee a sunetelor 
ciudate, a dorințelor netrăite, dar vrăjite. ■  
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IDEALIZAREA 

CELUILALT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Prof. Caterina Popescu 
Liceul de Artă „Marin Sorescu” – Craiova 

 
 

Cu toții știm frumoasa poveste de dragoste dintre Romeo 
şi Julieta, unii am citit-o, alții am văzut-o jucată pe scenă. Tot 
timpul mă impresionează altceva când o văd, nu știu la ce anume 
rezonez, dar, pentru că acum scriu despre cum se face că iubim pe 
un anume om şi nu pe altul, o să mă sprijin pe această perspectivă 
a idealizării în alegerea ființei iubite. Romeo şi Julieta formează 
un cuplu fascinant, ei pot aduce pacea în orașul lor divizat graţie 
liniştii pe care o presupune pasiunea lor. Dar, istoria lor este 
scurtă şi asta se datorează fără îndoială morții, întreruperii bruște 
a iubirii şi idealizării masive, comune a celor doi. Mitul 
îndrăgostiților romantici aflați într-o mulțime ostilă are această 
stranietate inefabilă a unui împreună ce sfidează resentimentul 
celor excluși, al societăţii, al celui care este spectator detașat. 

Care este miza conștientă şi inconștientă pentru care ne 
îndrăgostim de un anumit om, ce anume din ceea ce este celălalt 
ne face să îl iubim, ce satisfacții ne oferă, ce dorințe profunde ne 
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îndeplinește astfel că ajungem să simțim în toată ființa noastră 
misterul pe care îl creează iubirea? 

Sunt anumite lucruri pe care le știm, le-am auzit, le-am 
văzut şi le-am trăit în anumite vremuri. Este vorba de felul în care 
erau părinţii noștri, felul unic în care am perceput relația lor, 
schimburile care existau între ei atunci când noi eram mici, 
neînțelegerile şi uimirea pe care o simțeam când vedeam priviri 
tăioase sau auzeam cuvinte aspre, gelozia resimțită când ei ne 
refuzau accesul în universul lor mare. Concomitent cu toate astea 
s-au născut alte întrebări: cum va fi soţia mea/soţul meu, câți 
copii voi avea, cum voi fi eu când voi fi mare, şi încă ceva, de 
nedefinit, închis înăuntrul corpului şi al pielii, al emoțiilor difuze, 
ceva straniu şi intangibil – ceea ce va deveni ulterior atracția 
sexuală, idealizarea corpului celuilalt, experiența iubirii tandre şi 
agresive împreună cu celălalt. 

 În alegerea amoroasă şi mai ales în ceea ce privește 
formarea unui cuplu stabil nevoile de valorizare, dorințele de a fi 
admirat, iubit, asigurat în sine însuși stau pe primul plan şi cade 
în sarcina partenerului satisfacerea lor. Aceste dorințe şi nevoi 
sunt indispensabile şi uneori pot deveni masive cum se întâmplă 
în cazul celor care manifestă temeri legate de faptul ca sunt 
neglijați, nu se simt suficient iubiți, nu li se iau în considerare 
eforturile şi implicarea în viața de cuplu şi în alte situații de viață 
– scenarii care au uneori legătură cu ceva ce se întâmplă în plan 
imaginar şi cu o anumită precaritate existențială a partenerului. 

Aparent, orice alegere a partenerului pare ca are la baza 
ceva spontan, aleatoriu. Dacă cineva vă întreabă: “Cum v-ați 
cunoscut?”, vă vine în minte ceva, poate fi un aspect legat de 
fascinația pe care ai resimțit-o când ai fost privit într-un anume 
fel, poate ai fost pur şi simplu ostil inițial, sau poate dai vina pe 
hazard. În orice caz, tot timpul înăuntrul tău lucrează ceva de 
ordinul unei simțiri foarte personale împreună cu un altceva pe 
care l-am putea numi prejudecați sociale, culturale specifice 
familiei de origine, voci ca în corurile tragediei antice care te 
avertizează sau care te îndeamnă. Mă gândesc la “aranjamentele” 
de tip familial în care se pune la cale pețitul cu toate avatarurile 
sale, fie ca există ca inițiatori părinții, fie chiar cuplul care 
“forțează” aspirațiile părinților punându-i în faţa faptului împlinit 
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şi, cine știe, poate că beneficiază şi ei de un cadou – nepoții care 
vor veni. 

Mitul lui Narcis care se îndrăgostește de sine şi îşi iubește 
imaginea de sine proiectată în oglinda lacului şi din care 
psihanaliza a creat conceptul de narcisism, concept cu multiple 
înțelesuri, poate aduce puţină lumina aici.  

Sunt opţiuni narcisice în care ne alegem partenerul după 
modelul nostru şi după modelul idealului nostru, cineva cu care 
ne identificăm în cele mai profunde aspecte. Dacă aici vorbim mai 
degrabă într-un registru al individualității, ce se întâmplă cu 
conceptul de “Noi”, cum pot doi oameni să devină Unul în sensul 
înțelesului de Noi ca şi anvelopă, ca şi înveliș conţinător al celor 
doi? Cum putem înțelege beneficiul narcisic pe care ni-l dă 
partenerul? Există într-un plan mai multe modalităţi de a ne simți 
valorizați narcisic graţie partenerului. Şi aici poate fi vorba de o 
adicție sau de o dependenţă de celălalt în care el întrupează 
Idealul nostru şi limitele propriei ființe se șterg luându-l 
înăuntrul nostru. Ţine de fiecare să depășească această 
nediferențiere primară ca stare extatică. Apoi, pot fi alegeri prin 
diferența a ceea ce presupune o alegere în cazul căreia celalalt este 
resimțit ca având o anumită precaritate, insuficienţă. Cel care face 
o astfel de alegere se simte, prin comparație, ca fiind cel mai bun 
dintre ei. Partenerul slab, trist, deprimat, imigrant este tipic, cel 
care ar trebui educat, salvat, ajutat şi cel care îl alege este 
restaurat narcisic în această cochilie închisă a relației lor în care 
se resimte ca fiind salvatorul.  

Capacitatea de a te îndrăgosti este un pilon de bază pentru 
a intra într-o relație. Asta înseamnă că idealizarea se atașează 
dorinței erotice dar şi potențialului fiecăruia de a lega o relație cu 
celalalt în profunzime.  

Există o idealizare a celuilalt ce include corpul său, 
schimburile lor tandre şi erotice, dezvăluirea propriei sexualităţi 
în care se simt liberi să-şi afirme toată ființa. Sexualitatea oferită 
cât şi cea refuzată incită şi este un stimul puternic pentru dorința 
erotică a celuilalt. Astfel, se pune în scena pasiunea sexuală, 
fiecare păstrându-se în corpul lui. Însă, cum poate fi înțeleasă 
pasiunea sexuală decât prin depășirea granițelor sinelui numai 
prin contopirea fuzională cu celălalt? Ceea ce pare foarte abstract 
este faptul că fiecare își păstrează individualitatea sa chiar în 
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această experiență a contopirii. Ieșirea din sine către o unire 
pasională cu celălalt şi cu ceea ce înseamnă pentru fiecare “Noi” 
este o sfidare a morții. A ajunge aici poate fi o aventură 
periculoasa pentru că se presupune că au fost dominate 
neîncrederea şi frica în oferirea propriului sine celuilalt.  

Idealizarea ulterioară a persoanei totale a celuilalt 
presupune capacitatea de a simți vină, îngrijorare şi tendințe de 
reparație care vor facilita integrarea pasiunii sexuale cu iubirea.  

Faptul că celalalt devine în tine, creşte în visele tale, te 
face să simți că ar putea fi pierdut, că ar putea avea un alt obiect 
al dorinței, furia resimțită că este diferit de ceea ce știai şi de ceea 
ce mintea ta proiecta în el investindu-l cu anumite calităţi 
conduce la o agresivitate care poate fi firească şi dezirabilă atunci 
când reușește să stea înăuntrul idealizării şi iubirii celor doi.   

Treptat, idealizarea corpului celuilalt şi idealizarea totală a 
persoanei celuilalt evoluează într-o idealizare a unui alt sistem, 
cel de valori etice, culturale, estetice pe care le întrupează acum 
cuplul lor – o dezvoltare ce stă mărturie pentru îndrăgostirea lor 
romantică. Este ceea ce exprima Pygmalion, sculptorul ce a creat-
o pe frumoasa Galateea, aici idealizarea își dobândește înțelesul 
său deplin. Căci, fruct al iubirii sale romantice, creație a mâinilor 
sale, el dă naștere în realitate unei ființe perfecte din care el face 
parte, el face realitate d in visul său. ■ 
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Eminescu 
 

[ M I T U L ] 
 
 
 
 

» Prof. dr. Marinela Pîrvulescu 
Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu”,  

Târgu Jiu 

  

 În virtutea obişnuinţei, ni se pare derizoriu a-l numi pur şi 

simplu pe Eminescu. Expresia metaforică sună mai bine: pe de o parte 

arată atitudinea reverenţioasă pe care o adoptăm, pe de altă parte vrem 

să trădăm, prin discursul adoptat, o anume ţinută culturală. Însă limbajul 

metaforic se traduce… în clişee : „Expresia integrală a sufletului 

românesc” (Iorga), „actul de identitate universală a neamului nostru”, 

„sfântul preacurat al ghiersului românesc” (Arghezi), (Vladimir 

Streinu), „omul deplin al culturii româneşti” (Noica), „Cristos al 

românilor” (Marin Mincu), „geniul nostru tutelar” (Şerban 

Cioculescu), „poet naţional” (G. Călinescu). Ne oprim aici cu 

exemplificările, pentru că lista e de-a dreptul impresionantă, iar o 

reactualizare a clişeelor ne îndepărtează de scopul propus. Merită însă 

adus în discuţie statutul clişeului. Ioana Bot în Mihai Eminescu, poet 

naţional român – istoria şi anatomia unui mit cultural atrage atenţia 

asupra clişeului: el este o figură a ambiguităţii înseşi.  

 

Sintagmă osificată de un uzaj excesiv, el poate fi citit nu doar ca 

„golit de sens”, ci şi ca o modalitate de a exprima, la limitele 

posibilului, indicibilul: ceea ce nu se poate spune, ceea ce 
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există, dar rămâne în teritoriile nerostitului, ceea ce depăşeşte 

limitele rostirii inaugurale.
1
 

 

 Cu siguranţă controversele în ceea ce priveşte receptarea lui 

Eminescu sunt cunoscute, ele acutizându-se şi popularizându-se în 

ultima perioadă mai ales pe filiera publicisticii
2
. Dincolo de a ne 

împotmoli în nivelul de suprafaţă al controverselor prezentului, între 

apărarea „sufletului nostru eminescian” (Noica) şi „imperativul 

despărţirii de Eminescu” (Virgil Nemoianu), trebuie să vedem, de fapt, 

mesajul camuflat, dar pertinent al acestora: criza culturii române. 

Tocmai din imperativul ieşirii din limitele redundante ale clişeului, 

Ioana Bot identifică palierele crizei culturale: avem de-a face cu o „criză 

de identitate”, tot mai acutizată în condiţiile globalizării, cu sau fără 

voia noastră (Eminescu rămâne pe acest palier figura identitară, 

mitică pentru că, la nevoie Eminescu devine „sinteză ultimă a esenţei 

noastre naţionale, cea mai înaltă explicaţie posibilă a noastră înşine” 

cum spune G. Uscătescu, prin el regăsindu-ne ca indivizi, ca popor) ; 

apoi - „o criză a valorilor”, marcată de convulsiile unui orizont cultural 

ce îşi analizează permanent canonul, o „criză a domeniilor ştiinţei 

literaturii” şi nu în ultimul rând „o criză a lecturii, respectiv a 

receptării” ce capătă proporţii urieşeşti în ultima perioadă. De altminteri 

şi Ioana Em. Petrescu
3
 sesizează faptul că la fiecare mutaţie în istoria 

literaturii a apărut o criză, iar soluţia depăşirii crizei culturale se regăsea 

într-o reîntoarcere la opera lui Eminescu. 

 Incercând o abordare a naturii naţionalismului eminescian, ne 

vedem obligaţi a ţine cont, mai întâi de toate, de aspectele legate de 

instituirea şi funcţionarea mitului eminescian pentru a depăşi indicibilul 

impus de clişeizare. Există cu adevărat un mit Eminescu. Atâta vreme 

cât avem nevoie de a ne revendica  identitar de la el, va exista. De 

altminteri, de nevoia existenţei mitului Eminescu nu se îndoieşte nici E. 

Simion:  

 

                                                 
1 Ioana Bot, „Istoria şi anatomia unui mit cultural”, în  Mihai Eminescu, poet naţional român – 
istoria şi anatomia unui mit cultural,Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 7, (în continuare: Mihai 
Eminescu, poet naţional român). 
2 A se vedea „Dilema”. 
3 Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1989. 
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Cred că mitul Eminescu trebuie să existe. Azi, ca şi ieri. Şi 

desigur, în viitor, câtă vreme se va vorbi de această limbă 

romanică orientală. Este nevoie de el pentru că el exprimă 

spiritul naţional, felul nostru de a ne situa în lume, în lumea în 

care trăim şi în lumea europeană care se pregăteşte. Noi, 

românii, avem mare nevoie de Eminescu pentru că, repet, poeţi 

ca el ne ajută nu să intrăm în NATO, dar să fim luaţi în seamă şi 

să nu pierim într-o federalitate cenuşie şi opulentă (dacă o să 

fie).
4
  

 

 „O definiţie a mitului este greu de dat. Şi asta pentru că este 

îndoielnică găsirea unei singure definiţii susceptibile de a cuprinde toate 

funcţiile mitului în toate societăţile arhaice şi tradiţionale”. Conform 

opiniei lui Mircea Eliade, mitul redă o istorie sacră, el dezvăluie 

sacralitatea în făpturile zeilor sau eroilor mitici. Deci, mitul ar fi o 

„irupţie a sacrului în profan”. Ioana Bot porneşte în abordarea mitului de 

la teoria lui Ruth Amossy care vede ca principală condiţie de existenţă 

„necesara simplitate a schemei mitice”. De remarcat, încă de la început 

că Eminescu respectă condiţia, dacă e să ne gândim la biografia lui (pe 

care Noica o reduce la nivelul câtorva coordonate). În ceea ce priveşte 

abordarea lui Eminescu din perspectiva mitologică, este relevantă 

funcţia cosmologică a mitului, prin care se legitimează/se impune o 

ordine lumii colectivităţii care care îl propagă.   

Proiecţia în mit a lui Eminescu  este susţinută de câteva detalii 

ale vieţii şi operei. Mai întâi, episodul Capşa
5
, la care ne-am raportat 

fiecare în funcţie de informaţiile pe care le-am avut la îndemână, dar şi 

de pasiunea investită. De pildă: „ajuns la vârsta de 33 de ani (vârsta 

sacrificială a lui Christos), pe data de 28 iunie 1883, Eminescu este 

deturnat paroxistic din existenţa comună.”
6
 Nici iconografia nu trebuie 

ignorată, pentru că ea perpetuă imaginea fizică angelică a poetului de la 

18 ani, trecând în paranteză celelalte  imagini ca fiind irelevante pentru 

omul Eminescu. Apoi, universalitatea şi proteismul preocupărilor sale îl 

detaşează pe Eminescu de contingent. Nu în ultimul rând, trebuie avută 

                                                 
4 Răspunsul lui E. Simion la o anchetă cu tema „De ce e nevoie de mit”, publicat în „Caiete 
critice”, nr. 5-8/1998, p.70. 
5 Vezi cap. “Episodul Capşa – între tăcere şi predispoziţie spre exces” în Marinela Pirvulescu, 
Aspecte ale gândirii social-politice eminesciene, ed. PrintXpert, Craiova, 2012. 
6 Marin Mincu, Paradigma eminesciană, Ed. Pontica, Constanţa, 2000, p. 292. 
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în vedere opera eminesciană care prin promovarea trecutului, prin 

apropierea de o vârstă arhaică a spiritului românesc poate legitima 

oricând o ideologie naţionalistă. 

 
Mitul lui Eminescu – poetul naţional se naşte în punctul de 

convergenţă al mai multor filiere. Trebuie însă avut în vedere şi 

contextul socio-politic al României la sfârşitul secolului al XIX-lea: 

unificată în 1859 şi independentă din 1877, „România e un mic regat 

european ce se îndreaptă spe modernitate pe toate planurile; noua 

construcţie politică reclama o nouă identitate, legitimată de 

înrădăcinarea ei în tradiţia naţională. Obiectivul naţional devine 

prioritar în condiţiile discriminărilor […] şi ale intensificării mişcării 

naţionale în teritoriile aflate sub stăpânire străină”.
7
 Imaginea lui 

Eminescu – „poet naţional” se construieşte pe de o parte din imaginea 

poetului genial, pe de altă parte din imaginea salvatorului identităţii 

naţionale. 

Aşa cum demonstra Raoul Girardet, „o dată construit, mitul 

modern (politic) încetează să îşi mai revendice orice altă legitimitate 

decât propria sa afirmare, şi altă logică, decât dezvoltarea sa liberă. 

Dacă nu explică o origine (ca miturile societăţilor primitive), el explică 

cel puţin o identitate”
8
 – naţională în acest caz. 

 Ideea naţională rămâne o componentă vitală a supravieţuirii la 

români, în virtutea unei istorii social-politice zbuciumate cu veşnice 

ameninţări de ocupare teritorială, economică, dar mai ales spirituală, 

istorie care ne-a obligat continuu la a ne justifica prezenţa şi identitatea. 

Eminescu, sintetizând înfăptuirile spiritului românesc, atât prin 

manifestarea literară, dar şi prin activitatea publicistică, e resimţit şi 

valorificat ca întruchipare emblematică a acestui spirit. 

 Dacă Noica sesiza o anumită relaxare în ceea ce priveşte 

receptarea lui Eminescu şi spunea, pe un ton în care se ghicea imputarea 

că „ne odihnim în Călinescu”, trebuie să spunem că noi, românii, ne 

odihnim în mitul lui Eminescu, pentru că vedem în Eminescu însumarea 

calităţilor dezirabile necesare autoidentificării. Situaţia comportă două 

păcate: Eminescu este scuză şi pretext. Ne scuzăm că nu putem reface 

                                                 
7 Ioana Bot, Trădarea cuvintelor, EDP, Bucureşti, 1997, p.114. (s.n.). 
8 Apud Ioana Bot, Mihai Eminescu, poet naţional român – istoria şi anatomia unui mit 
cultural, p. 58. 
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structura intelectuală şi manifestarea culturală a lui Eminescu, motivând 

cu fenomenul exploziei informaţionale căreia nu-i putem face faţă. 

Apoi, gândirea social-politică eminesciană, modificată procustian în 

funcţie de (pseudo)imperativele realităţii imediate devine pretext al 

legitimării anumitor ideologii. E suficient să amintim exploatarea 

scrierilor jurnalistice pe filieră xenofobă, naţionalistă şi antisemită de 

către reprezentanţii noii ideologii naţionaliste de la începutul secolului 

XX, grupaţi în jurul lui Nicolae Iorga, apoi mişcarea ideologică 

promovată de Nae Ionescu, legionarismul
9
, dar şi „uriaşul lagăr al 

naţionalismului în epoca Ceauşescu”. 

 

 
 

  

                                                 
9 În acest sens Ioana Bot, în Mihai Eminescu, poet naţional român..., remarcă „o 
prelungire ilogică până în zilele noastre” a naţionalismului de tip legionar, 
referindu-se în acest sens la L. Boz, Masca lui Eminescu, Bucureşti, Vinea, 1998. 
Atât  demersul demonstrativ al impurităţii biologice a lui Eminescu, cât şi 
ideologia legionară promovată sunt catalogate drept... „halucinante”. 
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a ierta, un privilegiu 

» Ioan Dorel Şchiopu,  
Vulcan, HD 

 

Dacă Dumnezeu ne-ar judeca pe noi, oamenii, după dreptate, 
ar fi jale mare pe pământ. Mai mult ca sigur, omenirea ar fi fost 
de mult pierdută.  

Dar, spre „norocul” nostru, Dumnezeu nu ne judecă după 
dreptate, nu ne judecă după meritele noastre, ci după mare mila 
Lui. Milostiv, ne iartă şi ne dă şansa să ne ridicăm din nou. Şansa 
de a nu  ne considera niciodată pierduţi, de a ne mântui chiar şi în 
ultimele clipe de viaţă. Chiar şi atunci putem cere iertare. Chiar şi 
cetatea Sodoma ar fi fost salvată, la rugăciunea lui Avraam, dacă 
s-ar fi aflat în ea măcar 10 oameni drepţi. 

„Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri”. Iată ce mare privilegiu ne conferă această 
rugăciune! Iată cât de uşor este (în aparenţă) să obţinem iertarea 
greşelilor noastre! În realitate, însă, acest privilegiu aduce cu el şi 
o mare răspundere. Nu este atât de simplu şi de uşor să iertăm, pe 
cât pare. În viaţa de zi cu zi, reuşim destul de greu să ne deosebim 
de datornicul nemilostiv care, după ce a fost iertat de împărat 
pentru o datorie de 10.000 de talanţi, l-a aruncat în închisoare pe 
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un datornic al său pentru doar 100 de dinari (1 talant = 600 
dinari). 

Aţi întâlnit, sunt convins – destul de des, expresia: „Iert, dar 
nu uit”! Cred că, din punct de vedere creştinesc, această expresie 
este doar o modalitate de a-ţi linişti conştiinţa, poate chiar o 
formă de ipocrizie, fără a rezolva problema în esenţa ei. Adică, te 
minţi pe tine însuţi că ai iertat pe cineva fără să fi făcut aceasta cu 
adevărat. 

Cărţile de psihologie descriu un fenomen psihic prin care 
dirijăm amintirile şi sentimentele neplăcute în subconştientul 
nostru, deci în afara zonei conştiinţei noastre. Fenomenul se 
numeşte refulare şi este o formă de apărare împotriva gândurilor 
negative care ne marchează viaţa. 

