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ARGUMENT 

 

Concursul şi Simpozionul purtând numele academicianului Solomon Marcus 

reprezintă una dintre căile prin care ideile, concepţiile sale, exprimate în numeroasele 

volume şi studii publicate de-a lungul anilor pot prinde viaţă în rândul tinerelor 

generaţii. Conotaţia de „interdisciplinar” vizează una dintre ideile favorite ale 

academicianului – aceea că pentru o înţelegere şi o cunoaştere a lumii în unitatea, 

totalitatea ei trebuie descoperit numitorul comun al fenomenelor, al faptelor specifice, 

iar acest lucru se poate realiza pintr-o reconfigurare a viziunii educatorilor şi a elevilor 

care pot face maleabile graniţele dintre discipline. Segmentarea cunoaşterii în 

discipline are avantaje, dar şi dezavantaje şi, de aceea, Solomon Marcus şi proiectul 

care îi poartă numele ne invită să depăşim obstacolele impuse de aceste graniţe în calea 

cunoaşterii temeinice a lumii „complicate la prima vedere”, dar având o ordine a ei, 

ascunsă, camuflată, care ne provoacă permanent la descoperire. Această descoperire 

este numită de către Solomon Marcus „jocul cel mare, căruia îi sunt dedicate 

deopotrivă arta şi ştiinţa”. Proiectul a invitat prin activităţile sale toţi profesorii şi 

elevii care conştientizează necesitatea unei cunoaşteri autentice să se prindă în acest 

JOC, un joc interdisciplinar şi transdisciplinar deopotrivă.  

Prezentul volum cuprinde lucrări ale profesorilor şi ale elevilor care au participat 

la Simpozionul Național „Solomon Marcus”, în  aprilie 2015. Această manifestare este 

parte a Proiectului-Concurs Interdisciplinar „Solomon Marcus”, inclus în ambele 

calendare ale Ministerului Educației Naționale: Calendarul Concursurilor Naționale 

Școlare 2015 (secțiunea Concursuri Școlare Interdisciplinare și Transdisciplinare, 

poziția 3) și Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2015 

(poziția 198).  

O parte importantă a proiectului a constituit-o Simpozionul Național „Solomon 

Marcus”, o sesiune de comunicări ştiinţifice destinată cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar şi universitar, studenţilor şi elevilor. Simpozionul a fost 

organizat pe patru secţiuni, pe care le vom prezenta în continuare. 
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Scena „Artelor” conţine lucrări ce valorifică elemente din domeniile: literatură, 

religie, mitologie, artă plastică, fotografie, cinematografie, muzică. 

Scena „Didactică” include lucrări care evidenţiază disponibilitatea inovativă a 

cadrelor didactice în a crea  „scenarii didactice, altfel”. Au fost acceptate şi lucrări de 

diseminare ale proiectelor europene/cursurilor de formare continuă în străinătate, care 

evidenţiază bune practici în educaţie. 

Scena „Universaliilor” cuprinde lucrări ce valorifică elemente de conţinut din 

domeniile: istorie, geografie, ştiinţe umaniste etc. 

 Scena „Abstractă” cuprinde lucrări valorificând elemente de conţinut din 

domeniile: matematică, fizică, chimie, noile tehnologii.  

 

Prof. dr. Mihaela-Alina Chiribău-Albu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENA „ABSTRACTĂ” 
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UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCAŢIONALE MATEMATICE  

LA CLASELE PRIMARE 

 

Prof. învăţământ primar, Dima Adriana, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

 

 Softul educational reprezintă un program proiectat în scopul utilizării sale în procesul de 

predare – învăţare – evaluare, fiind un mijloc de învăţare interactiv, antrenant, care oferă posibilitate 

de individualizare. Este realizat în funcţie de anumite cerinţe pedagogice şi conţinuturi (conţinut 

specific, caracteristici ale grupului ţintă, obiective comportamentale şi anumite cerinţe tehnice: 

asigurarea unei interacţiuni individualizate, a feedback-ului secvenţial şi a evaluării formative). 

Cuvinte cheie: soft  educational,  evaluare,  conţinut  interactive. 

 

 Calitatea unui soft educaţional este dată de gradul de interacţiune cu utilizatorul (elevul), de 

aceasta depinzând măsura în care se produce învăţarea şi de flexibilitatea programului ce presupune 

individualizarea parcursului în funcţie de reacţiile elevului. Bazându-se pe caracterul atractiv şi 

antrenant al jocului didactic, softurile educaţionale se pot folosi cu succes la aprofundarea materiei, 

dar şi la scoaterea din impas a elevilor ce înregistrează rezultate mai slabe la învăţătură. 

 Softurile educaţionale acţionează favorabil asupra elevilor, atât în procesul didactic de 

predare-învăţare, cât şi pentru evaluara şi atingerea unor performanţe. 

 Elevii căpătă încredere în capacităţile lor, siguranţă şi promptitudine în răspunsuri, deblocând 

astfel potenţialul creator al acestora. Dacă softul educaţional a fost ales cu discernământ şi este 

accesibil clasei de elevi vizate, succesul este garantat. Un exemplu de lecţie derulată cu ajutorul unui 

soft matematic pentru elevii clasei I, arată astfel:  

 

Unitatea tematică: „Lumea poveştilor” 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Matematica şi explorarea mediului 

Subiectul: operaţii cu numere naturale în concentrul 0-100 fără  trecere peste ordin  

Forma de realizare: lecţie integrată 

Tipul lecţiei: consolidare 

Discipline integrate: Muzică şi mişcare 

Competenţe generale: 

 Utilizarea numerelor în calcule elementare 

Competenţe specifice: 

1.1 Recunoașterea numerelor în concentrul 0 - 100; 
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- recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri  

- recunoașterea cifrelor pe tastele unui calculator sau ale altor resurse digitale; 

- citirea numerelor de la 0 la 100; 

- scrierea numerelor de la 0 la 100; 

- numărarea înainte și înapoi, în variante complete sau de la un punct al seriei, din 1 în 1, cu/fără 

manipularea obiectelor;  

- explorarea mediului înconjurator pentru a identifica si numara fiinte si lucruri; 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 – 100; 

- ordonarea unor numere date, crescator sau descrescator;   

- completarea unor serii numerice; 

- identificarea numerelor lipsa de pe axa numerelor, în situatia în care se dau doua numere;  

1.4. Efectuarea de adunari si scaderi în concentrul 0 – 100,; 

- rezolvarea de exercitii de adunare si scadere;  

-folosirea unui calculator pentru operatii simple de adunare si verificarea rezultatelor cu ajutorul 

obiectelor; 

Competenţe integrate: 

Muzică şi mişcare 

2.1. Cântarea în colectiv, asociind miscarea sugerata de text  

- reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, pronunţând corect cuvintele 

Obiective operaţionale: (urmărite prin efectuarea sarcinilor de lucru) 

a) cognitive 

OC 1 - să identifice numărul elementelor într-o mulţime; 

OC2 – să numere în concentrul 0 - 100; 

OC3 – să formeze scara numerică; 

OC4 – să rezolve probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere . 

b) psiho-motorii 

OPM1: să-şi coordoneze mişcările pentru a stabili corespondenţe, pentru a scrie cifrele pe tastatură;  

OPM2: să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învăţător; 

c)afective 

 OA1: vor manifesta interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate; 

 OA2: vor manifesta interes pentru decodificarea mesajului scris cu ajutorul unui sistem de simboluri. 

 

Sarcini de lucru pentru ale softului educaţional „Piticii ştiu să socotească” 

1. Ordonează numerele de la 44 la 51, în ordine crescătoare, apăsând click cu mouse-ul pe fiecare 

număr, în ordinea potrivita; 
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2. Ordonează numerele de la 68 la 59, în ordine descrescătoare, apăsând click cu mouse-ul pe 

fiecare număr, în ordinea potrivita; 

3. Dă click pe rezultatul corect pentru fiecare adunare; 

4. Dă click pe rezultatul corect pentru fiecare scădere; 

5. Alege printr-un click  melodia preferată a piticilor, citind mai întâi numele cântecelor: „Piticii 

voinicii”, „În pădurea cu alune” sau „Primăvara a sosit” 

6. Alege printr-un click imaginile care îţi arată pătuţul potrivit pentru pitici, casuţa potrivită şi 

tacâmurile potrivite. 

7. Arată-i Albei ca Zăpada ce cadou îşi doreşte fiecare pitic, rezolvând adunările prin alegerea 

răspunsului corect. Apasă click pe suma corectă şi vei descoperi cadoul potrivit! 

8. Scrie  denumirea operaţiilor în chenarul alăturat lor , folosind tastatura: adunare sau scădere? 

9. Scrie denumirea rezultatului operaţiilor în chenarul alăturat lor, folosind tastatura: suma sau 

diferenţă?  

CUM AM PROCEDAT? 

 Prezentarea a rulat pe calcuatorul conectat la proiector, elevii venind pe rând la tastatură şi 

mouse, realizând sarcinile de lucru, în timp ceilalţi urmăreau corectitudinea celor lucrate. 

Exemple de enunţare a sarcinilor de lucru ca pentru elevi: 

• „Ordonează numerele, apăsând clik pe fiecare număr, în ordinea potrivită! Dacă alegi corect, 

numerele se vor duce singure la locul lor!” 

• „Alege printr-un click rezultatul corect al adunării!” 

• „Citeşte denumirea cântecului şi alege-l printr-un click pe cel al piticilor!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROSCOP DE SCANARE CU EFECT TUNEL 
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Prof. FLORESCU DRAGOŞ – DECEBAL, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

 

Rezumat: STM este prescurtarea de la „Scanning Tunnel Microscopy” sau „Scanning Tunnel 

Microscope” ceea ce în traducere în limba română înseamnă „Microscop de scanare cu efect tunel”. 

Russell D.Young de la de la National Bureau of Standards a fost primul care a combinat detectarea 

curentului de tunel cu dispozitivul de scanare, cu scopul de a obţine informaţii despre natura 

suprafeţelor metalelor. Instrumentul, numit Topografiner, aplica între un vârf şi suprafaţă (z) o 

tensiune constantă, curentul de tunelare rămânând constant atât timp cât vârful scana suprafaţa. 

Problema instrumentului era găsirea unei izolaţii adecvate împotriva vibraţiilor pentru a permite 

deteminarea precisă a poziţiei vârfului. 

Cuvinte-cheie:  microscopie, efect, tunel, scanare, electroni 

 

STM este prescurtarea de la „Scanning Tunnel Microscopy” sau „Scanning Tunnel 

Microscope” ceea ce în traducere în limba română înseamnă „Microscop de scanare cu efect tunel”. 

Russell D.Young de la de la National Bureau of Standards a fost primul care a combinat detectarea 

curentului de tunel cu dispozitivul de scanare, cu scopul de a obţine informaţii despre natura 

suprafeţelor metalelor. Instrumentul, care a fost numit Topografiner  şi care a fost dezvoltat între anii 

1965 şi 1971, aplica între un vârf şi suprafaţă (z) o tensiune constantă, curentul de tunelare rămânând 

constant atât timp cât vârful scana suprafaţa. Coordonatele x, y, şi z ale vârfului erau înregistrate. 

Acest principiu a fost ulterior utilizat la STM. Problema instrumentului era găsirea unei izolaţii 

adecvate împotriva vibraţiilor pentru a permite deteminarea precisă a poziţiei vârfului.  

Această problemă de mecanică a fost rezolvată de Gerd Binnig şi Heinrich Rohrer, de la 

laboratoarele de cercetare IBM din Elveţia în 1981. Ei au primit Premiul Nobel în Fizică în 1986 

pentru descoperirea rezoluţiilor la nivel atomic cu ajutorul STM. La festivitatea de premiere ei au 

recunoscut meritele studiilor iniţiale ale lui Russell D.Young. 

STM este un microscop non-optic care „trece/ scanează” cu o sondă electrică (un vîrf foarte 

ascuţit), peste suprafaţa studiată şi detectează un curent electric ce se stabileşte între vârf şi suprafaţă. 

Acest curent este curentul de tunelare, aşadar STM foloseşte principiile mecanicii cuantice. 

Din punctul de vedere al mecanicii cuantice, există o probabilitate diferită de zero ca 

microparticula, deşi are energia mai mică decât înălţimea barierei, adică E< Uo, să traverseze bariera 

de potenţial şi să ajungă în regiunea III, dincolo de peretele din dreapta, situat în punctul de 

coordonată x = l. Acest fenomen de traversare a barierei de potenţial se numeşte efectul tunel şi a fost 

descoperit în 1928 de George Gamow. 
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                           Fig.1                     Fig.2 

Functionarea unui STM se bazeaza pe efectul tunel. Schema de principiu a unui STM conţine 

un vârf extrem de ascuţit care este „plimbat” pe suprafaţa studiată, iar între vîrf şi suprafaţă apare un 

curent de tunelare. Curentul apare datorită electronilor din vârf care sar pe suprafaţă sau invers în 

funcţie de polaritatea aplicată între vârf şi suprafaţă. Ba mai mult, dacă separarea dintre metale este 

suficient de mică (de ordinul a 10 angstromi), un electron din cele două metale poate sa apara de 

partea opusă a barierei. Această probabilitate este data de relatia T(E) = exp(-2L), unde L este masurat 

în angstroms. Din aceasta relaţie se poate observa că, cu cât cele două metale se îndepartează unul de 

altul, probabilitatea ca electronii să facă un tunel prin barieră descreşte exponenţial, iar când se 

apropie, aceasta creşte.  

Pentru a înţelege cum funcţionează un STM, este esenţial să se ştie ce este curentul de tunelare 

şi cum relaţionează acesta cu toate observaţiile experimentale. Curentul de tunelare îşi are originea 

în proprietăţile de undă ale particulelor (electroni, în cazul de faţă) din mecanica cuantică, respectiv 

in efectul tunel. Când doi conductori sunt atât de apropiaţi, ei determină suprapunerea funcţiilor de 

undă ale electronului care trece. 

           (1)   

                        (2) 

       

                                          Fig. 3                                                   Fig.4 

Funcţiile de undă ale electronului la nivelul Fermi au o decadă exponenţială caracteristică, de 

lungime K, (rel.1), m fiind masa electronului, înalţimea barierei locale de tunelare sau funcţia medie 
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de lucru a vârfului şi a mostrei. Când un voltaj mic, V este aplicat între vârf şi mostră, suprapunerea 

funcţiei de undă a electronului permite o tunelare mecanică cuantică şi un curent I se va scurge de-a 

lungul spatiului de vid. La un voltaj scăzut şi temperatura scazută I este dat de (rel.2), unde d este 

distanţa dintre vârf şi mostră. Dacă distanţa este mărită cu 1 Angstrom, curgerea de curent scade cu 

un ordin de magnitudine, astfel că sensibilitatea la distanţă verticală este incredibil de mare. Pe măsură 

ce vârful scanează de-a lungul suprafeţei, determină rezoluţii atomice superioare.  

Densitatea stărilor (DOS) este dată de suma electronilor existenţi la anumite valori de energie. 

Conductibilitatea tunelară (sau I/V) este proportională cu LDOS, (rel.3) unde ρ(r, E)este densitatea 

locala a starilor mostrei.  

 Păstrând constantă mărimea distanţei, se impune calcularea variaţiei curentului ţinand cont de 

modificarea voltajului, căutînd astfel  LDOS pentru probă. Mai mult, schimbarea polarităţii poate 

duce la stări locale ocupate şi neocupate. 

         (3)  

  

                            Fig. 5          Fig. 6 

Când vârful este polarizat negativ, electronii tunelează de la stările ocupate ale vârfului spre 

stările neocupate ale probei. Dacă vârful este polarizat pozitiv, electronii tunelează de la starile 

ocupate ale probei la stările neocupate ale vârfului. 

Figurile 5 si 6 prezintă spectrul pentru suprafaţa Si(111)-7 x 7.  

Spectrul de jos este aria medie a conductibilităţii de tunelare măsurate de STM, iar spectrul de 

sus se referă la spectrul stărilor suprafeţei ce măsoară fotoemisia şi fotoemisia inversă. Ambele 

spectre arată trasaturi asemănătoare. 
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                                     Fig. 7 

Principiul fundamental al microscopiei de scanare cu efect tunel  (STM) este bazat pe curentul 

de tunelare între un vârf metalic, redus chiar la un singur punct atomic, şi un material conductibil. 

Rezoluţia obtinuta cu un astfel de dispozitiv este de aproximativ 1 Å în lateral, şi de 0,1 Å pe direcţie 

axială.  

Vîrful este confecţionat din wolfram, platină, tungsten sau iridium şi este ascuţit prin metode 

chimice sau mecanice. STM poate fi folosit în vid ultraînalt sau în aer, intr-o gama de temperaturi de 

la aproape 0K la cateva sute de grade Celsius, iar materialul probei este un conductor sau un solid. 

Un voltaj mic (mV pînă la 3 V) este aplicat între un vârf ascuţit atomic şi o probă. Dacă distanţa 

dintre vârf şi probă este mare, nu apare curent. Cu toate acestea, când vârful este adus foarte aproape 

(10 Å) fără un contact fizic, va trece curent (de la 0,01 nA  până la 50 nA) prin spaţiul dintre vârf şi 

probă. Un astfel de curent este numit curent de tunelare, ca rezultat al suprapunerii funcţiilor de undă 

dintre vârful atomului şi suprafaţa atomului , electronii putând tunela bariera de vid ce separă vârful 

şi proba în prezenţa unei tensiuni mici.  

Magnitudinea curentului de tunelare este extrem de sensibilă la distanţa spaţiului dintre vârf 

şi mostră, la densitatea locală a stărilor electronice ale mostrei şi la înalţimea barierei. Varful 

aparatului trebuie menţinut la aproximativ 10 angstromi de suprafaţă. Când se măsoară curentul cu 

vârful mişcându-se de-a lungul suprafeţei, informaţia atomică a suprafeţei poate fi trasată pe o hartă. 

Aparatul lui Binnig si Rohrer consta într-un mecanism relativ amplu şi elaborat de izolare la 

vibratii si de menţinere a separării de aproximativ 10 angstromi. Efectul vibratiilor externe poate fi 

redus prin plasarea STM-ului pe o platforma izolata, levitata magnetic.  

Vârful poate fi ajustat manual, pana cand ajunge la o distanta de 0.5-1.0 nm de suprafaţă. 

Butonul pentru apropiere fină determină un mecanism piezoelectric care se alungeşte şi se îndoaie în 

acelaşi timp, în funcţie de cât de mult potenţial este aplicat  mecanismului. Din moment ce curentul 
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din tunel este dependent de distanta dintre varf si proba, o buclă negativă de reactie poate mişca 

vârful, prin intermediul mecanismului piezoelectric, în funcţie de curentul din tunel. Prin urmare, 

daca nu este detectat curent în tunel, voltajul din mecanismul piezoelectric este mărit, împingând 

varful mai aproape, până când se atinge un anume curent în tunel.  

Schema unui dispozitiv STM 

 

                                  Fig. 8 

 

Inventatorii STM, Gerd Binnig si Heinrich Rohrer au fost răsplatiți cu premiul Nobel in fizică  

în anul 1986.  
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• C. J. Chen. Introduction to Scanning Tunneling Microscopy. First Edition, Oxford University Press, New York (1993). 

• G. Binnig, H. Rohrer, Ch. Gerber, and E. Weibel. Surface studies by scanning tunneling microscopy. Phys. Rev. Lett. 

49, 57–61 (1982). 

• G. Binnig and H. Rohrer. Scanning tunneling microscopy – from birth to adolescence. Rev. Mod. Phys. 59, 615–625 
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MATEMATICĂ ȘI/SAU INFORMATICĂ 

 

                                                              Prof. Ana Întuneric, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

                                                                                                                

 Andrei se descurcă foarte bine la geometrie şi de aceea născoceşte tot felul de jocuri pe care 

le testează cu Alexandru, colegul său de bancă. Pentru a pregăti noul joc cu trei niveluri, Andrei 

desenează pe o foaie de matematică reperul cartezian xOy şi mai multe puncte distincte. Fiecare punct 

desenat are atât abscisa x, cât şi ordonata y, numere întregi. 

 La primul nivel, Alexandru determină numărul maxim de puncte (dintre cele desenate) aflate 

pe una dintre axele sistemului cartezian sau pe o dreaptă paralelă cu una dintre cele două axe. 

 La al doilea nivel, Alexandru consideră toate punctele desenate a căror abscisă x şi ordonată 

y verifică cel puţin una dintre relaţiile x=y sau x+y=0 şi apoi calculează câte drepte distincte trec prin 

cel puţin două dintre aceste puncte.  

 La al treilea nivel, Alexandru numără şi şterge punctele din 3 în 3 (primul, al 4-lea, al 7-lea 

etc.), începând cu cel mai din stânga punct desenat şi continuând către dreapta. Dacă două sau mai 

multe puncte au aceeaşi abscisă, el le numără pe acestea de jos în sus (începând de la punctul cu 

ordonata cea mai mică). Când a ajuns cu număratul la cel mai din dreapta punct continuă cu cel mai 

din stânga punct rămas.  

 Alexandru se opreşte cu numărarea şi ştergerea când rămâne un singur punct desenat pe foaie. 

 Exemplu 

 

 Cerințe 

 Scrieţi un program care citeşte numărul natural nenul N, apoi cele 2*N numere întregi ce 

reprezintă coordonatele celor N puncte şi determină: 

• NRP, numărul maxim de puncte (dintre cele desenate) aflate pe una dintre axele sistemului 

cartezian sau pe o dreaptă paralelă cu una dintre cele două axe; 
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• NRD, numărul de drepte distincte care trec prin cel puţin două dintre punctele desenate a căror 

abscisa x şi ordonată y verifică cel puţin una dintre relaţiile x=y sau x+y=0; 

• XP reprezentând abscisa punctului rămas pe foaie la sfârşitul celui de-al treilea nivel al 

jocului. 

 Date de intrare 

 Fişierul puncte.in conţine pe prima linie numărul N de puncte, iar pe fiecare dintre următoarele 

N linii, câte două numere întregi, despărțite printr-un spațiu, reprezentând, în ordine, abscisa şi 

ordonata unui punct din plan.  

 Date de ieşire 

 Fişierul puncte.out va conţine pe prima linie numărul natural NRP, pe a doua linie numărul 

natural NRD, iar pe a treia linie numărul întreg ce reprezintă coordonata XP.   

 Restricţii şi precizări 

• 5 ≤ N ≤ 250000 

• coordonatele punctelor sunt numere întregi ce au maximum 3 cifre; 

• Se acordă 20 % din punctaj pentru rezolvarea corectă a punctului a), 20 % din punctaj pentru 

rezolvarea corectă a punctului b)  şi 60 % din punctaj pentru rezolvarea corectă a punctului c). 

a) La primul nivel este suficient să construim două tablouri X şi Y cu semnificaţia: 

X[1000+i]=numărul de puncte cu abscisa i  

şi  

Y[1000+i]=numărul de puncte cu ordonata i 

şi apoi să determinăm valoarea maximă memorată în ele. 

 

b) Pentru al II-lea nivel memorăm în variabila b1 numărul de puncte aflate pe prima bisectoare\ {O}, 

în variabila b2 numărul de puncte aflate pe a doua bisectoare\ {O} şi în variabila nr0 memorăm 

apariţia punctului {O}. Cu ajutorul unei formule determinăm numărul de drepte care se pot forma cu 

aceste puncte: 

             0             ,  dacă b1=0 şi b2=0  

 nrd=     b1*b2+2 ,  dacă b1+nr0>1 şi b2+nr0>1 

             b1*b2+1  ,  altfel  
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c) Pentru al III-lea nivel efectuăm o ştergere falsă a punctelor (prin marcare) utilizând vectorul poz 

cu semnificaţia:  

          poz[i]=0, dacă al i-lea punct (în ordinea cerută) a fost şters.  

Utilizând apoi vectorul X creat anterior determinăm abscisa punctului rămas. 

int poz[500000]; 

int X[2000],Y[2000]; 

int maxi,i,xp,yp,n,n1,j,nrp,nrabs,marcate,gasite,b1,b2,nr0,nrd; 

 

int main() 

{ 

    //citire-numarare puncte pe abscisa, ordonata si bisectoare 

    f>>n; 

    for(i=1;i<=n;i++) 

    { 

       f>>xp>>yp; 

       if(xp==yp)  b1++; 

       if(xp==-yp)b2++; 

       if(xp==0 && yp==0)nr0++; 

       poz[i]=i; 

       X[xp+1000]++;Y[yp+1000]++; 

    } 

    b1=b1-nr0;b2=b2-nr0; 

     

    //a) determinare max 

    maxi=0; 

    for(i=1;i<=1999;i++) 

    { 

        if(X[i]>maxi)maxi=X[i]; 

        if(Y[i]>maxi)maxi=Y[i]; 

    } 

    g<<maxi<<'\n'; 

     

    //b) numarul de drepte 

    if(b1==0 && b2==0)nrd=0; 

    else if(b2+nr0>1 && b1+nr0>1) nrd=b1*b2+2; 
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           else nrd=b1*b2+1; 

    g<<nrd<<'\n'; 

     

    //c) indicele punctului ramas nemarcat 

    i=1; 

    while(marcate<n-1) 

    { 

        marcate++;poz[i]=0; 

        do{i++;if(i>n) i=1;}while(poz[i]==0); 

        do{i++;if(i>n) i=1;}while(poz[i]==0); 

        do{i++;if(i>n) i=1;}while(poz[i]==0); 

    } 

    nrp=1;while(poz[nrp]==0)nrp++; 

    //c) determinare coordonate 

    i=1; 

    while(nrp>0) 

    { 

      while(X[i]==0)i++; 

      nrabs=X[i]; 

      while(nrabs>0 && nrp>0) { nrp--;nrabs--; } 

      i++; 

    } 

    g<<i-1001<<'\n';    f.close();g.close();    return 0; 

} 
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PUNCTE  FIXE  ALE  UNOR FUNCŢII  REALE 

STUDIATE ÎN ANALIZA MATEMATICĂ 

  

 Prof. Irimia Maria-Monica, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău 

 

             În articolul „Puncte  fixe  ale  unor funcţii  reale studiate în analiza matematică” am căutat 

să formulez diferite condiţii suficiente pentru ca o funcţie reală de variabilă reală (studiată în analiza 

matematică) să aibă puncte fixe, formulând asemenea condiţii în legătură cu proprietăţile de 

monotonie, continuitate, derivabilitate, mărginire, periodicitate ale funcţiei. 

Cuvinte –cheie: funcţie, punct fix, monotonie, continuitate, derivabilitate, mărginire. 

           

Începem cu reamintirea teoremei lui KNASTER: 

TEOREMA 1 

Dacă    f: a,b a,b  este o funcţie monoton crescătoare, atunci f are cel puţin un punct fix. 

DEMONSTRAŢIE 

           Vom da o demonstraţie directă a acestei teoreme (fără a recurge la teorema lui Tarski), 

începând cu unele sugestii euristice.  

           Ideea demonstraţiei pleacă de la reprezentarea grafică. Considerăm graficul funcţiei f şi prima 

bisectoare. Graficul funcţiei f conţine punctele A(a, f(a)) şi B(b,f(b)). Dacă unul din aceste puncte 

este situat pe prima bisectoare, demonstraţia este încheiată. În caz contrar, punctul A este situat 

„deasupra” primei bisectoare, iar punctul B “sub” prima bisectoare     a f a f b b   . 

          Dacă funcţia f ar fi continuă, atunci graficul său ar fi un arc de curbă “fără întreruperi ”,   “fără 

discontinuităţi” cu extremităţile A şi B situate în semiplane opuse determinate de prima bisectoare ( 

în cazul când acesta este un segment, acest lucru rezultă din axiomele geometriei plane şi din definiţia 

noţiunii de semiplan). Această sugestie stă la baza demonstrării faptului că o funcţie continuă 

   f: a,b a,b  are cel puţin un punct fix. 

           Dacă f este crescătoare, nu este necesar ca f să fie continuă (f poate avea o mulţime cel mult 

numărabilă de puncte de discontinuitate, care sunt obligatoriu de speţa I). Totuşi, reprezentarea 

grafică amintită mai sus ne îndeamnă să ne punem întrebarea: “În ce momente graficul lui f părăseşte 

semiplanul situat deasupra primei bisectoare şi intră în semiplanul situat sub prima bisectoare?”. 

Apare astfel naturală definirea mulţimii     E x a,b   x f x   . 

           Avem a E, deci E   . 
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           Nu considerăm mulţimea      x a,b x<f x fiindcă aceasta ar putea fi vidă şi pentru că vrem 

să cuprindem în discuţia noastră şi cazul a=f(a). Având în vedere acest caz, nu vom considera inf E, 

ci sup E, ca posibilă abscisă a punctului în care are loc “trecerea” graficului dintr-un semiplan în 

celălalt. 

           Mulţimea E este mărginită, fiind inclusă în  a,b , deci are o margine superioară (şi o margine 

inferioară), conform axiomei Cantor-Dedekind. 

           Notăm c = sup E. Avem evident  c a,b . 

           Cum c x, x E    şi f este crescătoare, rezultă că    f c f x ,  x E   ; dar 

 f x x,  x E   (din definiţia lui E) de unde obţinem că  f c x,  x E   , adică f(c) este majorant 

pentru E. Însă marginea superioară a unei mulţimi este cel mai mic majorant, de unde deducem că   

(1)   c f c c E   . Aplicând acum f  în inegalitatea (1), obţinem că     f c f f c , de unde 

rezultă că  f c E . Folosind definiţia marginii superioare a mulţimii E, avem că   (2)    f c c  . 

           În final, din inegalităţile  (1) şi (2) vom avea că  f c =c , adică c este punct fix al funcţiei 

crescătoare    f: a,b a,b . 

OBSERVAŢII  1) O funcţie crescătoare poate avea o infinitate de puncte fixe (de exemplu 

funcţia parte întreagă  . : R R  este crescătoare şi 
 .F Z ). 

2) Dacă o funcţie descrescătoare f:I I , cu I interval are un punct fix, atunci punctul fix este unic. 

        În adevăr, fie 0x  punctul fix al lui f, adică       0 0 0 0 I 0f x =x x -f x 0 1 f x 0.       

Dar I1 f este o funcţie strict crescătoare (ca suma unei  funcţii strict crescătoare cu o funcţie 

crescătoare), deci ea se anulează în cel mult un punct. Din relaţia anterioară vom avea că I1 f se 

anulează în exact un punct, 0x . În final f are un singur punct fix şi anume 0x . 

3) Este posibil ca o funcţie descrescătoare f:I I  să nu aibă puncte fixe, chiar şi în cazul când I este 

un interval compact.  

TEOREMA 2   

Fie    f: a,b a,b  o funcţie continuă. Atunci f are cel puţin un punct fix. 

DEMONSTRAŢIE  Notăm    g x f x x,   g: a,b R  continuă. Cum 

   g a f a a 0   ,    g b f b b 0    şi g are proprietatea lui Darboux, rezultă că  c a,b   astfel 

încât    g c 0 f c c   , adică c este punct fix pentru f. 

OBSERVAŢII  1) Dacă a = - b atunci  d a,b   astfel încât   f d d  . 
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2) Dacă f nu este continuă sau  a,b nu este interval închis şi mărginit atunci teorema anterioară nu 

este numaidecât adevărată.  

3) Este posibil ca funcţia continuă    f: a,b a,b  să aibă mai multe puncte fixe. De exemplu, 

   f: 0,1 0,1 ,   2f x x  are  fF 0,1  

4) O funcţie continuă în punctele sale fixe şi discontinuă în rest este f:R R ,   

 

1 1
k     , x k- ,k+

2 2
f x

1 1
2k-x, x k- ,k+

2 2

Q

Q

  
  

  
 

      

, unde k parcurge Z . 

TEOREMA 3  Fie    f: a,b a,b  o funcţie cu proprietatea lui Darboux şi care are un număr 

finit de puncte de discontinuitate. Atunci f are cel puţin un punct fix. 

DEMONSTRAŢIE  Notăm  I= a,b . Dacă  f x x, x I    (respectiv  f x x, x I   ) 

atunci evident  f a a (respectiv  f b b ) deci f  posedă  puncte fixe. 

           Dacă f nu posedă puncte fixe, avem   f a >a   şi    f b <b , considerăm subintervale maxime 

ale lui I pe care f este continuă şi deducem imediat că există a c<d b   astfel încât  f c >c  şi   

 f d <d  şi f continuă pe   c,d . 

           Deoarece f are proprietatea lui Darboux, există şirurile  n n
c


 şi  n n

d


 astfel încât  

       n n n n

n n n n n nc<c <d <d, c c, d d, f c f c , f d f d
   

    . Prin urmare 

putem determina nc'=c  cu  f c' >c'  şi md'=d c'  cu   f d' <d' . Cum f este continuă pe  c',d'  şi 

 f c' -c'>0 ,   f d' -d'<0 , atunci există 0x   c',d'  astfel încât   0 0f x x , absurd. 

           Rămâne că f  are cel puţin un punct fix. 

 

OBSERVAŢIE 1) Rezultatul rămâne adevărat dacă mulţimea discontinuităţilor lui f are un 

număr finit de puncte de acumulare. 

2) Teorema 3 este generalizarea teoremei 2. 

 

TEOREMA 4   

Fie    f: a,b a,b  o funcţie care are un număr finit de puncte de discontinuitate şi care 

satisface condiţia      f f x x, x a,b   . Atunci f are cel puţin un punct fix. 

DEMONSTRAŢIE  Notăm  I= a,b , D mulţimea punctelor din I în care f este discontinuă şi 

 A=D a,b . Fie 
0 1 2 pa=x <x <x <...<x =b  o ordonare a mulţimii A,  k k-1 kI x ,x ,  k kJ =f I  şi 
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 k kz =f x ,  1 k p  . Evident f este bijectivă, deci pe fiecare interval kI  f este strict monotonă, prin 

urmare, kJ  este un interval deschis şi -1f este continuă pe kJ . 

           Să arătăm că 
p p

k k

k=1 k=1

I J   (*). 

           Într-adevăr, dacă ky J este fixat şi ny y  (evident putem presupune că n ky J ,  n 1   ) 

atunci există  n kx I  unic astfel încât   n nf x y ,  n 1    deci        -1 -1

n nf y f y f y f y    şi 

deci f este continuă în y. Cum x a, x b  avem evident y a, y b   deci 
p

k

k=1

y I , adică 

p p

k k

k=1 k=1

J I . Analog se arată incluziunea inversă, deci avem egalitatea (*). 

           Deoarece 
1 2 pI ,I ,...,I  (respectiv  

1 2 pJ ,J ,...,J ) sunt intervale disjuncte două câte două, din (*) 

rezultă că  1 2 pI ,I ,...,I   1 2 pJ ,J ,...,J  (**). 

           Funcţia f fiind surjectivă, avem    
p p

k 0 1 p k 0 1 p

k=1 k=1

I= I x ,x ,...,x J y ,y ,...,y
   

   
   

. Însă  

 
p p

k k 0 1 p

k=1 k=1

I ,  J y ,y ,...,y
   

    
   

 deoarece f este injectivă. 

           Făcând diferenţa şi ţinând seama de (**) deducem că  0 1 px ,x ,...,x   0 1 py ,y ,...,y  adică 

 f A A.  

           CAZ 1. p număr impar Cum  k kf I J  1 2 pI ,I ,...,I  şi   k kf f I I ,  1 k p     rezultă că 

există k astfel încât  k kf I I . Atunci evident că există 0 kx I  astfel încât  0 0f x x . 

           CAZ 2. p număr par  În acest caz A conţine un număr impar de p+1 elemente. Cum  f a A  

şi   f f a a,  a A    rezultă că există  0x A  astfel încât   0 0f x x . 

           În final am arătat că f are cel puţin un punct fix. 

OBSERVAŢIE 1) Se poate arăta că pentru orice mulţime infinită X există o funcţie f:X X  

care nu are puncte fixe astfel încât    f f x x, x X   (deci f este bijectivă). 

2) Există funcţii    f: a,b a,b  care să aibă un număr finit de puncte de discontinuitate şi care 

satisface condiţia      f f x x, x a,b   .  

3) Teorema 4 este pusă în legătură cu următorul rezultat: 
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TEOREMA  5  Fie f:R R  o funcţie cu proprietăţile  (i) f f=1R  şi (ii) f nu are puncte fixe. 

Atunci a R   între a şi  f a  funcţia f are cel puţin un punct de discontinuitate. 

DEMONSTRAŢIE  Fie a R  şi din (ii) avem că      f a a f a <a sau f a >a  . 

           Presupunem că  f a < a . Să mai presupunem că f este continuă pe  f a ,a    şi fie  

   g x f x x,   x R . Avem că g este continuă pe  f a ,a    şi  

         g f a f f a f a =a-f a >0  ,    g a f a a<0   şi g are proprietatea lui Darboux, rezultă că 

  c f a ,a   astfel încât    g c 0 f c c   , adică c este punct fix pentru f, absurd! Analog pentru 

celălalt caz. Deci între a şi  f a  funcţia f are cel puţin un punct de discontinuitate. 

OBSERVAŢIE 1) Există funcţii  f:R R  o funcţie cu proprietăţile  (i) şi (ii) . 

2) Teorema 5 face trecerea spre studierea punctelor fixe ale aplicaţiilor f:R R . 

 

TEOREMA  6   

Fie f:R R  o funcţie continuă şi mărginită (pe R ). Atunci f are cel puţin un punct fix. 

DEMONSTRAŢIE  Dacă f este continuă şi mărginită M>0  astfel încât 

 -M f x M, x R    . Fie funcţia g:R R ,    g x f x x  . Se observă că 

   g -M f -M M 0   ,    g M f M M 0    şi g are proprietatea lui Darboux (fiind continuă), 

rezultă că  c -M, M   astfel încât    g c 0 f c c   , adică c este punct fix pentru f. 

COROLAR Fie f:R R  o funcţie continuă şi periodică. Atunci f  este mărginită şi are cel 

puţin un punct fix. 

DEMONSTRAŢIE Funcţia f fiind periodică există T>0  astfel încât 

   f x+T f x ,  x R   . Deoarece f este continuă  pe R , deci şi pe  0,T , rezultă din teorema lui 

Weierstrass că f este mărginită pe  0,T . Cum     f =f 0,TR  deducem că f este mărginită pe R . 

Se aplică acum teorema 6 şi deci are cel puţin un punct fix. 

 

           Şi ultimul rezultat din acest paragraf: 

TEOREMA 7  

 Fie f:R R  o funcţie derivabilă astfel încât  'f x 1,  x R    . 

            Atunci f are un punct fix şi numai unul. 

DEMONSTRAŢIE  Fie    g x = x - f x , x R   şi    n nx g n  , y g -n , n N    . 

           Evident avem că          '

n+1 n nx -x g n+1 -g n 1 f n+1 f n 1 f 1           , deci 
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n+1 nx x ,  n N     unde 1 0    .  De aici deducem că 

 n+1 1 n
n n

x n x ,  n lim x lim g nN
 

        . 

         Analog avem că          '

n+1 n ny -y g -n-1 -g -n 1 f -n-1 f -n 1 f 1              , 

deci   n+1 ny y ,  n N      ( 1 0    ).  De aici deducem că n+1 1y n y ,  n N       

 n
n n
lim y lim g -n
 

     . 

           Prin urmare g ia atât valori pozitive cât şi valori negative, deci g fiind continuă, ia şi valoarea 

0. Aşadar există  0x R astfel încât     0 0 0g x =0 x = f x . 

           Să  presupunem că  ar  mai  exista  un  element 1x R  astfel  încât   1 1f x x . Atunci 

     '

1 0 1 0 1 0 1 0x - x f x  - f x x - x f x - x 1         ( cu   între 0x  şi 1x ), absurd. 

           Rămâne că f are un singur punct fix. 

 

 Note bibliografice 

• C. Avadanei, N. Avadanei C. Borş, C. Ciurea - De la matematica elementară spre matematica superioară, Editura 

Academiei, Bucureşti, 1987 

• Marcel Roşculeţ şi alţi autori - Probleme de analiză matematică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1993 

• Ioan A. Rus - Principii şi aplicaţii ale teoriei punctului fix, Editura Dacia, Cluj - Napoca, 1979 
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HOT POTATOES INFORMATIC 
 

Ing. Florina Macovei, Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău 

 

Hot potatoes în traducere liberă înseamnă cartofi fierbinți, este foarte bine cunoscut de 

majoritatea cititorilor de toate vârstele, fără îndoială. Denumirea englezească a acestei sintagme 

este atribuită în zilele noastre, deopotrivă unor cântece, jocuri sau programe soft. Programul 

informatic Hot Potatoes este prezentat în articolul de față sub formă de studiu, studiu prin care se 

propune o informare despre atu-urile acestuia. 

Cuvinte cheie: hot potatoes, test, software, interactiv, web. 

 

Acest program este un software freeware, realizat la Universitatea Victoria din provincia 

British Columbia, Canada, de către Humanities Computing and Media Centre şi comercializat prin 

intermediul firmei Half-Baked Software Inc. 

Prima versiune (2.0) a apărut în anul 1998, iar ultima (versiunea 6), în anul 2004. Sistemele 

de operare pe care poate rula programul sunt: Windows 98/ME/NT4/2000/XP/Vista sau Linux. Sunt 

disponibile tutoriale la adresa https://hotpot.uvic.ca/tutorials6.php care sunt realizate tot în Hot 

Potatoes.  

Cu ajutorul acestui program se pot dezvolta exerciţii de tip test interactiv ce folosesc 

tehnologia HTML şi JavaScript, fără ca utilizatorul să aibă nevoie de noţiuni avansate de programare 

în aceste două limbaje. 

După instalarea programului de la adresa https://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads, 

utilizatorul poate accesa fiecare modul de lucru (aplicaţie), prin click pe cartoful cu denumirea dorită. 

Programul conţine cinci module de aplicaţii 

principale (JCloze, JQuiz, JCross, JMatch, JMix) şi un 

modul (The Masher) care lucrează ca un cuprins, în care 

se pot aduna exerciţiile realizate într-un format uşor de 

gestionat şi accesat. 

Cu aceste module din Hot Potatoes se pot realiza: 

Jcloze ‒ Exerciţii de tip completare spaţii libere 

(gap-filling), în care este acceptată o singură variantă de răspuns; 

Jquiz ‒ Exerciţiu de tip chestionar (quiz), alegere variante corecte; 

Jcross ‒ Exerciţiu de tip cuvinte încrucişate (rebus cu maxim 20x20 litere). Programul va 

realiza grila din cuvintele introduse de utilizator; 

https://hotpot.uvic.ca/tutorials6.php
https://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads
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Jmatch ‒ Exerciţii test de tip punere în corespondenţă a cuvintelor amestecate, a propoziţiilor 

sau a imaginilor, în care se cere aşezarea corectă a acestora; 

Jmix ‒ Exerciţii test de tip potriveşte sau ordonează, cu alegere dintr-o listă predefinită; 

The Masher ‒ Modul de tip pachet (cuprins), în care se pot aduna titlurile exerciţiilor realizate, 

accesul la acestea făcându-se prin click pe linia de „adresă URL”. 

Vor fi create două fișiere – fișierul de date pentru întrebări și pagina web corespunzătoare 

(extensia htm). 

În realizarea testelor pe care ni le propunem, paşii de lucru sunt asemănători în toate modulele 

şi constau în:  

 accesarea modulului dorit pentru crearea unui anumit tip de test; 

 se adaugă întrebările, răspunsurile, sugestiile sau indiciile (Hint), feedback-ul etc.; 

 salvarea paginii cu datele introduse (meniul File → Save As → denumire fișier). 

Extensia fișierului de date este în funcție de modulul de aplicație ales (jcl, jms, jmt - de 

exemplu); 

 se aleg opțiunile de afișare a paginii web create pentru test (meniul Options → 

Configure Output). Acestea se referă la: instrucțiuni, etichete de butoane, prompt-uri, 

paleta de culori. 

 crearea paginii web (meniul File → Create Web Page → Save). Este bine de folosit 

aceeași denumire ca și fișierul de date salvat anterior. 

Aplicaţiile programului conţin (după caz) butoane de verificare-finalizare (Check), Undo, 

sugestie (Hint), Restart. Afişarea scorului final se face în casetă separată sub formă de procent. La 

construirea întrebărilor se pot folosi şi imagini care să completeze sugestiv pagina web dorită. 

Majoritatea aplicațiilor soft dezvoltate cu Hot Potatoes (publicate sau nu pe internet), sunt 

exerciții despre învățarea limbilor străine. Am realizat și eu, în colaborare cu profesori de limba 

franceză, teste pentru elevi, care au fost foarte bine primite de către aceștia, datorită modului interactiv 

de prezentare și verificare. 
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EDUCAŢIA ECOLOGICǍ 

O NECESITATE ÎN ÎNVǍŢǍMÂNTUL  ROMÂNESC 

 

 Prof. Malic Roxana, Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacǎu 

 

Mânat de curiozitate, dornic să-şi îmbunătăţească condiţiile de viaţă, omul a modificat mediul 

înconjurător, l-a adaptat la nevoile lui, nesocotind însă legile naturii. Dezvoltarea industrială, 

defrişarea pădurilor, cultivarea permanentă care deteriorează terenurile, folosirea îngrăşămintelor 

chimice sau a insecticidelor, vânătoarea sau pescuitul fără măsură, turismul neraţional, exploatarea 

nechibzuită a bogăţiilor din subsol, poluarea sunt cauze care au dus la degradarea mediului, 

provocând adevărate dezastre, aşa încât au pus în pericol însăşi viaţa omului. Având în vedere 

importanţa cunoaşterii şi ocrotirii mediului înconjurător, în societatea noastră se impune pregătirea 

copiilor încă de la cea mai mică vârstă pentru a înţelege necesitatea acestuia în viaţa noastră. 

Cuvinte cheie: responsabilitate, informare, conștientizare, orientare, protejare . 

 

Ca în cazul multor discipline, numele şi definiţia conferite ecologiei spun multe pentru cei 

dornici să-i cunoască conţinutul şi să-i pătrundă semnificaţiile. În privinţa denumirii, termenul de 

„ecologie” s-a impus în atenţia opiniei publice occidentale mai ales după 1970, iar în Europa centrală 

şi de est cu precădere în 1990. O serie de evenimente cu un puternic impact social, precum celebrele 

maree negre ori accidentele nucleare, au zguduit din inerţie opinia publică şi au introdus treptat 

ecologia în rândul preocupărilor individului şi comunităţilor. 

Ecologia reprezintă o ramură a biologiei care studiază interacţiunile dintre fiinţele vii şi 

mediul lor. Semnificaţiile sale au fost mult amplificate şi difersificate de-a lungul timpului. Născută 

ca o ramură a biologiei, nimeni nu prevestea ecologiei un strălucit viitor social. Studiind echilibrele 

naturale, ecologiştii au prevăzut degradarea lor treptată. Apariţia şi amplificarea poluărilor, dispariţia 

unor specii au fost semnele evidente ale ueni crize ecologice profunde. Concluzia relevată tot de 

ecologie este şi ea fundamentală: omul nu poate să acţioneze la nesfârşit asupra mediului fără a pune 

în discuţie ruperea absolută a echilibrelor ecologice esenţiale. În asemenea situaţie, omul s-a văzut 

nevoit să ia atitudine pentru înlăturarea răului pe care l-a produs. S-a trecut urgent la acţiuni hotărâte 

pentru conservarea mediului înconjurător şi restabilirea echilibrului natural. Astfel, în scopul 

protejării mediului, omul luptă prin diferite metode: reîmpădurirea unor suprafeţe; defrişări raţionale, 

combinate cu împăduriri; amenajarea unor rezervaţii naturale; fertilizarea solului cu îngrăşăminte 

naturale; exploatarea raţională a bogăţilor naturale; reciclarea deşeurilor pentru recuperarea unor 

materiale, dar şi pentru diminuarea cantităţii de reziduuri eliminate în mediu; păstrarea curăţeniei 

generale a mediului înconjurător. 
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Responsabilitatea omului pentru protejarea mediului este individuală, dar mai ales colectivă: 

protecţia naturii necesită mijloace materiale importante şi angajează hotărâri la nivel local, judeţean, 

naţional şi chiar internaţional. Începând cu grădiniţa, copilul pătrunde încet, încet în cunoaşterea 

mediului înconjurător: casa, şcoala, satul, oraşul, judeţul, ţara în care trăieşte. În cadrul activităţilor 

de la grădiniţă se pun primele baze de cunoştinţe, deprinderi, priceperi şi abilităţi în ceea ce priveşte 

cunoaşterea omului, a mediului în care acesta trăieşte. Ca urmaş demn al înaintaşilor, el este dator să 

cunoască bine acest mediu, să-l îngrijească, să-l ocrotească şi să-l iubească. Copilul de azi e martor 

ocular al transformărilor din viaţa socială, economică şi din mediul înconjurător. Toate aspectele îi 

stârnesc curiozitatea, fapt ce se manifestă prin multiplele întrebări pe care le pune. Este firesc ca, în 

ansamblul disciplinelor, problema mediului să ocupe un loc important. Formarea unei viziuni de 

ansamblu asupra problemei mediului se realizează în mod treptat, de la simplu la complex, îmbinând 

noţiunile teoretice şi deprinderile practice dobândite în cadrul disciplinelor. 

   De aceea, în cadrul procesului instructiv-educativ, un loc bine meritat îl ocupă cunoştinţele despre 

om şi mediul înconjurător. Treptat, copilul îşi îmbunătăţeşte reprezentările despre natură şi societate, 

descoperind multe din tainele şi adevărurile ştiinţei, din tainele minunate ale naturii, şi învaţă să 

protejeze şi să păstreze mediul în care trăieşte. Cunoaşterea naturii, a mediului inconjurător, cu toate 

fenomenele sale biologice şi nebiologice, este necesară pentru formarea unor noţiuni, idei, convingeri 

şi raţionamente despre lumea înconjurătoare. Toate acestea integrează copilul în mediul său de viaţă, 

îi trezesc curiozitatea, spiritul de observaţie şi dragostea pentru natură, facilitându-i înţelegerea 

relaţiilor complexe din mediul înconjurător. Comportamentul ecologic al omului de orice vârstă va 

asigura planetei o viaţă îndelungată. El a înţeles că protecţia deplină a mediului înconjurător poate fi 

realizată numai cunoscând legile naturii şi respectându-le. 

Omenirea nu poate renunţa la realizările ştiinţei şi tehnicii, dar a înţeles că natura este 

adevărata sa casă şi trebuie să o protejeze. Dincolo de toate interesele, nu avem dreptul de a distruge 

ceva ce nu am creat. De  aceea, în prezent, există în toată lumea organizaţii care caută permanent 

măsuri de protejare a naturii. Trecerea ecologiei de la stadiul de simplă disciplină ştinţifică la cea de 

problemă a conştiinţei comune, naţională şi internaţională, reprezintă una din marile cuceriri ale 

zilelor noastre. 

„Educaţia copilului trebuie să urmărească dezvoltarea respectului faţă de mediul natural.” 

 (art. 29, „Convenţia cu privire la Drepturile Copilului”). 
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PORTI LOGICE IN CALCULATOARELE CLASICE 

 

prof. Muraru Crina-Cătălina, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

 

În această lucrare sunt prezentate operaţiile elementare din algebra clasică (adunare, 

multiplicare, inversiune) prin intermediul unor circuite electronice care operează cu două variabile 

de intrare şi una de ieşire. Aceste circuite se numesc porţi logice, iar legătura dintre starea logică a 

ieşirii şi toate combinaţiile posibile ale stărilor logice de intrare este prezentată în tabele de adevăr. 

Cuvinte cheie: porţi logice, circuit, operator, NOT, AND 

 

O poartă logică are una sau mai multe intrări digitale/binare (semnale reprezentând 0 

logic sau 1 logic), și are ca ieșire o funcție simplă a acestor intrări, de exemplu ȘI logic sau SAU 

logic. O poartă logică nu are stări interne, intermediare. Aceasta înseamnă că pentru o combinație de 

valori binare (0 și 1) existentă la intrări, corespunde la ieșirea porții numai o anumită (definită) stare 

(valoare binară). Altfel exprimat, o poartă logică nu este, electronic, un circuit secvențial ci un circuit 

combinațional ("de combinare"), 

Porțile logice elementare sunt: Poarta ȘI (AND), poarta SAU(OR), poarta ȘI-NU(NAND), 

poarta SAU-NU(NOR), poarta SAU-EXCLUSIV(XOR). Porțile ȘI-NU engleză: NAND) și SAU-

NU (engleză: NOR) sunt numite și porți universale, pentru că cu ajutorul lor pot fi reproduse 

(combinațial) oricare din funcțiile celorlalte porți. Ele sunt din acest punct de vedere, porți 

fundamentale. 

Porțile logice au cel puțin două intrări (cu excepția inversorului NU, engleză: NOT), putându-

se ajunge până la 10 intrări, și o singură ieșire. 

Singurul circuit/operator logic care se poate defini pe o stare de 1-bit este NOT. Tabela de 

adevăr a acestui operator este 

 

Operatorul logic NOT se mai notează   şi cicuitul logic se reprezintă prin 

simbolul: 

 

În plus, există două operaţii logice de bază definite pe doi biţi: AND şi OR. Tabelele de adevăr 

sunt date mai jos: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Englez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Englez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Englez%C4%83
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Aceste operaţii logice se mai notează: 

 

circuitele logice respective fiind reprezentate prin simbolurile: 

 

Mai există de asemenea şi combinaţii ale acestor porţi, a căror reprezentări schematice sunt 

date în figurile de mai jos: 

 

Poarta XOR (exclusive OR) are următoarea tabelă de adevăr: 

 

şi se mai notează x XOR y = x  y = = x + y, unde  indică operaţia de adunare modulo 2. 

Descompunerea acestei operaţii în operaţiile logice de bază este următoarea: 

 

Un exemplu de implementare a operaţiei de adunare este ilustrat mai jos, folosindu-se porţile 

descrise până acum: 

 

Din această figură rezultă că, în calculul clasic, apar porţi care copiază valorile iniţiale. Acestea 

se numesc porţi COPY şi corespund la multiplicarea firelor care poartă informaţia.  
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Se poate arăta că orice funcţie logică se poate implementa cu ajutorul setului universal de porţi 

logice {NOT, AND, OR}, la care se adaugă poarta COPY şi biţi de lucru. Dar, acest set de porţi 

logice nu este minimal. De exemplu, OR se poate exprima cu ajutorul porţilor NOT şi AND astfel: 

 

Similar, AND se scrie ca o combinaţie de porţi OR şi NOT în forma: 

 

Deci, pot alege ca set de porţi universale {AND, NOT} sau {OR, NOT}. Se poate însă reduce 

şi mai mult acest set, astfel încât doar una dintre porţile NAND sau NOR sunt suficiente pentru a 

implementa orice funcţie logică. 

Exemplu: 

 

Deşi poarta NAND acţionează local pe doar doi biţi, combinând diverse porţi se pot efectua 

calcule pe un număr arbitrar de biţi. Simplificarea porţilor universale şi reducerea lor la una permite 

concentrarea efortului pe crearea unui număr mic de dispozitive (porţi) care apoi trebuie conectate 

corespunzator. 

 

Note bibliografice: 

1. G. Benenti, G. Casati and G. Strini: Principles of Quantum Computation and Information, Vol. IŞ Basic Concepts 

(World Scientific, Singapore 2004). 

2. M.A. Nielsen and I.L. Chuang, Quantum computation and quantum information (Cambridge University Press, 

Cambridge, 2000). 

3. Jean Putz, "Introducere în electronică", Edit. FISCHER, 1985 

4. Gheorghe M. Ştefan, Ioan V. Drăghici, Tiberiu Mureşan, Eneia Barbu, (1983), Circuite integrate digitale, Bucureşti: 

Editura didactică şi pedagogică  

5. Albu, Ion. (2008). Componente electronice. La www.unsite.ro/pag.html 
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EDUCAȚIA ELEVILOR PRIN CERCETARE ȘI PRACTICĂ 
 

 

Prof. ing. Puiu Liliana, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

 

 

Ştiinţa şi tehnologia joacă un rol esenţial în asigurarea progresului oricărei societăţi, dar 

punerea în valoare a achiziţiilor depinde de atitudinea omului faţă de ştiinţă şi tehnologie şi de 

capacitatea lui de a le domina şi utiliza potrivit idealurilor societăţii.  

Cuvinte cheie: tehnologie, știință, școală, policalificare, materiale. 

 

Cultivarea  spiritului inovator constituie una din sarcinile școlii de azi, creativitatea trebuie 

încurajată și cultivată, ea nu este doar un har dăruit anumitor oameni aleși, ci este însăși exprimarea 

de sine a ființei umane, în orice domeniu se manifestă.  Noile educaţii au o relevantă aparte pentru 

societatea românească şi sistemul de învăţământ. Noutatea provocărilor sau a problemelor conduce 

la noutatea răspunsurilor, după cum caracterul global al problematicii lumii contemporane determină 

caracterul inter- sau transdisciplinar al acestor noi conţinuturi. 

Toate disciplinele de învăţământ sunt importante pentru dezvoltarea competenţelor elevilor.         

Educaţia Tehnologică este o disciplină de bază în  formarea personalităţii elevilor. În cadrul instruirii 

tehnice s-a pus un accent deosebit pe formarea la tineri a următoarelor calităţi: formarea vocabularului 

tehnic, ordine şi disciplină riguroase de muncă; formarea simţului estetic, dragostea pentru frumos, 

receptarea frumosului şi esteticului; respectul pentru munca sa şi a celorlalţi; executarea unor lucrări 

de foarte bună calitate; formarea multilaterală (policalificarea). Este o pregătire pentru identificarea 

abilităţilor tehnice de care dispune elevul de gimnaziu, abilităţi pe care şi le descoperă şi le dezvoltă 

treptat, pe parcursul celor 4 ani. Fără disciplinele tehnologice procesul de învăţământ ar rămâne 

neadecvat şi incomplet. 

Realizarea lucrărilor practice în cadrul orelor de educaţie tehnologică poate reprezenta una 

din modalităţile eficiente de a stimula imaginația și creativitatea. Experimentarea  unor noi îmbinări 

de materiale, utilizarea unor materiale reciclabile pentru realizarea unor obiecte noi, utile, analizarea 

lor în colectiv, de multe ori sub forma unor concursuri, sunt tot atâtea modalităţi de dezvoltare a 

creativității  elevilor. Pentru aceasta profesorul trebuie să ştie să aleagă activităţile propuse elevilor, 

acestea să aibă sens şi să prezinte interes, să fie legate nu numai de materia predată dar şi 

de experienţa de viaţă a acestora, fiind capabile să stimuleze efortul personal şi să dezvolte motivaţia 

pentru lucru. 

Lumea contemporană se confruntă cu tot mai multe provocări care au un impact direct asupra 

învăţământului în general cât şi asupra Educaţiei Tehnologice în particular. Realizând un sondaj de 

opinie în rândul elevilor din învăţământul gimnazial  pe probleme ale conţinutului Educaţiei 
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Tehnologice, la întrebarea „Ce cunoştinţe moderne aţi dori să fie introduse în conţinutul disciplinei 

Educaţie Tehnologică?” s-au înregistrat următoarele răspunsuri: pe primul loc se situează informatica, 

robotizarea şi automatizarea, pe al doilea loc se află: noi surse de energie, prevenirea accidentelor şi 

protecţia muncii; pe al treilea loc apar: micro - şi macrocosmosul; pe locul al patrulea s-ar situa 

cunoştinţe ecologice, comunicaţiile şi transporturile moderne. 

În acest context, elaborarea unei noi programe analitice de Educaţie Tehnologică ar presupune 

şi introducerea unui modul de mecatronică şi de ce nu şi a unor opţionale legate de acest modul, care 

în mod sigur, cu o dotare corespunzătoare, ar trezi mult, interesul elevilor. Astfel chiar prin natura 

specialităţii de mecatronică, în prelucrarea datelor cu caracter aplicativ, prin selecţionarea datelor şi 

compararea datelor teoretice, formarea gândirii sistemice şi a deprinderilor de lucru în echipă devin 

esenţiale pentru stimularea iniţiativei şi creativităţii.  

În programa şcolară  de Educaţie Tehnologică la clasa a VII-a se parcurge şi modulul 

„Materiale şi tehnologii” în care se pune accentul pe studierea proprietăţilor diverselor materiale  şi 

pe executarea diferitelor operaţii tehnologice specifice obţinerii unui produs util. În extinderea acestui 

modul, sunt prezentate la modul general şi „ materialele inteligente”. În prezent, pretutindeni în lume, 

mecatronica are o puternică dezvoltare. Definită ca fiind integrarea sinergetică a mecanicii de precizie 

cu electronica şi informatica în scopul dezvoltării şi fabricării de produse inteligente, ea reprezintă 

răspunsul la revoluţia informatică, ce a produs şi produce încă saltul de la societatea avansat 

industrializată la societatea informatizată. Odată cu creşterea explozivă a eficienţei calculatoarelor, 

sistemele mecatronică au devenit comune în orice disciplină inginerească. 

  Materialele inteligente au devenit un domeniu spre care s-au concentrat atenţiile pentru 

activităţile de cercetare şi dezvoltare viitoare în aplicaţiile structurale, datorită avantajelor distincte 

pe care aceste materiale le oferă, atunci când acestea sunt comparate cu cele clasice. Importanta 

controlului activ a acestei regiuni ar putea reprezenta o îmbunătăţire semnificativă pentru sistemele 

de materiale compuse. Revoluţia informatică (a doua revoluţie industrială) a marcat saltul de la 

societatea industrializată la societatea informaţională, generând un val de înnoiri în tehnologie şi 

educaţie.  

          Cel mai important lucru pentru om nu este să aibă şi să ştie a folosi cel mai performant produs 

al tehnologiei moderne ci să se întrebe când şi dacă să-l utilizeze. Este de învăţat nu doar modul de 

utilizare a unui obiect ci şi sănătoasa şi adecvata utilizare a acestuia, cu luarea în considerare a 

impactului pe care decizia personală de a crea, produce, cumpăra sau folosi un produs tehnologic îl 

are asupra individului respectiv, asupra celorlalţi şi asupra mediului. 

Note bibliografice: 

Mirescu, S. C., Mătieş, V., Mândru, D., Bălan, R., Tătar, O., Rusu, C. – Tehnologie şi educaţie mecatroni- că, Ghidul 

profesorului, Editura Economica, Bucureşti; 

Mătieş, V. - Mecatronica – opţiune educaţională pentru integrare; 
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Matei, Sorin, ş. a. „ Metodica predării educaţiei tehnologice în gimnaziu”- editura Arves;  

***, S.N.E.E., Ghid de evaluare pentru Educaţia tehnologică, 2001; 

Marcu,V şi Marinescu, M „ Educaţia tehnologică în societatea cunoaşterii” editura Universităţii din Oradea – 2006; 

Cerghit, I.- Metode de învăţământ. Iaşi: Editura Polirom, 2006; 

Roşca, A. -  ”Creativitatea generală şi specifică”, Editura Academiei, București, 1981. 
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OPTIMIZARE COMBINATORIALĂ ÎN TEORIA JOCURILOR 

 

prof. Cristina Sichim, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

 

Problema. Ana și Barbu se joacă pe un graf G, alegând alternativ vârfuri distincte v0, v1,.. 

astfel încât, pentru orice i > 0, vi este adiacent cu vi-1. Pierde jucătorul care nu mai poate alege un 

vârf. Demonstrați că dacă Ana începe jocul, atunci ea are o strategie căștigătoare (adică indiferent de 

căt de bine joacă Barbu,  ea căștigă) dacă și numai dacă graful G nu are un cuplaj perfect. Argumentați 

că, pentru un graf dat, problema de a decide dacă Ana are o strategie căștigătoare (atunci cănd ea 

îcepe jocul) este din NP. 

Ipoteză generală: Ana începe jocul. 

• =>Demonstrăm că dacă, Ana are o strategie câștigătoare (indiferent de cât de bine joacă 

Barbu)  atunci graful G nu are un cuplaj perfect. 

  Presupunem prin reducere la absurd că Ana are o strategie câștigătoare și graful G are un 

cuplaj perfect. 

Un cuplaj este o mulțime independentă de muchii.   

Dacă G admite un cuplaj perfect M, atunci S(M)=V(G), unde S(M) reprezintă mulțimea vârfurilor 

saturate de cuplajul M => dM(v) = 1,"vÎV, unde  dM(v)=|{e|eÎM, e incidentă cu v}|, ceea ce indică 

faptul că orice vârf al grafului este incident cu o muchie a cuplajului.  

Atunci când Ana alege prima dată un vârf, problema se reduce la componenta conexă din care 

face parte acel vârf. Un graf care are un cuplaj perfect are în orice componentă conexă un număr par 

de vârfuri.  

Considerăm P un drum alternat realativ la cuplajul M => dintre oricare două muchii 

consecutive ale drumului alternat P, exact una aparține cuplajului M. 

Pentru orice alegere a Anei a unui vârf vÎV(G), Barbu va alege un vârf wÎ V(G), de pe drumul 

alternat P al lui G relativ la cuplajul M, astfel încât muchia vw să aparțină cuplajului M. În acest fel, 

la următorul pas Ana va fi obligată să aleagă un vârf v’, cu proprietatea că muchia wv’ nu aparține 

cuplajului M. 

Cum fiecare vârf este incident cu o muchie a cuplajului și, chiar de la prima alegere, Barbu 

alege vârfuri mergând doar pe muchii aparținând cuplajului M => Barbu va putea alege, la fiecare 

pas, vârful vB corespunzător muchiei  vAvB care aparține cuplajului  și vA  reprezintă vârful ales de 

Ana la pasul anterior => Barbu câștigă jocul pentru că va alege ultimul vârf (daca Ana ar face ultima 

alegere a unui vârf ar însemna că acel vârf  nu este incident cu o muchie din cuplajul M, ceea ce ar 

contrazice faptul că M este cuplaj perfect). 
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În exemplul următor am marcat  fiecare muchie a cuplajului cu linie continuă. 

 

 

 

Rezultă că presupunerea făcută este falsă și, dacă Ana are o strategie câștigătoare atunci graful G 

nu are un cuplaj perfect. 

• <= Demonstrăm că dacă, graful G nu are un cuplaj perfect atunci Ana are o strategie 

câștigătoare (indiferent de cât de bine joacă Barbu) 

Considerăm că G nu are cuplaj perfect.  

Fie M un cuplaj de cardinal maxim în G.  

La primul pas, Ana alege un vârf vA care nu este incident cu muchii ce aparțin cuplajului M. 

Vârful v0 este adiacent doar cu vârfuri care sunt incidente cu muchii ce aparțin cuplajului M. Dacă 

v0 ar fi adiacent și cu alte vârfuri vx care nu aparțin cuplajului M, atunci muchia vovX ar putea fi 

adăugată cuplajului M ceea ce contrazice faptul că M este un cuplaj de cardinal maxim în G.  

În acest fel, Barbu este nevoit să aleagă un vârf vB incident cu o muchie ce aparține cuplajului 

M. În continuare, Ana alege un vârf vA adiacent cu vB astfel încât muchia vBvA să aparțină cuplajului 

M. În continuare, pentru orice alegere v a lui Barbu, Ana alege vârful w, adiacent cu v, cu proprietatea 

că vwÎM. 

Ultima alegere aparține Anei, pentru că altfel, dacă ultima alegere ar aparține lui Barbu, ar 

rezulta că în G există drumuri de creștere relativ la M, ceea ce ar contrazice faptul că M este un cuplaj 

de cardinal maxim în G (Berge). 

Exemplu: A(1) B(2) A(3) B(4) A(5) B(6) A(7) B(8) reprezintă un drum de creștere pentru 

graful din imaginea următoare, ceea ce contrazice faptul că M este un cuplaj de cardinal maxim 

 

  Conform observațiilor de mai sus, rezultă că ultima alege aparține Anei, deci acesta câștigă 

jocul. 



40 
 

Pentru exemplu anterior, atunci când M este un cuplaj maxim, Ana câștigă jocul conform 

strategiei prezentate anterior: 

 

 

• Demonstrăm că problema de a decide dacă Ana are o strategie câștigătoare este din NP. 

Conform celor demonstrate anterior, pentru a decide dacă Ana are o strategie de câștig este 

suficient să verificăm, utilizând un algoritm polinomial, dacă graful G are un cuplaj perfect. 

Dacă se consideră următoarea strategie de construire a unui cuplaj de cardinal maxim: 

a) fie M un cuplaj oarecare a lui G (eventual M = Ø); 

b) while ∃ P drum de creștere relativ la M do 

                 M ← MDP 

Neajunsul acestui algoritm este acela că testul de oprire a ciclului - inexistența drumului de 

creștere - poate conduce la un număr exponențial de operații. Edmonds (1965) a demonstrat 

posibilitatea implementării acestui algoritm astfel încât numărul total de operații să fie polinomial în 

raport cu numărul de vârfuri ale grafului G. 

 

Teoremă. Algoritmul lui Edmonds determină, în O(n3) operații, un cuplaj de cardinal maxim 

într-un graf oarecare. 

Secvența care verifică dacă cuplajul de cardinal maxim este perfect este liniară (pentru 

cuplajul identificat verificăm dacă fiecare vârf este incident cu o muchie a cuplajului)  și nu modifică 

complexitatea algoritmului => Putem verifica, în timp polinomial, faptul că G are un cuplaj perfect 

=> Problema de a decide dacă Ana are o strategie câștigătoare  este din NP. 

Observație.  

Putem verifica dacă algoritmul admite un cuplaj perfect și utilizând teorema lui Tutte însă, în 

acest caz algoritmul  general nu este polinomial dacă se generează toate submulțimile lui S (numărul 

submulțimilor nevide este 2n-1). 

Demonstrație. 

Conform teoremei lui Tutte, un graf G=(V,E) are un cuplaj perfect dacă și numai dacă q(G-

S)≤|S|, SV, unde  q(G-S) reprezintă numărul componentelor conexe impare ale lui G-S. 

 

Considerăm următorul algoritm polinomial care verifică dacă q(G-S)≤|S|, SV. 
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Fie SV(G) cu s=|S| și G1=G-S.  

Considerăm următorul algoritm care determină numărul componentelor conexe impare ale lui G1. 

Notăm V=V(G1) 

Algoritm A1 

𝑘𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 ← 0   

𝑉1 ← ∅ 

𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒(𝑉 ≠ 𝑉1)  

          { 𝑎𝑙𝑒𝑔𝑒 𝑣 ∈ 𝑉\𝑉1 

             𝑉1 ← 𝑉1 ∪ {𝑣}   

             𝐶 ← ∅ 

             𝑘 ← 1  

             𝑎𝑑𝑎𝑢𝑔𝑎(𝐶, 𝑣) 

             𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒(𝐶 ≠ ∅){ 𝑥 ← 𝑝𝑟𝑖𝑚(𝐶)    

                                          𝑓𝑜𝑟 𝑣 ∈ 𝑁𝐺1(𝑥)  𝑑𝑜  

                                              𝑖𝑓 𝑣 ∉ 𝑉1 𝑡ℎ𝑒𝑛  {𝑘 ← 𝑘 + 1   

                                                                               𝑎𝑑𝑎𝑢𝑔𝑎(𝐶, 𝑣)  

                                                                               𝑉1 ← 𝑉1 ∪ {𝑣}  

                                                                              }     

                                         𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎(𝐶, 𝑥) 

                                       }       

                 𝑖𝑓 𝑘%2 ≠ 0 𝑡ℎ𝑒𝑛  𝑘𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 ← 𝑘𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 + 1 

}    

Complexitatea algorimului este  (complexitatea unui algoritm BFS)  

Pentru determinarea tuturor submulțimilor S putem să utilizăm un șir de n cifre binare. Inițial,  

șirul de cifre este format doar din 0-uri. La fiecare pas se adună 1 (în baza 2) și se obține numărul 

corespunzător următoarei submulțimi. Fiecare cifră binară 1, aflat pe o poziție i  în șirul cifrelor 

binare, marchează apartenența elementului i la submuțimea S. 

Exemplu. Pentru n=3, obținem succesiv: 

000+1=001  ~ S={3} 

001+1=010  ~ S={2} 

010+1=011  ~ S={2,3} 

011+1=100  ~ S={1} 

100+1=101  ~ S={1,3} 

101+1=110  ~ S={1,2} 

110+1=111  ~ S={1,2,3} 
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Acest algoritm (A2) determină la fiecare pas, următoarea submuțime S. 

Algoritmul care verifică dacă q(G-S)≤|S|, "SÍV : 

Inițializează șirul de n biți cu 0  

ok←true 

𝑑𝑜 { 

− 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑢𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑢𝑙ț𝑖𝑚𝑒  𝑆 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 𝐴2) 

− 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑒𝑎𝑧𝑎 𝑘𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 (𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐴1)  

          𝑖𝑓 𝑘𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 > |𝑆| 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑜𝑘 ← 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒  

} 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒(𝑜𝑘 𝑎𝑛𝑑 |𝑆| < 𝑛) 

 

Dacă valoarea variabilei ok este true la sfârșitul algoritmului => q(G-S)≤|S|, SV => Ana are o 

strategie de câștig. 
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CONSIDERAȚII TEORETICE ASUPRA CUPLAJELOR  

ÎN GRAFURI NEORIENTATE 

 

prof. Cristina Sichim, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

 

Fie D = (d1,d2, dn)  {0,1,2,..,n}n. Construim graful MD astfel: 

 

 

Fie D=(d1,d2,..,dn)Î{0,1,…,n-1}n 

=> Demonstrăm că, dacă există un graf G = ({1,2,..n},E) astfel încât di este gradul vârfului i în 

G, "  i{1,2,..n},  atunci graful MD are un cuplaj perfect. 

Construim cuplajul perfect M în MD pe baza următoarelor observații: 

Notăm |𝐸| = 𝑚 

𝐷 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑛𝑡ă 𝑠𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛ț𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐺 =>∑𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

= 2𝑚 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑣â𝑟𝑓𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑀𝐷 =∑|𝑅𝑖| +∑|𝑆𝑖|

𝑛

𝑖=1

=∑(𝑛 − 1)

𝑛

𝑖=1

+∑(𝑛 − 1 − 𝑑𝑖) =

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

= 𝑛(𝑛 − 1) + 𝑛(𝑛 − 1) − ∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1 = 2𝑛(𝑛 − 1) − 2𝑚 => 𝐜𝐮𝐩𝐥𝐚𝐣𝐮𝐥 𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐧ț𝐢𝐧𝐞 𝐧(𝐧 − 𝟏) −𝐦 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐢𝐢.  

|𝑅𝑖| = 𝑛 − 1
|𝑆𝑖| = 𝑛 − 1 − 𝑑𝑖
0 ≤ 𝑑𝑖 ≤ 𝑛 − 1

} => 0 ≤ |𝑆𝑖| ≤ 𝑛 − 1 = |𝑅𝑖|, ∀𝑖 ∈ {1,2,… , 𝑛} => 
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|𝑆𝑖| = 𝑛 − 1 − 𝑑𝑖, ∀𝑖 ∈ {1,2,… , 𝑛}

[𝑅𝑖 ∪ 𝑆𝑖]𝑀𝐷 = 𝐾𝑛−1,𝑛−1−𝑑𝑖 , 𝑑𝑖 < 𝑛 − 1

|𝑆𝑖| ≤ |𝑅𝑖|, ∀𝑖 ∈ {1,2,… , 𝑛}

} => 𝐹𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑣â𝑟𝑓 𝑑𝑖𝑛 𝑆𝑖 𝑣𝑎 𝑓𝑖 𝑢𝑛𝑖𝑡, 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑟 − 𝑜 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑖𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑀,  

 𝑐𝑢 𝑐â𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑣â𝑟𝑓 𝑑𝑖𝑛 𝑅𝑖 => 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑢𝑔ă 𝑐𝑢𝑝𝑙𝑎𝑗𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑀 𝑢𝑛 𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑖𝑖 𝑒𝑔𝑎𝑙 𝑐𝑢                    

  ∑|𝑆𝑖|

𝑛

𝑖=1

=∑(𝑛 − 1 − 𝑑𝑖) =

𝑛

𝑖=1

𝑛(𝑛 − 1) −∑𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑛(𝑛 − 1) − 2𝑚 => 

𝐹𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑙ț𝑖𝑚𝑒 𝑅𝑖  𝑐𝑜𝑛ț𝑖𝑛𝑒 |𝑅𝑖| − |𝑆𝑖| = (𝑛 − 1) − (𝑛 − 1 − 𝑑𝑖) = 𝑑𝑖 𝑣â𝑟𝑓𝑢𝑟𝑖  𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑢𝑖𝑒 𝑠ă 

𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑚 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑖𝑖 𝑐𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟ț𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑝𝑙𝑎𝑗𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑀 => 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑑ă𝑢𝑔ă𝑚 𝑙𝑎 𝑀,
∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

2
=
2𝑚

2
= 𝑚 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑖𝑖 

Aceste muchii sunt muchii de forma  {𝑟𝑖,𝑗, 𝑟𝑗,𝑖}.  

𝑁𝑜𝑡ă𝑚 𝑙[𝑖, 𝑗] = {
1,   𝑑𝑎𝑐ă 𝑟𝑖𝑗  𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑢 𝑜 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑖𝑒 𝑎 𝑐𝑢𝑝𝑙𝑎𝑗𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑀

0, 𝑎𝑙𝑡𝑓𝑒𝑙                                                                                        
,   𝑖, 𝑗 ∈ {1,2,… , 𝑛}, 𝑖 ≠ 𝑗 

Considerăm următorul algoritm care construiește cuplajul perfect M. 

pas 1 

𝑘 ← 0        

𝑓𝑜𝑟 𝑖 ← 1, 𝑛 𝑑𝑜  

    {   𝐶[𝑖] = 𝐷[𝑖]     

 

   // C[i]= numărul vârfurilor din R[i] care trebuie adaugate cuplajului prin muchii {𝑟𝑖,𝑗, 𝑟𝑗,𝑖} 

         𝑘 ← 𝑘 + 𝐷[𝑖] 
    //   k = 2m  

   }   

𝑓𝑜𝑟 𝑖 ← 1, 𝑛 𝑑𝑜  

{  𝑓𝑜𝑟 𝑗 ← 1, 𝑛  𝑑𝑜 𝑙[𝑖, 𝑗] = 0}   

   

pas 2 

𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑘 > 0 𝑑𝑜  // cât timp mai vârfuri care trebuie adaugate cuplajului prin muchii {𝑟𝑖,𝑗 , 𝑟𝑗,𝑖} 

{  

𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛ă 𝑖 (𝑖 ∈ {1,2,… , 𝑛}) 𝑐𝑢 𝐶[𝑖] = max{𝐶[𝑗]| 𝑗 ∈ {1,2,… , 𝑛}}   

  𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝐶[𝑖] > 0 𝑑𝑜   // di vârfuri din Ri sunt unite cu vârfuri din celelalte mulțimi Rj  

     { 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛ă 𝑗, 𝑗 ∈ {1,2,… , 𝑛} 𝑐𝑢 𝑙[𝑖, 𝑗] = 0 ș𝑖 𝐶[𝑗] > 0     

        𝑎𝑑𝑎𝑢𝑔ă 𝑐𝑢𝑝𝑙𝑎𝑗𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑀 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑖𝑎 {𝑟𝑖𝑗, 𝑟𝑗𝑖}  

         𝐶[𝑖] ← 𝐶[𝑖] − 1  

         𝐶[𝑗] ← 𝐶[𝑗] − 1     

          𝑘 ← 𝑘 − 2   

          𝑙[𝑖, 𝑗] ← 1;   𝑙[𝑗, 𝑖] ← 1  

} 

pas 3 
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// adaugă cuplajului pentru fiecare Ri și celelalte n-1-di muchii ale cuplajului 

𝑓𝑜𝑟 𝑖 ← 1, 𝑛 𝑑𝑜  

{  𝑓𝑜𝑟 𝑗 ← 1, 𝑛 − 1 − 𝐷[𝑖] 𝑑𝑜  

    𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛ă 𝑘 ( 𝑘 ≠ 𝑖, 𝑘 ∈ {1,2,… , 𝑛}) 𝑐𝑢 𝑙[𝑖, 𝑘] = 0   

     𝑎𝑑𝑎𝑢𝑔ă 𝑐𝑢𝑝𝑙𝑎𝑗𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑀 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑖𝑎 { 𝑠𝑖𝑗, 𝑟𝑖𝑘}  

     𝑙[𝑖, 𝑘] ← 1  

}  

Corectitudinea algoritmului. 

Din observațiile făcute => cuplajul M va conține n(n-1)-m muchii. 

La pasul 1 se memorează în C[i] câte vârfuri  din Ri care trebuie adaugate cuplajului prin muchii {ri,j, rj,i}. 

Conform observațiilor făcute acest număr = D[i]. 

Variabila k = 2m  

La pasul 2 se adaugă cuplajului M, m muchii de forma {ri,j, rj,i}. Aceste muchii există întrucât fiecare mulțime 

Ri conține n-1 vârfuri și fiecare dintre aceste vârfuri rij  este adiacent cu exact un vârf rji => Între oricare două 

mulțimi Ri și Rj există exact o muchie {ri,j, rj,i}. 

Suma gradelor fiind un număr par (k=2m), adăugarea unei muchii scade cu 2 valoarea lui k => atunci când 

C[i]0 =>  ji, j{1,2,…,n} cu C[j]0 => muchia {ri,j, rj,i} se poate adăuga cuplajului. 

În fiecare mulțime Ri vârfurile nu sunt adiacente și oricare vârf dintr-o mulțime Ri este adiacent cu exact un 

vârf dintr-o altă mulțime Rj = > muchiile adăugate formează un cuplaj. 

Pasul 2 se încheie atunci când k=0 , ceea ce corespunde  cu adăugarea a m muchii  de forma {ri,j, rj,i} în cuplajul 

M și cu C[i]=0, i{1,2,…,n}. 

Fiecare vârf  rij care incident cu o muchie adăugată cuplajului este etichetat (l[I,j]=1) => După încheierea 

pasului 2 fiecare mulțime Ri  conține D[i] vârfuri etichetate și n-1-D[i] vârfuri neetichetate. 

La pasul 3 se adaugă, pentru fiecare i{1,2,…,n}, câte n-1-di muchii. Fiecare muchie unește unul dintre cele  

n-1-di vârfuri din mulțimea Si cu unul dintre cele  n-1-di vârfuri neetichetate din Ri. Aceste muchii există 

întrucât [𝑅𝑖 ∪ 𝑆𝑖]𝑀𝐷
= 𝐾𝑛−1,𝑛−1−𝑑𝑖. Alegerea muchiilor se face în ordine: primul vârf din Si cu primul vârf 

neetichetat din Ri, al doilea vârf din Si cu cel de-al doilea vârf neetichetat din Ri,ș.a.m.d. 

Muchiile adăugate al pasul 2 nu pot fi adicante cu celelalte muchii adăugate la M, întrucât sunt incidente cu 

vârfuri neetichetate din Ri, i{1,2,…,n} și vârfurile din fiecare mulțime Si , i{1,2,…,n}, nu sunt adiacente 

=> formează cuplaj. 

 

La sfârșitul pasului 3, au mai fost adăugate cuplajului, conform observațiilor, n(n-1)-2m muchii => cuplajul 

M conține m+ n(n-1)-2m = n(n-1)-m muchii și fiecare dintre cele 2n(n-1)-2m vârfuri ale grafului MD este 

incident cu o muchie a cuplajului => cuplajul M este un cuplaj perfect. 
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Exemplu. 

Pentru D=(1,2,3,2) exită graful G din imaginea următoare cu secvența gradelor D. 

 

Graful MD: R1={r12, r13, r14}, R2={r21, r23, r24},  R3={r31, r32, r34},    R4={r41, r42, r43} 

                    S1={s11,s12}, S2={s21}, S3=Ø, S4={s41}  

 

[𝑹𝟏 ∪ 𝑺𝟏]𝑴𝑫
≅ 𝑲𝟑,𝟐       [𝑹𝟐 ∪ 𝑺𝟐]𝑴𝑫

≅ 𝑲𝟑,𝟏     [𝑹𝟑 ∪ 𝑺𝟑]𝑴𝑫
≅ 𝑵𝟑   [𝑹𝟒 ∪ 𝑺𝟒]𝑴𝑫

≅ 𝑲𝟑,𝟏 

 

 

C(1,2,3,2) 

 Adăugăm cuplajului cele 3 muchii din R3 => C(0,1,0,1) 

 

 Adăugăm cuplajului o muchie din R2 în R4 => C(0,0,0,0) 

 

 Adăugăm cuplajului, pentru fiecare mulțime Ri, câte n-1-di muchii, care unesc sij cu rik 
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<=  Fie D=(d1,d2,..,dn){0,1,…,n-1}n 

Demonstrăm că, dacă,  graful MD are un cuplaj perfect  atunci există un graf G = ({1,2,..n},E) astfel încât 

di este gradul vârfului i în G,  i{1,2,..n}. 

Conform ipotezei, 0≤di≤n-1,  i{1,2,..n}. 

Graful MD conține un cuplaj perfect => fiecare vârf al grafului este incident cu o muchie a cuplajului =>  MD 

are un număr par de vârfuri=> |V(MD)|=2k 

|𝑉(𝑀𝐷)| =∑|𝑅𝑖| +∑|𝑆𝑖|

𝑛

𝑖=1

=∑(𝑛 − 1)

𝑛

𝑖=1

+∑(𝑛 − 1 − 𝑑𝑖) =

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛(𝑛 − 1) + 𝑛(𝑛 − 1) −∑𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

= 

= 2𝑛(𝑛 − 1) −∑𝑑𝑖   

𝑛

𝑖=1

=> ∑𝑑𝑖   

𝑛

𝑖=1

= 2𝑛(𝑛 − 1) − |𝑉(𝑀𝐷)| = 2𝑛(𝑛 − 1) − 2𝑘 => ∑𝒅𝒊  

𝒏

𝒊=𝟏

= 𝒏𝒓. 𝒑𝒂𝒓 

Graful MD conține un cuplaj perfect => fiecare vârf al grafului este incident cu o muchie a cuplajului =>  

Pentru  i{1,2, . . n}, 

Fiecare vârf din 𝑆𝑖 este incident cu o muchie a cuplajului.
Vârfurile din 𝑆𝑖  sunt adiacente doar cu vârfuri din 𝑅𝑖       

În fiecare mulțime 𝑅𝑖 sunt n − 1 vârfuri                                 

În fiecare mulțime 𝑆𝑖 sunt n − 1 − 𝑑𝑖  vârfuri                         }
 

 

=> Î𝒏 𝑹𝒊 𝒔𝒖𝒏𝒕 (𝑛 − 1) − (n − 1 − 𝑑𝑖) =  

= 𝒅𝒊 𝐯â𝐫𝐟𝐮𝐫𝐢  𝒓𝒊𝒋 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐮𝐩𝐥𝐚𝐣𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭  𝐜𝐨𝐧ț𝐢𝐧𝐞 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐢𝐢𝐥𝐞 {𝐫𝐢,𝐣, 𝐫𝐣,𝐢}, j ≠ i , j{1,2, . . n} 

Pentru a obține graful G corespunzător secvenței D, date, asociem fiecărei mulțimi Ri  un vârf în graful 

G  (notat i) iar muchiile grafului G se obțin astfel: 

O muchie ijE(G),  dacă muchia  {𝐫𝐢,𝐣, 𝐫𝐣,𝐢} aparține cuplajului perfect. (𝒊, 𝐣{𝟏, 𝟐, . . 𝐧}) 

Conform observațiilor anterioare, fiecare  mulțime Ri conține di vârfuri care sunt unite, prin muchii ale 

cuplajului cu alte vârfuri din mulțimi Rj  (𝑖, j{1,2, . . n})=> Fiecare vârf i din graful G va fi incident cu exact 

di muchii =>  fiecare vârf i din graful G va avea gradul di ,i{1,2,….n}. 

Exemplu. Pentru D=(1,2,3,2) și MD de forma următoare, se obține graful G: 
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PREDAREA INFORMATICII LA CLASELE PRIMARE sau 

PLEDOARIE PENTRU INFORMATICĂ 

 

 Prof. Liliana Ursache, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

 

Copiii noșrti vor trăi în trecut sau în viitor? Este lumea afectată și determinată de progresul 

tehnologic? Vor necesita toate joburile abilități digitale? Care este vârsta optimă pentru deprinderea 

acestora? Cine se adaptează mai ușor la noua tehnologie, copiii sau adulții? Învață elevii în școlile 

din România cunoștințele necesare în domeniile high-tech? Sunt programele de învățământ adaptate 

cerințelor actuale? 

Cuvinte cheie: programare, digital, tehnologie, curricula, informatică 

 

În România, Legea Educației Naționale prevde la Art. 68, alin. 3, că Tehnologia informației 

și comunicării (TIC) constituie o disciplină opțională pentru elevii din clasele I-IV și este disciplină 

obligatorie în învățământul gimnazial și liceal. În contradicție cu aceasta, curriculumul național, prin 

planurile sale cadru, nu alocă nici o oră de Tehnologia informației și comunicării la gimnaziu. De ani 

de zile, această situație nu a fost rezolvată. Singura șansă ca elevii să studieze TIC în gimnaziu este 

ca profesorii să propună cursuri opționale, care să fie alese de mai mult de jumătate dintre elevii 

clasei. 

Care este situația în alte țări din Europa? În Estonia se sudiază, nu din gimnaziu, ci de la 

începutul școlarizării, la vârsta de 7 ani, nu TIC (utilizarea calculatoarelor și a aplicațiilor lucrate de 

alții), ci Informatică, adică elaborarea programelor, depanarea lor, algoritmică. Iar în Marea Britanie, 

în 2014 s-a produs o adevărată revoluție digitală, prin introducerea studiului programării 

calculatoarelor de la 5 ani, atunci când începe acolo educația obligatorie.  

Ministrul britanic al educației, Michel Grove, a stabilit că materia Computer Science va fi 

baza noii programe pentru învățământul britanic, dearece consideră că astfel elevii vor folosi mai 

mult rațiunea și creativitatea și vor face legături transdisciplinare între domeniul IT, matematică, 

proiectare științifică și tehnologie.  

Iată ce vor învăța elevii britanici la orele de informatică:  

• elevii cei mai mici, de la nivelul K1, vor învăța să creeze și depeze programe simple, să 

înțeleagă ce face un program scris de altcineva, vor înțelege ce sunt algoritmii și cum sunt ei 

implementați ca și programe pe dispozitivele digitale, vor identifica dispozitivele care 

folosesc tehnologie, existente în mediul lor de viață, vor învăța să creeze, organizeze, 

depoziteze, manipuleze și regăsească conținut digital, precum și să folosească tehnologia în 
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siguranță și cu respect, să păstreze private informațiile personale și unde să se adreseze atunci 

când au nemulțumiri asupra conținutului digital; 

• elevii de la nivelul K2 sunt învățați să proiecteze, să scrie și să depaneze programe care 

îndeplinesc niște sarcini specifice (cum ar fi controlarea sau simularea sistemelor fizice), să 

rezolve probleme prin descompunerea lor în părți mai mici, să folosească structurile de control 

(liniară, alternativă și repetitivă) în programe, să lucreze cu variabile și cu diferite tipuri de 

intrări și ieșiri, să detecteze și să corecteze erori în algoritmi, precum și să înțeleagă rețelele 

de calculatoare, inclusiv internetul, serviciile de internet și ce oferă acestea în domeniile 

comunicării și colaborării; să folosească o varietate de programe și servicii de internet pe toate 

tipurile de dispozitive digitale, pentru a crea și proiecta programe diverse; vor recunoaște 

comportamente acceptabile / neacceptabile pe internet; 

• elevii de gimnaziu, nivelul K3, vor studia componentele hardware și software ale 

calculatorului și cum comunică acestea între ele, logica booleană, algoritmi care reflectă 

gândirea computațională (sortare, căutare), vor compara algoritmi care rezolvă aceeași 

problemă, vor folosi mai multe limbaje de programare, vor studia structuri de date, vor 

dezvolta programe modulare, cu funcții și proceduri, vor înțelege cum sunt memorate datele 

(numere, texte, sunete și imagini) în format binar în calculator; 

• la nivelul K4 eprograma este mai flexibilă, punând accentul pe cunoștințe de nivel înalt și pe 

cariera profesională; elevii își vor dezvolta creativitatea și cunoștințele în știința 

calculatoarelor, media digitală și tehnologia informației.  

Elevii britanici utilizează platforme prietenoase, interactive, precum Scratch, Khan Academy 

sau Codecademy și învață limbaje de programare noi, cum ar fi Python, PHP, Java Script sau Ruby, 

cu mare atenție la aplicabilitate. 

La informatică, elevii români învață aceleași limbaje Pascal și C++ de 20 de ani. La TIC 

studiază aplicațiile din Microsift Office; Tincuța Apăteanu, expertul în educație pentru adevarul.ro, 

este de părere că de fapt se predau subiecte pe care copiii le-ar descoperi singuri în câteva ore dacă 

ar fi lăsați. De aceea, ”Primul lucru care trebuie făcut este revizuirea curriculei, pentru că cea actuală 

aparține secolului al XIX-lea, o perioadă a educației de masă”, consideră Julian Hingley, expert 

britanic în educație, într-un interviu acordat adevarul.ro din 14 aprilie 2015. 

Și în Statele Unite se pune problema introducerii mai multor ore de informatică în programa 

școlară, dar în detrimentul orelor de limbi străine. Chris Reykdal, unul dintre legislatorii statului 

Washinton, a afirmat că mulți elevi sunt mai pasionați de programarea calculatoarelor decât de 

conjugarea verbelor. Măsura a fost adoptată în Texas în 2013, apoi propusă și în Georgia. 

În timp ce la școală trebuie să urmăm o curriculă învechită, concursurile organizate pentru 

elevi sunt aliniate celor mai noi tehnologii din domeniu. De exemplu, concursul Digital Kids, adresat 
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copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, propune categoriile: Jocuri, Utilitare, Soft educațional, 

Roboți, Multimedia. Concursul ”ReGala Științelor”, organizat de Colegiul Național ”Ferdinand I” 

din Bacău propune printre altele realizarea de soft educațional, de ”jucării științifice” și a unui logo. 

Concursul Infomatrix are categoriile "Computer Art", "Hardware Control", "Programming", "Short 

Movie" şi "Robotics". 

Pentru a putea participa la aceste concursuri, elevii trebuie să aibă cunoștințe solide din  

domeniile considerate high-tech: limbajul de marcare HTML5, standardul CSS3 pentru formatarea 

paginilor web, JavaScript și jQuey pentru a adăuga funcționalitate și interactivitate paginilor web, 

PHP și MySQL pentru lucrul cu baze de date, toată clasa de la Adobe pentru prelucrarea imaginilor, 

programe pentru grafică 3D, un engine pentru jocuri și programe în care se pot crea jocuri, medii de 

programare a roboților și lista ar putea continua... 

Învață toate acestea elevii noștri în școală? Măcar am avea timp să-i învățăm aceste lucruri în 

cursul orelor de TIC sau a celor opționate de la gimnaziu? Suntem noi, profesorii, pregătiți profesional 

pentru a-i învăța toate acestea pe elevi? Noi cum și când ne specializăm? Cât și când putem învăța 

singuri, știută fiind încărcarea cadrelor didactice cu activități birocratice? Cine totuși participă la 

aceste concursuri? Acei elevi ai căor părinți au posibilitatea de a-i înscrie la cursuri sau cercuri de 

informatică private, sau cei care sunt foarte pasionați și studiază mult singuri.  

Așa se explică și decalajul foarte mare între cerere și ofertă în domeniul forței de muncă în 

România. Deși activează peste 93.000 de persoane în sectorul ITC, deficitul de resurse umane cu 

specializare în tehnologia digitală depășește 15.000 anual. 

În ciuda nivelului ridicat al șomajului, și Europa se confruntă cu o lipsă acută de oameni 

capabili de a valorifica profesional atuurile tehnologiei digitale. Potrivit Comisiei europene la nivelul 

continentului se înregistrează în prezent circa 500.000 de locuri de muncă vacante în sectorul IT, iar 

până în 2020 se anticipează un deficit de aproape un milion de persoane. 

 Sesizând aceste probleme, Comisia europeană și Președinția Letoniei a Consiliului UE au 

lansat în 13 martie 2015 la Riga “Campania eSkills for jobs 2015-2016”, o amplă inițiativă de 

conștientizare menită să abordeze problemele legate de decalajul de competențe digitale la nivelul 

Uniunii europene și să mobilizeze Statele membre, mediul academic și industria ITC în vederea 

găsirii soluțiilor de reducere a acestui decalaj la orizontul anului 2020, stimulării investițiilor în 

domeniul educațional și creării de locuri de muncă cu scopul impulsionării ritmului de creștere 

economică în Europa. 

Importanța valorificării beneficiilor revoluției digitale a fost identificată de noua Comisie 

europeană instalată anul trecut. Sarcina dotării forței de muncă și a cetățenilor europeni cu competențe 

digitale relevante a căpătat un caracter și mai imperativ acum, când crearea unei piețe europene unice 

bazată pe tehnologia digitală a ajuns în topul agendei economice a Europei. 
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Studii și analize recente arată cât se poate de clar: competențele digitale sunt de o importanță 

fundamentală pentru viitorul economic al Europei pe termen mediu si lung. Ele permit economiilor 

să beneficieze de creșteri ale productivității prin adoptarea soluțiilor digitale, permit să facă față 

cererii industriei de forță de muncă înalt calificată și oferă mai multe oportunități pentru cetățeni în 

condițiile dificile ale pieței muncii din acest moment. 

”În timp ce Estonia îşi propune să devina Hub-ul tehnologic al Europei şi în timp ce ţările din 

vest investesc puternic în domeniile STEM (science, technology, engineering, math), noi ne pregătim 

să furnizăm vestului forţă de muncă slab pregatită ce va fi de altfel şi prost plătită”, afirmă Tincuța 

Apăteanu pentru adevarul.ro. 

Sunt atât de multe specializări în ITC (dezvoltare web, web design, robotică, baze de date, 

prelucrarea imaginilor 2D, grafică 3D, video, realizarea jocurilor, algoritmică, aplicații pentru 

dicpozitive mobile, aplicații de business, rețele de calculatoare, sisteme de operare etc.), este atât de 

vast acest domeniu, încât dacă am face la școală câte 6 ore pe zi doar informatică și TIC, nu ne-am 

plictisi. În schimb, elevii ar putea obține rezultate bune la olimpiade, la concursurile de profil și ar 

putea să se insereze mult mai ușor pe piața locurilor de muncă. Parafrazându-l pe Shakespeare, am 

putea spune ”A fi sau a nu fi competent digital – aceasta-i întrebarea zilelor noastre”. 

 

Note bibliografice: 

• https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-

study/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study 

• http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/julian-hingley-expert-britanic-educatie-In-romania-elevii-invata-curricula-

secol-xix-trebuie-revolutie-domeniu-1_552d09b6448e03c0fd9c8474/index.html 

• http://adevarul.ro/educatie/scoala/scoala-it-1_5214dba7c7b855ff56fce78d/index.html 

• http://adevarul.ro/educatie/scoala/cum-inveti-informatica-devreme-inceput-inscrierile-digital-kids-

1_55365421cfbe376e3566dbf3/index.html 
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UTILIZAREA TABLETELOR ÎN EDUCAȚIE 

 

elevii Ursache Ștefan și Tăbăcaru Cristiana, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

Prof. coordonator Liliana Ursache, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

 

 În multe țări școlile sunt dotate cu tablete pe care elevii le folosesc în procesul de învățare. 

Și în țara noastră se fac demersuri în acest sens. S-au creat deja numeroase manuale digitale, care 

oferă în plus față de cele clasice exerciții interactive, jocuri educaționale, filme și simulări. 

Producătorii au creat tablete speciale pentru educație și softuri pentru managementul lor în timul 

orelor de curs. Utilizarea tabletelor în educație are numeroase avantaje și este dorită de elevi. 

 Cuvinte cheie: tabletă, manual digital, eLearning, software, noile tehnologii. 

 

În țara noastră se fac numeroase demersuri pentru introducerea tabletelor în școlile primare. 

Ministerul Educației și Ministerul pentru Societatea Informațională lucrează din 2007 la un proiect 

finanțat din fonduri europene, prin care toti elevii de la clasele a doua, a treia și a patra, din mediile 

urban și rural, fără excepție, să beneficieze de tablete. Acestea vor avea deja manualele electronice 

disponibile și alte aplicații utile în procesul de învățare, a declarat Răzvan Cotovelea, ministrul pentru 

societatea informațională (http://www.curierulnational.ro/IT&C/2014-11-12/Cotovelea%3A 

+Din+martie,+to%C8%9Bi+copiii+de+clasa+a+treia+vor+primii+tablete), în noiembrie 2014. 

Se dorea ca în luna martie anul curent 220.000 de tabletele să ajungă la copiii de clasa a III-

a, după aceea să primească tablete și cei din clasa a II-a, iar la finalul primului semestru din 2015 să 

fie distribuite în școli și tabletele către copiii de clasa a IV-a, pe măsură ce manualele digitale vor fi 

gata. Se obsercă că termenele proiectului nu au putut fi respectate. 

În școlile din Marea Britanie s-au introdus deja tabletele. Elevii de acolo sunt bucuroși să 

înveţe într-un mod atât de modern. „E mai simplu decât la orele normale, suntem mai atenţi fiindcă 

nu trebuie să luăm notiţe tot timpul, primim mai multă informaţie într-un timp mai scurt", a spus un 

elev încântat (https://www.youtube.com/watch?v=IAsco6EiSuU). 

 Manualul digital este stocat pe un CD asociat manualului tipărit, fără a fi varianta pdf și nici 

formatul HTML static al acestuia. Cuprinde întregul conținut al manualului tipărit și în plus are unele 

elemente specifice precum: exerciții interactive, jocuri educaționale, filme și simulări, care aduc un 

plus de informație. Oferă posibilitatea efectuării unor activități multimedia interactive de învățare. 

Toate acestea conduc la o mai bună însușire a lecțiilor. Până la începutul anului şcolar curent, în 

România s-au elaborat câteva manuale digitale pentru clasele întâi și a doua, care se găsesc pe internet 

și pot fi testate. 

http://www.curierulnational.ro/IT%26C/2014-11-12/Cotovelea%253
https://www.youtube.com/watch?v=IAsco6EiSuU
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Specialiștii susțin că eLearningul poate fi folosit de copii încă de la trei ani. Compania 

Ascendia Design furnizeaza manuale electronice pentru școli, grădinițe și companii. Copiii de azi 

sunt mai mult atrași de tehnologie și stau mai mult timp pe tabletă sau pe calculator decât cu cartea 

în mână. 

Pentru educație producătorii de tablete au creat modele speciale. De exemplu: 

• Samsung Galaxy Tab 4 Education permite profesorilor și elevilor să se conecteze, să comunice 

și să colaboreze în condiții de securitate; sticla ecranului este durabila și are o carcasă 

protectoare; consola profesorului, achiziționată separat, permite un management simplu și 

eficient;  

• Intel Education Tablets au Intel Education Software este preinstalat, sunt construite robust, 

rezistente la șocuri, incorporează un sistem digital de securitate și protecție online, au unelte 

preinstalate pentru cercetare/explorare și o autonomie în funcționare de 10 ore; 

• iPad-ul transformă modul de predare și învățare cu ajutorul instrumentelor creative, 

manualelor interactive și nenumăratelor aplicații și conținuturi create pentru învățare. 

Atunci când se dorește folosirea tabletelor în activitatea didactică, trebuie întâi stabilite niște 

reguli pentru a asigura faptul că elevii urmăresc conținutul propus și nu navighează sau socializează 

pe internet, nici nu joacă jocuri. Pe lângă acestea, de mare importanță este și folosirea unui software 

de management a tabletelor clasei. În acest sens produsul Radix Smart Class pentru tabletele Android 

si Windows perminte trimiterea ecranului profesorului sau a unui video catre elevi, trimiterea 

celorlalți elevi a ecranului unuia dintre ei care a reusit sa rezolve primul o sarcină de lucru, realizarea 

de adnotări pe ecran, precum și integrarea cu alte echipamente disponibile (videoproiector și tablă 

interactivă). Analog se comportă și Amplify System, Classroom Management și altele.  

 Avantaje ale folosirii tabletelor în educație: 

- copiii nu mai sunt nevoiți să care zilnic kilogrme de cărți în ghiozdane 

- elevii sunt încântați de ele 

- un manual digital este mult mai ușor de actualizat decât unul pe hârtie 

- manualul digitat nu se uzează, precum cel clasic, transmis din generație în generație 

- elevii își vor dezvolta mai mult competențele digitale 

- la Liceul Național de Informatică ”Tudor Vianu” din București, unde profesorii folosesc catalogul 

electronic pe tablete, s-a constatat că elevii lipsesc mai puțin de la școală, deoarece cataloagele sunt 

online, iar părinții le pot vedea în fiecare moment 

- ajutăm mediul prin folosirea mai puțină a hârtiei. 

Argumente contra folosirii tabletelor în educație: Biofizicianul Virgiliu Gheorghe avertizează 

că:  
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- introducerea tehnologiilor digitale, a calculatorului şi a tabletei în educaţia copiilor va conduce la o 

scădere fără precedent a abilităţilor cognitive şi a nivelului şcolar, anulând complet dispoziția și 

capacitatea de a citi a tinerilor din noua generație.” (http://activenews.ro/asociatiile-de-parinti-atrag-

atentia-asupra-introducerii-manualelor-digitale-scoli-lista-efectelor-negative-pe-care-le-tableta-

asupra-copiilor_1883836.html).  

- lectura pe suportul digital este de la 20% până la 30% mai înceată decât pe suport de hârtie şi cu 

50% dacă este vorba de lectura online,  

- lectura efectuată pe monitor consumă mai multe resurse mentale decât cea pe hârtie şi totodată face 

mai dificil procesul de reamintire a textului citit  

- lucrul pe computer conduce la un nivel mai înalt de oboseală şi la o senzaţie crescută de stres aferentă 

respectivei sarcini (http://www.mondonews.ro/tabletele-si-lectiile-digitale-contestate-de-mai-multi-

parinti-si-profesori/). 

  

Note bibliografice 

http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/abecedarul-tactilcum-afectat-creierul-copiilor-tabletele-digitale-

1_52aadc81c7b855ff56acdc0c/index.html 

http://manuale.eduteca.ro/ 

http://www.elearning.ro/manualele-digitale-sunt-gata 

http://www.elearning.ro/ce-este-un-manual-digital 

http://www.mondonews.ro/tabletele-si-lectiile-digitale-contestate-de-mai-multi-parinti-si-profesori/ 

http://www.academia.edu/3356979/Efecte_si_rezultate_ale_utiliz%C4%83rii_TIC_%C3%AEn_educatie 
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APLICAȚII ALE NANOSTRUCTURILOR DE BIOXID DE TITAN 

 

Nicoleta Vascan, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

Adina-Gabriela Grigore, Liceul Tehnologic „I.V.Liteanu” Liteni, județul Suceava 

 

Bioxidul de titan este unul dintre materialele de bază în viaţa de zi cu zi. El este utilizat în 

prezent în diferite domenii: microelectronică, acoperiri optice, industrie alimentară, cosmetică, 

medicină. 

Cuvinte cheie: nanotehnologie,fotocataliza,senzori,efect antibacterian 

 

TiO2 se poate prezenta sub formă amorfă şi sub trei forme cristaline: anatase, rutil şi brookit, 

fiecare  fază  fiind  utilă  în diverse aplicaţii  practice, datorită  proprietăţilor lor diferite. Sub formă 

amorfă este folosit  pentru acoperiri optice, rutilul se foloseşte pentru depuneri dielectrice datorită 

constantei sale dielectrice mari, iar anatasul este utilizat mai ales la realizarea de celule solare, datorită 

lărgimii mari a benzii sale interzise. 

IROX este un tip de sticlă, produsă de firma Schott, ce reflectă  componenta IR a radiaţiei 

solare. Folosită mai ales la glazurarea clădirilor, reduce energia necesară pentru răcirea aerului din 

interiorul acestora în timpul verii. Depunerile de  TiO2 ce formează IROX prezintă o puternică 

rezistenţă la influenţele mediului. 

 În cazul automobilelor, geamurile trebuie să fie transparente în domeniul vizibil (transmitanţă  

mai  mare de  70%-80%)  pentru  asigurarea  siguranţei  în  conducerea acestora, dar să reflecte 

radiaţiile IR (cu lungimi de undă cuprinse în intervalul 0,8μm-2μm). În acest scop, Y.Sawada şi 

colegii [1], studiind acoperirile cu straturi multiple TiO2/ITO, constată că sunt îndeplinite ambele 

cerinţe optice cu un control relativ uşor al grosimii.  

Depunerile antireflectante se pot realiza din soluţiile unor compuşi organometalici ce conţin 

constituenţi de oxid într-o formă polimerizată chimic [2]. Din aceste soluţii se obţin straturi depuse 

pe substraturi care după un tratament termic adecvat, capătă aspectul unor sticle cu grosimea şi 

indicele de refracţie dorite. Indicele de refracţie şi reflectanţa pot fi controlate prin compoziţie şi prin 

temperatura de tratament . 

Constanta dielectrică mare e=100 la rutil determină folosirea acestor straturi subţiri în 

dispozitive cu memorie, în dispozitive microelectronice, ca de exemplu poartă dielectrică în 

dispozitive metal-dielectric – semiconductor. 

Condensatoarele electrice  reprezintă elemente importante într-un circuit electric  şi pot fi 

utilizate pentru stocarea de energie,cuplare şi decuplare, blocare, filtrare, atenuarea supratensiunilor. 
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Pentru stocarea energiei, o sarcină este acumulată în condensator pentru a fi eliberată mai târziu. 

Aceasta poate fi utilizată, de exemplu, ca blitz sau ca sudură de arc. Blocarea implică interacţiune cu 

c.c. şi c.a. Prin polarizarea condensatorului c.c. este blocat, în timp ce în c.a. încărcarea şi descărcarea 

condensatorului este echivalentă cu un flux de curent. Această caracteristică este utilizată pentru a 

cupla două circuite. Şuntarea (derivarea) se realizează legând un condensator în paralel cu un element 

de circuit. Un semnal de c.a trece prin condensator iar cel de c.c. trece prin elementul de circuit. 

Filtrarea implică utilizarea condensatorului pentru separarea semnalelor de c.a. de diferite frecvenţe. 

Condensatorii sunt utilizaţi pentru acordarea receptoarelor radio încă din 1900. Materialele 

utilizate în acest timp au o permitivitate relativă în jur de 10. După 1930 s-au descoperit unele 

ceramici conţinând rutil  având o permitivitate cuprinsă între 80 şi 100.Titanatul de bariu (BaTiO3) a 

fost descoperit în 1943 (permitivitatea relativă1200-1500) intrându-se apoi într-o nouă eră a 

materialelor dielectrice. Perfecţionarea proprietăţilor poate fi obţinută prin controlul  substituţiilor în 

BaTiO3. Permitivitatea relativă a BaTiO3 dopat cu dielectrici a crescut la18000. Recent, noile 

ceramici dezvoltate au valori mult mai mari ale permitivităţii relative (25000 -100000). 

Odată cu tehnologia circuitelor integrate, aceste noi materiale joacă un rol important în 

miniaturizarea dispozitivelor electrice şi electronice. Un tranzistor radio tipic conţine cel puţin 10 

condensatori de 1 cm diametru cu o capacitate electrică cuprinsă între 0,005 şi 0,05mF. Permitivitatea 

este cuprinsă între 5000 şi 7000. Un condensator de 0,01 mF confecţionat din rutil (er=80) în1942 

avea dimensiunea de 10 cm. Condensatorii sunt alcătuiţi din foiţe metalice (Al sau Ta) pe care este 

depus prin anodizare un strat subţire de oxid. Capacitatea electrică a condensatorului creşte datorită 

straturilor foarte subţiri. Aceste condensatoare sunt utilizate în telecomunicaţii şi sisteme militare. 

Nanotuburile (fig.1) pot fi încorporate în proteze ortopedice sau dentare pentru distribuirea 

locală a medicamentelor timp de câteva săptămâni acest lucru fiind arătat de cercetătorii de la 

universităţile din California, San Francisco, Pennsylvania 

 

 

 

Fig. 1 Nanotuburi de TiO2 

 

Studiile arată că nanotuburile de TiO2 pot controla pe termen lung distribuţia de mici molecule 

şi proteine terapeutice. Acest lucru este în contradicţie cu abordările anterioare ce foloseau o anvelopă 
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de polimer pentru vârful unei proteze metalice sau un implant ceramic pentru distribuirea 

medicamentelor. Polimerii pot provoca reacţii inflamatorii în corp, în special în cazul protezelor. 

Cercetătorii pot creşte nanotuburile chiar pe implant indiferent de formă. Mai mult, aceste 

nanotuburi pot fi asamblate pe suprafeţe mari şi pot fi şi umplute cu medicament în acelaşi timp. 

Nanotuburile pot distribui cantităţi mici de medicament pe o perioadă de câteva săptămâni. 

Medicamentele sunt bioactive iar viteza cu care sunt eliminate depinde de diametrul tubului. 

Bioxidul de titan este un mineral deja prezent în mediul natural. El este utilizat ca ecran de 

protecţie datorită capacităţii sale de a reflecta şi a împrăştia radiaţia UV, protejând pielea umană 

împotriva efectelor negative ale acestor radiaţii inclusiv  împotriva  cancerului de piele.  

O altă  aplicaţie a tehnologiei fotocatalitice este prevenirea ruginirii metalelor. Este cunoscut 

faptul că metalele au tendinţa de a pierde electroni. Prin urmare, ele ruginesc într-un mediu cu înalt 

grad de umiditate, deoarece ionii hidroxid încărcaţi negativ se ataşează la suprafaţa încărcată pozitiv 

a metalelor. Prevenirea ruginii poate fi realizată prin prevenirea contactului apei şi oxigenului cu 

suprafaţa metalului, sau suplimentând electronii pierduţi de suprafaţa metalului, astfel încât ionii 

hidroxid să nu mai fie atraşi spre acesta. Metalele pot fi acoperite pentru a împiedica oxigenul din aer 

să le atingă suprafaţa,dar orice dezgolire sau orificiu face metoda ineficientă. Prin urmare, s-a încercat 

suplimentarea electronilor pierduţi cu ajutorul fotocatalizatorilor. 

Când TiO2 este expus la radiaţia ultraviolet, el eliberează electroni. Deoarece TiO2 acţionează 

ca un catalizator, el nu se consumă în proces, ceea ce înseamnă că, atât timp cât radiaţia UV este 

prezentă, reacţia poate continua un timp îndelungat. Pentru a testa efectul pe care îl are bioxidul de 

titan în prevenirea ruginirii metalelor, s-a introdus mai întâi o bară de oţel în apă sărată. Aceasta a 

ruginit după o oră. Când însă bara de oţel a fost acoperită cu strat de TiO2, ruginirea nu a mai a mai 

avut loc. Chiar dacă stratul de oxid suferă o deteriorare parţială, sau este parţial îndepărtat, se 

eliberează suficienţi electroni din zonele înconjurătoare pentru a preveni ruginirea. 

Problema cea mai mare care se pune în utilizarea materialelor fotocatalitice este ca acestea să 

lucreze sub acţiunea radiaţiei din domeniul vizibil. In UV, fotocatalizatorii pot să lucreze doar când 

sunt expuşi la radiaţia solară. Doar 3% din radiaţia solară este radiaţie  UV. În  plus doar 30% din 

radiaţia UV absorbită de material poate fi folosită la reacţia fotocatalitică. Un fotocatalizator ce 

reacţionează în lumină vizibilă poate fi folosit oriunde, cu o sursă de lumină relativ luminoasă, 

incluzând majoritatea surselor de lumină casnică. 

Prin înlocuirea unor atomi de oxigen cu atomi de azot în oxidul de titan, fotocatalizatorii 

obţinuti prezintă un puternic potenţial de oxidare la 520 nm (în vizibil) şi pot să distrugă molecule 

organice. O altă posibilitate de a utiliza procesul de fotocataliză în lumină vizibilă, ar fi şi crearea 

unei deficienţe de oxigen. Acest lucru s-ar putea realiza prin procesul de călire a fotocatalizatorilor 

la o temperatură de 4000C, când se produc cristale cu mai puţin oxigen. 
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Şi alţi cercetători au scos în evidenţă importanţa folosirii TiO2 ca material fotocatalitic cu 

scopul de a transforma dioxidul de carbon (ce are un rol însemnat în intensificarea ,,efectului de 

seră”)în hidrocarburi gazoase utile, dar şi la fotodegradarea unor poluanţi organici. În ambele cazuri 

straturile trebuie să aibă o anumită microstructură,să fie foarte poroase pentru ca să aibă suprafaţa 

mai mare şi să fie astfel capabile să adsoarbă un număr mai mare de molecule de poluant. 

În literatură se precizează că faza anatas a TiO2 este mai activă decât rutilul în ceea ce priveşte 

generarea hidrogenului din apă [3]. Apa rezultă din reacţia hidrogenului cu oxigenul. Acest proces de 

obţinere a hidrogenului din apă şi a apei din hidrogen este un exemplu excelent de „reciclare chimică”, 

concept ce va deveni din ce în ce mai important dacă ne referim la viitorul mediului ambiant, la 

resursele chimice şi energetice [4].   

Datorită culorilor deosebite pe care straturile transparente în vizibil (deci şi cele de bioxid de 

titan) le pot avea funcţie de grosime, ele sunt folosite la decorarea unor obiecte casnice sau chiar la 

realizarea unor bijuterii. Această aplicaţie are la bază fenomenul de interferenţă a radiaţiei luminoase 

ce se reflectă pe faţă superioară a stratului cu radiaţia refractată, după reflexia ei totală sau parţială pe 

interfaţa strat-substrat. Din acest motiv, spectrul luminii reflectate se observă colorat. El depinde de 

unghiul de incidenţă pe strat, de grosimea sa geometrică, de indicii de refracţie şi dispersie, şi de 

substrat. 

În ultimii ani eforturile au fost îndreptate spre dezvoltarea unor tehnologii de a facilita detecţia  

şi analiza gazelor organice poluante. Analiza tradiţională a gazelor organice se bazează de obicei  pe 

colectarea  şi sorbţia gazelor organice de către fibre, transportul fibrelor către laborator, desorbţia 

gazelor din fibre şi analiza gazelor prin spectrometrie de masă/cromatografie (GC/MS). Deşi limitele 

unei bune detecţii  este realizată cu ajutorul analizei GC/MS a probelor, procesul de colectare a 

probelor este lung, complex, şi distribuirea analitică rar se poate realiza in situ. Tehnologia analitică 

se deplasează către o abordare instantanee în care instrumentaţia poate fi utilizată in situ pentru a 

produce imediat profilul concentraţiei contaminanţilor. Utilizarea senzorilor în stare solidă se apropie 

de această abordare. 

Straturile de TiO2 pot fi utilizate ca senzori de gaz prin urmărirea modului în care o anumită 

caracteristică a stratului subţire (de exemplu rezistenţa electrică) variază cu concentraţia de gaz.  

Fotocatalistul bioxid de titan s-a dovedit a fi mai eficient decât oricare alt agent antibacterian, 

deoarece reacţia fotocatalitică funcţionează şi atunci când există celule care acoperă suprafaţa.   

Toxina rezultată în urma distrugerii celulei este presupusă a fi descompusă prin acţiune fotocatalitică. 

Dioxidul de titan nu se deteriorează şi prezintă un efect antibacterian de lungă durată.  

În general vorbind, dezinfectările cu oxid de titan  sunt de trei ori mai puternice decât clorul, 

şi de 1.5 ori mai puternice decât ozonul. 
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Agenţii biologici au devenit o modă în atacurile teroriste. Abilitatea proceselor de oxidare 

fotocatalitică de a dezactiva bioaerosolii ca bacterii, virusuri sau spori le conferă atractivitate pentru 

atenuarea activităţilor bioteroriste. Kau şi colegii [5] au studiat inactivarea sporilor de antrax pe 

şoareci utilizând oxidarea fotocatalitică. Rezultatele studiului au  arătat că în acest caz sporii au avut 

o rată mică  de supravieţuire deci procesele de oxidare fotocatalitică pot fi utilizate pentru inactivarea 

unor toxine letale. 

 

Note bibliografice: 

[1] Y.Sawada and Y.Taga, Thin Solid Films ,116(1984)L55 

[2] B.E.Yoldas and T.W.O’Keeffe,Applied Optics,18(1979)3133 

[3] C.D.Jaeger and A.J.Bard,J.Phys.Chem.83(1979)3146 

[4] Shinichi Ichikawa,Ryota Doi, , Thin Solid Films ,292(1997) 130 

[5] J.Kau, D Sun, H Huang, M.,  H.WongLin and , H. Hou, (2009) Plos One, 4(1), 1-8. 
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SCENA „ARTELOR” 

 

28 FEBRUARIE: POMENIREA MUCENICULUI CORNEL NIŢĂ (1927-1950) 

 

Prof. Nicoleta Bardașu, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

Prof. dr. Mihaela Chiribău-Albu, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

 

Printre noi trăiesc martiri... trăiesc cu sufletul pentru că trupul s-a întors în țărână după 

chinuri cumplite. Despre moartea mucenicească a studentului Niţă Cornel, care avea doar 23 de ani, 

vorbesc nenumărate mărturii. Pentru a înțelege contextul morții sale, este necesară o incursiune în 

scurta sa viață. O vom realiza prin mărturiile celor care au fost în preajma acestui tânăr inteligent, 

creștin în adevăratul sens al cuvântului. Un tânăr ce a studiat la Liceul Ferdinand din Bacău și 

despre care toți cei care calcă pragul acestei instituții ar trebui să știe. Un tânăr despre care întreaga 

comunitate băcăuană ar trebui să audă, pentru că el este un model de jertfă mucenicească. 

Cuvinte cheie: creștin, mucenic, jertfă, ideal, demnitate. 

 

„Născut în orașul Bacău la 31 mai 1927, într-o familie de modești funcționari, Cornel a 

fost un copil cuminte și un elev strălucit, premiat în toți anii – la Liceul „Ferdinand” din orașul 

său natal. În toamna anului 1946, a reușit printre primii la concursul de admitere la Politehnica 

din Iași, înscriindu-se în același timp și la Facultatea de Drept. Tânărul politehnist era dotat cu o 

inteligență excepțională, fiind totodată foarte credincios și bun la suflet. Printre trăsăturile sale de 

caracter, care aveau să iasă la iveală în special în ultimii ani de viață, trebuie subliniate marele 

său curaj și deosebitul patriotism.” (Gheorghe Boldur Lățescu – Analele Sighet 2, ”Instalarea 

comunismului – între rezistență și represiune”, pag. 343-346) 

Corneliu Niță a fost arestat în toamna anului 1948, a fost dus la securitatea Bacău de unde, 

după grele anchete, a ieşit cu trupul şubrezit şi timpanul spart de anchetatorul Avram Mahalu. A fost 

ulterior transportat la închisoarea Suceava până în ianuarie 1950, când a fost transferat la Piteşti. Aici 

ajunge în camera 4 spital, „atelierul de tortură şi schingiuiri”, unde la 24 feb. 1950 este torturat de 

Ţurcanu, de la ora 19 până la ora 22 – fără întrerupere. La ora 22, Corneliu Niţă era mort, cu 

măruntaiele zdrobite. Când l-au dezlegat şi coborât pe duşumea, era o masă de carne care nu mai avea 

nici sânge deoarece se scursese în timpul schingiuirilor. 

Iată ce mărturisește Petru Baciu, în „Răstigniri ascunse”, arătând cum poate uitarea să 

îngroape, din nou, la modul simbolic, prin nepăsare, prin ignorare, o moarte jertfelinică: „Ai iubit pe 

Hristos şi neamul tău şi ai murit în duhul morţilor noştri nepervertit şi nebiruit. Ai fost îngropat la 
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Piteşti, fără lumânare şi fără prohod. Bunii tăi verişori, Jana, fie-i ţărâna uşoară, căci acum când 

scriu sunteţi împreună, şi cu Ştefan, s-au luptat şi, cu mare risc, te-au dezgropat din ţărâna mişeliei 

Piteştiului. Oasele tale zdrobite au putut vedea iarăşi o clipă lumina soarelui, te-au aşezat în sicriu 

şi te-au adus la Bacău lângă părinţi. Sfintele tale oase au fost cinstite şi prohodite de preoţii sfintei 

noastre biserici strămoşeşti. Ţi-au aşezat flori pe mormânt şi te-au plâns cei dragi ai tăi. Soarele ţi-

a trimis şi el cel din urmă salut şi razele lui te priveghează pururi, la fel stelele şi luna. Soţul Janei, 

fiind militar, a fost deblocat din armată, fiindcă soţia lui a dezgropat sfinte oseminte, pângărite de 

slujitorii satanei şi le-a înmormântat creştineşte. Eu eram în timpul acela tot în temniţă. Camarazii 

tăi, cei mai mulţi, la fel sunt împreună cu tine, în lumina cerului. M-am întors după ani mulţi şi ţi-am 

căutat mormântul. O cruce fumurie, semnul răstignirii lui Hristos, te veghează. Sinistra pătimire de 

la Piteşti s-a risipit de mult. Vin la mormântul tău ca să ne regăsim şi plec cu inima mai grea. Suntem 

tot sub stăpânirea celor ce ne-au răstignit, parcă e o pedeapsă a cerului. Gândurile îmi rătăcesc 

aiurea şi retrăiesc spaimele şi spasmele vremii de atunci. Peste mormântul tău s-a aşezat eterna 

uitare. Privesc chipul tău de pe marmura crucii, ai rămas tot tânăr, chipul tău vremea nu l-a 

descompus, nu l-a îmbătrânit. Alături pe aceeaşi placă de marmură albă, chipurile părinţilor tăi 

fărâmate de mâini ticăloase. De necrezut. Chipul tău a rămas pe marmură nevătămat, neştirbit, 

neatins, fără nici o lovitură, nedegradat. Dumnezeu ţi-a apărat chipul, dându-le răufăcătorilor 

gândul cel bun şi le-a tremurat mâna oprindu-le nemernicia. Deşi între morminte aşezat, crucea care 

te veghează a rămas parcă izolată la capătul pământului. Rar câte un suflet credincios mai aprinde 

o lumânare. Jertfa ta sfântă de luptător, pentru ca cerul zărilor româneşti să nu se întunece, nu mai 

spune nimic creştinului de azi. Biserica stă deoparte, nu vorbeşte şi nu preţuieşte sacrificiul tinereţii 

noastre şi a vieţilor noastre jertfite cu dragoste pentru ca altarele lui Hristos să nu fie doborâte, să 

avem lumină. Jertfa lui Corneliu Niţă, mucenic plăpând şi evlavios, arde foc nestins într-un peisaj 

mohorât şi într-o Ţară a nimănui, în care vrăjmaşul, cu nesătule guri, aleargă slobod, ne devorează 

morminte, istoria şi ţara.” (Petru Baciu, „Răstigniri ascunse”, vol. 1, 2004, p.140; vol. 2, 2009, 

p.218) 

Despre suferința întru credința în Hristos, despre mucenicie în contemporaneitate, lângă noi, 

aproape, dar poate tocmai de aceea și mai greu de recunoscut, despre indiferență și uitare, dar și 

despre biruință, scrie și prof. Ana Maria Cuțulab:  

„A fost o vreme, în perioada comunistă, când aceste experimente demonice, de satanizare a 

omului, care se regăsesc astăzi la nivel macrosocial, au fost aplicate pe sufletele unor tineri animaţi 

de un ideal sfânt, care au refuzat să privească în pământ şi străpunşi în suflet de dorul cerului limpede 

au ales, cu demnitate, credinţă şi curaj, să-i cucerească înălţimile, scară la cer fiindu-le albele lor 

oseminte. Ei au alcătuit o generaţie distinsă, cultă, credincioasă lui Dumnezeu şi neamului ei. Ei nu 

s-au temut să-şi piardă sufletele pentru Dumnezeu şi Sfânta Evanghelie pentru că au ştiut că le vor 
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câştiga deplin în Hristos. Ei au ales să se piardă pe sine pentru a se regăsi deplin în Dumnezeu: „Cine 

îşi va pierde sufletul pentru Hristos şi Evanghelia sa, acela îl va câştiga”. Au trăit mlaştina 

deznădejdii, dar nu au deznădăjduit de puterea lui Dumnezeu, au simţit muşcăturile sălbatice ale 

fiarei, dar au avut curajul să o înfrunte cu privirea aţintită către Dumnezeu. Tineri cu suflete curate 

au suferit chinuri de neimaginat pentru mintea omenească – Hristos Însuşi suferind în ei. E o taină 

cutremurătoare pe care nu o putem înţelege cu mintea noastră limitată. Aceşti tineri au fost chinuiţi 

şi sufleteşte şi trupeşte, de aceea sunt mari înaintea lui Dumnezeu. Sunt Sfinţi Mucenici apropiaţi de 

noi spiritual, dar şi ca timp istoric. Ei se încadrează armonios într-o continuitate de jertfă a neamului 

nostru, fiecare frântură de timp istoric românesc fiind sfinţită prin jertfă. Şi generaţia noastră trebuie 

să se jertfească pentru credinţă şi neam pentru a nu ştirbi această lucrare dumnezeiască. De aceea 

trebuie să îi rugăm să ne ajute, pe noi cei de astăzi, să ne păstrăm credinţa dreaptă. Din păcate puţini 

le cunosc numele şi viaţa, dar şi mai puţini îi cinstesc ca sfinţi. 

În Cimitirul Central din Bacău se găseşte mormântul tânărului cu suflet de crin Niţă Corneliu, 

tânăr băcăuan ucis în Vinerea Patimilor în demonica închisoare Piteşti despre care Soljeniţîn a 

afirmat că „Rusia nu s-a confruntat cu un asemenea fenomen”. Trupul acestui tânăr a fost adus la 

Bacău de la cimitirul din Piteşti de către verişoara lui, Jana Tabarcea, care a avut de suferit de pe 

urmele regimului din această cauză. Acest tânăr de 24 de ani, frumos şi smerit, a fost chinuit în faţa 

camarazilor săi deţinuţi cu scopul de a le slăbi rezistenţa şi credinţa. Niţă Corneliu a răbdat chinuri 

mai presus de fire. A fost răstignit pe un perete cu mâinile legate la spate şi bătut crunt timp de mai 

multe ore, zdrobit bucată cu bucată de către Ţurcanu prin care se manifesta ura dezlănţuită a 

demonilor. La întrebările şi urletele călăului tânărul răspundea aproape şoptit „nu ştiu nimic”. Într-

adevăr sfântul mucenic nu ştia nimic despre acel a trăda a lui Iuda spre care îl îmbia satana prin 

Ţurcanu, sufletul lui curat ştia doar să sufere smerit şi să-L urmeze pe Hristos, în afară de aceasta nu 

ştia altceva. Cu cât tânărul era mai tare, cu atât călăul se întărâta, făcându-se asemenea sfinţilor 

mucenici din vremurile de demult care erau chinuiţi de îndrăciţii „ighemoni”. Sfântul a răbdat cu 

aceeaşi dragoste şi credinţă pentru Hristos ca şi aceia. A răbdat zdrobirea trupului care i-a înfricoşat 

pe camarazii de suferinţă şi i-a întărit, „s-a făcut privelişte minunată îngerilor şi oamenilor”, zdrobind 

puterea celui rău şi s-a unit cu Hristos în Moarte şi în Înviere. Sfinţii îngeri s-au bucurat, iar noi 

lăudăm puterea lui Dumnezeu care s-a vădit în sufletul acestui tânăr sfânt şi ne închinăm Sfântului 

Martir Niţă Corneliu care este aproape de noi. E mare bucurie pentru noi să-i cunoaştem mormântul! 

La mormântul lui sufletul poate cânta, se poate ruga, acolo e mereu lumină, chipul limpede şi hotărât 

al lui Corneliu de pe Sfânta Cruce devine pentru noi icoană. Îngenunchezi şi sufletul se despovărează, 

simţi cum sfântul te ascultă şi înţelegi că s-a jertfit şi pentru tine. Trist este că aceşti sfinţi martiri sunt 

mereu umiliţi pentru că noi nu-i recunoaştem ca sfinţi. De Ziua Eroilor clopotele nu bat şi pentru ei 

în conştiinţa românilor, pentru ei nu se găsesc coroane de flori, nu primesc onoruri militare şi 
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populare. Puţini sunt cei care se reculeg şi se roagă în faţa sfintei cruci de la acest mormânt simplu şi 

sfânt. În cer sfinţii martiri ai neamului se bucură împreună, pe pământ omul îi desparte. 

Sfinte Niţă Corneliu, ne rugăm ţie să ne ierţi pentru indiferenţă, uitare şi necredinţă! 

De la mormântul sfântului pleci alt om, cu alte gânduri şi alte nădejdi. Pleci cu Hristos în 

inimă prin lume, cu acel sfânt, „nu ştiu nimic” pentru lumea apostată şi cu îndemnul Lui: „Nu vă 

temeţi, îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!”. (prof. Ana Maria Cuţulab, la P. Baciu, op.cit., p.274-279) 

Adevărul asupra morții lui Corneliu Niță a ieșit la iveală. El a fost una dintre multele victime 

ale rezistenței anticomuniste. Necunoscut opiniei publice, el este și va rămâne, deopotrivă un erou al 

neamului și un martir al mărturisirii ortodoxe. Un suflet ce a traversat Infernul terestru pentru a ajunge 

în Paradisul celest. Un suflet mântuit prin suferință și care veghează acum pentru mântuirea noastră. 

Să îi cerem ajutorul și îl vom primi. 

Iată ce mărturisesc cei care au fost în preajma lui, martori în circumstanțele de atunci, și care 

au făcut lumină în tot ceea ce s-a întâmplat, scoțând la iveală amănunte relevante pentru a întelege 

rotițele mecanismului de tortură comunistă. 

„La câteva săptămâni după asasinarea lui Niță, am fost mutat din infernul de la camera „4 

spital” într-o altă celulă a penitenciarului Pitești, împreună cu alți 20-25 de studenți, marea 

majoritate victime ale „reeducării”, dar și cu câțiva dintre călăi, care aveau sarcina să continue 

distrugerea noastră fizică și morală. Printre cei din urmă se aflau Steier și Pușcașu, amândoi membri 

ai comitetului O.D.C.C.. ”Reeducarea” în celula 2 se desfășura sub conducerea lui Steier, care, între 

”demascările” urmate de bătăi sălbatice, ne ținea prelegeri de marxism, întroducând astfel elemente 

noi față de cele aplicate de ”4 spital”. Aflându-mă pe unicul prici din cameră, în apropiere de Steier, 

într-o noapte am auzit o discuție în șoaptă între el și Pușcașu. Acesta din urmă își informa șeful că 

fusese chemat la Securitatea din Pitești și anchetat pentru ”cazul” Niță. În timp ce anchetatorul se 

străduia (sau de prefăcea că se străduiește) a afla cum și de ce a fost ucis Cornel, iar Pușcașu se 

bâlbâia neștiind ce trebuie să răspundă, a intrat în birou generalul Nicolski care, cu aerul că asistă 

întâmplător la anchetă, a răspuns el în locul celui anchetat, arătând că Niță era un ”bandit” odios, 

șef al unei ”monstruoase” organizații studențești de rezistență anticomunistă, așa că Țurcanu nu 

făcuse altceva decât să-i aplice o pedeapsă binemeritată pentru ”crimele” făptuite. Din clipa când, 

prefăcându-mă că dorm adânc, am auzit discuția dintre Steier și Pușcașu, în mintea mea a încolțit 

ideea că Țurcanu, în seara când îl ucisese pe Niță, acționase din ordin de foarte sus. Au trecut 6 ani 

până când, datorită unei întâmplări, am putut afla cine erau adevărații responsabili morali ai 

asasinării lui Cornel Niță. După eliberarea mea din detenție, Dumnezeu m-a ajutat să-mi pot termina 

studiile și, în anul 1956, lucram ca inginer pe un șantier de construcții din Bărăgan. Printre 

numeroșii oropsiți ai regimului comunist, ce lucrau pe șantier, era și un fost comisar al vechii 

Siguranțe, care, în 1937 sau 1938, îl arestase pe Vasile Luca pentru activitate comunistă. 

http://www.fericiticeiprigoniti.net/tortionari-si-prigonitori/83-generalul-alexandru-nicolschi
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Condamnat, în anul 1950, la 5 ani de închisoare, comisarul fusese trimis să-și ispășească 

condamnarea la Aiud și, în 1953, a fost chemat la Securitate și supus unei noi anchete privind 

arestarea lui Luca. Neștiind nimic despre disgrația lui Luca și arestarea lui, din ordinul lui 

Gheorghiu-Dej, în 1952, comisarul a fost uluit de faptul că noii lui anchetatori voiau să-i smulgă o 

declarație conform căreia Luca ar fi fost agent al Siguranței. Nu era adevărat, iar comisarul a refuzat 

să semneze o asemenea declarație. Insistând, anchetatorul a organizat o confruntare cu cu Vasile 

Luca. Confruntarea nu s-a putut, de fapt, desfășura, fiindcă Luca, într-o stare de furie vecină cu 

nebunia, a urlat tot timpul, acuzându-și anchetatorii că sunt slugi ale imperialismului, care vor să-i 

pună în cârcă crime făptuite de alții. Speriat că este obligat să fie martor la o reglare de conturi 

dintre căpeteniile comunismului, fostul comisar, înainte de a fi scos în grabă din camera de anchetă, 

l-a mai putut auzi pe Vasile Luca țipând: „Vreți să mă faceți țap ispășitor și pentru crimele de la 

Pitești, dar nu vă merge! Credeți că nu știu că Ana Pauker a condus toată ”reeducarea” prin 

intermediul lui Nicolski?” 

Ceea ce mi-a povestit, cu mult curaj, comisarul m-a determinat să fac legătura între 

înverșunarea bestială cu care Țurcanu îl ucisese pe Cornel Niță, discuția nocturnă dintre Pușcașu și 

Steier, precum și afirmațiile lui Vasile Luca privind adevărata răspundere a ororilor de la Pitești. 

Concluzia pe care am desprins-o este următoarea: fenomenul Pitești a fost organizat de Ana Pauker, 

probabil din ordinul lui Stalin, cu care ea avea fir direct. 

După 1989, am început să mă informez și asupra altor aspecte ale cazului Cornel Niță. Nu încape 

nicio îndoială că afirmația lui Nicolski, făcută la Securitatea din Pitești în anul 1950, era adevărată, 

evident cu modificarea de sens ce trebuie aplicată la ceea ce spun călăii despre victimele lor: Cornel 

a fost unul din conducătorul puternicei organizații de rezistență anticomunistă care opera în centrul 

Moldovei. Securitatea a intrat în panică în urma acțiunilor acestei organizații care, între altele, 

pedepsea necruțător pe soldații sovietici ce săvârșeau în satele și orașele moldovenești omucideri, 

violuri, tâlhării și alte crime. La percheziția domiciliară de după arestare, în casa părintească a lui 

Niță, de pe strada Precista nr. 3 din Bacău, a fost găsită o firidă zidită conținând arme și muniții. 

O astfel de organizație și un astfel de șef nu puteau fi tolerate de Stalin care, prin slugile sale 

Ana Pauker și Nicolski, a dat ordin de lichidare. Așadar, Țurcanu a fost doar un odios executant al 

ordinelor plecate de la Moscova. Astfel a fost curmată viața unui tânăr român cu calități remarcabile, 

erou, necunoscut încă opiniei publice, al rezistenței anticomuniste.” 

(Gheorghe Boldur Lățescu – Analele Sighet 2, „Instalarea comunismului – între rezisență și 

represiune”, pag. 343-346) 

Petre Baciu, erou al luptei anticomuniste de o forță morală imensă și de o putere de jertfă rar 

întâlnită, el însuși victima indiferenței și a uitării noastre, lansează următorul îndemn tinerilor: 

http://www.fericiticeiprigoniti.net/aiud
http://www.fericiticeiprigoniti.net/tortionari-si-prigonitori/140-ana-pauker
http://www.fericiticeiprigoniti.net/efectele-reeducarii
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  „Cerul te cheamă! Strigă morții din morminte. Ridică-te tinere, e rândul tău, ai curaj! Refuză cu 

demnitate tragicul și ridicolul comediilor politicienilor și conducătorilor de azi. Reînvie în memoria 

ta credința strămoșilor tăi. Reînvie demnitatea omului de altădată, dăruirea și curajul celor ce au luptat 

în munți; refuzând umilința, îngenuncherea, trădarea și păgânizarea ta. 

[...] Tu, tinere, ești chemat la fapte mari. Tu ești făuritorul unei noi ere de refacere economică 

a țării tale, de libertate, de prosperitate, de moralitate, de zidire a noi altare. Crede, roagă-te, muncește, 

luptă și vei birui. Adună-te și tu, tinere plecat pe meleaguri străine, la casa ta și fă din pământul Patriei 

tale o stea. Fără tine, fără brațul tău, tinere, fără creierul tău, viața celor rămași în țară – bătrânii și 

nevolnicii – va fi pustie, va fi neagră, va fi blestem, căci ei te-au crescut și te-au ridicat în lume pentru 

ca tu, la rândul tău, să iei pe umerii tăi continuitatea. Răspunde! Nu lăsa ca peste sufletul tău să se 

pogoare blestemul celor din morminte, celor de azi și celor ce vor veni dupa noi. Amin!” 

 

Sfinte Niţă Corneliu, ne rugăm ţie să ne ierţi pentru indiferenţă, uitare şi necredinţă! 
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O PRIVIRE ASUPRA LABIRINTULUI DIN PIESA „IONA” 

 

Elev: Mădălina Benedic, clasa a XII-a F, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

Prof. coordonator: Mihaela Chiribău-Albu, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

 

Lucrarea prezintă semnificațiile pe care labirintul le are în dramaturgie, în general, și în 

câteva piese ale lui Marin Sorescu. Imaginea labirintului și evoluția personajului sunt într-un raport 

de interdependență, iar „încercările” pe care le presupune parcurgerea unui itinerar labirintic devin 

modalități de edificare a personajului. Lupta pentru a da sens călătoriei prin labirint reprezintă una 

dintre temele teatrului lui Marin Sorescu. 

Cuvinte cheie: labirint, personaj, itinerar, centru, teatru 

 

Literatura este ca un labirint în desfăşurare, ea fiind plină de pericole, de jocuri ce se regăsesc 

în textele literare. Rolul ei este de a încuraja cititorii să intre în tainele ascunse ale jocului literar 

pentru ca în final să învingă. Scriitorii caută o evadare spre un univers liber, lipsit de căi întunecate, 

de durere. Aceştia visează la găsirea unei ieşiri prin prisma personajelor, însă labirintul nu presupune 

o evadare. Acesta are o rezolvare, un sens, ieşirea putând fi veridică doar prin creare. 

Labirintul – simbol, imagine şi motiv cultural – apare ca o posibilă figură a complexităţii, ca 

modalitate de încercare a unor potenţe psihice, spirituale, creatoare, care sunt personajele piesei de 

teatru modern. Proba labirintului devine o modalitate reprezentativă de edificare din mers a 

individualităţii personajului. Personajul nu este dat, cu principalele caracteristici, chiar din începutul 

piesei. El devine sub ochii cititorului ceea ce, în secret, el speră să devină: el însuşi. 

Prin existenţa unei dramaturgii valoroase, cea a lui Marin Sorescu, se poate observa că, 

aceasta a fost concepută ca o încercare, ca o ,,probă a labirintului”. De fapt, caracterul acesta de 

încercare ar trebui să fie specific piesei de teatru în general, căci evoluţia personajelor, fie 

,,principale”, fie ,,secundare”, dezvăluie parcurgerea unui drum în care obstacolele întâlnite nu fac 

altceva decât să stimuleze capacitatea lor de rezistenţă şi de surmontare. 

Dramaturgul trebuie să ştie cum să vorbească în momentul în care a definitivat schiţa 

labirintului pe care îl vor străbate personajele. Raportul dramaturgului cu limbajul folosit este, în mod 

esenţial, determinat de diferenţierea scrierii la nivelul personajelor căci, aşa cum remarca Lukacs, 

personajul ,,trebuie să exprime în mod adecvat acele gânduri, sentimente, trăiri etc., care îl pun în 

mişcare tocmai pe el şi tocmai în situaţia respectivă”1. 

                                                 
1 Georg Lukacs, Romanul istoric, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1978,  p.172. 
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Imaginea labirintului, complexă matrice a existenţei în lumea contemporană, s-a impus 

observând dispariţia evoluţiei lineare a personajului în cadrul unui ansamblu dramatic în care forţele 

aflate în conflict converg inevitabil spre un deznodământ. Prin opera lui Marin Sorescu 

deznodământul, cunoscut în tradiţia teatrală ca loc privilegiat de manifestare a crezului artistic, devine 

o sursă de nelinişte, un îndemn de a căuta mai departe de finalul propriu-zis al piesei. 