De multe ori, când vi s-a întâmplat vreun necaz, aţi fost 
sfătuiţi să nu vă mai gândiţi la acel necaz şi să încercaţi să vă 
gândiţi la altceva, mai plăcut. Când aţi urmat sfatul respectiv, aţi 
refulat, aţi trimis sentimentele negative în subconştient. Dar asta 
nu înseamnă că au dispărut. Dispar doar atunci când le uitaţi 
definitiv! 

Până la uitarea definitivă, însă, ele sunt menţinute în 
subconştient cu consum de energie psihică. Efortul autoimpus de 
a nu le vedea, de a nu le simţi, este uneori foarte mare, funcţie de 
intensitatea lor, de tăria cu care te-au afectat acele sentimente 
neplăcute. Sigur că, incomparabil mai uşor treci peste supărarea 
pricinuită de un copil care a spart o vază, decât peste supărarea 
pricinuită de trădarea partenerului de viaţă, spre exemplu. 

Dacă ierţi, dar nu uiţi, înseamnă că nu ai iertat. Însemnă că 
păstrezi resentimentele în subconştient, că ele pot apărea oricând 
şi că se pot manifesta în cele mai nepotrivite moduri. Cu 
consecinţe mai grave decât dacă „greşeala” ar fi fost sancţionată 
pe loc, la producerea ei. 

Imaginaţi-vă următoarea situaţie: aţi greşit unui prieten 
foarte bun. Vă pare nespus de rău şi îi cereţi iertare. El, deşi s-a 
supărat foarte tare, spune că v-a iertat. Viaţa reintră în normal, 
dar, după câţiva ani, vă reproşează greşeala din trecut. 

Bine, veţi fi îndreptăţit să-i amintiţi, dar atunci ai spus că m-
ai iertat! Te-am iertat, dar nu am uitat! – va zice, de acum, fostul 
prieten. 
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Nu-i aşa că această declaraţie va întuneca toate bucuriile 
trăite împreună până atunci, că va anula multe din aprecierile pe 
care vi le-a făcut între timp? Ce vă mai poate convinge că 
amintirea acelei greşeli nu l-a urmărit obsesiv toată această 
perioadă de timp în care aţi crezut că v-a iertat şi că prietenia a 
putut continua?  

Să ne gândim mai mult ce înseamnă iertare atunci când 
spunem rugăciunea „Tatăl nostru”. Tocmai pentru marea 
răspundere care însoţeşte privilegiul nostru de a-i putea ierta pe 
ceilalţi.  

Şi să nu uitaţi că a ierta cu adevărat înseamnă a uita. Restul 
sunt poveşti de adormit conştiinţa. ■ 
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ÎN REALITATEA CONCRETĂ 
 

» Prof. consilier Gabriela Militaru 
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova 

 
 

 
De fiecare dată când dorim să transmitem un mesaj, pe cale orală sau 

scrisă, urmărim să ne facem înţeleşi şi acceptaţi. Atunci când nu reuşim să 
atingem acest obiectiv, înseamnă că ceva în derularea comunicării nu 

funcţionează cum trebuie. Spunem atunci că în calea comunicării a apărut un 
obstacol (o barieră). 

Barierele în comunicare se produc atunci când receptorul mesajului 
comunicat nu primeşte sau interpretează greşit sensul dorit de către emiţător. 
Sursele care generează bariere în comunicare/învăţare sunt multiple. Pe câteva 
dintre ele le vom explica în continuare: 

Zgomotul  
– în momentul în care emiţătorul transmite mesajul, este indicat ca 

propagarea acestuia să se facă într-un mediu favorabil comunicării. Altfel 
zgomotul poate deforma mesajul sau îi poate distrage atenţia receptorului.  
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Diferenţele de percepţie  
– modul în care noi privim lumea este influenţat de experienţele 

noastre anterioare, astfel că persoane de vârste diferite, naţionalităţi, culturi, 
educaţie, ocupaţie, sex, temperamente diferite vor avea alte percepţii şi vor 
interpreta situaţiile în mod diferit. Aceste diferenţe sunt şi sursa obstacolelor în 
comunicare. 

Concluziile pripite  
– deseori vedem ceea ce dorim sa vedem şi auzim ceea ce dorim să 

auzim, evitând să recunoaştem realitatea în sine.  

Stereotipii  
– învăţând permanent din experienţele proprii, vom întâmpina riscul de 

a trata diferite persoane ca si când ar fi una singura: "Dacă am cunoscut un 
inginer (student, maistru, negustor, etc.) i-am cunoscut pe toţi”. 

Lipsa de cunoaştere  
– este dificil să comunicam eficient cu cineva care are o educaţie 

diferita de a noastră sau care are insuficiente cunoştinţe despre un subiect 
abordat. Desigur este posibil, dar necesită îndemânare din partea celui care 
comunică şi consum mare de timp; el trebuie să fie conştient de discrepanţa 
între nivelurile de cunoaştere şi să se adapteze în consecinţă. 

Lipsa de interes  
– este una din cele mai mari şi mai frecvente bariere ce trebuiesc 

depăşite. Acolo unde lipsa de interes este evidentă, trebuie să se acţioneze cu 
abilitate pentru a direcţiona mesajul astfel încât să corespundă intereselor şi 
nevoilor celui care primeşte mesajul. 

Dificultăţi în exprimare  
– dacă emiţătorul are probleme în a găsi cuvintele potrivite pentru a-şi 

exprima ideile, aceasta va fi sigur o barieră în comunicarea cu ceilalţi.  

Emoţiile  
– emotivitatea emiţătorilor şi receptorilor de mesaje poate fi de 

asemenea o barieră. Emoţia poate bloca definitiv comunicarea atunci când 
emiţătorul nu se poate concentra să transmită mesajul sau receptorul nu se 
poate aduna să îl primească.  

Personalitatea  
– diferenţele temperamentale sau felul în care îi percepem pe cei din 

jurul nostru ne pot face să fim reticenţi la ceea ce ei ne transmit sau să 
înţelegem greşit mesajele lor. 
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După enumerarea barierelor care pot surveni între emiţător şi receptor, 
pornind de la motivele care le generează, putem încerca şi o clasificare a 
barierelor comunicaţionale: 

• cea ce se spune nu poate fi auzit: este vorba în special de barierele 
fizice: zgomot, lipsa concentrării, surzenie, distorsiuni în timpul transmiterii 
(atunci când se comunică prin telefon, radio), 

• ceea ce se aude nu poate fi înţeles: ascultătorul poate auzi, dar ceea 
ce înţelege este influenţat de educaţie, de lipsa cunoştinţelor. Neînţelegerea 
limbajului semnifică incapacitatea de a interpreta mesajul şi poate fi datorată 
erorilor de traducere, de vocabular, de punctuaţie, gesturilor non-verbale; 

• ceea ce este înţeles nu poate fi acceptat: ascultătorul înţelege dar nu 
poate accepta datorită unor factori psihologici cum ar fi: atitudinile sale faţă de 
ceilalţi, sentimentele faţă de subiectul pus în discuţie, lipsa de deschidere, 
prejudecăţi (etnocentrismul – credinţa că propria cultură este superioară oricărei 
alteia). 

• vorbitorul nu poate descoperi dacă a fost auzit, înţeles, acceptat. 
 
 

În concluzie, barierele pot fi găsite în orice sistem comunicaţional 
şi de aceea este mai corect să spunem că mesajul transmis nu e 

niciodată mesajul receptat şi că de fiecare dată el este o 
interpretare (mai mult sau mai puţin corectă)  

a mesajului original. 
 

■ 
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chiulul 
la români 

 

 

» Liviu Nanu 
Roşiorii de Vede 

 
Ar trebui să reconsiderăm chiulul, să-l punem în valoare, să-l arătăm 

lumii în adevărata sa lumină. Chiulangiul este de fapt altfel decât am fost 
învăţaţi să-l privim, el este de fapt un revoluţionar. El refuză un anume program 
stabilit peste capul său şi îşi ia libertatea să gândească, să experimenteze. 
Oare cele mai frumoase momente din şcoală nu au fost cele în care ne 
petreceam timpul chiulind şi plimbându-ne prin oraş sau bând cafele prin 
baruri? Cine spune că nu e aşa e un mincinos. Câţi dintre noi nu şi-au luat 
măcar o dată un concediu medical (sau alte forme de chiul) pentru rezolvarea 
unor probleme personale sau pur şi simplu pentru distracţie? Chiar şi 
Dumnezeu, după ce a făcut lumea în şase zile, se odihneşte acum o eternitate. 
Orice societate urmăreşte menţinerea populaţiei, a clasei muncitoare într-o 



 

februarie 2017 24 

stare de prostie, un individ care gândeşte sau care citeşte poate deveni un 
individ periculos. Periculos pentru cine? ne-am întreba. Periculos pentru că nu 
poate fi monitorizat, pentru că nu produce lucruri inutile şi nici nu le consumă. 
Într-un raport recent al ONU se spune că anual mor, din cauza muncii, al 
efortului, peste două milioane de oameni, mai mult decât orice alt dezastru 
natural sau accidental, mai mult decât victimele terorismului. În opinia lui Oscar 
Wilde, leneşii sau chiulangiii, reprezintă nicidecum o povară, ci tocmai elita, 
aleşii, vizionarii, cei care duc lumea spre progres pentru că văd mai limpede şi 
creează tot timpul. Ei recuperează de fapt timpul furat de alţii, de societate şi în 
plimbările lor aiurea, au timp să înveţe despre 
viaţă şi o fac mai bine decât la locul de muncă 
sau în sala de curs. 

Omul modern nu se mai bucură de 
micile plăceri ale vieţii, el nu mai mănâncă, el se 
hrăneşte, în loc să se delecteze de exemplu cu 
o cafea şi un prânz sănătos de două ore, 
preferă fast food-urile şi sandvişurile încălzite la 
microunde, totul pentru productivitatea iluzorie a 
unei munci mai bine retribuite. În locul unui 
moment plăcut, alături de un prieten, prânzul a 
devenit un simplu exerciţiu de umplere a 
stomacului. 
Patronul, fie el capitalistul de tip nou sau statul, 
este nemilos în privinţa leneşilor şi a 
chiulangiilor. În cultura occidentală, doar 
francezii au mai păstrat ceva din decenţa 
muncii. Ei au chiar o vorbă în sensul acesta: 
Travailler moins, produire plus în traducere Cu cât munceşti mai puţin, cu atât 
realizezi mai mult. Un prieten mi se plângea de fiul său, spunând că îi place 
activitatea, dar să nu degenereze în muncă. O gândire sănătoasă pentru un 
adolescent, care se pregăteşte să ia viaţa în piept, să se confrunte cu 
nesimţirea unui patron sau a societăţii capitaliste în general. Şi atunci de ce am 
accepta acest mod de viaţă care ne distruge încet dar sigur, fără a ne gândi 
măcar puţin ce avem de câştigat şi mai ales ce avem de pierdut? Leneviţi 
dimineaţa încă o jumătate de oră în pat şi veţi fi redescoperi micile şi 
nevinovatele plăceri ale vieţii, veţi fi surprinşi câte idei interesante veţi avea. În 
fapt, în fiecare dintre noi există un mic Oblomov. 
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Confesiunile  
unor pasionaţi de călătorie 

 
 
 
 
 
 
 

» Maria-Lavinia Buleac, 10G  
Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu Jiu 

                                
  

Tuturor ne place să călătorim din diferite motive, unii din 

curiozitate, alții din setea de cunoaștere, din dorința de a-și crea amintiri, 

etc. Dar unii oameni o fac din pură pasiune, pentru ei călătoria este un 

hobby. Fac ce le place și o fac bine! 

 Cea mai lungă descriere a unui traseu străbătut citită de mine 

până acum e impresionanta ,,Pe drumuri de munte” a lui Hogaș. E 

genială. Omul Hogaș vede lumea cum nu mi-a mai fost dat să aud până 

la el – nu a avut nevoie de mijloace de transport. Acest om susținea că 

mergând cu un mijloc de transport poți vedea doar ceea îți este dat, pe 

când mergând pe jos vezi toată măreția tărâmului explorat. Ceea ce acest 

autor a putut descrie în această carte e de-a dreptul impresionant – a 

descris cadrul natural folosind epitete inedite, șederile la hanuri/stâne și 

tot ceea ce cuprinde o ședere acolo (de la aspectul camerei la mâncare și 

de la patron la mediul înconjurător cadrului) absolut genial. Trăiam cu el 

toată drumeția, toate vizitele la mănăstirile de pe plaiurile moldovenești, 

tot.  
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“Nu urma poteca. Mai bine mergi pe unde aceasta lipsește e și 

lasă una în urma ta“ (Ralph Waldo Emerson). Pare chiar un citat despre 

viață, dar nu este. Uneori e mai bine să improvizăm, să lăsăm schemele 

prestabilite la o parte și să trăim clipa, cu euforie. Cu avânt tineresc și 

setea de cunoaștere a unui copil. 

“Dacă refuzi mâncarea, ignori tradițiile, te temi de religie sau 

eviți oamenii, mai bine stai acasă” (James Michener). Până la urmă 

scopul unei călătorii (din pasiune, nu pentru serviciu) este cunoașterea 

altor civilizații, cutume, etc. E ca și cum ai asculta cea mai frumoasă 

melodie cu volum minim, mai bine nu o mai faci, că nu te ajută. 

“Nu există țări străine. Doar turistul e străin țării” (Robert Louis 

Stevenson). Cred că suntem prea îndoctrinați ca să mai înțelegm 

termenul cuvântului ,,străin”. Auzim des “Plec în străinătate”. Ba nu, nu 

pleci în străinătate, că acolo sunt oameni obișnuiți cu tărâmul, localnici 

pentru care țara ta e străinătate. E străinătate pentru tine locul acela, nu 

pentru Pământ. Și nu că aș judeca vocabularul oamenilor dar chiar 

trebuia explicat conceputul acesta. 

 “Toate călătoriile au avantajele lor. Dacă călătorul vizitează o 

țară mai prosperă va înțelege cum să și-o îmbunătățească pe alui. Iar 

dacă norocul îl duce într-una mai jalnică va învăța să și-o iubească pe a 

lui” (Samuel Johnson). Și pe bună dreptate. Puterea exemplului este 

inimaginabilă, mai ales cea trăită pe propria piele. Dacă nu am vedea ce 

se întâmplă în alte state, cum am evolua noi ca tot unitar? Pe glob? 

“Unde-i unul nu-i putere”. Asta am elucidat deja dar să înțelegem și de 

ce e important să vizităm noi ca să pricepem ce avem de făcut. Câte a 

schimbat mass-media? Câte s-au realizat datorită transmiterii unor 

materiale sau a unor live-uri incredibile? Dacă mass-media reușește să 

facă atâtea minuni,atunci când vede omul cu ochii lui, nu printr-un vizor 

cu diagonală de 80 de cm, ce zice? Multe principii și le schimbă. 

Și toate aceste citate sau descrieri făcute în urma unor călătorii. 

Există doar avantaje, mai ales acum că putem hoinări în lung și în lat 

datorită mijloacelor de transport moderne. De ce să nu profităm și să o 

facem memorabil?  
  

http://www.transcendentalists.com/1emerson.html
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PĂRINȚI ȘI-N TIMPUL LIBER 
 
 

» Prof. Valeria Roşca 
Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

Părinții sunt pentru copii de multe ori instanța coercitivă, cei ce impun 
reguli, cei ce controlează și limitează libertatea. Și copiii nu rabdă ușor tăierea 
aripilor. În educație, ca în orice formă de management, se vorbește despre 
stiluri de conducere. In extremis, se pot aplica aceste tipare aruncate în lume de 
către Lewis și părintelui. Se admite că stilul autoritar este cel mai ineficient 
tocmai datorită controlului excesiv și  limitărilor egocentriste ale celui ce 
conduce, că rezultatele acestui stil pot apărea, însă nu dincolo de niște 
standarde mediocre. În consecință, stilul autoritar nu este cel mai edicient. Eu, 
de exemplu, am căutat stratageme și tertipuri dintotdeauna pentru a-mi câștiga 
libertatea pe care tatăl meu, fire autoritară, mi-o cenzura, din dragoste paternă, 
admit. Stratagema  cu amplitudinea maximă a fost să-mi aleg orașul universitar 
cel mai îndepărtat față de prezența paternă. Voiam la cei optsprezece ani ai 
mei, o rază de acțiune minimă a ochiului vigilent care să-mi vegheze devenirea. 
Îmi doream să pot experimenta în voie, să pot greși, să pot respira autonom. 
Voiam o viață pe cont propriu. Habar n-aveam ce dificultăți presupunea asta. 
Voiam însă libertate. Și n-am greșit alegând-o.  
      Copilul are nevoie de un spațiu privat unde să-și limpezească amestecul 
tulbure de trăiri, gânduri, aspirații. El trebuie să-și filtreze preferințele și să-și 
aleagă atitudinile, conduitele, modelele. Stilul democrat ar putea fi mai eficient 
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chiar și în parenting. Nu-i impui copilului ce să facă, spre ce direcție s-o apuce, 
ci-i sugerezi căi din care să aleagă el singur. Nici nu te îndepărtezi atât de mult 
încât să nu te mai vezi, dar nici nu-l sufoci, oricât de mult l-ai iubi și oricât de 
mult ți-ai dori să-l sprijini, să-l ocrotești, să-l ferești de lovituri, dezamăgiri, 
suferințe. Cel mult îl poți însoți.  
      În literatură, tema relației dintre copil și părinte din punctul de vedere al 
părintelui și nu al fostului copil care-și examinează relația incriminând-o, e și 
aceasta, des întâlnită. O carte fascinantă mi se pare Cerul din burtă a Ioanei 
Nicolaie. Relația de iubire dintre părinți și copilul nenăscut se statornicește sub 
acest cer, și este una treimică, nu-l exclude pe tată, ci dimpotrivă, îl integrează 
într-un echilibru perfect. ”Când Mir nu-i acasă, nimic nu e bine” se plânge Ioana. 
Aș recomanda această carte stigmatizată în critica literară prin trimiterea ei în 
intimismul feminin, tuturor tinerilor care visează să devină părinți. Deschide un 
univers ferecat de prejudecăți și tabu-uri. Oferă chei pentru pivnițe ale tăcerii 
despre trăirea gravidității ca stare mirabilă și paradoxală, ca anticameră a iubirii. 
Graviditatea trebuie să fie un atelier unde se lucrează din materialele 
radioactive ale fricilor de toate felurile, opera unui artist. Parentingul este treabă 
de artist. 
       Lapte negru a scriitoarei turce Elif Shafak este jurnalul depresiei în care o 
mamă intră după ce-și naște fetița. Este un proces natural trăit de cele mai 
multe mame despre care s-a scris deloc sau puțin, căci tema pare caducă și 
ținând de același univers intim, domestic, cel mult al literaturii feministe. Cartea 
este nu un jurnal de sarcină ca cea a Ioanei Nicolaie, ci un jurnal al ieșirii din 
criza de personalitate pe care o aduce nașterea. Aduce cumva cu Demonul 
amiezii a lui Andrew Solomon, alt personaj postmodern care are curajul 
abordării unor teme tabu cum este depresia. Identitatea  trebuie căutată de cea 
care e în pericolul de a o pierde, pentru ca ea să poată redeveni un om întreg, 
capabil de iubire. Pentru asta însă, e nevoie de o excavare a interiorității, de 
umor, de creativitate și de disponibilitatea de a afla propria menire, în cazul său, 
aceea de scriitoare. Nimeni nu poate fi de folos altora, nici măcar propriului 
copil, dacă își este inutil sieși. 
      O altă carte fascinantă, zguduitoare și ea,  mi se pare Cancerul, dragostea 
mea, singura carte a Mioarei Grigore, o carte document despre ce înseamnă să 
fii mama a cinci copii și să primești vestea cea rea că în scurt timp te vei muta 
în altă dimensiune, părăsindu-ți copiii încă mici. Să înțelegi că fiecare copil are 
darul său, că fiecare copil are drumul său, dincolo de traiectoria ta de părinte 
care pleci primul înainte de vreme și în chinurile unei boli necruțătoare, acesta 
pare mesajul principal. Este o carte despre dragostea care coagulează și care 
întărește chiar și atunci când pare că dizolvă. Copiii sunt, fiecare în felul său 
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unic și inimitabil, insule de prospețime și candoare. Ei sunt biruitorii morții 
oricărui părinte, sunt prelungirea lui în viața care se topește implacabil.  
       Tații scriu și ei formidabil. Scrisoare către fiul meu a lui Gabriel Liiceanu 
este activarea acelei anima care pândește în orice instanță paternă, gata să 
învăluie, să întâmpine, să oblojească fiul cel ținut oarecum departe prin ruperea 
relațiilor dintre părinții lui. Tatăl e mistuit de dragoste pentru fiul său căruia îi 
pune la dispoziție, chiar dacă mult mai târziu,  întreaga sa artilerie grea, întreg 
setul de arte care-i stau la îndemână, de la cea culinară, la cea artistică, 
scriitoricească. E o formă de a recupera ceea ce părea ireversibil pierdut, timpul 
ratat al petrecerii împreună. Uneori gândul ori ideea care se despică în imagini 
și povești îmbrăcând forma unei cărți, constituie cea mai directă formă de 
exprimare a iubirii. Afli ce știai, că niciodată nu-i târziu să devii responsabil. 
       Portretul lui M., al lui Matei Călinescu, este o carte dramatică scrisă 
cathartic imediat după moartea fiului său în urma unui atac de epilepsie. M. este 
un copil special, așa cum special era și Nectarie cel cu sindromul Down, al 
Mioarei Grigore. M., fiul lui Matei Călinescu  este autist. Foarte inteligent de mic, 
cu talent pentru matematică, vorbind o engleză clară și respingând ipoteza de a 
învăța româna care se vorbea în casa din statele Unite, M. se dovedește ulterior 
un copil special, diferit, un copil care rămâne un copil în ciuda trecerii anilor. 
Tatăl trăiește dramatic descoperirea, precipitând serioase complexe de 
vinovăție. Încearcă să-și anuleze efectele autoculpabilizării prin acțiune. Citește 
tot ce prinde despre autism, petrece mult timp cu M observându-l și scriind tot 
ce observă, spre disperarea lui M care o preferă vădit pe ”maică-sa, Uca”. În 
timp, tatăl învață să se bucure de prezența acestui copil mare care la anii 
adolescenței se poate juca în nisip cu aceeași dezinvoltură și ingenuitate ca la 
trei ani, spre jena părinților. Copilul autist doboară barierele oricărei convenții, el 
rămâne un om transparent incapabil să utilizeze metalimbajul ori să 
deslușească expresiile non-verbale ale unei emoții. E un om fără măști. 
       Nu știu dacă citind aceste cărți, copiii i-ar înțelege mai bine pe părinți, însă 
știu sigur că citindu-le, părinții se vor înțelege mai bine pe ei înșiși. 
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UN TRIUNGHI OARECARE 
se poate transforma în două linii paralele 

 
 Prof. Felicia Lumezeanu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Un triunghi oarecare se poate transforma în doar două linii 

paralele? Dar într-un triunghi echilateral? 