Teatrul scris de Marin Sorescu se înscrie într-o largă arie problematică în care meditaţia asupra 

unei realităţi în continuă mişcare şi metamorfozare îşi află corespondentul artistic în opera de artă. 

Piesa de teatru cu simbolistică bogată sugerează adesea în opera lui Marin Sorescu polifonia 

dramatică. În acelaşi timp, se accede la o imagine tulburătoare a unui univers uman în care personajul, 

pentru a găsi drumul către adevăr, către omenire, va rătăci într-un labirint al indeterminării, niciodată 

anihilat, dar incitând permanent la sondarea propriului eu. 

Tentaţia labirintului constă în opţiunea dramaturgului pentru cuvântul teatral spus de 

personaje în căutarea activă a centrului labirintului, a luminii, adică a adevărului fiinţei umane. În 

marile zone de lumină şi de întuneric ale fiinţei noastre, labirint izvoditor de atâtea înţelesuri şi 

neînţelesuri, piesele sunt posibile CHEI pentru intrări faste în LABIRINT, pentru a ajunge, în 

CENTRUL său, la conştiinţa supremei idei de umanism. Personajele trebuie să spună acele cuvinte 

şi să facă acele gesturi care conduc, inexorabil, drumurile acţiunii spre centru, spre locul în care 

mobilurile lor, dar şi ale acţiunii să confere un sens clar, perceptibil, în întregime nou pentru universul 

operei. 

Teatrul este, ca şi labirintul, o pledoarie implicită pentru lumină, pentru aducerea la lumină a 

,,părţii noastre de umbră”. Personajul piesei de teatru odată lansat în aventura cunoaşterii, pe drumul 

trasat de succesiunea replicilor, apare tot mai schimbat faţă de imaginea sa iniţială. Piesa clasică 

stabilizează statutul personajului, imaginea sa, încă de la început. Este drept că această fixare priveşte 

mai ales poziţia sa în lume şi elementul caracterologic de esenţă. Astfel, atenţia se concentrează 

asupra tulburărilor care modifică această lume: sistemul de opoziţie, schiţat viguros din început, era 

supus unei operaţii de permutare a „traseelor”: personajele secundare deviau spre ,,fundături” ale 

labirintului, consacrând astfel caracterul rectiliniu al evoluţiei personajului principal spre „centrul” 

labirintului. În același timp, personajele secundare erau imobilizate, ,,sacrificate”, pentru triumful 

eroului. 

Labirintul presupune o călătorie, realizată pe baza unui imbold interior care condiţionează 

ieşirea din propriile deprinderi şi dobândirea altora prin căutare. Marin Sorescu procedează poetic şi 

transmite în ,,Iona” şi ,,Paracliserul”, un singur personaj care, spune autorul ,,să învingă singurătatea 

şi absurdul”. Astfel, Iona, la ridicarea cortinei, este cu un picior în labirint. Pescuieşte aşezat în gura 

peştelui care îl va înghiţi. Intrarea lui în labirint este, de la început, consacrarea unui ghinion consumat 
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zilnic, eveniment dăunator la fel ca şi sacrificiul, constând din şapte tineri şi şapte fete, pe care trebuia 

să-l facă Atena, tribut plătit Minotaurului din labirintul construit de Dedal în Creta. 

În 1949, apărea prima ediţie a volumului ,,El Aleph” de Jorge Luis Borges. Există în acest 

volum o mică scriere intitulată „Cei doi regi şi cele două labirinturi”2, unde se povesteşte despre un 

rege peste insulele Babiloniei care a poruncit să i se construiască „un labirint atât de complicat şi de 

subtil, încât nici cei mai curajoşi bărbaţi să nu se aventureze pe coridoarele lui, iar dacă o vor face, 

totuşi, să se piardă pentru totdeauna”. Această scurtă proză a lui Borges surprinde cele două tipuri 

fundamentale de labirint, aşa cum le putem identifica în dramaturgie. Primul constituie o construcţie 

complicată, cu toate caracteristicile formale ale izolării. El corespunde labirintului aşa cum a fost 

consacrat de mitologie: ca traseu încâlcit, obligând în permanenţă la decizie, la controlul asupra 

drumului. Modelul acestui labirint se poate regăsi în atât în „Iona”, cât şi în „Paracliserul”. Al doilea 

tip de labirint, fără însemnele complicatului, corespunde lipsei de prejudecăţi mitologice. Este un 

labirint în care libertatea deplină de mişcare, dezvoltarea liberă a simţului de orientare sunt anulate 

din cauza spaţiului enorm, care măreşte îndoiala. Modelul acestui labirint a cunoscut o primă realizare 

dramaturgică europeană în ,,Aşteptându-l de Godot” de Samuel Beckett, fiind cel mai puţin profitabil 

din punct de vedere dramaturgic. 

Este remarcabil procedeul lui Marin Sorescu de fixare a caracterului paradigmatic al piesei: 

Iona, în primul tablou, este determinat, ca personaj dramatic, prin atributele meseriei sale de pescar. 

Treptat, aceste însuşiri devin tot mai vagi, căci drumul în labirint distruge progresiv neesențialul care 

se instaurează în viața exterioară (la propriu şi la figurat), a lui Iona. Odată intrat în labirint, fie 

întâmplător, fie voit, Iona începe o mare călătorie, de o viaţă: drumul către perfecţiune. Acesta nu 

este relatat în detalii bogate, ci devine un drum al cunoaşterii profunde, esenţial, neliniştit, prim 

simplitatea sa, aflat într-un perfect echilibru între seriozitatea riscului asumat şi ironia ca formă a 

lucidităţii. 

Prin ,,Iona”, Marin Sorescu trece proba labirintului, remarcându-se prin unicitatea şi 

profunzimea scrierii, talent demult aşteptat în teatrul românesc. Acesta îşi susţine personajele pe 

parcursul traseului în labirint, ironia fiind principalul mijloc de evadare dintr-o realitate greu de 

asumat. Pe lângă menţinerea constantă a ironiei, personajele au capacitatea de a-şi ţine în stare de 

veghe simţul critic, necesar în unele momente culminante. Acestea nu pierd pariul cu raţiunea, pariu 

pe care, în mod conştient sau inconştient, îl fac când se angajează în parcurgerea labirintului. Drumul 

pe care îl străbat are un scop bine definit: să parcurgă tainele labirintului, pentru a-l rezolva, pentru 

a-i da sens şi a ajunge la o ieşire, respectiv, la „camera” centrală, camera adevărului. 

                                                 
2 Jorge Luis BORGES, Moartea şi busola, Ed. Univers, Bucureşti, 1972, p. 307. 
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În concluzie, personajele lui Marin Sorescu sunt nişte răspunsuri în curs de constituire, chei 

pentru labirint. Călătoria lui Iona prin labirint se face sub semnul expediţiei solitare, confirmând, 

aparent, vocaţia lui pentru singurătate. Acesta se află într-un continuu monolog dialogat cu el însuşi, 

replicile fiind răspunsuri la întrebări, completări ale unor idei exprimate parţial. Personajul sorescian 

se referă la propria existentă, pe măsură ce parcurge labirintul. Lupta pentru a da sens faptelor, întregii 

călătorii prin labirint, este o altă temă a teatrului lui Marin Sorescu. Întrebările pe care şi le pun 

personajele determină un comportament dominat de o mare capacitate de înţelegere a fenomenelor 

existente în jurul lor. 

 

Note bibliografie:  
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4. Simona Grazia Dima, Labirint fără minotaur, Editura Ideea Europeană, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

INSTANŢELE COMUNICĂRII NARATIVE  

ÎN NUVELELE LUI MIRCEA ELIADE 

 

Prof. dr. Mihaela Chiribău-Albu, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

 

Lucrarea prezintă câteva dintre clasificările legate de instanțele comunicării narative, analizate 

ulterior în nuvelistica lui Mircea Eliade. Relaţia autor – cititor obligă la un exerciţiu de tip hermeneutic, 

deoarece este una a provocării, în vreme ce naratorul de text fantastic îndeplineşte funcţia de 

emiţător dedublat. Existenţa a două universuri, natura dublă a naraţiunii fantastice, ca îmbinare de 

lumi distincte impun o nouă categorie de personaje – personajele-racord. 

Cuvinte cheie: narator, naratar, personaj, fantastic, Mircea Eliade. 

 

Preocupări pentru teoretizarea instanţelor comunicării literare s-au identificat încă din 

Antichitate, de la Aristotel care a încercat să definească poetul care „e un imitator, ca pictorul sau 

orice alt artist; imitaţia lui trebuie să redea lucrurile: fie cum au fost sau sunt, fie cum se spune sau 

par a fi, fie cum ar trebui să fie”3 şi să îi determine rolul: „Datoria poetului nu e să povestească 

lucruri întâmplate cu adevărat, ci lucruri putând să se întâmple în marginile verosimilului şi ale 

necesarului”4.   

Diversitatea opiniilor pertinente despre instanţele comunicării literare, numeroasele clasificări 

şi subclasificări evidenţiază caracterul proteic al acestor concepte operaţionale. O scurtă trecere în 

revistă a instanţelor comunicării narative literare distinge funcţii specifice pentru acestea. Autorul 

este cel care creează o operă literară (funcţie de creaţie), naratorul are o funcţie narativă, funcţie de 

reprezentare, funcţia de control/regie, dar şi o funcţie de interpretare. Personajele ca dramatis 

personae au funcţie epică, de acţiune şi funcţie de interpretare. Naratorul şi personajul sunt fiinţe de 

hârtie. Naratorul nu e niciodată autorul.5 

Manfred Jan consideră că la nivel extratextual există un contact comunicaţional între autor şi 

cititor (nivel al comunicării non-ficţionale), la nivel intratextual între narator şi naratar (nivel al 

medierii ficţionale şi al discursului), iar la nivel textual (nivel al acţiunii) între personaje.6 Instanţele 

comunicării narative literare se interelaţionează, neputând concepe existenţa uneia fără alta, însă, în 

acelaşi timp, au funcţionalitate specifică, aşa cum observă Wayne Booth subliniind că „criteriile 

                                                 
3
 Aristotel, Poetica, Bucureşti, Ed. IRI, 1998, p. 102. 

4
 Ibidem, p. 49. 

5
 Cf. Jaap Lintvelt, Punctul de vedere. Încercare de tipologie narativă, Bucureşti, Ed. „Univers”, 1994, p. 34. 

6
 Cf. Manfred Jan, Narratology: A Guide to the Theory of Narrative. Part III of Poems, Plays and Prose: A Guide to the 

Theory of Literary Genres, English Department, University of Cologne, http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm , 15 

iulie 2008. Traducerea şi adaptarea ne aparţine.  

http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm
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pentru opere, autori şi cititori sunt îndeaproape înrudite – atât de mult încât este imposibil să te 

ocupi de vreunul din ele timp mai îndelungat fără să le atingi şi pe celelalte. Cu toate acestea [...] ele 

se deosebesc tranşant unul de altul”7.  

Interdependenţa autor – cititor a fost susţinută de Umberto Eco în lucrarea Lector in fabula, 

care afirma că a postula cooperarea cititorului nu înseamnă a altera analiza structurală cu elemente 

extratextuale; cititorul, ca principiu activ al interpretării, face parte din cadrul generativ al textului 

însuşi.8  

Teoreticienii au identificat numeroase tipuri de autori şi cititori. Pe lângă autorul empiric, 

concret, cel care instituie o lume prin imagini artistice, selectează, combină, nuanţează limbajul 

pentru a oferi o altă imagine a realităţii şi cel care îl plăsmuieşte pe narator, dar inventează şi acţiunea, 

Umberto Eco introduce noţiunea de „autor model”: „Autorul model e o voce care vorbeşte afectuos 

(sau imperios, sau cu viclenie) cu noi, şi care ne vrea alături de el, şi vocea asta se manifestă ca 

strategie narativă, ca ansamblu de instrucţiuni ce ne sunt distribuite la fiece pas şi de care trebuie 

să ascultăm atunci cînd ne hotărîm să ne comportăm ca nişte cititori-model”9. 

O altă instanţă narativă o constituie instanţa de recepţie. La nivel extratextual „[...] autorul se 

adresează unui cititor, ascultător virtual, celuilalt, tu-ului, a cărui imagine intervine activ în procesul 

discursiv”10. Conceptul de „ascultător virtual” este sinonim cu cel de „cititor ideal”, „cititor implicit”, 

„cititor virtual” sau „metacititor”, consideră Umberto Eco. Criticul introduce şi conceptul de „cititor 

model” care nu se suprapune însă cu „cititorul empiric”: „Cititorul empiric poate citi în multe feluri 

şi nu există nici o lege care să-i impună cum anume să citească [...]. Cititorul model este un cititor-

tip pe care textul nu numai că îl prevede ca pe un colaborator, dar pe care şi caută să-l creeze”11. „ 

[...] Cititorul model [...] este un ansamblu de instrucţiuni textuale care se manifestă în suprafaţa 

textului chiar sub formă de afirmaţii sau de alte semnale [...], nu figurează numai ca cineva care 

cooperează şi interacţionează cu textul [...], se naşte o dată cu textul. Creat împreună cu textul, închis 

în el, acesta se bucură de atâta libertate câtă îi permite textul”12. Orice univers diegetic se lasă 

construit de cititor-ascultător pornind de la ceea ce se spune explicit, dar şi de la ceea ce este presupus 

implicit de text. Umberto Eco vorbeşte, în Lector in fabula, de „cooperare textuală”, făcută să umple 

golurile, să completeze elipsele oricărui enunţ.13  

                                                 
7
 Wayne C. Booth, Retorica romanului (trad. rom.), Bucureşti, Ed. „Univers”, 1976, p. 68. 

8
 Cf. Umberto Eco, Lector in fabula. Cooperare interpretativă în textele narative, Bucureşti, Ed. „Univers”, 1991, p. 28. 

9
 Umberto Eco, Şase plimbări prin pădurea narativă, Constanţa, Ed. „Pontica”, 1997, p. 23. 

10
 Ioan Vultur, Naraţiune şi imaginar, Bucureşti, Ed. „Minerva”, 1987, p. 52. 

11
 Umberto Eco, Şase plimbări prin pădurea narativă, Ed. „Pontica”, Constanţa, 1997, p.15. 

12
 Ibidem, p. 25. 

13
 J. M. Adam; F. Revaz, Analiza povestirii (trad. rom.), Bucureşti, Ed. „Institutul European”, 1999, p. 34. 
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Jaap Lintvelt, aplicând o concepţie pragmatică discursului ficţional, distinge între instanţe 

literare abstracte (autor abstract, cititor abstract), instanţe literare concrete (autor concret şi un 

cititor concret) şi instanţe literare fictive (narator, naratar, actor).14 Dar pe lângă aceste tipuri 

menţionate s-a adus în discuţie şi un autor implicit şi un cititor implicit (receptor ideal), întrucât 

compunându-şi opera literară, autorul concret produce în acelaşi timp o proiecţie literară despre sine 

însuşi, aceştia fiind incluşi în opera literară, fără a fi reprezentaţi direct, şi fără să se exprime direct şi 

explicit.15 

În nuvelele lui Mircea Eliade, relaţia autor – cititor obligă la un exerciţiu de tip hermeneutic, 

deoarece este una a provocării. Dacă un lector inocent poate gusta talentul incontestabil al 

prozatorului pentru a inventa poveşti, întâmplări, acesta este obligat prin însuşi exerciţiul lecturii la 

iniţiere, astfel încât finalul operei înseamnă de fapt provocarea la o nouă interpretare, la o altă lectură. 

Ciclul se reia la nesfârşit şi repetă în felul acesta exerciţiul iniţiatic despre care vorbeşte hermeneutica.  

Nuvelele lui Mircea Eliade sunt toate, indiferent de temă, un joc al aparenţelor şi al sensurilor. 

Construcţia lor labirintică nu este un mister pentru nimeni. În aceasta constă şi paradoxul artei 

narative eliadeşti: sensurile se arată pentru a se ascunde şi mai mult, simplitatea irită, poate pentru a 

cuceri definitiv. Iar aceasta este poate şi capcana – cu caracter iniţiatic – în care au căzut destul de 

mulţi critici sau cititori. Cine caută în prozele sale mecanisme narative complicate, personaje savant 

elaborate, configurări elevate, nu le va găsi aici. Cititorul dispus să se lase condus (în sensul 

etimologic de a duce împreună) în această aventură de MISTAGOGUL Mircea Eliade va trebui 

să lase la intrare nu orice speranţă, ci orice prejudecată, orice pre-concepţie. Căci acest scriitor 

(re)demonstrează că literatura poate fi şi altceva: descoperire, joc, mister. Prin simplitate se câştigă 

enorm, iar lecţia pe care o dă cititorului modern este de nepreţuit. Aceea că el este o întruchipare 

fidelă a individului modern, care trăieşte o existenţă absurdă, golită de sens prin desacralizare, individ 

incapabil să mai distingă coerenţa universului în care trăieşte, să-i înţeleagă limbajul şi semnele. 

Nuvelele fantastice, dar şi celelalte tipuri de scrieri de ficţiune ale lui Eliade nu oferă răspunsuri, aşa 

cum ne-am aştepta. Dar ridică întrebări. Spun poveşti care au un sens, asupra căruia trebuie să ne 

oprim. Iar răspunsul este al fiecăruia dintre noi, căci, în ultimă instanţă, iniţierea este o experienţă 

absolut individuală.  

Literatura lui Eliade trăieşte, asemenea mitului „vivant”, experienţa paradoxală a ideilor 

fundamentale pentru condiţia umană. În repetate rânduri, şi chiar foarte insistent, autorul face 

distincţia între experienţa sa de scriitor şi cea de istoric al religiilor: „Când eşti posedat de un subiect, 

viziunea interioară e, fără îndoială, hrănită cu tot ce porţi în tine, dar această viziune nu este legată 

                                                 
14

 Jaap Lintvelt, op.cit., pp. 32–33. 
15

 Ibidem, p. 25. 
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de cunoaşterea intelectuală a miturilor, a riturilor şi simbolurilor. Scriind, uiţi tot ce ştii”16. Scriitorul 

se prezintă pe sine ca un posedat de subiect, de frântura de revelaţie creatoare, mai ales că declară că 

nu a avut niciodată capacitatea de a-şi face vreun plan. Eliade a scris ficţiune dintr-o necesitate ontică, 

pentru a-l satisface pe omul care caută tulburat, şovăitor sau plin de speranţă, ieşirea din labirint. 

Oricât de mult se străduieşte să facă delimitarea de idei şi metodă între opera ştiinţifică şi cea literară, 

este foarte evident că ambele jumătăţi fac parte dintr-un sistem gnoseologic şi ontologic unic până la 

el – şi nici după – inexistent în cultura românească. Şi la urma urmei, ce poate fi rău în asta? E preţul 

pe care scriitorul îl plăteşte pentru erudiţia sa, pentru capacitatea creatoare în două domenii atât de 

diferite, ştiinţa şi literatura. Mai ales insistenţa cu care se discută despre acest aspect face ca atenţia 

să fie deturnată de la acele aspecte fundamentale privind literatura cu substanţă fantastică.  

Acest autor oferă pretexte inepuizabile de gândire, de adâncire în apele ispititoare ale 

comprehensiunii, prin jocul artistic, re-creator al simbolurilor care se dezvelesc uneori puţin câte 

puţin, niciodată pe de-a-ntregul.  

Eliade însuşi oferă cheia pentru interpretarea şi mai ales înţelegerea nuvelelor sale fantastice: 

„Am impresia că nu s-a înţeles lucrul esenţial: povestirea aceasta nu «simbolizează» nimic, adică nu 

transformă realitatea imediată printr-un cifru. Nuvela – La ţigănci, n.n. – fundează o lume, un 

Univers independent de geografia şi sociologia Bucureştiului de prin anii 1930 – 1940. Nu trebuie 

căutat la ce se referă, în realitatea care ne este posibilă nouă, diferitele episoade, nici ce reprezintă 

cutare sau cutare personaj. Este prezentarea unui Univers nou, inedit, cu legile lui proprii, şi această 

prezentare constituie un act de creaţie, nu numai în înţelesul estetic al expresiei. Pătrunzând în acest 

univers, învăţând să-l cunoşti, savurându-l – ţi se revelează ceva. Problema care se pune criticului 

nu este: Cum să descifrez «simbolismul» povestirii? Ci: admiţând că povestirea m-a fermecat, m-a 

convins, cum să interpretez mesajul pe care-l ascunde realitatea ei (mai precis această nouă specie 

de realitate care mi se dezvăluie citind «aventura» lui Gavrilescu?)”17. Aşadar e mult mai aproape 

de intenţia autorului o interpretare care consideră experienţele personajului drept un transfer din 

lumea reală într-un „univers” alternativ, faţă de care lumea noastră apare drept „un vis”. Şi mai ales 

iată cum Eliade justifică acea funcţie revelatorie a nuvelelor sale fantastice, care propun cititorului o 

nouă modalitate de a înţelege lumea şi care-l provoacă la un alt fel de receptare decât fusese obişnuit, 

conducându-l astfel printr-un labirint iniţiatic. 

Nuvela fantastică eliadescă e în fapt o invitaţie pe care autorul o face cititorului pentru a 

deschide un „dialog”; atrăgându-l în spaţiul semnificant, orientându-i receptarea, punându-l în situaţia 

de a se interoga pornind de la text, lectorul va încerca să surprindă semnificaţia fenomenelor pe care 
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 Mircea Eliade, Încercarea labirintului – Convorbiri cu Claude-Henri Rocquet (trad. rom.), Bucureşti, Ed. 

„Humanitas”, 2007, p. 167.  
17

 Mircea Eliade, Jurnal I, Bucureşti, Ed. „Humanitas”, 1993. 
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universul narativ i le oferă. Lectura impusă de nuvela fantastică devine asemănătoare unei anchete 

întreprinse pe urmele personajului sau pornind de la reprezentările din text. Angajându-se într-un act 

de construire a sensului, cititorul va parcurge aventurile eroului, se va lăsa antrenat în dilemele pe 

care le propune textul, va regăsi antinomiile, contradicţiile, rolurile ce-i sunt rezervate, prin 

intermediul naratarului, şi în final va trebui să interpreteze pornind de la caracterul nonconcluziv al 

naraţiunii. O foarte interesantă calificare a autorului Mircea Eliade o face Ioan Petru Culianu: „Mircea 

Eliade nu se oferă: se derobează; el nu spune: sugerează. Spre a încerca să-i înţelegi opera, nu e 

suficient să-i extragi ideile, adică ceea ce se manifestă prin excelenţă fiindcă i s-a imprimat voinţa 

de a fi manifest; trebuie sa ai pasiunea ocultului şi răbdarea alchimistului”18.  

Eliade nu creează pentru un cititor comod sau comun, ci se adresează unui cititor dispus să 

pornească alături de el în această aventură a descoperirii de sine şi de celălalt, o aventură a înţelegerii 

lumii în care trăieşte.  

La nivel intratextual, instanţele comunicării narative sunt naratorul, atât extradiegetic, cât 

şi intradiegetic, şi naratarul, instanţa de recepţie care „constituie un releu între narator şi lector, 

autor şi lector”19. 

Naratorul de text fantastic îndeplineşte funcţia de emiţător dedublat: cooperează cu receptorul 

în măsura în care îi oferă acestuia un minimum necesar de informaţie, dar îl abandonează voit în 

momentele cheie ale naraţiunii, când intenţia sa narativă nu mai corespunde, voit, cu aşteptările 

lectorului, căci scopul său fundamental, impus de natura textului, nu este de a-i furniza certitudini 

cititorului, ci de a-i stârni acestuia curiozitatea şi confuzia. Dacă în textele non-fantastice, naratorul 

conturează o lume mimetică, pentru înţelegerea şi interpretarea căreia cititorul apelează la parametrii 

universului său de referinţă, în textul fantastic, naratorul dobândeşte un ascendent deoarece 

postulează un nou univers, pentru decodarea căruia abilităţile deţinute în mod obişnuit de lector sunt 

insuficiente. 

Când întâmplările narate frapează prin caracterul lor neverosimil, prin trasgresiunile pe care 

le realizează în raport cu lumea experienţei, discursul este încredinţat naratorului-martor. Acesta 

păstreză o poziţie de neutralitate, de raţionalitatre, constituind în cadrul naraţiunii „persoana” căreia 

i se poate acorda tot creditul, deoarece nu se înşală în legătură cu ceea ce a văzut. Jean Bellemin-Noël 

numeşte acestă funcţie narator-releu şi o consideră specifică fantasticului, deoarece „este un factor 

de autentificare a ficţiunii”20. Ipostaza de martor nu poate fi însă păstrată până la final, deoarece 

acesta e antrenat şi el în vârtejul întâmplărilor, ca în nuvela Secretul doctorului Hőnigberger. 

Cercetând biblioteca doctorului Zerlendi, specialist în istoria medicinei, pasionat de indianistică, 

                                                 
18
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naratorul descoperă jurnalul acestuia, redactat în limba română însă cu litere sanscrite. Prin 

intermediul jurnalului, descifrat şi comentat de narator, descoperim etapele surprinzătoare ale iniţierii 

în practicile yoga şi aflăm că „dispariţia” sa reprezintă atingerea capacităţii de a se face nevăzut 

celorlalţi, pătrunzând în tărâmul Shambalei. În raport cu acest plan epic, naratorul se află în ipostaza 

de martor avizat care confirmă autenticitatea experienţelor şi calităţilor extraordinare ale doctorului 

Zerlendi. Atunci când încearcă să restituie jurnalul, pe care forţat de împrejurări îl luase acasă, 

naratorul nu reuşeşte. Le întâlneşte după câteva luni pe d-na Zerlendi şi fiica acesteia, dar nu mai e 

recunoscut, biblioteca e risipită, iar naratorul se vede implicat într-o „uluitoare întâmplare”, al cărei 

tâlc mărturiseşte că nu-l va dezvălui. 

În Nopţi la Serampore, evenimentele sunt narate de un narator-protagonist participant 

împreună cu prietenii săi la întâmplări stranii ce dau naştere interogaţiei: „Ce vrajă necurată ne luase 

la toţi minţile şi ne pironise acolo, atâta timp ...?”. Naraţiunea fantastică e astfel orientată spre 

descrierea unor stări, atitudini, gânduri ale personajului principal, care urmăresc să înregistreze 

surpriza, deruta resimţită datorită producerii, de multe ori neaşteptate, a unui fapt extraordianr, 

imprevizibil, incomprehensibil. 

Un alt tip de narator identificabil în nuvela fantastică îl constituie naratorul extradiegetic, 

care „recurge la o bogată informaţie pe care o comunică cititorului, neimpunându-şi nicio 

restricţie”21. 

Din punctul de vedere al actualizării naratarului la nivel intratextual, una dintre nuvelele 

reprezentative este Pe strada Mântuleasa. Naraţiunea se desfăşoară la persoana a treia, dar, după 

primele momente, releul narării e trecut unui narator reprezentat, Zaharia Fărâmă, care va relata 

istoriile, pentru a fi preluat de acelaşi narator nereprezentat când vor fi notate reacţiile lui Fărâmă în 

timpul anchetei la care e supus sau reacţiile diferiţilor lectori, auditori, interpreţi ai întâmplărilor scrise 

sau povestite de Fărâmă. Spre deosebire de situaţia tradiţională de narare, în care naratorul, 

bucurându-se de respectul ascultătorilor săi, le împărtăşeşte o anumită experienţă, povesteşte lucruri 

extraordinare, menite să-i iniţieze în tainele lumii, în nuvela lui Eliade ascultătorii nu mai sunt conduşi 

de aceleaşi principii, ci îşi asumă un rol activ, intervenind în dirijarea actului narativ, impunând 

anumite cerinţe, abreviind sau oprind povestirea atunci când li se pare că acesta se abate, este 

digresivă în raport cu aşteptările lor „naratarul joacă în textele fantastice rolul unui exemplum, în 

sensul că prin intermediul lui se induce un anumit mod de a reacţiona şi interpreta evenimentele”22. 

Ioan Vultur afirmă că, într-o anumită măsură, în spaţiul naraţiunii homodiegetice, naratorul 

ajunge la identificarea cu naratarul deoarece „el povesteşte împins de nevoia de a înţelege retrospectiv 
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ceea ce în momentul producerii i s-a părut incredibil şi ininteligibil, refuzându-se logicii comune, 

trimiţând la o altă logică şi o altă ordine”23. 

La nivel textual, nivel al acţiunii, instanţele comunicării sunt personajele. Clasa personajelor 

aparţinând nuvelelor fantastice este destul de numeroasă şi eterogenă. Existenţa a două universuri, 

natura dublă a naraţiunii fantastice, ca îmbinare de lumi distincte impun o nouă categorie de personaje 

– personajele-racord, „personaje prin intermediul cărora se face trecerea de la o lume la alta în 

interiorul naraţiunii fantastice”24. Personajul-racord poate fi şi narator (Nopţi la Serampore, Secretul 

doctorului Hönigberger) sau se limitează la a participa la acţiune, neavând de-a face cu procesul de 

producere a textului (La ţigănci, Douăsprezece mii de capete de vite). 

Pe lângă principala funcţie pe care o îndeplinesc personajele-racord, aceea de a face 

translaţia între cele două universuri, unanim îndeplinită, acestora li se mai pot atribui alte câteva 

funcţii variabile, deduse din natura relaţiilor personaj – evenimente, personaj – receptor, personaj – 

semnificaţia textului. Pe axa personaj – evenimente se manifestă funcţia diegetică a personajului-

racord, care presupune natura sa de agent, de participan activ la evenimente. Funcţia diegetică 

dinamizează natura personajului-racord, ni-l înfăţişează în continuă mişcare şi în diverse ipostaze. 

Relaţia personaj – cititor determină activizarea unei alte funcţii, aceea de generare şi 

întreţinere a ezitării. Acest tip de funcţie va fi reprezentat gradat în nuvela fantastică, în raport cu 

rolul de narator sau de simplu participant la evenimente pe care personajul-racord şi-l asumă în text. 

În cazul personajului-racord narator, gradul de cooperare între personaj şi cititor tinde spre maximum, 

de aceea ne putem aştepta la un grad la fel de mare de ezitare. Între ezitarea personajului şi ezitarea 

resimţită de receptor există un raport direct proporţional. Deoarece funcţia de generare şi întreţinere 

a ezitării reprezintă o condiţie a încadrării unui text în categoria nuvelei fantastice, dacă personajul-

racord nu actualizează acestă funcţie, naratorul introduce în text indicii care să inducă deruta 

receptorului. 

Raportul dintre personajul-racord şi semnificaţia textului conduce spre funcţia de decodare 

şi interpretare. Personajul-racord care experimentează evenimentele este întotdeauna tentat, la 

revenirea în universul iniţial să identifice în derularea acestora o cauzalitate logică, şi de aceea caută, 

aproape întotdeauna, explicaţii. Personajului-racord al naraţiunii heterodiegetice nu participă la 

procesul decodării decât în măsura în care intenţionează să-şi lămurească anumite necunoscute ale 

aventurii sale, decodarea propriu-zisă aparţinând naratorului. Personajele-racord sunt esenţiale în 

arhitectura nuvelei fantastice deoarece, în lipsa lor, universurile existente ar părea dispersate; ele 

joacă un rol important în procesul de corelare a sub-structurilor narative. 
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Practic, nuvelele fantastice ale lui Mircea Eliade se doresc o continuă rescriere a unor modele 

mitice. Lumea imaginată este o lume plină, o lume cu o identitate clar formulată, întotdeauna raportată 

la Realitate, care este chiar Evenimentul insolit ce intervine cu o surprinzătoare naturaleţe într-o 

existenţă oarecare, schimbându-i traseul şi finalitatea.  
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PUBLICISTICA EMINESCIANĂ DE ÎNCEPUT 

 

Dinu Narcisa, Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, Bacău 

 

 Eminescu nu s-a manifestat doar în domeniile cunoscute, poezie şi proză, el a excelat 

şi în sfera publicisticii. Şerban Cioculescu vorbeşte de o vocaţie paralelă şi combate 

incompatibilitatea între literatură şi gazetărie în cazul poetului. Ideea unităţii tuturor manifestărilor 

poetului este acceptată şi asumată şi de criticul şi editorul Perpessicius. O dovadă a maturizării 

intelectuale a poetului, a dezvoltării spiritului său critic o reprezintă articolele din primii ani ai 

activităţii sale: „O scriere critică”, „Repertoriul  nostru teatral” , „Să facem un 

congres”, „În Unire e tăria”, „ Echilibrul”   prin care sprijinea asiduu cauza naţionalismului, 

înfiinţarea teatrului naţional, se opune defăimării profesorului Aron Pumnul, abuzurilor asupra 

naţiunii române, în urma încheierii pactului austro-ungar, din 1867. 

Cuvinte-cheie: publicistică, naţionalism, abuzuri, teatru, pact. 

 

În dezvoltarea literaturii române, poezia a cunoscut o înflorire mult mai puternică decât toate 

celelalte specii şi genuri literare. Putem afirma că odată cu Eminescu poezia a atins o culme, cum nu 

se va mai atinge decât poate prin operele lui Arghezi şi Stănescu. Eminescu nu   s-a manifestat doar 

în domeniile cunoscute, poezie şi proză, el a excelat şi în sfera publicisticii.  

Publicistica sa a fost discutată sub raportul diverselor teorii, însă nu sub cel al valorii. Unii 

critici au exaltat-o, punând-o chiar mai presus de poezie (după A. C. Popovici: „Oricât l-am admira 

pe Eminescu ca poet, şi mai multă admiraţie menită ca gânditor politic”). Alţi critici, conform 

prejudecăţii că un scriitor nu se poate manifesta plenar în mai multe direcţii, au acreditat ideea că 

Eminescu rămâne doar poet, celelalte activităţi ale sale neavând importanţă (G. Panu : „De aceea 

Eminescu a fost numai poet, iar ca gânditor numai visător”). Vorbind de publicistică în raport cu 

poezia, se impune o întrebare: cine a fost mai mare, poetul Eminescu sau gazetarul Eminescu? 

Această dilemă poate fi rezolvată din start, deoarece comparaţia nu are un temei bine stabilit. Singurul 

punct de vedere valabil în acest sens este cel al lui Şerban Cioculescu, al unor vocaţii paralele, care 

combate incompatibilitatea între literatură şi gazetărie. Criticul arată ce nedreptate s-ar comite şi cât 

de micşorată ar fi personalitatea eminesciană neacordându-se totală importanţă acestui capitol 

esenţial al activităţii sale.  Această idee, a unităţii tuturor manifestărilor poetului, este acceptată şi 

asumată şi de criticul şi editorul Perpessicius : „Istoricii literari şi esteticienii vor stabili într-o bună 

zi cât de unitară a fost existenţa materială şi sufletească a poetului , câtă prezenţă artistică şi ideologică 

este în articolul său de ziar ca şi în poema cea mai hieratică ”.O dovadă a maturizării intelectuale a 

poetului, a dezvoltării spiritului său critic o reprezintă articolele din primii ani ai activităţii sale: O 



79 
 

scriere critică (publicat în „Albina”, din 7/19 şi 9/21 ianuarie 1870); Repertoriul nostru 

teatral (publicat în Familia, 18/30 ianuarie 1870) ; Să facem un congres (publicat în 

Federaţiunea 5/17 aprilie 1870); În Unire e tăria (publicat în Federaţiunea 10/22 aprilie 1870); 

Echilibrul (publicat în Federaţiunea 22 aprilie / 4 mai1870) .  

 Eminescu începe a scrie articole publicistice într-un moment când lupta popoarelor de sub 

stăpânirea Imperiului austro – ungar se intensifica.  Reproşurile se ridicau împotriva dualismului şi a 

politicii de subminare a instituţiilor naţionale. În momentul încheierii pactului dualist, românii din 

Imperiu nu aveau un partid politic, dar duceau lupta de împotrivire pe alte căi. Acest lucru i-a 

determinat să înfiinţeze un nou organ de presă, prin care să ducă lupta împotriva dualismului. Noul 

ziar va fi numit „Federaţiunea” şi va fi condus de Al. Roman şi Ioan Poruţiu. Clauzele susţinute de 

acest ziar sunt expuse în articolul programatic din primul număr: “Să buciumăm în toate zilele cauzele 

naţionalităţii noastre – scrie Al. Roman – până ce se va preface în sânge şi măduvă în toţi fiii 

României; să o audă popoarele cele civilizate ale Europei să o cunoască de-a rostul aceia care se 

prefac a nu o înţelege, ca în urmă puterea cea rigidă să cedeze puterii ce zace în drept şi dreptate ”. 

 Studenţii români din Viena înfiinţează în 1864 Societatea literară ştiinţifică română ce va 

desfăşura o foarte interesantă activitate ştiinţifică şi culturală. Eminescu se înscrie la 20 octombrie 

1869 în Societatea literară – socială „România”, iar în 23 octombrie 1869 este proclamat membru al 

Societăţii literare ştiinţifice. Înscrierea lui Eminescu în aceste două societăţi poate fi interpretată drept 

primul act politic al său. Eminescu sprijinea asiduu cauza naţionalismului în articolele sale. Dar nu 

numai acest subiect îl preocupa, ci multe alte probleme foarte importante. Articolul cu care Eminescu 

îşi inaugurează activitatea publicistică este O scriere critică, publicat în „Albina”, în ianuarie 1870. 

D. Vatamaniuc în studiul Publicistica lui Eminescu este de părere că articolul în discuţie îi 

este adresat lui D. Petrino, fiind un răspuns la atacurile acestuia împotriva instituţiilor culturale din 

Bucovina şi influenţei lui Aron Pumnul asupra acestora. Însă, G. Munteanu în lucrarea Hyperion. 

Viaţa lui Eminescu notează că de fapt tânărul gazetar nu polemiza cu Dumitru Petrino, ci dialoga mai 

curând cu „părintele” Junimii, Titu Maiorescu. Există fapte, chiar în textul lui Eminescu, ce ne 

îndreptăţesc să sprijinim opinia celui de-al doilea critic. Articolul menţionează încă din primele 

rânduri numele lui Titu Maiorescu, apreciindu-i cu vădită ironie stilul „ bun şi limpede ”, ca şi spiritul 

care este etichetat drept „feminin ”, ceea ce semnifică mai mult un defect, după părerea tânărului 

gazetar, decât o calitate. Ce l-a determinat pe Eminescu să scrie acest articol? Mai întâi, publicarea 

de către D. Petrino a broşurii Puţine cuvinte despre coruprea limbii române în Bucovina, în care 

critică societăţile de cultură din Bucovina, pe care le descrie ca victime ale sistemului filologic al lui 

Aron Pumnul. Putem confirma că Eminescu era purtătorul de cuvânt al indignării tuturor studenţilor 

din Bucovina, ce l-au avut ca profesor pe Aron Pumnul, a cărui moarte a stârnit o impresie profundă 

în rândurile intelectualităţii din această regiune. Explicaţia stă în cultul care se întreţinea pentru Aron 
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Pumnul şi după moarte, de a cărui îndrumare s-au bucurat mulţi studenţi. Societatea literară socială 

„România”, a studenţilor români din Viena, din care făcea parte şi Eminescu, condamnă broşura lui 

D. Petrino. Se ia hotărârea să nu i se răspundă în presă celui care îl care-l defăima fără prea multe 

argumente pe fostul lor profesor. Publicarea articolului în discuţie, în ziarul „Albina”, s-a realizat 

deoarece acest ziar era considerat organul de presă al provinciilor româneşti, autorizat să le apere 

interesele. 

Cu toate că O scriere critică reprezintă primul articol publicat al lui Eminescu în calitate de 

gazetar, există dovezi care ne îndreptăţesc să credem că poetul intenţiona să-şi facă intrarea în 

publicistică cu articolul Repertoriul nostru teatral, publicat în „Familia”, în 18/30 ianuarie 1870. 

Decizia de a se implica în publicistica politică o luă sub impresia discuţiilor care se purtau în presa 

transilvăneană în legătură cu înfiinţarea teatrului naţional: „Fiindcă ideea creării unui teatru naţional 

dincoace de Carpaţi prinde din ce în ce mai mult aripi şi dimensiune, fiindcă capacităţi tinere 

însemnate s-au simţit îndemnate de a spune şi ele câte o vorbă în astă privinţă , cred că-mi va fi permis 

şi mie să mă întind la vorbă asupra acestei chestiuni tot atât de frumoase, pre cât şi de folositoare”. 

Acum se decide Eminescu să publice O scriere critică în „Albina” şi Repertoriul nostru 

teatral  în „Familia”, deoarece această revistă se preocupa,  la nivel de informare în presă, de 

înfiinţarea teatrului naţional.  Poetul intervine cu acest articol în controversele dintre „tineri” şi 

„bătrâni” din anii 1869-1871, ce aveau ca punct de plecare concepţia diferită cu privire la necesitatea 

instituţiilor culturale.  Din acelaşi studiu al lui D.  Vatamaniuc, amintit mai sus, suntem informaţi cu 

privire la faptul că „bătrânii” se pronunţau pentru înfiinţarea unei Academii române, care avea rolul 

de a pregăti noile generaţii pentru lupta politică pe căi parlamentare, spre a veni în sprijinul ţărănimii 

împinsă de “domnii de pământ” în „procese urbariale”.  Aflăm că „bătrânii” fac demersuri pe lângă 

Curtea din Viena pentru înfiinţarea unei „facultăţi juridice”.  „Tinerii” recunoşteau importanţa 

Academiei române însă se pronunţau pentru înfiinţarea teatrului naţional, pe care „bătrânii” îl 

considerau o instituţie de „petrecere”.  Pentru generaţia tânără, teatrul reprezenta, pe lângă meritul de 

a fi o instituţie academică, cu perspective largi în lupta naţională, şi o şcoală de cultivare a limbii 

române.  Campania tinerilor în sprijinul înfiinţării teatrului naţional marchează cu articolul 

Repertoriul nostru teatral  punctul culminant în această dezbatere .   

Cele două articole, cu care Eminescu îşi face intrarea în publicistică, O scriere critică  şi 

Repertoriul nostru teatral impresionează prin adaptarea discursului critic la problemele tratate, prin 

noul registru abordat. Un alt articol în care se remarcă verva polemică a tânărului Eminescu este Să 

facem un congres, publicat în Federaţiunea în 5/17 aprilie 1870. Ce se întâmpla, totuşi, în România 

acelor ani? Ce l-a determinat pe Eminescu să scrie acest articol? După cum vom vedea, problema 

fundamentală ce este pusă în discuţie este aceea a dualismului austro – ungar încheiat în 1867 între 

Austria şi Ungaria. Încheierea acestui pact a avut asupra naţiunii române doar consecinţe negative. 
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Îndată după desăvârşirea planului, guvernele maghiare au promulgat o serie de legi împotriva 

naţionalităţilor. Într-una dintre ele se stipula faptul că în Ungaria exista doar o naţiune, naţiunea 

maghiară, unitară şi indivizibilă. Se ştergea, astfel, existenţa românilor, sârbilor, croaţilor, germanilor. 

Legea prevedea că se acordau drepturi naţionalităţilor, în măsura în care acest lucru era posibil, ca 

folosirea limbii materne în administraţia de stat. Aceasta era calea ce conducea spre nenumărate 

abuzuri asupra naţiunii române. Un alt articol în care regăsim multe din ideile din Să facem un 

congreseste În unire e tăria , publicat în Federaţiunea  10/22 aprilie 1870, sub pseudonimul 

Varro. În acest articol, Eminescu reproduce, în traducerea sa, un editorial apărut în ziarul „Politik” 

ale cărui idei le găsea aplicate la situaţia românilor din Imperiul austro-ungar.  

 În Echilibrul , cel de-al treilea articol publicat în „Federaţiunea”, Eminescu analizează 

„raţiunea de a fi a dualismului”. Articolul în discuţie poate fi considerat o continuare a ideilor expuse 

în articolul În unire e tăria . După ce arată că previziunile cu privire la naţiunea cehă, că aceasta 

ar cere autonomia ţării sale, s-au împlinit, poetul trece la examinarea dualismului. Problema ce se 

impune a fi lămurită este dacă dualismul a avut anumite cauze sau această formă este doar o ficţiune. 

Însă, constituţia care stătea la baza organizării Imperiului austro-ungar nu reprezenta „o expresie 

fidelă a trebuinţelor unui popor”, iar dualismul se înfăţişa ca o organizare statală arbitrară pe care o 

caracteriza „o ficţiune diplomatică”. O lege ca să fie durabilă trebuie să provină din nevoile poporului, 

trebuie să-i exprime interesele. „Condiţiunea de viaţă a unei legi – scrie Eminescu - , garanţia 

stabilităţii sale e ca ea să fie un rezultat, o expresiune fidelă a trebuinţelor unui popor şi tocmai de 

aceea dreptul de-a formula acele trebuinţe în articole şi paragrafe este, după spiritul timpului nostru, 

al popoarelor ”. Altă naţiune nu-i poate impune nimic, decât doar prin „superioritatea demnă de 

recunoscut a individualităţii sale” aşa cum s-au impus francezii românilor. Un alt mod de a impune 

cuiva ceva este, după părerea lui Eminescu, felul în care „preoţimea evului mediu esplica evangheliul 

astfel încât făcea ca popoarele sa îngenunche”. Celor două căi de asuprire li se adaugă arogarea 

drepturilor altei naţiuni în mod abuziv, după care au acţionat ungurii în monopolizarea Transilvaniei. 

Eminescu afirmă că ungurii nu ne-au egemonizat din cauza superiorităţii lor morale, deoarece „cea 

mai decăzută populaţie din Europa” nu are nimic prin care să ne fie superiori. „Au ei ceva ce noi nu 

avem? Au ei limbă? Au ştiinţe? Au artă? Au legislaţie? Au industrie? Au comerţ? – Ce au?” Analiza 

se extinde la aceste particularităţi ale naţiunii maghiare: „limba? ar trebui să le fie ruşine de ea; 

sunetele îngrozesc piatra”  „ştiinţele? ce au descoperit ei nou în ştiinţe? prin ce au contribuit ei la 

înaintarea omenirei?”; „legislaţiune? drepturi şi legi sunt într-o eternă contrazicere”; „arte şi 

literatură? o traducţiune rea din limba germană şi ştie toată lumea cât de rea poate să fie o 

traducţiune”. Prin urmare, maghiarii nu ne sunt superiori prin nimic, ci reprezintă „forma ridicolă a 

unei pretenţiuni ridicole” şi nu de la ei ar trebui cerută autonomia Transilvaniei, deoarece ungurii nu 

au competenţa necesară pentru a realiza acest lucru. Doar suveranul este în măsură să hotărască 
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eliberarea Transilvaniei  de sub dominaţia ungară, căci „pre noi ne obligă pur şi simplu semnătura 

suveranului nostru. Suveranul reprezintă unitatea de stat austriac, şi pentru noi el e personificarea 

naţiunii române”. De remarcat este faptul că Eminescu face distincţie între clasele conducătoare din 

Ungaria şi poporul ungar, exploatat ca şi românii de „coteria” ce guvernează ţara. Analiza dualismului 

este extinsă şi la armată: „Austria încă n-a avut o răscoală militară, dar se prea poate ca timpul să nu 

fie tocmai departe, căci astăzi, prin voluntari, armata cugetă, pre când ieri era numai o masă”.  
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GEORGE BACOVIA ŞI SIMBOLISMUL FRANCEZ 

 

Eleva Iulia-Diana Fracase, Colegiul Tehnic de Comunicații ”N. V.-Karpen”, Bacău 

Prof. îndrumător Adina-Elena Coșescu 

 

Simbolismul poetului băcăuan este acela din tradiţia sumbră a baudelairenismului, care a 

cântat ploaia insinuantă, rece, provincia, urâtul funebru, monotonia burgheză, tristeţea autumnală. 

Din modelele franceze, Bacovia şi-a făcut, în mod evident, o existenţă proprie, susţinută fundamental, 

şi, în general, de capacitatea de a trăi personal toate aspectele împrumutate. Însă poetul nu este doar 

un simplu liric, ci un ilustrator al propriei sale lumi, un creator de contururi şi gesturi proprii. 

Simbolism, simbol, corespondențe, melancolie Bacovia 

 

 Relaţiile lui Bacovia cu simbolismul francez sunt complexe, poate chiar derutante prin 

aspectul lor „brutal" şi inefabil totodată. Raportarea la model (la un model ceva mai statornic decât 

Eminescu, de pildă) vine dinspre lectură. Cititorul impune autorului (neîncrezător în sine) reţeta 

succesului la modă. E greu de spus dacă autorul Scânteilor galbene este structural un simbolist, opera 

sa târzie, atât de concretă şi de nepăsătoare faţă de efecte, lasă să se întrevadă serioase incompatibi-

lităţi. Confidenţa austeră şi univocă (mesajul autorului) este marcată de prejudecăţi estetice (ale 

cititorului) oarecum inadecvate, simbolismul legiferând o veritabilă sofistică a formei, care, 

paradoxal, se conformează unor norme rigide. 

 a) „Corespondenţe” baudelairiene la Bacovia 

 Celebrul sonet al lui Baudelaire Correspondances a avut un ecou deosebit nu doar în planul 

simbolismului francez, ci şi în poezia modernă românească. În el simboliştii au văzut nu numai o 

invitaţie la simboluri; poetul Florilor răului le relevă un sistem de relaţii tainice cu natura care devine 

propulsoare de stări de conştiinţă în prezenţa mişcării fluide: 

  „L’homme y passe à travers de forêts de symboles 

  Qui l”observent avec des regards familiers 

  Comme de longs échos qui de loin se confondent 

  Dans une ténébreuse et profonde unité, 

  Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

  Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.” 

 

  („Prin codri de simboluri petrece omu-n viaţă 

  Şi toate-l cercetează cu-n ochi prietenesc. 

  Ca nişte lungi ecouri unite-n depărtare 
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  Într-un acord în care mari taine se ascund, 

  Cu noaptea sau lumina, adânc, fără hotare, 

  Parfum, culoare, sunet se-ngână şi-şi răspund”) 

        (Trad. Al.Philippide) 

 Viziunea aceasta a naturii, concepută în stil baudelairian, o întâlnim şi în numeroase poezii 

ale lui Bacovia: 

  „Tristă, după un copac pe câmp 

  Stă luna palidă, pustie – 

  De vânt se clatină copacul – 

  Şi simt fiori de nebunie.   (Crize) 

 

  „Sunt lângă un gard rupt, 

  Şi vântul bate cu frunze ude – 

  Sunt mai urât, sunt rupt 

  Frigul începe sticla s-o asude.”  (Pastel) 

 „Motivul morţii, în aspectul ei cel mai firesc, mai cadaveric, îşi face simţită prezenţa în poezia 

bacoviană, de asemeni prin intermediul lui Baudelaire. Ea evocă dansurile macabre, în care bărbaţi, 

femei, copii, necredincioşi şi prelaţi străbăteau cimitirele, pieţele, drumurile, sub călăuza scheletului 

ce figurează moartea. Prin aceeaşi filieră, în poeziile lui Bacovia se vor întâlni cimitire părăsite, 

drumuri de fier solitare, străzi de tărâm infernal, ce traduc, în paralelă morală, un vacarm terifiant, 

prin care poetul anticipă în forme proprii neliniştea modernă europeană” (1, pag. 130), va concluziona 

G. Călinescu. 

 La Bacovia, evaziunea în ireal, ca la Baudelaire, e refulată, preferându-i-se adevărul tragic în 

toată nuditatea sa. Baudelaire se refugia într-un univers arbitrar, iar la Bacovia solitudinea se conjuga 

cu senzaţia de panică: „Trec singur…şi tare mi-e teamă”. Din mizeria pluvioasă a unei cetăţi cu 

bătrâni şi bătrâne, cu orbi, anemici, prostituate, Baudelaire visează o cetate mirifică, pe când Bacovia 

vede deasupra oraşului un aer de moarte, de descompunere. Oraşul descris de Bacovia nu e „cetatea 

filistină” a lui Baudelaire, ci târgul de provincie, cu pieţe pustii, cafenele sordide, locuitori bolnavi, 

negre mahalale: 

  „Sunt solitarul pustiilor pieţe 

  Cu tristele becuri cu pală lumină 

  Când sună aramă în noaptea deplină 

  Sunt solitarul pustiilor  pieţe.”  (Pălind) 
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  „E-o noapte udă, grea, te-neci afară, 

  Prin ceaţă-obosite, roşii, fără zare – 

  Ard, afumate, triste felinare, 

  Ca într-o crâşmă umedă, murdară. 

  Prin măhălăli mai neagră noaptea pare… 

  Şuvoaie-n case triste inundară – 

  S-auzi tuşind o tuse-n sec, amară – 

  Prin ziduri vechi ce stau în dărâmare.”   (Sonet) 

 

 Sentimentul baudelairian al „corespondenţelor” se poate identifica în lirica bacoviană şi în 

unele metafore sinestezice: 

  „Primăvara… 

  O picătură parfumată cu vibrări de violet.”   (Nervi de primăvară)  

b) Atmosfera verlainiană în lirica lui Bacovia 

 Dintre toţi „decadenţii” francezi, Bacovia a fost asemănat mai des cu Paul Verlaine. Astfel, 

Cezar Petrescu, într-un articol din „Gândirea” (1923-1924, nr. 7, pag. 161-162), reluat în parte în 

Evocări şi aspecte literare, spunea: „L-aş asemui cu Verlaine, un Verlaine fără izbăvirea din 

„Sagesse”. Chiar şi momentul literar în care a apărut îşi găseşte corespondent în epoca lui Verlaine. 

Şi acela şi-a tipărit litaniile dureroase în clipa când poezia franceză răsuna de bucurie şi rime sonore, 

rătăcea în peisaje tropicale, luneca în exotism, în arheologie, în esoterism... Ca şi acela a adus 

simplitate în durere, nuanţă în cânt, ne-a îndepărtat de la artificiu, ne-a întors la noi înşine, ne-a luat 

firesc de mână ca un copil trist să ne poarte pe străzi provinciale, unde foşneşte toamna în ramuri, în 

mahalalele unde s-aude tuşind moartea printre ziduri în dărâmare, pe câmp, la abator, unde ninge 

nesfârşit pe un trist palinor…”. 

 Faptul că Bacovia a fost preocupat de Verlaine o demonstrează lecturile poetului sau propriile 

mărturisiri: „Mă plimb şi mă gândesc la Verlaine, cum se plimba şi el pe cheiurile Senei” (2, pag. 

150) – îi spunea poetul soţiei în plimbările de pe Splaiul Dâmboviţei. 

 În opera lui Bacovia, întâlnim ecourile melancoliei verlainiene, o similitudine de atmosferă: 

nostalgie, vis, o variată gamă de stări de suflet, obsesia singurătăţii morale, dorinţa de evadare din 

cătuşele convenţiilor sociale. Iată ce consemnează Al. Piru: „Încă dintr-o poezie din volumul Stanţe 

burgheze, se recunoaşte, afară de „arsenalul” cenaclului lui Macedonski şi marile lui teme lirice, o 

precizare cu privire la un principiu poetic al artei verlainiene („Car nous voulons la Nuance encore, 

pas la couleur, rien que la nuance”) şi opţiunea pentru sensibilitatea caracteristică omului cetăţii, lumii 

citadine” (3, pag. 13). 
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 Dacă titlul primului său volum, Plumb, face trimitere şi la corespondenţele baudelairiene, 

poezia În parc ar fi, cu siguranţă, de inspiraţie verlainiană. Criticul Al. Piru, continuă: „Verlaine îşi 

intitulase unul din primele sale volume Poémes saturniens. Simbolismul magic asociază planeta 

Saturn cu plumbul (ca metal), pucioasa (ca parfum) şi galbenul (despre culoare)” (Idem). 

 Un sentiment ce revine ca un laitmotiv în opera celor doi poeţi este cel de singurătate morală. 

În poezia Rar, de exemplu, Bacovia sugerează cu o obsedantă intensitate, care ne aminteşte de 

atmosfera unei poeme din Sagesse (Înţelepciune), sentimentul de singurătate, izolarea de lume, 

renunţarea la viaţă, creând obsedanta senzaţie de singurătate: 

  „Singur, singur, singur, 

  Într-un han, departe 

  Doarme şi hangiul 

  Străzile-s deşarte. 

 

  Plouă, plouă, plouă… 

  Vreme de beţie – 

  Şi s-asculţi pustiul 

  Ce melancolie! 

 

  Plouă. plouă, plouă… 

 

  Nimeni, nimeni, nimeni… 

  Cu atât mai bine – 

  Şi de-atâta vreme, 

  Nu ştie de mine, 

  Nimeni, nimeni, nimeni. 

 

  Tremur, tremur, tremur… 

  Orice ironie 

  Vă rămâne vouă 

  Noaptea e târzie 

  Tremur, tremur, tremur…” 

 Pentru Verlaine ploaia are „un bruit doux”, care strecoară în suflet acea „langueur” – oboseală 

şi melancolie nedefinită: 

  „Il pleure dans mon coeur  „Plânge în inima mea 

  Comme il pleut sur la ville;  Cum plouă peste oraş; 
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  Quelle est cette langueur,   Ce-i tristeţea aceasta grea, 

  Qui pénètre mon coeur?   Răul ce inima-mi ia? 

  O bruit doux de la pluie   O, dulce murmur de ploaie 

  Par terre et sur les toits !   Pe acoperişe şi-n zare! 

  Pour un coeur qui s'ennuie  În inima ce se îndoaie, 

  O le chant de la pluie!”   O, cântecul, murmur de ploaie!” 

        (Trad. Lucian Blaga) 

 Pentru Bacovia ploaia generează coşmar şi senzaţie de neant: 

  „Da, plouă cum n-am mai văzut… 

  Şi grele tălăngi adormite, 

  Cum sună sub şuri învechite! 

  Cum sună în sufletu-mi mut. 

 

  Oh, plânsul tălăngii, când plouă! 

  Şi ce enervare pe gând! 

  Ce zi primitivă de tină! 

  O bolnavă fată vecină 

  Răcneşte la ploaie, râzând… 

  Oh, plânsul tălăngii, când plouă!” 

 Versurile din Pastel, care transmit imensa oboseală sufletească şi o senzaţie de suferinţă fizică 

ce copleşeşte: 

  „Tălăngile, trist 

  Tot sună dogit… 

  Şi tare-i târziu, 

  Şi n-am mai murit…” 

aduc în suflet ecouri din Chanson d’automne de Verlaine. 

 „Asemenea lui Verlaine, Bacovia prinde nuanţele de culori ale amurgurilor de toamnă, 

sugerând un climat de vis, de clar-obscur în joc de nuanţe, violetul, ultima culoare a spectrului luminii 

sugerează crepusculul şi, privind dintr-un turn toamna, poetul are într-adevăr viziunea unei lumi 

dispărute.” (idem): 

  „Amurg de toamnă violet… 

  Pe drum e-o lume leneşă, cochetă; 

  Mulţimea toată pare violetă, 

  Oraşul tot e violet. 
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  Amurg de toamnă violet 

  Din turn, pe câmp, văd voievozi cu plete; 

  Străbunii trec în pâlcuri violete, 

  Oraşul tot e violet.” 

 „Poezia lui Bacovia, ca şi lirica lui Verlaine, este construită dintr-o variată gamă de stări de 

suflet, ce izvorăşte dintr-o sensibilitate plină de contradicţii şi profunzime. Ea se materializează în 

imagini cu totul noi, unde cuvintele prind o coloratură de incantaţie muzicală, lirică, cu rezonanţe 

noi.” (4, pag.74) 

 c) Înrudirea cu autorul „Corabiei bete” 

 Dacă între lirica lui Bacovia şi cea verlainiană, baudelairiană sau a lui Rollinat s-au putut găsi 

unele puncte comune, alăturarea poetului de A. Rimbaud e mai greu de realizat. Lucru de mirare, 

deoarece Bacovia care citea pe toţi, dar nu admitea pe nimeni, cum îi declară lui I. Valerian în 1927, 

înregistra printre preferinţele lui din tinereţe şi pe autorul Corăbiei bete. 

 Se ştie că „decadenţii” şi în special Rimbaud şi Verlaine erau în conflict declarat cu întreaga 

societate burgheză, lucru constatat şi în toată operă lui Bacovia, foarte confesivă în special pe această 

temă. De aceea numeroase vor fi poeziile în care, în versuri de adâncă revoltă sau amară ironie, ei îşi 

exprimă protestul împotriva unei orânduiri aflate în „lungă agonie”. 

La Rimbaud:  „Sur la place taillée en mesquines pelouses, 

   Square où tout est correct, les arbres et les fleurs, 

   Tous les bourgeois poussifs qu'etranglent les chaleurs 

   Portent, les jeudis soirs, leurs bétises jalouses. 

   L”orchestre militaire, au milieu du jardin, 

   Balance ses schakos dans la Valse des fifres: 

   Autour, aux premiers rangs, parade le gandin; 

   Le notaire pend a ses breloques a chiffres. (À la musique)  

 

   („În piaţa cu peluze meschine, cu pomi linşi, 

   Cu flori orânduite-n corectă armonie, 

   Greu răsuflând burghezii, de arşiţă încinşi 

   Îşi plimbă, joi spre seară, pizmaşa lor prostie. 

   În mijlocul grădinii, orchestra militară: 

   Se leagănă gorniştii, chipiile valsează; 

   În jur stau filfizonii. Rămas pe dinafară, 

   Notarul mai făloase brelocuri, calm visează.”) 

      (Trad. N. Argintescu-Amza) 
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La Bacovia:   „Trec burgheze colorate 

   În cupeuri de cristal – 

   E o veşnică plimbare, 

   Vălmăşag milionar. 

   Şi pe publice terase 

   Plâng viori sentimental… 

   E parfum, bomboane, 

   Şi desfrâu de lupanar…”  (Amurg) 

 Înrudirea lui Bacovia cu Rimbaud este urmărită de Florin Mihăilescu în lucrarea Lirismul 

mascat şi pe linia atitudinii lirice faţă de eu: „Atât vizionarismul lui Rimbaud, cât şi proiecţia de 

peisaje imaginare, sau altfel zis subiectivismul extensiv al poetului român, se găsesc în aceeaşi negaţie 

foarte modernă a eului biografic, sacrificat sau poate mai degrabă sublimat în ipostaza poetică a eului 

confecţionat fie cu luciditate, fie cu spontanietate, dar totdeauna altul decât acela al individului 

privat.” (5, pag. 9). 
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O PERSPECTIVĂ RELIGIOASĂ A „TESTAMENTULUI” ARGHEZIAN 

 

Elev Șenol Ghiuzan, clasa a XII-a F, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

Prof. coordonator Mihaela Chiribău-Albu, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

 

Lucrarea prezintă una dintre cele mai cunoscute poezii ale lui Tudor Arghezi, dintr-o 

perspectivă nouă, ce își are punctul de plecare în concepte biblice. Am considerat că experiențele 

religioase ale poetului au ecou atât în ciclul Psalmi, cât și în alte creații literare, care, la un prim 

nivel de interpretare, nu sunt direct conectate cu sfera credințelor și ideilor religioase. 

Cuvinte cheie: carte, fiu, cuvânt, testament, Dumnezeu. 

 

Conexiunea dintre poezia „Testament” și diferite idei religioase creștine este identificabilă 

atât la nivel semnificațiilor, cât și din perspectiva limbajului, a învelișului exterior al sensului. 

Titlul poeziei a dat naștere în hermeneutica anterioară unor interpretări diverse. Evidențiindu-

se, în primul rând, valoarea metaforică a cuvântului, a fost evidențiată ideea că „testamentul” 

arghezian este unul spiritual, adevărata avere, care nu este perisabilă, fiind imaterială. De asemenea, 

a fost subliniat caracterul paradoxal al acestui cuvânt care sugerează sfârșitul și moartea, dar a fost 

folosit drept titlu pentru prima poezie din primul volum. Prin acest act îndrăzneț, Tudor Arghezi 

trimite un mesaj: pentru el, pentru poet, arta, cuvântul, creația literară reprezintă începutul și sfârșitul, 

alfa și omega existenței înseși.  

Substantivul trimite însă și către cele două părți ale Bibliei: Vechiul și Noul Testament, care 

ar putea fi figurate în text prin „cele două lumi pe poale / Păzind în piscul datoriei tale”. Iar „hotarul” 

dintre cele două lumi este chiar venirea Mântuitorului, care transformă totul în „Dumnezeu de 

piatră”, adică în ceva etern, nesupus trecerii și timpului. Prin Înviere, Iisus a transfigurat totul: nu 

doar urâtul în frumos, materialul în spiritual, ci chiar moartea – figurată prin metafora „cenușa 

morților” – în viață. Cele două „lumi” ar putea reprezenta și cele două stări de după moarte: iadul și 

raiul. „Cartea” - „testament”, văzută metaforic ca o „treaptă”, este chiar Biblia, plină de învățături și 

care încearcă să readucă lumea contemporană mai aproape de sacru; „treapta” este punct de sosire și 

de plecare, deci punte între trecut și prezent, între trecut și viitor; ea figurează devenirea spirituală, 

transformarea profanului în sacru. Lumea profană, dominată de material și de instinct este sugerată 

de simbolul „brazdei”, al „plăvanilor”. Totul devine „condei” și „călimară”, instrumente ale 

creatorului care manipulează Cuvântul. Iar primul creator care a folosit Cuvântul pentru a crea a fost 

însuși Dumnezeu.  
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Scopul acestei transfigurări („ca să schimbăm”) este chiar obținerea „cuvintelor potrivite”, 

adică învățăturile prin care umanitatea poate crește spiritual. Cuvântul este „potrivit” atâta timp cât 

relevă esența din om și din lume sau, prin ascultarea lui, poate face omul să-și dezvăluie esența. 

Discursul liric este impregnat cu termeni din aria semantică a religiosului: „credință”, 

„hrisov”, „robilor”, „icoane”. Chiar și în ultima strofă există un cuvânt ce poate trimite către divinitate 

– „Domnul” (interpretat din perspectiva artei poetice drept lexem ce desemnează cititorul). Omul 

apare în ipostaza de „rob”, nu cu conotația de slugă, ci de ființă supusă păcatului, răscumpărat prin 

jertfa Mântuitorului. Versul „Robul a scris-o, Domnul o citește” poate trimite către viața pe care omul 

și-o „scrie” prin liberul arbitru, iar Dumnezeu o „citește”, o descifrează la Judecata de Apoi. Omul 

are așadar libertatea de a-și decide soarta, iar divinitatea, în momentul judecății, va ignora „mânia” 

care zace în ea, adică orgoliul, păcat care pierde ființa. Mânie care migrează din generație în generație, 

așa cum spune tradiția creștină, referindu-se la păcatele neispășite și nespovedite pe care omul le 

„moștenește” de la generațiile anterioare, pentru că ele se înscriu în ADN, așa cum arată părintele 

Arsenie Boca (https://www.youtube.com/watch?v=0WgjVCq2U3E). Dumnezeu va ignora acea 

„mânie” care vine până la a patra generație, atâta timp cât, prin cuvânt, deci prin creație, umanitatea 

va transforma urâtul în frumos, materialul în spiritual, profanul în sacru („Le-am prefăcut în versuri 

şi-n icoane, / Făcui din zdrenţe muguri şi coroane.”). Finalul poate fi văzut și ca un avertisment pentru 

ființa umană: străbunii îi previn pe cei tineri în legătură cu „mânia” / orgoliul / furia, pe care aceștia 

o ignoră, astfel încât să nu repete aceleași păcate care îi pot purta pe tărâmul iadului. 

Lexemul „rob” apare și în a doua strofă: „Al robilor cu săricile, / De osemintele vărsate-n 

mine.”, în care, alături de substantivul „osemintele”, folosit metaforic, se referă la păcatele omenirii, 

pe care Mântuitorul le-a luat asupra sa. Toate greșelile din lume s-au vărsat în „grozava cupă”, cum 

spune Vasile Voiculescu, pe care Iisus a băut-o pentru a absolvi de păcat întreaga umanitate. 

Toate transformările omului sunt anticipate de minunile pe care Mântuitorul le-a săvârșit, 

astfel încât omul să înțeleagă definitiv puterea Binelui, a Adevărului. A transforma „zdrențele”, 

simbol al urâtului și al răului, în „icoane” – imagine a sacrului în lume înseamnă a învinge tot ceea 

ce presupune păcatul. O schimbare a cugetului, a minții a tot ceea ce îndepărtează omul de esența 

divină. 

Substantivul în vocativ „fiule” trimite tot către teologia creștină, în care „fiule” reprezintă o formulă 

de adresare a Divinității către oameni. Dumnezeu este permanent alături de „fiii” săi, alături de 

omenirea întreagă și, de aceea, apare adjectivul posesiv la plural „noastră” pentru a indica ideea că 

durerea oamenilor este și a Tatălui Ceresc: „Durerea noastră surdă şi amară / O grămădii pe-o singură 

vioară, / Pe care ascultând-o a jucat / Stăpânul, ca un ţap înjunghiat./” „Vioara” este sacrificiul Fiului 

omului pentru întregul neam omenesc. Chinurile și moartea sa au răscumpărat toată durerea 

umanității, au deschis porțile Iadului și au eliberat pe Adam si Eva. De aceea, puterea răului apare în 

https://www.youtube.com/watch?v=0WgjVCq2U3E
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ipostaza de „țap înjunghiat”. Cel care până atunci era „stăpân”, devine înjunghiat pentru că Omul, 

prin sacrificiul Mântuitorului, devine VIU și învinge definitiv moartea. Din această perspectivă, 

„testamentul” arghezian se dezvăluie ca un „antitestament”, în sensul că lexemul care în sensul său 

denotativ trimite către moarte și sfârșit, devine un cuvânt ce sugerează opusul, deoarece poezia este 

o pledoarie pentru Viață, puterea vieții asupra morții și a Binelui asupra Răului. 

 

Webografie: 

http://www.versuri.ro/versuri/meffd_tudor+arghezi+testament.html, accesat 4 martie 2015, ora 20 

https://www.youtube.com/watch?v=0WgjVCq2U3E, accesat 5 martie, ora 21 
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RADIOGRAFIA CONCEPTUALĂ A ROMANULUI DE ANALIZĂ 

 

  Prof. Iacobeanu Loredana Narcisa, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bacău 

 

Lucrarea de fată îşi propune să treacă în revistă abordări diferite ale conceptului de roman 

de analiză. Construită ca un periplu teoretic, lucrarea provoacă lectorul spre a iniţia un demers de 

tip documentare care să-i releve problematica acestui nou tip de roman, care la momentul apariţiei, 

a suscitat polemici în lumea literară. Apar cu subtilitate strecurate, printre abordările criticilor 

literari, şi opinii ale psihologilor, atingându-se astfel o dimensiune interdisciplinară în ceea ce se 

vrea a fi o schiță analitică a conceptului de roman analitic vs roman de creaţie. 

Cuvinte cheie: analiză, creaţie, personaj, trăire interioară, conştient, inconştient, stări de 

analiză 

 

G. Ibrăileanu remarca în “Creaţie şi analiză” existenţa a două tipuri de romane, de creaţie şi 

analiză. Creaţia, care era superioară analizei, deoarece dă naştere unor tipuri simţite ca vii şi constă 

din caracterizarea eroilor prin faptele şi cuvintele lor, prin reacţii exterioare. Analiza, în schimb, 

prezintă personajele din interior prin gândurile şi stările lor sufleteşti. Cei doi termeni nu se pot opune 

radical unul altuia. În  opera marilor scriitori, creaţia şi analiza sunt întotdeauna împreunate în diverse 

proporţii. Ibrăileanu înţelege analiza într-un sens larg, ca o modalitate fundamentală de creaţie. 

O astfel de dihotomie nu este perimată, ci simţită ca necesară chiar în zilele noastre când 

criticul Richard Kostelantz face o distincţie între cele două ipostaze ale romanului din secolul  al 

XIX-lea: cea socială (impusă de Balzac şi Zola) şi cea psihologică (impusă pin Dostoievski). Celelalte 

romane create până azi sunt, după părerea criticului, doar variante ale celor două forme. Romul 

Munteanu acceptă această distincţie, atunci când, referindu-se la perioada interbelică, afirmă că 

întreaga proză europeană evolua între romanul–evenimenţial şi naraţiunea exploatată prin analiză. 

Proza analitică după părerea lui reduce evenimentele şi amplifică procesele de conştiinţă, personajele 

apărând „ca o însumare de stări psihologice eterogene, ca o structură centripetă”. 