Școală, familie, elev, au fost vârfurile acestui 

triunghi, parcurs mereu fie familie-școală-elev, fie 

școală-elev-familie, fie elev-familie-școală. Dar, 

brusc, uimitor, dureros, s-a rupt latura 

F(familie) – Ș(școală) și au rămas doar 

două linii: E(elev) – F(familie) și 

E(elev) – Ș(școală).  
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Și mai ciudat este că acum nici măcar nu se mai intersectează. 

Sunt paralele fie elev–familie, fie elev–școală 

 

 

 

 

 

Părinții au uitat că au copii la școală, că ei au teme, că ei au de 

învățat, că ei dau simulări, examene. Am în clasa mea elevi ai căror 

părinți, în 5 semestre, adică în aproximativ 200 săptămîni, adică 1000 de 

zile de școală, adică 6000 de ore, nu au venit, nu au sunat. Știm, să nu 

mă „deranjeze”… Noroc că i-am „deranjat’’ eu mereu, așa cum 

„deranjează’’ și ceilalți colegi ai mei…  

Să ne scuzați, dragi părinți de școlari, căci noi vă scuzăm! Știm, 

știm că este greu în această nouă societate. Dar vă rog, începeți să vă 

apropiați de școală. Cele două linii paralele le-am putea muta, unindu-ne 

forțele până s-ar intersecta.  

 

 

 

 

 

 

Și, cu puțină imaginație, cu multă dorință de bine pentru copiii-

copii și copiii-elevi, se poate ajunge chiar la un triunghi echilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumim că încercați! Mulțumesc părinților, elevilor și profesorilor 
care sunt vârfurile acestui triunghi echilateral. ■ 
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GRIJA PENTRU CEI  

MAI ÎN VÂRSTĂ 

 

Prof. Elena Bărbulescu 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 

A fi bătrân este un privilegiu, nu oricine ajunge acolo. 
Ioan Dorel Șchiopu 

 

 

 

De multe ori încercăm să găsim răspuns la întrebarea „De ce 

vârstnicii sunt greu de înțeles?” În urma ei, căutăm fel de fel de 

răspunsuri. Să fie oare ei, cei mai înțelepți, iar experiența de viață să îi 

scoată mereu în față, ca având mereu dreptate? Sau, poate, din cauza 

stării de senilitate, devin atât de greu accesibili. Un lucru e clar: nu e 

deloc simplu să stai în preajma lor, să-i înțelegi, și, nici să porți un 

dialog cu ei, fără a ajunge la contradicție. 
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De cele mai multe ori, ducem o continuă muncă de lămurire 

atunci când încercăm să purtăm o discuție cu o persoană mai în vârstă, 

pe o anumită temă. De obicei, așteaptă ca de fiecare dată, câștigul de 

cauză să-i aparțină, indiferent de situație, iar motivul principal ar fi 

„statutul de persoană vârstnică”.  

Într-adevăr, situația aceasta, nu creează așa mari dificultăți, cât 

timp discuția, nu se ridică la un grad foarte înalt de importanță, astfel 

încât, alegând să dăm dreptate persoanelor mai în vârstă, deși nu au, nu 

lăsăm o amprentă negativă asupra noastră. Există însă și situații mai 

delicate, iar, în cazul în care subiectul dezbătut este foarte important, și 

noi, alegem să dăm dreptate vârstnicilor, doar ținând cont de vârstă, 

ajungem să fim puși într-o lumină proastă atât la nivel intelectual, cât și 

al ușurinței cu care, renunțăm la idea corect susținută, în favoarea uneia 

eronate. 

Cu toate acestea, e limpede că fiecare dintre noi, avem prin 

preajmă, persoane vârstnice, pe care, fie că ne place, fie că nu, e necesar 

să încercăm să le înțelegem, să le ajutăm în orice situație, și, totodată să 

încercăm a le crea un mediu de viață cât mai prielnic. 

Voi încerca să subliniez, câteva dintre lucrurile pe care noi, 

trebuie să le facem și de care să ținem cont, când vine vorba de vârstnici 

în general, și, mai ales față de cei pe care îi avem mai tot timpul prin 

preajmă. 

   

Creează-le spațiul lor 

În primul rând este necesar să le creezi un spațiu al lor. Un loc 

în care bunica ta să dea cu mătura toata ziua bună ziua, dacă asta vrea. O 

cameră care să conțină un fotoliu confortabil în care să poată ațipi în 

voie bunicul și un televizor cu toate canalele de știri inventate și toate 

posturile de filme de acțiune dacă se poate. S-a descoperit că bunicii îi 

apreciază foarte mult pe Chuck Norris și Jackie Chan. 

 

Arată-le că sunt utili 

De multe ori, cei în vârstă ajung să aibă nemulțumiri pentru că 

se simt neputincioși. Nemaiavând responsabilitatea unui serviciu și 

petrecând toată ziua în casă, aceștia se pot gândi că sunt o povară pentru 

tine. Alungă-le acest gând arătându-le cât de importanți sunt în viața ta. 

De exemplu, roag-o pe bunica ta să-ți croșeteze un fular pentru a te 

încălzi la iarnă sau roagă-l pe bunicul să te ajute la mașină sau la alte 
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treburi tehnice de prin casă. Astfel, bătrânii tăi se vor simți din nou utili 

ca atunci când aveau un serviciu unde erau respectați și apreciați de șefi.  

 

Cere-le sfatul 

Bătrânii vor să simtă că au și ei un cuvânt de spus în casă. Până 

la urmă, ei au experiența vârstei și trebuie să-i învețe pe urmașii lor cum 

să se descurce în viață. Nu le lua această plăcere. Din când în când du-te 

la ei și cere-le un sfat, o părere vis-a-vis de o problemă care te macină. 

Chiar dacă nu le vei urma întocmai sfatul, nu vrei să știi 

cât de mult se vor bucura că ai ales să te duci și la ei 

să-i rogi să te ajute.  

 

Respectă-i 

Este o dovadă de bun simț să-i 

respecți pe cei în vârstă. Arată-le că le 

admiri  înțelepciunea,  că-i respecți  

pentru ce au făcut în viață și că pot fi 

un exemplu demn de urmat. 

 

Ascultă-i 

Fie că bunicul tău îți povestește 

pentru a nu știu câta oară actele lui de 

vitejie din al doilea război mondial sau că 

bunica ta îți repetă la nesfârșit cum a 

impresionat ea un important om de stat cu 

talentele ei de bucătăreasă, nu le tăia 

elanul. Bătrânii simt nevoia să vorbească 

despre trecut pentru a se asigura astfel că nu-l uită. Nostalgici după 

tinerețea lor, ei simt nevoia să-și amintească de acele vremuri de mult 

apuse. Nu le lua această plăcere. 

 

Învață-i  

Bătrânii din familia ta au trăit în alte timpuri. Pe vremea lor nu 

exista internet, wireless sau iPhone. Asta nu înseamnă însă că nu se pot 

învăța cu ele. Cu siguranță, își pot însuși măcar noțiunile elementare. 

Tot ce trebuie să faci este să le explici pe înțelesul lor utilitatea acestor 

obiecte, să folosești termenii simpli și nu hi-tech și să ai multă răbdare. 
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Iar atunci când bunica iți va trimite un sms de pe noul ei mobil cu 

touchscreen ai să vezi ce mândru/ă vei fi. 

 

Îngrijește-i 

Asigură-te că au toate medicamentele necesare. Dacă e cazul, te 

poți duce tu să cauți în farmacii anumite medicamente care nu se găsesc 

ușor. Deoarece sistemul imunitar al acestora este slăbit, iar foarte mulți 

bătrâni suferă de hipertensiuni, poți combate riscurile asociate acestei 

boli cu vitaminele și mineralele potrivite. Caută suplimente care să 

conțină mineralele magneziu, calciu și potasiu care contribuie la 

normalizarea tensiunii arteriale. 

 

Amintește-ți că și tu vei fi la fel  

De fiecare dată când te enervează bunicul sau bunica amintește-

ți că la un moment dat și tu vei ajunge la vârsta lor și îți vei dori să fie 

cineva mai tânăr lângă tine care să-ți aducă un pahar cu apă. Ca atare, fii 

mai înțelegător, respectă-ți și iubește-ți necondiționat bătrânii din 

familie. 
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Dimineața 

» Dana Ştefania Braşoavă, Anul II 
Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti 

 
Cel mai mult te iubeam în dimineţile în care pieptul tău gol, era 

perna gândurilor mele. Doar atunci nu trebuia să te împart cu lumea, 

doar atunci erai al meu. Stăteam minute în şir şi priveam cum ridurile 

tale fine din colţul gurii emanau, ca niciodată, inocenţă. Îmi întindeam 

atunci, mâna somnoroasă, ca să îţi mângâi obrajii uşor îmbujoraţi. Mă 

cuprindea o dorinţă nebună să îţi iau bărbia între palme şi să îţi sărut 

pleoapele, ca să las verdele ascuns, să îmi mângâie pielea, dar mă oprea 

gândul că asta mă va lipsi de imaginea divină a unui copil rătăcit printre 

aşternuturi. 
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 Mă ridicăm uşor, îmbrăcam cămaşa ta lila şi mă apropiam de 

fereastră ca să îmbrăţişez răsăritul. Zâmbeam zorilor atunci când îmi 

dădeam seama că nu aveam  nevoie de căldura soarelui, mă încălzea 

amintirea din seara trecută, a zâmbetului tău. Răceala pervazului îmi 

amintea că în toate gândurile mele, erai doar tu. Tu- cel în costum, tu – 

cel jucăuş pe canapea sau  tu – copilul pierdut printre cearceafuri.  

 Îmi lipeam obrazul de geamul rece şi lăsăm mirosul 

impreganant al cămăşii să mă îmbete de tine. Îl inhalam adânc în 

speranţa că o să mi se agaţe de plămâni şi că inima o să ajungă să îmi 

pompeze prin corp gustul cuvintelor tale. Eram dependentă de culoarea 

pe care ochii tăi o căpătau, atunci când mă priveai. Te voiam pe tine şi 

nimic altceva. Tu îmi erai de ajuns că să fiu fericită. Eram dependentă 

de tine. 

 Când ascuţişul acestui gând îmi tăia o bucăţică din suflet, mă 

întorceam speriată să te privesc. Nu aş putea niciodată să îţi explic cât 

de frumos te găseam atunci. Nici nu ai putea înţelege, eu priveam prin 

prisma iubirii şi poate că de asta te asemănam unui înger alungat din Răi 

pentru buzele prea arcuite sau privirea prea misterioasă. Mă întorceam 

să privesc cerul şi îmi aduceam aminte că ceea ce mă făcuse să te iubesc 

atât de mult, nu fusese nici parfumul, nici zâmbetul, nici măcar ochii.  

Mă îndrăgostisem de tine mult înainte de a te zări, mă 

îndrăgostisem de vocea ta caldă şi de cuvintele care rostite de gura ta, 

deveneau  pentru mine un Crez. Ascultându-te  vorbind, era ca şi cum 

le-aş fi oferit  gândurilor mele, voce. Şi Dumnezeule, ce voce! Îmi 

răscolea toate sentimentele şi mă lasă fără simţire. Mă crezi sau nu, îţi 

auzeam vocea chiar şi în mesajele de dimineaţă sau în cele în care îmi 

spuneai cât mă găseai de frumoasă. Ofereai gândurilor mele sens, 

patosul cu care îmi modelai ideile trezea în mine sentimente 

contradictorii, care mă tulburau în fiecare dimineaţă petrecută pe pervaz. 

 În acel moment, îmi dădeam foc  incertitudinilor şi priveam 

rotocoalele de fum cum dispar imediat ce înceta suflul iubirii să le mai 

dirijeze. Atunci, teama punea stăpânire pe mine. Îmi imaginam ce voi 

face eu în secunda în care ochii tăi nu vor mai răsări pentru mine. Mă 

îngrozea faptul că într-o zi, tu nu aveai să mă mai găseşti frumoasă şi 

mă vei uita cu obrazul lipit de fereastră. Îmi era teamă că nu vei avea 

puterea să îmi iubeşti sufletul, că te vei lovi de învelişul pe care timpul îl 

va uza. Îmi era teamă că nu vei ajunge la polen pentru că te vei opri să 

admiri petalele, care la un moment dat se vor ofili şi vor cădea. Mă 
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speria ideea că atunci va trebui să te împart cu lumea, că ochii tăi vor 

dori să caute şi alte frumuseţi. 

 Toată suferinţa dispărea în clipa în care două braţe mă 

cuprindeau într-o îmbrăţişare care aş fi vrut să dureze zile, nopţi, ani. 

Rămâneam aşa, cuibăriţi pe pervaz şi priveam cum  soarele se ridică pe 

boltă pentru a lumina ceea ce iubea. Îţi simţeam respiraţia cum îmi 

gâdila urechea şi îmi purifica sufletul, înlăturând fumul negru al ţigării 

care îmi învăluise inima. În clipa aia, îţi jur că eram una cu infinitul. Tu 

erai infinitul, şi tu erai doar al meu.  

 Răsăritul era iubirea noastră. Tu mă luai de mână şi mă învăţai 

să zbor, dar tot tu mă duceai prea aproape de soare, iar el îmi topea 

aripile şi mă lasă să mă izbesc de pământ. Tu erai binecuvântarea, dar 

cuvintele tale erau blestemul. Pe buzele tale se năştea pentru mine, în 

fiecare dimineaţă, culmea, întunericul. Ceea ce mă făcuse să te iubesc, 

mă arunca în temniţă propriilor temeri.  Atunci, auzeam ceea ce mă 

deştepta din agonia incertitudinii: 

 
„- Azi eşti mai frumoasă ca niciodată!”… 

 
■ 
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sunt  urâtă,  

deci exist 

 
 

»Prof.  Cornelia Gheorghe  
Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

 
           

Mi se pare delicat să vorbești despre sentimente, pentru că ele 
presupun subiectivitate și depind de modul nostru de percepție, de felul cum noi 
ne raportăm la ele. Cel mai adesea suntem tentați să  discutăm despre 
sentimente la gradul superlativ, să ne identificăm cu ce este bun, lăsând în 
umbră pe cele negative sau  doar amintindu-le  în treacăt. În fond, sunt tot 
sentimente pentru că izvorăsc din simțuri, din inimă, din rațiune. Din 
multitudinea de sentimente cu minus am ales ura. Se cuvine să recunoaștem că 
fiecare am făcut  parte, la un moment dat și într-un anumit interval de timp, 
dintr-o tabăra sau alta -  am urât sau am fost urâți. 

Ura tinde să devină un personajul principal, este printre, lângă și între 
noi, e o realitate teribil de concretă, este fățișă, voalată, nejustificată și exclude 
pe individul, care nu-și poate înfrâna pornirile, din categoria umană. Fericit cel 
care poate să treacă de la ură la indiferență! 

Cartea lui Gabriel Liiceanu Despre ură, apărută la Editura Humanitas 
în 2007, reprezintă o analiză exhaustivă a sentimentului numit ură, de la primele 
ei forme de manifestare în persoana lui Cain care și-a ucis fratele din invidie 
(ura cainiană, personală, primitivă), trecând prin perioadele importante din 
istoria omenirii, exemplificând cu  două prototipuri de ură , Marx (a urât 
societatea burgheză pentru că nu a avut o catedră) și Lenin (numit metaforic 
non-chipul), cu exemple din literatura universală (Medeea, Clitemnestra, 
Macbeth, Smerdiakov), insistând pe ura postdecembristă. 

N-aș vrea să abordez acel tip de ură care se intinde asemenea 
caracatiței asupra popoarelor, raselor și religiilor, ci am în vedere acea formă de 
ură cea mai la îndemână nouă,  ura omului față de om. Liiceanu face distincție 
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între ura de pornire care constă în a urî pe cineva fără justificare, peste puterea 
mea de înțelegere, ură rezultată din impulsul de a ne compara cu ceilalți (urăsc 
semenul meu pentru că e mai frumos, mai inteligent, mai norocos decât mine, 
deci o ură apărută din răutate și frustări, din invidie) și-n acest caz victima nu 
știe ce se întâmplă și nu se poate în niciun fel apăra, și ura de reacție, o ură cu 
obiect, motivată de răul săvârșit asupră-ți, cel în cauză conștiențizează și se 
poate pune în gardă. Este o ură ,,cu justificări morale”   – cum o numește 
autorul. 

Se poate întâmpla să dorim moartea celui pe care îl urâm, iar dacă 
acest lucru ar fi posibil la simpla rostire a gândurilor noastre, probabil că ura ar 
dispărea. Diferența dintre iubire și ură, spune Gabriel Liiceanu, este că prima se 
poate manifesta de mai multe ori, iar ura (a se citi crima) o singură dată, dar 
crima sufletească a celui care urăște este repetabilă, e vorba despre efectul de 
bumerang: ,,Cineva care-ți face răul din ură, te zgârie pe tine, dar se sfâșie pe 
el.”  Ura cea de toate zilele este în funcție de statutul celui urât: ,,Nu poți urî 
câtă vreme nu dai doi bani pe cineva. Ca să-l urăști, trebuie să-l consideri egal 
cu tine sau mai presus de tine.”(Nietszche). Goethe este de părere că iubind, te 
salvezi din infernul urii. 

Deosebit de interesantă este în viziunea lui Liiceanu misiunea nobilă a 
intelectualului care are menirea de a  salva și a se salva din oceanul de ură. Îl 
numește cărturar, care în termenii lui Julien Benda este un slujitor al spiritului, o 
persoană dedicată unei preocupări ne-lumești, un preot al spiritului. 

Scriitorul ajunge la concluzia că în societatea actuală cauza urii de 
pornire este reușita sub orice formă a  celuilalt,  mulți fiind în neputința de a da 
Cezarului ce e al Cezarului. Ești sigur că ai reușit, dacă simți în jurul tău ura. 
Deci, omul e lup pentru om sau deinotatos – ,,cel mai cumplit” pentru că ,,omul 
este capabil să facă rău altui om ca și cum el nu ar fi om”. 

Din punctul meu de vedere problema care rămâne și trebuie rezolvată 
este cum depășesc eu, ființă rațională, om făcut după chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu, acest sentiment visceral care mă incomodează și îmi provoacă 
disconfortul, îmi ocupă parte din timpul și mintea mea, mă anihilează, îmi 
invadează teritoriul meu sufletesc, mă face să-mi concentrez aproape toată 
energia asupra celui care mi-a declanșat ura de reacție? Încerc să trec de 
partea celor care urăsc pentru a-i înțelege și simt ființe nefericite și neliniștite, 
crispate, obosite pentru că sunt permanent în căutarea surselor răului, a căilor 
care duc la răzbunare, asigurându-și astfel, cota de fericire efemeră. 

Mi-am propus să fiu în fiecare zi fericită. Și odihnită. 
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Marta Cremeny, Târgu Jiu 
 

 

 

îmi pierd minţile 

 

 

acolo, pe stânci, cu degetele mai îngheţate decât piatra 

şi ochii pierduţi prin cele mai apropiate case 

cu oameni întinşi pe retină, un pat cu arcuri verzi 

încearcă să facă lucruri, lucruri despre care întrebi  

cu jumătate de glas. a trecut noaptea? abia acum 

dar noaptea care va veni nu va mai trece aşa de repede 

dacă în loc de mâini aşezate pe abdomen vei avea 

apă. sau un fel de ceartă între corpuri şi forfota lor 

va face să nu mai fii împăcată cu subtilităţile celorlalte 

percepţii pe care le vezi la mine şi nu sunt, priveşte 

culorile pierdute ale obrajilor noştri şi oboseala 

despre care spui că e doar un dialog mineral sinistru 

simte spărturile emotive ce vin să astupe cu nisip  

cu o vinovăţie pe care n-o detectez, orice spaţiu rămas 

apoi ne putem bate joc din indiscreţie de ce suntem fiecare 

la o oră anumită a zilei, de ce simţim şi nu comunicăm 

în nepăsarea aceasta care se transformă în plajă 

şi tu iei pietre în mâini şi arunci în mine, am sânge  

pe frunte şi nu te opreşti, de ce te-ai opri când nu 

mai ştim niciun mod de a simţi că nu doare, niciun 

motiv plauzibil să spunem poveşti despre orice limită  

care trebuie călcată în picioare când nu se aşteaptă celălalt 

doar aşa violenţa compătimirilor se loveşte de scoici 
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suntem pierduţi, fie că-ţi spun sau nu lucruri despre 

blândeţea ce nu ne-a dus nicăieri sau despre răul  

firesc, o ţesătură de copilării ţinute sub faşa pielii 

ar trebui să ne volatilizăm brusc atunci când nu vedem 

cum se evaporă apa din noi, cum soarele ocupă mai  

mult spaţiu în oase, un vânt calm ne dă ochii la o parte 

şi liniştea se îndură să aşeze grăsime peste faleză 

îmi mai poţi spune că mă iubeşti, ar fi ca şi când ai  

face din acest cuvânt imposibil o scamatorie ce mai  

lungeşte servitutea corpurilor. acolo, pe stânci, putem 

să ne depărtăm mai repede, noaptea nu va mai fi la fel. 
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Diana Apetrei, 11B, 

Liceul de Muzică şi Arte plastice “C-tin Brăiloiu” Târgu Jiu 
[coordonator, prof. Cosmin Oproiu] 

 

 
 
 

Afirm 
 

Afirm infirm reziduuri de cuget.. 
Ce mă reţin spontan de setea de zâmbet, 
Şi retrăgându-mă in iadul lor privat... 
Exprim iar idei, prin vers sacadat... 
 