Într-o „Notă asupra romanului francez în 1985”, Paul Bourget dădea termenului de analiză 

un înţeles mai restrâns decât cel pe care avea să i-l atribuie Ibrăileanu, 30 de ani mai târziu. Pentru el, 

autorii secolului al XIX-lea nu aveau de ales decât între două modalităţi: romanul de moravuri şi 

romanul de analiză sau de caracter. Trebuind să fie în primul rând reprezentativ, romanul de moravuri 

caută personaje medii ca valoare şi complexitate, în timp ce romanul de analiză nu poate avea decât 

personaje complexe. În timp ce romanul de moravuri este cât mai obiectiv posibil, romanul de analiză 

cuprinde reflecţiile şi comentariile autorului. 
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Scriind capitolul „Epica de analiză psihologică” din „Istoria literaturii române contemporane 

1900-1937”, E. Lovinescu introducea „analiştii conştientului”, dar şi pe cei care sondează 

inconştientul sau realizau prin acumulare şi sugestie, stări de conştiinţă obsesivă, morbide, 

inanalizabile. Cât despre luciditate, ea este demnă de luat în seamă, dar numai ca una dintre atitudinile 

creatoare posibile în romanul de analiză psihologică. Un mare analist lucid este Stendhal, în opera 

căruia luciditatea sporeşte pasiunea, în loc să o atenueze. Un punct de vedere similar îl avea şi Henry 

James care era de părere că personajele din orice tablou, agenţii oricărei drame, sunt interesanţi doar 

în măsura în care îşi simt situaţiile respective. Dintre scriitorii români, pe aceeaşi linie se plasează 

Camil Petrescu (câtă luciditate, atâta dramă), Anton Holban lucid până la tortura de sine.  

Şi în cadrul literaturii franceze, romanul psihologic este greu de încadrat între celelalte creaţii 

existente până atunci. El este situat, când în cadrul romanului romantic, alături de romanul istoric sau 

de cel liric şi sentimental, exemplificat cu creaţiile lui Sainte-Beuve şi Stendhal, când este anexat 

„reacţiei antinaturaliste”, având ca reprezentant pe Paul Bourget. A. Thibadeut face o distincţie între 

romanul de analiză, care ar fi romanul pasiunii, de cel de aventuri, catalogat de el ca fiind prin 

excelenţă romanul acţiunii.  Criticul îl consideră pe Benjamin Constant, autorul lui „Adolphe”, 

creatorul romanului de analiză în literatura franceză. 

În cadrul literaturii române există variate clasificări ale romanului românesc. Romanul 

psihologic ocupă un loc special, în cadrul acestei clasificări, ţinând cont de două criterii principale: 

cel al diviziunii interne a romanului, alături de romanul istoric, filozofic-metafizic, de aventuri, 

fantastic şi social, ilustrat de romancieri ca Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Gib Mihăescu, Camil 

Petrescu şi G. Ibrăileanu. Cel de-al doilea criteriu fiind cel al temelor fundamentale, al motivelor de 

inspiraţie unde disecarea şi analiza sufletului omenesc apare ca temă alături de trecutul istoric, 

războiul, descrierea vieţii exotice. 

E. Lovinescu încadrează epica de analiză psihologică „poeziei epice urbane”, refuzând-o 

implicit lumii satului şi exemplificând-o cu autori ca H. P. Bengescu, N. Davidescu, Camil Baltazar. 

P. Constantinescu vede în preocuparea pentru psihologie un aspect superior al romanului, însă această 

superioritate ţine de complexitate, şi nu de valoarea literară. Al. Philippide preia ideile lui Ibrăileanu, 

arătând că analiza psihologică în roman a existat întotdeauna şi ca orice român bun, acesta trebuie să 

conţină analiză psihologică şi adâncire sufletească. Referitor la personaje, Philippide crede că 

psihologia lor trebuie să iasă din faptele şi atitudinile lor, din conversaţie, monologuri, dozate cu 

măsură şi cerute imperios de mersul intrigii. O trăsătură definitorie a analizei psihologice este 

distanţarea scriitorului de propriul său personaj. Ştefan Cazimir era de părere că esenţial în cadrul 

analizei este deci filtrul intelectual prin care sunt trecute stările interioare, detaşate afectiv şi temporal 

de cel  care le examinează. În acest domeniu al transpunerii literare a psihicului există însă şi o a doua 

zonă şi anume viaţa interioară „produsă”, fuziunea dintre scriitor şi personaj şi stilul simpatetic. 
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Al. Protopopescu este de părere că romanul psihologic românesc este de fapt un roman 

antipsihologic sau post-psihologic, reprezentat de scriitori foarte diferiţi şi caracterizat „printr-o reală 

aprehensiune pentru filozofie şi printr-o masivă infuzie de spiritualitate specific românească, dar mai 

ales prin autenticitate”. Ideile lui Protopopescu sunt contestate de Manolescu, care îi reproşează 

acestuia faptul de a fi confundat orice roman psihologic în roman de analiză. Manolescu consideră 

romanul de analiză că are ca obiect omul psihologic, despre a cărui viaţă interioară refuză să-şi facă 

o idee schematică. Manolescu este convins de diferenţa dintre romanul psihologic şi cel analitic. El 

crede că unul porneşte de la o schemă şi o umple ca şi cum ar ilustra-o; altul de la o trăire pe care 

vrea să o surprindă în durata ei. 

Manolescu preciza: „Ionicul romanului înseamnă psihologism şi analiză (...)”. El întelege prin 

roman doric, romanul tradiţional, creaţie a unui autor omniscient. În ceea ce priveşte analiza, ea 

constituie după Manolescu un caz particular al romanului psihologic; o metodă printre altele posibile. 

Este de părere că „nu e bine nici să reducem romanul psihologic la acela de analiză,  fiindcă analiza 

nu epuizează psihologicul”. 

 Accepţia clasică a termenului de analiză s-a fixat în romanul doric şi a rămas oarecum legată 

de posibilităţile acestuia. Romanul de analiză psihologică se caracterizează prin preocuparea pentru 

ceea ce Marcel Proust numea „domeniul nostru interior”; iar Henry James „lumea interioară, lumea 

conştiinţei noastre cele mai rafinate: spre deosebire de romanul de creaţie, de acţiune, preocupat de 

faptele exterioare. 

Părerea lui Ibrăileanu este că nici creaţia, nici analiza, nu pot exista în stare pură. Privind 

problema din punct de vedere istoric, în evoluţia sa se observă o separare treptată a acţiunii de analiza 

psihologică. Încă din antichitate, primordială pentru public este acţiunea şi apariţia de personaje 

deosebite în împrejurări extraordinare. Dorinţa publicului pentru eroi supranaturali, aventuri 

incredibile, va fi satisfăcută şi în Evul Mediu şi în romantism. Tot faptele şi aproape deloc psihologia 

personajelor, vor fi centrul romanelor în perioada de început.  

Analiza sufletului omenesc începe şi ea din antichitate cu celebrul îndemn socratic preluat de 

înţelepciunea slujitorilor templului de la Delphi : „Cunoaşte-te pe tine însuţi” şi este regăsită în 

preocuparea lui Teofrast de clasificare a caracterelor. Spirite mai moderne, Montaigne, a cărui „carte 

de bună credinţă” este precursoarea jurnalelor intime (termen prin care se înţelege jurnalele care 

reflectă mai mult aventuri interioare decât cele exterioare), Rousseau, Amiel se analizează, 

descoperind în adâncurile propriului psihic, vaste continente nebănuite, forţe necunoscute, reacţii 

inexplicabile şi oscilaţii greu de fixat. 

Trecând la romanul de analiză psihologică al secolului al XX-lea, trebuie subliniat faptul că 

principala caracteristică a romanului modern este interioritatea, ce apărea ca idee centrală şi la marii 

filozofi ai începutului secolului al XX-lea, precum Bergson, W. James sau Freud. 
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 În consonanţă cu teoria lui Bergson din „Evoluţia creatoare”, W. James era de părere că 

experienţa se remodelează în fiecare clipă şi reacţia noastră mentală la fiecare lucru dat, este o 

rezultantă a întregii experienţe pe care a avut-o în legătură cu lumea până la acea dată. Acelaşi 

psiholog exprima semnificativ dificultatea resimţită şi de romancieri, de a surprinde uimitoarea 

labilitate a senzaţiilor şi sentimentelor: „După cum cristalul unui fulg de zăpadă prins în căldura 

mâinii nu mai este un cristal, ci un strop, tot aşa, în loc de a prinde sentimentul relaţiei ce se aproprie 

de sfârşitul ei, descoperim că am prins un lucru de sine stătător de obicei ultimul cuvânt pe care îl 

pronunţăm, luat în mod static şi cu funcţia, tendinţa şi semnificaţia sa particulară în propoziţii total 

evaporate”. 

Noile romane răsturnau cele trei principale elemente tradiţionale ale speciei: personaj, 

povestire, intrigă. 

B. Constant observă în „Adolphe” complexitatea fiinţei umane şi confuzia sentimentelor. El 

este de părere că sentimentele omului sunt confuze şi amestecate; ele se compun dintr-o mulţime de 

impresii variate care scapă observaţiei şi cuvântului totdeauna, prea grosolan şi prea general, poate 

servi la desemnarea, dar niciodată la definirea lor. 

Paul Bourget, constatase la omul civilizat divorţul dintre gândire şi acţiune, iar Henry James 

scrie că romancierul psiholog trebuie să se ocupe cu ce gândeşte şi ce simte un om, acesta constituind 

istoria şi caracterul a ceea ce face, conturându-se două atitudini posibile de factură analitică, una ce 

se îndreaptă spre sondarea acţiunii exterioare cu scopul de a elucida motivaţia acţională, alta 

direţionată spre interior spre a sonda abisurile emoţionale, decodificând motivaţia afectivă a 

comportamentului. 
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IPOSTAZE ALE FÂNTÂNII ÎN FOLCLOR ŞI ÎN LITERATURA CULTĂ 

 

Elevă: Mădălina Manole, clasa a X-a B, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

Prof. coordonator Mihaela Chiribău-Albu, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

 

Lucrarea prezintă câteva dintre ipostazele în care apare fântâna în literatura folclorică și 

cultă. Încă din cele mai vechi timpuri, fântâna a fost un spațiu sacru, cu valoare de axis mundi. Ea 

poate, de asemenea, fi asimilată unui arhetip – regressus ad uterum – fiind spațiu al nașterii sau re-

nașterii spirituale. Coborârea în fântână amintește de modelul descensus ad Inferos din mitologia 

greacă, deoarece este locul în care personajul accede la un alt nivel al existenței. 

Cuvinte cheie: fântână, sacru, inițiere, naștere, axis mundi 

 

Plecând de la semnificațiile pe care simbolismul fântânii le are în literatura religioasă, 

vom evidenția ipostazele fântânii în viaţa satului, în balada meşterului Manole, în „Povestea lui 

Harap-Alb”, de Ion Creangă şi în „Fântâna dintre plopi”, de Mihail Sadoveanu. 

Fântâna reprezintă o construcţie alcătuită dintr-o groapă cilindrică sau prismatică cu 

ghizduri împrejur, săpată în pământ până la nivelul unui strat de apă şi care serveşte la 

alimentarea curentă cu apă în mediul rural; puţ.25 

În viaţa vechiului sat, fântâna, dincolo de valoarea ei practică, era un spaţiu încărcat de valenţe 

sacre. Fântâna captează şi aduce la suprafaţă elementul indispensabil vieţii; izvorul eliberat din 

străfunduri este apa vie, cu puteri regeneratoare şi purificatoare, care aduce cu ea energiile benefice 

din adâncuri. Apa este asociată feminităţii, maternităţii, fecundităţii, reprezentând substanţa 

primordială din care au luat fiinţă toate formele. În viaţa tradiţională a satului, valoarea spirituală a 

fântânii este dată mai ales de capacitatea ei de a purifica şi tămădui, fiind un simbol cu profunde 

semnificaţii creştine. 

Existenţa surselor de apă era o condiţie determinată în stabilirea şi dezvoltarea aşezărilor. În 

regiunile de munte, unde apa se găseşte din abundenţă aproape de suprafaţă, fântâna este mai simplă, 

izvorul fiind captat printr-un jgheab de scânduri, având alături o cupă de lemn pentru scoaterea apei. 

La câmpie, ţăranul este nevoit să sape puţuri pentru a aduce la suprafaţă apa din straturile adânci ale 

pământului, specifică zonei de câmpie fiind fântâna-cumpănă, formată dintr-o bârnă lungă şi subţire, 

aşezată pe un stâlp înalt, la un capăt fiind atârnată căldarea. În interior este de formă cilindrică, zidită 

cu piatră, având o gură rotundă sau pătrată din lemn. Fântâna de tip mai evoluat este cea cu roată şi 

                                                 
25 Academia Română. Institutul de lingvistică “Iorgu Iordan”, Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 1998, 

p. 371 
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lanţ; apa este scoasă cu ajutorul unui scripete, la suprafaţă existând un cadru de protecţie din scânduri 

sau piatră. Fântâna mai evoluată dispune şi de alte elemente, precum acoperişul sau banca. 

În tradiţia ţărănească, există credinţa că cei care sapă fântâni de pomană dobândesc ispăşirea 

păcatelor, acesta fiind şi un rit pentru pomenirea celor morţi, precum şi una dintre cele mai mare 

binefaceri: „Dacă faci o fântână, atunci până la al nouălea cer ai pomană”. Pentru a fi apărate de 

duhurile rele, fântânile sunt străjuite deseori de o cruce sau o troiţă. 

Pe lângă valoarea ei ca simbol al fecundităţii şi purificării, fântâna este, în lumea satului, şi 

un loc al relaţiilor sociale, care favorizează întâlnirile. Fântâna ca loc de întâlnire apare ca topos 

religios, mitologic şi folcloric, fiind frecvent prezentă, cu această semnificaţie, şi în Biblie, ca loc 

unde se cunosc viitori soţi, dar şi ca loc de întâlnire între Dumnezeu şi om. Lângă o fântână, în ţara 

Madian, Moise îşi întâlneşte pe viitoarea soţie, şi tot la o fântână, slujitorul lui Avraam o descoperă 

pe Rebeca, cea care va deveni soţie a lui Isaac. Potrivit tradiţiei, Iisus o întâlneşte pe femeia 

samarineancă lângă un puţ. 

Fântâna ca ispăşire şi ca simbol al purificării apare şi în balada meşterului Manole, la finalul 

acţiunii. Locul unde se prăbuşeşte Manole se transformă într-o „fântână lină”: „O fântână lină,”/ Cu 

apă puţină, / Cu apă sărată, / Cu lacrimi udată!”. „Fântâna lină” simbolizează odihna, pacea la care 

ajunge meşterul eliberat de sub povara crimei, iar apa sărată semnifică în aceeaşi măsură, liniştea şi 

mântuirea sufletului său, sarea fiind un simbol al substanţei purificatoare, al expierii. Fântâna 

dobândește așadar valoare de axis mundi, de element care unifică nivelurile existențiale, care unește 

moartea cu viața. 

În „Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, crăişorul inocent, ispitit de Spân, coboară în 

fântână, de unde nu poate ieşi fără ajutor. Intrarea în fântână reprezintă una din primele probe ale 

personajului, aflat în drumul său de iniţiere. Fiind o fântână fără roată şi fără cumpănă, semănând cu 

o grotă, aceasta simbolizează locul renaşterii, al schimbării. 

Fântâna echivalează cu proba coborârii în Infern (descensus ad Inferos) necesară în orice 

proces iniţiatic. Eroii mitologici aveau nevoie de un obiect magic pentru a putea ieşi din Infern 

(creanga de aur / vâsc). În basm, rolul crengii de aur este jucat de paloş, Harap-Alb învingând forţa 

răului graţie jurământului depus (loialităţii). Apa fântânii poate fi asociată la modul simbolic apei 

sacre, vii, a botezului, personajul dobândind o nouă identitate după ieşirea din fântână. Acestă 

naștere/re-naștere a personajului poate fi asimilată și arhetipului regressus ad uterum, necesar pentru 

transformarea spirituală a personajului. Din acest moment, Harap-Alb va distinge esența de aparență, 

răul de bine. 

În „Fântâna dintre plopi”, de Mihail Sadoveanu, semnificaţia fântânii cu patru plopi este de 

centru al lumii, loc sacru care însă nu-i mai protejează pe îndrăgostiţi, fiind pângărit de vina fiecăruia 

şi sortit pieirii. Apa fântânii se amestecă cu sângele, iar în plan simbolic, iubirea cu moartea. Fântâna 
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devine pentru Neculai Isac un loc cu valoare de centrum mundi, spre care se va întoarce și după ani, 

prin amintire, prin forța povestirii.  

Așadar, fântana, loc sacru a reprezentat de-a lungul timpului un element esențial pentru 

exprimarea unei viziuni existențiale, fiind deopotrivă axis și centrum mundi, element central al 

procesului de inițiere. 

 

Note bibliografice: 

1. Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2007  

2. Mihail Sadoveanu, Hanu Ancuţei, Bucureşti, Editura Mihail Sadoveanu, 2013  

3. http://www.ro.tezaur-romanesc.ro/arhitectur259-539259r259neasc259/-semnificaia-apei-i-fntna-ca-simbol-

sacru-n-viaa-tradiional-romneasc 
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HOMO ZAPPIENS ŞI LITERATURA  

 

Zăloagă Ana-Maria, Colegiul Tehnic „MIRON COSTIN” Roman, Neamţ 

 

Societatea cunoaşterii în care se ancorează şi sistemul educaţional solicită o formare 

continuă a profesorilor, constituind o provocare la care sunt chemaţi să răspundă, alături de elevi, 

şi formatorii, în încercarea de a găsi strategia optimă de predare-învăţare-evaluare, care să 

pregătească specialiştii de mâine. Provocarea pare să capete dimensiuni şi mai mari cu cât încercăm 

să conjugăm literatura cu „inamicul” ei de seamă, calculatorul. Dacă înţelegem că amândouă sunt 

instrumente de înfăptuire a cunoaşterii, de accesare a unor elemente formative, atunci alăturarea 

termenilor nu mai are aură oximoronică. De fapt, literatura, tehnologia, calculatorul, epistemele, 

toate slujesc devenirii factorului uman şi se pot completa în ţesătura pluridisciplinară a 

învăţământului modern. 

Literatura, calculatorul, Intel-teach, metoda proiectului 

 

Secolul XXI ― „teroarea” permanentei schimbări şi racordări la noile tehnologii ― relevă 

înlocuirea paradigmelor deja cunoscute, a abilităţilor de învăţare cu altele noi, neliniare, definite prin 

filtrare şi sinteză rapidă, prin reevaluare, explorare continuă şi selecţie. Astfel, omul nou, Homo 

Zappiens (cf. Wim Veen), cu evidente competenţe comunicative şi colaborative, va desfăşura 

procesul de învăţare în imediata apropiere a calculatorului, perceput ca o extensie a sa, la un click 

distanţă de un flux permanent de informaţii. Competenţele necesare omului modern numără şi buna 

cunoaştere a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, ceea ce semnifică pentru dascăli o apropriere 

a acestor mijloace informatice moderne prin care se poate înfăptui cunoaşterea.  

Societatea cunoaşterii în care se ancorează şi sistemul educaţional solicită o formare continuă 

a profesorilor, constituind o provocare la care sunt chemaţi să răspundă, alături de elevi, şi formatorii, 

în încercarea de a găsi strategia optimă de predare-învăţare-evaluare, care să pregătească specialiştii 

de mâine. Provocarea pare să capete dimensiuni şi mai mari cu cât încercăm să conjugăm literatura 

cu „inamicul” ei de seamă, calculatorul. Dacă înţelegem că amândouă sunt instrumente de înfăptuire 

a cunoaşterii, de accesare a unor elemente formative, atunci alăturarea termenilor nu mai are aură 

„oximoronică”. De fapt, literatura, tehnologia, calculatorul, epistemele, toate slujesc devenirii 

factorului uman şi se pot completa reciproc în ţesătura pluridisciplinară şi crosscuriculară a 

învăţământului modern, care are în centru nevoile formabilului. Aceste nevoi ale elevului pot fi 

satisfăcute prin interdisciplinaritatea demersului didactic, în speţă, prin abordarea pluriperspectivistă 

a literaturii, inclusiv prin predarea acesteia cu ajutorul calculatorului. 
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Plasate în relaţie de complementaritate, cele două domenii, literatura şi calculatorul, pot servi 

drept pretexte, mijloace, instrumente de dezvoltare de noi competenţe, de stimulare a curiozităţii, de 

dezvoltare a gândirii critice şi sistemice a elevilor. Atâta vreme cât şi literatura şi calculatorul se 

subordonează aceloraşi obiective şi sprijină formarea de competenţe necesare secolului XXI, mai este 

nevoie de identificarea strategiei optime prin care cele două domenii să formeze elevul, sprijinindu-i 

nevoile proprii, dezvoltându-i abilităţile personale şi transformându-l în factor activ, implicat direct 

în propriul proces de formare. Paradigma noului sistem educaţional (care mizează pe competenţe şi 

operează cu metode activ-participative de predare-învăţare), dar şi priceperea dascălului de a găsi 

echilibrul dintre fond şi formă, dintre conţinut şi mijloacele proprii de transmitere a acestuia vor 

conduce la alegerea strategiei didactice potrivite.  

Lucrarea de faţă propune o abordare interdisciplinară a receptării textelor literare, abordare 

sprijinită pe Intel-teach, pe metoda proiectului, prin intermediul cărora literatura şi calculatorul merg 

mână în mână. Înscrisă în categoria metodelor activ-participative, care focalizează demersul învăţării 

asupra elevului şi a nevoilor acestuia, metoda proiectului stimulează dezvoltarea capacităţilor 

dinamice, a aptitudinilor elevului, asigurând îndeplinirea imperativelor actuale ale sistemului de 

învăţământ românesc, respectiv european. Indiferent de stilul de învăţare, prin metoda proiectului toţi 

elevii pot fi implicaţi şi pot colabora la îndeplinirea obiectivelor proiectului echipei. Între avantajele 

acestei metode amintim: stimularea spiritului investigativ al elevilor, a gândirii lor critice şi creatoare, 

participarea activă la procesul de învăţare, sporirea încrederii în sine, îmbunătăţirea atitudinii elevilor 

faţă de învăţare, creşterea gradului de responsabilizare în privinţa propriului studiu, formarea unor 

competenţe complexe, a unor abilităţi de colaborare şi a competenţelor de comunicare, implicarea 

tuturor elevilor.  

O astfel de abordare, integrativă şi interdisciplinară, va permite stabilirea unor relaţii imediate 

între conţinuturile învăţării şi realitate, cu alte cuvinte, va duce la conştientizarea de către elev a 

importanţei achiziţiilor proprii în procesul de învăţare. În cadrul orelor de literatură, pornind de la o 

întrebare cheie, prin intermediul proiectului de echipă, se pot identifica răspunsuri care să fie sprijinite 

deopotrivă de experienţa lecturii şi de competenţele informatice şi comunicaţionale ale elevilor. 

Astfel, o întrebare (de pildă, Cum poate literatura să ne faciliteze autocunoaşterea şi dezvoltarea 

personală?) poate sluji drept stimul pentru elevii aflaţi în faţa oricărui text literar şi poate determina 

cercetarea din perspective diferite, cu mijloace diferite (inclusiv tehnice), a unei teme. Pornind de la 

o asemenea întrebare, dublată de aplecarea asupra unui roman (din literatura interbelică, spre 

exemplu), elevii investighează prin metoda învăţării bazate pe proiect contextul istoric al apariţiei 

operei literare (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu poate servi ca 

exemplu), precum şi biografia scriitorului, pentru a putea face conexiuni între diferitele aspecte ale 

romanului (personaje, întâmplări) şi viaţa scriitorului. În acest scop vor utiliza atât mijloacele 
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tradiţionale (cărţi, dicţionare, albume, ziare, reviste etc.), cât şi mijloace moderne: (Internetul, 

enciclopediile virtuale, filmele documentare etc.), întreg demersul educativ urmărind implementarea 

învăţării bazate pe proiect. Elevii vor avea de alcătuit un proiect în funcţie de interesele, abilităţile, 

nevoile personale, corelate cu conţinutul specific al învăţării. Elevii vor citi „experienţele” relatate de 

autor în roman şi vor realiza portofoliul de lectură. Se va viziona ecranizarea acestei opere literare şi 

elevii vor interpreta titlul, semnificaţiile temelor romanului, planurilor narative, momentelor 

subiectului, tehnicilor narative etc. şi vor aplica aceste elemente (condiţia intelectualului lucid, 

experienţa erotică, experienţa războiului) la problemele vieţii moderne, încercând să argumenteze 

modul de integrare a personajului central al romanului în contemporaneitate.  

Elevii vor lucra atât individual, cât şi în perechi sau în echipă pentru a realiza produse 

multimedia în care să sintetizeze cunoştinţele învăţate (prezentări Power Point, jurnal electronic de 

campanie etc.) şi vor descoperi mijloace moderne de comunicare în mediul digital (blogul 

personajului literar). Toate acestea vor influenţa pozitiv elevii, deoarece aceştia vor conştientiza 

importanţa condiţiei intelectualului (pornind de la Ştefan Gheorghidiu, personajul principal al 

romanului amintit), precum şi a cunoaşterii de sine şi a comunicării în relaţiile cu ceilalţi sau 

consecinţele pe care experienţa iubirii şi cea a războiului le au asupra dezvoltării personalităţii umane. 

De asemenea, elevii vor fi antrenaţi într-o dezbatere, plecând de la o teză („Gheorghidiu e un erou 

din galeria <<inadaptabililor>>, e un învins...” – G. Călinescu), cu scopul de a le stimula gândirea 

critică şi creatoare, iar argumentele lor, pro şi/sau contra, vor fi postate pe pagina wiki a clasei. Toate 

aceste activităţi vor constitui parte din proiectul de echipă în care vor fi antrenaţi elevii, care devin, 

astfel, factori activi ai învăţării. 

Întrebarea esenţială de la care porneşte proiectul, respectiv procesul de predare-învăţare, este 

susţinută şi de alte întrebări ale unităţii de învăţare (Ce elemente din realitate au constituit sursa de 

inspiraţie pentru romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război? Ce oferă adolescenţilor 

de astăzi romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război?). Eşafodajul interogativ se 

vrea a fi un stimul pentru elevii care se vor confrunta şi cu întrebările de conţinut ale unităţii (Care 

sunt trăsăturile speciei literare? Ce aspecte ale biografiei scriitorului Camil Petrescu au constituit 

sursa de inspiraţie pentru roman-substratul antropologic? Câte planuri narative pot fi identificate în 

roman? etc.). Toate aceste interogaţii vor conduce la identificarea mijloacelor eficiente prin care 

elevul să prezinte soluţia colegilor săi. Între aceste mijloace, profesorul poate sugera portofoliul 

electronic, albumul audio-video, prezentarea PowerPoint, blogul literar etc. Pentru actualizarea 

cunoştinţelor, profesorul va solicita elevilor să completeze în perechi graficul K-W-L şi va posta 

materiale de sprijin/sinteză pe propriul wiki. Fiecare elev îşi va crea o pagină cu numele său şi se 

familiarizează cu pagina wiki, unde va posta produse ale activităţii proiectului. Pe parcursul unităţii, 

elevii vor avea de realizat următoarele proiecte: a) fiecare elev va crea blogul personajului literar 
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(http://stefanghiorghidiu.blogspot.com, 

http://curentalternativcurentcontinuu.blogspot.com/2010/02/pe-font.html, de exemplu), pe care, în 

încercarea de a empatiza cu personajul, va trebui să posteze zilnic impresiile. Blogul va fi evaluat la 

sfârşitul unităţii; b) realizarea unei publicaţii cu rol de promovare a produsului echipei (promovarea 

blogului, de exemplu, prin pliante, afişe, postere) – proiect de echipă; c) realizarea unei prezentări 

PowerPoint cu aspecte din viaţa autorului, relevante pentru romanul în discuţie-proiect de echipă; d) 

realizarea unei prezentări PowerPoint cu imagini ale semnului zodiacal în care îl vor încadra pe Ştefan 

Gheorghidiu – proiect de echipă; e) identificarea unor imagini, sunete (fragmente audio-video) 

corespunzătoare anumitor pasaje din roman-proiect de echipă; f) realizarea unor eseuri libere (1. 

Creaţi un alt sfârşit al romanului, 2. Răspundeţi la întrebarea ,,Ce aspecte ale realităţii aş folosi ca 

sursă de inspiraţie pentru un roman dacă aş fi scriitor?) – proiect de echipă; g) realizarea unor eseuri 

structurate, argumentative (de caracterizare a personajului, de integrare a romanului în tipologia 

romanului modern) postate pe pagina wiki – proiect individual. 

Pentru exemplul de bune practici, profesorul va utiliza în timpul predării-învăţării prezentări 

PowerPoint (metoda horoscopului în imagini), suport video (secvenţe din ecranizarea romanului), 

suport audio ilustrativ pentru anumite episoade din roman, pliantul de promovare a metodei 

proiectului etc. Tot profesorul este cel care va media între conţinutul învăţării şi elevi, determinându-

i pe aceştia să ia propriile decizii în finalizarea proiectului, responsabilizându-i în procesul de învăţare 

şi în colaborarea cu ceilalţi elevi. Elevii care nu deţin competenţe avansate legate de folosirea 

tehnologiei sau care nu dispun de calculator acasă vor primi sprijin suplimentar din partea 

profesorului şi a colegilor. Elevii cu nevoi speciale vor avea timp suplimentar pentru studiu, iar 

obiectivele operaţionale vor fi ajustate conform competenţelor lor (de exemplu, vor primi fişa cu 

descriptorii zodiilor). Elevii care vor termina de realizat sarcinile de învăţare într-un timp redus 

comparativ cu colegii lor, vor avea sarcini de lucru suplimentar (de exemplu, vor avea proiecte cu 

final deschis; elevii talentaţi pot desena semnul zodiacal al protagonistului, elevii cu talent muzical 

pot crea o melodie proprie unui moment din roman etc.). 

Evaluarea iniţială se va realiza prin jurnal reflexiv, prezentare Power Point – analiza nevoilor 

de învăţare, graficul K-W-L. Evaluarea formativă se poate desfăşura utilizând The Student Jurnal 

Handout, diferite grile (grilă de evaluare a reconstituirii subiectului romanului, grilă de evaluare a 

lecturii), blogul literar, listă de verificare a creativităţii, observarea grupei de elevi, fişa de evaluare 

Power Point, jurnalul reflexiv. În ceea ce priveşte evaluarea finală, se va opera cu grile (grila de 

evaluare criterială pentru eseul structurat, barem de evaluare proiect, listă de întrebări reflecţie pentru 

proiect, grilă de evaluare criterială a colaborării, grilă de evaluare a lucrului în echipă, grila de 

evaluare pentru pagina wiki etc.). Formele de evaluare şi de autoevaluare solicită dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare (verbală, scrisă şi multimedia), de colaborare, de lucru în echipă şi 

http://stefanghiorghidiu.blogspot.com/
http://curentalternativcurentcontinuu.blogspot.com/2010/02/pe-font.html
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individual, de reflecţie, de creativitate, de cercetare, de gândire critică şi de coordonare a procesului 

de autoformare. Evaluarea sumativă a proiectului se va face prin portofoliul electronic al elevului care 

va cuprinde eseuri argumentative, eseuri libere, materiale multimedia – albume de fotografii ale 

autorului, PowerPointuri, pliante, afişe, ecusoane etc. 

Toate acestea presupun o racordare a informaţiilor extrase din textul literar la realitatea 

imediată, iar calculatorul poate media între acestea şi receptorii-elevi. Metoda proiectului este doar 

una dintre cele care pot aduce împreună aceste domenii diferite, satisfăcând mai multe necesităţi ale 

elevului: desfăşurarea unei activităţi atractive, moderne, implicarea activă şi asumarea rolului decisiv 

în procesul de învăţare, dezvoltarea competenţelor media. 
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SCENA „DIDACTICĂ” 

 

Ways Of Expressing Wishes Using If Only 

 

prof. Anca-Mădălina Barcan, Bacău 

 

This paper examines the ways in which we can express wishes in English using if only. What 

it is important regarding this topic is the fact that English subjunctive has always been regarded as 

a relatively challenging grammar area. It has proven difficult for many students, generating 

problems, confusion, hesitation or dilemmas, as “the subjunctive in modern English is generally an 

optional and stylistically somewhat marked variant of other constructions (…)”. Its complexity is 

underlined by the fact that it is studied beginning with lower-intermediate students and its use shows 

a higher level of English.  

  KEY WORDS: If only, wish, desire and regret. 

 

According to the New Oxford Dictionary of English, if only “is used to express a wish, 

especially regretfully”26:  

e.g. If only I had listened to you. 

There are four distinct types of if only sentences: 

1. Expressing a wish related to the present or future with simple past. 

2. Expressing regret with past perfect. 

3. Expressing complaints with would + verb. 

4. Expressing a desire impossible to achieve could + verb. 

If only followed by past tenses (active and passive) describes things in the present, past or 

future which are imagined or unreal. We sometimes refer to this use of past tenses as the unreal past: 

e.g. If only I was thin. (I am not thin but I would like to be thin.)  

Other introductory expressions like if only are: It's time, what if, suppose/supposing, would 

rather, would sooner, as if, as though, wish. 

Expressing a wish, desire or regret using if only 

Expressing a wish related to the present or future 

If only + simple past/past progressive indicates present unreality (action contrary to present 

facts), a hypothesis about a present event, having present or future time reference, the latter sometimes 

                                                 
26 ***The New Oxford Dictionary of English, Oxford University Press, 1999 
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being expressed using would + bare infinitive: 

e.g. I wish you wouldn’t interrupt me while I’m talking on the phone with my mom next time. 

If only I knew how to use a laptop. (I don’t know how to use a laptop and I would like to learn 

how to use it) 

If only + past simple is used to express a desire for something to be different in the present: 

e.g. I wish I had more leisure time. (I don't have too much leisure time, but I would like some.) 

The desire can be for something which is actually impossible: 

e.g.  If only I were young again. 

“If only introduces hypothetical situations, indicating that the condition they introduce is 

unreal”27: 

e.g. If only I had more money. (but I haven't). 

Although had is in the past tense, we are talking about a hypothetical situation that might exist 

now or at any time, but we are not referring to the past: 

e.g. If only I had more free time. (I don't have much free time, but I would like some.)  

The desire can be for something which is actually impossible: 

 e.g. If only I were young again. 

“If only she were here, then she would speak up. (She is not here, however, so the subjunctive 

expresses that fact appropriately). Again, If only she was has drifted into modern usage and should 

be avoided.”28 

Subordinate clauses beginning with if only and containing the form of the verb appropriate to 

conditional clauses express an exclamatory wish: 

e.g. If only I'd listened to my elder sister! I wish I had listened to her. 

If only you offered us a ticket for the tonight show! (Subjunctive is impossible as the event 

proper has already occurred. 

If only + past progressive can be used to express a desire for something to be different in the 

future: 

 e.g. If only I were coming with you tomorrow. (I am not coming with you tomorrow.) 

Expressing regret with past perfect 

If only + past perfect (either simple or progressive) expresses regret about the past, a wish 

that something different had happened: 

e.g. If only I had got up early in the morning. (I didn’t get up early in the morning and I missed my 

plane.) 

                                                 
27 Michael Shaun, Rochemont and Peter William Culicover,  English Focus Constructions and the Theory of Grammar 

(Cambridge Studies in Linguistics), Paperback, 2009, p.66 
28 www.ceafinney.com/subjunctive/guide.html 
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If only you'd told me about your problem before I bought the tickets. (I regret the fact that you 

didn't tell me about this.) 

If only he hadn't been running so fast! (Unfortunately he was running very fast.) 

If only they hadn’t ridden so fast! (Unfortunately they did and they are in hospital now.) 

If only I hadn't dated that boy. (I did and it was a mistake, but I cannot change it now) 

If only followed by past perfect is used to refer to something unreal in the past: 

e.g. If only I hadn’t started this course. (I have started it.) 

It also shows regret about the past, a wish that something different had happened: 

e.g. If only you'd told me your secret before I spoke to your parents. 

If only you hadn't been driving the motorcycle so fast! 

Expressing complaints with would + verb 

If only + would + bare infinitive is used to complain about behaviour you disapprove of as 

well as to express impatience, annoyance or dissatisfaction with a present action: 

e.g. If only you wouldn't get so late all the time.(I'm annoyed because you always arrive late and I 

want you to get on time) 

“If only followed by would usually denotes the speaker’s a desire for someone to change their 

deliberate behavior in the present or future, stressing the idea of inappropriacy or annoyance.”29: 

e.g. If only you'd stop staring at me like that. It's very annoying. (You keep looking at me and I want 

you to stop.)  

“We can also use the form with inanimate subjects as although we know they have no conscious 

control over their actions (they are not human), we give them human characteristics for emphatic 

effect”30: 

e.g. If only the sun would come out so we could fix the tent. (The sun refuses to come out. I want it 

to come out.) The change we desire must be possible, even if unlikely.  

We cannot use would for an impossible change, e.g. one which the subject has no control over 

or a change to the past: 

e.g.*If only-fashion magazines wouldn’t be so expensive. (Magazines have no control over their 

price.) 

If only fashion magazines weren't so expensive.  

*If only bombs wouldn't have been invented. (a change to the past) 

If only bombs hadn't been invented. 

Used when you want to say how doing something simple would make it possible to avoid 

                                                 
29 Michael Shaun, Rochemont and Peter William Culicover,  English Focus Constructions and the Theory of Grammar 

(Cambridge Studies in Linguistics), Paperback, 2009, p.65 
30 Mark Foley and Diane Hall, Advanced Learner’s Grammar A Self-study Reference and Practice Book with Answers, 

p.133 
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something unpleasant: 

e.g. If only he'd listen to what he's explaining, I'm sure they could work it out. 

If only + could (have) 

If only is used to describe a desire we know is impossible to achieve. We often use the form 

when we are expressing an impossible desire about ourselves: 

 e.g. If only I could skate but I'm afraid I've got two left feet.  

 

We can use could have to show regret about the past. The meaning is: It would have been nice if: 

 e.g. If only my father could have been there when I graduated from university. (Unfortunately, 

he wasn't able to be there.) 

“If I could only get myself to fall in love with you - you don't mind my speaking so openly to 

such an old acquaintance?”31  

Subordinate clauses beginning with if only and containing the form of the verb appropriate to 

conditional clauses express an exclamatory wish: 

e.g. If only I could make them comprehend my point of view! 

WISH VS IF ONLY 

If only can sometimes be used as an alternative to wish for a more emphatic effect: 

e.g. If only I'd offered her a present. She might have forgotten me. (a regret)  

I wish I'd offered her a present. It would have made her so happy! (a wish) 

The verb forms after if only are the same as the patterns with wish:  

e.g. If only I had more money! (But I haven't) 

If only I was going on holiday with my parents!  

If only you were close to me! (But you're not)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Charles Dickens, Great Expectations, Penguin Publishing House, 1986, p.163 
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The Differences In Usage And Meaning Of Would Rather And Prefer 

 

prof. Anca-Mădălina Barcan, Bacău 

 

ABSTRACT. The present paper focuses on language related to expressing the speakers’ inner 

desires, wishes and hopes – using would rather or prefer – offering a theoretical background 

regarding the use of such linguistic units through which “(…) speakers express their attitude towards 

what they are uttering, towards the event, activity, process, state, etc., contained in the proposition 

(…)” . In this particular case, the stress is on wishes and desires more than on other ways of 

expressing modality.  

  KEY WORDS: Would rather, prefer, meaning and infinitive. 

 

WOULD RATHER VS PREFER 

Prefer and would rather can be used interchangeably: 

e.g. I prefer listening to music to dancing Latino.  

I'd rather listen to music than dance Latino.  

 

However, when we are talking about specifics, would rather is used as an alternative to 

would prefer to followed by an infinitive. The structure would rather is very frequent in spoken 

English and is often abbreviated to 'd rather, being used in this form with all personal pronouns: I'd / 

you'd / he'd / she'd / we'd / they'd rather…  

e.g. Would you like to go out for a walk tonight? No, I think I'd rather stay and rest at home / I'd 

prefer to stay at home. 

Would you rather drink juice or cocktail with the curry? I'd rather drink juice.  

They'd rather have the strawberries by themselves, but I'd prefer to have them with cream.  

 “Would rather is followed by a bare infinitive, whereas prefer requires long infinitive. Would 

rather (but not would prefer to) is also followed by a past tense when the speaker wishes to involve 

other people in the action, even though it has a present or future meaning”:  

e.g. Shall we go out for a romantic dinner tonight? No, I'd rather we stayed at home, if you don't 

mind. 

Shall I write to your parents and tell them about our marriage? I'd rather you didn't. 

My mother would rather we caught the tram, rather than walk home. 

 Rather than means instead of and can be used in combination with would prefer to and 

would rather: 
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e.g. Rather than lose precious time discussing it now, I think we should go to the hospital and talk 

about it some other time.  

My mother would prefer us to pay us visits once a week, rather than spend half an hour on the 

phone. 

My mother would rather us to pay us visits once a week instead of spending half an hour on the 

phone daily. In fact, she insists on it. So we'd better do that, I suppose! 

My uncle would rather drink whisky than (drink) wine. My uncle prefers drinking whisky to 

(drinking) wine.  

My father prefers to drink tea rather than (drink) coffee. 

She‘d rather buy a pink bag than a blue one. She prefers buying ping bag to a blue one.  

She prefers to buy a pink bag rather than a blue one.  

I prefer watching a movie to going for a walk.  

I prefer to watch a movie rather than go for a walk. 

 Would rather cannot take a noun, but prefer can: 

e.g. We would rather have a house in the country. 

I’d prefer a house in the country. 

 Both would rather and ‘d prefer to can display the meaning of wanting someone to do 

something: 

e.g. I‘d prefer Sarah not to speak loudly  

He said she‘d prefer Sarah not to speak so loudly. 

I’d rather Sarah didn’t speak so loudly. 

He said she’d rather Sarah didn’t speak so loudly. 

“They can both refer to a past action”:  

e.g. I would prefer to have stayed at home rather than have (gone) on that horrible trip. 

I would rather have stayed at home than (have) gone on that horrible trip. 
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METATEXTUL, ALTFEL 

 

dr. Adriana Chioaru, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

 

Demersurile hermeneutice se pot dovedi sisifice pentru elevii care nu sunt atraşi de/înspre 

textul literar. Instrumentarul modern, libertatea de explorare,renunţarea la corsetul rigid al 

interpretărilor după tipic stimulează creativitatea elevilor, care pot genera ipoteze absolut 

surprinzătoare şi argumentări bine articulate, având ca suport textul literar. 

 Cuvinte-cheie: metatext, bibliotecă digitală, hermeneutică, cybertext 

 

Reperul activităţii didactice este elevul şi, ca urmare, orice demers este centrat pe dezvoltarea 

personalităţii luminoase a acestuia şi pe eforturile de adaptare– a sa şi, adeseori, şi a profesorului – la 

o societate modernă, în perpetuă metamorfoză. Astăzi, când elevii de la clasele cu profil real citesc 

prea puţin sau, ca să edulcorăm şi să relativizăm mesajul, mai puţin decât îşi doreşte profesorul, 

devine o adevărată provocare ademenirea lor înspre teritoriile metatextualităţii. Dilema 

imposibilităţii: „Cum să analizezi în profunzime un text pe care nu l-ai citit?” primeşte ponderi 

telurice: „Cum te pot determina să citeşti?”. 

Constatăm în fiecare zi că instruirea asistată de calculator este mai mult decât o tendinţă en 

voguesau un simbol al modernităţii şi al tinereţii profesorului; este parte din realitatea imediată. 

Calculatorul poate fi un auxiliar preţios îndescoperirea şi stimularea elevilor înalt abilitaţi, capabili 

de performanţă, prin  promovarea şi implementarea tehnologiilor şi a platformelor informatice cu 

aplicaţii in domeniul educaţiei şi al formării continue, prin promovarea creativităţii din domeniile 

Informaticii şi TIC-ului şi prin motivarea interesului elevilor şi al profesorilor faţă de tehnologia 

informaţiei şi ştiinţa calculatoarelor. Elevi de excepţie, care îşi ilustrează potenţialul, creativitatea şi 

abilităţile prin premii la balcaniadele şi la fazele internaţionale ale olimpiadelor de informatică, 

matematică, fizică, nu manifestă nicio atracţie faţă de lectură, ca să nu menţionăm hermeneutica.  De 

aici, ideea de a-i aduce înspre textul literar şi metatext, utilizând calculatorul, un instrument care îi 

atrage. 

Ideea unei biblioteci digitale nu e nouă.Am constatat, în ultima decadă, că sarcini 

crosscurriculare de lucru precum selectarea unui text literar al modernităţii sau postmodenităţii 

româneşti – şi asocierea argumentată a acestuia cu reproduceri după tablouri expresioniste, 

impresioniste, suprarealiste, postmoderniste şi cu linii melodice folclorice sau contemporane  – au 

efecte surprinzătoare, dacă elevul are libertatea de a-şi face tema pe laptop, utilizând internetul şi 

optând pentru programe familiare şi provocatoare. Efervescenţa căutărilor, dorinţa de ranforsarea 

argumentelor care permit devoalarea propriilor preferinţe muzicale sau plastice par să estompeze 

efortul deloc neglijabil al aprofundării textului literar.Înţelegerea textului, de către elev, analiza 
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atentă, pentru analogia cu un tabloul ales sau cu un cântec îi dau profesorului şansa de a-şi descoperi 

propriii elevi şi de a explora impresionante spaţii metatextuale noi, deschise de către aceştia. Desigur, 

uneori impresia unei mari libertăţi  poate altera calitatea actului hermeneutic, astfel încât de la el şi 

până la „metatextul bricolat”32 distanţa nu e mare, dar, despre această capcană, profesorul trebuie să 

avertizeze pe elevii. 

Biblioteca virtuală ilustrează, aşadar, nu numai operele literare în format digital, ci şi eforturile 

apropierii elevilor de textul literar, parcursul hermeneutic – ale cărui ezitări se devoalează, uneori, în 

formulări stângace – , dar şi armonia dintre tipurile de inteligenţă relevate în demonstraţii uimitoare. 

Ceea ce merita exploatat de aici, este demersul metatextual (care pare să conţină, în germene, 

cybertextul33). 

Lucrările elevilor par, uneori că „n-ar fi vrut să spună ceva, ci să respună, să despună, să 

nespună”, cum scrie Simona Sora, incitând la redescoperiri ale textelor literare. Am asistat la o 

spectaculoasă explorare a artei poetice stănesciene Lecţia despre cub, pornind de la ideea că un cub 

nu este perfect, aşa cum susţine poetul neomodernist, ci este o anomalie, o formă particulară a unui 

paralelipiped dreptunghic. Desigur, această ipoteză a răsturnat toate interpretările consacrate ale 

poeziei, pornind chiar de la conceptele de perfecţiune, originalitate şi (a)normalitate. 

Aşadar, libertatea elevilor de a-şi alege instrumentele cu care să cerceteze textul literar 

înseamnă apropierea de literatură, stimularea potenţialului creativ şi satisfacţia de a descoperi 

metatextul generat altfel. 

Note bibliografice: 

1. Codoban, Aurel, Semn şi interpretare. O introducere postmodernă în semiologie şi hermeneutică, Editura 

Dacia, 2001, pp. 83 – 95 

2. Companon, Antoine, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Seuil, Paris, 1998, pp. 62 – 63. 

3. Eco, Umberto, Aspecte ale semiozei hermetice, în Umberto Eco, Limitele interpretării, Constanţa, Editura 

Pontica, 1996, pp. 43 – 113. 

4. Marino, Adrian,Dintr-un dicţionar de idei literare. Ediţie şi text îngrijite de Florina Ilis şi Rodica Frenţiu, 

Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, pp. 55 – 62. 

 

 

 

                                                 
32https://flaviusobeada.wordpress.com/2009/04/07/metatext-bricolat-din-blogoteca/; accesat la 26 aprilie 2015, ora 

12:55. 
33„Cybertextul nu este o formă de text «nouă», «revoluţionară», cu posibilităţi de navigare extraordinare, datorat 

einventării calculatorului digital. Nu reprezintă nici ruptură radicală cu textualitatea în cheie tradiţională. 

Cybertextul este o perspectivă asupra tuturor formelor de textualitate, o modalitate de a extinde sfera de aplicare a studiilor 

literare pentru a include fenomene care astăzi sunt percepute ca fiind în afara, marginale domeniului literaturii sau chiar 

aflate înopoziţie cu ea. Pentru literaturavirtuală, ergodică, digitală, cyberspațiul este locul unde literatura de generație 

nouă îşi elaborează deja tehnicile şi modalităţile de lectură, scriere, interpretare”; http://idsi.md/textul-si-textele; accesat 

la 23 aprilie 2015, ora 18:28. 

https://flaviusobeada.wordpress.com/2009/04/07/metatext-bricolat-din-blogoteca/
http://idsi.md/textul-si-textele
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MĂSURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE  

A COMPORTAMENTULUI VIOLENT ÎN ŞCOALĂ 

 

Prof. Gabriela Ciuche, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

 

           Violenţa şcolară, care a devenit un fenomen, trebuie analizată în conjunctura apariţiei ei. 

Pentru a elabora strategii şi proiecte de prevenire şi combatere a violenţei şcolare înseamnă a ţine 

cont de toţi factorii (sociali, familiali, şcolari, de personalitate) ce pot determina comportamentul 

violent al elevilor.  

          Şcoala poate juca un rol important în prevenirea violenţei şcolare. Şi asta nu numai în condiţiile 

în care sursele violenţelor se găsesc în mediul şcolar, ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul 

şcolii.  

         Pierre-Andre Doudin şi Miriam Erkohen-Markiis (2000, pp. 11-12) vorbesc de 3 tipuri de 

prevenţie pe care le poate asigura şcoala şi care se completează reciproc: 

a) prevenţia primară, care se poate realiza foarte uşor de către fiecare profesor şi se referă la 

dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de fiecare elev, exprimarea încrederii în capacitatea lui de a 

reuşi, valorizarea efortului elevului; toate aceste atitudini pot reduce riscurile apariţiei violenţei; 

b)  prevenţia secundară, care se referă la faptul că şcoala reprezintă un post de observaţie privilegiat 

al dezvoltării intelectuale şi afective a elevului, iar profesorul, printr-o observare atentă a acestuia, 

poate repera efectele unor violenţe la care elevul a fost supus în afara mediului şcolar; semnalând 

profesioniştilor (psihologului şcolar, asistentului social) cazul respectivilor elevi, dar şi autorităţilor 

competente, pot fi luate măsuri de ajutor şi de protecţie care să vizeze înlăturarea cauzelor abuzurilor 

şi reducerea tulburărilor somatice, psihice şi comportamentale induse prin violenţă; 

c) prevenţia terţiară, care are în vedere sprijinul direct adus elevilor care manifestă comportamente 

violente; aceasta urmăreşte prevenirea recidivei şi presupune adoptarea unor măsuri după producerea 

comportamentului violent; şi în cazul acestor elevi, menţionarea unor aşteptări pozitive faţă de ei, 

dezvoltarea sentimentului de apartenenţă comunitară, exprimarea preocupării faţă de situaţia lor şi 

integrarea lor în activităţile grupului sunt factori de protecţie ce pot fi exercitaţi în cadrul instituţiei 

şcolare; prin aceste măsuri se poate împiedica cronicizarea tulburărilor provocate de violenţă şi 

eventuala transmitere a lor de la o generaţie la alta. 

Pentru ca şcoala să îşi asume acest rol de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei, 

prima etapă trebuie să fie în domeniul formării profesorilor.  

De obicei, atât în cadrul formării iniţiale, cât şi în cel al formării continue, atenţia este 

concentrată asupra lucrului cu clasele de elevi „fără probleme". Se discută mult prea puţin despre 

modalităţile de abordare a claselor dificile.  
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Este nevoie de o formare specifică, în măsură să permită satisfacerea cerinţelor elevilor „cu 

probleme". Nu putem aştepta pasivi ca problemele să se rezolve de la sine. De exemplu, în condiţiile 

unui mediu familial instabil, tensionat, conflictual, şcoala poate reprezenta pentru elev o a doua şansă.  

Organizarea unor cursuri de formare a profesorilor pentru a face faţă lucrului cu clase sau 

elevi dificili trebuie să pornească de la următoarele obiective: 

- observarea atentă a comportamentului elevilor, pentru o mai bună înţelegere a cauzelor actelor de 

violenţă; 

- ameliorarea comunicării cu elevii ce manifestă comportamente violente şi stabilirea unor relaţii de 

încredere; 

- detensionarea conflictelor cu ajutorul formatorilor de opinie; 

- dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie; 

- colaborarea cu specialiştii în cadrul lucrului în reţea. 

               Este recomandabil ca aceste cursuri de formare să se centreze îndeosebi pe studii de caz, 

astfel profesorii având ocazia de a schimba opinii, de a găsi soluţii din perspectiva rolului pe care îl 

joacă. Iată mai jos câteva exerciţii ce le pot fi propuse profesorilor participanţi la un astfel de curs de 

formare (Auger, Boucharlat, 1999, pp. 112117): 

 

„Exerciţiul 1: Analiza unei situaţii profesionale. 

Această tehnică ia în calcul complexitatea situaţiei educative şi propune ca analiza unei probleme (în 

cazul nostru, un elev cu anumite comportamente violente) să se desfăşoare la mai multe niveluri: 

- la nivelul persoanei; 

- la nivel interpersonal; 

- la nivelul fenomenelor de grup; 

- la nivelul instituţiei şcolare; 

- la nivel didactic (de exemplu, unele metode de învăţare inadaptate) şi pedagogic (de   

    exemplu, pedepsirea excesivă). 

           Analiza se desfăşoară sub forma studiului de caz şi parcurge următoarele etape: 

1) expunerea cazului (un participant la cursul de formare expune o situaţie cu care s-a confruntat); 

2) chestionarea (fiecare cursant pune întrebări care să permită o clarificare a situaţiei invocate); 

3) formularea ipotezelor (în această fază, cel care a expus problema nu intervine, el ascultă doar 

diferitele ipoteze explicative sau interpretări formulate de participanţi); 

4) concluzia provizorie a celui care a expus cazul; 

5) formularea de sugestii (fiecare participant exprimă o sugestie, o soluţie posibilă la problema 

pusă, răspunzând la întrebarea „Ce aţi fi făcut dacă eraţi în locul celui care a expus situaţia? "); 

6) concluziile cu privire la soluţiile propuse, evidenţiate de cel care a prezentat cazul.  
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Exerciţiul 2: Jocul de rol. 

           Se utilizează tehnica jocului de rol, simulând fie o situaţie în clasa şcolară, fie un dialog 

profesor-elev. Obiectivul este de a permite participanţilor să ia cunoştinţă de reacţiile lor şi de 

modul în care sunt ele percepute de ceilalţi. în plus, acceptând să joace un rol diferit de cel pe care 

îl au în mod obişnuit (de exemplu, rolul de elev), profesorul va putea să-şi înţeleagă mai bine elevii 

şi să descopere că, de fapt, gălăgia, agitaţia acestora nu este îndreptată neapărat împotriva lui. 

 

Exerciţiul 3: Studiul de caz. 

          Analiza pleacă de la un studiu de caz foarte precis: 

a) Cazul Silviei: ca urmare a unei note mici la matematică, Silvia îi spune profesorului, după ora de 

curs: „Eu nu înţeleg nimic la matematică şi, în orice caz, sunt sigură că nu voi reuşi niciodată la 

această disciplină". 

b) Cazul lui Andrei: Andrei, un elev de 15 ani, refuză să îşi scoată rechizitele pe bancă; profesorul îi 

cere să se apuce de lucru, iar Andrei răspunde: „Eu nu am nimic de făcut". 

           După lectura cazurilor, fiecare participant îşi notează reacţia, punându-se în locul 

profesorului. Confruntarea răspunsurilor permite fiecăruia să-şi identifice tendinţa spontană şi să o 

compare cu a celorlalţi membri ai grupului. În cazul Silviei, răspunsurile cele mai frecvente sunt de 

genul: „îi voi da exerciţii suplimentare", „îi voi explica din nou lecţia". În acest caz însă, trebuie avut 

în vedere faptul că Silvia exprimă o îndoială profundă în privinţa capacităţii ei de a reuşi la disciplina 

respectivă. În cazul lui Andrei, reacţiile sunt foarte variate: unii aleg o atitudine autoritară şi propun 

pedepsirea elevului, alţii optează să-şi continue cursul ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat şi, în 

sfârşit, o a treia categorie îi propune elevului o întâlnire la sfârşitul orei, pentru a încerca să înţeleagă 

mai bine ceea ce s-a întâmplat.  

            Exerciţiul poate continua cerându-le cursanţilor să se pună în locul lui Andrei şi să 

consemneze motivele ce ar fi putut determina atitudinea agresivă a acestuia. 

                

                 Exerciţiile propuse pleacă de la ideea că dificultăţile pe care le au profesorii cu unele clase 

sau cu unii elevi sunt de ordin relaţional.  

                Profesorul este un transmiţător de cunoştinţe, dar şi un transmiţător de valori, de idealuri. 

El însuşi poate fi un model cu care elevii se identifică. De aceea, este necesar ca profesorul să 

stabilească cu clasa de elevi o comunicare favorabilă învăţării, o relaţie de ajutorare îndeosebi cu 

elevii aflaţi în dificultate.  
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               Este de dorit ca profesorul să încerce în egală măsură să explice comportamentele violente 

ale unor elevi şi să-şi analizeze propriile atitudini, să-şi conştientizeze prejudecăţile, reprezentările 

pe care le are în raport cu aceşti elevi.  

             Comportamentul profesorului, relaţiile cu elevii reprezintă o componentă importantă a ceea 

ce se numeşte „climat şcolar", care poate face ca şcoala să fie un loc de integrare, un loc unde 

personalitatea elevului se exprimă în toată complexitatea sa, ori, dimpotrivă, să fie un loc al 

excluziunii celui mai slab, al stigmatizării. Ca urmare, a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării 

cu elevii face parte din savoir-faire-u psihologic de bază al oricărui profesor.” 

             Pe baza unor interviuri nondirective realizate cu profesori care s-au confruntat în relaţia lor 

cu elevi cu unele comportamente violente, Marie-Therese Auger şi Christiane Boucharlat (1999) 

formulează o serie de propuneri privind tehnicile de lucru cu aceşti elevi.  

            Autorii pornesc de la constatarea că elevul îşi exprimă adesea dificultăţile prin agresivitate, 

provocare, violenţă verbală, iar profesorii trebuie să încerce să afle ce se ascunde în spatele unor 

astfel de comportamente, care sunt motivele reale ale violenţei.  

           Uneori, elevul violent nu este decât un tânăr în suferinţă, marcat de eşecuri şcolare ce îi 

afectează încrederea în sine. Toate acestea se asociază de multe ori şi cu un climat familial tensionat, 

conflictual. în momente de mare tensiune, elevul se apără prin atitudini de refuz. Un astfel de elev 

care încearcă prin acte violente să atragă atenţia asupra lui are o nevoie fundamentală de stimă, de 

recunoaştere din partea celorlalţi. El exprimă astfel şi nevoia de a intra în relaţie cu profesorul într-

o manieră diferită, valorizantă.  

             Din păcate, profesorii acordă prea puţină atenţie acestor elevi, iar comportamentelor lor 

agresive li se răspunde cu agresivitate şi atitudini autoritare ce nu fac decât să înrăutăţească lucrurile. 

             Soluţia pentru această situaţie nu este deloc una complicată. Profesorul trebuie să aibă o 

atitudine pozitivă faţă de elevii respectivi, să-i încurajeze, să le stimuleze eforturile, atât pe planul 

comportamentului, cât şi pe cel al activităţii de învăţare, fără să aştepte pentru aceasta rezultate 

spectaculoase.  

             De asemenea, elevii trebuie ajutaţi să-şi învingă sentimentele de inferioritate, de neputinţă 

şi să dobândească încredere în propriile capacităţi, în aptitudinile lor, să-şi modifice propria imagine. 

A cultiva încrederea în sine a elevilor este o activitate foarte importantă. Oricine vrea să se simtă 

preţuit şi respectat. Profesorul are sarcina de a planifica în aşa fel activităţile, încât fiecare elev să 

poată face ceva şi să aibă succes.  

            Eşecul repetat determină sustragerea elevului de la activităţi, precum şi pierderea încrederii 

în sine sau în profesor. A crede în aceşti elevi poate fi un risc pe care profesorul trebuie să şi-l asume, 

pentru că, dacă nu la toţi, măcar la unii dintre ei se va produce „declicul" care va marca începutul 

unui proces de schimbare. 
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            De mare importanţă pentru adaptarea şi integrarea copilului în mediul şcolar şi pentru  fixarea 

relaţiilor profesor-elev este climatul şcolar şi ambianţa clasei.  

            Astfel, după cum concluziona G. Weil, clasa şcolară este un loc de recunoaştere mutuală, de 

solidaritate şi de schimburi. Pentru ca o clasă să funcţioneze ca un grup, profesorul trebuie să 

realizeze oportunităţi ca elevii să interacţioneze mai mult, să se descopere, să vorbească despre 

aspiraţiile lor.  

          De asemenea, profesorul trebuie să favorizeze comunicarea între elevi, organizând pentru ei 

activităţi în grupuri mici, ajutorarea elevilor mai slabi de către cei buni şi chiar exerciţii speciale de 

comunicare care să vizeze dezvoltarea aptitudinii de a comunica. Acesta din urmă poate fi un 

obiectiv prioritar al lucrului cu clasele dificile şi se poate realiza prin exerciţii care să favorizeze 

exprimarea orală, ascultarea mutuală şi comunicarea, cum ar fi prin exerciţii de ascultare, de 

reformulare, de comunicare în doi, de comunicare în grup, prin exerciţii de improvizaţie, d-bate, de 

construcţie a istoriilor colective, de creativitate etc. 

         Clasa este o microsocietate a cărei funcţionare necesită stabilirea unor reguli clare, ce se cer 

respectate de toţi membrii grupului şcolar.  

           Ansamblul regulilor dominante dintr-o clasă caracterizează, în acelaşi timp, comportamentele 

dezirabile ale elevului şi corelativul său negativ, comportamentul indezirabil.  

           Respectarea regulilor este o condiţie a socializării, care înseamnă pentru elevi a învăţa să 

trăiască împreună în relaţii de respect reciproc, excluzând violenţa. 

          Regulile şcolare vizează ţinuta, efectuarea temelor, prezenţa la cursuri, dar sunt şi reguli de 

civilitate, ce au în vedere limbajul folosit, modalităţile de adresare, respectul faţă de celălalt, 

păstrarea bunurilor şcolare, toleranţa, solidaritatea, într-un cuvânt maniera de a se comporta astfel 

încât viaţa în colectivitate să fie cât mai agreabilă.  

          Regulile pot fi impuse de profesor sau sunt negociate cu elevii. Impunerea regulilor de către 

profesor creează raporturi de forţă, relaţii de dominaţie/supunere între profesor şi elevi, situaţie ce 

poate conduce fie la o atitudine de supunere şi docilitate, fie la atitudini ostile, provocatoare, agresive 

din partea elevilor.  

          De aceea, David Hargreaves sugerează că profesorul ar trebui să negocieze lista sa de reguli 

încă din timpul primelor întâlniri cu elevii şi să-i antreneze şi pe ei în elaborarea regulilor.  

          Elevii acceptă mai uşor regulile al căror sens este transparent. În plus, dacă şcoala e un loc de 

învăţare a democraţiei, atunci aceasta presupune şi ca elevii să participe la stabilirea regulilor 

civilităţii şcolare.  

          B. Defrance spunea că, „într-o democraţie, cetăţeanul nu este numai cel care se supune legii, 

ci şi cel care o elaborează, alături de alţii". 



118 
 

           Atunci când elevul încalcă regulile şcolare, este sancţionat. Numai că, adesea, sancţiunile 

sunt ineficiente, pentru că elevul nu le înţelege întotdeauna sensul.  

         Elevul poate considera sancţiunea ca exerciţiul unei puteri arbitrare a adultului. Sancţiunea 

trebuie să aibă o funcţie de educare a responsabilităţii şi a respectului faţă de celălalt.  

         Unii autori recomandă să facem distincţie între sancţiune şi pedeapsă. Termenul pedeapsă are 

o conotaţie negativă, conduce către ideea de a face rău, de a produce o neplăcere celui căruia i se 

aplică.  

         În ceea ce priveşte sancţiunea, Claude Lagrange (2000, p. 124) identifică o serie de forme 

gradate de sancţiune, în care este inclusă şi sancţiunea- pedeapsă. El vorbeşte despre sancţiunea-

recompensă, sancţiunea-dezaprobare, sancţiunea-restricţie, sancţiunea-pedeapsă şi de sancţiunea-

destituire (concediere). 

        Cu privire la extinderea regulilor şi aplicarea sancţiunilor de către profesor, se impun câteva 

recomandări (Good, Brophy, 1973; Lagrange, 2000): 

 a) profesorul trebuie să stabilească foarte clar, de la început, care sunt regulile, limitele de toleranţă 

admise şi sancţiunile aplicate în cazul încălcării lor;  

b) să încurajeze şi să recunoască explicit comportamentele dezirabile;  

c) să intervină operativ în caz de încălcare a unei reguli, denunţând şi numind abaterea comisă; d) 

să creeze condiţii de dialog, de discuţie cu cel care a încălcat regula;  

e) să caute să înţeleagă motivele transgresării regulilor;  

f) să recurgă la pedeapsă doar atunci când comportamentul indezirabil este persistent şi nu lasă loc 

alternativei; 

 g) pedeapsa trebuie să fie cât mai apropiată în timp de actul de încălcare a regulii;  

h) aplicarea pedepsei nu trebuie făcută în momente de furie, pentru că riscă să fie injustă, exagerat 

de mare şi neadaptată situaţiei (de exemplu, situaţia în care se pedepseşte tot colectivul clasei pentru 

o faptă comisă de 2-3 elevi);  

i) pedeapsa trebuie însoţită de o discuţie asupra circumstanţelor, asupra regulilor ce au fost încălcate, 

precum şi a consecinţelor viitoare dacă se va repeta greşeala;  

j) pedepsele nu trebuie să fie umilitoare;  

k) când pedepseşte, profesorul trebuie să facă distincţia între act şi cel care a acţionat, pentru a evita 

amplificarea consideraţiilor referitoare la încălcarea unei anumite reguli la întreaga personalitate a 

elevului. 

            Cu şcolarii care prezintă comportamente violente este necesară o relaţie individualizată. Ori 

de câte ori un elev manifestă un comportament de opoziţie, de refuz al lucrului în clasă, are o 

atitudine provocatoare şi insolentă, profesorul trebuie să îl cheme pe acesta la un dialog, o discuţie 

în afara orelor de curs. Această discuţie între patru ochi cu elevul înseamnă şi o schimbare de climat, 



119 
 

de situaţie, ce îl poate determina pe elev să reflecteze şi să-şi reconsidere unele atitudini şi 

comportamente.  

           Atunci când iniţiază o astfel de discuţie cu elevul, profesorul nu trebuie să uite faptul că un 

dialog implică un schimb, o reciprocitate în care fiecare trebuie să se exprime şi să-l asculte pe 

celălalt. De mare importanţă este atitudinea profesorului în cursul dialogului, discuţiei cu elevul.  

           Psihologul american G.H. Porter recunoaşte 6 atitudini care pot apărea în cadrul unui dialog. 

Sunt atitudini care favorizează dialogul şi clarificarea problemei, în timp ce altele blochează dialogul 

şi nu permit un ajutor real pentru elev.  

Atitudinile sunt (Porter, 1950): 

1) atitudinea de evaluare, care implică o judecată a faptelor şi gesturilor elevului prin raportare la 

norme şi valori. Exemplu: „Tu nu faci nici un efort de a participa la curs"; această atitudine poate 

determina elevul să se simtă vinovat, să se supună judecăţii profesorului sau să se revolte; 

2) atitudinea de interpretare, ce apare atunci când profesorul propune o explicaţie la ceea ce spune 

elevul; uneori, această interpretare poate fi deformată sau tendenţioasă. Exemplu: „Tu spui că nu 

înţelegi nimic, dar, de fapt, refuzi să lucrezi"; 

3) atitudinea de decizie, ce apare atunci când profesorul propune soluţii imediate şi decide în locul 

elevului; această atitudine poate antrena din partea elevului un acord de principiu, fără a obţine 

adeziunea sa şi fără a-i oferi ocazia de a găsi singur soluţii; 

4) atitudinea de anchetă, care se manifestă atunci când profesorul bombardează elevul cu o serie de 

întrebări pentru a obţine informaţii detaliate asupra problemei în discuţie; această atitudine este 

percepută ca un interogatoriu care nu îi dă elevului posibilitatea să răspundă; 

5) atitudinea de suport, de susţinere, ce urmăreşte încurajarea elevului pentru a depăşi situaţia 

dificilă pe care acesta o traversează; 

6) atitudinea de comprehensiune, ce reflectă efortul profesorului de a asculta elevul şi de a-i înţelege 

problema fără a-l judeca; pentru aceasta, profesorul trebuie să fie atent nu numai la cuvinte, la faptele 

expuse, ci, mai ales, la atitudini, la sentimentele exprimate, la personalitatea elevului în integralitea 

sa; o astfel de atitudine corespunde „empatiei rogeriene", care constă în a percepe cadrul de referinţă 

internă al altuia; ea vizează o înţelegere mai profundă, autentică a persoanei în cauză. 

              Este foarte important ca în discuţia cu elevul să creăm cadrul şi să adoptăm acele atitudini 

care să-i permită să-şi clarifice problema, să se distanţeze de ea şi să-şi modifice comportamentul. 

Profesorul trebuie să cunoască foarte bine situaţia familială a elevului, relaţiile lui cu părinţii, pentru 

a putea să compenseze prin atitudinea sa anumite carenţe ale educaţiei familiale. Este o chestiune 

de tact, de nuanţă, ce presupune o deosebită abilitate psihologică din partea profesorului. 

             Sunt momente în care clasa unde elevul îşi desfăşoară activitatea se prezintă ca un teren de 

confruntare şi de conflict profesor-elevi şi elevi-elevi. Dacă admitem faptul că orice relaţie umană 
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antrenează conflicte pentru că fiecare individ are puncte de vedere, cadre de referinţă şi nevoi diferite 

de ale celorlalţi, înseamnă că eliminarea conflictelor dintr-un grup este o utopie.  

           Ceea ce se impune însă este puterea de a regla, de a ameliora conflictele şi de a detensiona 

situaţia. 

           Pentru a face faţă unei situaţii de conflict (de exemplu, marea majoritate a elevilor dintr-o 

dată sunt gălăgioşi şi refuză să lucreze), se recomandă următoarele strategii (Saunders, 1979; Auger, 

Boucharlat, 1999): 

7) strategii de evitare, prin care profesorul ignoră momentan criza creată în sala de clasă şi continuă 

cursul ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat; dacă problema este minoră, strategia poate fi eficientă; 

Saunders subliniază însă precaritatea acestei strategii, deoarece conflictul nu este rezolvat; el riscă 

să reapară, chiar cu o amploare mai mare, atunci când vor fi create condiţii; 

8) strategii de diminuare (moderare), care se folosesc atunci când profesorul, din dorinţa de a evita 

confruntarea, minimalizează dezacordul cu elevii; este vorba de o privilegiere a relaţiilor în raport cu 

sarcina şi obiectivele învăţării; profesorul amână luarea unor decizii, abordează probleme colaterale, 

evită să adopte o poziţie fermă; şi acest tip de strategie este nesatisfăcător, pentru că nu rezolvă 

conflictul, iar profesorul riscă să se simtă perdant sau victimă în faţa elevilor; 

9) strategii de putere (de coerciţie), ce apar atunci când profesorul recurge la puterea sa şi la 

diferite mijloace de constrângere (ameninţarea, scăderea notei, pedeapsă) pentru a regla conflictul; 

în acest caz, profesorul dă prioritate propriilor interese, în detrimentul relaţiilor cu elevii; o astfel 

de strategie poate fi eficientă doar pe termen scurt, pentru că ea atacă simptomele, şi nu cauzele 

problemei; problema riscă să reapară sub o altă formă; elevii pot să se considere victime şi să se 

revolte; 

10) strategii de compromis, ce se folosesc atunci când profesorul recurge la concesii, la promisiuni 

pentru a face faţă situaţiei; cauzele conflictului nu sunt abordate, iar modalitatea aceasta poate 

constitui un precedent la care elevii pot recurge în repetate rânduri; 

11) strategii de rezolvare negociată a problemei, H. Tonzard spune că negocierea este un procedeu 

de rezolvare a conflictelor prin intermediul discuţiei între părţile adverse; aceasta presupune 

respectul mutual şi dorinţa de cooperare; avantajele negocierii sunt: atacă prin excelenţă cauzele 

problemei; ţine cont de interesele şi nevoile fiecăruia; favorizează participarea şi angajarea 

reciprocă pentru a ajunge la soluţii acceptabile pentru ambele părţi; dificultatea de a negocia vine, 

cel puţin pentru profesor, din faptul că ea implică o discuţie de la egal la egal, în care fiecare parte 

îşi aduce argumentele sale; or, pentru unii profesori, este greu de acceptat un astfel de raport de 

egalitate cu elevul. 