Afirm că nu cunosc iubirea, 
Şi-am constatat că e un termen vag. 
Iar realitatea din care mă sustrag, 
Mi-ar atenua căderea... 
Atunci, când mă lovesc de prag... 
 
Afirm că m-am minţit cu satisfacţie, 

Si m-am crezut cu ușurinţă... 
Dar când m-am lovit de prag, 
N-am mai avut nici o reacţie... 
M-am lepădat de fiinţă. 

 
 

 
  



 

impuls   45 

Călătorie 

 
Căile sunt pline de fum, 
Şi nu pot privi perspectiva... 
Mi-e frică si tremur pe al meu drum, 
Iar noaptea pătrunde locomotiva... 
 
Accelerez în vid, şi-n suflet... 
Visez, şi pierd dinamicitatea. 
Speram c-ai auzit singurul urlet, 
Ce-mi poseda creierul, 
Oprindu-i activitatea... 
 
Dacă mă-ntorc, mă uit 
Dacă mă pierd, m-afund.. 
Când m-am întors, te-am auzit 
Când m-am pierdut, m-am dus la fund... 
 

 
 

Înstrăinarea socială 
 
Jurăminte de cleştar... 
Îmi tot grăiesc gurile voastre, 
Suferinţă şi amar... 
Găzduiesc gânduri nefaste.. 
 

Promisiuni mă înconjoară, 
Îngerii mi-aruncă o scară… 
Nu mă urc, că o să doară, 
Iar la sfârşit, tot mă omoară... 
 
Dar dacă-mi iau şi aripile.. 
Iarăşi voi fi pământ... 
Căci fără ele, lacrimile.. 
Îşi vor lua avânt... 
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De vorbă cu tăcerea 
 
Cădeau firimituri din mine 
Peste masa tăcerii... 
Păleau in văzul soarelui, 
Şi-al timpului... 
Ploaia le-a scurs pe-a sa tăcere, 
Şi s-au prelins pe negrul rece... 
Pe unde-observ de-acum, in cuget, 
Alaiul ei, cum trece... 
Din negru scurse firimituri 
Renasc in mine, iară... 
Prin cugetul bolnav de tine, 
Sperând să mai apară, 
In treacăt poate, oamenii... 
Ce-or poposi pe scaune, 

Neobservând bucăți din mine... 
Ce levitează-n aer sfânt, 
Sau zac uitate pe pământ.. 
Zac îngheţate de la vânt, 
C-aici mai bate briza, 
Iar Jiul ştie miza.. 
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Interior 
 
Interior macabru… 
Ce de lumină-i nepătruns, 
E-un groaznic cadru… 
Fără lumină îndeajuns. 
 
Ierarhizez, aici, gânduri incoerente, 
Dând o parte din mine, realităţii prezente. 
Mă-nchid aici, în chin macabru, 
Mă-nchin acestui groaznic cadru. 
 
Puteam a fi rodul luminii, 
Alegerea-mi cruţa viitorul, 
Dar chiar şi peste legea firii, 
Am preferat macabrul, 
Şi nu interiorul… 

 
 

 

 
… 
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Dragă Eminescu, 

 
           Tu, luceafăr luminos, te-ai dus la ceruri 
pentru a fi rege printre stele. N-ai mai stat ca să 
ne spui și nouă ce se află în spatele strofelor 
tale. Ai vrut să aflăm singuri secretul ghicitorilor, 
iar astăzi vrem să-ți spunem că am reușit. Și că 
tu, măreț poet, vei coborî din nori ca să ne dai 
ale tale strofe noi. În inimile noastre vei continua 
să trăiești, să zâmbești, să iubești și să compui. 
Îndrăznesc să-ți pun o întrebare: Ce este omul 
pentru tine și ce valoare are? din poeziile tale 
am ajuns la concluzia că omul, în mare parte, 
este o salcie ce se leagănă în bătaia vântului. 
Însă am mai descoperit și că este o frumoasă și 
melodioasă pasăre închisă în colivia sufletului 
său. 
           Aș vrea să aștern, pe coală, mai multe 
valuri albastre trasate cu stiloul, însă nu am 
destul loc. Aș vrea să te-ntâlnesc să-ți spun 
romanul meu. 
 
 

           Cu mult respect, 
                   A ta umbră 
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                                                                                 Ionela Berindei, 11B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

            Trăim într-o societate în care obiceiurile se împrumută cu 
ușurință, în care brandurile globale dictează tendințele, 
uniformizând preferințele de costum, iar tehnologia apropie 
persoane și comunități cu o ușurință de neimaginat în urmă cu 100 
de ani. Cu toate acestea, cu toții simțim dorința de a ne mândri cu 
reușitele compatrioților noștri și de a fi recunoscuți prin unicitatea 
noastră ca popor. 
            Legătura cu pământul nostru natal, cu identitatea noastră ca 
popor o menținem doar păstrând vii tradițiile populare, portul 
specific fiecărei zone, cântecul și dansul popular, ale căror origini se 
pierd în negura timpului și pe care suntem datori să le lăsăm 
moștenire copiilor noștri. 
            Dansul popular românesc, atât de variat ca stil, tempo și ritm, 
este o manifestare plină de forța și vitalitate ce exprimă specificul, 
obiceiuri și tradițiile fiecărei regiuni în parte, reflectând trăirile, 
sufletul și istoria noastră ca popor. 
            Bogăția mișcorilor din dansul popular izvorăște din miile de 
jocuri existente în stilul propriu fiecărei regiuni, fiecare joc aducând 
cu sine veselia, temperamentul și energia ce ne caracterizează. 
            Jocurile populare românești ne oferă un bagaj artistic bogat și 
variat, care cuprinde atât dansuri simple și line, dar și dansuri vii, 
energice și îndrăznețe, având ca punct comun un caracter social. 
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           Dansul popular românesc este o comoară cultivată din 
generație în generație, pe care avem datoria să o ocrotim și să o 
lăsăm moștenire copiilor noștri, ca mărturie a istoriei și a identității 
noastre naționale. Și chiar dacă mulți dintre noi nu avem 
oportunitatea de a deprinde dansul popular în mod natural, există 
posibilitatea să frecventăm cursuri de dans popular pentru a păstra 
vie legătura cu tradițiile și identitatea noastră națională. 
            Faptul că dansul popular este atât de bine înrădăcinat în 
tradițiile noastre, ar trebui să ne bucure, deoarece în acest fel 
reușim să prezentăm tradițiile și obiceiurile noastre. 
            Orice eveniment important din viața românilor, precum 
nunta, botezul, trecerea în neființă și petrecerile cu prietenii, este 
marcat cu o horă, o sărbă, o învârtită sau o bătută. 
Toate aceste dansuri populare sunt sărbătoarea vieții și a spiritului 
nostru ca popor, exprimând bucuria, pofta de viață, veselia și 
voiciunea noastră. 
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Ana Maria Andrada Oproiu,  

Liceul de Muzică și Arte plastice “C-tin Brăiloiu” Târgu Jiu 
  
            Frumosul. Ce este frumosul ? 

            Cum îl catalogam, și de ce avem nevoie de el? Din perspectiva 

fiecăruia, frumosul este diferit. Pentru mine urâtul considerat de cineva, 

poate fi frumos sau invers. Majoritatea oamenilor pun accent pe 

„frumos”, dar oare urâtul nu poate fi frumos? Privește o caricatură. 

Ok, nu îți place, tipul din imagine e urât, are o mana prea mare, corpul 

prea mic și nici capul nu arată cum trebuie. 

            Nu ai vrea sa te întalnești cu așa ceva în viața reala. Totuși, 

privește detaliile, umbrele și textura, apoi privește iar toată caricatura, 

parcă o vezi cu alți ochi, nu? Așa este și cu frumosul. Mulți au nevoie de 

frumos pentru încântarea proprie, dar oare chiar au nevoie de el? Nu 

spun că nu avem nevoie de frumos, orice trebuie sa aibă un echilibru. Și 

totuși, dacă nu am cunoaște urâtul, cum ne-am da seama de frumos? Eu 

una cred că avem nevoie și de frumos dar și de urât. 

            Dacă unul dintre aceste doua antonime nu ar exista nu am știi 

adevarata valoare al celuilalt. Puțini știu să îl dozeze și ajuns în exces 

se poate transforma în penibil. 

            Gândește-te data viitoare când critici sau diferențiezi frumosul 

de urât.  
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“ f i l o s o t e h n o l o g i e ” 

 » Prof. Eugenia Pasăre 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Mecatronica s-a născut ca o tehnologie şi a devenit o filozofie care 

s-a răspândit în întreaga lume. Filozofia mecatronică a ajutat la trecerea 

de la ingineria tradiţională secvenţială la ingineria simultană sau 

concurentă. 

Termenul de mecatronică este brevet japonez obţinut la începutul 

deceniului al IX-lea al secolului trecut şi a fost folosit pentru a defini 

fuziunea tehnologică dintre mecanică, electronică şi informatică. 

Mecatronica este rezultatul evoluţiei fireşti în dezvoltarea tehnologiei, 

dezvoltarea microelectronicii a permis integrarea electromecanică. 

Următoarea etapă a fost integrarea microprocesoarelor în structurile 
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electromecanice, acestea devenind inteligente şi astfel s-a ajuns la 

mecatronică. 

Începutul unei ere tehnologice noi a fost marcată de dezvoltarea 

motoarelor electrice - motorul de curent continuu (1870) şi cel de curent 

alternativ (1889), cu ajutorul cărora s-au dezvoltat sisteme mecanice cu 

acţionare electrică (pompe, maşini unelte) la începutul secolului al XX-

lea. 

 La începutul anilor 1960 sunt realizați și primii roboți industriali. 

Fabricarea și utilizarea roboților a fost facilitată de rezolvarea 

anterioară a unor probleme tehnice, indispensabile pentru funcționarea 

roboților: 

 Integrarea electronicii şi a tehnicii de calcul a condus la simplificarea 

substanţială a componentelor mecanice. 

 Părţi mecanice au fost înlocuite cu componente electronice, facilitând 

auto-diagnoza. 

 Sistemele au devenit mai precise. 

 Simplificarea construcţiei mecanice a fost facilitată şi de comanda 

descentralizată. 

 Sisteme relativ elastic cu o amortizare mecanică redusă, dar comanda 

fiind bazată pe electronic. 

 Introducerea unor  sisteme de reglare pentru poziţie, viteză, forţă care 

permit menţinerea în limite rezonabile a mărimilor programate. 

 

Practic tot ceea ce 

numim produs de înaltă 

tehnicitate este produs 

mecatronic. Automobilul 

modern, roboţii, tehnica de 

calcul, tehnica de 

telecomunicaţii, aparatura 

biomedicală, sistemele de 

transport inteligent, aparatura 

de cercetare, aparatura 

electrocasnică, aparatura cine-

foto şi audio-video, maşinile 

agricole moderne etc., sunt 

exemple reprezentative de 

produse mecatronice. 
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Produse mecatronice din domeniul transporturilor 
 

 
 

 
 

Produse 
mecatronice din 
domeniile: a) – sisteme 
de comunicaţii, b) – 
robotică,  c) - ingineria 
reabilitării, d) – robotica 
medicală 

 
 

 

            

 

Printre produsele mecatronice întâlnite în mod curent se numără 

şi imprimantele, copiatoarele din noua generaţie, maşinile de cusut şi de 

tricotat cu comandă numerică, motorul cu ardere internă controlat 

electronic, sistemele antifurt, sistemele antiderapante (ABS) şi pernele 
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de aer din tehnica automobilistică, roboţii si manipulatoarele, 

echipamentele medicale, inclusiv protezele de înaltă tehnologie.  

            Producătorii de automobile creează tot mai des autovehicule 

mecatronice dotate cu sisteme de execuţie complicate, programate şi 

comandate prin calculator. În prezent, cel mai complex sistem 

mecatronic din lume este cel care asigura închiderea si deschiderea 

canalului de acces către portul din Rotterdam, elementele sistemului 

având o întindere de peste 300 m.  

             Utilajele mecatronice sunt ansambluri care integrează elemente 

componente simple sau complexe ce îndeplinesc diferite funcţii, 

acţionate în baza unor reguli impuse. Principala lor sarcină este 

funcţionarea mecanică, deci producerea de lucru mecanic util, iar esenţa 

lor este posibilitatea de a reacţiona inteligent, printr-un sistem de 

senzori, la stimulii exteriori care actionează asupra utilajului luând 

deciziile corespunzătoare pentru fiecare situaţie. Un important aspect al 

mecatronicii este acela că maşinile şi utilajele mecatronice sunt exemplu 

al imitării naturii. 

           Sistemele mecatronice sunt dotate cu senzori şi traductoare care 

preiau semnalele din mediu, cu sisteme programate de transformare şi 

interpretare a acestor semnale şi dispozitive de comunicaţie, precum şi 

cu elemente de execuţie care actionează corespunzător asupra mediului.  

         Concluzii 
        Mecatronica aduce în centrul atenţiei problema informaţiei. 

Informaţia asigură satisfacerea nevoilor spirituale ale omului, înseamnă 

cultura. Evaluarea informaţiei din punct de vedere cantitativ si calitativ 

constituie o problema în educaţie, cercetare şi producţie. Dezvoltarea 

mecatronicii a condus la adaptarea programelor educaţionale din şcoli şi 

facultăţi. S-au conturat astfel principiile mecatronice în educaţie care 

vizează dezvoltarea gândirii sistemice, formarea deprinderilor de a lucra 

în echipa. Educaţia mecatronică asigură flexibilitate în acţiune şi 

gândire. Formarea deprinderilor de informare şi formarea deprinderilor 

mentale constituie trăsături definitorii ale specialistului în economia de 

piaţă. ■ 
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JOCURILE VIDEO 
 

        Alexandru Pecingină, 10D  
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Un joc video este un joc electronic în care se interacționează cu 

o interfață grafică pentru a genera răspuns vizual pe un ecran. Jocurile 

video în general au un sistem de recompensare a utilizatorului, de obicei 

se ține scorul, acest sistem depinzând de îndeplinirea unor anumite 

obiective în joc. 

  Primele jocuri video au fost realizate între anii 1950 și 1960 de 

Jon Snell și rulau pe platforme cum ar fi  osciloscopul, sau computere 

EDSAC. Cel mai vechi joc pe calculator, o simulare de rachete, a fost 

creat în 1947 de către Thomas T. Goldsmith Jr. și de Estle Ray Mann. 

Jocurile au fost întotdeauna mai ușor de clasificat după genul lor, din 

cauza constrângerilor tehnice a diferitelor platforme, cum ar fi cele 

legate de spațiul alocat jocurilor. Odată cu trecerea anilor și creșterea 

banilor destinați producției jocurilor video, valoarea comercială a 

crescut iar cererea de talent creativ a obligat companiile să aducă artiști 

din afara industrei de specialitate. 

Drept urmare, deși multe jocuri sunt o combinație de mai multe 

genuri, există foarte puține cele care nu se încadrează în tiparele 

obișnuite, care atunci când au succes de obicei definesc un nou gen. Un 
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joc care lansează un nou gen poate să nu fie primul de acel tip ci poate fi 

primul care are îndeajuns de mult succes comercial pentru ca alte 

companii să încerce să reproducă acel succes. Exemple ca Super Mario 

64 care a lansat genul jocurilor video de platformă pentru console sau 

Doom care a lansat genul First-person shooter pentru PC. 

Jocurile pe calculator au numeroase avantaje si dezavantaje.In 

primul rand, conform unor studii, jocurile pe calculator ajută mulți tineri 

să se relaxeze , dar să nu omitem că și persoanele adulte se joacă destul 

de des jocuri virtuale . În timp ce pentru unii sunt doar o modalitate de a 

pretrece timpul liber , există numeroase persoane care câștigă bani 

frumoși doar participând la diferite concursuri de jocuri pe calculator. 

Jocurile video pot reduce stresul deoarece ne canalizăm mai uşor 

frustrările şi stările irascibile prin această metodă. De asemenea, jocurile 

video ne ţin creierul activ şi atent, astfel că nu ne mai gândim la toate 

lucrurile care ne deranjează , însă orele prelungite în faţa calculatorului 

sau a televizorului ne pot afecta prin stări de oboseală , dureri de spate 

sau de ochi . Tocmai din această cauză , trebuie să ne petrecem timpul în 

faţa calculatorului într-un mod echilibrat. 

Mulți pot spune ca aceste jocuri cu tentă de violență 

fizică/verbală/morală "le strică gandirea" copiilor , dar dacă un copil 

este destul de inteligent și se joacă moderat acest tip de jocuri , nu va fi 

afectat . Totuși , unele limite de vârstă trebuiesc respectate . în concluzie 

, jocurile pe calculator aduc multe beneficii adolescenților si trebuiesc 

"consumate" , dar nu in exces. 
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Andrei Laurențiu Spînu, 9D 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Cu siguranță, impactul dezvoltării tehnologiei asupra generației tinere 
este un subiect de actualitate larg dezbătut. Creierul acestora este extrem de 
maleabil în această perioadă de dezvoltare, fiind susceptibil la experiențele din 
mediu. De fapt, copiii cresc într-un mediu în care tehnologia înseamnă tot, 
căutare de informații, prieteni, distracție, comunicare, învățat.  Proporția de copii 
care știu mai multe despre Internet decât părinții lor este mai mare în România 
și Danemarca comparativ cu celelalte țări europene. Entuziasmul copiilor atunci 
când vine vorba de Internet, iPhone, iPad, Facebook, Youtube poate fi pus pe 
baza întăririlor imediate pe care ei le primesc și a mediului stimulant în care 
sunt imeresați, plin de sunete și culori. Tot mai frecvent se discută de 
dependență de Internet, de Facebook sau de jocuri online. Dar ce înseamnă 
această dependență? De fapt apar modificări la nivel de creier. Și în cazul 
dependenților de tehnologie apar ca și în cazul altor dependențe (de droguri, 
nicotină, jocuri de noroc) . 
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Dată fiind prevalența ridicată a problemelor mentale atât la adulți cât și 
la copii, intervențiile livrate online sunt o variantă eficientă pentru depășirea 
barierelor existente în ceea ce privește primirea unui tratament adecvat ( 
accesul din zonele defavorizate, costuri ridicate, lipsa de profesioniști). 
Intervențiile psihologice livrate online sunt eficiente pentru o varietate de 
probleme emoţionale precum anxietatea, depresia, tulburările somatice. Ținând 
cont de particularitățile de dezvoltare ale copiilor, de predilecția lor spre 
folosirea mijloacelor online, în prezent, există o serie de tratamente validate 
ştiinţific, livrate online, care pot să sprijine copiii cu diferite probleme emoţionale. 
În cadrul acestor programe, copiii şi adolescenţii beneficiază de tratament 
psihologic livrat online sub expertiza adecvată a unui specialist în sănătate 
mentală. 

O întrebare tot mai pregnantă pentru părinți este aceea dacă ar trebui 
sau nu să le interzica copiilor să se joace online/video. Sunt însă întemeiate 
acuzațiile celor care afirma că internetul face o generatie de copii hiperactivi și 
cu probleme de concentrare? Se pare că desi jocurile online/video au fost 
blamate cum că ar crește agresivitatea copiilor , ele au serie de consecințe 
pozitive precum : îmbunatațirea vizual-spațiale, atenției , a timpului de reacție și 
a abilităților decizionale atunci cand implică activ copiii în utilizarea lor. 
Dispozitivele tehnologice pot influența sănătatea mentală a copiilor , existând 
date care arată că ele contribuie la brobleme de somn ale acestora . O 
modalitate prin care copii învață este prin modelare , respectiv prin imitatrea 
unor modele (vedete, părinți, colegi). În acest sens , este problematică 
expunerea lor la modele nepotrivite pe retelele de socializare . În consecință , 
unele fete dezvoltă tulburări alimentare (anorexie, bulimie) , căci prin 
comparatia socială , ele ajung să aiba o imagine distorsionată asupra propiului 
corp. 

Concluzia generală care se poate trage cu privire la modul în care 
tehnologia sculptează arhitectura creierului nostru este aceea că doar în funcție 
de timpul petrecut și de activitățile desfășurate pe dispozitivele tehnologice 
putem vorbi de efecte benefice sau nocive. Un lucru este cert, trăim într-o 
perioadă în care trebuie să ne adaptăm „sănătos” la dezvoltarea galopantă a 
tehnologiei. 
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» Maria-Lavinia Buleac, grade 10th G 

Colegiul Naţional “Spiru Haret” Târgu Jiu 

 
 Have you ever had such a big passion that you have been 
overthinking about it all your life until now? Well, I always had this 
passion for angels. I saw the light in them, the supernatural, the love.   I 
always wanted to share it, and now I have the opportunity to do it. So 
get comfy and have patience while reading! 
 The very first time I met angels was when I was a toddler of like 
three years old. My parents had three trinkets with angels, like three fair 
children, one with purple clothes playing the harp, one with green 
clothes playing the viollin, one with yellow clothes playing the trumpet. 
All of them has a flower crown and a little clowd at their feet. 
 In school my passion extended – I started to paint a lot of 
angels, download photos with them, even browsing sites specialised on 
this topic. I watched like every possible serial or movie about angels. 
The one that I never forgot was Fallen. After I saw this film I always 
wanted to have wings. White, colossal, majestic wings, like the ones I 
saw.  Whenever I listened to a song that mentioned angels I 
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immediatley memorised it as I thought it was a special song. I used to 
think that when I will die I will transform into a little angel, with 
transparent wings, with golden fibers on exterior, sitting in God’s palm.  
 Everytime when I was bored I tried to imagine a dialogue with 
my guardian angel or imagine them around me, shrinking or widening 
and happily praying, singing or dancing in my palm. I imagined them 
exposing them their stately wings and covering me with them, hiding 
me in their immaculate feathers of heavenly fluff. 
 I even dreamt angels speaking to me. Their voice is incredibly 
calming and comforting, you would fall asleep on their laps if they 
would sing to you or even speak. They also can get sad if you do bad 
things or they can come to you in groups if you make them happy. I 
remember that my latest dream about angels was one with their head, 
teaching met o fly, but he even taught me a lesson : ,,Try to fly but 
watch your step – if you fly too hard you can got too high and you 
won’t be able to come back down, don’t avoid to fly otherwise you will 
forget how to do that!” 
 I always kept in mind that angels can’t speak to us directly, so 
they use signs – that’s why when you ask yourself something and then 
you hear the answers immediatley after, it is the way they work!  That is 
why sometimes you feel an inner voice telling you to do not do 
something – they are always there to protect us! They give us discreet 
signs and sometimes they sacrifice themselves to our wellness. The 
popular belief ist hat after our death our guardian angels beg God to sen 
dus in heaven, they try to come with any possible argument and follow 
us wherever we are sent for the eternity.  
 I mentioned angels in almost every of my poems as I found 
them perfect for making the poem a lot better and it helped me as I 
found them more elegant and special. I wasn’t able to handle writting a 
whole article about them, so I used them as ornament to a well-done 
poem. 

Right now I’m watching the sky and I can even see an angel-
shaped little cloud, maybe they are enjoying my little article and are 
smilling to me!  
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O parte sumbră  
a vieții de licean  

 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel-Cristian Huică, 9C 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

      
Viața de licean este o experiență unică trăită o singură dată. Când trăieşti 

aceasta experiență nu o apreciezi la adevărata-i valoare, dar mai târziu privind cu 
nostalgie vei realiza frumusețea clipelor petrecute-n liceu.  

Peste ani, întorcându-te in timp și gândindu-te la începutul liceului, sufetul îți va 
fi cuprins de emoție si inima îți va bate mai repede. 

Dar nu pentru toată lumea este aşa. În perioada liceului se formează diferite 
„găști” şi concepții despre viață. Depinde de  fiecare dintre noi din ce ,,gaşcă" vrem sa 
facem parte. 

În ziua de azi, mulți tineri greşesc vrând  să epateze, să fie acceptați de ceilalți 
din grup fac diferite greșeli, uitând de consecințe. Acest teribilism specific 
vârstei,,adolescente" pot duce la adevărate drame.  

Sunt tineri care au început să se drogheze din liceu, fie din curiozitate, ori să fie 
în tipar cu „gaşca”. Foarte puțini au fost cei care au reușit să se reabiliteze, cei mai mulți 
nu au mai avut parte de o viața normală sau și mai grav au decedat. 

Tot in perioada liceului unii tineri își încep viața sexuală. În liceele noastre nu 
avem parte de o educație sexuală. Suntem un popor ce nu considerăm această 
educație necesară. Mare greșeală!  

Tinerii ar trebui instruiți in această privință pentru ca adolescentele noastre să 
nu se trezească însărcinate sau şi mai rău: contactând vreo boală venerică sau chiar 
HIV. 

Cu toate că liceeni din ziua de azi au acces la foarte multe informații utilizând 
frecvent calculatorul se pare că sunt tot mai  analfabeți. Calculatorul sa fie cauza?  

Tinerii nu mai ştiu să se descurce in lumea reală, cea de afară. Uită să fie 
oameni. Dar cum am spus şi la început, fiecare îşi alege cum „trece” prin liceu din ce 
„gaşcă'” vrea să facă parte şi cum îşi vor aminti peste ani de această perioadă unică.   
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» Ştefan Octavian Bilan, 11A 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
  Înotul este o mișcare  de deplasare a oamenilor sau a animalelor prin 
apă, de obicei fără  nici un fel de asistență  artificială . Înotul  este foarte 
relaxant si sănătos , după  părerea mea este cel mai frumos stil de viață   pe 
care ai putea să-l ai în  privința înotului . Acest sport care te dezvoltă  cel mai 
mult, toate grupele de mușchi  şi  te ajută  să ajungi la mari performanțe  şi la o 
viață  sănătoasă . Înotul  ar trebui practicat cu regularitate, în toate anotimpurile, 
deoarece stimulează  circulația  sângelui , dezvoltă  musculatura, 
accelerează  vindecarea mai multor boli, precum dizabilități  fizice, astm, hernie 
de disc, fortifică  articulațiile ,creşte  imunitatea, rezistență  cardiacă 
şi  pulmonară, menține  presiunea arterială normală , te eliberează  de stres 
şi  elimină stările  depresive şi de anxietate. Înotul  este singurul sport pe care 
copiii îl pot practica de la cele mai fragede vârste , doi, trei ani sau chiar mai 
devreme. Pentru că  le stimulează  pofta de mâncare  şi  le oferă un somn 
odihnitor şi foarte liniştit , îi face mai rezistenți  şi  le dezvoltă flexibilitatea.  
   

Cele 4 tipuri fundamentale de înot  sunt: 
 
1-Bras: Este unul din cele 

mai potrivite stiluri de înot pentru 
începatori şi în același  timp, cel 
mai popular printre înotatorii 
amatori. În stilul bras, mâinile 
executa simultan o mişcare 
semicirculară sub apă , revenirea 
la poziția inițială realizându-se tot 
sub apă. Mișcarea  picioarelor 
trebuie sincronizată cu cea a 
mâinilor.  
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2-Freestyle (Stilul liber 

sau Crawl): Stilul liber, cunoscut 
şi  ca front crawl sau australian 
crawl, este stilul preferat de 
înotatorii mai experimentați . Din 
poziția  decubit ventral, adică  pe 
burtă , se ține capul scufundat, cu 
ochii deschiși , expirând aerul sub apă . Mișcările  mâinilor sunt circulare 
şi  alternative, revenirea la poziția  inițială  realizându-se pe sub apă . Picioarele 
se sincronizează cu mișcările  mâinilor, executând mișcări  alternative sus-jos, 
folosindu-te de articulația şoldului şi a genunchiului. 

 
3-Spate : 

Dupa cum sugerează  şi numele, 
acest stil presupune înotul pe 
spate. Capul este întotdeauna la 
suprafață  iar mișcările  mâinilor 
sunt circulare şi alternative, 
revenindu-se la poziția  inițială  pe 
deasupra apei. 
Mișcările  picioarelor sunt similare 
cu cele din stilul liber.  

 
4-Fluture: 

Stilul fluture se remarcă  între celelalte stiluri de înot de competiție  ca fiind cel 
mai spectaculos. Acesta presupune o mișcare  simetrică a brațelor  cu revenire 
pe deasupra apei. De asemenea, corpul realizează o mișcare  ondulatorie, iar 
picioarele o tehnică  numită  dolphin kick. Stilul fluture este al doilea ca 
viteză  după  stilul liber. 
Este dificil de învățat 
şi  extrem de solicitant. 
De aceea, mai mult 
profesioniștii  se pot 
mândri  ca stapânesc 
acest stil de înot.  
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Mișcarea  

și sănătatea 
[câteva sfaturi necesare] 

 
» Prof. Marius Zgovancu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
- Este necesar avizul medicului de familie; 

 
- Echipamentul sportiv folosit: pantofi sport, şosete, 

pantaloni scurţi, tricou, trening, colanţi (iarna), şapcă/fes. Dacă 
este frig îmbrăcaţi-vă ”în straturi”; 

 
- Perioada aleasă: tot timpul anului atunci când 

temperatura, umiditatea şi puritatea aerului permit. Nu se aleargă 
pe ploi abundente, furtuni, caniculă (peste 30 grade), grindină, 
ger (sub 5 grade), polei sau alte fenomene meteorologice 
potrivnice; 

 
- Traseul: trebuie ales ca să nu ducă la accidente sau 

incidente, se vor folosi trasee plane în parcuri, grădini, păduri. De 
preferat iarbă, pământ, nisip, asfalt. Se va evita alergarea pe 
beton. Se poate trece şi la terenuri în pantă sau uşor denivelate; 

- De preferat: a se alerga în grup. Pe toată durata 
activităţii se pot purta discuţii referitoare la orice domeniu; 
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- Nu alerga fără să te încălzeşti: chiar dacă alergatul 

este o activitate relativ uşoară, nu trebuie să iei startul nepregătit. 
Se poate combina mersul rapid cu paşi mărunţi, joc de gleznă, 
alergare cu genunchii sus. Apoi se începe prin a-ţi mobiliza uşor 
câteva părţi esenţiale ale corpului, pe care le vei solicita în timpul 
alergării: gâtul, umerii, talia, coapsele, articulaţiile, genunchii, 
gleznele prin îndoiri, extensii, fandări sau răsuciri (încălzirea să 
dureze între 5 şi 20 minute). 

În timpul alergării se respiră de regulă într-un raport ritmic 
de 2/2 (inspiraţie pe 2 paşi, expiraţie pe 2 paşi). Maxilarele sunt 
relaxate şi gura întredeschisă. Se poate folosi şi un alt raport 
ritmic de 3/3 sau 2/1. 

 
- Hidratarea: atunci când este cald nu uita să te hidratezi 

continuu; 
 
- Respectă regulile de igienă individuală; 
 
- Distanţa de alergare: va creşte odată cu numărul 

antrenamentelor.  
  



 

impuls   67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SĂNĂTATEA  

ȘI  

A L I M E N T A Ț I A 
 

» Prof. Alin Sulea, 
Şc. Gen. Nr. 6  “Sfântul Nicolae” Târgu Jiu 

 
Mâncați legume și fructe! Ele sunt cea mai bună asigurare de viață 

pe care v-o puteți oferi.  Viața noastră este plină de muncă, stres, puţin 

somn, oboseală şi o dietă nu prea sănătoasă. Acest lucru ne poate slăbi 

sistemul imunitar şi poate provoca multe probleme de sănătate. Ce putem 

face? Să încercăm să avem o viață mai liniștită şi să urmăm o dietă cât mai 

sănătoasă - adică o dietă cât mai colorată. Consumând diverse fructe şi 

legume te asiguri că o să ai parte de vitaminele şi mineralele de care ai 

nevoie pentru a supraviețui. În plus, fructele şi legumele conțin antioxidanți 

care încetinesc procesul de îmbătrânire şi previn numeroase boli.  

Specialiștii în alimentație recomandă să consumăm permanent 

următoarele legume care ne asigură sănătatea: 
-    Morcovii. Disponibili în orice sezon, morcovii sunt un mijloc 

deosebit de întărire a imunităţii, au proprietăţi remineralizante, tonice, 

antianemice datorită conținutului de vitamine (A, B, C).  

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/stres/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/somn/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/dieta/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/sanatate/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/viata/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/fructe/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/imbatranire/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/boli/
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-    Pătrunjelul. Ce poate fi mai bun decât o tocăniţă de legume în 

care au fost adăugate frunze parfumate de pătrunjel? Frunzele de pătrunjel 

se disting nu numai prin mirosul îmbietor, ci şi prin conținutul de vitamina 

C. 100 g frunze de pătrunjel conțin 200-400 mg vitamina C, mai mult decât 

aceeași cantitate de portocale. Datorită acestora, pătrunjelul este un foarte 

bun diuretic şi depurativ. 

-    Roșiile. Datoritş licopenului (substanța cu proprietăţi 

antioxidante) roșiile pot preveni cancerul de prostată în cazul bărbaților, 

scad riscul de infarct miocardic. Aceste legume conțin foarte multă apă – 94 

%, având proprietăţi detoxifiante şi depurative puternice. 100 g roșii conțin 

17 calorii, 1 g fibre alimentare, 250 mg potasiu, 11 mg magneziu, 25 mg 

fosfor, 10 mg calciu, 620 mg beta-caroten. 

-    Varza. Are un conținut ridicat de potasiu (270 mg), calciu (52 

mg), vitamina C (50 mg), beta-caroten (380mg). Datorită conținutului, 

varza are efecte benefice în prevenirea unor forme de cancer. S-a 

demonstrat că varza contribuie la eliminarea toxinelor din organism şi la 

împiedicarea creșterii tumorilor.  

 

În sezonul rece, pentru creșterea imunitatii la infecții medicii 

nutriționiști ne recomandă să mâncam sistematic următoarele fructe 

autohtone: 

- Mere. Un măr ţine doctorul departe, însă două sunt un întăritor 

veritabil pentru inimă şi circulație. Merele conțin o mare cantitate de 

pectină, o fibră solubilă care ajută organismul să elimine colesterolul şi îl 

protejează de poluanții de mediu. 

- Pere. Bogate în vitamine si minerale, ca strugurii, sunt şi perele. 

Delicioasele şi zemoasele pere combat stresul acumulat pe parcursul unei 

zile şi energizează organismul, mărindu-i capacitatea de a ţine piept bolilor. 

Calciul, fosforul, potasiul şi vitaminele din grupul B din acest fruct au efect 

sedativ asupra sistemului nervos.  

- Gutui. Comparativ cu alte fructe, gutuile îşi păstrează proprietățile 

terapeutice chiar şi prin preparare termică. Așadar, vă puteți bucura mult 

timp de gustul lor bun, dar şi de proprietățile acestora fie că le veți consuma 

ca atare, fie că le preparați sub forma de compot, dulceață.  

- Strugurii. Datorită zaharurilor din compoziție, strugurii reprezintă o 
sursă naturala de energie. Din cauza conținutului ridicat de zahăr, diabeticii 

trebuie să îi consume cu moderație şi doar la sfatul medicului. Sâmburii de 

struguri conțin uleiuri şi acizi grași esențiali. Așadar, nu îi aruncați!  
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ENGLISH CUISINE 
 

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

 
Since ancient times, English food has been influenced by 

foreign invaders. Vikings, Romans and even the French have 
brought on English table a lot of ingredients. The invasion of 
foreigners brought in the UK saffron, nutmeg, cinnamon, pepper, 
ginger and sugar. Medieval English dishes abound in exotic 
ingredients. For centuries, the English aristocracy ate French food 
only to distinguish from peasants. 

From India came the obsession for curry, spicy sauces and 
spices that are always present today in English dishes. One of the 
myths circulating about English dishes is that the food is bad, myth 
reinforced by one of the most famous remarks made by former 
French President Jacques Chirac: "You can not trust people whose 
cuisine is so bad", he said . However, tourists gourmets do not leave 
the UK unsatisfied. 

TRADITIONAL FOOD 
English dishes is famous for afternoon tea, breakfast hearty 

fish & chips and pubs. Tea is often served with biscuits, sandwiches 
or cookies. 
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Potatoes, bread and cheese are the main ingredients for a 
meal in the UK and the three traditional dishes are grilled beef and 
Yorkshire pudding, fish & chips (fish with fries) and chicken tikka 
masala. Besides potatoes, English peas found in a favorite side dish 
for chicken or beef for dinner. 
The English pudding is famous, perfect for chilly days. For its 
preparation are needed flour, milk, vegetable oil, eggs and black 

pepper. It is not always sweet. 
The pies are another English specialty, both 

sweet and savory. In the same category 
are meat pies, which are not complete 

without pickled onion chutney or 
sauce. 

BEVERAGES 
The English are great tea 

drinkers, especially in the afternoon, 
which is more aromatic, fruit or 
herbs. Served with milk as desired, 
with lemon, with or without sugar. 
Ale was known until recently as the 

most bitter and consumed by those 
who prefer a drink made in England 

with a bitter taste. But more common is 
ginger beer. 

PIMMS cider and spirits are mixed 

with fruit, but a drink served by the English 
original is one made from dandelion and burdock stalks, which has 
become a consumer product and can be found on supermarket 
shelves across the country. But the taste suffered by processing small 
changes, becoming more sweet. 

The traditional food of England has long been recognised for 
its simplicity of ingredients and flavour. However, England has a 
complex history and has featured as a major global player. This has 
meant that people from all over the world have settled in this 
country, bringing with them flavours and savour.  
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– substanțe esențiale pentru organism 
 

» Prof. Maria Anghelache 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Alături de vitamine, substanțele minerale intră în componența hranei şi sunt 

necesare în formarea țesuturilor şi în procesele biologice şi fiziologice ale organismului, 
prin urmare sunt vitale pentru funcţionarea organismului în parametri optimi. În orga-
nismul uman există aproximativ 20 de minerale esențiale pentru sănătate, unele aflate 
în cantități relativ mari (macroelemente – potasiu, calciu, fosfor, sodiu, magneziu, clor, 
sulf), altele în doze mici (oligoelemente – zinc, fier, cupru, crom, mangan, cobalt, 
molibden, iod, fluor, nichel, bor) dar toate la fel de importante pentru o bună funcţionare 
a organismului.  

Dintre minerale, două sunt cele care se găsesc în corp în cantități mai mari: calciul 
(2% din greutatea corporală) şi fosforul (1,5% din greutate), ambele prezente în dinți şi 
oase. Fierul nu reprezintă decât 0,006% din greutatea corpului, deci circa 4,2 grame. 

O alimentație echilibrată ar trebui să furnizeze toate mineralele şi oligoelementele 
necesare organismului. Asocierea în cadrul aceleiași mese a diferite ingrediente are un 
rol important în asimilarea mineralelor. Spre exemplu, Vitamina C sporește rata de 
absorbție a fierului, iar vitamina D este mai bine absorbită în prezenta calciului, în vreme 
ce excesul de fibre îi reduce asimilarea. La fel ca vitaminele, multe minerale 
funcţionează ca niște coenzime, făcând posibile reacțiile chimice în tot organismul. Pe 
lângă rolul de coenzimă, unii micronutrienţi mai au şi alte funcții, de exemplu: vitamina E 
acționează ca un antioxidant, calciul şi magneziul intră în compoziția oaselor, fierul face 
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posibil transportul oxigenului de la plămâni la celulele organismului, iar vitamina D 
funcţionează ca un hormon. 

Calciul - este un constituent de bază al oaselor şi dinților şi un fortifiant al 
sistemului osos; stimulează activitatea unor enzime, favorizează permeabilitatea 
membranelor celulare, este cofactor al coagulării, intervine în secreția unor hormoni 
(insulina) şi este esențial pentru sănătatea dinților şi a oaselor, dar şi pentru coagularea 
sângelui, pentru mușchi, nervi şi inimă. Calciul se găsește în produse lactate, gălbenuș 
de ou, sardine, somon, soia, nuci, migdale, semințe de floarea-soarelui şi de susan, 
legume cu frunze verzi, fasole, conopidă, varză, mazăre, țelină şi anumite ape minerale. 

Fierul - are funcţie respiratorie, intrând în alcătuirea hemoglobinei; intervine în 
energetica celulară, în procesele de oxido-reducere şi în sinteza acizilor nucleici; 
susține sistemul de apărare al organismului împotriva agresivității factorilor infecțioși. Se 
găsește în ficat, carne roșie, gălbenuș, nuci, ovăz, orez brun, cartofi, semințe de 
floarea-soarelui, mazăre, ciuperci, broccoli, sparanghel, pătrunjel, cireșe, banane, 
avocado, prune uscate, stafide, cereale integrale.  

Magneziul - intervine direct în procesele metabolice, ca element constitutiv al unor 
enzime importante; ajută la fixarea calciului şi la absorbția potasiului; controlează, 
singur sau împreună cu alte vitamine şi minerale, procesele generatoare de energie la 
nivel celular, contracția musculară, buna funcţionare a mușchiului cardiac şi a creierului, 
metabolismul lipidelor şi sintezele hormonale; are acțiune sedativă asupra sistemului 
nervos şi acționează împotriva stresului, ca factor de detensionare; protejează 
organismul de decalcifieri şi reduce riscul formării de calculi renali; asigură buna 
funcţionare a sistemului gastrointestinal. Este prezent în legume verzi, morcovi, 
ciuperci, roșii, ceapă, usturoi, cartofi, pui, crab, semințe, lămâi, grepfrut, migdale, nuca 
de cocos, stafide, cereale şi fulgi de cereale integrale (porumb, grâu, ovăz, orz, secară), 
nuci, alune, smochine, migdale, mere, lapte, ouă, ciocolată, crustacee. 

Zincul - constituie elementul activ pentru circa 300 de enzime, în care are rol 
structural, reglator sau catalitic; este esențial pentru creștere şi dezvoltare; joacă un rol 
important în metabolismul proteinelor, lipidelor, glucidelor şi acizilor nucleici, intrând în 
structura ADN; crucial pentru menținerea structurii şi integrității membranei celulare; 
esențial pentru sistemul imunitar, având acțiune antiinfecțioasă şi anti tumorală; necesar 
în procesele de regenerare celulară; contribuie la structura normală a pielii şi la 
menținerea sănătății acesteia, accelerând vindecarea rănilor; activează sinteza 
insulinei, precum şi procesele de detoxifiere pentru eliminarea unor compuși chimici 
poluanți; acționează ca antioxidant, neutralizând radicalii liberi de oxigen; reglează 
nivelul de vitamina A şi cantitatea în care aceasta este eliberată de ficat; ajută la 
menținerea în bună stare a prostatei; impulsionează sinteza hormonului sexual 
masculin (testosteronul),  important în dezvoltarea normală a creierului şi pentru 
asigurarea funcțiilor sale. Necesarul de zinc poate fi asigurat din carne, ouă, fructe de 
mare, sardine, drojdie de bere, ton, germeni de grâu, semințe de floarea-soarelui şi de 
dovleac, orez brun, nuci, migdale, nucă de cocos, morcovi, salată, usturoi. 
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Fosforul - intervine în metabolismul lipidelor şi al glucidelor, asigurând energie şi 
vigoare organismului; ajută procesele de creștere şi vindecare; atenuează durerile 
cauzate de boli inflamatorii reumatismale (artrita); dă, împreună cu calciul, starea de 
sănătate a dinților şi gingiilor. Surse de fosfor sunt: lactatele, carnea, peștele, ouăle, 
fructele uscate sau oleaginoase (nuci, migdale), semințele de dovleac şi cerealele 
integrale. 