            Nu întotdeauna profesorul reuşeşte să rezolve problemele de comportament ale elevilor, 

situaţiile conflictuale din sala de clasă, prin intermediul mijloacelor prezentate. Se impune atunci 
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lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe persoane: profesorul-diriginte, profesori ai 

clasei, părinţi, medicul şcolar, psihologi şi pedagogi.  

            Pentru fiecare situaţie în parte, este necesară mai întâi o anchetă care să stabilească foarte 

clar datele problemei (forme de violenţă, cauzele acestora), şi apoi se constituie grupuri de lucru 

ce analizează datele obţinute şi se caută soluţii.  

            Se sugerează ca astfel de echipe să includă cel puţin o persoană (pedagog, psiholog) 

exterioară şcolii, care va avea menirea de a conduce reuniunile de grup, de a facilita intervenţiile 

participanţilor, de a clarifica relaţiile intergrupale.  

           Toate acestea pentru că o persoană din exteriorul şcolii este mai puţin implicată afectiv, 

emoţional şi are o privire mai obiectivă asupra situaţiei.  

         Tehnica grupurilor de lucru constituite din persoane din interiorul şcolii şi cercetători care să 

conducă reuniunile sau grupurile de reflecţie a fost numită de Eric Debarbieux (1996, pp. 66-67) 

mediere sociologică.  

         Nu putem spune că, prin toate aceste propuneri, am oferit reţete, soluţii sigure pentru prevenirea 

şi stăpânirea fenomenului violenţei şcolare. Fiecare situaţie cu care se confruntă profesorul este unică 

din punctul de vedere al cauzelor şi al formelor de manifestare. Totuşi, e mult mai uşor să alegi ce se 

potriveşte mai bine dintr-o serie de posibilităţi decât să procedezi la întâmplare prin tatonări 

succesive, aplicând regulile învăţării prin încercare şi eroare. 

 

Măsuri de prevenire  

               "În contextul cultural şi politic european se acceptă şi se promovează ideea că şcoala 

trebuie să fie un spaţiu privilegiat, al securităţii, liber de conflicte şi de manifestări ale violenţei. 

Interesul şi preocuparea faţă de violenţa şcolară se află astăzi pe agenda politică a unor instituţii şi 

organisme naţionale şi internaţionale, dar şi în centrul atenţiei unor structuri ale societăţii civile şi 

ale specialiştilor din domeniul universitar şi academic. Faptul că multe şcoli se confruntă cu 

problema violenţei este bine cunoscut la nivel global şi naţional. 

              Conferinţa Comisiei Europene de la Utrecht din 1997 a reprezentat momentul cel mai 

important în privinţa preocupării faţă de violenţa în şcoli. Odată ce experţii au recunoscut 

importanţa acestei probleme, mobilizarea şi preocuparea faţă de violenţa în şcoli a devenit în 

mod constant un obiectiv politic la nivel naţional şi internaţional. Multe schimbări au urmat acestei 

conferinţe: 

         s-a acceptat o definiţie mai largă a violenţei, subliniindu-se necesitatea construirii    

       unui corp de cunoştinţe obiective privind acest fenomen; 
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       s-a considerat necesar a se da o mai mare atenţie victimelor violenţei, prin desfăşurarea 

unor anchete pentru a se cunoaşte percepţia lor, efectele victimizării şi rolul consilierii 

victimelor; 

       s-a subliniat rolul parteneriatului şi reţelelor în comunităţile locale în prevenirea violenţei 

din şcoli şi s-a subliniat importanţa recunoaşterii acestui rol de către cei implicaţi în 

educaţie; 

       s-a evidenţiat faptul că, în ultima decadă, violenţa în şcoli a căpătat o nouă dimensiune 

politică. 

            Toate aceste evenimente, împreună cu recomandările cu care s-au finalizat, au conturat ideea 

că violenţa reclama din partea fiecarui stat un raspuns politic energic, exprimat prin: 

      conceperea şi realizarea unei politici globale şi coordonate de luptă împotriva violenţei 

cotidiene, în general, şi împotriva celei şcolare, în special; 

       elaborarea principalelor elemente privind activităţile prevăzute; 

      desemnarea organismelor însărcinate cu coordonarea măsurilor şi a comunicării la 

diferite niveluri; 

       descrierea metodelor care urmează a fi aplicate.  

Consiliul Europei a recomandat câteva principii directoare în confruntarea cu fenomenul 

violenţei şcolare: 

- conceperea prevenirii violenţei ca o dimensiune centrată pe educaţie în spiritul civismului 

democratic (toleranţa şi relaţii interculturale, egalitate între sexe, respectarea drepturilor 

omului, gestionarea pacifistă a conflictelor, valorizarea persoanei, a nonviolenţei); 

- considerarea tinerilor ca actori şi parteneri-cheie în orice acţiune desfaşurată în această 

direcţie; 

- conceperea unor modalităţi de acţiune înainte ca faptele de violenţa să se declanşeze, 

avându-se în vedere sensibilizarea tuturor actorilor implicaţi şi prevenirea timpurie a 

violenţei; 

- prevederea unor modalităţi de reacţie rapide şi echilibrate în cazul declanşării faptelor de 

violenţa; 

- conştientizarea necesităţii de acţiune la toţi actorii implicaţi şi întărirea mobilizării 

acestora; 

- promovarea dezvoltării de schimburi, dialoguri la toate nivelurile în cadrul comunităţii; 

- acordarea priorităţii în ceea ce priveşte protecţia şi îngrijirea victimelor; 

- susţinerea familiilor în ceea ce priveşte exercitarea rolului lor educativ. 
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           Chiar daca exista deja principii şi recomandări privind combaterea violenţei şcolare, acestea 

nu pot fi aplicate decât într-o manieră suplă, întrucât statele europene au particularităţi în ceea ce 

priveşte cadrul juridic şi instituţional menit a se implica în aceasta luptă." (Violenţa în şcoală) 

           Fenomenul violenţei şcolare trebuie examinat în conjunctura apariţiei lui.  În prevenirea 

violenţei şcolare şcoala deţine o parte importantă, luând în considerare atât sursele violentelor din 

mediul scolar, cât si cele din exteriorul scolii. 

 Pentru ca şcoala să îşi asume acest rol de prevenire şi de control a fenomenului violenţei, 

primul aspect ce trebuie luat în consideraţie este cel referitor la formarea profesorilor. Trebuie sa 

recunoaştem ca în cadrul formării iniţiale cât şi continue, atenţia este concentrată asupra lucrului în 

clasele cu elevi "fara probleme".  

           Tema claselor dificile este prea puţin abordată. Clasele elevilor "cu probleme"  necesită 

formare specifica, pentru a putea face faţă provocării lucrului, dialogului cu aceştia. Situaţiile 

problemă nu se rezolve de la sine.  

            De exemplu, în conditiile unui mediu familial dezorganizat, instabil, tensionat, conflictual, 

şcoala poate reprezenta pentru elev o a doua şansă. 

 Pentru a putea lucra cu clase sau elevi „problemă” trebuie sa se ţină seama de următoarele 

obiective: 

        observarea cu atenţie a comportamentului elevilor pentru o mai bună înţelegere a   

           cauzelor actelor de violenţă; 

       dezvoltarea mijloacelor de comunicare cu elevii şi stabilirea unor relaţii de   

           încredere; 

        dezvoltarea parteneriatului şcoala-familie; 

        colaborarea cu specialiştii din cadrul şcolii (psihologul şcolar, asistentul social). 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 

„ORAŞUL MEU /SATUL MEU–  

VALORI GEOGRAFICE, ISTORICE ŞI CULTURALE” 

 

prof.Mariana Coman, C.N.”Ferdinand I”Bacău 

prof. Mihaela Cătărău, C.N.”Ferdinand I”Bacău 

 

           Proiectul „Oraşul meu/Satul meu – valori geografice, istorice şi culturale” înregistrat în 

cadrul Colegiului Naţional „Ferdinand I” Bacău, prin nr. 2279 din data de 25. 03.2015, şi derivat din 

proiectul „Oraşul meu – valori geografice, istorice şi culturale, nr. 3290 din 30.09.2010 (desfăşurat 

între anii şcolari 2010 – 2013), porneşte de la necesitatea dezvoltării abilităţilor de comunicare şi 

relaţionare a tinerilor din şcolile băcăuane, de cunoaşterea valorilor istorice, geografice şi culturale 

locale, a tradiţiilor şi obiceiurilor moldovene. Artiştii băcăuani, ca toţi artiştii români, s-au inspirat 

din etnografie, pe intuiţii originale în trecut, dar ceea ce este foarte trist, toate aceste valori sunt uitate 

de citadinii locului, fiind păstrate de muzeologia băcăuană, pentru iubitorii de etnografie şi artă 

populară. Criteriul care a stat la baza alegerii acestui proiect este interrelaţionarea elevilor, atât din 

ciclul gimnazial, cât şi din ciclul liceal, cu valorile culturale băcăuane, cu oamenii de seamă ai 

oraşului în care trăiesc sau învaţă, oameni care au avut drept stindard: performanţa, geniul, statornicia, 

talentul, credinţa şi perfecţiunea. 

       Având în vedere că o parte din elevii colegiului locuiesc în mediul rural, iar aceştia s-au arătat 

foarte interesaţi în a-şi pune în valoare istoria, geografia şi etnografia zonei natale, atunci am extins 

proiectul pentru a cuprinde cultura şi civilizaţia atât urbană, cât şi rurală a judeţului Bacău, a judeţului 

Neamţ, aria de influenţă a elevilor colegiului nostru. 

        Astfel, ne propunem ca elevii să cunoască şi să analizeze elementele semnificative ale istoriei, 

culturii şi vieţii culturale şi economice din această parte frumoasă a României, înfăţişarea locurilor 

care găzduiesc realizări spirituale ale locuitorilor acestor meleaguri, realizări cu rezonanţă naţională 

şi internaţională. Elevii au dorinţa de a cerceta geografic terenul băcăuan, să se confrunte cu marile 

realizări culturale, devenind colaboratori la strângerea multor materiale şi date pentru lecţiile 

teoretice. 

Grupul ţintă: elevi din clasele V – XII, 500 de elevi, 10 cadre didactice, 10 părinţi, inginer de sistem 

IT – sala AEL. Profesori implicaţi -  geografie: Mariana Coman; istorie: Nicoleta Zărnescu; Limba şi 

literatura română: Adriana Chiuariu; informatică: Mihaela Cătărău şi  Liliana Ursache, educaţie 

muzicală: Laura Gavriliţă, religie: Gabriela Ciuche, educaţie plastică: Oana Maria Văsâi, Inginer de 

sistem: Florina Macovei, reprezentanţi locali ai Prefecturii, Primăriei, ai instituţiilor publice culturale. 
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Identificarea nevoilor elevilor: 

 Utilizarea geografiei, istoriei şi literaturii ca instrument de expresie şi acţiune în activităţi 

extracurriculare 

 Sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice, creaţii artistice şi literare conform obiceiurilor şi 

tradiţiilor băcăuane 

 Acţiuni de documentare şi informare realizate de elevi prin cercetare directă, individuală şi în 

echipe, accesând resurse diverse sau valorificând persoane-resursă din cadrul instituţiilor 

partenere sau a altor instituţii locale. 

Justificare:  În vatra oraşului Bacău şi împrejurimile sale s-au născut mari personalităţi româneşti, de 

un mare renume naţional sau internaţional. Prin acest proiect, C.N. „Ferdinand I” Bacău, îşi propune 

să-i adune ca într-un buchet de legende băcăuane, de pe întreg teritoriul judeţului. Principalele 3 

direcţii de acţiune propuse prin strategia proiectului sunt: 

 Nevoia de informare a tinerilor din colegiu cu privire la cultura, tradiţiile şi obiceiurile urbane 

şi rurale băcăuane, a strategiilor şi planurilor instituţiilor locale de a le promova, de a le oferi 

publicului larg; 

 Responsabilizarea tinerilor faţă de fenomenul vizat şi creşterea nivelului conştientizării 

afective prin implicarea elevilor în activităţi precum: alegerea personalităţii, stabilirea 

contextului în care trăiesc oamenii de cultură, contactul direct şi intervievarea unor oameni de 

seamă ai urbei Bacăului, imaginea tecutului şi viitorului culturii şi civilizaţiei locale; 

 Atragerea elevilor către unul din dezideratele autorităţii locale şi a multor instituţii 

guvernamentale şi nonguvernamentale din municipiul Bacău care acţionează corelat, în 

scopul implicării tinerilor în viaţa culturală, în tradiţiile şi obiceiurile locului, pentru a-şi 

valorifica energia, creativitatea şi angajamentul, prin care pot contribui la mobilizarea şi 

schimbarea socială pozitivă. 

          Proiectul are drept obiectiv general asumarea colectivă (comunitate – şcoală) a răspunderii în 

campania pentru culturalizarea vieţii tinerilor băcăuani, 6 obiective specifice, din care înscriem trei 

dintre acestea: 

O 1: Informarea şi sensibilizarea elevilor cu privire la necesitatea cunoaşterii, trăirii şi cercetării vieţii 

culturale băcăuane, a părinţilor şi bunicilor lor, prin implicarea în activiţăţi de documentare şi în 

cercetarea de teren; 

O2: Implicarea elevilor în viaţa culturală, în tradiţiile şi obiceiurile locului, utilizând geografia, istoria 

şi literatura ca instrumente de expresie şi acţiune; 

O3: Exprimarea prin comportament adecvat a spiritului patriotic şi mândriei identităţii naţionale, a 

apartenenţei la identitatea băcăuană . 

        În ceea ce priveşte Rezultate anticipate (măsurabile) pentru fiecare obiectiv în parte am prevăzut: 
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Obiectiv 1: Realizarea afişierului „Oraşul meu/satul meu – valori geografice, istorice şi culturale” 

cu lucrările elevilor, amenajat în holul de la intrarea colegiului. Realizarea unei platforme IT cu 

descrierea potenţialului turistic al municipiului Bacău şi împrejurimilor sale, cu activităţi de creaţie 

artistică ale elevilor din oraş. Aplicaţie de teren, activitate extracurriculară. 

 

        Foto personal: Afişul proiectului, 2011                   Foto personal: Lucrări ale elevilor, 2011 

Obiectiv 2: Creaţie artistică şi literară precedată de întâlniri de lucru, care vor oferi elevilor date 

importante. Materiale informative scrise, video sau prezentări electronice (afişe, pliante,filme 

documentare, expoziţie de fotografie veche despre arta costumului popular, resurse e-learning puse 

la dispoziţie de parteneri). Elaborarea unui chestionar de cercetare toponimică, cu suport cartografic. 

 

   Foto personal: Manifestări culturale în cadrul colegiului, 6 oct 2011, resp. 13 – 20 dec 2011 

Obiectiv 3:Manifestările etno-folclorice şi importanţa lor pentru turismul din oraşul Bacău. 

Manifestările artistice tradiţionale din oraşul Bacău (de Crăciun, Anul Nou, de Paști, de Ziua 

copilului, târguri, expoziţii). Vizionarea unei casete cu imagini care prezintă „Rolul factorului istoric 

în cultura şi civilizaţia băcăuană”. 

Obiectiv 4:Activităţi distincte, concepute în funcţie de interesele elevilor, prin atragerea elevilor spre 

teatru, film, spectacole cu specific tradiţional şi cultural, vizite la muzee, expoziţii, manifestări 
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cultural-artistice tradiţionale: „Toamna culturală băcăuană”, „Festivalul„George Enescu,Orfeul 

moldav”, de la Tescani, stagiunea filarmonicii, Festivalul „Arlechin”,etc. 

 

        Foto personal: Sesiune de comunicări ştiinţifice ale elevilor, dec 2011 

 

 

Obiectiv 5:elevii vor cerceta Zona etnografică Bacău, numită astfel după târgul medieval Bacău, 

situată pe valea Siretului mijlociu, la sud de Roman şi până la nord de Adjud, cuprinzând Valea 

Siretului, terasele acestuia şi versanţii. Această zonă cuprinde peste 200 de aşezări rurale şi două 

aşezări urbane: oraşul Buhuşi şi municipiul Bacău.  

Obiectiv 6: Formarea propriul sistem de valori în acord cu cel promovat de comunitatea locală. 

            În descrierea activităţilor precizăm:  

Activitatea  nr. 1: Înscrierea proiectului „Oraşul meu – valori  geografice, istorice şi culturale”. 

Să ne cunoaştem oraşul/satul   (25 martie  – 19 mai 2015 )    

            Informarea şi sensibilizarea elevilor cu privire la cultura şi civilizaţia băcăuană prin realizarea 

afişierului „Oraşul meu/Satul meu – valori  geografice, istorice şi culturale” cu lucrările elevilor, 

amenajat în holul de la intrarea colegiului. 

Înţelegerea scopului implicării elevilor în viaţa culturală locală, în tradiţiile şi obiceiurile locului, 

prin atragerea elevilor în activităţi, utilizând geografia, istoria şi literatura ca instrument de expresie 

şi acţiune. Realizarea,  sub îndrumarea  prof. Liliana Ursache, Mihaela Cătărău şi ing. Florina 
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Macovei, a portalului proiectului: 35 elevi , 3 cadre didactice, ing de sistem, 5 părinţi şi 1 

reprezentat din comunitatea locală. 

Activitatea nr.2  Realizarea unui chestionar de cercetare toponimică(19 mai – 19 iunie 2015) 

        Pe baza unui chestionar de cercetare toponimică, elaborat de managerul de proiect, prof. Mariana 

Coman, elevii vor realiza un studiu de caz asupra aşezării geografice, atât a municipiului Bacău, cât 

şi a împrejurimilor sale (satul meu), având în vedere că  sunt şi elevi din mediul rural înscrişi în 

proiect. Elevii vor susţine o sesiune de comunicări ştiinţifice pe baza studiului realizat, cu suport 

cartografic. Vor fi selectaţi, pe baza lucrărilor de cercetare, un număr de 20 de elevi, de la clasele VIII 

– XII, de către profesori de geografie, prof. Mariana Coman, de istorie, prof. Nicoleta Zărnescu, de 

limba şi literatura română, prof. Adriana Chioaru 

Activitatea nr.3 – Obiective turistice cultural – istorice din oraşul meu/satul meu                                       

(20 – 24 iulie 2015)                                                                                                               

*Activitate extracurriculară: Şcoala de vară (aplicaţie de teren)  

*Sistematizarea cunoştinţelor elevilor din portofoliile prezentate, pentru dezvoltarea abilităţilor de 

cercetare de teren, de comunicare a valorilor istorice, geografice şi cultural vizitate 

*Dezvoltarea capacităţii de exprimare a emoţiilor şi atitudinii faţă de valorile geografice, istorice şi 

cultural băcăuane 

*Formarea propriului sistem de valori în accord cu cel promovat de societate 

*15 de elevi, 2 profesori (Mariana Coman, Mihaela Cătărău), apicultor autorizat. 

Activitatea nr. 4 –Dialoguri de ieri… si de azi  (10 noiembrie 2015– 25 decembrie 2015) 

*Vizionarea unui material video în cadrul Laboratorului AEL 4 folosind site-ul 

http://www.dailymotion.com/video/x74hpo_bacaul/de/altadata_tr20vel 

*Meşteşuguri artistice tradiţionale în oraşul meu/satul meu 

*Activitatea îşi propune a urmări Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Bacău şi a scoate în evidenţă Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale, arătând astfel 

elevilor, cum o instituţie publică de cultură, luptă să promoveze proiecte şi programe cultural în 

domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale: arte plastice, etnografie, folclor,coregrafie, 

muzică, teatru, imagine foto-film. Zece elevi vor cerceta şi vor elabora teme, susţinute în faţa 

colegilor, despre activităţi ale fondului străvechi, dar încă actual, de cultură populară: Ansamblul 

folcloric “Busuiocul”, olăritul de la Lilieci – Hemeiuşi, ţesutul de la Orbeni – Cleja, prelucrarea 

fierului, manifestări de Crăciun şi Anul Nou, etc. 

*Dezvoltarea capacităţii de exprimare artistice, formarea abilităţilor practice 

*3 grupe  de elevi schiţază portretul oraşului/satului de altădată şi formulează argumente pertinente, 

dezvoltând simţul critic, estetic, cultural şi istoric; 25 elevi, 10 cadre didactice, 2-3 părinţi 

Activitatea nr.5 – Descoperind copilăria băcăuană…prin ochii scriitorilor băcăuani 

http://www.dailymotion.com/video/x74hpo_bacaul/de/altadata_tr20vel
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                                                                          (10 ianuarie 2016– 9 aprilie 2016) 

*Susţinerea unei sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor. Dezvoltarea capacităţii de exprimare 

artistică a emoţiilor şi atitudinii faţă de valorile istorice, geografice şi literare băcăuane: 12 elevi în 

concursul de eseuri şi 28 de elevi susţinători. Jurizare: cadre didactice de specialitate 

Activitatea nr. 6 – Manifestările etno-folclorice şi importanţa lor pentru turism în oraşul 

meu/satul meu(10 mai 2016 – 10 iunie  2016) 

*Elevii vor cerceta Zona etnografică Bacău, numită astfel după târgul medieval Bacău, situată pe 

valea Siretului mijlociu, la sud de Roman şi până la nord de Adjud,cuprinzând Valea Siretului, 

terasele acestuia şi versanţii. Această zonă cuprinde peste 200 de aşezări rurale şi două aşezări urbane: 

oraşul Buhuşi şi municipiul Bacău. Păstrători de datini şi obiceiuri, băcăuanii duc mai departe aceste 

moşteniri ale trecutului, semnificative pentru tânăra generaţie, care cu greu se vrea a fi continuatori 

de astfel de manifestări.  

*Implicarea elevilor în creaţii cultural-artistice, pe fondul străvechi de cultură, populară, un  grup de 

15-20 de elevi care să participle la zilele liceului, la sărbătorile de iarnă şi serbarea artistică a elevilor 

în prag de Crăciun. Un alt grup de elevi se vor ocupa de realizarea afişierului proiectului pe această 

temă, unde vor expune fotografii de la manifestările culturale (colinde şi obiceiuri de iarnă) ce s-au 

desfăşrat în localitatea natală. Coordonatori: prof. Mariana Coman, prof. Laura Gavriliţă, Prof. Oana 

– Maria Văsâi, ing. Florina Macovei. Elevii: clasele V – XII  

Activitatea nr. 7 – Meşteşuguri artistice tradiţionale în oraşul/satulmeu(10 -20 dec  2016) 

*Activitatea îşi propune a urmări Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Bacău şi a scoate în evidenţă Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale, arătând astfel 

elevilor, cum o instituţie publică de cultură, luptă să promoveze proiecte şi programe culturale în 

domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale: arte plastice, etnografie, folclor,coregrafie, 

muzică, teatru, imagine foto-film. Zece elevii vor cerceta şi vor elabora teme, susţinute în faţa 

colegilor, despre activităţi ale fondului străvechi, dar încă actual, de cultură populară: Ansamblul 

folcloric “Busuiocul”, olăritul de la Lilieci – Hemeiuşi, ţesutul de la Orbeni – Cleja, prelucrarea 

fierului, manifestări de Crăciun şi Anul Nou, etc. 

Activitatea nr. 8     Valea Trotuşului – Zona etnografică(6 – 12 aprile 2017) 

Traseul excursiei: Bacău – Tescani – Moineşti – Comăneşti – Ghimeş – Miercurea Ciuc – Băile 

Tuşnad; Băile Tuşnad – Lacul Sf. Ana – Sf. Gheorghe – Tg. Secuiesc – Poiana Sărată; Poiana Sărată 

– Oituz – Oneşti – Adjud – Panciu – Mărăşti – Soveja – Panciu – Bacău. Evaluare: portofolii, grup 

de 27 de elevi, 2 profesori. Activitate extracurriculară: Excursia şcolară (aplicaţie de teren). 

Sistematizarea cunoştinţelor elevilor din portofoliile prezentate. 

Activitatea nr. 10  Diseminarea proiectului  (1 iunie -10 iunie 2017) 
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Prin activităţile proiectului vizăm atragerea tinerilor către unul din dezideratele autorităţii locale şi a 

multora din instituţiile guvernamentale şi nonguvernamentale din judeţul Bacău care acţionează 

corelat, în scopul implicării elevilor în viaţa culturală locală, în tradiţiile şi obiceiurile locului, şi în 

egală măsură, urmărim valorificarea energiei, creativităţii şi angajamentul tinerilor, prin care aceştia 

pot contribui la mobilizare şi schimbare socială. Odată implementat, proiectul va constitui o reală 

bază de date şi resurse informative privind bune practici relevante în implicarea elevilor în viaţa 

culturală băcăuană, a moldovenilor, cu schimbarea în bine a comportamentului şi vieţii sociale, pentru 

o societate viitoare mai bună, mai solidă sub aspect cultural şi civilizaţional. 
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PROFESORUL ELEVILOR SUPRADOTAŢI 

 

Prof. Adina-Elena Coșescu, Colegiul Tehnic de Comunicații ”N. V.-Karpen”, Bacău 

 

Realizarea educaţiei elevilor supradotați se face în şcolile obişnuite pe baza unui program de 

educaţie diferenţiată la care se adaugă programul suplimentar oferit prin centrele de excelenţă. 

Recomandarea Consiliului Europei din anul 1994 referitoare la educarea acestor elevi presupunea 

obligaţia statelor de a-şi valorifica talentele, de a aplica măsuri educaţionale speciale pentru copiii 

cu nevoi speciale, inclusiv pentru cei cu abilităţi înalte, de a identifica la timp potenţialul intelectual 

sau de altă natură a acestora. Recomandarea se referă şi la programele de pregătire continuă a 

cadrelor didactice care trebuie să includă strategii de identificare a atitudinilor supramedii generale 

sau speciale, inclusiv la nevoia de clarificare a noţiunii de „supradotare” printr-o definiţie 

operaţională. 

Profesor, elev supradotat, instruire diferențiată, curriculă diferențiată, motivație 

 

Pentru ca elevii dotaţi şi supradotaţi să-şi poată transforma potenţialitatea în realitate e nevoie 

de o bună întâlnire cu profesorii pregătiţi, care să-i descopere şi să le stimuleze inteligenţa, 

creativitatea, aptitudinile de lider, simţul dreptăţii. Specialiştii în domeniul educării copiilor 

supradotaţi s-au aplecat şi asupra calităţilor necesare pentru profesorii copiilor şi adolescenţilor 

supradotaţi şi a modului în care unele dintre acestea pot fi educate cu ajutorul programelor de 

pregătire a profesorilor. 

Astfel, în lucrarea Caiete de pedagogie modernă (1981) Sumption și Luecking apreciau că 

profesorii elevilor supradotaţi ar trebui să deţină următoarele calităţi: inteligenţă peste medie, interes 

profund faţă de elevi, creativitate - să fie pregătiţi să accepte de la elevi răspunsuri neobişnuite şi 

reacţii ce pot fi ieşite din comun, să folosească resurse educaţionale bogate şi metode de predare 

adecvate, să deţină cunoştinţe vaste, să fie persoane cu interese diversificate, persoane dinamice, care 

participă activ la problemele comunităţii din care fac parte, care au o bună sănătate fizică şi 

emoţională şi care cred în principiile modului democratic de viaţă, fiind convinşi de demnitatea şi de 

valoarea fiecărui om, respectându-l pentru ceea ce este şi pentru ceea ce poate înfăptui. La toate 

aceste se adaugă exprimarea scrisă şi orală într-o limbă excelentă, bunele maniere şi comportamentul 

adecvat persoanelor cu care lucrează.   

Khateno (după  L. M. Stănescu, 2002) enumeră comportamentul adecvat al profesorului care 

predă elevilor supradotaţi: 

1. competent 

2. drept şi imparţial în raport cu elevul 
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3. atent şi sensibil la problemele elevului 

4. orientat spre realizarea deplină a pluralismului şi parteneriatului 

5. stabileşte şi menţine o atmosferă dreaptă 

6. comunică bucuria de a preda 

7. experimentat în arta şi ştiinţa predării 

8. încurajează dezvoltarea individuală 

 

Modalităţi de instruire prin programe diferenţiate 

Tratarea diferenţiată a supradotaţilor în cadrul claselor obişnuite  

1. Are o mare flexibilitate, dar se reduce la o diferenţă de conţinut prin „programe îmbogăţite” sau 

prin activităţi şcolare şi extraşcolare suplimentare, de tipul centrelor de excelenţă, studiul individual 

dirijat, tabere sau şcoli de vară. 

2. Îmbogăţirea studiilor se poate realiza prin oferirea unor cunoştinţe şi activităţi speciale în  clasele  

obişnuite (în acest caz elevii supradotaţi rămân legaţi şi au un contact permanent cu realitatea socială 

şi fizică, ceea ce pune în practică afirmaţia lui Renzulli conform căreia „oricine se poate dovedi 

supradotat din când în când”). Se reduce astfel riscul ca un elev supradotat să fie ignorat. 

3. Profesorii care au în clasă elevi supradotaţi vor insista pe formarea de: 

- deprinderi de muncă intelectuală 

- deprinderi de învăţare 

- deprinderi de culegere a datelor din mai mult surse 

-     deprinderi de prelucrare şi evaluare a informaţiilor. 

4. Un curriculum şcolar diferenţiat pentru copiii supradotaţi ar fi de dorit să prezinte următoarele 

caracteristici: 

- să fie conceput în mod realist: vizând şi structura tematică şi interesele, motivaţiile elevilor 

care-l urmează 

- deschis şi flexibil: să permită introducerea situaţiilor specifice de învăţare 

- motivant: să coincidă cu preocupările şi experienţele colectivului de elevi 

- interdisciplinar şi integrat: să introducă tehnici de lucru, precum investigaţia 

- globalizat: strategia educaţională să fie astfel concepută încât să ţină cont de cele mai 

interesante teme pentru elevi 

- contextual: să se adapteze la condiţiile mediului educativ, la interesele şi necesităţile fiecărui 

elev. 

5. Un rol important în realizarea obiectivelor propuse prin curriculum-ul diferenţiat revine tratării 

elevilor ca participanţi activi la propriul proces de învăţare. Tratarea elevilor ca participanţi activi la 
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propriul proces de învăţare a fost pusă în evidenţă  de McCombs şi Whistler prin 12 principii majore 

ale învăţării care îl plasează pe elev în rolul central în cadrul acestui proces  

( http://www.intime.uni.edu/model /Romanian_Model/center_of_learning_files/principles.htm): 

a.Natura procesului de învăţare este un proces de descoperire şi construire a sensului în care 

informaţia şi experienţa sunt filtrate  de percepţia, gândirea şi afectele fiecărui elev. Elevii trebuie 

implicaţi activ atât în sarcinile de lucru cât şi în reflecţia asupra modului de îndeplinire a acestora.            

b. Obiectivele procesului de învăţare 

Elevul tinde să construiască sensuri şi reprezentări pe baza cunoştinţelor acumulate. Accentul va 

trebui să cadă pe calitatea învăţării pentru înţelegerea în profunzime a celor studiate, pe interpretarea 

şi aplicarea cunoştinţelor de către elevi.         

c. Construirea propriului sistem de cunoştinţe 

Elevul relaţionează informaţia nouă cu cea existentă şi cu cea potenţială într-un mod unic şi 

semnificativ. În acest sens au nevoie de activităţi stimulative. 

d. Gândirea de ordin superior 

Strategiile utilizate să faciliteze gândirea creativă şi critică, să-i înveţe pe elevi să pună întrebări şi să-

şi construiască propriile interpretări.  

e. Influenţe motivaţionale asupra învăţării 

Calitatea şi cantitatea informaţiei procesate sunt influenţate de conştiinţa de sine, valorile, interesele 

şi obiectivele personale, afectele, emoţiile, stările de spirit şi mai ales  de motivaţia rezultantă de a 

învăţa. 

f. Motivaţia intrinsecă de învăţare 

Implicarea profundă, curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere trebuie stimulate de către profesor prin 

ajutorul acordat elevilor în crearea propriei agende de învăţare. 

g. Caracteristici ale sarcinilor de lucru care stimulează motivaţia 

Creativitatea, curiozitatea şi gândirea sunt stimulate prin sarcini de învăţare autentice, relevante şi 

originale pentru fiecare elev. 

h. Limitări legate de dezvoltarea individuală şi momente favorabile 

Dezvoltarea fizică, intelectuală, emoţională şi de adaptare socială a fiecărui individ sunt determinate 

de factori genetici şi de mediu unici.   

i. Diversitatea socială şi culturală 

Procesul de învăţare presupune cooperare, implicare, toleranţă şi interacţiuni sociale într-un mediu 

adaptativ. 

j. Acceptarea socială, stima de sine şi învăţarea 

Aprecierea unicităţi fiecărei persoane, a potenţialului şi talentului pe care îl are stimulează învăţarea 

şi instruirea interactivă 

http://www.intime.uni.edu/model%20/Romanian_Model/center_of_learning_files/principles.htm
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Ce poate face profesorul/învăţătorul care predă limba şi literatura română  pentru  elevii 

supradotaţi? 

- să le formeze deprinderi de exprimare a ideilor în scris 

- să-i ajute să-şi dobândească o autonomie competentă 

- să-şi adapteze metodele la nevoi şi viteze variate de învăţare 

- să folosească dezbaterea/discuţia în locul prelegerii  

- să-i ajute să vorbească inteligibil, să aştepte să le vină rândul, să evite întreruperile 

inutile, să asculte când vorbesc ceilalţi,  să se menţină la tema aleasă, fără a introduce 

idei străine de subiect, să înveţe să contrazică în mod agreabil 

- să practicepredarea problematizatăcarepermite elevilor să-şi dezvolte şi să practice 

deprinderi de gândire critică 

- să le formezedeprinderilor de cercetare, de înţelegere a legăturilor dintre scopurile 

urmărite şi localizarea unei surse de informaţii demne de încredere 

- să îmbogăţească programa prin adaptare curriculară  

- să realizeze activităţi pe grupe mici în cadrul clasei 

- să realizeze evaluarea prin  proiecte(metoda proiectelor presupune o abordare 

integrată a curriculumului. Se asigură legătura cu alte discipline, cu realitatea concretă 

şi experienţele dobândite de către elev)  

-    să utilizeze portofoliul ca metodă de evaluare. 

 

Listă de caracteristici pentru identificarea talentului pentru limba română în 

gimnaziu şi liceu (Sursă GATE) 

 

Profesor                                                        Şcoala                                              Data 

 

Instrucţiuni: Pentru fiecare item va fi evaluată măsura în care s-a observat prezenţa  

sau absenţa sa, notând cu: 

1= rar sau niciodată 

2 = ocazional 

3 = frecvent 

4 = aproape mereu 

 

1. Are un vocabular foarte avansat; este interesat de definiţia cuvintelor şi derivarea lor. 
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2. Este un foarte bun observator; este capabil să-şi amintească detalii şi să facă multe conexiuni 

între gânduri şi idei. 

3. Este capabil să organizeze idei într-o secvenţă realistă. 

4. Are un matur simţ al umorului(de exemplu, foloseşte şi răspunde la satiră sau jocuri de cuvinte 

etc.). 

5. Este un avid cititor. 

6. Original, creativ, vine cu idei unice. 

7. Scrie lucrări, povestiri, reportaje etc. 

8. Înţelege punctul de vedere al autorului sau starea lui sufletească. 

9. Produce lucruri interesante în plan verbal sau în scris. 

10. Îi place sa scrie; scrie pentru amuzamentul sau folosul personal. 

11. Capabil să vizualizeze şi să transleze imaginile în formă scrisă. 

12. Curios asupra multor subiecte; îi place să studieze şi să cerceteze singur. 

13. Utilizează eficient cuvintele pentru a descrie sau comunica emoţii. 

14. Învaţă uşor şi repede. 

15. Automotivat; are nevoie de o minimă motivaţie externă, pentru a îndeplini anumite sarcini; 

nu se dă bătut uşor, când lucrează la ceva. 

16. Îşi asumă responsabilităţi. 

17. Duce lucrurile până la capăt. 

 Se va face un total pentru fiecare elev al clasei şi se vor alege 3-5% dintre elevii cu cel mai bun 

punctaj. (preluat din M. Jigău, Copiii supradotaţi, 1994, p. 374-375) 

 

 

Note bibliografice: 

1. Benito, Yolanda, 2002, Copiii Supradotaţi (Educaţie, Dezvoltare Emoţională şi Adaptare Socială), Editura Polirom, 

Iaşi 

2. Creţu, Carmen, 1998, Curriculum Diferenţiat şi Personalizat (Ghid Metodologic pentru învăţătorii, profesorii şi 

părinţii copiilor cu disponibilităţi aptitudinale înalte), Editura Polirom, Iaşi 

3. Jigău, M., 1994, Copiii Supradotaţi, Editura Societăţii Ştiinţă şi Tehnică S.A., Bucureşti. 

4. Stănescu, Maria Liana, Instruirea diferenţiată a elevilor supradotaţi, Ed.Polirom, Iaşi, 2002 

5. Caiete de pedagogie modernă, Copiii capabili de performanţe superioare, Ed.didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981 

6. http://www.intime.uni.edu/model/Romanian_Model/center_of_learning_files/principles.htm 
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PROPUNERE PENTRU UN OPȚIONAL 

VALORIFICAREA ELEMENTELOR DE SPIRITUALITATE LOCALĂ  

LA CICLUL PRIMAR 

 

Înv. Focșa Ana, Școala Gimnazială „Ion Borcea”, Racova 

 

„Toate acestea m-au silit să le cercetez și să le lămuresc, privind în juru-mi cu ochiul liniștit, 

cătând în sus cu mintea pironită la orce lucru, ca să pot cunoaște mai bine locul de unde sunt. ” 

(Ortansa Racoviță, „Dicționar geografic al județului Bacău”, ediția 1895, p. 5). 

Cuvinte cheie: tradiție, spiritualitate, origine, comunitate, istorie. 

 

Organizarea unui material, a unor date sau cercetări, presupune timp îndelungat de studiu, așezare 

și inspirație. Și când ești gata să renunți atunci, ca printr-o minune, toate încep să se lege, toate capătă 

un sens, un contur, o finalitate. Omului îi este specifică cercetarea și e greu să accepte o „noutate” 

ivită peste noapte: „Crede și nu cerceta!”, lucru străin de aspirațiile și prezențele ființei umane.  

Scopul în sine al cercetării nu este acela de a afla ceva doar pentru sine, ci de a transmite și 

altora o posibilitate de realizare în domeniul spiritual, de a deschide noi căi de comunicare între 

oamenii unei instituții, comunități, localități.  

Cunoașterea ne plasează pe noi și pe cei ce ne vor urma într-un anume loc, valorificând în noi 

și-n cei din jurul nostru înțelesuri de neînțeles în multe din etapele vieții noastre de pe meleagurile 

natale. Fiecare loc își are istoria lui, iar locul natal atrage pe oricine mai mult decât și-ar fi închipuit 

cineva vreodată – acolo sunt rădăcinile noatre, seva noastră, zborul nostru.  

Cercetarea despre un lucru sau despre un domeniu de activitate ne arată clar rostul nostru în 

acel loc, în acel timp, în cea lume și ne „sustrage” unor generalizări și abstractizări care nu conduc 

decât la epuizarea ființei noastre spirituale. De aceea am ales să fac cunoscută și altora, tinerei 

generații în special, celor încă mici, ce înseamnă cercetarea documentară. Ce putem astfel afla? Care 

mai sunt moșii și strămoșii? Ce origini avem? Încotro ne îndreptăm? Putem sta drepți în fața acelora 

care vor să ne spună o altă „istorie”, să ne prezinte o altă „cultură”? 

Acestea sunt câteva întrebări la care cu siguranță vom afla răspuns printr-o cercetare atentă și 

susținută. În cadrul acestui opțional, elevii fac cunoștință cu trecutul istoric și cultural al zonei pe 

care-l vor învăța să-l valorifice într-un mod concret și personal; 

- îi angajeză într-o muncă de cercetare, făcându-se ei înșiși păstrători și continuatori ai tradițiilor 

locale materiale și spirituale; 
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- învață să înglobeze, să integreze aceste descoperiri particulare într-un sistem unitar și universal de 

valori culturale și spirituale; 

- vor putea să-și stabilească noi direcții și priorități în formarea lor intelectuală și de viață, oferindu-

le astfel o deschidere și o înțelegere mai amplă asupra întregului sistem de valori naționale; 

- trezirea sentimentului patriotic autentic în formarea lor ca oameni responsabili ai acestei țări.  

Iată câteva direcții pe care s-ar putea mula foarte bine obiectivele stabilirii unui opțional la 

clasele primare și nu numai.  

Modalitățile de realizare a acesti obiectiv ar putea fi nenumărate, cu exemple concrete pentru 

fiecare clasă din ciclul primar. Interesant este că acest lucru, predarea unui opțional la clasele mici, i-

ar transforma și pe ei în mici cercetători, culegători de informații din propriul spațiu local.  

Aceasta se poate realiza prin discuții cu intelectualii și bătrânii satului, veteranii și văduvele 

de război etc. Acestea pot porni din familie mai întâi, unde școlarul poate începe o discuție cu bunicii 

sau părinții săi dacă aceștia au informații despre originile satului, datini, obiceiuri. Am experimentat 

în anii din urmă cu elevii de clasa a IV-a și am aflat lucruri foarte interesante. Spre bucuria mea și nu 

numai a mea, ci și a lor, aveau și ei idei de realizare a unui „interviu”. Unii au fost curioși să afle cum 

arăta o casă acum o sută de ani, cum arătau străzile fără asfalt, cum se îmbrăcau oamenii, cum își 

petreceau timpul fără calculator sau televizor. Așa au aflat ei de la o învățătoare mai în vârstă, Doroftei 

Maria, din satul Racova, o altă istorie a denumirii satului, necuprinsă în nicio lucrare sau monografie 

despre această localitate.  

Temele pentru un astfel de opțional ar putea fi diverse: 

- despre o istorie locală (tradiția orală și cea scrisă – documentele vremii) 

- tradiții, datini și obiceiuri locale; 

-obiecte păstrate și istoria lor (organizarea unui muzeu al satului); 

-publicații apărute în zonă; 

- un istoric al învățământului local (primul învățător, prima școală, organizarea caselor, materii 

studiate); 

- prezentarea unor documente-copii din Arhiva Satului aflate la Iași și Bacău, referitoare la această 

zonă; 

- vizitarea Arhivelor Statului și cum putem cerceta și valorifica informațiile existente aici; 

- constituirea unui material sub forma unei broșuri sau chiar a unei cărți cu informațiile culese care 

se pot constitui ca bază de plecare pentru generațiile următoare; 

- studierea monografiilor existente – întâlnire și dscuții cu autorul acestora; 

- prezentarea în Consiliul elevilor a descoperrilor referitoare la această zonă.  

De altfel, în lecțiile de limba română aceste informații se pot mula și combina pe orice temă 

care face referire la trecutul și prezentul acestei țări, la tradiții, obiceiuri, valori naționale, culturale și 
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spirituale. Spre exemplu, prezentarea într-o lecție a unui port popular din altă zonă a țării ne poate 

aduce ușor către portul nostru popular autentic local. la fel putem proceda și pentru tradiții și obiceiuri 

legate de sărbătorile creștine religioase și nu numai.  

Exemplele ar fi mai multe și ușor de realizat mai ales într-un învățământ cu predare integrată. 

De aceea m-am gândit că e bine de extins informațiile spre realizarea unui opțional la clasele primare. 

Aceasta ar avea un avantaj că toate se pot prezenta într-un tot unitar, închegat și cu contribuția elevilor 

la realizarea acestui deziderat. Eu cred că și așa, în pași mărunți, începând cu cei mici, această 

inițiativă poate da roade. Poate nu chiar la nivelul la care ne așteptăm, dar ceva totuși va rămâne și 

va marca poate rolul și rostul generațiilor viitoare. Numai astfel putem fi mândri că suntem români, 

că putem dăinui pe aceste meleaguri, încărcate de spiritualitate, cu fruntea sus așa cum au făcut-o și 

cei de dinaintea noastră.  

 

Note bibliografice: 

Adriana, Anda; Dragomirescu, Ana; Păun, Vasile - Universul școlarului: opțional pentru învățământul primar, Editura 

„Diagonal”, Bacău, 2002 

Filioreanu, Camelia;  Dănilă, Ioan;  Mantescu, Doina, - Literatura română în teme, texte și pre-texte: Opțional de limba 

și literatura română pentru învățământul preuniversitar, Editura Egal, Bacău, 2002 
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The Reading Dilemma 

   Prof. Cristina Frânculescu, Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău  

   Being given that intrinsec motivation for extensive reading activities, especially in a foreign 

language, is dramatically decreasing these days, teachers face huge challenges and, most of the 

times, descouragement and disappointment in their attempt to change students’ reluctant attitudes 

and uncooperative behaviour. A study made on a significant number of students offers confort and 

confidence in regard with the idea that reading can be turned into a pleasant, relaxing, and attractive 

extraschool activity. What years ago was considered a successful teaching - learning practice, today 

seems to have become obsolete and new strategies are called for.  

Key- words: extensive reading, intrinsic motivation, initiative, autonomy, negotiation  

  Autonomy-supportive teachers seek a student’s initiative…  

whereas controlling teachers seek a student’s compliance.  

                                                                                                        J. Reeve, E. Bolt, & Y. Cai  

  Reading is one of the human capacities which tends to be taken for granted by those who do 

it effortlessly in their everyday lives. Teaching the reading skill to nonnative speakers of English 

involves unique problems and challenges at all conceivable levels of instruction. In foreign language 

activities, if let decide, students would avoid such a conscious process, considering it a solitary, 

difficult, time wasting, and boring process, always preferring to engage in conversations, informal 

most of the times.   

Facing such an attitude teachers could get discouraged. There is an endless list of questions 

haunting them until the first student asks for more to read. What is the main purpose of my reading 

task? Which of the reading strategies is the best for my learners and how can I make them 

discriminate among these? What technique is the best to work on these strategies?  

Shall I use “traditional” texts with comprehension questions? Or shall I use graded reading 

material? Do I use examples of authentic reading materials? Do I set questions before or after the 

learners perform? How much new knowledge must the text introduce? How much of the new 

knowledge are students expected to remember at the end of the lesson? What is my role in a reading 

class? How can I ask my questions so that they raise interest, stimulate thinking, avoid monotony, 

distraction, lack of attention or reduce number of wrong, incomplete answers? Which is the best way 

to evaluate my students reading progress? How can I encourage students to perform outside the 

classroom? How can I develop in them an appreciation of literature in English?  

The goal of the study this article comes as a result of is to cover some important areas critical 

to successful development of the reading skill. The study itself, made on a number of 250 high school 

students with various levels of English language knowledge, for over a period of a school year, has 

been an opportunity to adopt a more positive attitude towards methods and approaches by getting 
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more actively into contact with external knowledge, views and classroom experiences and with 

students’ opinions, which offer illumination, facilitation, comfort, and confidence. It has given the 

chance of identifying, questioning, analyzing, and reconsidering own ideas and practice in the area 

concerned and has ended in shaping an evolving model of effective teaching.  

The new tendencies in foreign language teaching emphasize the communicative features of 

language acquisition and the shifting of attention from instructor to instructed person with his/ her 

own particularities, interests, needs in learning. Intrinsic motivation is what teachers are advised to 

focus on more and more, especially when it comes to developing passive skills such as 

(extensive)reading. Thus, the emotional factors have been given more and more importance. One of 

the strategies developed by the humanist approach on teaching is that of the entertainment which 

offers the teacher the possibility of achieving the instructional and educational tasks in a pleasant, 

relaxed, attractive climate.  

  Intrinsic motivation – the desire to invest effort in the process of learning, of reading in this 

case – is largely rooted in the previous attitudes of the learners: whether they see learning as 

worthwhile, whether they like the language in its cultural, politic or ethnic associations. The teacher 

can help to foster these attitudes into students by making it clear that he/she shares them or by 

constantly offering various, different, interesting, real materials. It is in the arousing of interest that 

the teacher invests most effort and gets most and noticeable pay-off in terms of learners’ motivation.  

Extensive reading refers to the less rigorously supervised reading that students do mainly 

outside the classroom, luckily seen as an extracurricular activity by teachers and students alike, using 

texts of their own choice, even though the teacher’s silent guidance is crucial at the beginning. 

Students need to read extensively for the following reasons: o They get exposed to different registers 

of the language that they meet in varied contexts.  

o Their vocabulary is broadened and increased, which is important for effective 

communication.  

o Reading a text in its entirety builds confidence and consistent wide reading aids 

concentration for reading by expanding their attention span.  

o Skills learned through reading are transferred to other areas of language such as speaking 

and writing.  

o In an organized system, as the one of a reading club, wide reading provides a break from the 

rigour of closely supervised lessons.  

 Nonreaders is how my students declared themselves at the very beginning of the mentioned study. 

The causes? Good classroom practices we all seek for:  
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1. Quantifying their reading assignments by stipulating that students must read a certain number of 

pages, or for a certain number of minutes, each evening. ”Reading has become a chore, like 

walking your dog early in the morning.” students confessed.  

2. Making them write reports.  Regie Routman invites us to imagine ourselves on the receiving end 

of such assignments:  “Think about the last time you read a book you loved.  Imagine how you 

would have felt if you had been required to write a book report or a summary that had to include 

the main idea and supporting details.  Or, if at the end of chapters, you’d been required to write 

answers to questions.  For myself that would have been enough to turn me off to reading the book” 

(Literacy at the Crossroads [Portsmouth, NH: Heinemann, 1996], p. 177).  

3. Isolating them by telling that the most effective reading comprehension exercise is being alone in 

their quiet room.    

4. Focusing on skills.  Children grow to love reading when it is about making meaning, when they 

are confronted directly by provocative ideas, compelling characters, delicious prose, not when too 

much attention to the machinery – or, worse, the approved vocabulary for describing that 

machinery of reading -  is given.   

5. Offering them incentives - every single study that has examined grades and intrinsic motivation 

has found that the former has a negative effect on the latter.  

6. Preparing them for tests - a classroom where learning is always pointed to a test is one where 

ideas, and the act of reading, are experienced as just so many means to an end.  

7. Restricting their choices.    

 A few general principles have come out as the result of the study on the students:  

 Supporting their autonomy is not just about having them pick this over that.  The 

experience of self-determination is not something that can be given to the student through the 

presentation of an array of teacher-determined options. Deeper learning and enthusiasm 

require us to let students generate possibilities rather than just choosing items from our menu.  

What we really need to offer is “autonomy support,” an idea that is psychological, not just 

pedagogical.  It is derived from a branch of psychology called self-determination theory, 

founded by Edward Deci and Richard Ryan.  To support students’ autonomy is to “maximize 

students’ perceptions of having a voice and choice.” Students with autonomy-supportive 

teachers, compared with students with controlling teachers, experience more positive 

functioning in terms of their classroom engagement, emotionality, creativity, intrinsic 

motivation, psychological well-being, conceptual understanding, academic achievement, and 

persistence in school.  

 Autonomy can be supported — and choices can be made – collectively.  While it is surely 

important for students to be able to make some decisions that apply only to themselves, many 
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more opportunities should be available for the class to figure out things together.  

Interestingly, such classes are quite structured even though they can become unusually 

democratic, and the teacher’s role turns into being “in control of putting students in control.”  

 It is not all or nothing.  Teachers’ involvement can be both direct, such as when teacher and 

students negotiate a mutually acceptable due date for an essay. (Instead of “You choose”, it 

may be “Let’s figure this out together.”)  Or the involvement can be indirect, with the teacher 

setting up broad themes for the course and students making decisions within those parameters.  

But that doesn’t mean we should be prepared to share power with students only about 

relatively minor issues.  It may make sense to start with that and then challenge ourselves to 

involve them in thinking about bigger questions as you (and they) become more comfortable 

with a democratic classroom. Remember that group decision making doesn’t require voting, 

which is basically just adversarial majoritarianism.  Help them to acquire the skills and 

disposition to reach for a deeper kind of democracy, one in which compromises are generated 

and consensus is reached. To be willing to give up some control is to avoid getting too invested 

in the amazing course you designed.  Strive to take pleasure and pride from how you help 

students to learn and become excited about learning. Let the students decide except when 

there’s a good reason why we have to decide for them.  

What matters is not what we teach; it is what they learn, and the probability of real learning is 

far higher when the students have a lot to say about both the content and the process. However, 

a conclusion naturally appears – we cannot speak of “high time” for a teacher to reflect on own 

experience and build on it, to identify own strengths and build on them, to come to terms with 

area of language and learning which are not felt entirely comfortable with, to take action in 

these areas. “Always” should always be the “high time”.    
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VALENŢELE FORMATIVE ALE MATEMATICII  

ÎN DEZVOLTAREA  GÂNDIRII  

 

Gheorghiu Antonina, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

 

Lucrarea de faţă abordează rolul matematicii în dezvoltarea gândirii elevului de vârsta 

şcolară mică. Este bine cunoscută importanţa intuiţiei în predarea matematicii la clasele mici,care 

este dată,pe de o parte,de caracterul concret al gândirii copilului,iar pe de altă parte,de caracterul 

abstract al noţiunilor matematice,care necesită o intuiţie bogată. Potrivit psihopedagogiei 

moderne,activizarea se bazează pe mecanismele inteligenţei,ale operaţiilor gândirii.Aceste operaţii 

nu funcţionează decât în măsura în care sunt provocate simultan prin acţiunile în care este antrenat 

atunci când este pus în faţa rezolvării unor probleme. 

Cuvinte cheie: matematică , creativitate, elev, învăţător, performanţă 

O condiție fundamentală a creativității este inteligenţa, ea fiind una dintre cele mai generale 

aptitudini umane şi un atribut al tuturor proceselor cognitive. Inteligenţa este o condiţie necesară, dar 

nu şi suficientă a creativităţii. Realizarea acțiunii de creație solicită fantezia, unele aptitudini speciale, 

implicarea factorilor motivaţionali: curiozitate, interes pentru cunoaştere, precum si anumite trăsături 

ale personalităţii. 

Într-un sens mai larg, creativitatea este combinată cu capacitatea gândirii umane de a găsi 

metode, soluţii, idei noi. 

Activitatea matematică implică efectul gândirii, în primul rând al celei creative. În clasele 

primare se formează noțiunile elementare cu care omul va lucra pe tot parcursul vieţii, noțiuni pe care 

se clădește întregul sistem de achiziţii imperios necesare. Este incontestabilă contribuţia matematicii 

la formarea unei gândiri logice, concrete şi creative, la formarea unor deprinderi de muncă, de ordine, 

de punctuaţie. 

 Pentru ca activitatea de rezolvare a problemelor să-şi materializeze valenţele formative în 

direcţia gândirii creatoare, e nevoie de un conţinut variat al problemelor. Dacă în conţinutul lor sunt 

introduse cunoştinţe, fapte şi fenomene ale altor discipline, rezolvarea lor sporeşte în atractivitate dar 

şi în densitate instructivă. Cunoscând şi utilizând produsele create de societate, copilul îşi formează 

şi dezvoltă acele aptitudini care au servit la producerea acestora. Însuşirea de produse şi experienţă 

socială nu reprezintă o simplă asimilare. Ea înseamnă participare activă, prelucrare creatoare, 

înseamnă reconstrucţie convergentă cu depăşire. 

 Climatul favorabil creat de om în timpul rezolvării problemelor va stimula efortul personal al 

elevului, tendinţa acestuia de a fi inventiv, creator. 
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La nivelul copiilor din ciclul primar, orice rezolvare de situații problematice constituie în 

acelaşi timp o manifestare a creativităţii gândirii lor. Principala caracteristică a gândirii creative la 

elevi este noutatea sau originalitatea soluției găsite, a ideii emise. 

Copilul de vârsta şcolară mică adoptă o atitudine creatoare atunci când, pus în faţa unei 

probleme, îi structureaza datele, descoperă căile de a o rezolva într-un mod personal. 

În tot ceea ce fac, micii şcolari își pot manifesta o atitudine creatoare: elaborarea unei scrisori, 

a unei compuneri, rezolvarea unui exerciţiu sau a unei probleme, executarea unui desen, a unei lucrări 

practice etc, constituind tot atâtea posibilităţi de afirmare a creativității. 

Activitatea creatoare este favorizată de mediul şcolar, caracterizată prin atmosfera permisivă, 

de întelegere, încurajare, de interes si emulație. Prin întrebări, învațătorul poate incita gândirea 

elevilor: inducţie, deducţie, comparaţie, descoperire de relaţii cauzale. 

Rezolvarea de probleme, si în mod deosebit compunerea de probleme matematice, prezintă o 

mare importanţă pentru dezvoltarea flexibilităţii gândirii elevilor. 

Foarte importantă în rezolvarea problemelor este înţelegerea structurii problemei şi a logicii 

rezolvării ei. Elevul trebuie să cuprindă în sfera gândirii sale întregul “film” al desfăşurării 

raţionamentului, etapele acestuia: 

 Analiza datelor problemei şi orientarea şirului de judecăţi către rezolvarea problemei; 

 Esenţializarea rezolvării problemelor într-un exerciţiu cu datele numerice ale acesteia, apoi 

cu simboluri; 

 Elaborarea unei probleme cu text pe baza unor scheme grafice. 

În rezolvarea problemelor, gândirea elevilor este mereu confruntată cu o necunoscută. Pentru 

descoperirea ei, elevii emit ipoteze, întreprind diverse căutari, propuneri, stabilesc diferite relaţii, fac 

combinaţii pentru a găsi drumul spre rezolvare. Pe măsura ce ei pătrund în miezul problemei, 

necunoscuta se lasa descoperită. 

Compunerea problemelor în care elevul îmbină cuvinte cu numere exprimând relaţii între 

cantităţi stimulează gândirea la o activitate intensă şi de creaţie. 

La început, copiii sunt puşi să creeze probleme asemănătoare cu cele prezentate de învătător, 

să-şi formeze deprinderea de a separa întrebarea. În vederea deprinderii elevilor de a întelege cele 

două părți ale problemei, independența între enunţ și întrebare, elevii compun probleme fie din 

enunţul dat la care îi lipseşte întrebarea, fie având întrebarea și lipsindu-i enunţul. 

Compunerea problemelor este una dintre modalitățile principale de a dezvolta gândirea 

independentă și originală a copiilor, de cultivare şi educare a creativităţii gândirii lor. 

În activitatea de compunere a problemelor trebuie să se ţină seama de posibilitățile elevilor 

prin sarcini gradate, trecându-se treptat de la compunerea liberă la cea îngrădită de anumite cerinţe 

din ce în ce mai restrictive. 
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 Învăţătorul are sarcina să conducă o vastă activitate, prin indicaţii clare, prin exemple 

sugestive folosite ca modele, prin cerinţe raţionale, să canalizeze gândirea și imaginaţia copiilor spre 

asociaţii din ce în ce mai puţin întâmplătoare. În acelaşi timp, să-i facă pe elevi să aibă încredere în 

ei, să le educe calităţi moral-volitive, să le dezvolte interesul și sensibilitatea la probleme noi, sa fie 

receptivi. Acest proces poate îmbrăca forma de joc și dacă este organizat pe grupe conferă 

atractivitate, creează emulație și oferă un cadru competițional al orei  de matematică . 

 Ca exemplificare la clasa I se poate împărți clasa în patru grupe de elevi. Fiecare grupă 

primeşte câte un plic care conţine jetoane. 

Elevii din fiecare grupă compun pe fişe câte o problemă folosindu-se de materialul primit, 

care să se rezolve prin una din operaţiile învăţate. Echipa care compune şi rezolvă cel mai repede şi 

corect problema este declarată câştigătoare, fiind recompensat fiecare membru al echipei cu câte un 

jeton pe care-l conţine plicul primit. 

Pentru complicarea jocului se poate cere elevilor să mai compună o problemă care să se 

rezolve prin altă operaţie decât cea folosită în prima problemă. 

O lecţie activă se poate construi cu sprijinul  şi concursul diferenţiat al elevilor atât din punct 

de vedere al sarcinilor pe care le adresăm, cât şi în ceea ce priveşte conţinutul şi modalităţile de lucru. 

De aceea este necesară împărţirea colectivului de elevi în grupe, cu condiţia ca aceste grupe 

să nu rămână pe tot parcursul anului în aceeaşi componenţă deoarece ar duce la descurajarea copiilor, 

intervin unele progrese sau regrese în nivelul de pregătire al acestora precum şi datorită faptului că 

unele capitole sau teme pot fi asimilate diferit de fiecare participant la instruire. 

Într-o lecţie se pot combina util şi plăcut cele trei forme de muncă în vederea sporirii eficienţei 

învăţământului şi în asigurarea dezvoltării maxime a fiecărui individ. 

 Organizarea frontală face posibilă cunoaşterea generală a personalităţii elevului, contribuie la 

însuşirea, de către   elevi, a noţiunilor esenţiale, a tehnicilor de muncă intelectuală. Învăţământul 

organizat pe grupe şi individual îi obişnuieşte pe elevi să aplice în forme variate cunoştinţele, tehnicile 

de muncă, le formează totodată priceperea de a învăţa singuri, de a fi responsabili pentru ceea ce fac. 

 Cunoscând foarte bine posibilităţile elevilor putem să le fim de un real folos în învăţarea 

conştientă a matematicii. Antrenarea elevilor în rezolvarea unei game cât mai largi de probleme 

simple contribuie la înarmarea acestora cu strategii de rezolvare suple, cu evidente deschideri spre 

zona creativităţii. 

Note biografice: 

 Cerghit, Ioan, (1980), Metode de învățământ, E.D.P., București 

 Joița, Elena, (1994), Didactica aplicată, Ed. Gheorghe Alexandru, Craiova 

 Rosu, V. Dumitru,(1978), Matematici moderne in sprijinul invatatorilor, E.D.P., Bucuresti 
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UTILIZAREA ÎN DEMERSUL EDUCAȚIONAL  

A SOFTWARE-ULUI GEOGEBRA 

 

Heisu (Țepeș) Ancuța, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel  Mare”, Bacău 

 

GeoGebra este un software matematic educaţional care realizează o alăturare dinamică a 

noţiunilor şi figurilor geometrice, a expresiilor şi graficelor algebrice şi a diverselor modalităţi de 

calcul (aşa cum se poate observa chiar din titulatura sa – o combinaţie între Geometrie şi AlGebra). 

În continuare este proiectată o lecție bazată pe experimentare virtuală, identificând avantajele și 

dezavantajele acesteia. 

Cuvinte cheie: Geogebra, experimentare virtuală, grafice algebrice 

Proiect logic de soft educational 

Justificarea didactică pentru utilizarea 

experimentării virtuale 
Obiective de învăţare 

 

 

Se va utiliza softul educațional Geogebra, cu 

ajutorul căruia elevii vor construi funcții de 

gradul al II-lea și vor  verifica, utilizând 

formula vârfului și construindu-l, că acesta 

este punctul de extrem al graficului funcției. 

 

Obiective operaţionale: 

a) cognitive: 

 OC1 → Reactualizarea formei canonice a 

funcției de gradul al II lea ; 

 OC2 → Reactualizarea formulelor 

discriminantului și a solutiilor ecuației de gradul 

al II lea ; 

 OC3 → etapele determinării punctelor de 

intersecție a graficului funcției de gradul al II 

lea  cu axele de coordonate; 

b) afective: 

OA1 → Să fie atenţi; 

      OA2 → Să participe afectiv la lecţie; 

      OA3 → Să-şi dezvolte interesul pentru studiul 

matematicii. 

c) psiho-motorii 

                  OP1 →Să manifeste interes pentru lecţie. 

Clasa/Vârsta Unitatea Titlul activităţii didactice Timp 

 a IX-a B Funcția de gradul al II-lea 
Punct de extrem pentru 

funcția de gradul al I-lea 
50 min 
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OP2 →  Sa caute si sa gaseasca metode de rezolvare 

cât mai simple și mai concise 

Termeni cheie Resurse 

 

Varful parabolei, punct de extrem, valoare 

extremă a funcției 

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, 

problematizarea, demonstraţia, exerciţiul, 

explicaţia. 

b) Mijloace de realizare: manualul, instrumente 

geometrice, creta colorată, fișa de lucru 

c) Forme de organizare: frontală, individuală. 

        Resurse: 

 Spațiale: sala de clasă. 

 Temporale: durata unei ore de curs – 50 minute 

 Cognitive: Noțiuni despre  funcția de gradul al 

II lea 

 Procedurale:  

Clasice: expunerea,  explicația,  conversația 

euristică,demonstrația exercițiul 

  Moderne: învățarea prin descoperire 

 Materiale:  

Manual, Manual clasa a IX-a, Editura Didactică și 

Pedagogică 

Fișe de lucru 

Instrumente geometrice 

software educațional, auxiliare didactice.  

Desfăşurarea activităţii didactice  

I. Moment      organizatoric( 1 min)      

Prof: Asigur condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei: Verific prezenţa elevilor. 

Elevii: Pregătesc caietele şi instrumentele geometrice, se conctează la Geogebra  

II. Verificarea temei şi reactualizarea  cunoştintelor anterior însuşite (7 min) 

Prof: Verific frontal tema de acasă şi fac eventuale  observaţii, iar dacă există probleme 

nefinalizate sugerez metoda de rezolvare. 

Elevii: Corectează eventualele greşeli. 

Prof: Propun spre rezolvare primul exercitiu din fisa de lucru 
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Se da functia  

          f:R             R   R     data prin  

f(x) =2x 2  +2x-4            

-sa se determine  punctele de intersectie ale graficului functiei f cu axele  de  coordonate  

Elevii: Un elev va veni sa determine intersectia graficului cu axa Oy 

Gf ∩Oy  <=> x=0 => 

f(0)=2x02+2x0-4=> 

f(0)=-4 

   Deci s-a determinat primul punct de intersectie al graficului cu axa Oy si anume   

A(0,-4) 

Un alt elev va veni sa determine intersectia graficului cu axa Ox 

Gf ∩Ox  <=> f(x)=0 => 

2x 2  +2x-4       =0 ecuatie care are solutiile  

X1=-2 si x2=1 

S-au determinat si punctele de  intersectie a  graficului cu axa Ox si anume  

B(-2,0) si C(1,0) 

III. Anunţarea temei şi a obiectivelor 

(2 min) 

Prof:  Anunţ tema: : „Punct de extrem pentru functia de gradul al II lea”si fac cunoscute 

obiectivele lectiei.  

Se evidentiaza ca insusirea noului continut din aceasta lectie se va baza pe aplicare de formule  si 

prin descoperire. 

Elevii: Ascultă cu atenţie , conştientizează obiectivele urmărite si notează titlul în caiete. 

IV. Prezentarea conţinutului şi dirijarea învăţării 

(20 min) 

Prof: Propun unui elev sa vina la tabla si sa noteze forma canonica  a functiei de gradul  al II lea  

Elevii: Un elev va nota formula pe tabla : 

 aa

b
xaxfRRf

42
)(,:

2
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 Prof: Le voi explica ce se intampla in cazul cand  

I a>0 

2

2










a

b
x >0 =>

2

2










a

b
xa >0 

Daca adaugam la intreaga relatie  
a4

  vom obtine 

2

2










a

b
xa + (

a4

 )≥
a4

  

Deci f(x) ≥
a4

     √  x din R   (1) 

In aceasta relatie are loc egalitatea doar daca  

2

2










a

b
x =0<=>  

Analog  

II.  Dacă , atunci funcţia are un maxim (global): 

– maximul funcţiei pătratice; 

• Vârful parabolei  este punctul demaxim (global) al funcţiei. 

Pt 
 

=>f(
a

b

2

 )=
a4

  

         Atunci funcţia are un minim (global):  – minimulfuncţiei 

pătratice; 

• Vârful parabolei  este punctul deminim(global) al funcţiei; 

a

b
x

2
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aa

b
ffxf
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V. Intensificarea retenţiei şi asigurarea transferului 

(12 min) 

Elevii vor lucra, utilizând Geogebra, construind fgraficul funcției f(x)=x2-2x+3, determinând 

V(1,2), costruind punctul si obsrvând ca e punct de minim al graficului 

Finalizarea proiectului 

Elevii vor alege o funcție de gradul al II-lea, al cărei grafic il vor construi , utilizând Geogebra, vor 

precia coordonatele vârfului, vor construi acest punct, vor arata ca acesta este punct de extrem, 

precizând dacă este punct de minim sau de maxim 

Evaluarea 

Abilităţi şi cunoştinţe Deprinderi tehnice 

lizând punctaje sau calificative, de exemplu ). 

1. Elevii vor identifica o funcție de gradul al 

doilea 

2. Elevii vor scrie o funcție de gradul al doilea 

sub formă canonică. 

3. Elevii vor preciza coordonatele vârfului 

parabolei. 

4. Elevii vor diferenția valoarea extremă a 

unei funcții în funcție de coeficientul 

dominant, 

1. Elevii vor utiliza Geogebra in trasarea graficului 

unei funcții de gradul II, in construcția unuipunct, 

vor utiliza diferitele meniuri si ferestre pentru a 

construi puncte, drepre, a intersecta diferite obiecte. 

Autoreflecţia 

 

Scrieţi câteva consideraţii personale privind desfăşurarea activităţii didactice folosind un software 

educational, auxiliare didactice digitate sau instrumentatie virtuala (în cazul în care aceasta a fost 

implementată demonstrativ în clasă). Întrebările de mai jos vă pot ghida reflecţia: 

1. Cât de reuşită apreciaţi că a fost activitatea didactică pe care aţi desfăşurat-o? 
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Activitatea desfășurată a fost reușită, elevii sunt atrași de predarea lecțiilor cu ajutorul 

calculatorului. 

2. Care au fost punctele forte, dar punctele slabe ale acestei activităţi? 

Punctele forte au fost: reprezentările grafice ale funcțiilor, realizate cu Geogebra sutn exacte, 

verificarea faptului ca după calcularea coordonatelor varfului, prin constructiaacestuia se verifică 

faptul ca este punct de extrem, majoritatea elevilor lucrează bine la calculator; puncte slabe: număr 

insuficient de calculatoare care funcționează si sunt conectate la internet in laborator 

3. Ce modificări ar fi necesare pentru îmbunătătirea activitătii didactice viitoare?  

Realizarea unui experiment virtulal cu mai multe activități interactive 

4. Care a fost reacţia elevilor la activitatea didactică propusă (referitor la modalitatea/strategia de 

predare)? 

Elevilor le-a plăcut lecția in laborator, si utilizarea site-ului Geogebra 

5. Care a fost feedback-ul elevilor (referitor la însusirea cunostintelor predate)? 

Elevii au vazut practic, ce inseamnă punct de extrem, de ce vârful parabolei este punct de exrem, si 

au realizat singuri exercițiile de la sfârșitul activității, în mod corect 

6. Care a fost atmosfera de lucru pe parcursul activităţii didactice? 

 Atmosfera de lucru a fost de competiție 

Avantaje: 

1. Elevii sunt atrași de lectiile desfășurate în laboratorul de informatică, de predarea lecțiilor cu 

ajutorul calculatorului. 

2.Elevii au vazut practic, ce inseamnă punct de extrem, de ce vârful parabolei este punct de exrem, 

si au realizat singuri exercițiile de la sfârșitul activității, în mod corect 

  Dezavantaje. 

Sunt  insuficiente calculatoare care funcționează si sunt conectate la internet in laborator 

Note bibliografice: 

[1.] Gabriel Iarca, Constantin hinete, Silvia Creţu, Matematică -VIII, Editura Bibliotheca, Trgovişte, 2004.  

[2.] Gabriel Gorghiu (coordonator), Aplicaţii ale instrumentaţiei virtuale în educaţie, Editura Bibliotheca, Trgovişte, 

2007.  

[3.] http://www.geogebra.org, accesat la 15 noiembrie 2014.  

[4.] http://moodle.proweb.ssai.valahia.ro/course/ 

[5.] http://didactic.ro/ matematică/ buzoianu irina/proiect de tehnologie didactică 
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PROFESORUL - ANCORǍ ÎN EDUCAŢIA ROMÂNEASCǍ 

 

Prof. Malic Roxana, ColegiulNaţional „Ferdinand I”, Bacău 

 

Profesorul reprezintă o ancoră în educaţia românească care se exprimă prin îndeplinirea 

statutului de model, partener, sfătuitor. Statutul se îndeplineşte prin crearea unei atmosfere generale 

de securitate si încredere în clasă, prin încurajarea succeselor fiecărui elev, prin crearea unui flux 

de simpatie între profesor şi elevi. Dimpotrivă, provocarea unei atmosfere de neîncredere şi 

suspiciune are ca efect retragerea şi resemnarea elevilor, apariţia marginalilor, agresivitatea 

umană. Indiferent de specialitatea sa, un profesor care utilizează etichetarea si ironizarea elevilor 

ca metode didactice nu poate obţin edecât antipatie şi refuzul participării la efortul comun. 

Cuvinte cheie: învăţare centrată pe elev, consiliere, orientare, încredere, progres. 

 

Încep această lucrare cu interesantul citat despre educaţie a sociologului şi filozofului de 

origine canadiană William Allin: „Educaţia nu este răspunsul la întrebare. Educaţia este calea spre 

răspunsul la toate întrebările”. 

Există vreo 6.50 milioane de profesori care lucrează în Europa şi al căror rol este esenţial în educare 

acetăţenilor. Profesorii şi toţi cei implicaţi în câmpul educaţional: părinţi, asistenţi sociali etc. 

reprezintă factorul primordial în dezvoltarea talentelor omenirii. Rolul şcolii şi al profesorului este de 

a forma elevul conform cerinţelor societăţii, să-şi atingă împlinirea de sine şi să dobândească gama 

complexă de cunoştinţe şi de competenţe de care are nevoie în viaţa cotidiană. Activitatea dascălilor 

vizează consilierea şi orientarea elevilor către alegerea unei cariere, cât şi crearea la elevi a unei 

atitudini pozitive faţă de viaţa şcolară şi propria lor devenire. Profesorii din instituţiile şcolare sunt 

mediatorii între o lume în schimbare rapidă şi elevii care se pregătesc să facă primii lor paşi. Climatul 

în care ei se dezvoltă, trebuie să fie unul favorabil, iar această răspundere trebuie să o poarte familia 

si şcoala deopotrivă. 

Când şcoala reuşeşte  să transmită informaţii raţionale reuşita elevilor este sigură. Privit de pe 

pozițiile orientării tradiţionaliste, rolul profesorului este de a păstra cunoştintele şi a le transmite 

generaţiilor tinere. Cu alte cuvinte, profesorul apare ca un intermediar menit a străbate spaţiul spiritual 

dintre generaţii pe acelaşi drum bătătorit, între mijloacele tradiţionale şi achiziţiile moderne ale 

învăţământului. Astfel toate popoarele atente la viitorul lor văd în profesor un factor cheie pentru 

educaţie. Profesorul trebuie să lucreze de aşa manieră încât să asigure în relaţiile sale cu elevii o 

atmosferă sinceră şi deschisă, generatoare de încredere reciprocă, adevarată sursă de optimism și 

generozitate. Pentru a fi un bun profesor sunt necesare o serie de competenţe: 

● cunoaşterea materiei predate; 
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● capacitatea de a stabili legături şi practică; 

● capacitatea de înnoire a cunoştinţelor, în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei. 

După opinia unor autori [H. Morine şi G. Morine] rolurile didactice principale ale profesorului 

sunt în prezent următoarele: furnizor de informaţie; model de comportament; creator de situaţii de 

învăţare; consilier şi orientator; evaluator şi terapeut; organizator şi conducător. Aceste competenţe 

şi roluri didactice ale profesorului fac parte din categoria mai largă a finalităţilor educaţiei. 

A educa, alături de a instrui, înseamnă, pentru profesor: folosirea unor metode care să formeze 

elevilor atenţia pentru munca independentă, să dezvolte virtuţi sociale, să întărească includerea 

elevilor în propria valoare, ajutându-i să-şi găsească identitatea. A educa înseamnă a desfăşura 

activitatea sub semnul unor categorii morale, consiliindu-i pe elevi să ia distanţă critică faţă de 

atitudinile și performanţele proprii, dezvoltându-le aptitudinea de a stabili contacte pozitive şi de a 

analiza critic propriile prejudecăţi. Înainte de a transmite valori cognitive, profesorul transmite valori 

morale şi îi asistă pe elevi în însuşirea acestora, prin sublinierea importanţei unor sentimente precum 

cel de satisfacţie a reuşitei, cooperării, respectului pentru realizări. Clasicul pedagogiei germane, 

Herbart, a spus că “valoarea omului nu rezidă în cunoştinţe, ci în voinţă”. Rolul de educator al 

profesorului, crede Herbart, este acela de a trezi virtuţi şi de a forma caractere. 

Profesorul ca factor cheie în educaţie nu este eliminat ci este de neînlocuit din învăţământul românesc. 

Proiectarea activităţii de predare constituie o piatră de încercare pentru orice cadru didactic. Succesul 

unei lecţii este garantat de buna pregătire şi anticipare a secvenţelor inctructiv-educative de către 

profesor. Elaborarea unei lecţii constituie un act de creaţie, prin care se imaginează şi se construiesc 

momentele ei principale, dar şicele de amănunt. Pentru aceasta, profesorul trebuie să aibă o bună 

pregătire de specialitate, o pregătire metodică, o instrucţie pedagogică şi o experinţă în material de 

predare. Pe de altă parte profesorul în calitatea esenţială de om, aduce elevului modele 

comportamentale, insuflă, uneori fără voia sa, o atitudine de un anume fel faţă de o disciplină, slujbă, 

faţă de om. 

În educaţia elevilor profesorul trebuie să ţină cont de noile tehnologii moderne din învăţământ. 

Mijloacele învăţământului tradiţional nu pot face faţă avalanşei de cunoştinţe din domeniile de 

activitate din societatea noastră, şi astfel în sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii 

informaţionale – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. Educaţia elevului modern trebuiesă se 

orienteze către o educaţie continuă, capabilă să-l pregătească pe elev oriunde s-ar afla şi nelimitat în 

timp. Învăţământul virtual este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de predare/învăţare şi 

tehnologiile informaţionale - ICT (Information and Communication Technology). La nivel mondial, 

se fac investiţii substanţiale în programele de pregătire a profesorilor în domeniul ICT. Internetul a 

devenit obiect de studiu în multe instituţii de învăţământ (datorită tehnologiilor foarte complexe pe 
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care le implică, însă nu numai din aceastăcauză), dar şi veritabilă sursă bibliografică şi imagistică 

pentru prezentarea lecţiilor sau pregătirea temelor. 

În învăţământul modern, stilul şi conţinutul raporturilor dintre profesori şi elevi sunt puternic 

influenţate de mijloacele didactice prin care se realizează funcţia informaţională a învăţământului. 

Mijloacele moderne (audio-vizuale) schimbă ansamblul funcţiilor pedagogice ale profesorului. 

Avansultehnologiei informaţionale schimbă radical modul nostru de viaţă, de comunicare cu ceilalţi, 

de recepţionare a informaţiilor. În secolul următor este de aşteptat ca rolul calculatorului în viaţa 

noastrăsă fie esenţial; orice elev va trebui să stăpânească acest domeniu pentru a obţine cu uşurinţă 

ceea ce îşi doreşte. Folosirea calculatorului poate fi şi o lectie de logică; elevul înţelege regulile după 

care funcţionează computerul şi lucrurile din viaţa sa se vor desfăşura sub semnul ordinii. Este 

necesară dotarea şcolilor cu calculatoare pentru ca elevul să beneficieze de această modalitate de a-

şi croi drum spre viitor, ajutat de profesorul său. Astfel profesorul alături de noile tehnologii de 

învăţare reprezintă o punte pentru atingerea unui nivel de performanţă cât mai ridicat. Pentru aceasta 

elevul este îndemnat să îşi stabilească o strategie de învăţare iar profesorul o strategie de predare. 

Cadrele didactice trebuie să formeze o echipă cu elevii, să devină facilitatori, îndrumători ai 

acestora, fără a se limita la transmiterea de informaţii şi evaluarea cantitativă a elevilor. Învăţarea 

centrată pe elev porneşte de la ideea că elevul nu trebuie să reproducă, ci să fie responsabil de propria 

dezvoltare, atât din punct de vedere social cât şi profesional. Rolul profesorului implică analiza 

fiecărei situaţii de învăţare, organizarea actului educaţional şi adaptarealui la specificul elevului, 

evaluarea personală şi colectivă a întregului proces. 

Astfel elevul cunoscându-şi punctele forte, va reuşi să se adapteze mai repede să folosească 

tehnologiile informaţionale apărute şi să îşi susţină astfel dezvoltarea profesională. 

Închei lucrarea cu speranţa că va prezenta interes pentru toate cadrele didactice. 

 

Note bibliografice: 

1. Cucoş, C. (1996), Pedagogie, Polirom, Iaşi. 

2. Cristea, S. (1996), Pedagogie, Hardiscom, Piteşti. 

3. Creţu, R.Z. (2005), Evaluarea personalităţii, Polirom, Iaşi. 

4. Ionescu, M. (1995), Didactica modernă, Dacia, Cluj-Napoca. 

5. Jinga, I., Fătu, S. (1997), Învăţarea eficientă, Corint, Bucureşti. 

6. Jinga, I., Petrescu, A., Gavotă, M., Ştefănescu, V. (1996), Evaluarea performanţelor şcolare, Afeliu, Bucureşti. 
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COLAJ DE METODE ŞI TEHNICI DE LECTURĂ 

 

Prof. Melinte Mihaela, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galaţi 

 

Metodele de lectură sunt o reflecţie a ieşirii din rutină şi sporesc motivaţia elevilor, ceea ce 

determină o autonomie în gândire. Aceste metode şi tehnici sunt destinate Cercurilor/Atelierelor de 

lectură, acele activităţi didactice, desfăşurate într-un cadru curricular sau extracurricular, al căror 

scop este aprofundarea competenţelor de receptare a diferitelor tipuri de texte literare,  mai ales prin 

activităţi practice. 

Cuvinte cheie: lectură, metode, tehnici, Ateliere, texte  

 

I. Discul rolurilor 

Atribuirea de roluri înseamnă asumarea unor comportamente, fapt ce va lua în calcul alocarea 

rolurilor în funcţie de resursele personale ale elevilor. 

Moderatorul: acesta va menţine discuţiile, va introduce fiecare rol şi fiecare secţiune de dezbatere. El 

prezidează discuţia, are abilităţi de comunicare, este o persoană care lucrează prin alţii. 

Sintetizatorul: rolul său este să realizeze rezumatul subiectului punctând ideea centrală. 

Interogatorul: acesta va trebui să conceapă o listă cu întrebări pentru ca grupul să poată discuta pe 

marginea lor. Nu trebuie să îşi facă griji în privinţa detaliilor pentru că scopul lui este să ajute colegii 

să vorbească, să discute etc. 

Conectorul: este cel care face conexiuni între carte şi restul lumii, între carte şi alte cărţi citite, între 

carte şi propria viaţă, îndemnându-i şi pe ceilalţi să procedeze la fel. 

Ilustratorul: se ştie că cititorii eficienţi îşi creează întotdeauna în minte imagini în timp ce citesc. 

Rolul ilustratorului este de a ilustra, de a desena o scenă care s-a petrecut în carte. 

Luminatorul literar: rolul său este de a stabili şi evidenţia câteva secţiuni speciale, paragrafe, cu scopul 

de a-i ajuta pe colegi să se întoarcă către paragrafele interesante şi cu o semnificaţie puternică. Deci 

rolul său este de a sugera şi furniza material pentru discuţie. 

Investigatorul sau Detectivul: rolul acestuia este „să sape” după mai multe informaţii, chiar informaţii 

pertinente despre viaţa autorului etc.  

Responsabilul cu vocabularul: rolul este de a căuta cuvintele cheie, de a găsi în prealabil sensul 

acestora şi chiar de a fi pregătit să-l discute cu ceilalţi. 

II. Eseul de cinci minute 

Se foloseşte mai ales în etapa de reflecţie, la sfârşitul lecturii, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi adune 

ideile legate de tema cărţii şi pentru a le oferi celorlalţi o idee mai clară despre ceea ce au citit. Eseul 

de cinci minute reprezintă un adevărat feed-back. 
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III. Metoda Jurnalului Dublu permite cititorilor să coreleze ceea ce au citit cu experienţa 

lor personală, cu cunoştinţele anterioare; să mediteze la semnificaţia pe care o are un conţinut 

informaţional pentru fiecare din ei. Fiecare cititor alege din text un pasaj care l-a impresionat în mod 

deosebit. Coala de hârtie este împărţită în două: în partea stângă va fi scris fragmentul ales, iar în 

partea dreaptă se notează comentariile personale referitoare la acel pasaj.  

IV. Cineva /Dorea/ Dar/ Astfel 

Această strategie se constituie într-o schemă a naraţiunii şi îi ajută pe elevi să scrie un rezumat al unei 

povestiri. 

Cineva - este naratorul. 

Dorea - acţiunea pe care o face. 

Dar - este cauza care declanşează acţiunea.  

Astfel - este consecinţa, efectul a ceea ce se întâmplă. 

V. Interviul despre lectură 

1. Ce ţi-a plăcut în această carte? 

2. Ce nu ţi-a plăcut? 

3. Ce ai simţit pe parcursul lecturii? 

4. Cum a început textul? 

5. Cum s-a terminat? 

6. Ai anticipat finalul? 

7. Care este conflictul poveştii? 

8. Care sunt personajele? 

9. Te recunoşti în vreunul dintre personaje?  

10. Au fost personajele credibile? De ce?/De ce nu? 

11. Te poţi gândi la trei cuvinte prin care să descrii această carte? 

12. Ce ai înţeles din această carte? 

13. Care este punctul forte al cărţii? 

14. De ce  recomanzi cartea şi altora? 

VI. Scrisorile  

Reprezintă scurte epistole pe care elevii şi le trimit între ei în timpul activităţii de lectură. Ei trebuie 

să noteze rapid şi concentrat impresiile de moment. Prin acest instrument se încurajează schimbul de 

impresii asupra unei cărţi. De asemenea ele pot fi scrise doar pentru a prezenta o carte cuiva. Sunt 

cazuri în care sunt scrise de către elevi şi adresate autorului (a cărui carte o citesc la un moment dat).  

VII. Imagini: Elevii vor privi imaginile textului și vor prezice care este subiectul cărţii. 
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VIII. Graficul Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat: Folosind un tabel cu trei coloane sau pagini, 

elevii vor scrie ceea ce ştiu despre subiect, iar apoi se adaugă întrebări despre ce vor să ştie, şi la final 

vor completa cu ceea ce au învăţat despre text. 

IX. Şapte etape 

Predicţiile:Ce crezi că se va întâmpla în această carte, pornind de la titlul ei, sau de la ilustraţia 

copertei? Vizualizează: Crează-ţi în minte scenariul cărţii (timp, spaţiu, personaje, episoade etc.); 

Întreabă-te! Pune-ţi întrebări despre text ca să observi dacă totul capătă un sens; Creează legături: 

Creează legături cu tine şi cu textul citit, sau chiar cu alte cărţi citite; Identifică:Găseşte ideea centrală 

a textului; Evaluează:Formulează o opinie despre ceea ce ai citit; Citeşte activ! Înaintea lecturii: Ce 

poţi spune despre semnificaţia titlului? Ce sugerează imaginile cărţii sau ale coperţii? Care crezi că 

va fi tema cărţii? 

X. Jurnalul de lectură 

Prin intermediul jurnalului este încurajată exprimarea liberă a impresiilor, sentimentelor, trăirilor 

provocate de lectură, monitorizându-se propria înţelegere asupra textului citit. 

Un jurnal de lectură ar putea conţine: lista cărţilor citite de către elevi; lista cărţilor propuse de către 

profesor; consemnarea reflecţiilor pe marginea celor citite; 

XI.Lanţul evenimentelor 

Poate fi folosit pentru a-i ajuta pe cititori să înţeleagă succesiunea evenimentelor şi chiar să descrie 

câteva detalii ce se leagă de acele evenimente.  

De exemplu: 

Evenimentul 1 Detalii 

Evenimentul 2 ........................................... 

Evenimentul 3 ........................................... 

Evenimentul 4 ........................................... 

 

XII. Piramida evenimentelor conţine în ordine: 

Numele protagonistului 

Două cuvinte care descriu personajul 

Trei cuvinte care descriu reperele spaţio-temporale 

Patru cuvinte care descriu un episod important 

Cinci cuvinte care descriu ideea principală 

 

Note bibliografice 

Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu, Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45, 2003. 

Revista cercurilor de lectură nr. 1, 2, 2008-2012, Casa Cărţii de Ştiinţe, Cluj-Napoca. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE 

 ÎN REALIZAREA ACȚIUNILOR EDUCAȚIONALE 

 

Prof. înv. preșcolar Nechita Andreea și Manoliu Teodora, Școala “Alexandru cel Bun”, Bacău 

 

Termenul de „parteneriat școală-familie” este folosit pentru a sublinia faptul cã şcolile şi  

familiile împart responsabilitãţile care vizeazã copiii, prin suprapunerea sferelor de influenţã.  

Şcoala este un mediu social organizatoric în care universul copilului se extinde depăşind 

constrângerea dependenţei materne. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe 

care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate.  

Deschiderile oferite de transformările produse în societatea românească de după 1989 în 

procesul instructiv mi-au permis să iniţiez o serie de activităţi educaţionale ce depăşesc cu mult 

graniţele orelor de curs având convingerea că numai printr-o deschidere largă spre cunoaştere ne 

putem păstra şi conserva valorile, ne putem înţelege mai bine, ne putem numi „oameni ai planetei” şi 

mai ales ne putem cunoaşte şi ne putem îndeplini visurile şi aspiraţiile. 

Toate aceste convingeri le putem transmite copiilor, oamenilor ajutându-i să înainteze 

folosindu-ne de experienţa profesională, actul pedagogic, de creativitate şi chiar de îndrăzneală uneori 

temerară. Alături de şcoală, care asigură maxima comunicare între generaţii, familia şi comunitatea 

au o deosebită valoare în formarea personalităţii copilului. Fiecare om vine pe lume cu o anumită 

zestre nativă, apoi graţie climatului afectiv din familie, copilul cunoaşte lumea din jur printr-un 

permanent dialog cu cei mari, învaţă şi poate să iubească, comunică, se ghidează după anumite 

modele, imită diferite acţiuni până îşi formează propriile valori, propriile principii despre lume despre 

viaţă. Lecţiile cu accentuat caracter practic, care obligă la observaţie, la intervenţie personală, dar şi 

la cooperare plac şi descătuşează energiile mintale şi sufleteşti. Limbile se dezleagă cu uşurinţă şi 

bucuriile reuşitelor vor fi evidente. Întrebaţi la  activitate educativă/consiliere în cadrul orelor de 

Dezvoltare personală, sau cu orice altă împrejurare: „Ce vreţi să deveniţi?” primim răspunsuri ca: 

învăţător, primar, popă, doctor ca și tati, poliţist dar şi domnişoară, mamă etc. 

Exemple de prezentare a modelelor comportamentale sunt multe, dar, ca dascăl, modelator de 

suflete trebuie să doreşti să creezi acea comuniune familie - şcoală  în primul rând fiind sincer cu tine 

însuţi şi cu ceilalţi în tot ce faci şi ce grăieşti, fiind dispus să înveţi mereu, alergând alături într-o cursă 

pentru cunoaştere către un ţel. Familia este elementul de bază al societăţii; de sănătatea şi durabilitatea 

ei depinde trăinicia peste veacuri a speciei omeneşti. Atunci când familia este cinstită după cuviinţă, 

societatea progresează, iar atunci când este subminată de diferiţi factori societatea însăşi se clatină.  

Şcoala este un mediu social organizatoric în care universul copilului se extinde depăşind 

constrângerea dependenţei materne. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe 
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care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate.   Relaţia şcoală-familie una în care 

fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la 

tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le 

comportă această acţiune. Educaţia moral-civică urmăreşte formarea acelui set de competenţe civice 

necesare şi suficiente, pentru a face din copil un locuitor al cetăţii, un bun cetăţean. Această sarcină 

nu trebuie să se realizeze doar de către şcoală ci, de acest lucru trebuie să se preocupe şi familia, 

pentru că aici se formează copilul în primul stadiu, şi, mai târziu trebuie implicată şi comunitatea. 

Formarea unor viitori cetăţeni activi, responsabili începe, în elementele esenţiale, cu motivarea 

elevilor pentru calitatea muncii, pentru deprinderi temeinice de muncă ce conduc la performanţă, cu 

aplicarea cunoştinţelor filtrate de o gândire critică. 

Implicarea părinţilor a condus la conştientizarea rolului lor în educaţia intra şi extracurriculară 

la nivel şcolar şi le-a suscitat dorinţa de a se implica mai mult material şi logistic, în realizarea tuturor 

activităţilor propuse de învăţător . 

A forma um bun cetăţean, a-l învăţa pe copil să-şi construiască civilitatea înseamnă a-l instrui 

şi a-l educa civic. Necunoaşterea, ignoranţa poate fi şi este de multe ori cauza comportamentelor 

reprobabile. Pentru ca orele de Educație pentru societate/ Educaţie civică să aibă efectul scontat 

trebuie respectate unele cerinţe: predarea, învăţarea lecţiilor de Educaţie pentru societate/ Educație 

civică trebuie să se facă interdisciplinar, să se folosească toate resursele şi posibilităţile: lecţiile să fie 

axate pe achiziţionarea de trăiri, atitudini, sentimente. În realizarea sarcinilor educaţiei civice trebuie 

implicaţi mai mulţi factori nu numai şcoala, ci, trebuie să implicăm pe cât se poate familia. 

Este drept şi corect ca dascalii sã vadã în pãrinţii elevilor nu nişte spectatori muţi  şi nici veşnic 

nemulţumiţi, ci adevãraţi colaboratori în formarea moralã a copiilor. Vizitele cât mai dese ale 

pãrinţilor la şcoalã şi ale dascalilor acasã la copii, participarea consecventã la şedinţele cu pãrinţii, 

dezbaterile , lectoratele cu pãrinţii rãmân cãi verificate de eliminare a psihologiei greşite pe care o 

mai au unii pãrinţi cu privre la dascali.In toate cazurile de intalniri, contacte , proiecte,raporturi 

mutualetrebuie implicati in mod egal copii ca parteneri de dialog si ca beneficiari a unor conditii 

si/sau servicii educationale de calitate necesare dezvoltarii armonioase a personalitatii lor . Insa nu se 

pot proiecta ,initia si realiza activitati de consiliere , orientare scolara si profesionala in conditii de 

parteneriat decat cu participanti activi,constienti,responsabili, sensibili la evolutia si problematica 

reala a copiilor lor.Parteneriatul este eficient si cooperarea devine rodnica atunci cand partenerii de 

interactiune au motivatii  ,disponibilitati si atitudini prosociale , competente psihosociale de 

relationare autentica , de cunoastere obiectiva , de informare sincera ,de comunicare deschisa, de 

respect reciproc, de evaluare realista, de intelegere si reglare optima intre ei. Parteneriatul real 

presupune cunoastere, informare, documentare, implicare activa si responsabila din partea 
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colaboratorilor participanti la dezbaterea temelor/problemelor psiho-socio-pedagogice pentru a se 

crea conditii favorabile copiilor ca sa-si poata dezvolta la adevarata valoare potentialul individual si 

propria personalitate .Dupa  G. Leroy(1974), comportamentul copilului “difera dupa cum traieste 

solitar sau in colectiv si depinde, intr-o mare masura, de natura relatiilor cu partenerii.Maturizarea nu 

aduce decat potentialitati pe care interactiunile sociale trebuie sa le actualizeze. 

 

Note bibliografice: 

- Baran Pescaru, A., Parteneriat în educație, Editura Aramis, București, 2004 ; 

- Bonchiș,  E., Familia și rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, Iași, 2011; 

- Iosifescu, Ş. (coord.), Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Bucureşti, ISE -MEC, 2001; 

- http://www.asociatia-profesorilor.ro/Parteneriat-familie-scoala.html, consultat în data de 21.01.2015); 

- http://www.cedu.ro/ro/presa.html, consultat în 14.02.201 
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PROGRAM PENTRU ELEVII CLASEI A IV-A 

 

„TREC LA GIMNAZIU” 

Coordonator: Opincariu Florina, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

 

Trecerea la ciclul gimnazial presupune mai multe schimbări care pot determina dificultăţi în 

adaptarea la noile cerinţe. Aceste dificultăţi pot avea repercursiuni precum: scăderea randamentului 

şcolar şi a motivaţiei şcolare, creşterea absenteismului, înrăutăţirea relaţiilor cu părinţii şi cadrele 

didactice, apariţia unor comportamente de risc. De aceea am propus o serie de activităţi cu elevii şi 

părinţii acestora pentru a evita eventualele repercursiuni ale inadaptării şcolare. Implementăm acest 

program la cele două clase a IV a sperând într-o adaptare ulterioară fără dificultăţi . 

SCOP :  

Reducerea impactului pe care tranziţia de la învăţământul primar la cel gimnazial îl poate avea asupra 

copilului şi familiei. 

OBIECTIVE :  

Părinţi şi cadre didactice :  

1. Informarea în privinţa riscului de inadaptare şcolară la trecerea între ciclul primar şi cel 

gimnazial; 

2. Oferirea de materiale suport (sugestii); 

Elevi :  

3. Autocunoaşterea şi acceptarea necondiţionată a propriei persoane şi a celorlalţi;  

4. Dezvoltarea abilităţilor de adaptare, creşterea autoeficacităţii; 

5. Managementul timpului acordat învăţării precum şi al timpului liber. 

GRUP ŢINTĂ :  

o Elevi de clasa a IV-a 

o Părinţii acestora 

o Cadre didactice  

ECHIPA : 

Profesor consilier școlar: Opincariu Florina- coordonator 

Profesor invatamant primar: Vătămănescu Margareta  

Profesor invatamant primar: Antohe Cristina 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

Trecerea de la un stadiu de învăţământ la altul, încheierea ciclului primar şi începerea celui 

gimnazial presupun mai multe schimbări care, la unii copii, pot determina dificultăţi în adaptarea la 

noul sistem. Dintre elementele noi cu care copiii trebuie să se confrunte,  pot fi enumerate :  
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 schimbarea învăţătoarei cu un număr mai mare de profesori; 

 metode de predare – evaluare diferite; 

 schimbarea sistemului de notare (de la calificative la note) 

 creşterea numărului de materii, al cantităţii de informaţie pe care elevul trebuie să o 

asimileze etc. 

Dificultăţile de adaptare ar putea avea ca repercusiuni : 

 scăderea motivaţiei şcolare; 

 modificarea negativă a randamentului şcolar; 

 creşterea absenteismului; 

 recurgerea la comportamente de risc (fumat, alcool); 

 înrăutăţirea relaţiilor familiale, îngreunarea comunicării cu adulţii; 

 creşterea nivelului de stres şi agitaţie al copiilor; 

 scăderea nivelului de toleranţa la frustrare;  

 însingurare, anxietate, închidere în sine. 

Pentru a se evita aceste eventuale repercusiuni ale neadaptării la noul sistem de învăţământ se 

propune următorul program de prevenţie care va consta în desfăşurarea câtorva activităţi cu elevii 

claselor a IV-a, precum şi cu părinţii acestora. 

Materialul este structurat pe câteva direcţii :  

1. Motivaţia proiectului, obiective 

2. Partea teoretică – în care sunt introduse conceptele de adaptare / dezadaptare şi mai specific 

cele de adaptare / inadaptare şcolară 

3. Sugestii pentru părinţi  

4. Activităţi care pot fi realizate cu clasa 

5. Anexe 

INTRODUCERE 

Există adaptare, spune J. Piaget (1965), atunci când organismul se transformă în funcţie de 

mediu, iar această transformare are ca rezultat un echilibru al schimbărilor între mediu şi el, favorabil 

conservării sale. Potrivit concepţiei lui Piaget, cu viaţa psihică se petrece un fenomen asemănător. 

Aşa cum organismul recurge la permanente schimburi cu mediul înconjurător, pentru a rămâne în 

acord cu acesta şi pentru a menţine echilibru cu mediul său interior, tot aşa sistemul psihic uman nu-

şi poate asigura unitatea internă şi armonia cu exteriorul decât dacă dovedeşte plasticitate 

comportamentală: pe de o parte, o sincronizare cu cerinţele mediului în limitele resurselor 

individuale, respectiv o modificare a comportamentului persoanei în funcţie de cerinţele mediului 

socio-cultural („acomodare”), iar pe de altă parte, o transformare a condiţiilor de mediu în funcţie de 

scopurile şi aspiraţiile individuale ale persoanei („asimilare”). Aceste doua moduri de acţiune, 
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interdependente, se combină fără încetare pentru a menţine starea de echilibru la un nivel cât mai 

stabil. 

Adaptarea de tip psihologic, presupune, aşadar, asimilarea de noi cunoştinţe şi valori, dar şi 

renunţări la atitudini sau valori personale, care se dovedesc nefuncţionale (pentru că sunt considerate 

inacceptabile de către societate). 

Atât mediul familial, cât şi cel şcolar, iar apoi cel profesional şi social, îl obligă pe copil să se 

supună acestui comportament continuu de adaptare si remodelare în funcţie de cerinţele şi exigenţele 

mediilor respective. 

Adaptare / dezadaptare – definirea conceptelor 

Din perspectiva piagetiană, dezadaptarea desemnează incapacitatea persoanei de a realiza, în 

mod echilibrat, procesele de „asimilare” şi „acomodare”. Caracteristic persoanei dezadaptate este 

ignorarea constantă sau respingerea voită a cerinţelor şi exigenţelor exterioare, supralicitând în 

schimb dorinţele şi trebuinţele individuale. Poate fi însa şi situaţia inversă, prezentă mai mult în 

cazurile patologice, când persoana ajunge atât de dezamăgită de ea însăşi încât îşi ignoră orice opţiuni 

sau preferinţe personale lăsându-se în „voia sorţii.” 

 Prin urmare, spunem că o persoană este cu atât mai bine adaptată, cu cât are mai frecvente şi 

mai profunde schimburi interpersonale echilibrate cu ceilalţi din jur şi cu diferiţi factori ai ambianţei 

sociale. 

 În alţi termeni, comportamentul adaptativ exprimă, din perspectiva psihologică, „eficienţa sau 

gradul în care individul atinge standardele independenţei personale şi ale responsabilităţii sociale 

cerute de grupul social căruia îi aparţine.” (Grossman, 1973). 

Adaptarea / inadaptarea şcolară – adaptare pedagogică, adaptare relaţională 

 O condiţie esenţială a adaptării şcolare o reprezintă realizarea concordanţei între cerinţele 

obiectivelor instructiv-educative şi răspunsul comportamental adecvat al elevului faţă de acestea. Cu 

alte cuvinte, esenţa adaptării şcolare constă în ajustarea reciprocă a procesului de educaţie, pe de o 

parte, şi a caracteristicilor de personalitate, pe de altă parte. 

Vom spune că un elev este adaptat atunci când realizează în egală măsură, adaptarea pedagogică şi 

adaptarea relaţională. 

 Adaptarea pedagogică desemnează răspunsul adecvat al elevului la cerinţele şi exigenţele de 

ordin instructiv, respectiv disponibilitatea acestuia de a-şi însuşi informaţiile transmise şi de a le 

operaţionaliza într-un mod eficient, creativ. 

 În evaluarea adaptării de tip pedagogic trebuie luaţi în considerare indicatori referitori la: 

 gradul de operaţionalizare a cunoştinţelor însuşite; 

 nivelul de dezvoltare al aptitudinilor; 

 discordanţa între nivelul de performanţă şi nivelul de aspiraţie; 
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 experienţa subiectivă a eşecului la învăţătură. 

Adaptarea relaţională se referă la capacitatea elevului de a relaţiona cu cadrele didactice şi cu 

ceilalţi elevi, de a interioriza normele şcolare şi normele sociale acceptate. Cu alte cuvinte, adaptarea 

relaţională exprimă orientarea şi stabilitatea atitudinilor elevului faţa de ambianţa şcolară. 

Copilul inadaptat este cel al cărui comportament, indiferent de cauză, îl împiedică să 

beneficieze de experienţele educaţionale şi sociale obişnuite, atât în şcoală, cât şi acasă. Orice 

conduită de devianţă şcolară presupune implicit o formă de inadaptare. Este foarte dificil de stabilit 

o diferenţă specifică între cei doi termeni. Dacă avem în vedere faptul că indicatorul predictiv cel mai 

puternic al adaptării şcolare este succesul şcolar şi că există unii elevi bine adaptaţi, dar care manifestă 

conduite deviante, atunci "devianţă şcolară" presupune o accepţiune mult mai largă decât cea a 

conceptului de "inadaptare şcolară". 

 

Activităţi de realizat la clasă: 

1) Oglinda mea 

2) În vizită la gimnaziu  

3) Care este diferenţa? 

4) Roata emoţiilor  

5) Abilităţi de adaptare  

6) Autoeficacitate 

7) Cum îmi utilizez timpul? 

 

Note bibliografice: 

Băban, Adriana (2001) - Consiliere vocaţională, editura Psinet; 

Cosmovici, Andrei; Iacob,Luminiţa (1999) - Psihologie şcolară, editura Polirom; 

Drugaş, Ioana; Bârle, Delia (coord.)(2008), Educăm şi vindecăm prin... poveşti, editura Universităţii din Oradea; 

Lemeni, Gabriela; Porumb, Mihaela (2004), Consiliere şi orientare, Clasele V-VIII, ed. ASCR; 

Vernon, Ann (2006) - Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţie raţional-emotivă şi comportamentală, editura  

ASCR. 
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DE CE EDUCAŢIA FIZICĂ? 

 

 Prof. Oprescu Daniel Dragoş, Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău 

 

În esență, educația fizică este formată dintr-un ansamblu de acțiuni care contribuie la 

dezvoltarea personalității elevului, prin potențarea calităților psihofizice ale acestuia și prin 

asigurarea unui echilibru între ele. Ca atare, optica potrivit căreia educația fizică ar fi doar o 

,,joacă”, un mijloc de destindere și o dexteritate după o activitate intelectuală mai intensă, nu are un 

temei științific și nici nu este validată de practică. 

Cuvinte cheie:  educație fizică, personalitate, calitate, acțiune, științific. 

 

 O componentă importantă a formării personalității prin care se urmărește dezvoltarea 

armonioasă și sănătoasă a individului din punct de vedere biologic, în conformitate cu sintagma lui 

Juvenal, „Menssana in corpore sano”, este educația fizică. 

 Rolul educației fizice a fost evidențiat și susținut din antichitate și până în zilele noastre, la 

fel și sportul, ca mijloc de consolidare a personalității umane. Sunt suficiente argumentele ce vin în 

sprijinul susținerii acestei idei a unor mari gânditori si pedagogi ai timpurilor, cum ar fi: Fr. Rabelais, 

M. Montaigne, J. A. Comenius-Komensky, J. Locke, J. J. Rousseau, etc. 

 Din comoditate, din ignoranță, ori din necunoaștere, spunem prin comunicarea cotidiană, 

sport în loc de educație fizică,disciplină ce figurează în curriuculum-ul școlar. Să argumentăm cum 

se manifestă comoditatea în vorbirea liberă a elevilor, chiar și a cadrelor didactice, de regulă, altele 

decât cele care predau această disciplină…! Deja, cuvintele „educație” și „fizică”, pe lângă faptul că 

înseamnă efortul mușchilor feței, aduc repulsie față de actul de educație, ca modificare a modelului 

nostru de personalitate, incertitudine față de valabilitatea legilor fizicii, într-o lume guvernată de 

teoria haosului. Credem că ignoranța este, pe lângă o economie de cuvinte ce aparțin vocabularului 

fundamental, o saturație nejustificată față de comunicarea inteligentă cu cartea și cu sensibilitatea 

celorlalți. Ajungem la cea de-a treia judecată, necunoașterea, dată atât de absența informațiilor 

teoretice, cât și de refuzul de a recunoaște beneficiile unui corp supus la acțiunile forțelor de frecare, 

întindere, tracțiune, compresiune și forfecare. 

 Educația fizică nu este un moft, ci un imperativ al armonizării minții, trupului și spiritului. 

Obiectivele operaționale proiectate în conținuturile produselor școlare, aduc în imaginea apropiată 

comportamentele, performanțele și mediile în care se creează ele, prin ședințele practice de învățare, 

demonstrative sau combinate, specifice educației fizice. 

 Immanuel Kant recunoștea că omul nu poate deveni om fără educație. Dar ce înseamnă om? 

Cu siguranță,omul are minte, trup, spirit și morală, averi pe care nu și le poate spori decât prin 

practică, răbdare și perseverență. Unde învățăm sa fim perseverenți? Pretutindeni, inclusiv, sau, mai 
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ales la școală, sub îndrumarea transmițătorului de inteligență conceptuală, profesorul de educație 

fizică, liderul îndreptățit să măsoare, să aprecieze și să decidă tot ceea ce este benefic pentru corpul 

nostru. Există însă și alte opinii referitoare la necesitatea și rolul educației fizice sau chiar de ordin 

conceptual. Astfel, M. Calin (1996) analizează educația fizică împreună cu activitatea sportivă, prin 

fuzionarea acestora, delimitând conceptul de educație fizică și sportivă sau, așa cum vom vedea la 

alți autori, în mod deosebit la M. Epuran, se delimitează educația fizică de educația corporală și de 

activitatea corporală, de unde și anumite subramuri ale psihologiei sportive cum ar fi: psihologia 

activității corporale și psihologia educației fizice. 

 Pentru I. Nicola, educația fizică devine o activitate ce are un conținut nu numai acțional ci 

și pedagogic și vizează transformări de natură fizică și psihică, în concordanță cu idealul educațional 

și dezvoltarea integral-vocațională a personalității (I. Nicola, 1994). Ea contribuie deopotrivă, la 

dezvoltarea funcțională a sistemului nervos, asigurând astfel condiții prielnice desfășurării cu succes 

a activității intelectuale. Putem spune că devine complementara educației intelectuale și în mare parte 

educației estetice, implicând multiple valențe de ordin estetic și moral. De asemenea, contribuie la 

formarea trăsăturilor pozitive de conduită și caracter, formează și perfecționează anumite calități și 

trăsături de personalitate dincolo de dimensiunea și componenta cognitiv-intelectuală. 

 În aceeași măsură,educația fizică cere investiții mentale și motrice, dar oferă dinamică, 

respect față de sine, deschidere către ceilalți,curajul de a gândi în perspectivă, voința de a proiecta 

obiective și de a urmări rezultate. 

 La fel ca literatura și/sau matematica, educația fizică, ne învață nu să știm, ci să știm a deveni, 

ceea ce nu este tocmai ușor pentru mentori, pentru discipoli, ori pentru obișnuiții spectatori. 

 Întreba cineva odată despre stil. Lingviștii cred că stilul este expresia comunicațională a unui 

mod de a gândi. Pe același suport al semnificației,pictorii cred că stilul este expresia inteligentă a unui 

mod de a privi,iar profesorii de educație fizică s-au obișnuit să creadă că doar stilul oferă șansa 

înțelegerii bucuriei de a comunica prin inteligența chinestezică. 

 Sensul profund al educației fizice se evidențiază prin aportul  la dezvoltarea armonioasă a 

personalității, prin asigurarea unui echilibru funcțional între componentele acesteia, îndeosebi între 

cea fizică și cea psihică. În consecință, educația fizică nu vizează un scop limitat, intrinsec, acel al 

dezvoltării fizice ci, dimpotrivă, educația fizică – parte componentă a unui sistem – acționează 

concomitent cu celelalte laturi asupra dezvoltării integrale a personalității, stimulând și fortificând 

calitățile psihofizice ale acesteia. 

 Trebuie spus că în sistemul valorilor unei societăți, sănătatea biologică cu indicatorii ei - 

tonusul si forța fizică, armonia și frumusețea organismului, vigoarea biopsihică și starea de echilibru 

psihosomatic - este una dintre valorile vitale care intersectează cu sănătatea naturii  (a mediului 
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ambiant) și sănătatea mintală a omului. Prin aceasta dubla necesitate, educația fizică,dar și cea 

sportivă este condiționată ereditar si ambiental. 

 Ereditatea determină înălțimea, forma corpului uman, structura organelor, limitele dezvoltării 

senzorio-motorii, disponibilitățile motrice și abilitățile atletice, etc.  

Mediul ambiental - și în speță democratizarea vieții sociale - acționează asupra stării de 

sănătate a organismului prin practicile igienice publice și interrelațiile umane, în funcție de 

semnificația atribuită valorilor motrice (fizice), de accesibilizarea și universalizarea exercițiilor fizice 

și sportive și creșterea nivelului de exigență. 

 În privința educației fizice și sportive școlare, pregătirea profesorului vizează o instruire 

specifică, orientată spre cunoașterea psihologiei vârstelor, a caracteristicilor dezvoltării fizice și 

bioritmice a elevilor, dar  și asimilarea metodologiei acestei acțiuni pedagogice. În acest proces de  

instruire, accentul se pune pe asimilarea competențelor profesionale din punct de vedere teoretic și 

aplicativ, concretizate într-o diversitate de capacități și competențe, ce impun: 

 cunoașterea dimensiunilor dezvoltării umane (biologică, psihologică și spirituală); 

 cunoașterea mecanismului motric; 

 abilitatea de comunica cu elevii și de a construi lecția de educație fizică; 

 abilitatea de a aprecia,măsura și evalua corect comportamentul motric și sportiv al elevilor; 

 capacitatea de a stimula elevii pentru activitățile sportive școlare sau extrașcolare și a le 

orienta aptitudinile pentru diferite ramuri sportive. 

 Laturile educației nu sunt percepute și evaluate dintr-o perspectivă unilaterală și autonomă, ci 

ele acționează în mod complementar în procesul formării și consolidării personalității individului. 

 Prin educație îți revezi dialogul interior, înțelegi consecințele previzibile și optezi pentru 

armonizarea relației cu ceilalți. 

 Sportul, pe lângă ecuația cu parametrul constant coeziune, preia constructele create prin 

educație fizică și le adaugă preocupărilor pentru antrenament și perfecționare. Firește, un sportiv bun 

poate ajunge doar cel educat fizic, adică pe lângă inteligență motrică, potențial intelectual, aptitudini 

și emoții asociate, are un mare curaj și simț al onoarei.  

 De ce educația fizică? Simplu, pentru că „Nimic nu îl epuizează și nu îl ruinează mai mult 

pe om decât inactivitatea fizica permanentă” (Aristotel) 
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KEY ELEMENTS IN EVALUATING WRITING AT ADVANCED LEVEL 

 

prof. Diana Popa, Colegiul National “Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 

 

The present article deals with the structural elements the teacher has to bear in mind not 

only when evaluating writing, but mostly when teaching this productive skill. 

Key words: evaluation, writing, process, product, action, rhetorical modes. 

 

The process of teaching, learning and evaluating writing at the advanced level entails a series 

of elements such as: understanding the task, identifying the information to be transferred from the 

task, the reader, the purpose for which it is written, the tone, the kind of writing that is to be done 

(article, report, letter, essay etc.), rhetorical modes, register, paragraphing, understanding the rubric, 

word and time limit. Thus, it is our intention to tackle issues like communication purposes and 

communicative roles assigned in writing, structural elements of writing, unity, coherence, cohesion, 

rhetorical modes, assessing and evaluating writing in order to provide teachers with the necessary 

tools for teaching this skill. 

Evaluation plays a summative role, measuring quality of the content, argumentation and 

structure, as well as of the grammar and vocabulary used, being product-oriented, showing what has 

been learned and finally helping the teacher arrive at an overall grade/score. It concentrates on grading 

and may reflect classroom components other than course content (argumentation, structure) and 

mastery level (fluency, accuracy). These could include discussion, cooperation etc.  

A clear distinction has to be made between assessment and evaluation.  

Assessment has a rather formative function, aiming at the on-going process and improving 

learning, showing how learning is going and identifying areas to be improved. It focuses on learning, 

teaching and outcomes, providing information for improving learning and teaching; it is an interactive 

process between students-teacher, student-student and which informs the teacher how well their 

students are learning what they are teaching. The information acquired is learner-centered, course 

based, frequently anonymous and not graded and it helps the teacher make changes in the learning 

environment, and is shared with students to assist them in improving their learning and study habits.  

The evaluation34 of this skill at the advanced level is in strict connection with the fact that 

writing can be viewed in three basic stances: as an action, a product or a process. Thus, the choices 

the teacher has to make in terms of evaluation tools and criteria will depend on the one of the three 

perspectives it can be viewed from.  

                                                 
34 The term is to be read loosely – it does not refer to grading 
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- As an action – serving the purpose of enhancing one’s learning abilities in general and 

composition skills in particular, writing is to be viewed as a purposeful action. By doing writing 

students are supposed to accomplish something, as it has an aim and it attempts to effect change. In 

other words, writing has/is a purpose and evaluation should be continuous, formative, rather than 

punctual, using systematic observation, verbal appreciation, feedback. 

- As a product - a written item, a text to be read, writing is to be viewed as a complete product 

(as the case with tests and exams) and the evaluation should measure accurately and consistently what 

has or has not been accomplished, it should also backwash the teaching-learning process. In such a 

case evaluation is mostly cumulative. 

- As a process - a means by which the written item is produced, writing is to be viewed as an 

effective or ineffective production process, also considering the stage it is at the moment of the 

evaluation. Evaluation can be either continuous or cumulative. 

Considering this approach on writing, we can set the following evaluation criteria: 

- Purpose (goal, intention, action): the action did/did not accomplish its goals. 

- Product: the text is/is not effectively constructed. 

- Process / production: the writing process was effective/ineffective. 

Traditionally, evaluation focuses on product, checking if the text is well-constructed, well-

organized, whether it has appropriate information or not, if it provides details and evidence in support 

of its arguments, if the sentences and paragraphs are carefully ordered and phrased, if it has spelling, 

grammar and punctuation mistakes. However, teachers who favour a rhetorical view are keener on 

the purpose of writing. Hence, evaluation takes into account issues such as: if the written piece 

achieves its intended effect with its audience, whether the evidence and details collected were 

appropriate or not etc. 

Approaching writing as a process means that effectiveness is assessed differently. The teacher 

should see if the stages of the writing process were correctly conducted (individually or within a 

group). If done collaboratively, the evaluation should take into account issues like: if team members 

worked productively together, if the project was thoroughly researched, if the planning and revision 

processes were effectively performed etc.  

We are of the opinion that writing should be evaluated from all three perspectives presented 

above, provided the teachers set for themselves a suitable evaluative context to allow them to observe 

writing from all these three perspectives (see the lesson project presented in chapter III of the present 

paper pages 78-85). Our recommended grading scheme, shown in the table below, deploys all three 

aspects of writing, the proposed grading standards establishing four major criteria for evaluation 

covering: the rhetorical situation, content and/or reasoning, organization and expression.  
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Because writing is mainly a self-centred activity, students tend to feel overloaded by 

excessively detailed feedback about their writing. Likewise, because most writing can be seen as 

work in progress, considering the writing stages presented in the first chapter of the present paper, 

commenting exhaustively on every feature of a draft is counter-productive. Too many comments can 

make student writers feel as if the teacher is taking control of the paper, not giving them a chance to 

revise their work, thus ruining their self-confidence and casting them one step further away from 

becoming independent learners. 

One very good strategy is to combat this is to decide on the aspects the teacher wishes to focus 

on and explain to the students the evaluation strategy, the criteria as well as present to them the 

evaluation tools (marking schemes, checklists, rubrics, scoring guides etc.). The advantages of such 

an evaluation approach are: 

 it leaves students in control of their writing so that they can consider revising; 

 it offers them the possibility to learn the experience of having written the paper as well as 

from redrafting it; 

 it is a focuses on the positive, constructive side of the evaluation process and builds on 

students’ motivation, self-esteem and autonomy; 

 it gives teachers a sense of dealing with the focus elements of a piece of writing, rather than 

correcting/commenting on every detail that might even be ignored by the student. Students should 

develop the habit of paying more attention to the teacher’s comments/remarks, to the evaluation 

criteria, to what contributed to the making of the final grade, to what they can do to improve/edit their 

work, rather than just look at the final grade and take it as such. 

We recommend that teachers comment discursively only on a few of the most important 

features of a piece of writing, based on the pre-established evaluation criteria for the assignment. 

Write-to-learn assignments should not be marked for grammatical flaws since they are supposed to 

improve fluency. Such tasks are not supposed to be edited although proofreading can be done as 

homework or by peers. Teachers may use a shorthand list with symbols for the annotations on the 

students’ work. Such a tool can be handed in to the students (e.g. GM – may signal a grammar 

mistake, Am – ambiguous idea etc.) at the beginning of the school year, when the teacher can discuss 

with the students the overall evaluation strategy. Hence, the teacher will save valuable time and shift 

from commenting on form to commenting on content and substance. 

Assessment/evaluation tools such as marking schemes, checklists, rubrics, scoring guides etc. 

may be either holistic (evaluate certain writing areas as a whole) and analytic (offer explicit 

information regarding the evaluated aspects). Bean (2011, p. 292) is of the opinion that “the more 

clearly instructors define their marking criteria at the outset of an assignment, the better the final 

product they will receive.” Instructors should “define, in advance, their writing assignment 
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expectations, and put them into scoring guides to help make those expectations explicit to students. 

Students then get a feel for what instructors are looking for and can self-correct as they write the 

assignment”. (Glenn, Goldthwaite and Conners, 2003). Lindemann points out that carefully designed 

rubrics “increase reliability and consistency in marking assignments and reduce marking time” 

(2001). 

A. Check sheets are forms/documents used to collect quantitative or qualitative data 

efficiently in connection with the major criteria set in the writing assignment; 

B. Grading (comment) sheets are forms which give students feedback about all the major 

criteria set in the writing assignment sheet, along with their grades; 

C. Scoring guides – are assessment tools used to judge the quality of student writing by 

offering details regarding the areas evaluated and allotted marks; 

D. Rubrics are grading tools used to evaluate student writing and serve as checklists which 

describe the elements of good writing. 

Assessment/Evaluation tools serve the following purposes: 

 assure that teachers will give students feedback about all the major criteria they set out on the 

assignment sheet. Even simple check sheets which rank students’ performance on each criterion on a 

10-1/5-1/100-1 scale; 

 indicate students’ strengths and weaknesses as writers for a certain assignment. 

 grading sheets, particularly check sheets are time-savers.  

 the comments made by the teacher on just one or two points (typically the major strength and the 

major weakness) will be complemented by the check sheet to fill in for less crucial areas of the paper. 

 can be useful tools for students for self-assessment; 

 communicate grading criteria to students; 

 show the level of achievement or performance for each criteria; 

Though evaluating creative writing and narratives is highly subjective, by following the 

guidelines of the ‘six traits of writing’, teachers can effectively and objectively evaluate the content 

of a student’s writing assignment and grade it. Students may also use these guidelines for self-

assessment, and teachers can use it to assign a grade to a piece of writing as well as offer feedback 

and further guidance. The teacher/student has to assign a mark from 5-1 (5 being the highest and 1 

the lowest) to all the criteria and then add the marks up for a grade. An essay can score a maximum 

of 100 marks + 10 marks extra credit as specified below. 

Types of Writing Rubrics 

There are many types of rubrics, as well as online rubric generators and software which can 

help teachers customize rubrics for various written assignments. Standard writing rubrics are 

designed around grade levels or grade span expectations. Moreover, they are written according to 
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rhetorical modes: persuasive, narrative, or expository. An expository writing rubric usually 

incorporates five areas: 

 1. Meaning: checks if the writing exhibits a solid understanding, analysis, and explanation of 

the writing assignment; 

 2. Development: checks if ideas are backed by relevant details and evidence to support the 

thesis statement; 

 3. Organization: checks if the writing establishes a clear thesis and maintains focus, unity, and 

coherence; 

 4. Language: checks if the writing demonstrates an awareness of the audience and purpose 

through word choice and sentence variety; 

 5. Conventions: checks if the writer uses conventional spelling, punctuation, paragraphing, 

capitalization, and grammar correctly. 

In addition to stipulating the exact criteria to be judged for each aspect, writing rubrics also 

define performance levels, from below basic proficiency to advanced. For example, a rubric might 

describe advanced proficiency in sentence construction as ‘expertly makes use of a variety of sentence 

structures,’ whereas regarding below proficient level is described as ‘the majority of sentences are 

fragments or run-ons.’ 

Evaluating writing can be approached in such a way to enhance students’ autonomy and 

motivation by using specific instruments, engaging students in the learning process and leading their 

way to awareness. We believe that by strengthening students’ cognitive skills and presenting them 

with the means and the context to further improve their learning potential students will master the 

writing skill and handle its difficulties. 

To sum up, it is our strong conviction that writing needs to be approached in its structural 

elements as well as a whole product and as a process. For this, it is essential for teachers to be 

knowledgeable about all the elements related to the job of teaching L2. 
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ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ A TEXTULUI DESCRIPTIV 

 

Prof. Şova Marilena-Lavinia, Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” Bucureşti 

 

Încă din ciclul gimnazial elevii trebuie să-şi însuşească noţiuni fundamentale de teorie 

literară, cu ajutorul cărora vor conştientiza structura operei literare, îşi vor exprima impresiile de 

lectură, interpretările personale. Descrierea literară de tip tablou se învaţă pentru prima dată în 

clasa a VI-a, ceea ce face ca însuşirea acestui obiect de studiu să le creeze elevilor unele dificultăţi, 

cu atât mai mult cu cât textul descriptiv este mai puţin îndrăgit de aceştia. Pentru ca elevii să 

înţeleagă mai bine raportul dintre realitate şi ficţiune, trăsăturile descrierii literare/descrierii 

ştiinţifice, profesorul poate apela la abordarea interdisciplinară a textului descriptiv, la corelaţiile 

literaturii cu geografia (descrierea ştiinţifică) şi arta plastică (desenul).  

Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, descriere, descriptiv, literar 

 

Interdisciplinaritatea se impune ca o exigenţă a lumii contemporane asaltată de  schimbări, 

acumulări cognitive în diferite domenii ale cunoaşterii. Avantajul fundamental al abordării 

interdisciplinare este acela „de a favoriza transferul şi prin urmare rezolvarea de noi probleme, de a 

da vederi mai generale, de a decompartimenta şi de a reduce tentaţia dogmatismului”i. 

Marile teme ale literaturii universale (dragostea, moartea, natura, patria, războiul, geniul, 

destinul etc.) arată problemele cele mai profund şi mai general-umane, dovedind că în centrul creaţiei 

literare stă omul. Literatura le prezintă elevilor multiple şi diverse “experienţe umane dintr-un spaţiu 

geografic şi din perspectiva timpului nelimitat”ii.Se explică astfel interdependenţa literaturii de 

societate, istorie, filozofie, psihologie, educaţie estetică, ştiinţe (geografie, biologie), arte plastice, 

muzică. Indiferent de vechimea la catedră predarea interdisciplinară a literaturii conferă lecţiilor 

calitate, reprezentând o premisă a unui demers didactic de succes. 

Importante noţiuni de teorie literară, precum descrierea literară de tip tablou, descrierea 

ştiinţifică, prevăzute în Programa pentru evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a, se studiază 

pentru prima dată în clasa a VI-a, ceea ce face ca însuşirea acestor obiecte de studiu să le creeze 

elevilor unele dificultăţi, mai ales că se cunoaşte că textul descriptiv este mai puţin îndrăgit de elevi, 

deşi acest tip de text are „capacitatea de a reda realitatea <<adevărată>> sau închipuită, are forţa de 

a cizela fineţea privirii analitice şi a expresiei plastice”iii, fiind evident rolul său formativ pentru 

cultivarea gustului estetic al elevilor, în domeniul literaturii. 

 La comunicare, în cadrul unei ore de aprofundare a noţiunilor descrierea literară şi descrierea 

ştiinţifică, profesorul va opta cu siguranţă pentru abordarea interdisciplinară a temei, descrierea fiind 

întâlnită atât în operele literare, cât şi în operele ştiinţifice. Pentru a fixa principalele caracteristici ale 
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fiecărui tip de descriere este de preferat ca profesorul de limba şi literatura română să vină în sprijinul 

elevilor prin prezentarea unor demersuri didactice adecvate (centrate pe jocuri, activităţi de lectură şi 

scriere creativă) urmărind stimularea gândirii, imaginaţiei şi a creativităţii). Astfel conceptele 

teoretice despre care vorbeam anterior (descrierea literară, descrierea ştiinţifică) devin instrumente 

de analiză. Apelându-se la interdisciplinaritate, la corelaţia dintre literatură (descrierea literară), 

geografie (descrierea ştiinţifică) şi arta plastică (desen), elevii vor înţelege mai bine raportul dintre 

realitate şi ficţiune, diferenţele dintre artă şi ştiinţă, dintre opera literară şi opera ştiinţifică.  

Profesorul va propune compararea unui text literar cu un text ştiinţific, având aceeaşi temă.  

„Soare, pretutindeni soare,  

Foc din zori până-n apus, 

Şi-mprejur dogorâtoare, 

Zori pustii fără coline. 

Nici pe câmp cântări de-albine, 

Nicio pasăre pe sus. 

 

Numai groaza şi fiorul 

Stăpânesc pustiul loc, 

Trenu-şi înteţeşte zborul, 

Mai curând de-aici să scape, 

Din pământ lipsit de ape 

Şi mustrat de-atâta foc.” 

  (George Coşbuc, Bărăganuliv) 

„Bărăganul, care apare ca cea mai tipică câmpie, cu foarte puţine variaţii de relief, ce 

constau din văi rare, crovuri şi dune, este considerat unul din ţinuturile cu mare valoare 

economică agricolă. Se remarcă prin fenomenele de uscăciune și secetă care sunt tipice 

climatului temperat-continental. Aici se înregistrează cel mai mare număr de zile tropicale, 

în sezonul de vară (zile în care temperatura aerului este egală sau depăşeşte valoarea de 

30°C).”v.    

(Prof. dr. Marin Iancu – Geografia fizică, Partea I ) 

 

 Aplicând metoda cubuluivi, rezolvând sarcinile trecute pe feţele acestuia, elevii vor arăta că 

primul text este o descriere literară, iar pe cel de-al doilea îl vor încadra în categoria descrierilor 

ştiinţifice. Cele şase cerinţe prin care se analizează textele sunt formulate gradat, de la uşor la greu.  

I. DESCRIE! 
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 Elevii exprimă impresii după prima lectură, orientate după următoarele întrebări propuse de 

profesor: 

 Care este titlul poeziei? / Care este tema textului ştiinţific? 

Ce sentimente îţi trezeşte lectura poeziei? 

 II. APLICĂ! 

 Se actualizează cunoştinţe din domeniul ştiinţei (geografiei).  

 Ce ştii despre Bărăgan? 

 Ce formă de relief reprezintă? Oferă informaţii privind fenomenele specifice Câmpiei 

Bărăganului.  

III. ASOCIAZĂ! 

 Profesorul propune corelarea textului coşbucian cu un desen realizat după cele două strofe 

selectate din poezia Bărăganul. Creaţia plastică va servi „ca o ilustrare a operei literare”, fiind creat 

astfel „un suport vizual în receptarea”vii textului literar. 

 Identifică asemănările dintre 

poezia lui Coşbuc şi desenul realizat, 

raportându-te la: 

 spaţiul surprins; 

 timpul înfăţişat; 

 perspectiva descrierii; 

 planurile tabloului; 

 elementele tabloului (elementul 

natural, detalii semnificative); 

 aşezarea elementelor în cadru; 

 prezentarea formelor şi a culorilor. 

IV. ANALIZEAZĂ! 

Ilustrează trăsăturile descrierii literare cu elemente din poezia lui G. Coşbuc. 

 Evidenţiază ideile poetice şi principalele mijloace artistice.  

 Prezintă imaginile artistice şi semnificaţia mijloacelor artistice folosite de poet.  

(Elevii vor fi ajutaţi să remarce prezenţa impunătoare a soarelui, căldura şi strălucirea sa.) 

Descrie cadrul spaţio-temporal.  

(Elevii vor menţiona că descrierea este modul de expunere utilizat şi vor indica elementele 

surprinse: dimineaţă de vară, câmpie pustie, arsă de soare şi atmosfera generală – groază, fior.) 

Indică sintagme care surprind reacţia, trăirile eului poetic faţă de peisajul descris.  

Selectează versuri care sugerează cromatica tabloului.  

V. COMPARĂ! 
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1.Compară cele două strofe selectate din poezia Bărăganul cu fragmentul extras din 

descrierea ştiinţifică. 

Rezolvarea sarcinii se poate prezenta sub forma unui tabel sau a diagramei Venn-Euler. 

Profesorul le cere elevilor să aibă în vedere câteva repere de identificare a elementelor 

specifice artei în raport cu ştiinţa: 

 „atitudinea diferită a autorilor faţă de acelaşi aspect al realităţii; 

 măsura în care realitatea este trecută prin prisma subiectivităţii poetului; 

 raportul dintre prezentarea generală a aspectului din realitate şi notele lui particulare 

în textul lui Coşbuc; 

 sentimentele pe care le determină receptarea fragmentului extras din poezia lui 

Coşbuc în raport cu cele din lucrarea ştiinţifică; 

modalităţi care dau plasticitate textului literar”viii 

 

Textul nr.1        Textul nr.2 

Deosebiri Asemănări Deosebiri 

descriere literară 

 

tema comună: descrierea 

Bărăganului 

descriere ştiinţifică  

 

 

2. Profesorul poate să propună compararea acestui text cu primele două strofe din pastelul În 

miezul verii [O fâşie nesfârşită], deGeorge Coşbuc.  

VI. ARGUMENTEAZĂ PRO SAU CONTRA! 

Scrie o compunere de 10-15 rânduri, în care să motivezi că: 

a) primul text este o descriere artistică; 

b) cel de-al doilea fragment este o descriere ştiinţifică.  

Ai în vedere:  

 „felul cum înfăţişează realitatea fiecare text; 

 scopul pe care şi-l propun textele în raport cu cititorul; 

 limbajul la care apelează fiecare text”ix. 

Extinderi: 

 Indică un alt titlu pentru poezia lui Coşbuc, argumentându-ţi alegerea.  

 Scrie un fragment de 6-8 rânduri, dintr-o pagină de jurnal, în care să-ţi exprimi 

gândurile şi sentimentele după ce ai citit textul lui George Coşbuc.  

 Folosind ca model tabloul descris de poet, redactează o compunere de 10-15 rânduri, 

în care să descrii un peisaj de câmpie în plină vară. 
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TECHNIQUES DE CONVERSATION AU NIVEAU MOYEN 

 

Prof. Stanciu Florentina, Colegiul Național ”Ferdinand I”, Bacău 

 

           Dans le contexte actuel, les langues étrangères ont une importance majeure dans 

l’apprentissage de longue durée. Conformément aux recommandations du Parlement Européen et du 

Conseil de l’Europe du 18 décembre 2006, l’enseignement et l’apprentissage des langues sont des 

impératives nécessaires pour que la jeune génération puisse s’adapter facilement aux conditions 

actuelles et s’intégrer dans une société en perpétuel mouvement. Des 8 compétences-clé promues par 

les organismes déjà mentionnés, la première fait référence à la compétence dans la langue maternelle 

et la deuxième à la compétence en langues étrangères. On souligne non pas seulement des aspects 

liés à l’acquisition des notions de grammaire, de lexique et de littérature, mais surtout ceux liés à la 

culture, à l’identité nationale et à la civilisation. Ces dernières s’acquièrent avec plus de difficulté et 

s’assimilent à un niveau plus élevé de maîtrise des langues étrangères.  

         « La communication en langues étrangères demande aussi des compétences comme la 

médiation et la compréhension des autres cultures. » {…} « Il importe d’avoir une connaissance 

des conventions sociales, des aspects culturels et de la variabilité des langues » {…} « Une attitude 

positive implique une sensibilité à la diversité culturelle et un intérêt et une curiosité envers les 

langues et la communication interculturelle“ 

          Le Cadre Européen Commun de référence pour les langues: apprentissage, enseignement, 

évaluation, est un document élaboré par le Conseil de l’Europe, publié en 2001, qui propose un 

dispositif « cohérent et transparent » aux systèmes éducatifs et de formation linguistique, visant 

l’amélioration de la communication. La cadre décrit de manière exhaustive ce que doivent apprendre 

les personnes qui étudient une langue étrangère, afin de l’utiliser dans des buts communicatifs ; il 

énumère aussi les connaissances et les savoir-faire qu’il doit acquérir et développer afin d’avoir un 

comportement linguistique efficace. La cadre de référence définit aussi les niveaux de compétence, 

qui permettent de mesurer le progrès de l’élève à chaque étape du processus d’apprentissage et à tout 

moment de la vie.   

            Les compétences générales individuelles de l’élève s’appuient surtout sur des savoirs, des 

savoir-faire, sur la compétence essentielle – savoir-être, tout comme sur la capacité d’apprendre – 

savoir apprendre.  

 La compétence de communication linguistique est la compétence qui permet à une personne 

d’agir, en utilisant surtout des moyens linguistiques.  

 Les activités communicatives de réception orale et/ou écrite et de production orale et/ou écrite 

sont particulièrement importantes, puisqu’elles sont indispensables à toute activité interactive.  Le 
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but de l’étude d’une langue est de transformer l’élève en utilisateur compétent et expérimenté. La 

conversation est la modalité la plus efficace d’entraîner les élèves dans l’expression orale.  

 Je me propose de démontrer, dans le travail que je propose, « Les techniques de conversation 

au niveau moyen », que cette méthode, basée évidemment sur la communication orale, met en valeur 

du point de vue didactique et les questions et les réponses. A côté de la discussion et du brainstorming, 

la conversation est une méthode de communication orale interactive. L’explication, la discussion, le 

débat sont, à côté de la conversation, des méthodes et des techniques d’apprentissage basées sur la 

communication. Puisque la compétence de la communication n’a pas seulement une composante 

pratique, mais aussi une composante formelle, il faut prendre en considération les caractéristiques des 

élèves. Il est assez difficile d’appliquer la méthode de la conversation dans les situations réelles en 

salle de classe, pour des raisons diverses : timidité, inhibition, l’existence de connaissances 

antérieures, accumulées de manière plus ou moins systématique. Dans ce but, les élèves seront aidés, 

obligés même à utiliser de manière constante les connaissances linguistiques accumulées 

antérieurement, et de développer leurs capacités d’expression ( libre ou dirigée). Dans toutes les 

étapes d’apprentissage (présentation, utilisation, consolidation des nouveaux éléments) la 

conversation est la méthode la plus importante.  

 C’est ainsi qu’en utilisant des techniques et stratégies comme : la discussion, l’exercice-

répétition, l’exercice de reconnaissance, l’exercice-écho, le micro-dialogue, la description, je serai en 

mesure d’offrir aux élèves la possibilité d’être spontanées dans des conversations dirigées, autonomes 

en conversation, d’être en mesure d’aborder des sujets liés à leur vie personnelle, aux différentes 

situations où ils se sont retrouvés, de pouvoir faire références à différents projets, plans personnels. 

On peut raconter des films, des événements, l’action d’un livre.  

 Les difficultés rencontrées dans l’activité didactique, et spécialement dans la préparation des 

leçons de formation des habiletés et des aptitudes de communication orale, m’ont provoquée à 

approfondir ces phénomènes linguistiques et la méthodologie de leur enseignement en utilisant 

comme point de départ l’hypothèse de travail suivante : le fait que dans le cadre de toute séquence 

didactique, dans le cadre d’une leçon ou d’une unité la communication joue un rôle très important, 

puisque dans une leçon de langue étrangère les situations de communication authentique, propre à la 

langue maternelle manquent et la conversation est dirigée par l’enseignant. Le but final est 

l’amélioration de l’activité didactique, tout comme la formation, chez les élèves, de compétences de 

communication en langue française.  

 L’hypothèse de travail est donc liée à la communication élèves-enseignant, élève-élève, qui 

devrait être dans un rapport visible avec les sujets traités en classe. Ainsi, afin de créer des situations, 

j’utiliserai des supports visuels, des films, des chansons, des jeux de langage, mais aussi la mimique, 

des jeux de rôle et des improvisations.  
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 Pour que la conversation soit efficace il faut impliquer toute la classe, et il faut surtout 

encourager les élèves timides, qui seront récompensés et motivés pour l’avenir.  

 Certains matériaux de mon travail peuvent servir comme point de départ pour une 

conversation, comme méthode de briser la glace, comme exercice de description ou bien pour 

imaginer un dialogue entre des personnages ou même soutenir un débat sur une situation concrète. Je 

me propose d’utiliser, comme méthodes de recherche, la lecture, le résumé, l’interprétation des textes, 

l’analyse des produits des élèves.  
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PASTELURILE LUI ALECSANDRI 

 

Prof. Ţepeş Maria, Şcoala Gimnazială „Spiru Haret”, Bacău 

 

 Lucrareaprezintă o modalitatesimplă și eficientă de a îndruma elevii care au tendința de a se 

exprima concis, să redacteze o compunere de apartenență la genliterar sau la specie, aplicațiile fiind 

realizate cu ajutorul operei lui Alecsandri. 

 Cuvinte-cheie: compunere, argumentare, algoritm, liric, pastel. 

 

Împreună cu elevii mei, am realizat diverse tipuri de compuneri, respectând algoritmul optim 

cerut de fiecare dintre speciile literare. Dintre acestea, le-am ales, spre prezentare, pe cele referitoare 

la specia literară pastel. 

 În programa pentru disciplina limba şi literatura română, competenţei specifice: redactarea 

diverselor texte, cu scopuri și destinații diverse, adaptându-le la situația de comunicare concretă, îi 

corespund, la conţinuturi asociate: motivarea apartenenţei unui text studiat la o specie literară sau 

la un gen literar (epic/ liric); prezentarea uno rpuncte de vedere asupra unor secvenţe din texte la 

prima vedere, pe baza unor cerințe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare, figurile 

de stil studiate, elemente de versificaţie etc.) sau prin exprimarea argumentată privind structura 

textului, semnificaţia titlului, procedeele de expresivitate artistică învăţate şi semnificaţiile mesajului 

din fragmentul dat. Pastelul este o specie literară obligatorie pentru examenul de la finalul clasei a 

opta. 

 De asemenea, opera lui Alecsandri este una dintre cele mai agreate de copii, dar se ştie că 

subiectivitatea nu poate substitui o argumentare ştiinţifică. 

 În primul rând, pornind de la definiţie şi trăsături, copiii trebuie să argumenteze apartenenţa 

unei opere scrise de Vasile Alecsandri, la genul liric, respectiv la specia literară pastel. Ei au comentat 

diferite structuri; şi-au exprimat opinia în privinţa rolului unor procedee artistice.  

 Luând pentru exemplificare pastelul “Sfârşit de toamnă”, de Vasile Alecsandri, elevii au 

argumentat apartenenţa la genul liric. 

 Am relevat trăsăturile operei lirice: 

1. opera lirică este creaţia literară în care sentimentele, ideile, concepţiile despre lume şi viaţă sunt 

transmise în mod direct, filtrate prin sensibilitatea eului poetic. 

2. starea sufletească a euluia rtistic este sugerată cu ajutorul figurilor de stil. 

3. modul de expunere utilizat este descrierea (sau monologul poetic) care pleacă de la contemplare şi 

ajunge la confesiune, liricul fiind domeniul autoexprimării.   
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4. se remarcă prezenţa eului liric, susţinută de existenţa mărcilor lexico-gramaticale ale acestuia: 

verbe la persoana I, verbe la persoana a II-a, pronume la persoana I, pronume la persoana a II-a, 

adresarea directă.  

5. imaginile artistice: vizuale, auditive, dinamice, olfactive, concretizează reperele spaţio – temporale. 

6. opera lirică este caracterizată printr-o  puternică subiectivitate, eul liric transfigurând realitatea.  

7. opera lirică este marcată de o dublă afectivitate: ea exprimă,  pe de o parte, sentimentele eului 

poetic, iar pe de altă parte, trezește sentimente în sufletul cititorului. 

8. discursul liric este încărcat de emoţie, realizându-se cu ajutorul unui registru imagistic bogat, 

dominând imaginile vizuale. 