Seleniul - este un microelement antioxidant, anticancerigen. În organism, îi revine 
rolul de a contribui la realizarea respirației celulare, la protejarea hemoglobinei şi la 
absorbția şi sporirea eficienței vitaminei E, cu care acționează sinergic. În plus, seleniul 
este deosebit de benefic pentru persoanele în vârstă. Acest mineral contribuie la 
menținerea elasticității țesuturilor, potențează tratamentele aplicate în bolile 
cardiovasculare. Necesarul de seleniu este satisfăcut din rația obișnuită de alimente, 
necunoscându-se cazuri de carență. În cantități mici, seleniul se găsește în diferite 
produse, îndeosebi de origine vegetală, cum ar fi: germenii de cereale, usturoiul, ceapa, 
roșiile, tărâțele de grâu etc.  

Cuprul - intră în alcătuirea unor enzime antioxidante; participă la sinteza 
pigmenților din păr şi piele (melanine); intervine în formarea țesutului conjunctiv de 
bază, care servește la crearea unei multitudini de alte țesuturi; necesar bunei utilizări a 
vitaminei C; influențează funcţionarea mușchilor, a nervilor şi a sistemului imunitar; 
participă la producerea de energie şi contribuie la absorbția fierului şi la formarea 
hemoglobinei, prevenind anemia; intervine în metabolismul glucozei şi al colesterolului, 
fiind util în hipercolesterolemie şi arterioscleroză. Se găsește în ficatul de vită, cereale 
(în special grâu), fasole uscată, mazăre, crustacee şi aproape toate alimentele de 
origine marină. 

Cromul - intervine în metabolismul glucidelor şi al grăsimilor, fiind benefic în 
tratarea diabetului (potențează acțiunea insulinei şi intervine în transportul glucozei 
către celule, unde aceasta este transformată în energie) şi al bolilor cardiovasculare 
(reducerea riscului tensiunii arteriale); contribuie, la reducerea depozitelor adipoase şi 
înlocuirea acestora cu masă musculară, fiind util în tratamentul obezității şi în acțiunile 
de remodelare corporală. Crom găsim în carnea de pui, lapte, unt, orez brun, ouă, 
morcovi, salată, varză, ciuperci, fasole, păstârnac, cartofi, banane, portocale, mere, 
căpșuni, crustacee, drojdie de bere. 

Clorul - component al sucului gastric, pregătește şi facilitează digestia; este 
necesar pentru asigurarea echilibrului acid-bazic. Ca şi sodiul, clorul este adus în 
organism, de regulă, sub formă de clorură de sodiu (sarea de bucătărie), necesarul 
zilnic fiind de 2-3 grame. 

Potasiul - esențial pentru menținerea echilibrului lichidelor din celule şi pentru 
desfășurarea reacțiilor enzimatice care au loc în interiorul acestora; asigură buna 
funcţionare a inimii (prin reducerea tensiunii arteriale) şi a sistemului nervos (sprijină 
transmiterea semnalelor nervoase şi contractarea mușchilor); contribuie la 
convertirea glucozei în glicogen, pentru a fi stocat şi eliberat mai târziu. Potasiu conțin 
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cartofii, roșiile, semințele de floarea-soarelui, grăunțele de cereale, fructele proaspete, 
laptele, cafeaua, ceaiul. 

Cobaltul - împreună cu fierul şi cuprul, intervine în procesul de formare a hematiilor 
(globulele roșii din sânge). De asemenea, cobaltul face parte din molecula vitaminei 
B12 şi contribuie la reglarea tensiunii arteriale. Un rol important îl are şi menținerea în 
parametri optimi a sistemului nervos, în special a celui vegetativ-simpatic. Lipsa 
cobaltului poate avea drept consecință disfuncții ale sistemului nervos şi anemie. Aceste 
simptome pot fi tratate cu ajutorul vitaminei B12. Cele mai bune surse naturale de cobalt 
sunt: carnea, rinichii, ficatul, stridiile şi scoicile, spanacul, varza, fasolea, caisele, 
smochinele, perele şi algele marine. Pentru a beneficia din plin de acest prețios mineral, 
este foarte important ca aceste alimente să fie consumate proaspete, deoarece prin 
preparare termică se pierd peste 50% din cantitățile de cobalt conținute inițial. 

Sulful - este implicat în aproape toate funcțiile vitale, fiind esențial în procesul de 
oxigenare a celulelor. Intră în compoziția unor aminoacizi care, la rândul lor, participă la 
sinteza proteinelor şi a enzimelor. Este un element de importantă capitală pentru oase 
şi dinți, contribuind la fortificarea lor. Sulful are un rol important în transformarea grăsimii 
şi a carbohidraților în energie, în coagularea sângelui, în producerea hormonilor de 
creștere şi a insulinei. În plus, sulful este considerat un antialergic redutabil. Acest 
mineral este indispensabil pentru biosinteza colagenului, fiind responsabil de 
elasticitatea şi rezistența articulațiilor, a tendoanelor şi a epidermei. Are rol în sinteza 
cheratinei. Se știe că problemele părului (absența strălucirii, cădere, electrizare) sau 
cele ale unghiilor apar din cauza lipsei de cheratină. Cele mai bogate surse alimentare 
din care sulful poate fi asimilat în mod direct sunt: usturoiul, ceapa, cresonul, ridichile, 
ridichea neagră, cartofii, varza, conopida, broccoli, salata verde, castraveții, fasolea 
uscată, sparanghelul, migdalele, curmalele, polenul, gălbenușul de ou, carnea de 
pasăre şi produsele marine.  

Iodul - are un rol esențial în buna funcţionare a glandei tiroide, intrând în alcătuirea 
hormonilor tiroidieni (tiroxina); asigură sănătatea pielii, părului şi unghiilor şi ajută la 
menținerea greutății corporale în limite normale. Poate fi procurat prin consumul de 
pește de apă sărată, fructe de mare, alge marine sau legume crescute în sol bogat în 
iod. 

Manganul - potențează activitatea multor enzime şi a vitaminelor din complexul B; 
are efect benefic asupra sistemului nervos, micșorând iritabilitatea şi facilitând 
capacitatea de memorare;  participă la sinteza colagenului şi la metabolismul glucidelor, 
steroizilor şi al câtorva hormoni (de exemplu cei tiroidieni); ajută la reducerea 
inflamațiilor în artrita reumatoidă. Surse alimentare de mangan sunt cerealele şi 
semințele uleioase. 

Molibdenul - reglează metabolismul glucidelor şi al grăsimilor; contribuie, prin 
activarea unor enzime, la asimilarea fierului şi la metabolizarea şi eliminarea unor 
substanțe nocive (aldehide). Molibdenul se găsește în alimente ca: cereale 
nedecorticate, coacăze, mazăre şi fasole. Fixarea acestui oligoelement în organism 
este invers proporțională cu cea a proteinelor. 
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Arsenul - este un tonic şi un stimulent al poftei de mâncare (activează schimburile 
nutritive). Înlesnește respirația şi se dovedește binefăcător în anumite dermatoze. 
Indicațiile lui principale sunt oboseala generală, lipsa poftei de mâncare, anemia, 
afecțiunile respiratorii (printre care şi tuberculoza), sifilisul, artritismul, anumite 
dermatoze (eczeme, psoriazis, acnee). Arsenul există în usturoi, varză, spanac, napi, 
morcovi, cartofi, orez, mere şi în numeroase alte vegetale. 

Vanadiul - stimulează metabolismul şi contribuie la creșterea oaselor, întărirea 
dinților, funcţionarea adecvată a tiroidei, fertilitate şi producția de hormoni. Un rol major 
al vanadiului în organism îl reprezintă inhibarea formării colesterolului în vasele 
sanguine, putând preveni în acest fel atacurile de cord. Nu se cunosc afecțiuni 
provocate de carența de vanadiu. Ca surse naturale de vanadiu, pot fi amintite peștele, 
ciupercile şi cerealele integrale. 

Bromul - este un sedativ al sistemului nervos, utilizarea lui fiind binevenită în 
cazurile de insomnii. Îl găsim în măr, strugure, fragi, pepene galben, usturoi, 
sparanghel, morcovi, țelină, varză, ceapă, praz, ridichi, roșii. 

Borul - menține sănătatea aparatului locomotor prin prevenirea demineralizărilor şi 
pierderilor de masă osoasă şi, implicit, a osteoporozei şi a consecințelor ortopedice ale 
acesteia. Sursele alimentare de bor sunt legumele şi fructele. 

Nichelul - este un microelement care stimulează funcțiile ficatului şi ale 
pancreasului, fiind indicat îndeosebi în diabetul zaharat. Conțin nichel fructe şi legume 
cum ar fi: caisele, cartofii, ceapa, fasolea verde şi uscată, grâul, morcovii, orezul, roșiile, 
spanacul, strugurii, varza. 

Siliciul - este un microelement cu rol important în dezvoltarea sistemului osos, 
vascular, respirator şi al fibrelor elastice. Siliciul este mineralizat şi antitoxic, esențial 
atât în procesul de nutriție generală, cât şi în autoapărarea şi dezintoxicarea 
organismului. Siliciul este indicat în arterioscleroză, în diferite intoxicații, întârzieri în 
osificare sau în dentiție, în hipertensiune arterială, demineralizări şi rahitism, în astenii şi 
slăbirea generală a organismului, ca şi în diferite hemoragii, diabet, reumatism, 
tuberculoză, artroze, boli de piele, îmbătrânirea celulelor. Conțin siliciu produse precum: 
cerealele nedecorticate, pielițele fructelor şi legumelor, ceapa, ciupercile, fasolea verde, 
lămâile, merele, păpădia, păstârnacul, prazul, ridichile, urzicile, strugurii, usturoiul, apa 
de izvor.  
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Cum ţi se schimbă 
creierul după  
o noapte de nesomn?  
 

După o singură noapte de nesomn, chiar şi un creier sănătos 

prezintă un nivel mai mare decât normal al proteinei ce stă la baza bolii 

Alzheimer, arată cercetătorii olandezi. 

„Credem că somnul ajută la reducerea nivelului de beta amiloid 

din creier, iar dacă somnul vă este dereglat, această reducere nu mai are 

loc”, a explicat coordonatorul studiului, dr. Jurgen Claassen de la 

Radboud University Medical Center din Nijmegen. 

Cercetătorul afirmă că este posibil ca în cazul oamenilor care nu 

reuşesc în mod repetat să aibă parte de un somn bun noaptea, 

concentrarea de beta amiloid poate creşte şi poate fi un factor în apariţia 

bolii Alzheimer. 

Alzheimerul este cea mai răspândită formă a demenţei, fiind cea 

de-a şasea cauză a decesului în rândul americanilor de vârsta a treia, 

peste 5 milioane de americani fiind afectaţi în prezent de această boală. 

Alzheimerul este deosebit de alte forme ale demenţei, fiind definit 

parţial de acumularea în creier a plăcilor de beta amiloid. Cauzele bolii 

Alzheimer nu sunt cunoscute, dar se crede de mult timp că plăcile de 

beta amiloid joacă un rol important. 

Claassen şi colegii săi au explicat în studiul publicat în 

jurnalul JAMA Neurology că studiile pe şoareci au descoperit reduceri 

ale nivelului de beta amiloid în creierul animalelor sănătoase după o 
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noapte bună de somn. Acest lucru sugerează că somnul joacă un rol în 

curăţarea peste noapte a acestei proteine din creier. 

Pentru a vedea dacă acelaşi lucru este valabil şi în cazul 

oamenilor, cercetătorii au recrutat 26 de bărbaţi de vârstă mijlocie cu 

obiceiuri de somn normale pentru a le măsura nivelul proteinei înainte şi 

după somn (sau după o noapte de nesomn). 

Bărbaţii au fost aduşi la clinică, unde li s-a introdus un cateter în 

şira spinării pentru a colecta mostre de fluid înainte de culcare şi după 

trezire. Jumătate dintre participanţi au fost selectaţi aleatoriu pentru a 

dormi peste noapte, iar ceilalţi bărbaţi au fost ţinuţi treji. 

Cercetătorii au descoperit că bărbaţii care au dormit toată noaptea 

prezentau un nivel al proteinei beta amiloid cu 6% mai mic dimineaţa 

decât atunci când s-au culcat. În schimb, bărbaţii care au fost ţinuţi treji 

prezentau acelaşi nivel dimineaţa. 

Calitatea somnului prezenta o legătură cu scăderea cantităţii de 

beta-amiloid, ceea ce sugerează că un somn mai bun duce la o curăţare 

mai mare a aminoacidului, scriu cercetătorii. 

„Credem că beta amiloidul este curăţat din creier sau este produs 

mai puţin în timpul somnului”, a spus Claassen, care a adăugat că 

ambele variante ar putea fi adevărate. 

Deşi cei mai mulţi oameni nu vor sta treji toată noaptea preţ de 

mai multe săptămâni, Claassen afirmă că inclusiv nopţile în care 

dormim parţial se pot aduna. 

„Noi am studiat o noapte în care nu s-a dormit deloc, ceea ce este 

cazul extrem, dar este o situaţie similară unei săptămâni de deprivare 

parţială de somn”, a comentat cercetătorul. 

„Pe baza acestui studiu şi a altor cercetări, ar fi bine ca oameni să-

şi studieze comportamentul de somn, dar să nu se înspăimânte dacă 

ratează o noapte de somn”, a mai spus acesta. 

Claassen recunoaşte că rezultatele echipei sale nu demonstrează 

că un somn odihnitor va preveni apariţia bolii Alzheimer. Somnul ar 

putea fi doar unul din mai mulţi factori de risc pentru această boală, 

spune cercetătorul. Printre alţi factori de risc se numără genele, 

hipertensiunea arterială şi obezitatea. „Credem că este o boală care are 

mai multe cauze, nu doar una, dar nu ştim care sunt acestea”, a mai spus 

specialistul. ■ 
Sursa: Reuters  
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Când ne face  

facebook  
să fim mai trişti? 

 

Utilizarea Facebook îi face pe unii oameni să fie mai trişti, arată o 

cercetare recentă. Totuşi, care să fie cauzele care fac ca această reţea 

socială să ne afecteze starea de spirit? Un nou studiu ce s-a aplecat 

asupra metodelor diferite de interacţionare pe Facebook oferă un 

răspuns: consumarea conţinutului ce descrie o versiune idealizată a 

vieţilor altor persoane face ca realitatea să fie mai dureroasă. 

Oamenii de ştiinţă dezbat de mai mulţi ani impactul Facebook 

asupra utilizatorilor, atât asupra stării de spirit de moment, cât şi asupra 

nivelului mai profund al satisfacţiei cu viaţa. Unele studii au arătat că 

Facebook ne face mai fericiţi, iar altele că ne face mai trişti. 



 

impuls   79 

Una dintre probleme era faptul că majoritatea studiilor erau 

transversale, capturând doar o imagine de moment a oamenilor. Acest 

tip de studiu face dificilă separarea utilizării Facebook de numeroşi alţi 

factori ce influenţează starea de spirit, de la munca excesivă până la 

problemele romantice. Un studiu efectuat în august 2013 de Ethan 

Kross, un psiholog de la Universitatea Michigan, a evitat această 

problemă prin studierea modului în care oamenii foloseau Facebook de-

a lungul timpului. Cercetătorul îi întreba pe oameni despre starea lor de 

spirit de 5 ori pe zi, timp de două săptămâni. Concluzia studiului a fost 

că pe măsură ce utilizăm mai mult Facebook, devenim mai trişti. 

Acel studiu a devenit una dintre cele mai citate cercetări din 2013, 

fiind relatat de presa din întreaga lume. Totuşi, rezultatele nu ofereau 

niciun indiciu care să explice care era motivul pentru care reţeaua 

socială avea acest efect negativ asupra oamenilor. 

De atunci, cercetătorii din mai multe laboratoare, inclusiv cel 

condus de Kross, au încercat să identifice mecanismele din spatele 

efectului observat. În loc să se limiteze la studierea stării de spirit a 

oamenilor şi a modului în care foloseau Facebook de-a lungul timpului, 

oamenii de ştiinţă au apelat la o intervenţie, solicitând participanţilor la 

studiu să viziteze în mod repetat un laborator din Ann Arbor, unde 

foloseau conturile personale de Facebook în moduri specifice. 

Interacţionarea cu reţeaua socială Facebook constă, în cele din urmă, 

într-un set de activităţi, de la navigarea prin imaginile postate de 

utilizatori şi interacţionarea prin butonul „îmi place” până la 

interacţionarea directă cu alte persoane prin mesaje directe şi 

comentarii. 

Cu ocazia întrunirii anuale a Association for Psychological 

Science, ce a avut loc săptămâna trecută în San Francisco, California, 

Kross a dezvăluit noile descoperiri ale echipei sale. Rezultatele noilor 

cercetări sugerează că nu se înregistrează niciun efect asupra stării de 

spirit a utilizatorului dacă acesta foloseşte Facebook în mod „activ”. 

Atunci când participanţii la studiu interacţionau în mod direct cu reţeaua 

socială prin postarea de statusuri, împărtăşirea de conţinut şi prin 

transmiterea de mesaje către alte persoane, starea de spirit a acestora 

rămânea la fel de-a lungul zilei. În schimb, efectul negativ asupra stării 

de spirit ce fusese identificat de Kross în studiul din 2013 reapărea 

atunci când cercetătorilor solicitau participanţilor la studiu să folosească 

Facebook în mod „pasiv”, adică doar să frunzărească prin imaginile ce 
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înfăţişau momentele fericite ale altor persoane şi să citească 

conversaţiile altor oameni fără a contribui. 

„Utilizarea Facebook nu este negativă în sine”, a concluzionat 

Kross, „ci doar utilizarea pasivă”. Psihologiii prezenţi la întrunirea 

anuală au lansat mai multe ipoteze pentru a explica acest efect. Spre 

exemplu, o teorie susţine că oamenii postează versiuni idealizate ale 

vieţilor lor pe Facebook, iar atunci când oamenii compară aceste 

versiuni idealizate cu viaţa lor reală, efectul este unul toxic. În ceea ce 

priveşte efectul Facebook asupra satisfacţiei cu viaţa pe termen lung, 

Kross susţine că este nevoie de mai multe studii pentru a obţine un 

răspuns convingător. 

Megan Moreno, un psiholog de la Seattle Children’s Hospital din 

Washington ce foloseşte datele Facebook pentru a studia sănătatea 

adolescenţilor, a lăudat studiul lui Kross, subliniind că „acest tip de 

studiu ce apelează la intervenţii este exact de ceea ce avem nevoie”. 

Moreno a adăugat că „acum este important de aflat care este legătura 

între acest impact negativ al Facebook şi simptomele depresiei pe care 

le urmărim”. Cercetătoarea a concluzionat că „ar fi extraordinar dacă 

îmbunătăţirea stării de spirit a oamenilor ar putea fi realizată prin câţiva 

paşi simpli, cum ar fi încurajarea interacţiunilor active online şi prin 

descurajarea navigării pasive”. ■ 

 
SCIENCE MAG 

  

http://news.sciencemag.org/brain-behavior/2014/05/will-facebook-make-you-sad-depends-how-you-use-it
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» Maria-Lavinia Buleac, 10G  

Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu Jiu 

  
Fiecare am colecționat la un moment dat timbre, șervețele, 

reviste, bijuterii sau alte și alte lucruri. Fiecare are o anumită pasiune 
pentru un anumit lucru încât nu se poate abține să nu investească o 
mică (sau după caz mare) avere în colecții care mai de care mai vaste. 
Dar unii oameni duc această pasiune la extrem sau aleg obiecte mai … 
ciudate. 
 Lorenzo Pescini din Italia are o colecție de 8650 de sticle de apă 
îmbuteliată, strânse din 185 de țări, de la 1863 de surse de apă diferite. 
 Barbara Hartsfield deține o colecție de nu mai puțin de 3000 de 
scaune în miniatură pe care le strânge de peste 10 ani. A deschis chiar 
și un muzeu în Georgia după ce a bătut recordul în acest domeniu în 
2008. 

Kevin Cook a bătut recordul mondial cu propria colecție de 
11097 de zaruri diferite. Website-ul său prezintă că in septembrie 2014 
deja deținea aproximativ 51000 de zaruri. 
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Din 1985, Jean-François Vernetti din Elveția a strâns 11111 
semne de “Nu deranjați” din hotelurile in care a fost ( a călătorit în 189 
de țări din lume). 

Akiko Obata din Japonia are peste 8083 de obiecte care imită 
mâncarea gătită. Colecția ei include magneți, jucării, brelocuri, tablouri, 
abțipilduri, etc. 
 Tony De Santis, un magician italian deține cea mai mare colecție 
de cărți de joc cu valoarea 12, popular Juvete (eng. Joker), constând în 
8520 de cărți diferite.  
 Dacă aveați impresia că ați colecționat un număr gigantic de 
șervețele în copilărie, aflați că Martina Schellenberg din Germania este 
dama care deține recordul mondial în acest domeniu, posedând 
125866 de șervețele diferite.  

Tot germanii dețin recordul și la colecționarea gumelor de 
șters. Da, citești bine, gume de șters,  radiere. Petra Engels din 
Germania deține o colecție de 19571 de gumițe de șters diferite, 
provenind din 112 țări.  

Niek Vermeulen din Țările de Jos posedă în momentul actual 
6290 de pungi oferite de căile aeriene în cazul vărsăturilor, strânse din 
1191 de avioane și aproximativ 200 de țări.  