Apartenenţa la genul liric 

 Surprinzând un peisaj dezolant de toamnă, opera literară “Sfârşit de toamnă”, de Vasile 

Alecsandri, aparţine genului liric.  

 Un prim argument în favoarea acestei afirmaţii este reprezentat de faptul că sentimentele de 

melancolie sunt transmise în mod direct, filtrate prin sensibilitatea eului poetic.  

 De asemenea, imaginile artistice: vizuale („Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestezită”); 

auditive („Vântul șuieră prin hornuri”, „Boii rag, caii rânchează, câinii latră la un loc”) și dinamice 

(„Frunzele-i cad, zbor în aer și de crengi se dezlipesc”) concretizează reperele spațio-temporale 

(repere spațiale: „câmpie”, „lunca”, „în aer”, „pe ceruri”; repere temporale: „toamnă”, „ziua”, 

„noaptea”). 

Pe de altă parte, nostalgia este exprimată cu ajutorul figurilor de stil. Astfel, epitetul 

personificator  “zile rele” sugerează tristețea eului artistic, idee accentuată de epitetul inversat „jalnic 

dor”. Comparația „frunzele... se dezlipesc ca frumoasele iluzii”  îi conferă textului o nuanță filozofică, 

iar repetiția „vine, vine”, alături de personificarea iernii, conturează un univers înfricoșător, dinamizat 

de aglomerarea de verbe la prezent: „rag”, „rânchează”, „latră”, „scade”. 

 Fără îndoială, modul de expunere utilizat este descrierea unui tablou de toamnă, care pleacă 

de la contemplarea transformărilor produse în natură, de apropierea iernii şi ajunge la confesiune, 

liricul fiind domeniul confesiunii şi al autoexprimării. 

Având în vedere argumentele prezentate anterior, elevii conchid că textul aparţine genului 

liric. 

A fost împlinit, astfel, algoritmul argumentării apartenenţei textului la genul liric. 

 Următorul pas a fost argumentarea apartenenţei la specia literară pastel, urmând acelaşi 

algoritm: definiţia şi particularităţile speciei – teoretizare şi aplicaţie. 

Definiție: pastelul este specie a genului liric în care este descris un tablou din natură (realizat 

prin îmbinarea planului uman-terestru și universal-cosmic), eul liric exprimându-și direct 

sentimentele trăite în fața peisajului zugrăvit. 
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Particularitățile speciei 

1. Specie a genului liric în care este descris un tablou de natură (modul de expunere utilizat este 

descrierea, apărând grupul nominal); 

2. Eul poetic își exprimă în mod direct sentimentele trăite în fața peisajului zugrăvit; 

3. Ca mijloace artistice, pastelul  îmbină imaginile vizuale cu imaginile auditive, motorii, 

olfactive, cromatice; 

4. Un rol important îl au procedeele artistice și coloristica elementelor ce compun tabloul 

respectiv; 

Argumentarea apartenenţei la specialiterară pastel 

 Surprinzând un dezolant peisaj autumnal, opera “Sfârşit de toamnă”, de Vasile Alecsandri, 

aparţine speciei literare pastel.  

 În primul rând, versurile zugrăvesc un tablou de natură: transformările produse de apropierea 

iernii  («Vesela, verde câmpie acu-i tristă, vestezită»), modul de expunere utilizat fiind descrierea 

care pleacă de la contemplareaschimbărilor produse de apropierea iernii şi ajunge la confesiune.  

 De asemenea, eul poetic îşi exprimă direct sentimentele trăite în faţa peisajului ilustrat: 

nostalgia generată de plecarea păsărilor călătoare, neliniştea provocată de «nouri negri, plini de 

geruri», tristeţea cauzată de necesitatea de a se refugia într-un loc mai cald, retrăgându-se din mijlocul 

naturii: «Omul, trist cade pegânduri şi s-apropie de foc».  

Pe de altă parte, ca mijloace artistice, opera îmbină imaginile vizuale („Vesela verde câmpie 

acu-i tristă, vestezită”) cu acelea auditive („Vântul șuieră prin hornuri”, „Boii rag, caii rânchează, 

câinii latră la un loc) și dinamice („Frunzele-i cad, zbor în aer și de crengi se dezlipesc”), concretizând 

reperele spațio-temporale (repere spațiale: „câmpie”, „lunca”, „în aer”, „pe ceruri”; repere 

temporale:„toamnă”, „ziua”, „noaptea”). 

 În afară de acestea, un rol important îl au procedeele artistice şi coloristica elementelor ce 

compun tabloul respectiv. Astfel, epitetul personificator  “zile rele” sugerează tristețea eului artistic, 

idee accentuată de epitetul inverst „jalnic dor”. Comparația „frunzele... se dezlipesc ca frumoasele 

iluzii”  îi conferă textului o nuanță filozofică, iar repetiția „vine, vine”, alături de personificarea iernii, 

conturează un univers înfricoșător, dinamizat de aglomerarea de verbe la prezent: „rag”, „rânchează”, 

„latră”, „scade”.  

 Având în vedere argumentele prezentate anterior, elevii conchid că textul aparţine speciei 

literare pastel. 

 S-a îndeplinit astfel şi cel de-al doilea algoritm al argumentării apartenenţei unui text la o 

specie literară (pastel). 
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 Trebuie să recunoaştem că nu oricine are înclinaţie către literatură, însă, în felul acesta, 

respectând o anumită tehnică, un elev care urmează să participe la examen, reuşeşte sa redacteze o 

astfel de compunere, chiar dacă are tendinţa de a se exprima concis. 

 În concluzie, respectarea unui algoritm, construit pornind de la definiţia şi particularităţile 

speciei literare pastel, este benefică pentru elevi, din cele două puncte de vedere menţionate: asigură 

un rezultat meritoriu la examen şi o cunoaştere în profunzime, bine structurată, a Pastelurilor lui 

Alecsandri. 

 

Note bibliografice: 

1. Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, Bucureşti, 1982. 

2. Cioculescu, Şerban; Streinu, Vladimir; Vianu, Tudor, Istoria literaturii române moderne, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1971. 

3. Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Editura Minerva, Bucureşti, 1990. 

4.  Papu, Edgar, Din clasicii noştri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1977. 

5. Simion, Eugen, Dimineaţa poeţilor, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1980. 
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COMUNICAREA ÎNTR-O ŞCOALĂ „ALTFEL” 

 

Prof. învăţământ primar Ţintaru Anişoara, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

 

 Opinii despre ce este o şcoală bună şi cum trebuie să arate ea sunt diverse, individualizate, 

obiective sau subiective.  Ce trebuie să-mi arate mie, elev, părinte, profesor, individ oarecare ca să 

pot să spun că într-adevăr e o şcoală bună?  Este bine ştiut că relaţiile dintre familie, şcoala şi 

societate trec prin comunicare  şi sunt mediate de reprezentările sociale ale fiecărui adintre noi, care 

sunt extrem de diferite. 

Cuvinte cheie: școală comunitate părinţi comunicare altfel 

 

 În articolul de faţă am preluat un studiu realizat de profesorul de la universitatea din 

Dortmund, H.-G. Rolff, care propune “să ne organizăm dacă suntem o şcoală, o asociaţie de părinţi 

sau orice alt fel de grup  interesat în a afla ce este o şcoală bună”.  

 Adaptată nevoilor şcolii din România, comunicare într-o şcoală “altfel” presupune obiective 

clare, puncte de plecare şi activităţi de grup în care se comunică. În cazul de faţă, să presupunem că 

această comunicare are loc între corpul consiliului profesoral dintr-o instituţie şcolară. 

1) Obiectivele activităţii 

 să se discute despre “ce este o şcoală bună”, pornindu-se de la opinii diferite. 

 să se ajungă la stabilirea unor consensuri cât mai largi intre toţi participanţii la discuţie cu 

privire la răspunsurile la această întrebare. 

2) Punctul de plecare 

 Fiecare participant primeşte mai multe cartonaşe (peste 50, cu cât sunt mai multe, cu atât e 

mai bine) pe care sunt scrise caracteristicile uneişcoli bune. 

 Fiecare participant dispune de 15 – 20 de minute pentru a analiza aceste cartonaşe şi a alege 

5 dintre ele care conţin acele caracteristici ce nu ar trebui să lipsească nici unei şcoli bune. 

 De asemenea, fiecare participant dispune de cartonaşe pe care nu e scris nimic şi unde poate 

să noteze propriile propuneri, dacă nu le regăseşte printer cele deja exprimate. 

3) Activitate în grup 

 După ce s-a încheiat exerciţiul individual şi preferinţele fiecăruia au fost stabilite, se 

organizează o activitate în grupuri de câte 5-8 participanţi. Scopul acestei activităţi este de a se încerca 

să se ajungă la un consens intre toţi membrii grupului în legătură cu definiţia uneişcoli bune. Este 

extrem de important ca toţi membrii grupului să participe la discuţie.   

 Activitatea în grup se structurează în funcţie de etapele următoare: 

a) se clasifica mai întâi enunţurile – pot fi caracteristici asemănătoare şi pot fi reformulări. 
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b) se elimină caracteristicile care nu beneficiază de consens între membrii grupului. 

c) se stabileşte un tabel de caracteristici ale unei şcoli de calitate sau un profil de valori ale şcolii 

bune; 

d) se face o ierarhie a caracteristicilor asupra cărora exista consens între membrii grupului, de la cele 

fundamentale, care ocupa primele locuri, la cele mai puţin importante. 

e) se reunesc toate grupurile şi fiecare prezintă în plen definiţia şcolii bune aşa cum a fost stabilită de 

participanţii la activitate.   

 În continuare am preluat de la profesorul Rolff o listă de caracteristici care, corespund 

realităţilor româneşti, fără a fi ierarhizate.  

 O şcoală bună este aceea unde: 

1. Obiectivele şcolii sunt în acord cu cele ale comunităţii locale. 

2. Diferitele parcursuri de formare propuse de şcoală sunt în acord cu finalităţile stabilite de aceasta. 

3. Conflictele din şcoală sunt cunoscute şi se iau măsuri pentru atenuarea lor. 

4. Conducerea şcolii şi profesorii discuta periodic despre valorile educative ale şcolii. 

5. Cel care are alte valori decât cele ale şcolii poate beneficia de un cadru în care să le exprime. 

6. Obiectivele şcolii sunt cunoscute şi înţelese de către părinţi. 

7. Profesorii îşi organizează modul de predare în funcţie de obiective clar definite. 

8. Elevii şi profesorii se identifica într-o anumită şcoală: şcoala e parte integrantă a identităţiilor. 

9. Fiecare – elev, profesor, părinte – e gata să facă ceva pentru a contribui la dezvoltarea şcolii. 

10. Profesorii şi elevii sunt sinceri unii faţă de ceilalţi. 

11. Profesorii şi părinţii comunică deschis unii cu ceilalţi. 

12. Profesorii se sprijină reciproc. 

13. Este acceptat că, în cadrul corpului profesoral, să-ţi exprimi emoţiile (mânie, bucurie, etc.) 

14. Profesorii se străduiesc să păstreze un climat de bună înţelegere în şcoală. 

15. Şedinţele cu părinţii au întotdeaunaobiective clare, anunţate din timp acestora. 

16. Şcoala e preocupată de dezvoltarea unui învăţământ de calitate. 

17. Profesorii sunt exigenţi cu elevii. 

18. Şcoala integrează noile tehnologii în activitatea de zi cu zi. 

19. Profesorii sunt deschiş iideilor noi. 

20. Fiecare profesor îşi asumă responsabilităţi pentru că activitatea şcolii să se desfăşoare în condiţii 

dintre cele mai bune. 

23. Inovaţiile pedagogice sunt încurajate. 

25. Şcoala îşi analizează sistematic nevoile de inovare. 

27. Principala preocupare a conducerii şcolii este să creeze un climat sănătos, favorabil învăţării. 

28. Conducerea şcolii acorda atenţie formării continue a profesorilor. 
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29. Există un acord între profesori în ceea ce priveşte punctualitatea şi ordinea. 

30. Scoală are o tradiţie bine cunoscută. 

31. Majoritatea elevilor se ajută reciproc. 

32. Există o competiţie corectă între elevi. 

33. Profesorii folosesc metode active de predare. 

34. Şcoala se străduieşte să promoveze performanţele fiecăruia dintre elevii săi. 

 

Note bibliografice:  

Adriana Goga, articolul “Ce este o scoala buna?”,  http://www.contributors.ro 
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ÎNVĂȚAREA FIZICII PRIN METODA INVESTIGAȚIE 

 

Prof. Harasemciuc Nicu Vasile, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

 

Una dintre cele mai eficiente metode în a-i face pe elevi să înțeleagă mai bine fenomenele 

studiate la fizică  este IBL (Inquiry Based Learning/ învățarea prin investigație de tip inductiv). Un 

elev învață prin investigație atunci când se află în fața unei probleme, când studiază cu atenție  datele 

și relațiile cauzale,  reușind să găsească cea mai bună soluție. Un rol important are aici și învățarea 

prin cooperare. Ele țin de învățarea centrată pe elev. IBL fost introdusă în predarea științelor exacte 

în țări care acum sunt date ca exemple de bună practică (Germania, Polonia)35. 

Profesorul devine acum un facilitator al cunoașterii și un partener al elevilor în învățare. Mai 

precis, în predarea oricărei teme din programa de fizică, profesorul începe lansând elevilor o 

întrebare/ problemă provocatoare (“conflict cognitiv”). Pe parcursul lecțiilor, profesorul nu le oferă 

de la început răspunsul la întrebare sau explicația pentru fenomenul supus discuției, ci doar îi ajută 

să-l găsească singuri. Elevii au acum principalul rol în descoperirea explicației pentru fenomenul fizic 

discutat. De asemenea, profesorii activează cunoașterea anterioară, naivă și preștiințifică, a copiilor. 

Acest mod de lucru conduce la o înțelegere mai profundă a fenomenelor pe care le studiază (are loc 

o învățare de profunzime), fiind folosit și în procesele de raționare din viața de zi cu zi36. 

Caracteristicile esenţiale ale investigaţiei constau în faptul că are un pronunţat caracter 

formativ; are un profund caracter integrator, atât pentru procesele de învăţare anterioare, cât şi pentru 

metodologia informării şi a cercetării ştiinţifice, fiind în acest fel o modalitate de evaluare foarte 

sugestivă, precisă, intuitivă şi predictivă; are un caracter sumativ, angrenând cunoştinţe, priceperi, 

abilităţi şi atitudini diverse, constituite pe parcursul unei perioade mai îndelungate de învăţare; se pot 

exersa în mod organizat activităţi de cercetare utile în formarea ulterioară şi în educaţia permanentă. 

Cu ajutorul acestei metode cadrul didactic poate să aprecieze: gradul în care elevii îşi definesc 

şi înţeleg problema investigată; capacitatea de a identifica şi a selecta procedeele de obţinere a 

informaţiilor, de colectare şi organizare a datelor; abilitatea de a formula şi testa ipotezele; felul în 

care elevul prezintă metodele de investigaţie folosite; conciziunea şi validitatea raportului-analiză a 

rezultatelor obţinute; 

Învățarea prin investigație cuprinde o serie de trăsături etapizate, ce facilitează aplicarea sa la 

clasă. De aceea, unităţile de învăţare sunt concepute având în vedere următoarele secvenţe: 

                                                 
35 Ghid metodologic de predarea fizicii- http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/ 
36 Ghid metodologic de predarea fizicii- http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/ 
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- prezentarea în faţa elevilor a unei situaţii intrinsec motivante, a unei situaţii din viaţa de zi cu 

zi, ce permite identificarea/formularea unei problemei ştiinţifice; 

- lansarea unei întrebări deschise ce reprezintă punctul de plecare al investigaţiei ştiinţifice în 

care se vor angaja elevii; 

- furnizarea de răspunsuri de către elevi sau formularea altor întrebări, prin care elevii ajung să 

identifice un mod de abordare al întrebării iniţiale; 

- proiectarea experimentelor şi selectarea instrumentelor de investigare, etapă ce necesită 

colaborarea între elevi; 

- realizarea propriu-zisă a experimentelor, colectarea datelor şi interpretarea acestora, prin 

lucrul în echipă; 

- dacă este cazul, reformularea întrebării iniţiale pe baza datelor obţinute şi refacerea 

experimentelor pentru a colecta alte date, în funcţie de întrebarea revizuită; 

- formularea concluziilor (prezentare orală, prezentare tip poster, proiect etc.) şi argumentarea 

acestor concluzii de către elevi37. 

Etapele învîțării sunt: Evocare – Anticipare; Explorare – Experimentare; Reflecție – Explicare; 

Aplicare – Transfer 

Exemplu: Legea lui Arhimede 

„De ce, dacă dintr-o bucată de plastilină confecţionăm o bărcuţă, aceasta pluteşte la suprafaţa apei, în 

timp ce aceeaşi bucată de plastilină, făcută ghem, se scufundă?” 

În această lecţie, au loc următoarele procese: 

- elevii precizează scopului urmărit (găsirea unor răspunsuri la întrebarea de investigat); 

- identifică proceduri care trebuie imaginate pentru acesta; 

-  proiectează demersul de rezolvare (stabilirea etapelor, a mijloacelor, anticiparea riscurilor, 

integrarea constrângerilor care apar). 

Activitatea 1 (Conversaţie dirijată, experiment – 15 min.) 

- profesorul și elevii evocă observaţii, experienţe şi întâmplări personale privind 

comportamentul corpurilor scufundate în lichid şi îşi reamintesc noţiuni fizice precum rezultanta unui 

sistem de forţe, echilibru, condiţii de echilibru, presiune hidrostatică, principiul fundamental al 

hidrostaticii; 

- se confruntă cu întrebarea „De ce, dacă dintr-o bucată de plastilină confecţionăm o bărcuţă, 

aceasta pluteşte la suprafaţa apei, în timp ce aceeaşi bucată de plastilină, făcută ghem, se scufundă?”; 

                                                 
37 Ghid metodologic de predarea fizicii - http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/ghid-metodologic/ 
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- verifică experimental întrebarea de investigat şi o evaluează: „Este interesantă?”; „Este 

relevantă pentru conceptul de studiat ?” etc. 

Activitatea 2 (Brainstorming – 5 min.) 

- elevii formulează răspunsuri: „Barca este mai lungă”, „Barca are un volum mai mare”, „Barca 

are o densitate mai micăˮ etc.; 

- evaluează ipotezele: „Sunt plauzibile?”; „Sunt testabile?” etc.; 

- reformulează ipotezele ca enunţuri bine definite, testabile, în funcţie de variabile (proprietăţi) 

precum: greutate, greutate aparentă. 

Activitatea 3 (Investigaţie în grup – 20 min.) 

- elevii  observă/verifică experimental comportamentul flacoanelor goale sau conţinând un 

număr variabil de mici biluţe din plastilină la scufundarea în lichide cu densităţi diferite; 

comportamentul oului scufundat în apă în care se adaugă treptat sare grunjoasă; 

- măsoară greutatea aparentă a flacoanelor conţinând biluţe de plastilină, total sau parţial 

scufundate în diferite lichide; 

- comunică observaţiile. 

Evaluarea de la finalul lecţiei (10 min.)38 

Observații: 

Tot ce am prezentat până aici a fost preluat din ”Ghidul metodologic de predare a fizicii”, realizat 

în cadrul proiectului ”Consolidarea şi extinderea abordării de predare a fizicii bazate pe IBL (Inquiry 

Based Learning)”, implementat de Centrul de Evaluare şi Analize Educaţionale (CEAE), proiect la 

care am participat și anume în procesul de formare a profesorilor de fizică. 

 Aplicând la clasă această metodă am constatat că apar unele dificultăţi în respectarea 

cerinţelor curriculum-ului, apar probleme de gestionare a sălii de clasă, de asemenea probleme în 

procurarea materialelor şi echipamentelor. Este important pentru profesori să ştie cum să abordeze 

investigaţia, cum să-și dezvolte abilităţile de investigare, cum să introducă la clasă noi concepte 

ştiinţifice folosind investigaţia, dar la fel de mult contează ca ei să înveţe să predea într-o manieră 

diferită. 

Bibliografie: 

1. NICU, A., Curs  de pedagogie, Conf. univ. dr. Adriana  

2. Stoenescu, G.,  Constantinescu, R,, Metodica predării fizicii, Craiova, Editura SITECH,1999 

3. Ghid metodologic de predarea fizicii - http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/ghid-

metodologic/ 

                                                 
38  Ghid metodologic de predarea fizicii - http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/ghid-metodologic/ 
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IMPLICAŢII PSIHOPEDAGOGICE  

ALE ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

 

Prof. învăţământ primar, Vătămănescu Margareta, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

 

Educaţia nu este un proces limitat spaţial şi temporal, cu incidenţă determinată asupra 

biografiei personale. Formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să devină 

un proces continuu. Transformarea educaţiei într-un fenomen permanent este imperativ pentru lumea 

contemporană. Îndeplinire aacestuia reclamă efortul solidar al familiei, al şcolii de toate gradele, al 

instituţiilor cu profil educativ şi al mass-media, care prin impactul covârşitor asupra audienţei poate 

deveni o tribună a educaţiei. 

Cuvinte cheie: școală comunitate părinţi extracurricular activităţi 

 

 Problemele comportamentale ale elevilor, cum ar fi absenteismul, violenţa şcolară reprezintă 

semnale de alarmă atât pentru cadrele didactice, cât și pentru părinţi. Acestea perturbă mediul de 

învăţare şi duc la probleme sociale şi economice grave. Specialiștii susțin că dezvoltarea 

competențelor acestora de a răspund eadecvat situațiilor problemă cu care vin în contact este 

preferabilă încercării de prevenire / corectare (Dryfoos,1990; Werner & Smith, 1992). Aceștia 

consider că participarea elevilor la activități extracurriculare, văzute ca alternative eficiente de 

petrecere a timpului liber, reprezintă surse importante de influență pozitivă în viața tinerilor (Olanda& 

Andre, 1987).  

 Un număr mare de cercetători au examinat avantajele participării tinerilor la activități 

extracurriculare, reliefând o serie de rezultate, după cum urmează:  

a. Elevii / tinerii care participă la activități extracurriculare obțin note mai mari la evaluările curente 

(Marsh, 1992)  

b. Elevii / tinerii care participă la activități extracurriculare obțin rezultate mai bune la testările 

standardizate (Gerber, 1996)  

c. Elevii / tinerii care au participat la activități extracurriculare au continuat studiile (învățământ 

superior) (Hanks &Eckland, 1976)  

d. Elevii / tinerii care participă la activități extracurriculare frecventează regulat școala (Mahoney 

& Cairns, 1996)  

e. Elevii/tinerii care participă la activități extracurriculare au o stimă de sine ridicată (Marsh, 1992)  

 De ce se întâmplă acest lucru? Unii cercetători au explicat că tinerii care participă la activități 

extracurriculare își dezvoltă o serie de abilităţi și competențe precum lucrul în echipă, abilitățile de 

comunicare și cele de leadership (Olanda& Andre, 1987).  
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 Alți cercetători au evidențiat factorul timp liber petrecut socialmente util prin implicarea în 

activități extracurriculare (Carnegie, 1992). De exemplu, s-a constatat că tinerii implicați în astfel de 

activități sunt mult mai puțin predispuși să fie victime sau să comită infracțiuni (Sickmund, Snyder 

& Poe- Yamagata, 1997).  

 Alte cercetări au evidențiat rolul valorilor promovate în aceste tipuri de activități și al 

internalizării acestor valori de către elevi. 

 Individul, aflat în centrul procesului educaţional trebuie ajutat să-şi formeze o concepţie 

corectă asupra existenţei, întemeiată pe moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de reper 

valori autentice şi să se integreze armonios în societate. 

 De cele mai multe ori, alternativele alese de elev la încheierea unei zile de şcoală sunt: camera 

personală, unde se pregăteştepentru a doua zi ori stă la calculator sau la televizor, sau strada cu 

tentaţiile şi problemele ei. Aceste activităţi produc dezechilibre greu de controlat, dar mai ales, greu 

de corectat, creează premisele dezvoltării unei personalităţi izolate social, cu probleme de integrare 

în colectiv. Sunt generatoare de personalităţi controversate cu tendinţe de deviere într-o zonă nu 

tocmai bună din punct de vedere moral şi civic. 

 Activităţile educative bine echilibrate, bine motivate şi mai ales bine organizateo feră 

posibilitatea valorificării acumulărilor elevului pe parcursul întregului ciclu de pregătire sau unele 

dintre acestea pot avea un ecou în sufletul lor toată viaţa. Aceste activităţi au un rol important şi 

decisiv în evitarea situaţiilor extreme enumerate mai sus. 

 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 

educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile complementare 

concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un 

anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei. Însă o mai mare contribuţie în dezvoltarea 

personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin 

personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.  

 
Note bibliografice: 

1. Revista “Orizont didactic”, nr. 17, luna noiembrie 2012, articol “Activităţile extracurriculare – modalităţi eficiente 

de formare a caracterului copiilor”, Stancu Liliana 

2. Modulul 6 “Calitatea în educaţie”  al proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de 

mentorat”, http://mentoratrural.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/63055_modul_6_calitate_final.pdf 
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SCENA „UNIVERSALIILOR” 

 

SOCIETATEA INFORMATIZATĂ ȘI DEPĂȘIREA EPOCII INDUSTRIALE 

 

Aciobăniței Constantin, Colegiul Național de Informatică, Piatra Neamț 

 

Tranziția către o societate informatizată, tehnicile bazate pe microelectronică anunță o 

extindere uriașă a capacităților omului, creându-se premisele unor noi modele economice 

informaționale, în care avantajul tehnologiilor genereaza noile avantaje de la nivelul producției. 

Informatizarea și tehnologizarea, cele două coordonate ale societății contemporane, devin parte 

integrata în activitatea economică și nu fac altceva decât sa creeze noi și noi nevoi care, induse 

publicului consumator, înmulțesc într-o manieră circulară bunurile și serviciile. Astfel apare un nou 

model de gândire și acțiune, tehnologia devenind o parte importantă la nivel social și cultural. 

 Cuvinte cheie: informatizare, tehnologizare, productivitate, dezvoltare durabilă, 

raționalitate. 

 

 Astăzi societățile „avansate” depășesc modelul industrial. Mutația fundamentală s-a produs 

chiar la nivelul reperelor care stau la baza societăților industriale. Așa cum societățile (agricole) 

feudale bazate pe exploatarea pământului au făcut loc celor industriale, bazate pe fabrici, tot așa a 

luat ființă noul model de societate bazat pe servicii. În noua societate axele în jurul cărora gravitează 

întreaga activitate sunt telecomunicațiile și computerele care devin decisive pentru modul în care 

schimbările economice și sociale se produc, modul în care cunoașterea este creată sau în care munca 

și organizațiile sunt fundamentate.39 

Încă din anii ’80 începe tranziția către o societate informatizată, tehnicile bazate pe 

microelectronică anunțând o extindere uriașă a capacităților omului, creându-se premisele unor noi 

modele economice informaționale, în care avantajul tehnologiilor generează noile avantaje de la 

nivelul producției. Informatizarea și tehnologizarea, cele două coordonate ale societății 

contemporane, devin parte integrată în activitatea economică și nu fac altceva decât sa creeze noi și 

noi nevoi care, induse publicului consumator, înmulțesc într-o manieră circulară bunurile și serviciile. 

În felul acesta apare un nou model de gândire și acțiune, tehnologia devenind o parte importantă la 

nivel social și cultural.40 

                                                 
39 Daniel Bell, The Winding Passage. Essays and Sociological Journeys, 1960-1980. Basic Books, New York, 1980 
40 Lucie Deschênes, Towards an Information Society, Comunication Canada, Ottawa, 1992, p. 1 
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Societatea actuală se încadrează doar pe traseul descris de eficientizarea procesului productiv (să 

producem cât mai mult și cât mai ieftin), realitatea reducându-se la bunurile materiale destinate 

consumului multiplicate exponențial. Creșterea productivității s-a realizat prin automatizarea 

activității productive și prin transferul acesteia în plan tehologic. Ecologia speciei umane se 

modifică.41  

Schimbările survenite în societatea actuală și tranzția către un model post-industrial nu se reflectă 

doar la nivel structural, social și economic. Valorile și normele în societatea postindustrială sunt 

modificate, de asemenea. Raționalitatea și eficiența devin valorile capitale în cadrul societății 

postindustriale. În cele din urmă, așa cum arată Bell, aceste valori determină o interconectare între 

structurile socio-economice și cultură. În societatea actuală devine din ce în ce mai evidentă ideea 

post-modernă și post-marxistă că baza economică a societății (agricultura și producția) și 

suprastructurile ideologice (arta, religie, filosofie, știința) fac corp comun, nefiind decât două fațete 

ale aceleași realități. Astăzi, accentul este pus pe arte ca un sector economic important, mai degrabă 

decât un mijloc de a exploata teme spirituale sau de exprimare personală. Argumente economice 

susțin astăzi artele care oferă doar locuri de muncă, reprezentând un aspect deloc neglijabil al 

exportului, având un important rol educativ. Sectorul creativ devine un sector economic de sine 

stătător, asumându-și un rol din ce în ce mai important odată cu declinul sectoarelor productive 

clasice, sectorul creativ având o pondere mult mai mare în unele țări mai mult decât sectoarele 

productive tradiționale.42 

 Semnificativ în societatea contemporană este, de asemenea, că este axată pe creșterea productivității 

economice. Însă abordarea productivității se face dintr-o noua perspectivă. Ținând cont de noile 

tehnologii care automatizează întreaga activitate economică, reiese că productivitatea depinde de 

nivelul de educație, dar și de starea de sănătate care crește apetența pentru muncă. De aceea în lumea 

contemporană a crescut aportul așa numitelor „servicii umane”, în primul rând a celor din domeniul 

sănătății și al educației. În societatea post-industrială codificarea cunoștintelor teoretice este 

definitorie, descriind o nouă relație între știință și tehnologie. Cercetarea devine motorul activităților 

productive,  secolul 20 fiind marcat de codificarea conștientă a cunoștintelor teoretice și de 

dezvoltarea voluntară și organizată a auto-programelor de cercetare pentru crearea de noi cunoștințe. 

Istoria modernă a societății post-industriale și a societății informatizate este copleșită de credința în 

progres. Optimizarea și dezvoltarea activităților economice prin aplicarea noilor tehnologii sunt 

presupuse de la sine, perpetuându-se credința că din revoluția tehnologică a ultimelor decenii va 

beneficia de o creștere a nivelului de trai și de o dezvoltare durabilă întreaga umanitate.43 

                                                 
41 Jean Baudrillard, Sistemul obiectelor, Editura Echinox, Cluj, 1996, p. 5 
42 Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society, Harper Colophon Books, New York, 1974 

43 David Lyon, Postmodernitatea, Editura Du Style, București, 1998, p. 81 
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În viața de zi cu zi, majoritatea relațiilor sunt mediate de computer, prin cărțile de credit, carnetele de 

sănătate, cartelele telefonice, cartelele magnetice pentru accesul la locul de muncă sau pentru 

mijloacele de transport în comun, permisele de conducere. Comunicarea este și ea, la rândul ei, 

mediată de computer prin tehnologiile de comunicare online (G Talk, Skype sau Yahoo! Messenger) 

sau prin inermediul noilor rețele sociale (MySpace, Facebook sau Twitter). Aceste tehnici exprimă 

nevoia unei mari coordonări și a unui mai mare control asupra proceselor tehnice și sociale, cele din 

urmă fiind legate de cetățeni, angajați și consumatori. Crearea unor baze de date ce conțin cantități 

tot mai mari de date personale, reprezintă o extindere a „matching-ului computerizat” prin care se 

realizează facil profiluri personale, fapt care stă la baza unor strategii de marketing mascat, marile 

cormporații fabricând astfel nevoi, canalizând dorințe. Apare o lume virtuală cu implicații uriașe 

asupra vieții noastre sociale, asupra aspectelor socio-economice sau politice care carecterizează 

societatea actuală. Aceste consecințe diverse nasc o serie de întrebări privitoare la „impactul” tehnicii 

informaționale și a incertitudinii care planează asupra dezvoltării exponențiale ale acesteia din 

ultimele decenii. 

Noul model social bazat pe informație, pe digitalizare, pe cunoaștere și comunicare se reflectă asupra 

întregii existențe umane. Acest model se aplică în toate sferele vieții sociale: 

 de la viața socială aplicându-se asupra îngrijirii sănătății, protecției sociale sau economiei 

sociale (telemedicina, teleactivități, televoting etc.) 

 la activitățile educaționale  axate pe competențe de concepție și de lucru în regimul 

informatizat, gestionarea inteligentă a proceselor fiind definitorie (învățământ la distanță, 

biblioteci virtuale, e-learning etc.) 

 de asemenea, aspectele ambientale devin prioritare, noul model social având impact asupra 

protecției mediului înconjurător  

 viața culturală începe să se axeze pe moștenirea culturală, pe conservarea și dezvoltarea 

patrimoniului (muzee virtuale, galerii virtuale pe internet, digitalizarea informației, 

digitalizarea patrimoniului și indexarea acestuia) 

 noua paradigmă economică ia naștere – economia digitală și ea bazată pe cunoaștere și pe 

implicare (e-commerce, e-banking, e-money, e-trading, afaceri pe internet). 

Societatea post-industrială nu se carecterizează doar prin trecerea de la producție la servicii. În 

societatea post-industrială capătă un rol primordial aspectele sociale, evidente devenind dinamismul 

schimbărilor profesionale și extinderea competențelor profesionale și tehnice și, o dată cu aceasta, 

nuanțarea activităților de formare și educație care afectează forța de muncă, dar și extinderea ideii de 

capital și către resursele umane care capătă o importanță deosebită în activitățile economice. 

Tehnologia este și ea nuanțată apărând în prim-plan ideea de „tehnologie intelectuală” (bazată pe 
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matematică și lingvistică), care utilizează algoritmi și reguli (decizie), programare (software), 

modelări și simulări. Dacă infrastructura societății industriale a fost de transport, infrastructura 

societății post-industriale este de comunicare.44 În societatea post-industrială bazată pe conceptul de 

comunicare se dezvoltă o infrastructură informațională globală în care este liberalizat integral sectorul 

telecom, barierele comerciale fiind eliminate, prin transferurile rapide și facile de la nivel material 

(rețeaua comercială globală) sau de la nivel informațional (internetul) se realizează interoperabilitatea 

eficientă, accentul fiind transferat de la utilizatorii instituționali către cei privați. Acest lucru s-a 

datorat și creșterii eficienței economice care a permis extinderea acestei infrastructuri globale cu 

costuri din ce în ce mai mici. 

Ca schimbare semnificativă în noul model social bazat pe comunicare și consum este trecerea de la o 

societate industrializată a cărei infrastructură e bazată pe transport către o societate post-industrială 

(de consum) în care infrastructura este de comunicare, bazată pe imagine. 
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SISTEMUL SANITAR BĂCĂUAN ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. 

DEFICIENŢE ORGANIZATORICE ŞI FUNCŢIONALE 

prof. dr. Liliana Adochiţei, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău 

 

Ever since the neutrality, the Romanian authorities have tried to remedy the deficiencies in 

the health system, despite limited financial and economic possibilities at their disposal. As the whole 

country in Bacau health facilities were scarce and there is a lack of specialists. To meet the demands, 

the country entered the war event since 1914 Bacau authorities have taken the establishment of new 

hospitals, the locations chosen are mainly important offices in the county schools. Also, teachers have 

worked as volunteers in hospitals, and to avoid any inconvenience, some hospitals have been secured. 

All activities related to health care and the mortuary during the war were coordinated by the Local 

Action Committee for Medical Aid of the Wounded and Sick. At the beginning of World War I, in 

Bacau were running nine hospitals. The contagious disease wards were required, many soldiers 

needing treatment for venereal diseases, typhoid fever or conjunctivitis. 

Keywords: nursing, typhus, plague, infectious diseases, disinfection     

Cuvinte cheie: infirmerie, tifos exantematic, epidemie, boli infecțioase, dezinfectare   

 

În august 1914, aproape întreaga Europă era cuprinsă de febra războiului. Chiar dacă a preferat 

soluţia neutralităţii, România a început să se pregătească, din toate punctele de vedere, pentru o 

eventuală participare la conflict. Una din preocupările autorităţilor române era resuscitarea sistemului 

sanitar, care prezenta o serie de neajunsuri. La 11 martie 1915, regele Ferdinand I, prin Înaltul Decret 

nr. 708, a promulgat legea referitoare la Serviciul Sanitar al Armatei, act iniţiat de către Ion I.C. 

Brătianu, în calitate de preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Război. Legea stabilea 

principiile generale de mobilizare şi încadrare pentru cadrele medicale din armata română45. Tot în 

acelaşi an a fost înfiinţat Comitetul Central Sanitar, cu rolul de a studia, organiza şi de a pregăti 

teritoriul ţării, din punct de vedere sanitar, în eventualitatea angajării României în război. La nivel 

naţional au funcţionat 43 de comitete regionale de acţiune46.  

În momentul intrării ţării noastre în marea conflagraţie mondială efectivul de medici militar 

totaliza 1929 de cadre, adică 1 medic la 432 de oameni mobilizaţi47. O descriere realistă a sistemului 

sanitar în ajunul intrării României în război o face Constantin Argetoianu, aflat în Parcul Carol, la 

17/30 august 1916: „Un talmeş balmeş de ambulanţe vechi şi noi, de furgonete, de căruţe 

rechiziţionate, de automobile hodorogite, de cuptoare şi de bucătării de campanie, amestecate unele 

                                                 
45 DJANBc, Fond Colegiul Avocaţilor, Monitorul Oastei nr.11 din 15 martie 1915, p. 92-102. 
46 Gheorghe Sanda, Istoria medicinii militare româneşti, Bucureşti, Fundaţia ”G-ral mr. dr. C. Zamfir”, 1996, p.738. 
47 Idem. 
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cu altele, în voia Domnului. O forfoteală de ofiţeri, de gradaţi şi de civili, zbierând şi înjurându-se 

între ei ierarhic, blestemând cu toţii organizarea (ar fi fost mai exact „dezorganizarea”), încurcau şi 

mai rău, parcă înadins, ceea ce fusese atât de bine încurcat în zilele precedente”48. Aşa se explică 

faptul că, în primele două zile ale războiului unităţile militare au folosit pentru îngrijirea şi transportul 

răniţilor mijloacele proprii, completate cu trăsurile de„subzistenţă”, care trebuiau să facă şi 

aprovizionarea frontului. Şi Marta Trancu Rainer, prima femeie chirurg din România, numită la 

conducerea spitalului Colţea, la 15 august 1916, descrie cu lux de amănunte lipsurile din unitatea 

spitalicească unde fusese repartizată. ”La spital nu se făcuse nicio camuflare şi nicio pregătire. Ne-

am reîntors acasă, am luat bidoanele cu apă sterilizată, pansamente, săpun, tinctură de iod etc. Am 

deşărtat cămara de tot ce aveam de-ale mâncării şi băuturii şi ne-am reîntors la spital, unde, împreună 

cu Iosif şi câţiva binevoitori, am început pansamentele. Îi pansam la lumina felinarelor, a lămpilor de 

buzunare, a mucurilor de lumânări şi a chibriturilor”49.  

Abia după 17 august, la dispoziţia diviziilor au fost puse trenuri şi automobile sanitare, iar 

după 26 august trupele de pe front au fost dotate cu ambulanţe divizionare şi spitale mobile. În luna 

septembrie 1916 au început să funcţioneze formaţiile sanitare de etapă, semi-spitalele de evacuare, 

spitalele de evacuare, spitalele de etapă, spitalele auxiliare şi infirmeriile de gară50. 

Şi la nivel local, cea dintâi grijă a autorităţilor băcăuane a fost înfiinţarea de noi spitale şi 

asigurarea acestora cu personal medical. La o primă evaluare a sistemului sanitar băcăuan s-a putut 

observa că medicii specialişti erau foarte puţini, iar soluţii pentru suplinirea acestora lipseau în 

momentul respectiv. În acest sens, Direcţia Generală a Serviciului Sanitar din cadrul Ministerului de 

Interne l-a informat pe primarul Bacăului, la data de 22 august 1914, că “nici medici nu avem la 

îndemână şi nici bani n-avem de unde să plătim personal suplimentar fiindcă în aceste timpuri nu 

putem cere deschidere de credite pentru asemenea lucruri, ţara având nevoie de mari resurse cari 

trebuiesc îndreptate în altă direcţiune”51.  

Pentru a se şti exact care este situaţia în judeţ şi ce posibilităţi sunt pentru cazarea şi tratarea 

răniţilor sau chiar a bolnavilor rezultaţi în urma unei eventuale campanii, Prefectura Bacău a solicitat 

primarilor din judeţ o informare riguroasă privind localurile şi obiectele care ar fi putut fi de folos 

pentru amenajarea de spitale52. Pe lista cu bunuri folositoare unei unităţi medicale figurau: saltele de 

paie sau lână, cerşafuri, perne, pături sau plapume, oale de noapte, lenjerie de corp, încălţăminte, 

                                                 
48 Argetoianu Constantin, op. cit., p. 302. 
49 Trancu Rainer Marta, File de jurnal, Bucureşti, Editura Eminescu, 1982, p. 77. 
50 Antoniu I.N., Organizarea şi funcţionarea serviciului sanitar militar, Bucureşti, Tipografia Marelui Stat Major, 1921, 

p. 230. 
51 DJANBc, Fond Primăria Bacău, dosar 68/1914, f. 36. 
52 O atenţie deosebită a fost acordată găsirii unor spaţii corespunzătoare amenajării unor spitale, prefectul recomandând 

primarilor să verifice dimensiunile fiecărei încăperi, dacă zidurile imobilului sunt din piatră sau alte materiale, „dacă are 

instalaţiune cu apă sau nu (...), dacă este iluminat, cu ce sistem: electricitate, gaz aerian, petrol, nr. paturilor ce se pot 

găsi în localitate”. (Ibidem, f. 60.) 
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obiecte de uz gospodăresc precum plite de gătit, oale, cazane farfurii, pahare şi tacâmuri. Autorităţile 

nu-şi ascundeau speranţa că, poate, băcăuanii deţin şi aveau să doneze pentru spitale medicamente, 

pansamente, aparate de sterilizat sau dezinfectant. Nu în ultimul rând, prefectul recomanda primarilor 

să descopere în judeţ “personal medical particular fără obligaţiuni militare”53.  

După găsirea localurilor corespunzătoare s-a trecut la faza următoare, aceea de amenajare a 

unităţilor sanitare, sarcina fiind preluată de către edilii locali54. Cele mai multe spitale au fost înfiinţate 

în şcolile din judeţ, existând prea puţine locuinţe particulare, care să corespundă cerinţelor. La 

mijlocul anului 1915, în oraşul Bacău erau douăsprezece unităţi sanitare care funcţionau în incinta 

următoarelor instituţii: Liceul “Principele Ferdinand”, Şcoala nr. 1 de Băieţi, Şcoala nr. 2 de Băieţi şi 

Şcoala nr. 3 de Băieţi, Şcoala nr. 1 de Fete, Şcoala nr. 2 de Fete, Şcoala Profesională de Fete, Ateneul, 

Spitalul Comunal, Lazaretul de Holerici, Azilul de Bătrâni, Şcoala Primară Israelită55.  

Una din primele probleme apărute chiar din perioada neutralităţii a fost aceea a bolilor venerice 

şi păduchilor, care făceau prăpăd în rândul soldaţilor mobilizaţi. Încă din luna mai 1915, comandantul 

Regimentului 17 Artilerie solicita primarului Lascăr Veniamin să ia măsuri urgente împotriva femeilor 

bolnave, pentru a se evita spitalizarea soldaţilor. „Am onoare a vă aduce la cunoştinţă că în oraşul Bacău 

se află prostituate pline de boale lumeşti, atât particulare cât şi prin hoteluri, care au infectat mai mulţi 

bărbaţi din acest regiment. Se citează prostituatele de la hotelul ”Bristol Teodoru” şi alte hoteluri locuite 

de prostituate clandestine. Comunicându-vă aceasta facem un călduros apel la dvs. rugându-vă să 

binevoiţi a lua măsuri ca prin agenţii de care dispuneţi şi cu ajutorul poliţiei, să se închidă în spitale 

toate femeile bolnave, mai ales acum când fiind concentraţi mulţi militari, aceste femei infectându-i îi 

fac impropriu serviciului şi deci instrucţia lor nu se poate face”, a solicitat colonelul Brânzetescu56. Şi 

presa locală şi-a spus cuvântul în această problemă, solicitând edilului băcăuan să interneze femeile de 

moravuri uşoare bolnave şi să pună capăt prostituţiei din oraş57.  

Cea mai mare spaimă din acea perioadă a fost provocată de înmulţirea incontrolabilă a 

păduchilor. ”Războiul actual a arătat că soldatul are şi alţi duşmani răi, afară de gloanţe şi ghiulele. 

                                                 
53 Ibidem, f. 61. 
54 Într-o adresă trimisă de Prefectura Bacău la data de 3 decembrie 1914, primarii din Bacău şi Târgu Ocna erau invitaţi 

să asiste „la lucrările comisiunii, pentru întocmirea şi coordonarea lucrărilor”. (DJANBc, Fond Primăria Bacău, dosar 

68/1914, f. 9.) 
55 Ibidem, f. 11. 
56 Ibidem, dosar 21/1915, f. 4. 
57 În ziarul „Nordul”, într-un articol ce viza poliţistul urbei, era lansat un semnal de alarmă în legătură cu marele pericol 

pe care-l reprezintau în acele vremuri femeile de moravuri uşoare cu boli venerice. „Este cunoscut că marele rău ce-l 

aduce acestei populaţiuni este numai desfrâul care astăzi bântuie societatea, mai ales în acest oraş unde sunt câteva 

taverne în care se propagă viciul beţiei, se fură salarul unui nenorocit, se oferă cu generozitate sifilisul, se măreşte 

numărul desfrânaţilor şi încurajează celibatul şi se propagă cu uşurinţă inevitabila tuberculoză. Dar să presupunem că şi 

energicul poliţai are cunoştinţă că, chiar în centrul oraşului există aşa zisă cafe-concert, nişte localuri infecte, în care îşi 

dau întâlnire drojdia societăţii adeseori cu oameni de oarecare condiţie, ademeniţi să petreacă acolo în tovărăşia unor 

femei desfrânate. Fiecare se întreabă cum se poate tolera în centrul oraşului ca un local de noapte, care se închide în 

realitate atunci când răsar zorile, să aibă pe lângă chelneri şi nişte nenorocite femei sifilitice, ca <dame de 

consumaţie>”, titrează cotidianul local. („Nordul”, 15 mai 1915, p. 3.) 
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Mai cu seamă, în partea de răsărit a câmpului de luptă, unde a venit în atingere civilizaţia cu mizeria 

satelor şi a oraşelor din Polonia jidovită, chestiunea păduchilor, ca duşmani ai soldatului a căpătat o 

importanţă aşa de mare, în cât s-au luat măsurile cele mai straşnice de a preîntâmpina urmările destul 

de periculoase pentru sănătate. Soldaţii germani care trec în interiorul ţării, de la frontul rusesc, ori 

sunt duşi de la acest front către cel apusean, ori sunt supuşi unor măsuri de igienă destul de grele, 

pare că ar fi ciumaţi ori purtători de holeră”, a consemnat Ion Simionescu, în articolul ”Despre 

păduchi şi râie”, apărut în publicaţia ”Albina”, la 24 ianuarie 191658. 

Începutul anului 1917 a fost pentru români o perioadă de cumplită încercare. În pofida tuturor 

măsurilor luate, epidemia de tifos exantematic nu a putut fi evitată. ”Atât fizionomia clinică a bolii, 

cât şi patogenia ei şi, ca o consecinţă, metodele de apărare în contra ei, erau cu totul străine de medicii 

noştri (...). Foarte mulţi medici, nepăsători faţă de moarte, au sucombat atunci fiindcă nu ştiau prin 

ce metode se puteau apăra în contra infecţiunii (...). Cine a privit spectacolul înspăimântător ce se 

desfăşura în infirmeriile improvizate din jurul Iaşului, Vasluiului sau Romanului, unde bolnavii 

îngrămădiţi cu sutele în cămăruţe restrânse, agonizau şi mureau, în mijlocul gemetelor şi strigătelor 

disperate, fiind lipsiţi de cele mai elementare mijloace de îngrijire. Cine a văzut toate acestea poate 

să-şi dea seama de chinurile morale şi fizice prin care au trecut medicii care asistau, aproape 

neputincioşi şi dezarmaţi faţă de priveliştea pe care o oferea acest iad de suferinţe omeneşti”59.  

La nivel local, încă din mai 1915 s-au luat măsuri pentru a preveni răspândirea paraziţilor. 

„Faţă de epidemiile diverse care bântuie în jurul României, se impune a se lua din vreme măsuri de 

prevedere; una din aceste măsuri este ca toate comunele din ţară să fie aprovizionate cu cantităţi 

suficiente de var, substanţă neapărat trebuincioasă pentru desinfectarea mare”, solicita într-o adresă 

destinată Primăriei Bacău, directorul Administraţiunii Judeţene şi Comunale60. Acesta mai cerea 

autorităţilor locale inventarierea tuturor cantităţilor de var aflate în depozite, recomandându-se 

insistent ca nu cumva rezervele să fie mai mici de 500 kilograme.  

Primele semnale de alarmă legate de o posibilă epidemie de tifos exantematic au apărut încă 

din a doua jumătate a anului 1915. Într-o adresă trimisă Regimentului IV Obuziere, medicul corpului 

justifica prezenţa urgentă a unei etuve pentru dezinfectarea echipamentului unor soldaţi. „Am onoare 

a raporta că este necesitate de etuvă pentru următoarele motive: 1. Fiindcă au venit soldaţi de la 

închisoarea militară Galata, loc infectat de cazurile ce au fost cu tifos exantematic. Din cauză că de o 

lună jumătate etuva nu s-a mai trimis, toţi acei soldaţi sunt ţinuţi fără folos înrolaţi. Având în vedere 

                                                 
58 Albina, nr. 17, 24 ianuarie 1916, anul XIX, p. 607. 
59 N. Vicol, Cartea de aur a ofiţerilor sanitari şi personalului, morţi pentru patrie, 1916-1920, Bucureşti, 1932, p. 38. 

Despre măsurile luate de corpul medical românesc pentru a face faţă epidemiei a scris şi I. Gh. Duca în memoriile sale: 

”S-au organizat în grabă noi spitale. S-au luat deci măsuri ca bolnavii să fie îngrijiţi pe loc şi sub priceputa conducere a 

doctorului Ion Cantacuzino şi a doctorilor francezi s-a procedat la sistematica deparazitare a trupelor – singurul mijloc 

de a preveni această teribilă boală. Corpul nostru medical a combătut epidemia cu o energie şi cu un devotament care va 

constitui pururea pentru el un titlu de glorie”. Vezi şi Gh. Buzatu, A. Kareţchi, D. Vitcu, op. cit., p. 227. 
60 DJANBc, Fond Primăria Bacău, dosar 21/1915, f. 8. 
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gravitatea şi repeziciunea transmiterii şi a lăţirii acestei epidemii era absolut necesar de acum o lună 

în urmă a se trece toată îmbrăcămintea acelor soldaţi la etuvă. 2. Pentru a se lua măsuri profilactice 

faţă de tifosul exantematic în regiment după ordinele date verbal şi în scris de D-l Ministru 

Anghelescu61”, a scris lt. D. Lucescu62. La rândul său, comandantul regimentului a apelat la 

înţelegerea autorităţilor din Bacău care, la început, au refuzat să pună la dispoziţie etuva, pe motiv că 

aceasta nu poate fi întrebuinţată decât pentru dezinfectat îmbrăcămintea soldaţilor, nicidecum pentru 

stârpirea paraziţilor63. În cele din urmă, primarul a fost de acord cu folosirea etuvei şi în scopul 

exterminării păduchilor. 

Este lesne de înţeles că, în acelaşi timp, la nivel naţional s-a demarat o campanie pentru 

prevenirea tifosului exantematic, populaţia fiind informată despre modul în care se poate scăpa de 

păduchi, prin mijloace simple, aflate la îndemâna tuturor. ”Păduchii ca şi râia sunt mai ales tovarăşii 

necurăţeniei. Măsura cea mai bună, ca să nu-i capeţi, e primeneala regulată a albiturilor spălate cu leşie 

şi săpun, precum şi curăţenia capului şi a trupului (...). Contra păduchilor de cap, la copii mai ales, cel 

mai bun mijloc e lăutoarea cu leşie şi săpun, precum şi pieptănatul cu pieptene des (...). Contra 

păduchilor de haine se pot păzi copiii, punându-le la gât o punguliţă plină cu naftalină, ori cu canforă”, 

recomandau jurnaliştii vremii64.  

Aglomeraţia, foametea şi mai ales tifosul exantematic au condus la o mortalitate de proporţii 

înspăimântătoare. ”Zilnic erau înregistraţi aici (la Iaşi - n.ns. L.A.) 400-500 de morţi, iar în Moldova 

– aproximativ 2000. Potrivit mărturiilor timpului, numai tifosul exantematic a secerat peste 300.000 

de vieţi omeneşti”65. 

Încă din perioada neutralităţii, o atenţie sporită a fost acordată de autorităţi înfiinţării de 

cimitire. În judeţul Bacău, această activitate a fost coordonată de Comitetul Local de Acţiune pentru 

Ajutorul Medical al Răniţilor şi Bolnavilor. La începutul lunii iunie 1915, Comitetul solicita 

primarului din Bacău să colaboreze pentru a rezolva problema înhumării soldaţilor. „Binevoiţi a 

desemna de acum două terenuri de câte două hectare unde s-ar putea înmormânta soldaţii. Vă mai rog 

                                                 
61 DJANBc, Fond Primăria Bacău, dosar 21/1915, f. 16. 
62 Constantin Angelescu – deputat şi senator liberal, numit ministru al Lucrărilor Publice (1914-1916) şi ministru al 

Intrucţiunii Publice. Ca ministru al Lucrărilor Publice în Guvernul Ion I.C. Brătianu, a fost însărcinat, în mod deosebit, 

cu organizarea serviciului sanitar al armatei române, în preajma intrării României în conflagraţia mondială. 
63 DJANBc, Fond Primăria Bacău, dosar 21/1915, f. 17. 
64 DJANBc, publicaţia ”Albina”, nr.17, 24 ianuarie 1916, anul XIX, p. 607. 
65 Ion Agrigoroaiei, Opinie publică şi stare de spirit în vremea Războiului de Întregire şi a Marii Uniri, Iaşi, 1916-

1918, Iaşi, Editura Fundaţiei ”Axis”, 2004, p.50. Despre situaţia din acea perioadă de mare încercare pentru români a 

scris în memoriile sale şi I. Gh. Duca. ”Nenorocirea a fost cumplită. Boala secera fără milă soldaţii îngrămădiţi în sate. 

Îndeosebi în jurul Iaşilor flagelul a luat proporţii înspăimântătoare (...). Regimente întregi au fost decimate în câteva 

săptămâni. La început trupele aşezate în comunele din jurul Iaşilor, nedându-şi bine seama nici de natura boalei, nici de 

proporţiile epidemiei, încărcau bolnavii în care cu boi şi-i îndreptau spre spitalele din Capitala Moldovei, astfel încât 

vedeai coborând de la Copou căruţe pline de nenorociţi, unii muribunzi, alţii deja morţi. Era o privelişte pe care nu o voi 

uita niciodată”. 
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ca un teren de două hectare să fie destinat şi pentru lazaretul de holerici, în apropiere însă de lazaret”, 

au cerut membrii Comitetului66.  

O altă măsură considerată utilă de către oficialii băcăuani a fost transformarea Lazaretului de 

Holerici în unitate spitalicească pentru îngrijirea pacienţilor cu boli infecţioase67. Acest spital era 

considerat de categoria I, la fel ca şi cel amenajat în interiorul Liceului „Principele Ferdinand”. În 

luna septembrie 1915, s-a decis ca şi Azilul de Bătrâni să intre în sistemul sanitar, dar în această 

locaţie urmau să fie internaţi doar bolnavii din rândul civililor. ”Vă rog a ţine seamă că, cheltuielile 

necesare cu îngrijirea acelor bolnavi cad direct în sarcina comunei, cum este şi astăzi, Direcţiunea 

Sanitară având de suportat cheltuielile cu îngrijirea bolnavilor militari”, era avertizat primarul din 

Bacău68.  

În luna august 1916, România a ieşit din neutralitate şi s-a alăturat forţelor Antantei. După 

intrarea în război, unităţile spitaliceşti înfiinţate în decursul ultimilor doi ani şi-au arătat din plin 

utilitatea. Pentru a avea o evidenţă clară a situaţiei din teritoriu, primarii erau obligaţi să raporteze 

zilnic numărul locurilor libere din spitale, repartizate pe fiecare secţie69. La 24 august 1916, şeful de 

Stat Major, colonelul Popescu, transmitea Comitetului Sanitar Bacău, al cărui preşedinte era prefectul 

judeţului, ordinul ca raportările să fie mult mai complete. Comitetul Central Sanitar era interesat de 

situaţiile zilnice ale spitalizărilor „bolnavilor şi răniţilor (ofiţeri şi soldaţi), amici şi inamici internaţi 

în precedentele 24 de ore”70. La rândul său, prefectul a încredinţat această misiune unor cadre 

didactice, care trebuiau să întocmească situaţii cu toţi răniţii internaţi, cu specificarea numelui, 

gradului şi corpului de trupă de care aparţineau aceştia71. O raportare făcută de prefectul de Bacău, la 

1 septembrie 1916, către Marele Cartier General arăta că „la Spitalul nr. 216 Chirurgie mare sunt 

internaţi răniţi de pe câmpul de luptă 16 şi 25 cu diferite boale şi din diferite Regimente; iar la Spitalul 

nr. 220 de Contagioşi au fost internaţi 9, trimişi tot de diferite regimente”72.  

În toate spitalele din judeţ erau suficiente locuri libere, cele mai multe fiind disponibile la secţiile 

de Chirurgie mică şi Boli interne. Destul de aglomerat era spitalul Lazaret, unde ajungeau soldaţii cu 

boli infecţioase. Dintre afecţiunile contagioase care au afectat trupele aflate pe front, bolile venerice au 

fost cele mai răspândite, după cum rezultă dintr-un raport înaintat de către autorităţile locale băcăuane 

Marelui Cartier General Sanitar şi Comitetului Central Sanitar Bucureşti. „Locuri disponibile la Bacău, 

                                                 
66 DJANBc, Fond Primăria Bacău, dosar 54/1915, f. 3. 
67 Condiţia principală a fost ca imobilul să dispună în mod obligatoriu de apă şi lumină, de această sarcină urmând să se 

ocupe edilul de Bacău. (Ibidem, f. 2.) 
68 Ibidem, f. 6. 
69 DJASBc, Fond Prefectura Bacău, dosar 15/1916, f. 32. 
70 Ibidem, f. 6. 
71 Prefectul a luat în calcul faptul că nimeni nu putea îndeplini mai bine această sarcină decât un cadru didactic. „V-am 

însărcinat pe d-vs. cu îndeplinirea acestui serviciu la următoarele spitale: Spitalul nr. 218, Şcoala nr.2 de Băieţi, Spitalul 

nr. 221, Hotel Central, Spitalul 221 bis, Şcoala Israelită. (...) D-vs. veţi mai avea grijă ca în registru (...) să completaţi şi 

situaţia zilnică din aceste spitale”. (Ibidem, f. 8. ) 
72 Ibidem, f. 49. 
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chirurgie mică 12 şi boale interne 7. Răniţi: 9 ofiţeri, 642 trupă; bolnavi: 7 ofiţeri, 60 trupă; contagioşi: 

ofiţeri niciunul, 53 trupă; dintre care 7 de febră tifoidă (...), 4 de conjunctivită granuloasă (...), 2 de 

conjunctivită purulentă (...), 1 de conjunctivită acută (...), 2 de erezipel (...), 2 de dizenterie (...), 33 

bolnavi de diferite boli venerice şi 2 ruşi de febră tifoidă din regimentul 38 Infanterie Siberia”73.  

Ţinând cont de importanţa unităţilor spitaliceşti în vreme de război, la nivel local s-au luat 

unele măsuri de securizare a spitalelor. Personal, primarul Bacăului, Lascăr Veniamin, a semnat un 

set de instrucţiuni legate de paza unităţilor spitaliceşti şi chiar a stabilit programul de vizită a celor 

internaţi. „Orice informaţii privitoare la răniţi se dau numai de la ora 3-4 în fiecare zi şi numai la 

cancelaria spitalului. Vizitarea răniţilor nu e permisă decât Duminica de la 2-4 şi numai de către 

următorii membri ai familiei: soţia cu copiii rănitului, părinţii, fraţi şi surori. Aceste persoane trebuie 

să dovedească rudenia prin bilete de identitate eliberate de Comenduirea garnizoanei respective. (...) 

Atât în camera de convorbire cât şi în salonul de răniţi conversaţia se va mărgini la chestiuni străine 

armatei”, se menţionează în comunicat74. Pentru siguranţa că ultima regulă va fi respectată de către 

vizitatori, a fost desemnată o persoană din spital care să participe la fiecare întâlnire dintre familie şi 

bolnav.  

Note bibliografice: 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bacău, Colecţia: Documente, Manuscrise; 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bacău, Fondurile: Colegiul Avocaţilor, Colegiul Naţional ”Ferdinand 

I”,Direcţia Sanitară, Prefectura judeţului Bacău, Primăria municipiului Bacău, Serviciul Sanitar al judeţului Bacău, 

Serviciul Veterinar al oraşului Bacău. 

Publicaţia „Nordul” 1914-1918. 

Publicaţia „Oituzul” 1918. 

AGRIGOROAIEI, I., Opinie publică şi stare de spirit în vremea Războiului de Întregire şi a Marii Uniri, Iaşi, 1916-

1918, Iaşi, Editura Fundaţiei ”Axis”, 2004. 

AGRIGOROAIEI, I.; CRISTIAN, V.; IACOB GH., România de la Independenţă la Marea Unire, Iaşi, 1989. .  
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CONSTANTINIU, F., O istorie sinceră a poporului român, ediţia a IV-a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2008. 

GHIULAMILA, I., Studiu statistic medical şi social al invalizilor din război ai României, Bucureşti, Atelierele Grafice 
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IORGA, N., Istoria românilor, vol. X, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988. 

PLATON, GHEORGHE, Istoria modernă a României, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1985. 

SANDA, GHEORGHE, Istoria medicinii militare româneşti, Bucureşti, Fundaţia ”G-ral mr. dr. C. Zamfir”, 1996. 

                                                 
73 Ibidem, f. 48. Nu acelaşi lucru se întâmpla în Bucureşti, unde cu greu mai puteau fi găsite locuri libere pentru răniţi. 

”Spitalele nu mai ajung să cuprindă numărul prodigios de răniţi care sosesc. Ei sunt puşi pretutindeni: în căzărmi, în 

şcoli rechiziţionate, în coridoare, peste tot, peste tot”, consemna Al. Marghiloman. (Al. Marghiloman, Note politice, 

1897-1924, vol. II, Bucureşti, 1927, p. 211-212). Vezi şi Şerban Rădulescu-Zoner, Beatrice Marinescu, op. cit., p. 79. şi 

urm. I. Agrigoroaiei, România în relaţiile..., p. 28-29. 
74 DJANBc, Fond Primăria Bacău, dosar 54/1915, f. 50. 
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SENSUL MARTIRIC AL MORŢII SFINȚILOR BRÂNCOVENI 

 

Elev Bogza Andrei, clasa a VIII-a B, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

Prof. coordonator Ciuche Gabriela, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

 

După cum ne este bine cunoscut, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca în 

Patriarhia Română anul 2014 să fie Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei 

Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, având ca motivație istorică 

împlinirea în data de 15 august a 300 de ani de la moartea  lor martirică pentru mărturisirea credinței 

ortodoxe strămoșești.   

Jertfa martirică a Sfinților Brâncoveni a fost cinstită de către biserica strămoșească a neamului 

în modul cel mai deplin prin așezarea voievodului, a celor patru fii și a sfetnicului Ianache în rândul 

sfinților, în data de 20 iunie 1992. 

Constantin Brancoveanu a fost un mare "ctitor" de cultură și de lăcașuri sfinte, un sprijinitor 

prin cuvânt și faptă al Ortodoxiei de pretutindeni, o figură de seamă din istoria neamului românesc. 

Iar prin moartea lui cu adevărat mucenicească, el a oferit tuturor o minunată pildă de dăruire și de 

jertfș pentru țara sa și pentru credința crestină. Moartea lor a impresionat profund pe contemporani, 

chiar și pe necreștini. Ea a fost consemnatș cu indignare în puținele ziare europene care apăreau 

atunci, dar și de unele rapoarte diplomatice trimise din Constantinopol. După cum era de așteptat, 

moartea mucenicească a Brâncovenilor a avut un larg ecou în sufletul poporului român, care i-a plâns 

în cântece și balade populare. 

O pioasă recunoștință față de sfârșitul sângeros al brâncovenilor se regăsește și în creațiile 

populare cristalizate la scurtă vreme după moartea lor, în care se vorbește despre Brâncoveanu ca 

fiind ”boier vechi și domn creștin”, ”Constantin Brâncoveanul, Crede-n Dumnezeu, sărmanul!”, ”La 

icoană se-nchina”, ”Brancoveanul greu ofta, Și cu lacrimi cuvânta: "Doamne, fie voia Ta!”, etc. 

Sfârşitul mucenicesc al voievodului Constantin Brâncoveanu a impresionat atât de mult pe 

români, încât încă din 1730 se știa despre existența unui cântec popular care circula mai demult în 

Moldova, sub titlul “Istoria Măririi Sale lui Constantin Vodă Brâncoveanu din Bucureşti”.  

         Însă cea mai cunoscută şi mai emoţionantă relatare a sfârşitului domnitorului român este 

cuprinsă în balada populară „Constantin Brâncovanul”, culeasă de Vasile Alecsandri. 

”Ritorii cei mult grăitori nu pot să spună cum voi, de neam domnesc fiind și crescuți în 

desfătări, ați putut merge cu neclintită hotărâre și pe calea cea strâmtă cu inimi pline de bărbăție. 

Acestea sunt minunile credinței noastre săvârșite în fiii luminii, ascultării, și jertfei lui Dumnezeu 

Celui minunat întru sfinții Săi”. (am rostit din condacul al IX-lea al acatistului Sfinților Brâncoveni).   
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Despre arestarea şi moartea lui Constantin Brâncoveanu există numeroase mărturii, multe 

dintre ele aparţinând unor străini, agenţi diplomatici sau economici la Constantinopol. Interesul mare 

pentru destinul principelui este motivat şi de caracterul considerat iraţional, chiar "bestial" al atitudinii 

turcilor faţă de "nefericitul" principe, asta într-o epocă în care cruzimile erau la ordinea zilei. Toate 

mărturiile sunt unanime în a aprecia că arestarea întregii familii şi modul în care a fost regizată 

moartea celor şase persoane depăşesc cu mult limitele acceptabile, chiar şi pentru o societate crudă 

precum era cea otomană. 

Nu numai că era Duminică în ziua când s-a îndeplinit această execuţie crudă, dar şi marea 

sărbătoare pe care o serbează grecii în cinstea Maicii Domnului sau Înălţării la Cer a Fecioarei. Lucru 

care pare a-l fi făcut înadins Vizirul spre a-şi arăta dispreţul pentru creştini, dintru a căror lege era 

principele mort. Care creştini, prin aceasta, pe neaşteptate au şi fost tulburaţi în închinăciunile lor" 

(Scrisoare, Hochepied, 7 septembrie 1714). 

Să cinstim în duh de rugăciune credinţa jertfelnică faţă de Biserică şi neam şi testamentul de 

iubire nemărginită faţă de Dumnezeu al Sfinţilor Martiri Brâncoveni – Constantin Voievod şi cei 

patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei – împreună cu sfetnicul Ianache Văcărescu, având 

încredinţarea că sunt „ocrotitori şi rugători pentru Biserica şi neamul românesc”, după cum 

mărturisim şi în condacul ce le este închinat, şi că Dumnezeu primeşte rugăciunile celor care L-au 

mărturisit înaintea oamenilor cu preţul vieţii lor (cf. Luca 12, 8). 

 

Bibliografie: 

[1] RADU GRECEANU, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688-1714), ediţie critică de 

Aurora Ilieş, republicatăîn: Cronicari munteni, selecţia textelor, studiu introductiv, note, comentarii și glosar de Dan Horia 

Mazilu, (Opere fundamentale), București, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Știinţăși Artă/Univers Enciclopedic, 2004, 

p. 644. 

[2] RADU GRECEANU, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688-1714), p. 611. 

[3] MANU APOSTOL, „Prefaţă închinată domnitorului Constantin Brâncoveanu” la volumul în limba greacă intitulat 

Sentinţele vechilor filosofi (Maxime filosofice), Târgovişte, 1713. Pentru traducerea acestei prefeţe, a se vedea: I. 

BIANU, N. HODOȘ, Bibliografia românească veche, tom. 1 (1508-1716), pp. 489-491 (citatul la p. 490). 

[4] RADU GRECEANU, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688-1714), p. 407. 
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MANIFESTĂRILE ETNO-FOLCLORICE  

ȘI IMPORTANȚA LOR PENTRU TURISM 

 

                                    prof. Mariana Coman, Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău    

                                      prof. Laura Gavriliţă, Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău   

 

Satul reprezintă cea mai veche formă de locuire umană, de organizare rezidenţială a 

populaţiei şi utilizare economică a teritoriului.. Omul s-a înfrăţit cu natura, iar de la natură a preluat 

cântecul păsărilor, drag sufletului, culoarea verde dragă minţii, roşu şi galbenul florilor, ce le-au 

fixat pe veşminte, albastrul cerului, un semn de libertate de cânt şi dans „de voiebună”, iar din 

combinaţia acestor culori, au ieşit altele, ce au stat ca substituiente ale vieţii 

Nu putem vorbi de cultura, tradiţiile şi obiceiurile unui popor, dacă nu-i cunoaştem istoria. 

Aceasta este lutul din care sunt plămădiţi oamenii, ce se identifică prin cultură şi civilizaţie proprie, 

prin identitate naţională. Forţa oamenilor stă în credinţa care imprimă cultura tradiţională 

moştenită, transmisă generaţiilor viitoare. În lucrarea „Mărturisiri. Bacău, o identitate europeană”, 

N.Bichescu şi I.V. Cojan descriu „Sublimul ospitalităţii creştine s-a împământit în Moldova”, 

lăcaşurile de cult, importante obiective turistice spirituale, pentru românii care ştiu să întoarcă 

timpul în favoarea lor, prin aducerea strămoşilor cât mai aproape de sufletele lor. Mentalitatea 

românească a fost supusă la transformări, astfel că ne găsim la frontiera dintre tradiţie şi 

europenizare. Artiştii băcăuani, ca toţi artiştii români, s-au inspirat din etnografie, pe intuiţii 

originale în trecut, dar ceea ce este foarte trist, toate tradiţiile vechi sunt uitate de citadinii locului, 

fiind păstrate de muzeologia băcăuană, pentru iubitorii de etnografie şi artă populară. Păstrăm ceea 

ce se transmite pe cale orală, de multe ori cu elemente împrumutate din tradiţia occidentală. 

Mentalitatea românească a fost supusă la transformări, astfel că ne găsim la frontiera dintre 

tradiţie şi europenizare. Artiştii băcăuani, ca toţi artiştii români, s-au inspirat din etnografie, pe 

intuiţii originale în trecut, dar ceea ce este foarte trist, toate tradiţiile vechi sunt uitate de citadinii 

locului, fiind păstrate de muzeologia băcăuană, pentru iubitorii de etnografie şi artă populară. 

Păstrăm ceea ce se transmite pe cale orală, de multe ori cu elemente împrumutate din tradiţia 

occidentală. 

Trebuie precizat faptul că, aici, în Moldova, multe obiceiuri au o structură şi o funcţionalitate 

oarecum deosebită faţă de alte zone folclorice, tinerii ducându-le mai departe cu fală. Ceata, de 

exemplu, este cea mai autorizată „voce” în materie de tradiţii populare moldoveneşti legate de 

sărbătorile de iarnă.Dar, pentru a înţelege pe deplin trăirile emoţionale ale acestor oameni la ceas 

de sărbătoare, trebuie să fii alături de ei, în mijlocul lor. Toate tradiţiile, practicate de la izvoarele 

Trotuşului spre zona etnografică a Bacăului, îi reprezintă pe oamenii locului, alături de care copiii 
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învaţă să trăiască, să se bucure de viaţă şi frumuseţea sărbătorilor şi toate acestea ajută la definirea 

personalităţii lor. 