Jackie Miley din Dakota de Sud adunase deja 7106 de ursuleți 
de pluș când a stabilit recordul mondial în 2011. Acum are 7790 și 
continuă să colecționeze. 
 David Morgan din Statele Unite deține recordul mondial în 
domeniul colecționării conurilor de trafic. În ciuda faptului că posedă 
doar 137 de asemenea obiecte, acest număr înseamnă aproximativ 
două treimi din totalul conurilor fabricate până acum. 
 Malin Fritzell din Suedia a început să colecționeze păpuși de 
hârtie in anii ’60 și acum se poate lăuda cu cea mai mare colecție de 
acest tip de lucruri din lume, aceasta numărând 4720 de exemplare. 
 Jordan Michael Geller ocupă primul loc în lume în topul 
colecționarilor de adidași. El posedă 2388 de perechi de adidași la ora 
actuală iar în muzeul său de această încălțăminte din Las Vegas 2500 
de perechi. 
 Acestea fiind spuse, cred că astfel de colecții merită strânse și 
întreținute, datorită valorii sentimentale în primul rând și în al doilea 
rând, cui îi strică primul loc în lume la ceva? ■    
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I M P O R T A N Ț A  

UNEI LIMBI STRĂINE 

Denisa Taifas, 9D 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

“Necunoscând limbi străine, nicicând nu vei înţelege tăcerea 
străinilor.” 

 
Este unul din multele citate carepune in evidenta 

importanta pe care trebuie sa o acordam unei alte limbi, diferite de 
cea maternă. Cunoașterea unei limbi străine a devenit aproape 
obligatorie intr-o lume in proces de globalizare. Cele mai multe școli 
din lume au în programă și cel puțin un curs în care se predă o limbă 
străină. În majoritatea țărilor programele de învățământ prevăd ca 
prima limbă străină să se predea începând din ciclul primar sau 
gimnazial. În unele țări cursurile de limbi străine încep o dată cu 
învățământul primar, la vârsta de 6 ani. Deși numărul celor care 
studiază limbi străine în majoritate la școală este foarte mare cei 
care ajung să stăpânească limbile studiate la un nivel suficient sunt 
relativ puțini. 
   Într-o Europă care va rămâne întotdeauna multilingvă, 
învăţarea limbilor străine deschide numeroase oportunităţi către o 
carieră mai bună, şansa de a locui, lucra sau studia în altă ţară sau 
pur şi simplu de a călători. Limba vorbită devine parte integrantă 
aidentităţii şi bagajului cultural al unei persoane.Învăţarea limbilor 
străine contribuie la înţelegerea altor popoareşi culturi, este o 
modalitate de a combate xenofobia, rasismul şiintoleranţa. 
Cunoaşterea unei limbi străine este importantă pentru a tedescurca 
în viaţă deoarece limba este cel mai important mijloc de comunicare 
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şi de înţelegere cu semenii tăi. Tinerii absolvenţi termină o facultate 
cu o bună cunoaştere alimbilor de circulaţie internaţională, dar, 
dacă nu există interes personal pentru mai mult, doar studiile din 
şcoală nu sunt suficiente. Sentimentul de competenţă lingvistică 
este destul de crescutdeoarece cerinţele sistemului sunt reduse. În 
afară de facultatea deprofil (Facultatea de Limbi Străine) şi de unele 
facultăţi care ţincursurile în engleză sau franceză, în fapt, nivelul de 
limbă străină este scăzut în raport cu cerinţele angajatorilor.   
  Candidatul nici nu realizează adesea cât de slab se prezintă 
în faţa unui vorbitor nativ deoarece, reperele pe care le foloseşte în 
autoevaluare sunt prea lejere. Notele mari şi foarte mari obţinute la 
limbă străină în facultate creează un sentiment de confort, dar induc 
în eroare. Efortul de perfecţionare într-o limbă străină trebuie să fie 
zilnic, maiales pentru cei care aspiră la posturi în companii străine.   

A acorda o oră sau cel puţin o jumătate de oră zilnic, este 
dificil, deoarece deja timpul liber este mai scurt decât se doreşte, iar 
oboseala după o zi de muncă diminuează performanţa de învăţare 
în timpul rămas. Orice oportunitate de exerciţiu trebuie folosită, 
începând cu renunţarea la titrare pentru filmele de la televizor şi 
conversaţie cuprietenii în limba dorită. 
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Andrei Olaru, 9D 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Matematica modernă următeşte antrenarea 

sistemică şi gradată a gândirii elevilor în rezolvarea 
exerciţiilor şi problemelor, disciplinarea gândirii elevilor şi 

formarea capacităţii de a gândii condesat, în tensiune maximă, care solicită 
gândirea la un efort susţinut şi gradat. 
  Matematica este disciplina care, prin însăşi existenţa ei, are 
menirea de a forma o gândire investigatoare. Este ştiinţa cea mai operativă, 
care are cele mai multe şi mai complexe legături de viaţă. De aceea, se 
impune o permanentă preocupare în perfecţionarea continuă a metodelor şi 
mijloacelor de învăţământ pentru a realiza nu o simplă instruire matematică, 
ci o educaţie matematică, cu implicaţii serioase în dezvoltarea tineretului şi 
formarea lui ca om folositor societăţii din care face parte. 
Şcoala are obligaţia să facă din studiul matematicii un instrument de acţiune 
eficientă, constructivă şi modelatoare asupra personalităţii elevului. 
  În condiţiile actuale de tranziţie, şcoala românească trebuie să 
renască, să fie cu adevarat expresia vie, puternică, reală a năzuinţelor 
neamului nostru, nu numai de a-i conserva valenţele culturale şi sufleteşti 
moştenite, ci de a crea valori noi în vederea desăvârşirii fiinţei sale 
naţionale. Ea trebuie să aibă ca ideal formarea de specialişti bine pregătiţi 
profesional, capabili de a se angaja creator în efortul constructiv al ţării. 
  Epoca contemporană are nevoie de inteligenţa creatoare, de 
oameni cu gândire independentă, creativă. Jean Piaget menţionează că in 
societatea contemporană însăşi condiţia de existenţă a omului se 
concentrează tot mai mult către inteligenţă şi creativitate, adică inteligenţa 
activă. 
  Nevoia omului de a se adapta în continuu la situaţii, la procese şi 
probleme de muncă mereu noi, impun ca şcoala, o dată cu funcţia ei 
informativă, să dezvolte şi atitudinile intelectuale ale elevilor, independenţa 
şi creativitatea gândirii. O contribuţie esenţială la realizarea acestei sarcini o 
dă studiul matematicii în manieră modernă. 
  Matematica, pătrunzând în aproape toate domeniile de cercetare şi 
aducându-şi contribuţia la dezvoltarea tuturor ştiinţelor, este chemată să-şi 
îndeplinească rolul de factor esenţial la adaptarea rapidă a fiecărui cetăţean 
la cerinţele mereu crescânde ale societăţii în care trăim. Bazele unei bune 
pregătiri şi formări matematice se pun încă din clasele primare, cu accentul 
pe dezvoltarea capacităţii intelectuale ale elevilor şi a priceperii de a le 
utiliza în mod creator.  
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Studiu de specialitate: 

TEOREME DIN GEOMETRIE  
DEMONSTRATE TRIGONOMETRIC 

 
 

                                                                   »Prof. Iulieta Poaţă, 
Liceul Tehnologic Tismana 

 
1. TEOREMA BISECTOAREI 
 

Într-un triunghi, bisectoarea interioară determină pe latura 
opusă segmente proporţionale cu laturile unghiului. 
                         
                      B                                                
                       2  1                                                          
 
 
      A                    1                         C 
                          M 

Fie ABC şi un punct M  AC , astfel încât        21 BmBm                                                      

Aplicând teorema sinusurilor obţinem: 

BC

M

MC

B 11 sinsin
             CBM  

 
BA

M

BA

M

MA

B 112 sin180sinsin



          ABM  

Împărţind aceste egalităţi membru cu membru avem: 

1

1

2

1

sin

sin

sin

sin

M

M

BC

BA

B

B

MC

MA
         (1) 

Din     2121 sinsin BBBmBm          (2) 
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Din relaţiile (1) si (2)   
BC

BA

MC

MA
    (teorema bisectoarei) 

 
2.  TEOREMA ÎNĂLŢIMII 
 

Într-un triunghi dreptunghic, lungimea înălţimii dusă din 
vârful unghiului drept este media geometrică a lungimilor 
proiecţiilor ortogonale ale catetelor pe ipotenuză. 

 
 

                       

                                 C              Fie ABC . Construim ADBC                                                                 

                                           D                                       
                                                       
 
                                    2 1 
                             A                                  B                                                                            
Aplicând teorema sinusurilor obţinem: 

BD

A

AD

B 1sinsin
        

  ADC  

 
 

Prin împărţirea acestor două egalităţi membru cu membru avem: 

C

A

BD

AD

A

B

AD

DC

sin

sin

sin

sin 1

2

    (1) 

2AB    (unghiuri cu laturile perpendiculare) 2sinsin AB   

1AC    (unghiuri cu laturile perpendiculare) 
1sinsin AC   

Astfel relaţia (1) devine: DCBDAD
BD

AD

AD

DC
 2

  (teorema 

înălţimii) 
 
3. TEOREMA CATETEI 
 

 ABD

AD

C

DC

A sinsin 2 
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Într-un triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este 
media geometrică a lungimii ipotenuzei şi a lungimii proiecţiei ei 
pe ipotenuză. 
      
                                         C           
                                                     D         
                                                    1 
  
 
                                               1                                                                  
                                       A                                         B 
Aplicând teorema sinusurilor obţinem: 

AB

C

BC

A sinsin
       BAC  

BD

A

AB

D 11 sinsin
     ABD  

Împărţind aceste două egalităţi membru cu membru obţinem: 

11 sin

sin

sin

sin

A

C

AB

BD

D

A

BC

AB
  (1) 

11 sinsin)()( DADmAm    (2) 

 1)( ACm   (unghiuri cu laturile perpendiculare) 

1sinsin AC     (3) 

Din relaţiile (1); (2) şi (3) BDBCAB
AB

BD

BC

AB
 2

 

(teoreme catetei) 

Analog se demonstrează că: DCBCAC 2
.                             

 
Bibliografie: 

1. Bazele geometriei sintetice plane – D. Brînzei – Editura Paralela 45, Pitești, 2005;  
2. Probleme de geometrie – Gh. Țiteica - Editura Tehnică, București, 1981;  
3. Geometrie plană pentru gimnaziu și liceu - I. Vîrtopeanu;  
4. Metodica predării geometriei în gimnaziu – O. Popescu, V. Radu – E.D.P., București, 
1983;  
5. Lecții de geometrie elementară – J. Hadamard – Editura Tehnică, București, 1962;  
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CALCULUL PROBABILITĂŢILOR 
Dragoș Vladu, 10C 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

În 1974, Tom Leonard, profesor de statistică la universitatea din 

Warwick (Anglia) i-a trimis confratelui său Arthur Koestler următoarele 

observaţii, însoţite de o anecdotă: 

„Un fenomen de coincidenţă are, prin definiţie, 

probabilităţi infinitezimale de a se produce. Există însă o 

infinitate de evenimente susceptibile să apară ca şi 

coincidenţe în viaţa unui individ, dar care în cele din urmă nu 

i se întâmplă. Dacă am face bilanţul tuturor coincidenţelor 

posibile, am afla probabilitatea ca cel puţin una dintre ele, 

absolut remarcabilă, să se producă în decursul vieţii unui 

individ. Aş fi surprins să existe mulţi oameni cărora să nu li se 

fi întâmplat nicio coincidenţă extraordinară. 

Iată cel mai frumos caz de coincidenţă pe care-l cunosc: În 

timpul primului său curs la universitate, un nou profesor de 

statistică le prezenta studenţilor legile probabilităţii. El 

scoase o monedă din buzunar şi o aruncă în aer. Moneda căzu 

la sol, se învârti o vreme şi, sub un ropot de aplauze, se 

imobiliză în plan vertical, pe muchie. Era una dintre 

numeroasele posibilităţi de oprire a mişcării .” 
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Matematicianul Warren Weaver a calculat că şansele ca o monedă 

perfect rotundă să se oprească pe muchie în asemenea condiţii sunt de 

aproximativ una la un miliard. (Alan Vaughan, Incredible Coincidence, 

p. 198-199). 

Având în vedere ca exista sanse de 1 la miliarde ca noi sa ne 

nastem asa cum suntem, luând in calcul probabilitatea ca stramosii 

nostrii sa se fii ales unul pe celalalt, apoi ca din toate celulele care s ar 

putea transforma in embrion sa ta e dezvolte tocmai cea din care apari 

tu,  luand in considerare factorii externi ca : timpul, spatiul , societate , 

ajungi la concluzia ca  simpla existenta a unei persoane este un lant... 

 

Cei doi Walter Kellner 
În 1979, Die Beste, ediţia germană a Reader's 

Digest, a organizat un concurs în rândul cititorilor 

săi, cu titlul: „Cea mai bună aventură 

personală”. Desemnat câştigător dintre şapte 

mii de concurenţi, Walter Kellner, un pilot 

din München, a trimis o relatare în care 

povestea cum avionul său, un Cessna 421, 

s-a prăbuşit în Marea Tireniană, între 

Sicilia şi Sardinia, şi cum a supravieţuit 

graţie bărcii sale pneumatice. Anchetatorii 

de la Digest au verificat cu multă grijă 

faptele prezentate în relatare, după 

rapoartele germane şi italiene referitoare la 

accident, şi au fost pe deplin satisfăcuţi. 

Aparatul Cessna al lui Kellner, înmatriculat 

I-NUR, se prăbuşise într-adevăr în Marea 

Tireniană de la o înălţime de 3000 de metri, aşa 

cum povestea pilotul. Kellner avea să-şi primească 

premiul pe 6 decembrie, trebuind să aducă cu el barca 

pneumatică la sediul revistei. 

În dimineaţa zilei de 6, la sediul Das Beste a sosit o scrisoare, 

adresată redactorului-şef Wulf Schwartzwäller, care trebuia să-i 

înmâneze premiul lui Kellner. Ea era scrisă de un alt Walter Kellner, 

pilot şi el, care locuia la Kritzendorf, în Austria, şi care afirma că toată 

povestea era o mistificare. El pilotase acelaşi aparat Cessna timp de 

patru ani, deasupra Europei şi a Mării Mediterane şi, dacă fusese nevoit 
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să efectueze o dată o aterizare forţată datorită unor probleme cu motorul, 

la Cagliari, în Sardinia, nu căzuse niciodată în mare: un impostor 

falsificase toată aventura pentru a pune mâna pe premiu. 

Schwartzwäller era perplex. Pe cine să creadă, de vreme ce 

relatarea primului Kellner fusese verificată atât de riguros? Iar laureatul 

trebuia să sosească... 

Într-adevăr, punctual şi surâzător, el s-a prezentat la 

birourile Das Beste. După câteva politeţuri, i s-a arătat scrisoarea tizului 

său. 

El a început prin a se amuza. Da, ştia că un alt Kellner pilotase 

aparatul, dar nu ştia că purtau acelaşi prenume. Ajungând la pasajul care 

povestea aterizarea forţată a celuilalt Kellner în Sardinia, a pălit. Acelaşi 

aparat, aceeaşi zonă, aceeaşi problemă mecanică, un pilot cu acelaşi 

nume! Ce blestem apăsa asupra lor? De ce oare părea avionul a dori 

moartea celor numiţi Walter Kellner, şi de ce această înverşunare de a se 

distruge în vecinătatea Mării Tireniene? 

Nu există răspunsuri la aceste întrebări. Cei doi Kellner 

căzuseră victimă unui mister şi avuseseră norocul de a scăpa teferi. Fără 

intenţie, redactorii de la Das Beste deschiseseră o poartă spre 

necunoscut, prin care pătrundea un suflu de aer îngheţat, şi ceremonia 

de înmânare a premiului a fost impregnată de o ciudată stare de 

disconfort. [Courier, aprilie 1980, p. 12-13] 

Asa ca sansele ca 2 oameni sa poarte acelasi nume, sa isi aleagă 

aceeasi meserie, sa aleagă acelasi traseu si sa trăiască aceeasi intamplare 

sunt de 1 la multe miliarde. Si totusi, ar putea fi oare un lant de milioane 

de sala care sa fi dus inspre acest fenomen? Altfel , cum ar putea fi 

explicată aceast fenomen? Definindu l cu simplul termen de 

"coincidență "? 

  Și totuși, ar putea fi oare un lanț de milioane de zale... 
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C. D. I.  
– spațiul "lecturii de plăcere" 

 
» Prof.  Adina Ungureanu 

Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

 
 Simțim tot mai des, cu frustrare și regret, că dorința elevilor de lectură 
urmează o cale descendentă. Privind lucrurile din perspectiva adultului, a 
profesionistului în educație, a cititorului activ, a individului aflat într-un permanent 
proces de formare și autoeducare, înțelegem că dezvoltarea elevului presupune o 
indispensabilă raportare pozitivă față de documentare și informare, care se fac, 
evident, cu sprijinul lecturii. Recurgem la strategii insolite, planuri, colaborări 
interdisciplinare, ne folosim de toate resursele intrinseci și extrinseci, transformând 
problema lecturii într-un laitmotiv al demersului nostru educativ. 
 Un sprijin real în promovarea lecturii îl reprezintă Centrul de documentare 
și informare (CDI). Privit de atâtea ori cu scepticism și confundat în permanență cu 
biblioteca școlară, acesta dezvoltă o politică culturală ce favorizează actul lecturii și 
formarea competențelor necesare desfășurării acestuia. CDI susține lectura atât 
prin funcțiile sale specifice, culturală și pedagogică, cât și prin organizarea sa fizică.  
 Din perspectivă pedagogică, CDI plasează elevul în centrul procesului 
educativ, oferindu-i acces liber, dirijat, la informații, posibilitatea dezvoltării unor 
competențe info-documentare, dezvoltarea personală prin individualizarea învățării 



 

impuls   93 

și exersarea acesteia folosind metode moderne de lucru. Pe de altă parte, în ceea 
ce privește organizarea spațiului, acesta cuprinde un loc special destinat lecturii 
numit chiar "spațiul lecturii de plăcere". Dotarea centrului este un motiv în plus în 
susținerea lecturii din orice perspectivă, domeniu sau de pe orice suport (în CDI, 
alături de cărți, există calculatoare conectate la internet, CD-uri audio, video). 

 În același timp, promovarea lecturii în centrul de documentare se 
face prin activitățile organizate. Modalitatea concretă este aceea a animațiilor de 
lectură, termen atât de des utilizat în limbajul de specialitate. Autorii lucrării 
Management cultural în centrele de documentare și informare (Cluj-Napoca, 2009) 
propun mai multe tipuri de animații de lectură în funcție de factorii implicați în 
procesul de lectură: animații centrate pe locul de lectură (prezentarea colecțiilor și a 
temelor de actualitate, expoziții de noutăți, descoperirea locurilor publice de lectură, 
amenajarea spațiilor specifice etc.), animații centrate pe obiectul lecturii (cercul de 
lectură, lectura publică, lectura întreruptă, cenaclu, atelier de creație, săptamâna 
presei, concursuri de lectură etc.) și animații de lectură centrate pe lector (activități 
de socializare a lecturii, promovarea lecturii prin expoziții, mesaje scrise, afișe etc.). 

 Prin intermediul acestora, profesorul documentarist (cel care 
coordonează activitatea în CDI) încearcă să reconcilieze relația elevului cu cartea. 
Astfel, acesta își asumă rolul de coordonator care propune, dirijează, dar nu 
impune, creându-i elevului impresia de libertate totală. Pentru a-și atinge scopul, 
acela ar formării unor competențe de lectură care s-o transforme într-un act 
autonom, conștientizat ca fiind necesar, profesorul poate invoca prezența unei 
motivații ludice: elevul începe să citească pentru a se amuza, a se relaxa, a-și 
umple timpul liber. Cărțile îi sunt propuse în funcție de preferințe sau curiozități, sau 
la sfatul unor colegi. Citind astfel, ei își formează propriile criterii de selecție. 
Bineînțeles că, pentru început vor prefera lecturi ușoare, care să se bazeze un fir 
narativ linear, fară prea multă descriere sau implicații științifice sau psihologice. 
Lectura de plăcere este cea care dă naștere cititorului permanent, pasionat. Ea nu 
trebuie să fie constrângătoare și trebuie să aibă o sferă cît mai largă. Retras în locul 
lecturii de plăcere, elevului trebuie să i se ofere posibilitatea de a căuta, de a studia 
fondul de carte, de a cerceta domeniile, de a experimenta. Este una dintre șansele 
ce i se oferă pentru a se regăsi într-un anumit tip de lectură. Dacă solicită ajutor, 
profesorul documentarist trebuie să posede capacități empatice deosebite și, 
totodată, multă răbdare în fața capriciilor tinerilor cititori care par să aștepte primul 
obstacol pentru a renunța la incursiunea lor în lumea cărților. În același timp, ei pot 
fi stimulați prin diferite jocuri sau apelând anumite tertipuri, cum ar fi acordarea unor 
recompense, acordarea unor roluri importante în organizarea fondului documentar 
sau în susținerea unor activități în cadrul CDI. Efectuarea acestor pași mici în 
universul lecturii presupun sprijin, încredere, susținere și asistență permanentă. 
Lipsa interesului pentru lectură poate fi justificată și prin faptul că tinerii sunt victime 
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ale fluxului mare de informații. Plăcerea lecturii trebuie să vină și pe filiera unui 
amplu proces de selecție, iar pentru perfecționarea acestui sistem profesorul este 
responsabil în calitatea sa de mediator. 

 Abia după ce este trecută prima etapă,dacă ea ajunge să fie depășită,  
profesorul poate concepe activități cu un grad de dificultate mai mare care să-i 
instige pe elevi la discuții privind cărțile citite. De multe ori răspunsurile la acest tip 
de provocare nu sunt pozitive, mulți considerând lectura un act intim, ce provoacă 
trăiri și sentimente imposibil de redat în mod public. Totuși, în urma unui astfel de 
dialog elevii își dezvoltă capacitatea de argumentare și persuasiune. Ei analizează 
opera citită și îi creează un suport de susținere în fața celorlalți, devenind astfel 
cititori avizați și critici. Lectura de plăcere trebuie să aibă, totuși, ca finalitate 
cunoașterea și dezvoltarea personală. Cunoașterea obținută prin plăcerea lecturii 
pare să fie o formă ideală și trainică și, totuși, atât de utopică pentru mulți. 
Profesorul documentarist trebuie să se asigure că elevul înțelege ceea ce citește, 
că are instrumentele necesare decodificării textului, că poate să poarte un dialog pe 

baza acestuia și să-l încurajeze în demersurile lui. ■ 
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SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA 
» Prof. Claudiu Mărăcine 

CNTV Târgu Jiu 
      Actualul sistem politic se caracterizează ca unul pluripartidist ale cărui 
baze au fost puse prin revenirea la regimul democratic, după Revoluţia din 
Decembrie 1989 in care soţii Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost executaţi, 
punându-se astfel capăt regimului totalitar comunist ce fusese instaurat in urma 
abdicării forţate a Regelui Mihai I la 30 decembrie 1947. 
      În aceste condiţii, noua putere politică, Frontul Salvării Naţionale,  organ 
provizoriu al puterii de stat rezultat după revoluţia română din 1989, al cărui 
preşedinte a fost Ion Iliescu,  a adoptat o nouă Lege fundamentală a statului, 
Constituţia din 1991, adoptată in şedinţa Adunarii Constituante din 21 noiembrie 
1991, şi a intrat in vigoare în urma aprobarii ei prin Referendumul Naţional din 8 
decembrie 1991. Noua Constituţie a fost inspirată din Constituţia din 1923, 
promulgată de Regele Ferdinand, însă România nu devenea o Monarhie 
Constiţutională  ca o ,,reparaţie istorică ’’la abdicarea forţată a Regelui Mihai, ci o 
republică aşa zisă semi-prezidenţială  asemeni sistemului francez a celei de a 
cincea  republici. 
       Constituţia din 1991,modificată in 2003, are înscrise principii politice 
democratice ca: separaţia puterilor in stat- legislativă, executivă şi judecătorească; 
suveranitatea naţiuni ; drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi pluralismul politic, care in 
societatea românească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale. 
Partidele politice contribuie la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_rom%C3%A2n%C4%83_din_1989
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Iliescu
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respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială şi promovează statul de 
drept în care nimeni nu este mai presus de lege. 
       Printre primele partide apărute pe eşichierul vieţii politice din România 
post-decembristă au fost cele istorice sau tradiţionale. De altfel, România a fost 
singura ţară din Europa Centrală şi de Est în care partidele continuatoare ale unor 
formaţiuni interbelice au înregistrat un succes electoral semnificativ în primele 
alegeri de după 1989 şi nu numai. În acest sens, prima manifestare politică a fost 
apelul lansat, la 22 decembrie 1989, pentru intrarea în legalitate a Partidului 
Naţional Ţărănesc, semnat de către câţiva dintre supravieţuitorii ,,holocaustului” 
comunist – Corneliu Coposu, Ion Diaconescu.  
       Partidul Naţional Liberal (PNL), următorul partid istoric revenit pe scena politică, 
continuator al PNL-ului istoric, a fost reînfiinţat oficial la 15 ianuarie 1990. Partidul a 
fost condus până în martie 1990 de un Comitet de iniţiativă alcătuit din Radu 
Câmpeanu, I.V. Săndulescu şi Dan Amedeo Lăzărescu. La sfârşitul lunii martie 
1990 a avut loc primul Congres al partidului, în cadrul căruia au fost adoptate 
Statutul şi Programul şi au fost alese organele de conducere. Preşedinte al noului 
PNL a devenit Radu Câmpeanu, propus ulterior drept candidat la alegerile 
prezidenţiale pentru scrutinul din 20 mai 1990. Cel de-al treilea partid politic înscris 
în mod oficial în România a făcut parte tot din categoria celor tradiţionale: Partidului 
Social Democrat Român (PSDR). Demersul de a reintra în viaţa publică a aparţinut 
unui grup de iniţiativă format la 24 decembrie 1989 şi condus de fostul deţinut politic 
Anton Dimitriu, fost secretar general al Partidului Social Democrat Independet 
(PSDI) – desfiinţat abuziv în 1948. Partidul a fost înregistrat oficial la 18 ianuarie 
1990, sub denumirea de Partidul Social-Democrat Român, avându-l ca preşedinte 
de onoare pe Anton Dimitriu, iar ca preşedinte al Comitetului Provizoriu– pe Sergiu 
Cunescu (preşedinte între1990-1999)  
   La alegerile din 20 mai 1990, FSN a obţinut o victorie categorică: 66,31% 
din voturile pentru Adunarea Deputaţilor şi 67,2% din voturile pentru Senat, 
trimiţând în forurile legislative 263 deputaţi şi 91 senatori, din totalul de 387, 
respectiv 119. Candidatul partidului la alegerile prezidenţiale, Ion Iliescu, a obţinut 
85,07% din voturi, devenind, astfel, primul preşedinte al României ales după 
Revoluţia din decembrie 1989. La 17 iunie 1990 a fost învestit primul guvern 
rezultat în urma alegerilor din mai 1990. Prim-ministru al acestui guvern a fost numit 
tot Petre Roman.Lunile ianuarie – februarie au adus şi alte înscrieri de partide 
politice (nu mai puţin de 21), de această dată predominând tipurile noi, printre care: 
Mişcarea Ecologistă din România (11 ianuarie 1990), definită în platforma-program 
drept „un curent larg de opinie publică şi de acţiune socială independentă, cu 
caracter democrat, pacifist şi umanist” şi Partidul Ecologist Român (16 ianuarie 
1990); Partidul Democrat Agrar din România (29 ianuarie 1990), bazat pe 
„asigurarea celor trei securităţi: alimentară, socială şi naţională” sau Partidul 
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Democrat (6 februarie 1990), ca şi Partidul Unităţii Naţionale Române (15 martie 
1990); Partidul Socialist Democratic Român, Uniunea Democrat - Creştină, Partidul 
Unităţii Democratice, Partidul Uniunii Creştine din România, Partidul Progresist, 
Partidul Naţional - Democrat, Partidul Liberal (al Libertăţii) din România, Partidul 
Ecologist - Umanist din România, Partidul Unităţii Democratice din Moldova, 
Partidul Socialist - Liberal, Partidul Ţărănesc Român, Partidul Liber Democrat, 
Partidul Social - Democrat Agrar din România, Partidul Republican. Legislaţia 
extrem de permisivă (condiţia celor minimum 251 de membri), precum şi 
descătuşarea explicabilă într-o societate care tocmai s-a eliberat de tirania 
partidului unic justifica, într-un fel, explozia multipartidistă care a urmat. 
    Principala autoritate publică este reprezentată de către Parlament, organul 
reprezentativ suprem al poporului român  şi unica autoritate legiuitoare a ţării. Este 
ales prin vot universal, direct si liber exprimat de către cetăţenii românii in vârstă de 
minim 18 ani. Parlamentul României este bicameral format din Adunarea deputaţilor 
şi Senat ale cărui lucrări de şedinţa  se desfăşoară in Casa Poporului, a doua cea 
mai mare clădire administrativă ca suprafaţă din lume după Pentagon, sediul central 
al Ministerului Apărării din Washington D.C. ( S.U.A). 
   Sistemul politic din România, un sistem politic al democraţiei 
reprezentative s-a consolidat prin alternarea la guvernare şi respectiv alternarea 
preşedinţiilor la Cotroceni, la început cu un mandat de patru ani ,iar din 2003, când 
a fost modificată Constituţia,cu un mandat la cinci ani. Preşedintele României 
reprezintă statul român, veghează la respectarea Constituţiei, exercită funcţia de 
mediere intre Puterile statului, numeşte Primul Ministru care la rându-l sau 
formează guvernul ,beneficiind de o majoritate politică stabilă în Parlamentul 
României. Astfel din 1990 până in prezent s-au succedat la Cotroceni următorii 
preşedinţi : Ion Iliescu 1990-1992(FSN),1992-1996(PDSR),2000-2004(PSD);Emil 
Constantinescu 1996-2000(CDR);Traian Basescu,2004-2009(Alianta D.A.),2009-
2014(PD-L)  si Klaus Werner Iohannis din 2014 pana in prezent  din partea P.N.L. 
    In concluzie,putem afirma că se impune in societatea romanească o 
dezbatere natională  asupra formei de organizare statală si implicit asupra 
sistemului  politic dorit de natiunea română  si  finalizarea cu un referendum 
national  care sa pună capăt  actualului sistem politic lipsit de proiecte naţionale, 
deoarece dă naştere unor lupte politice ineficiente intre grupurile politice cu interese 
consolidate ,lupte purtate in confuzia emisă de actuala constituţie fara substanţă. 
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ROLUL PROIECTELOR EUROPENE  

ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A ELEVILOR  
 

» Prof. Maria Şchiopu,  
Colegiul Economic “Hermes” Petroşani 

 
 Educația românească este în plin proces de modernizare și de adaptare la 
realitățile și nevoile societății secolului XXI, iar acest lucru este cunoscut și apreciat de 
partenerii noștri europeni. Dezvoltarea învățământului, în sensul convergenței sale 
totale și sustenabile cu piața muncii, este posibilă doar dacă se depun eforturi susținute 
din partea tuturor actorilor implicați 

Problematica şi imperativele perfecţionării continue a învăţământului de toate 
gradele nu sunt teme noi pentru cunoscători, dar actualitatea şi necesităţile pe care le 
implică sunt azi mai presante decât ieri şi, cu siguranţă, vor fi de actualitate, impunându-
se în atenţia unor foruri internaţionale: Organizaţia Naţiunilor Unite, prin agenţia sa 
specializată, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie şi Cultură (UNESCO), alte 
agenţii ale ONU şi organizaţii guvernamentale, întreţin relaţii cu UNESCO sau 
finanţează proiecte educaţionale, cu convingerea că astfel îşi pot atinge, direct sau 
indirect, scopurile pentru care au fost create. Consiliul Europei cu sediul la Strassbourg 
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sau Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.E.C.D.) cu sediul la 
Paris, dispun de divizii specializate care realizează studii comparative şi de sinteză cu 
privire la problematica sistemelor educative contemporane, demonstrând şi pe această 
cale că dezvoltarea nu poate fi realizată decât pe baza educaţiei”. Cu alte cuvinte, ele 
recunosc şi acţionează în ideea că educaţia şi resursele umane bine pregătite 
reprezintă baza ineluctabilă a oricărui progres în oricare domeniu social. 

Documente importante ale Uniunii Europene, precum şi unele documente de 
politică şcolară din România, stabilesc o relaţie directă, dar complexă, între progresul 
societăţii cunoaşterii şi calitatea educaţiei; aceasta din urmă, la rândul ei, este corelată 
cu creşterea calificării şi prestaţiilor profesionale ale corpului didactic. În consecinţă, 
sunt necesare eforturi de definire a profesionalismului didactic, a proceselor de natură 
să asigure funcţionarea acestuia la parametrii superiori de eficienţă şi eficacitate. Pe de 
altă parte, studii internaţionale şi autohtone au remarcat persistenţa unor discrepanţe 
între schimbările preconizate de reformele şcolare şi serviciile oferite de sistemele de 
formare a cadrelor didactice sau între concepţia si practica efectivă a profesionalizării 
cadrelor didactice. Descrierea naturii, dimensiunilor, cauzelor, neconcordanţelor şi, 
desigur, dezvoltarea unor strategii de intervenţie corective şi ameliorative sunt subiecte 
de discuţie, de interes deopotrivă ştiinţific şi practic10. 

Multiple studii evidenţiază că dezvoltarea la maxim a potenţialului elevilor este 
determinată în mare măsură de calitatea prestaţiei profesorilor. Rezultatele studiilor 
sugerează că pregătirea continuă a cadrelor didactice conduce la creşterea realizărilor 
şcolare ale elevilor şi indică, de asemenea, că pregătirea cadrelor didactice poate 
asigura mijloace mai puţin costisitoare pentru creşterea performanţelor elevilor decât s-
ar realiza prin reducerea mărimii claselor sau suplimentarea numărului orelor de studiu 
în şcoală. Între investiţiile în calitatea pregătirii cadrelor didactice şi rezultatele şcolare 
ale elevilor  s-au constatat corelaţii pozitive. 
 În acest context, am participat împreună cu alți colegi la proiectul internațional 
"Tehnici Inovative de Predare - Învăţare aplicabile în formarea profesională a elevilor". 
Profesorii participanţi trebuie să aibă o atitudine pozitivă privind utilizarea metodelor 
moderne cu caracter inovativ în scop didactic, cu tot ce înseamnă suportul e-learning 
aplicat în procesul educaţional şi consideră că formarea pe tot parcursul vieţii este mai 
necesară lor decât oricui altcuiva, deoarece ei trebuie sa fie conectaţi în permanenţă la 
tot ceea ce înseamnă nou, modern şi aplicabil, la tot ce-l interesează pe elev, şi care 
poate fi insinuat acestuia în scopul construirii şi consolidării de noi achiziţii de abilităţi şi 
competenţe; 
  Proiectul "Tehnici Inovative de Predare - Învăţare aplicabile în formarea 
profesională a elevilor" şi-a propus să consolideze dezvoltarea şi perfecţionarea 
metodelor de predare, prin utilizarea instrumentelor e-learning în procesul educativ: 
utilizarea platformelor moodle, bloguri, siteuri de internet, metode AEL, wiki, printr-un 
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schimb de experienţă ce s-a realizat într-un singur flux la Colegiul Vocaţional din cadrul 
Centrului Şcolar Ptuj-Slovenia;  

Proiectul a vizat transferul, îmbunătăţirea, actualizarea competenţelor , a 
metodelor şi practicilor inovatoare în domeniul formării profesionale, deplasarea 
accentului de la teorie la punerea în practică a competenţelor, ducând deci la stimularea 
dezvoltării forţei de muncă în zonele defavorizate, dezvoltarea competenţelor-cheie la 
elevi, în scopul promovării adaptabilităţii şi flexibilităţii pe piaţa muncii, facilitând tranziţia 
de la şcoală la viaţa activă. 

Obiectivul general al proiectului a fost în concordanţă cu obiectivele specifice 
la nivel naţional acela de promovare a calităţii în educaţia şi formarea profesională 
iniţială şi în cea continuă, pentru a facilita tranziţia de la şcoală la viaţa activă; 
La nivelul beneficiarilor obiectivele specifice au vizat: 
-  cunoaşterea de metode didactice moderne utilizate în UE ; 
- utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare sub formă de platforme de învăţare 
cu aplicabilitate în procesul educaţional modern pentru realizarea unor ore mai 
atractive; 

În cadrul proiectului au avut loc dezbateri pe tema: “Tehnici inovative de 
predare – învăţare, contribuind la motivarea elevilor şi la dezvoltarea profesională a 
acestora” realizate de profesorii colegiului sloven despre importanţa utilizării 
instrumentelor e-learning în procesul de predare-învăţare. S-au  prezentat instrumentele 
e-learning utilizate de ei în  procesul didactic: platforma moodle, metode AEL, bloguri, 
siteuri, wiki ; 

Dezbaterea a fost  însoţita de prezentarea platformei moodle şi a aplicaţiilor 
care se realizează pe aceasta platformă la diferite discipline realizate în cadrul 
colegiului sloven: limbă şi comunicare,  matematică şi ştiințele naturii, tehnologii. 

 
Accentul s-a pus pe formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie, măsura în 

care acestea pot fi operaţionalizate prin activităţi de învăţare, exemple de bună practică; 
În cadrul atelierelor de lucru, a avut loc prezentarea platformei moodle, în vederea 
desfăşurării activităţilor pe această platformă , profesorii români, sub îndrumarea 
mentorului stagiului au parcurs toate setările necesare în vederea accesării 
instrumentelor platformei: introducerea unui curs, accesarea forumului, setarea şi 
editarea unui forum de discuţii pentru o lecţie, adăugarea unei resurse, a unui link. 
  De asemenea, profesorii români împreună cu profesorii sloveni au editat un 
forum de discuţii pe platforma Moodle la secvenţa de curs afişată din unitatea de 
învăţare. Ei au adăugat, de asemenea, resurse legate de tema unităţii de învăţare ( au 
creat o legătură către un fişier sau către o pagină web externă, s-au adăugat link-uri ). 
În acest fel se vor dezvolta competenţele elevilor care vor şti să acceseze şi alte 
resurse de învăţare pentru a se documenta, selectând astfel informaţia dorită în funcţie 
de disciplină;  
– realizarea de web-quest-uri pentru elevi, în funcţie de disciplina predată în scopul 
autoevaluării acestora. Se vizează dezvoltarea la elevi a următoarelor competenţe - 
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cheie: comunicarea în limba maternă, comunicare în limbi străine, competenţe în 
matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie, competenţe în utilizarea 
noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie, competenţe de lucru în echipă, 
competenţe de relaţionare interpersonală şi, spirit de iniţiativă, competenţe 
antreprenoriale, dezvoltarea competenţelor culturale şi a spiritului civic. 
În concluzie, în cadrul acestor proiecte interacționează atât elevii, cadrele didactice  dar 
și comunitatea. Dacă în cazul cadrelor și al elevilor se dezvoltă și se consolidează 
anumite capacități, atitudini, competențe, în cazul comunității aceasta câștigă oameni 
mai bine pregătiți pentru a face față integrării în societate dar și posibilitatea încheierii 
de parteneriate sau chiar înfrățiri cu alte comunități europene. Dezvoltarea profesională 
nu este numai a cadrelor didactice, dar și a elevilor, deoarece competențele de 
comunicare, lucru în echipă, colaborare, utilizare TIC , cultivarea unei atitudini empatice, 
toleranțe, sunt premisele unei integrări adecvate în societate. 
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VISUL LUI „ACASĂ” 
 

» Prof. Daniel Murăriţa 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 

 

„Eu fugeam de ei, iar ei nu mă luau în seamă” 
GIOVANNI PAPINI 

 

 
 

Trăim şablonard, viaţa e un reflex, un şir al lui Fibonacci 
doldora de stereotipii ce se izbesc finalmente într-o oglindă. 
Imaginea ne continuă, cioburile devin fluide… Victimele 
propriilor invenţii, invenţii, înainte de toate, lingvistice, suntem 
când abstracţii disipate numeric, când abstracţii nominal-
discursive. Din când în când ne mai decopertează de întâmplare 
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durerea. Radiografii neprevăzute ne proiectează pe cerul 
conştiinţei, ne amintim de noi înşine şi… surâdem… 

Mi-l imaginez deseori pe Cristos jucându-se, desenând naiv 
nori, linii curbe, coame de deal mângâind zburdalnice tropotiri 
de cal, copaci înfigându-şi blajin verdele în azur. Mi-l imaginez 
deseori pe Cristos vorbind bonom cu Freud şi, cumva, prelungiri 
ale unui fir de praf solar, consolându-se reciproc. Din tablou se 
deşiră apoi culorile blânde ale cuvântului, cântecul paşilor făcuţi 
împreună în trăire şi Freud pleacă posac să îşi scrie psihanaliza. 
Îmi amintesc, Freud trebuie să fi fost foarte irascibil, sceptic, 
iscoditor. Un ciufut pus pe reconsiderări radicale. Manipulând 
prejudecăţi, scormonind, scormonindu-se pe sine, era într-o 
perpetuă pre-facere. Fără să-şi fi dat seama, poate a avut noroc, 
poate că asemeni lui Galileo a intuit ce trebuia situându-se în nişa 
timpului favorabilă şi s-a afundat în sine ca un Arhimede 
vizionar. Aflat acolo, a privit atent orizontul strecurat printre 
atâtea perdele ale aparenţei. Faldurile imediatului nu s-au înghiţit 
concentric lăsând pe suprafaţa erodată a palimpsestului psihic 
doar pete. Zvâcnirea avea relief! A contat cum îl cheamă sau că îşi 
va face din asta un nume? Freud? De fapt care este numele lui, ce 
înseamnă în vertijul faptului comun? Cred că nimic. Contează, 
probabil, prin ce a transcris cu acribie, ca un secretar devotat, din 
meandrele întâmplării de a fi... Simpatic, enunţa că ai nevoie de 
un vis pentru a suporta realitatea. Ce e visul? Cine e visul? Să fii 
tu? Să fiu eu? Cărui pronume să-i vină mai bine mantia onirică?... 
Sau poate avem nevoie de o realitate pentru a ne suporta propriul 
vis. Visul realităţii şi realitatea visului, realitatea şi realitatea visului, 
iată paradoxala dialectică peregrinată prin hăţişurile obscure ale 
inconştientului! Dar ce e visul!? Ce este acest déjà vu care ne 
cotropeşte mirările? Să fie vidul în care libertăţile sunt posibile, 
trupurile noastre fiind puse în parantezele devenirii… Să fie 
bucuria fără punctuaţie a întâlnirii celuilalt… Să fie nesfârşitul 
nisip din clepsidra copilăriei sau marea cu pescăruşi vâslind 
peste ridurile apei să salute peştii… Or religia temeinică dăltuită 
în piatra sacră a ADN-ului fiecăruia sau iubirea care nu ne 
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abandonează epuizărilor materiei… Iluzie! Toţi suntem Freud. 
Fiindcă nu există redempţiune în vis, cu Cristos am stat cu toţii 
de vorbă şi, într-un fel, am plecat toţi împliniţi şi dezamăgiţi 
deopotrivă. Aşa cum din mintea lui Freud au evadat, dintr-un 
avânt copilăresc, şi Jung, şi Adler pentru că viaţa e un citat din 
memoria plină cu vise a Lui. Dar noi, în acest citat, ce rost să mai 
avem?...   

Ne contaminează dorul de a fi pretutindeni acasă şi, astfel, 
visul, orice ar însemna el, ne corupe şi ne înfrânge. Renunţarea la 
el nu e posibilă, zodia lui e invazivă, destinul pecetluit. Şi în 
zadar ne tot întrebăm, oare câţi ani din viaţă îi visăm şi cum şi 
când cade punctul într-un firesc nebănuit? ■ 
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