Cuvinte cheie: tradiție, spiritualitate, identitate, civilizație, moștenire. 

 

Cultura, tradiţiile şi obiceiurile unui popor reprezintă lutul din care sunt plămădiţi oamenii, ce 

se identifică prin cultură şi civilizaţie proprie, prin identitate naţională. Forţa oamenilor stă în credinţa 

care imprimă cultura tradiţională moştenită, transmisă generaţiilor viitoare. În lucrarea „Mărturisiri. 

Bacău, o identitate europeană”, N.Bichescu şi I.V. Cojan descriu „Sublimul ospitalităţii creştine s-a 

împământit în Moldova”, lăcaşurile de cult, importante obiective turistice spirituale, pentru românii 

care ştiu să întoarcă timpul în favoarea lor, prin aducerea strămoşilor cât mai aproape de sufletele lor. 

Nu putem vorbi de cultura, tradiţiile şi obiceiurile unui popor, dacă nu-i cunoaştem istoria. 

Aşezarea rurală, satul, reprezintă cea mai veche formă de locuire umană, de organizare 

rezidenţială a populaţiei şi utilizare economică a teritoriului. Individualitatea sa este strâns legată de 

factorii naturali şi de resursele funciare şi s-a constituit în timp şi spaţiu în mod procesual. Omul s-a 

înfrăţit cu natura, iar de la natură a preluat cântecul păsărilor, drag sufletului, culoarea verde dragă 

minţii, roşu şi galbenul florilor, ce le-au fixat pe veşminte, albastrul cerului, un semn de libertate de 

cânt şi dans „de voiebună”, iar din combinaţia acestor culori, au ieşit altele, ce au stat ca substituiente 

ale vieţii armonioase.  

De un mare interes pentru turismul din zona Moldovei sunt edificiile culturale, astfel că 

itinerariile moldave sunt nu numai atractive, ci și profund educative. Bogăția acestui ținut s-a 

manifestat și în faptul că pe acest meleag au trăit și trăiesc atât de mulți oameni de aleasă cultură, a 

căror moștenire însuflețește generațiile. După o cercetare amănunţită, interesant a fost să constatăm 

că, prin oamenii care au avut sau au încă anumite roluri ceremoniale în comunitate, tradiţiile populare 

sunt promovate în rândul locuitorilor băcăuani,a tinerilor, care, astfel, le conştentizează valoarea şi le 

menţin. Ei le-au integrat în viaţa comunităţii contemporane, îmbinându-le cu progresul şi 

modernitatea, în multe dintre cazuri. Dar, sunt tineri care nu se sfiesc să adopte  vorbirea tipic 

regională, bătuta tipic moldovenească, hora şi sârba ţărănească, înfrăţindu-se în dans şi voiebună. 

Foarte multe meşteşuguri au pierit, odată cu valorile culturale ale neamului nostru, individualitatea 

sufletească şi vocaţia fiind pe planuri diferite, dar păstrăm mult mai multe valori etnografice decât 

europenii.  

Artiştii băcăuani, ca toţi artiştii români, s-au inspirat din etnografie, pe intuiţii originale în 

trecut, dar ceea ce este foarte trist, toate tradiţiile vechi sunt uitate de citadinii locului, fiind păstrate 

de muzeologia băcăuană, pentru iubitorii de etnografie şi artă populară2. Păstrăm ceea ce se transmite 

pe cale orală, de multe ori cu elemente împrumutate din tradiţia occidentală. Mentalitatea românească 

a fost supusă la transformări, astfel că ne găsim la frontiera dintre tradiţie şi europenizare. 
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Una din caracteristicile folclorului contemporan este aceea că tradițiile se păstrază fragmentar, 

din obiceiuri lipsind o parte din ritual sau chiar semnificațiile ceremonialului, gesturile. Acest tip de 

informații este, de multe ori, greu de reconstituit, chiar și de la informatorii cei mai în vârstă sau buni 

cunoscători ai tradiției. Și totuși, există locuri din zona etnografică Bacău, în care obiceiurile se mai 

păstrează și se transmit tinerilor. De un deosebit interes pentru noi, autorii acestui articol, a fost să 

constatăm faptul că, prin intermediul școlii, a profesorilor cu har, elevii sunt doritori de a învăța cât 

mai multe despre tradițiile și obiceiurile strămoșilor lor. Prin căminele culturale sătești, prin Casa de 

Cultură ”Vasile Alecsandri din Bacău, prin festivaluri, spectacole și simpozioane culturale, prin 

oamenii care au stat în slujba promovării folclorului  băcăuan, tradițiile populare sunt s-au integrat în 

viața comunității. Desigur, nu am putut trece cu vederea valorificarea tradițiilor prin ajutorul acordat 

de Primăria Bacău, și anume: Ansamblul folcloric „Busuiocul” , care susíne spectacole pe scenă și la 

televiziune, organizarea festivalurilor naționale despre arta olăritului, albume și monografii, interesul 

pe care mass-media îl acordă evenimentelor etno-folclorice.  

Zona etnografică, numită astfel după târgul medieval Bacău, este situată pe valea Siretului 

mijlociu, la sud de Roman şi până la nord de Adjud, cuprinzând lunca Siretului, terasele acestuia şi 

versanţii. În octombrie 2008, băcăuanii şi-au sărbătorit 600 de ani de recunoaştere a strămoşilor pe 

aceste meleaguri, păstrându-le, în mare parte, obiceiurile, tradiţiile şi sărbătorile religioase, 

împământenite parcă în sufletul lor, prin educaţie şi respect faţă de înaintaşi. Zona se remarcă printr-

un tezaur etnografic şi folcloric de mare originalitate, prezentat în cadrul centrelor etnografice 

Balcani, Brusturoasa – important centru de ţesături, cojocărie şi prelucrarea lemnului; Fundu 

Răcăciuni, Berzunţi; muzeul etnografic Prăjeşti cu ţesături, cusături, obiecte din lemn din satele de la 

poalele Culmii Pietricica şi o artă a decorării tipică; muzeul etnografic Dofteana; Oituz – important 

centru de olărit şi împletituri din ramuri de alun; olăritul la Lilieci – Hemeiuşi; ţesutul la Orbeni, 

Cleja, Dumbrava; prelucrarea fierului la Valea Seacă, Cleja; mersul cu cerbul în sărbătorile de iarnă 

la Orbeni, cu capra, pluguşorul şi colindul; Sălătruc, porţi de lemn sculptat, etc. Acestea sunt doar 

câteva din cele peste 200 de aşezări rurale cuprinse în zona etnografică, împreună cu două oraşe: 

Buhuşi şi Bacău. Păstrătorii de datini şi obiceiuri, băcăuanii duc mai departe aceste moşteniri ale 

trecutului, semnificative pentru tânăra generaţie, care cu greu se vrea a fi continuatorii de astfel de 

manifestări. Cert este că, manifestările etno-folclorice româneşti, cu o bogată tradiţie, continuă să 

încânte publicul larg, mai ales turiştii străini, care descoperă în dansurile populare adevărate ritualuri 

expresive. 

Manifestările cultural artistice tradiţionale din judeţul Bacău sunt: Festivalul judeţean de 

Folclor, Salonul de Primăvară al Artei Naive, Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale, iar 

Ansamblul folcloric „Busuiocul” este unul din cele mai cunoscute colective artistice din Bacău şi din 

România, poartă de afirmare a tinerii generaţii, distins cu laurii unor prestigioase concursuri, 
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festivaluri ori folcloriade („olimpiade” folclorice) organizate în diverse ţări europene. În 26 iulie – 6 

august 2007, în Portugalia, băcăuanii au concurat alături de ansambluri folclorice din toate colţurile 

lumii: Portugalia, Argentine, Ecuador, Mexic, Elveţia, Spania şi Slovacia. Un an mai târziu, 

ansamblul a participat la un renumit festival internaţional de folclor, ce s-a desfăşurat în oraşul Ronda 

din Spania, alături de formaţii de cântece şi dansuri populare din Senegal, India, Serbia, Italia şi 

Slovacia. Prin aceste manifestări, băcăuanii au reprezentat România, prin dansul popular românesc, 

foarte mult apreciat peste hotare şi cultura populară tradiţională în contemporaneitate (cântece de 

dragoste şi dor, balade, cântece haiduceşti, jocuri de iarnă cu măşti) de la “hora” lină, până la 

“bătutele” şi “corăgheştile” rapide, specifice acestor locuri. Aceste crâmpeie de frumuseţe pot fi 

regăsite în spectacolele acestor talentaţi artişti din Bacău, mesageri ai unei culturi populare de o 

neasemuită valoare şi bogăţie. 

Într-un cotidian francez „Saint Georges des Coteaux”, din 11 noiembrie 2011, scria” 

Vendredi soir, l’ensemble folklorique Busuiocul se produisait dans le cadre magnifique du plan 

d’eau, devant plus de 250 personnes. 

 

Ce groupe participe au festival des Jeux santons et vient de la province de Moldavie en Roumanie. 

Il s’est constitué en 1973 à Bacau, une ville de 200 000 habitants située au pied des Carpates 

orientales. Leurs danses et leurs chants proviennent des vallées de ces montagnes…”. 

(www.busuiocul.ro)  

Toate acestea plac tinerii generaţii, dornică de comunicare prin dans şi joc, prin gestică şi 

mimică, de interrelaţionare şi schimb cultural, ei purtători de datini şi obiceiuri, ştafeta strămoşilor 

strămoşilor noştri. „Marea lor rezistenta în timp, dăinuirea până în zilele noastre a obiceiurilor 

tradiţionale (implicit a celor legate de sărbătorile de iarnă) îşi are explicaţia în capacitatea de a 

suporta, în cadrul evolutiei lor, a unui proces de mutaţie funcţională treptată, exprimat sintetic prin 

pierderea valenţelor rituale, accentuarea valenţelor ceremoniale şi, în ultimă instanţă, a celor 

artistice. Fenomenul a fost bine surprins de savantul român Mircea Eliade care sublinia că 

demagizarea este unul din aspectele esenţiale ale evoluţiei obiceiurilor populare.” 

(www.busuiocul.ro)  

Trebuie precizat faptul că, aici, în Moldova, multe obiceiuri au o structură şi o funcţionalitate 

oarecum deosebită faţă de alte zone folclorice, tinerii ducându-le mai departe cu fală. Ceata, de 

http://www.busuiocul.ro/
http://www.busuiocul.ro/
http://busuiocul.ro/wp-content/uploads/2011/11/franta2009.jpg
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exemplu, este cea mai autorizată „voce” în materie de tradiţii populare moldoveneşti legate de 

sărbătorile de iarnă, ce îşi exercită principalele tradiţii în ajunul Anului Nou, între Carpaţi şi Prut, şi 

nu de Crăciun, aşa cum se întâmplă în Transilvania. Aici nu apar personaje feminine în travesti, ci în 

cete sunt întâlnite fete. Numărul celor care alcătuiesc ceata unui sat se poate apropia de 80, iar uneori 

poate să depăşească acest număr. Tinerii sunt dominanţi, iar o ceată bine organizată va avea 

reprezentată fiecare datină practicată în aceste locuri: Plugul, Capre, Urşii, Căluţii, Irozii, Jienii, 

Mascaţii (moşnegi, babe, căldărari, draci, doctori, moartea şi mai nou, personaje politice), mascaţi 

care întreţin hazul şi buna dispoziţie prin diferite gesturi şi replici pe tot parcursul deplasării cetii. 

Dacă copiii între 4 şi 10 ani au păstrat datina să umble cu „Pluguşorul”, în Ajunul Anului 

Nou, cei peste 18 ani umblă cu „Plugul”; în ultimii ani intrând şi fete în alaiul ce-l însoţeşte. Elementul 

muzical este destul de redus, fiind reprezentat doar de ritmuri deosebite realizate de bice şi buhaie.  

Dintre toate jocurile cu măşti, cel al caprei este atestat din timpuri străvechi. Vechimea măştii în 

cadrul obiceiurilor de Anul Nou, frumuseţea construcţiei ei şi a jocului complex, pantomima, dansul, 

versul cântat sau strigat, dialogul concură la crearea spectacolului şi spectaculosului, conferă măştii 

de capră un loc aparte în cadrul celorlalte măşti şi travestiri de Anul Nou practicate în Moldova. Acest 

joc al caprei este gustat din plin de tineri şi practicat din ce în ce mai des, îmbunătăţind repertoriu, 

alături de fluier, cu viară, acordeon şi o tobă.  Oprişan Horia Barbu ne spune că, de fapt, căluţii „sunt 

o specialitate a Moldovei”, deoarece se impun prin eleganţa jocului, ţinutei şi costumaţiei. Jucătorii 

căluţilor sunt tineri între 10 – 15 ani, poartă chipie ofiţereşti roşii sau albe, împodobite cu oglinzi, 

mărgele, beteală, toţi au vestoane la fel, ca cele ale militarilor.  

Nelipsiţi dintr-o ceată de pe Valea Trotuşlui sunt irozii. Vârsta celor care compun grupul este 

foarte diferită, de la 4-5  ani la 20-22 de ani, din grup făcând parte şi fete; ele nu sunt simple figurante, 

ci sunt dansatoare ale cetei, toba fiind un element indispensabil. 

Masca cea mai spectaculoasă şi care aici, în apropierea zonei Dărmăneşti, judeţul Bacău, este 

la ea acasă, o constituie Ursul. Cu un răsunet internaţional, urşii sunt vestiţi şi chiar faimoşi prin 

prestanţă şi eleganţă. Cei care au ocazia să vadă spectacolul lor, cu siguranţă au ţinut să-şi comunice 

impresiile celor mai puţin norocoşi. „Ursul” este descris ca un om care poartă pielea de urs, are pieptul 

şi faţa descoperite, masca fiind în aşa fel aşezată încât capul ursului este ţinut deasupra capului 

purtătorului cu ajutorul mâinilor, de care sunt prinse labele din faţă ale pielii. În partea din spate a 

capului de urs, aproximativ în dreptul urechilor, sunt prinşi doi „canafi roşii uriaşi”, care sunt foarte 

bine puşi în evidenţă în timpul dansului măştii. Botul ursului este fixat în aşa fel, încât să rămână 

deschis tot timpul dansului, pentru ca, alături de ghearele foarte ascuţite, colţii albi ce se văd să 

impresioneze şi mai mult privitorii. Spre deosebire de alte zone folclorice din Moldova, urşii din zona 

centrală a Văii Trotuşului dansează doar pe melodia cântată vocal de către ursari şi bineînţeles, în 
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ritmul tobelor. Atât melodia, cât şi ritmul loviturilor de tobă, se schimbă după dorinţa ursarului, care, 

prin strigături noi, indică mişcările ce trebuie să le facă urşii.  

Dar, pentru a înţelege pe deplin trăirile emoţionale ale acestor oameni la ceas de sărbătoare, 

trebuie să fii alături de ei, în mijlocul lor. Toate tradiţiile descrise mai sus şi practicate de la izvoarele 

Trotuşului spre zona etnografică a Bacăului, îi reprezintă pe oamenii locului, alături de care copiii 

învaţă să trăiască, să se bucure de viaţă şi frumuseţea sărbătorilor şi toate acestea ajută la definirea 

personalităţii lor.  

 

Note bibliografice: 

N. Bichescu, I.V. Cojan – „Mărturisiri. Bacău, o identitate europeană”, Editura Timpul, 2007 

Dorinel Ichim – Zona etnografică Bacău, Editura Sport – Turism, Bucureşti, 1987 

Moise Ilie – Confrerii carpatice de tineret. Ceata de feciori, Sibiu, Editura IMAGO, 1999 

I.Murariu, Nicu I. Aur – Bacău-ghid de oraş, Casa editorială Pentru Turism şi Cultură „Albeona”, 

Bucureşti, 1992 

Oprişan Horia Barbu – Teatrul fără scenă, Bucureşti, Editura „Meridiane”, 1981 
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ROMÂNIA ÎN PRAGUL UNEI DECIZII ISTORICE- 

INTRAREA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

 

                                                    elev Laslău Andrei, Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău    

 

 Un război născut din orgoliul Marilor Puteri europene ce domină scena internațională a 

începutului de secol XX oferă României, un stat independent și prosper, șansa de a-și împlini în 

totalitate idealul național. Problema se pune, însă, asupra modului în care acest deziderat va fi 

împlinit. Care este calea ce garantează succesul acțiunii? Să fie oare Puterile Centrale, o alianță de 

o formidabilă forță, a cărei legături cu România este una de tradiție, dar care promite prea puțin în 

comparație cu visul românesc? Sau Antanta constituie mai degrabă răspunsul la problemă, ce 

propune provincii de o importanță indiscutabil mai mare, dar din care face parte Imperiul Rus, țintă 

a revanșismului românesc? 

Cuvinte cheie: context internațional, Marile Puteri, prosperitate, importanță geo-strategică, vis. 

 

1. Contextul internaţional 

Cumpăna secolelor al XIX-lea –al XX-lea creionează o Europă dominată de tensiune şi 

incertitudine. Nicicând relaţiile internaţionale nu au cunoscut o asemenea complexitate din punct de 

vedere al intereselor antagonice ale marilor puteri. Amestecul de concurenţă, revanşism, dorinţă de 

dominaţie ce se acumulează treptat poate fi asemanat cu un balon în curs de umflare: presiunea 

crescândă are ca efect, în cele din urmă, spargerea acestuia. Explozia acestui balon diplomatic 

constituie ultima soluţie în vederea rezolvării litigiilor dintre state, şi anume izbucnirea Primului 

Război Mondial. 

Evenimentul ce marchează cel mai pregnant această perioadă este apariţia unei noi superputeri 

pe scena Vechiului Continent, un stat ce încearcă să obţină treptat dominaţia absolută asupra lumii. 

Germania, căci despre ea este vorba, se constituie în anul 1871, având ca nucleu Prusia, deja un 

important actor în diplomaţia euopeană. Operă a ,,cancelarului de fier” Otto von Bismarck, unificarea 

Germaniei se produce, după cum acesta însuşi mărturiseşte, prin ,,fier şi sânge” sintagmă ce defineşte 

atât dârzenia naţionalismului acestui popor, cât şi puterea economică pe care acesta o deţine, un 

important factor în ascensiunea noului stat.  Acest concept este relevat de forma pe care o capătă în 

accepţiunea germanilor: războiul. O serie de conflicte armate, culminând cu cel franco-prusac dintre 

anii 1870-1871 determină succesul acţiunii unificatoare. În consecinţă, noua entitate apare ca o 

imagine a forţei pe care o reprezintă naţiunea germană, conturându-şi din ce în ce mai nuanţat idealul 

de lider în politica mondială. 

Această prezenţă proaspătă stânjeneşte însă o parte a Marilor Puteri. Deja victoria în războiul 

franco-prusac determină o politică de revanşism din partea Franţei cauzată de despăgubirile cerute de 
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germani. În consecință, erijându-se în poziţia de arbitru al Europei, Germania promovează în evoluția 

sa un nou tip de politică, Weltpolitik. Tradus prin politică globală, termenul face referire la tendința 

de acaparare a influenței politice, economice, culturale la nivel internațional. Acest concept este pus 

în practică pe mai multe căi, ce trezesc ostilitatea  celorlalte Mari Puteri. În primul rând, în lumina 

noului statut, Germania are pretenții coloniale, ceea ce alterează relațiile cu alte state mari posesoare 

de colonii, precum Regatul Unit sau Franța. În al doilea rând, Reich-ul dorește să-și impună 

hegemonia în plan maritim. În acest scop este construită o flotă menită să deposedeze Regatul Unit 

de titlul de primă putere maritimă, ceea ce atrage aversiunea acestuia. În al treilea rând, se caută 

acapararea cât mai mulor piețe de desfacere pentru produsele germane și deci impunerea monopolului 

comercial, fapt care de asemenea agasează Marile Puteri75. Astfel, contextul internațional impune 

crearea a două blocuri politico-militare ce reprezintă interesele statelor membre. Tripla Alianță, din 

care fac parte inițial Germania, Austro-Ungaria și Italia plus o serie de aliați mai mici și Tripla 

Înțelegere, compusă din Regatul Unit, Franța și Imperiul Rus se află într-o relație de antagonism 

relevată tot mai mult la cumpăna secolelor al XIX-lea-al XX-lea. Prin urmare, un stat apărut datorită 

puterii naționalismului încearcă să se impună tot mai pronunțat pe toate planurile, dând naștere unui 

climat extrem de încordat ce va influența într-o măsură din ce în ce mai mare declanșarea Primului 

Război Mondial.   

Desigur, rădăcinile conflictelor dintre Marile Puteri sunt îngropate mult mai adânc în negura 

istoriei decât ultima jumătate a secolului al XIX-lea, spaţiul balcanic fiind unul dintre exemplele ce 

confirmă această ipoteză. Declinul Imperiului Otoman, început în anul 1683 odată cu asediul eşuat al 

Vienei, naşte o cursă de cucerire ale teritoriilor acestuia între Imperiul Habsburgic şi cel Ţarist. 

Dorinţa de hegemonie în acest punct strategic extrem de important dă naştere unei aversiuni perpetue 

între cele două puteri ce determină situarea în tabere opuse în timpul Primului Război Mondial.  

Astfel, un conflict militar de amploare devine cu timpul iminent. Relaţiile denaturate dintre 

Marile Puteri europene se materializează sporadic prin evenimente precum Cele Două Crize 

Marocane. Punctul culminant este atins în data de 28 iunie 1914, când succesorul la tronul austro-

ungar, arhiducele Franz-Ferdinand, este asasinat de către un naționalist sârb la Sarajevo. Moartea 

acestuia constituie pretextul perfect pentru începerea unui război ce va schimba definitiv modul de 

abordare al vieții așa cum era cunoscută până în acel moment. 

2. Poziția României. Importanța ei pentru Marile Puteri 

În mijlocul acestui vortex de interese, statele în curs de dezvoltare, precum România, 

constituie pioni importanți pentru marii actori de pe scena europeană. Succesul sau eșecul în acest 

                                                 
75 -Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, Editura Institutului European pentru Cooperare Cultural-Științifică, Iați, 

1998,  vol. 4, pp. 300-301; 
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nou tip de conflagrație depinde în mare măsură de modul în care cel două  blocuri antagonice reușesc 

să atragă de partea lor aceste entități ce reprezintă puncte strategice vitale pe harta Europei. 

 România are un statut aparte în această problemă. Dobândind independența relativ recent, în 

anul 1878, aceasta se află în plin proces de modernizare și dezvoltare. Astfel, situația României atrage 

atenția Marilor Puteri din două privințe: 

a. Importanța geo-strategică 

Din punct de vedere istoric, Țările Române, iar mai apoi România s-au aflat în permanență 

sub amenințarea uneia sau mai multor state puternice, încă din cele mai vechi timpuri ale existenței 

lor ca entități statale. Începând cu Regatul Ungariei, continuând cu Imperiul Otoman și terminând cu 

Imperiile Otoman, Țarist și Habsburgic , teritoriile locuite de români au reprezentat în mod constant 

teritorii de pradă, entități statale vasale plătitoare de tribut, ,,monede de schimb” diplomatic sau teatre 

de operații. Prin urmare, fiind acum stat național independent, România este mai mult decât 

importantă pentru cele două părți datorită poziției ei și a forței pe care poate să o reprezinte în această 

zonă. 

De asemenea, tot din punct de vedere geo-strategic, România reprezintă o cale de acces către 

coloniile europene din Asia și Africa datorită ieșirii la Marea Neagră. În consecință, pe aici se poate 

crea o nouă cale de comunicare cu aceste posesiuni, relevându-se astfel însemnătatea unei alianțe. 

b. Importanța economică 

Resursele economice ale României și potențialul industrial ridicat al acesteia au făcut obiectul 

unor serioase direcționări de capital străin în domeniul industrial la cumpăna secolelor al XIX-lea-al 

XX-lea, fapt ce a jucat un rol crucial în dezvoltarea durabilă a noului stat.  Parcuri industriale 

moderne, precum cel din București sau centre ale noii industrii a petrolului (Ploiești) au stârnit 

interesul investitorilor străini. Astfel, premergător Primului Război Mondial, capitalul englez, 

olandez, francez sau belgian reprezintă procente covârșitoare din totalul investițiilor din principalele 

ramuri ale industriei grele (electricitate-95,5%; petrol-94%; metalurgie-74%76, etc.). În consecință, 

în armonie cu politica liberalilor aflați la putere, industria se dezvoltă vertiginos, statutul predominant 

agrar al economiei românești începând a fi înlocuit teptat cu unul  modern, dezvoltat. 

De asemenea, ramura transporturilor și cea bancară se dezvoltă concomitent cu industria. 

Infrastructura feroviară a României crește, pentru a face față volumului din ce în ce mai mare de 

mărfuri transportate, ajungându-se la 3500 de km în 1914. Pentru a susține consumul de capital, 

instituțiile bancare au evoluat, afiliindu-se celor europene și facilitând circulația banilor necesari 

proiectelor industriale moderne77. 

                                                 
76 Mihai Bărbulescu, Denis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria 

României, Editura Corint, București, 2014, p. 328; 
77ibidem; 
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Așadar, prin poziția sa geografică și prin forța economică în continuă dezvoltare ce o 

caracterizează, România reprezintă un posibil aliat extrem de important pentru ambele tabere. 

 3. Problematica românească  

 Istoria României propriu-zise începe odată cu momentul 24 ianuarie 1859, când naționalismul 

românesc ce se manifestă într-un cadru internațional favorabil determină îndeplinirea unui vis vechi 

de secole: unirea principatelor Moldova și Valahia. O nouă etapă a constituirii statului modern român 

are loc 19 ani mai târziu odată cu dobândirea independenței de stat. Fiind realizați doi pași cruciali în 

evoluția noului stat, sentimentele naționale sunt îndreptate spre ultimul ideal în crearea României 

Mari: alipirea la regat a celorlalte provincii istorice locuite de români, și anume Transilvania, 

Basarabia, Bucovina și Banat. Astfel, procedând ca în cazul unirii și al dobândirii independenței, 

România adoptă o politică de stand-by, așteaptând un moment oportun în cadrul relațiilor 

iternaționale în vederea alipirii acestor teritorii.  

 Izbucnirea conflictului austro-sârb ce constituie prima verigă dintr-un lanț de declarații de 

război trezește interesul românilor. Un conflict european devenit treptat global ridică o serie de 

probleme: Este de dorit ca România să intre în război sau este mai binefic a rămâne neutră? În cazul 

în care se alege prima variantă, care este tabăra ce acoperă cea mai mare gamă a intereselor românești? 

În analiza acestui set de întrebări apar anumite chestiuni ce ghidează luarea deciziilor. 

 Pe de o parte, politica românească este dominată de filogermanism. Însuși regele este de 

origine prusacă, provenind dintr-o mare familie nobiliară germană, Hohenzollern-Sigmaringen, fiind, 

prin urmare, atașat de Puterile Centrale. Mai mult, filogermanismul este adoptat ca urmare a politicii 

de revanșism împotriva Imperiului Rus datorată episodului 1878. Deși stipulat fiind în cadrul 

Conferinței de la Livadia din 4 aprilie 1877 că România nu va suferi pierderi teritoriale în urma 

războiului ruso-turc, pentru a-i fi recunoscută independența și pentru a putea alipi Dobrogea aflată 

sub stăpânire otomană, aceasta trebuie să cedeze rușilor cele 3 județe deținute în sudul Dobrogei, 

Cahul, Ismail și Bolgrad. Astfel, se instalează un sentiment de revanșism ce îndepărtează diplomatic 

România de Imperiul Rus. De fapt, printre altele, această orientare a determinat România să semneze, 

în anul 1883, un acord cu Tripla Alianță, conform căruia se angaja să susțină militar orice stat membru 

al alianței ce ar fi fost atacat de diverse motive.  

 Pe de altă parte, interesul teritorial al României respinge această orientare politică. 

Probabilitatea intrării în război de o parte sau de cealaltă este analizată prin prisma scopului următit 

de români și anume reîntregirea națională. Provinciile istorice deținute de state membre celor două 

blocuri politico-militare suscită atenția românilor. Astfel, ofertele teritoriale ale celor două tabere, 

privind provinciile părții adverse ce vor fi alipite României în cazul victoriei influențează în mod 

absolut luarea deciziei. Puterile Centrale oferă Basarabia, parte a Imperiului Rus, în timp ce Antanta 
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promite Transilvania, Maramureșul, Banatul. Astfel, în mod natural, opinia publică româneacă este 

atrasă de propunerea Antantei, ce reprezintă cea mai rapidă cale în realizarea României Mari. 

 Așadar, apare o discrepanță profundă între ideologia vehiculată de cei cu putere decizională 

și idealul românesc. Aceasta determină organizarea unui Consiliu de Coroană în vederea evaluării 

situației și adoptarea unei hotărâri cu privire la poziția României vis-a-vis de conflict. 

4. Consiliul de Coroană de la Sinaia. Neutralitatea 

Lucrările Consiliului de Coroană au loc la Sinaia, în data de 21 iulie/3 august 1914, la care 

participă regele, lideri ai partidelor politice și reprezentanți marcanți ai politicii românești.  Încă de la 

început se conturează două curente de opinie antagonice: 

a. Curentul în favoarea implicării în război, de partea Puterilor Centrale 

Această abordare reflectă orientarea filogermană a elitei românești. Susținută de regele Carol 

l și conservatorul P.P.Carp, aceasta face referire la o serie de principii pe care se baza politica externă 

a României. În primul rând, este amintită apartenența acesteia la Tripla Alință. După cum regele Carol 

l proclamă în discursul său: ,,Această alianță ne-a asigurat, în ultimele decenii, foloase netăgăduite, a 

o părăsi azi înseamnă a pierde beneficiile a 30 de ani de muncă și roade”78. Astfel, se face apel la 

poziția importantă pe care  România o are în cadrul concertului european datorată apartenenței la 

acest pact, menținerea angajamentelor fiind o chestiune de onoare. De asemenea, neutralitatea este 

respinsă, deoarece scădea importanța României în cadrul tratatelor de pace și deci ocazia reîntregirii 

României ar fi pierdută. Mai mult, în accepțiunea lui P.P.Carp, opinia publică, ce se împotrivește 

aderării la Puterile Centrale, trebuie trecută cu vederea, aceasta fiind o ,,rătăcire". 

b. Curentul  în favoarea neutralității 

În pofida tendinței germanofile, marea majoritate a politicienilor români se pronunță în 

favoarea neutralității. Atât conservator-democrații, cât și național-liberalii dezmint intrarea în război, 

considerând-o impulsivă. Problema apartenenței la Tripla Alianță este combătută prin 

desconsiderarea României în acțiunile acesteia, făcându-se astfel referire la neconsultarea acesteia la 

momentul atacării Serbiei. Mai mult, tratatul prevede întrajutorarea doar în cazul unui atac extern, nu 

și în eventualitatea unei agresiuni comise de unul dintre membri. De asemenea, în opinia 

conservatorului Alexandru Marghiloman, țara trebuie ,,să nu caute să joace roluri care sunt peste 

măsura ei și să se astâmpere"79,  adică poziția României în raport cu Marile Puteri nu trebuie 

supraevaluată, o acțiune militară doar din considerente onorifice nefiind un scenariu benefic pentru 

situația statului. Prin urmare, este propusă o neutralitate armată, urmând să se intre în război doar în 

cazul în care ar fi atacată. 

                                                 

78 Din discursul lui P.P. Carp în cadrul Consiliului de Coroană de la Sinaia din data de 21 iulie/3 august 1914  în Iulian 

Oncescu, Texte și documente privind istoria modernă a României 1774-1918, Editura Cetatea de scaun, Târgoviște, 2011,  

p. 620; 
79 Din cuvântarea  lui Al. Marghiloman în cadrul Consiliului de Coroană de la Sinaia din data de 21 iulie/3 august 1914 

în Iulian Oncescu, op.cit., p. 621; 
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În consecință, datorită puterii majorității și a caracterului constituțional al monarhiei, regele 

acceptă soluția propusă. Totuși, România începe pregătiri în vederea unui război în care este posibil 

să se implice mai devreme sau mai târziu. 

5. Drumul către război. Concluzie 

Anii neutralității supun România sub un tir aproape neîntrerupt de încercări ale celor două 

blocuri poitico-militare de a o atrage în conflagrație de partea lor. Stat tampon între cele două facțiuni, 

cu o economie înfloritoare, aceasta reprezintă un aliat pe care atât Antanta, cât și Puterile Centrale 

doresc să îl aibă. În acest sens, reprezentanți ai membrilor celor două tabere intervin constant pe lângă 

autorități cu scopul de a scoate România din starea de neutralitate și de a o implica în război. Una 

dintre primele acțiuni de acest fel întreprinse și, totodată, una dintre cele mai grăitoare pentru poziția 

României este vizita țarului Nicolae al ll-lea la Constanța din data de 1 iunie 1914, cu doar câteva 

săptămâni înaintea izbucnirii războiului. De asemenea, diplomații străini la București depun un efort 

susținut în această direcție (de exemplu consulul german la București, Waldthausen, cunoscut pentru 

maniera insistentă și autoritară în care își impunea punctul de vedere în legătură cu relațiile germano-

române80). 

Prim-ministru în perioada de debut a războiului, liberalul I. I. C. Brătianu este cel ce a dirijat  

acțiunile diplomatice ale României. Având o înclinație pentru Antanta, acesta începe negocierile în 

anul 1915, fixând cerințe prestabilite, nenegociabile. Brătianu este hotărât să nu implice țara în război 

decât atunci când contextul internațional va permite realizarea integrală a dezideratului național. 

Astfel, în urma garantării intereselor României de către membrii Antantei, aceasta intră într-un război 

ce o costă 800.000 de vieți și îi amenință însăși existența statală, dar îi aduce la sfârșit împlinirea unui 

vis ce dăinuie de secole în mentalul comun. 

În concluzie, în cadrul unui război fundamentat pe litigiile Marilor Puteri europene, 

sentimentul național al românilor surclasează orice orientare politică sau apartenență anterioară la o 

alianță, conflagrația devine dintr-una mondială, una individuală. Fiind un posibil aliat valoros pentru 

ambele tabere datorită prosperității ce o caracterizează și amplasării geo-strategice importante, 

România se implică într-un război care, deși extrem de periculos pentru integritatea sa statală și 

teritorială pe parcursul participării, o duce într-un final la realizarea obiectivului național. 

  Note bibliografice: 

Serge Berstein, Pierre Milza - Istoria Europei, editura Institutului European pentru Cooperare Cultural-Științifică,  ediția 

1998 

Mihai Bărbulescu, Denis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor - Istoria României, editura 

Corint, ediția 2014 

Iulian Oncescu - Texte și documente privind istoria modernă a României 1774-1918, editura Cetatea de scaun, ediția 

2011 

 

                    

 

                                                 
80 Iulian Oncescu, op.cit., p.625; 
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REZERVAȚIA CHEYENNE DIN MONTANA. ULTIMA FRONTIERĂ 

 

Prof. Gabriela-Geanina Laslău, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

 

Vizita efectuată la Rezervația Cheyenne din Montana, SUA, în vara anului 2008, a constituit 

o ocazie de a vedea față în față două culturi, cea Occidentală și pe cea a Indienilor Cheyenne, 

păstrătoare a unor credințe spirituale care-l integrează pe om într-un mod armonios în lumea în care 

trăiește. Indianul sacralizează spațiul în care trăiește și ființele din jur, pentru că are conștiința 

viețuirii într-un timp sacru.  

Cuvinte cheie: Cheyenne, conștiință, sacralizează, timp, spațiu, sacru, culturi 

 

Vineri, 18  iulie 2008. A patra săptămână din programul de studii de cultură și civilizație 

americană SUSI (Study of the United States Institute),  realizat în colaborare cu University of 

Massachusetts și Fundația Fulbright și susținut de Departamentul de Stat al SUA. 

Autocarul rula lin pe autostrada pustie.  Lăsam în spate civilizația „albă” a marelui Vest – Salt 

Lake City, orașul în formă de fagure, cu străzi  paralele, încadrând  cartiere simetric ordonate față de 

Marele Templu Mormon, inima fabuloasă a acestei scoici a deșertului, închinată unui Dumnezeu 

văzut prin ochii profetului  Joseph Smith și urmat, în al doilea cel mai arid teritoriu din SUA, de 

milioane de credincioși din toată lumea. Ce anume îi face pe oameni să renunțe la o religie și să 

adopte alta? Magnetismul liderului spiritual, mesajul religios, promisiunea mântuirii, flexibilitatea 

canoanelor morale ? Dacă da, mormonismul le avea pe toate  atunci, la mijlocul secolului al XIX-lea, 

când Brigham Young, „apostolul” „profetului” după moartea acestuia, a traversat mii de kilometri de 

pustietate împreună cu cei care-l urmau, căutând un no man’s land, un spațiu arid, neprietenos, pe 

care să nu-l revendice nimeni. Astăzi, Salt Lake City este un oraș grandios, prosper, vizitat de 

milioane de pelerini, anual. Se pare că „perla de mare preț”, cum este denumită  marea carte sfântă a 

mormonilor, aduce noi și noi adepți, dornici să devină sfinți în timpul vieții lor lumești (titulatura 

completă a bisericii este Church of Jesus Christ of Latter-day Saints). Vizitaserăm și parcul național 

Yellowstone, teritoriu protejat de legile federale, semn al  atenției pe care „omul alb” a început să o 

acorde naturii. Să fie aceasta o dovadă a înțelepciunii care l-a ajuns în cele din urmă sau a faptului că 

poveștile pieilor roșii în sfârșit sunt ascultate? 

Pe măsură ce înaintam spre rezervație, peisajul devenea din ce în ce mai sărăcăcios, iarba își 

pierdea din culoare și foarte rar vedeai vreo urmă de așezământ omenesc. Tiparul cultural era cu totul 

diferit, aspru, sobru, trist. Nu era nicidecum locul în care ți-ai fi dorit să te stabilești vreodată.  Și, 

totuși, acesta este „casa” indienilor Cheyenne din rezervația din nordul statului Montana de un secol 

și jumătate.  Înainte de a se așeza aici, străbătuseră alte spații, se ancoraseră spiritual de alți munți și 

alte văi, pe care trebuiseră să le părăsească, la ordinul guvernului federal, pentru că erau bogate în aur 
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sau alte minereuri. Se pare că aceasta era ultima lor oprire, pentru că Vestul Sălbatic se oprise și el 

aici. Sau cel puțin așa părea. 

Rezervația nu era nici pe departe ceea ce crezusem  noi că va fi. Nu era un spațiu delimitat cu 

sârmă ghimpată care să separe cele două lumi, chiar și cu scopul de a o proteja pe una de cealaltă. 

Segregația avusese loc cu mult timp în urmă, când indienilor li se luaseră drepturile fundamentale, 

garantate chiar de constituția țării în care trăiau.  Colegiul „Chief Dull Knife”, gazda noastră în 

următoarea perioadă,  avea reputația de a fi singurul colegiu din SUA cu predare în limba cheyenne. 

Era o clădire nouă, din beton, plastic și sticlă, cu un anunț șocant chiar de la intrare : „Metamfetamina 

ucide. Este inamicul numărul 1”. În sala de curs, unde am fost așteptați de câțiva profesori ai 

colegiului și de președintele tribului, Geri Small, un alt anunț, scris cu markerul pe tabla albă: exista 

o linie telefonică pentru studenții cu tendințe suicidale. În ciuda aerului de modernitate și aparentă 

prosperitate, indienii cheyenne trăiesc sub spectrul alcoolismului și drogurilor, majoritatea fiind 

obezi, diabetici și depresivi. Trăiesc în rezervație, adică au dreptul la autoguvernare, au președinte și 

reprezentanți aleși în parlament, dar, în pofida acestui lucru sau tocmai datorită lui, trăiesc în sărăcie. 

Pot fi mici meșteșugari și cam atât. Solul este mult prea arid pentru agricultură sau creșterea 

animalelor. Așa că majoritatea tinerilor aleg să plece și să se angajeze în marile orașe. Își uită limba, 

tradițiile, identitatea. 

Ziua sosirii noastre nu fusese aleasă la întâmplare. Se sărbătorea pow-wow-ul, ceremonia 

darurilor, motiv pentru care fiecare dintre noi, cei 29 profesori din 28 de țări ale lumii, venise cu 

micul său semn de prietenie. Erau acolo zeci de copii și nepoți ai membrilor triburi, adunați în jurul 

unui grup de toboșari care improvizară mai apoi un dans tribal. Dansatorii erau masivi, îmbrăcați în 

costume tradiționale, cu pene, blănuri și cheițe de la cutiile de bere în păr. Darul meu (un ștergar 

românesc) a ajuns la o puștoaică blondă și cârlionțată, pe care mi-a fost imposibil s-o fac să vorbească 

– în engleză sau cheyenne. Practic, cu excepția bătrânilor tribului și a profesorilor din colegiu, nimeni 

nu vorbea cheyenne. Limba va muri odată cu ultimii ei vorbitori. 

Am fost invitați apoi să vizităm împrejurimile colegiului și locurile sacre ale tribului. Pentru 

mulți dintre noi, hrăniți masiv cu filme hollywoodiene despre indieni și cowboys, casele lungi, în 

formă de baracă și cele câteva tepee-uri (mărturii ale unui trecut recent) n-au reprezentat nimic 

fabulos. Ghid în acea zi toridă ne-a fost un „alb” masiv, trecut de 60 de ani, care locuia în rezervație 

și ne-a invitat la el acasă, un veritabil muzeu de artefacte și documente, fie și numai ca să ne arate 

actul de proprietate asupra teritoriului din jur, de câteva zeci de hectare, semnat în 1908. Pentru suma 

de 25 de dolari, bunica persoanei de față, adoptată de trib cu vreun secol în urmă, făcuse această 

tranzacție pentru a proteja locurile sacre ale tribului, aflate pe teritoriul mai sus-pomenit. 

Dacă era adevărul sau nu, aceasta era una dintre multele enigme ale istoriei. Cert este că pentru 

a ajunge acolo unde indienii cheyenne își îndeplineau ritualurile, Marele Alb a trebuit sa deschidă cu 

cheia lacătele de la o sumedenie de porți din sârmă împletită, iar de fiecare dată, înaintea fiecărei 

întrări, am făcut, în semn de respect pentru gazdele noastre, ritualurile de purificare cuvenite. Locurile 

sacre ale indienilor sunt peisaje naturale modificate de mâna omului: stânci cu motive zoomorfe 
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sculptate, baraje etc. În cazul de față, conform ghidului nostru, desenele săpate în piatră povesteau 

istoria tribului și legăturile sale spirituale cu cosmosul. Timpul, din perspectiva amerindienilor, nu 

reprezintă doar o succesiune cronologică de evenimente, ci este o textură care leagă trecutul de viitor. 

Poporul cheyenne împarte timpul în cinci unități: timpul sacru, când ființele spirituale au creat lumea, 

timpul străvechi, când strămoșii indienilor de astăzi au început să cutreiere pământul; timpul istoric, 

cunoscut astăzi datorită tradițiilor orale, prezentul și viitorul.  Prin urmare, solul, aerul, apele, 

stâncile, păsările, animalele, fosilele acestora, omul și semnele trecerii sale prin lume sunt toate sacre 

și trebuie respectate ca atare.  

Acest lucru este esențial în înțelegerea cosmologiei cheyenne. Maheo, simbolul energiei, 

principiul masculin, cel mai înalt punct din univers, zenitul, este văzut în contrast cu Heestoz, 

principiul feminin, nadirul, reprezentând materia. Ambele principii sunt sacre și indispensabile pentru 

perpetuarea universului. Există și alte nivele între aceste două puncte de referință: Cerul Albastru, 

Cerul Apropiat, Atmosfera, Suprafața Pământului și Adâncul Pământului. Toate aceste spații sunt 

locuite de membri ai familiei: bunicul (soarele), mama (luna), frații și surorile (stelele din Cerul 

Albastru). Calea Lactee este drumul către pământul morților, păsările mari sunt spiritele care mediază 

între om și forțele sacre, iar piscurile munților și dealurile sunt „locuințele din pământ”. Ultimele 

sunt, datorită încărcăturii spirituale, locurile favorite pentru ritualurile de inițiere și rugăciune. Așa se 

explică armonia firească în care trăiește (trăia odată) amerindianul cu lumea din jur. El nu locuiește 

un spațiu ostil, pe care să-l subjuge și exploateze în mod egoist, spre folosul lui și al speciei din care 

face parte, ci vine dintr-un trecut sacru, viețuiește într-un prezent istoric împreună cu apropiații săi 

cosmici și se îndreaptă spre un viitor de care este legat prin aceleași fire spirituale, neîntrerupte. 

Ultima vizită a fost la muzeul viu, mai degrabă laboratorul, unde Linwood Tall Bull, 

profesorul de etno-botanică al colegiului ne aștepta să ne vorbească despre legătura dintre om și 

plantele medicinale, folosite de tribul său de mii de ani pentru tratarea tuturor afecțiunilor cunoscute 

(inclusiv cancer și diabet), despre ritualurile culegerii, păstrării și procesării plantelor, despre felul în 

care medicina indiană tratează omul din interior spre exterior, în comparație cu cea occidentală care 

acordă atenție manifestărilor exterioare ale bolii, ingorând cauzele psihologice ale acestora. Linwood 

a fost, de departe, cel mai bun vorbitor pe care l-am auzit pe parcursul întregului program. A vorbit 

o oră despre om, lume, cosmos, suferință, dragoste și vindecare. A simțit durerea din umărul meu 

drept, a venit spre mine, și-a pus mâna pe locul dureros și mi-a spus: „Nu lua durerea tatălui tău 

asupra ta.” Atât. 

Era deja noapte când am părăsit rezervația. Lăsam în urmă o lume fascinantă, care urma să 

dispară încet, încet, ca să lase locul altor lumi. Sus, pe cer, prin ferestrele autocarului, priveau spre 

noi frații și surorile indienilor Cheyenne, luminându-ne drumul. 

  

 

 

 

 



221 
 

SCURT ISTORIC AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

                                          Prof. Mușat Mirela, C. N. Ferdinand I, Bacău 

 

Fiecare oraş este unic şi individual, e ca o persoană cu caracterul şi chipul ei propriu, pe 

care n-o poţi compara şi confunda cu altă persoană. Pentru a-i asigura individualitatea, se impune 

identificarea, valorificarea şi promovarea tezaurului de care dispune. 

Lucrarea îşi propune prezentarea succintă a evoluţiei istorice a municipiului Bacău, 

aducerea de informaţii noi ce pot fi utilizate ulterior în procesul de planificare şi amenajare a 

teritoriului , în vederea creării unor noi oportunităţi de dezvoltare a regiunii. 

Cuvinte cheie: centrul Moldovei, Bîcău, târg, daco- romani, slavi. 

 

Situat în centrul Moldovei , beneficiind de un relief variat, dispus în trepte ce scad de la vest 

la est, de o reţea hidrografică bogată şi variate resurse ale subsolului, teritoriul judeţului Bacău a oferit 

condiţii prielnice închegării comunităţilor umane cu multe milenii în urmă. 

Etimologia numelui: 

Cine a pus numele Bacăului? O întrebare la care mulţi cercetători, de-a lungul anilor şi până 

azi, au încercat să răspundă. Sunt o serie de ipoteze, păreri care încearcă să rezolve numele localităţii. 

Profesorul Grigore Tăbăcaru, arată în „Bacăul de altădată”, din 1930, că „Localităţi cu acest nume se 

găsesc în Serbia( din anul 1341), în Ungaria( din anul 1411) şi în Polonia – cetatea Bakata – întemeiată 

după 1374”…Ceea ce se poate susţine, este că Bacăul pe la 1400, era un oraş însemnat şi se poate 

spune că originea lui datează mai înainte şi că a fost întemeiat după descălecarea Moldovei din 1350, 

dacă nu mai înainte. Grigore Tăbăcaru: „Localitatea Bacău a existat înainte să fi fost vamă, adică 

înainte de întemeierea mânăstirii Bistriţa de către Alexandru cel Bun, căreia i s-au veniturile de la 

vama Bacăului”. 

Menţionarea oraşului pe un act oficial datează încă din 1399. În arhivele Vaticanului, pe 

hărţile Evului Mediu precum şi în alte documente latine, Bacăul apare sub numele de Bacovia sau Ad 

Bacum. Edwige Bestazzi – delegată a Institutului de Cultură Italiană, la începutul secolului XX, 

mărturiseşte că Bacăul era trecut pe o hartă pictată chiar în Palatul Primăriei Florenţa, la 15 septembrie 

1439, într-o bulă papală, a papei Eugeniu IV, adresată din Florenţa episcopului catolic al Severinului 

, unde erau însrise două din episcopiile catolice din Moldova: Siretul şi Bacăul, sub numele de 

Bacovia.81 Acest lucru nu este de mirare, având an vedere că la doar câţiva kilometri de Bacău, la 

Sărata, românii extrăgeau sare, iar în alte localităţi din împrejurimi s-au descoperit vestigii daco-

                                                 
81 Al. Artimon, Ioan Mitrea, „Bacău. Reşedinţă voivodală”, Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor Muzeului Judeţean de 

Istorie „Iulian Antonescu”, Bacău, Bacău, 1996, p. 45; 
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romane, sau chiar mai vechi, lucru ce atestă clar popularea aceste zone de mii de ani. La Sulta ( 

comuna Agăş) avem urmele vechilor aurării dacice, după cum dovedeşte N. Densuşeanu în lucrarea 

sa „Dacia preistorică”, iar teritoriul Bacăului cuprindea localităţi încă de pe timpul pelasgilor ca: 

Letca şi Leiteni, cuvinte derivate din latonă şi letonă, divinităţi din timpuri preistorice, sau 

Tamasidava, denumire scito-dacică. Despre episcopia Bacăului scrisoarea papală menţionează că a 

fost întemeiată de papa Bonifaciu IX în al treilea an al pontificatului său, adică în intervalul noiembrie 

1391-noiembrie 1393.82 

Marele istoric Nicolae Iorga, este de părere că denumirea oraşului Bacău derivă de la 

străslavul Bâc= Zimbru, bour, taur, ceea ce denotă că pe aceste meleaguri au fost întinse păduri în 

care trăiau turme de zimbri. Tot în sprijinul acestei afirmaţii, domnul profesor C.Sturza- directorul 

ziarului „Moldova”, organ al Fundaţiei Regale „Mihai I”, membru în Ateneul cultural local şi 

organizatorul Muzeului „Moldova” din Bacău, deţinătorul unei importante colecţii de documente 

istorice şi vechi manuscrise arată că posedă în muzeul său o piesă interesantă ţi preţioasă- un cap de 

zimbru, de proporţii excepţionale, un exemplar unic în felul său, găsit tocmai aici, în coasta Bacăului, 

în satul Solonţ. Domnia sa mai arată că un Bâc exista în Basarabia, un altul în ţinutul Vasluiului, iar 

un altul în ţinutul Bîrladului. 

Marele savant Bogdan Petriceicu Hajdeu, autorul marii lucrări, „Etymologicum Magnum 

Romanie”(1893), face o apropiere între Bacău şi Baku oraş de lângă Marea Caspică. Hajdeu 

precizează: „Expresia –Şi-a găsit Bacăul!- vrea să zică : a mers până ce a dat de hotar, a ajuns la 

vamă”. 

Teoria susţinută de Nicolae Iorga pare a fi cea mai verosimilă deoarece regiunea limitrofă 

aşezării de pe terasa de la confluenţa Bistriţei cu Siretul a fost-după informaţiile timpului-o regiune 

prin excelenţă crescătoare de vite şi astfel noţiunea de bîc s-ar fi generalizat pentru toate cornutele. 

Termenul de bîc  a căpătat ulterior forma de bîcau, aşa cum se gaseşte localitatea pomenită în 

unele documente feudale. 

Datorită lipsei de izvoare scrise existenţa oraşului a fost aproximată la începutul secolului al 

XV-lea sau la cel mult la finele celui de al XIV-lea. 

Urmele arheologice certifica existenţa a numeroase aşezări pe Valea Bistriţei şi a Siretului 

încă din epoca pietrii. 

Cea mai veche urmă de existenţă a omului în aşezarea de la confluenţa Bistriţei cu Siretul este 

descoperirea unui racloir din silex negru-vineţiu de formă trapezoidală ,care conform specialiştilor 

datează din epoca superioară a paleoliticului. 

                                                 
82 Şt. Gorovei, La începuturile oraşului Bacău, în Carpica XVIII – XIX, Bacău, 1987, p. 270; 
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Tot descoperirile arheologice arată continuitatea unor aşezări şi formarea altora în perioada 

fierului şi mai ales în epoca de înflorire a civilizaţiei daco-carpatice. În această perioadă creşterea 

productivităţii muncii datorită progresului forţelor de producţie a creat posibilitatea apariţiei unor 

produse destinate schimbului. Numeroasele tezaure monetare găsite în aşezările din vecinătatea 

Bacăului arată legăturile comerciale cu oraşele greceşti de la Marea Neagră, Marea Egee şi Marea 

Adriatică, ca şi cu lumea romană, punând astfel bazele unor aşezări cu caracter orăşănesc. 

Urme ale civilizaţiei carpo-dacice au fost descoperite în marginea de est a municipiului Bacău, unde 

s-a găsit un cimitir cu urne de incineraţie datând din secolul al III-lea. Acest cimitir demonstrează 

existenţa unei aşezări locuite permanent în care pulsa o vie activitate economică. 

Şi în vremurile migraţiilor germano-hunice sau slave viaţa din zona deluroasă a Bacăului şi-a 

continuat dezvoltarea economică ,iar in epoca conlocuirii cu slavii şi a asimilării lor de către 

daco.romani progresele vieţii economice au fost mai mari decât în cea precedentă, caracterizată pri 

distrugeri hunice. 

În aceste vremuri istorice a început să se formeze şi să se dezvolte târgul Bacăului, pe malul Bistriţei, 

la câţiva kilometri înaintea vărsării acesteia în Siret. 

Termenul de târg, atribuit Bacăului în primele documente de la începutul secolului al XV-lea 

confirmă fenomenul, căci în limba de origine el numea locul unde se făcea schimbul de mărfuri , 

extins apoi întregii aşezări. Chiar dacă nu se poate fixa o dată anume pentru formarea târgului Bacău 

, totuşi începuturile lui trebuie plasate în timpul convieţuirii populaţiei daco-romane cu slavii. Astfel 

se poate emite ipoteza că începuturile transformării aşezării în târg ar fi putut avea loc cu mult înainte 

de prima atestare documentară. 

Prima menţiune documentară este de la 8 octombrie 1408. Documentul aparţine lui Alexandru cel 

Bun şi este vorba de privilegiul acordat de domnitorul moldovean negustorilor din Lvov. În document 

se precizează că negustorii vor plăti pentru postavurile care le duc în Ţara Românească, în afară de 

vama principală , la Suceava , şi o vamă de doi groşi de grivnă la margine de Bacău, iar la întoarcerea 

din Valachia cu marfă de acolo fie piper, fie lînă sau orice, vor plăti o jumătate de rublă de argint în 

Bacău şi o rublă întreagă la Suceava.83 

Cercetările arheologice au dovedit că în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, aşezarea de 

la Bacău se transformase într-un centru meşteşugăresc şi comercial însemnat pentru aşezările care 

gravitau în jurul lui. 

În această perioadă şi în mod special odată cu stabilirea reşedinţei la Bacău a lui Alexandru, 

fiul lui Ştefan cel Mare, oraşul intră într-o nouă fază, aceea a maturizării trăsăturilor citadine. Aici se 

ridică în a două jumătate a secolului XV-lea, complexul de clădiri ce formau Curtea Domnească. Pe 

                                                 
83 Ioan Ichim, Municipiul Bacău, ( schiţa monografică ), Ed. Întreprinderea Poligrafică Bacău, Bacău 1971, p. 44; 
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aici trecea drumul moldovenesc care venea dinspre nord pe Valea Siretului şi mergea la Galaţi cu 

ramificaţii spre Ţara Românească. De asemenea, în Bacău ramificaţiile drumului Siretului se 

intersectau cu drumurile sării şi păcurii care veneau de la Ocna pe Valea Tazlăului şi de la Moineşti 

pe Valea Trotuşului. Un alt centru urban a fost Trotuşul situat în apropierea unei vechi şi însemnate 

ocne de sare şi totodată în locul de unde începea drumul care, suind pe apa Oituzului răspândea în 

Transilvania. 

Populaţia de pe cuprinsul ţinuturilor Bacău şi Trotuş se află în continuă creştere în sec. XIV-

XIX şi a adus o contribuţie activă la viaţa social –economică şi politică a Moldovei. 

La sfârşitul sec. XVIII-lea şi prima jumătate a sec. al XIX-lea istoria locuitorilor meleagurilor 

băcăuane se va integra organic în procesul general de renaştere naţională, participând activ la marele 

evenimente ce vor duce la edificarea României moderne. 

Începând din primele decenii ale secolului al XIX-lea se observă un interes deosebit pentru 

exploatarea bogăţiilor solului şi a subsolului, deci implicit un prim pas spre afirmarea şi dezvoltarea 

unei industrii. 

Din resursele naturale amintim: exploatarea petrolului la Moineşti, Lucăceşti, Solonţ, Zemeş, 

etc., a cărbunelui la Comăneşti, a sării la Târgu Ocna, a unui bogat fond forestier în zona Asău, Agăş, 

Târgu Ocna şi Slănic. 

În Bacău a fost construită în anul 1881 Fabrica de Hârtie Letea ce folosea ca materie primă 

lemnul de judeţ. 

În paralel cu dezvoltarea economică trebuie să amintim contribuţia locuitorilor acestor 

meleaguri la realizarea marilor deziderate de libertate, unitate statală şi independenţă naţională, cum 

ar fi evenimentele de la 1848,1859, 1877/1878, 1916/1918 şi al doilea război mondial. 

Judeţul Bacău a avut ca reprezentanţi în divanul ţării pe Vasile Alecsandri, C. Rosetti-

Tescanu, Petrache Brăiescu, Dimitrie Cracti şi ţăranul Ion Ababei din localitatea Valea lui Ion. 

Marea Unire înfăptuită la sfârşitul anului 1918 şi consacrată prin tratatele de pace din anul 

1920, a deschis şi pentru plaiurile băcăuane o perioadă de avânt în toate planurile vieţii 

economice,social-politice şi culturale. S-au modernizat capacităţile industriale existente, s-au înfiinţat 

noi fabrici, s-au construit noi instalaţii pentru extragerea cărbunelui, şi a sării. 

La începutul anului 1920 funcţionau în judeţ 880 fabrici, care au făcut, cu excepţia anilor de 

criză din perioada 1929 – 1933, ca economia judeţului să fie în plin avânt până la cel de-al doilea 

război mondial. 

Consecinţele celui de-al doilea război mondial au făcut ca în preajma evenimentelor de la 23 

August 1944, în judeţul Bacău să mai funcţioneze doar 26 fabrici mici. 

Războiul cu vitregiile sale a pătruns şi în casele locuitorilor băcăuani, aducând jale şi suferinţă. 

Sacrificiile umane şi materiale ale judeţului au fost la nivelul maxim al posibilităţilor sale pentru 
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susţinerea efortului fizic şi militar cu care se angajase ţara alături de aliaţi pentru alungarea trupelor 

hitleriste, eliberarea Ardealului de Nord de sub ocupaţia hortystă şi înfrângerea Germaniei fasciste. 

Evenimentele şi transformările în plan politic-social ce au avut loc în judeţul Bacău, în 

perioada 1944 – 1962 sunt cele ce au fost caracteristice întregii ţări şi chiar Europei Centrale şi de Est 

aflate în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice: instaurarea regimului comunist, naţionalizarea 

mijloacelor de producţie, colectivizarea agriculturii etc. 

Începând cu anul 1948, oraşul Bacău a cunoscut o nouă extindere teritorială şi o dezvoltare 

economică rapidă, echilibrată şi multilaterală. 

Astfel, aria oraşului Bacău a fost extinsă la sud şi la sud-est, asupra satelor: Cremenea, Letea, 

Isvoarele de Sus, Isvoarele de Jos, Vasile Roaită. În conformitate cu noile măsuri administrative şi 

legislative, Bacăul a fost declarat oraş de subordonare regională. Prin această măsură, Fabrica Letea, 

una dintre cele mai importante intreprinderi ale judeţului, a fost trecută din mediul rural în cel urban. 

Au fost create treptat marile platforme industriale, care au contribuit la creşterea producţiei 

industriale a municipiului Bacău. În partea sudică a oraşului, au fost date în producţie Uzina de reparat 

avioane, Intreprinderea metalurgică, Intreprinderea de maşini unelte, Fabrica de nutreţuri combinate, 

Intreprinderea de panouri electro-pneumatice, Combinatul de îngrăşăminte chimice. În partea de 

răsărit, a fost realizată Centrala industriei confecţiilor, Fabrica de şuruburi, Centrul de calcul. Peste 

Bistriţa, a fost organizată Avicola Bacău. Aceasta a fost extinsă şi în părţile nordice ale localităţii. 

A fost adusă în cuprinsul Bacăului Fabrica de spirt Mărgineni, organizată în 1892. Ulterior i 

s-au adăugat secţiile de lichior, cognac, bere. În această zonă, au mai fost construite: Întreprinderea 

de industrializare a cărnii, cea pentru industria laptelui, a viei şi vinului, de morărit şi panificaţie, 

Antrepozitul frigorific, Complexul pentru prelucrarea lemnului. 

În partea centrală au fost date în folosinţă întreprinderile: de reţele electrice, poligrafică, de 

industrie locală, Direcţia Silvică, Trustul de construcţii. 

În anul 1989 suprafaţa oraşului era de 1660 ha. Aici existau 287 de străzi, cu o lungime de 

162 km. Spaţiile verzi şi de agrement măsurau 240 ha. Populaţia a crescut de la 41614 locuitori în 

1943 la 193269 în 1989. pentru confortul acestora au fost extinse instalaţiile de apă, canal, electrice, 

mijloacele de transport în comun, aeroportul. 

Revoluţia din 1989 a adus eliberarea de sub regimul totalitar comunist şi încadrarea în 

sistemul de valori europene. 
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„EUROPA CELOR 2 VITEZE”, ÎNTRE COMUNIUNE ŞI DEZACORD 

 

Elev Cristian Ochiană, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

Profesor îndrumător, prof. dr. Nicoleta Zărnescu 

  

 „Plecând de la anii premergători căderii blocului comunist, lucrarea în speţă va prezenta 

cititorilor săi perioada reformării întregii Europe, făcând referire în mod deosebit la  schimbările 

prin care a trecut “bătrânul continent” în perioada de tranziţie dintre mileniul 2 şi 3. Aşadar, 

reformele în speţă vor fi împărţite pe 2 planuri ce vor converge în vederea reunificării de facto a 

Europei: un plan al tranziţiei statelor ex-socialiste către practicile democratice occidentale, un altul 

fiind reprezentat de către reformele de ordin instituţional prin care au trecut organismele CE în 

vederea aderării viitoare a noilor democraţii estice. Astfel, vă vom prezenta momentele de comuniune 

dintre membrii Comunităţii Europene, dezacordurile dintre aceştia fiind relevate spre sfârşitul 

lucrării.  

Cuvinte cheie: comuniune, dezacord, integrare, Uniunea Europeană. 

 

I. De ce Europa celor 2 viteze ? 

Pentru a caracteriza întreg procesul de reformă prin care a trecut continentul European în 

vederea unificării acestuia, liderii politici din perioada căderii blocului comunist au conştientizat 

faptul că integrarea fostelor state socialiste în strucuturile CE se poate realiza doar la un nivel şi la o 

viteză ce diferă de la un teritoriu la altul. Astfel, aderarea ţărilor ex-comuniste se va face într-o 

manieră diferenţiată, situaţia politico-economică a fiecărui stat fiind elementul determinant. 

Pe de altă parte, organele de conducere a Comunităţii Europene (devenită ulterior Uniunea 

Europeană) vor trece printr-o reformă de ordin instituţional ce va avea ca scop modernizarea 

instituţiilor organismului supranaţional pentru ca acesta să poată îngloba în structura sa pe viitor noile 

democraţii răsăritene. 

Primind denumirea generică de “Europă a 2 viteze”, procesul de reformă bilaterală va urmări 

adâncirea pe plan orizontal a relaţiilor dintre statele deja membre ale CE, integrarea diferenţiată a 

noilor state democratice reprezentând modalitatea de lărgire pe plan orizontal a structurii 

supranaţionale europene.  

Odată sfârşit Războiul Rece, continentul european s-a aflat în faţa oportunităţii  istorice de a 

pune din nou în discuţie ideea de „familie europeană”, perpetuând valorile promovate de către 

vizionarii perioadei interbelice cum ar fi Contele Kalergi. Blocul vest-european, protector şi îndeosebi 

promotor al principiilor democratice, urma să constituie un sprijin al statelor proaspăt ieşite de sub 
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„îndrumarea” Uniunii Sovietice, ambele părţi pornind la un drum către unificarea „bătrânului 

continent” ce avea să fie anevoios şi de lungă durată. 

 Astfel, fostele state socialiste îşi vor exprima dorinţa de a adera la structurile Comunităţii 

Europene imediat după căderea blocului sovietic, trecând printr-o amplă serie de reforme ce aveau ca 

scop tranziţia de la un sistem economic ridigizat şi planificat către unul de piaţă, încercând să se 

alinieze la standardele occidentale. 

Pe langă eforturile venite din partea noilor democraţii est-europene, statele din occidentul 

continentului vor fi puse in situaţia de a gândi o strategie de viitor ce va avea în vedere creşterea 

numărului de ţări apartenente la viaţa politico-economică a Europei, fiind imperios necesară o 

reformă a organismelor supranaţionale în vederea aderării unor noi membrii dornici de afirmare. 

Aşadar, cooperarea dintre state va fi piatra de temelie ce va sta la baza relaţiilor viitoare, continentul 

european aflându-se la sfârşitul „Epocii Catastrofei”(n.ns. secolul XX) în faţa oportunităţii istorice 

de a forma „marea familie europeană”, considerată până nu cu puţin timp în urmă o utopie de factură 

hedonistă. 

 

II. Integrarea europeană – perspective şi provocări  

 

  Asemeni statelor est-europene, ţările levantine (Grecia,Portugalia şi Spania) vor cunoaşte 

spre sfârşitul  secolului  o emancipare de sub regimurile dictatoriale, dorind să îşi consolideze noile 

lor programe politice democratice prin aderarea la Comunitatea Europeană. Cu toate acestea, 

conducătorii „Europei celor 9” erau sceptici în privinţa lărgirii graniţelor Comunităţii Europene către 

sud întrucât proiectul iniţial prevedea o alianţă de tip economic între statele vest-europene, nu o 

lărgire treptată către zonele limitrofe ale continentului. Spre exemplu, preşedintele francez al vremii 

François Mitterrand s-a opus ideii  de lărgire a organizaţiei către sudul Europei, fiind de părere că 

potenţialul politico-economic redus al noilor democraţii va conduce la o scădere a coeziunii 

Comunităţii Europene, ajungând să devină o simplă zonă de liber schimb.84 

 Cu toate că scepticismul liderilor vremii era fondat pe anumite considerente reale, cererile de 

aderare ale Greciei şi statelor Peninsulei Iberice la Comunitatea Europeană au fost acceptate în 1981, 

respectiv 1986, creându-se astfel un precedent ce va servi în viitor ca exemplu ţărilor central şi est-

europene în procesul de aderare la structurile UE. Aşadar, Comunitatea Europeană a demarat un 

proces de reformă în vederea măririi coeziunii politico-economice dintre statele membre, dorind o 

integrare reală a celor 3 state în cadrul “familiei europene”. 

                                                 
84  Beyond Enlargement Fatigue? The Dutch debate on Turkish accession - Iniţiativa Securităţii 

Europene 2006; 
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             Un prim pas în acest sens a fost procesul de spiritualizare treptată a frontierelor dintre statele 

Comunităţii Europene, eliminarea controalelor vamale fiind prevăzută în Acordul Schengen semnat 

la data de 14 iunie 1985 între 5 state ale Comunităţii Europene 

(Belgia,Olanda,Luxemburg,Franţa,Belgia şi RFG). Astfel, prin intrarea în vigoare a tratatului în speţă 

din anul 1996, o nouă etapă către “marea piaţă internă fără frontiere” a fost parcursă, libera circulaţie 

a persoanelor reprezentând un fapt dat şi nu un simplu deziderat. 

Odată pusă în discuţie problema spiritualizării frontierelor, conducătorii Comunităţii 

Europene s-au reunit la Milano în cadrul Consiliului European din anul 1986 pentru a adânci ideea 

de integrare europeană prin adoptarea unei politici economice comune. După sfârşitul negocierilor ce 

s-au intins pe o perioadă de 6 luni, statele participante au ajuns la un consens în privinţa unei viziuni 

economice unitare care, coroborată de renunţarea la controalele vamale dintre ţările membre, va 

reprezenta o nouă etapă în realizarea Pieţii Unice Europene. Purtând denumirea de „Actul Unic 

European”,  prevederile tratatului intră în vigoare la data de 1 iulie 1987, fiind  astfel amendate 

Tratatele de constituire a CEE de la Roma. 

 Dacă provocările anilor `80 cu care s-a confruntat Comunitatea Europeană şi implicit Europa 

făceau parte din sfera administrativă, căderea regimurilor totalitare din centrul şi estul continentului 

a dus la naşterea uneia dintre cele mai animate dezbateri ale vremii : cum vor fi integrate proaspăt 

eliberatele state de sub jugul comunist la viaţa politico-economică a vestului european? 

Una dintre temerile generale ale statelor deja membre ale Comunităţii Europene era faptul că 

se vor adânci diferenţele dintre acestea, cele bogate devenind mai înstărite iar cele sărace cunoscând 

o pauperizare mai accentuată. Cu toate acestea, îngrijorările ţărilor occidentale au fost infirmate de 

însăşi aderarea ţărilor mediteraneene la structurile Comunităţii Europene, Spania, Portugalia şi Grecia 

adoptând politici fiscale agresive ce au avut ca efect reducerea decalajului dintre acestea şi ceilalţi 

membri.85 

Trecându-se peste anumite preconcepţii ce aveau ca scop tergivesarea procesului de integrare 

a statelor est-europene în cadrul Comunităţii Europene, marea majoritate a liderilor europeni au fost 

de acord în privinţa faptului că o deschidere către răsăritul continentului se va putea face doar într-o 

manieră moderată. Astfel, ţările ce vor solicita aderarea la Comunitatea Europeană vor trece printr-

un proces de integrare diferit de la un teritoriu la altul, luându-se în considerare nivelul de dezvoltare 

al statului respectiv din punct de vedere politic, economic , social etc. Spre exemplu, la începutul 

anilor 1990 au fost mai întăi ridicate barierele vamale impuse de către Comunitatea Europeană 

fostelor state comuniste, eliminarea taxelor asupra bunurilor est-europene reprezentând în concepţia 

lui Anthony Giddens măsura ce a ajutat economiile răsăritene să se refacă. Încă din perioada 

                                                 
85 Loukas Tsoukalis,What kind of Europe?, Oxford University Press, 2005, p. 55; 



229 
 

respectivă, statele fostului bloc sovietic aveau o piaţă de desfacere în Occident de peste 60 % din 

bunurile exportate, dispariţia barierelor vamale cumulată cu o posibilă aderare viitoare la CE făcând 

ca marile firme vest-europene să îşi mute fabricile aici.86 

Micii actori din răsăritul continentului nu erau pregătiţi să facă tranziţia către capitalismul 

care nu iţi oferă siguranţa de altă dată : şomajul nu mai era mascat de către conducătorii statului prin 

celebra practică amintită de Anthony Giddens „noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc”, 

stabilitatea locului de muncă devenea o amintire a vremurilor trecute întrucât firmele şi fabricile işi 

sistau activitatea peste noapte iar preţurile bunurilor se puteau schimba de la o zi la alta (spre 

deosebire de anii regimurilor totalitare).87 

Cumulată cu  lipsa  experienţei a celor ce ar fi trebuit să coordoneze tranziţia către practicile 

democraţiilor occidentale,  absenţa încrederii  populaţiei în politica de „europenizare” a facilitat în 

unele ţări chiar câştigarea alegerilor de către foştii conducători comunişti, exemplu fiind Rusia anului 

1993 în cadrul căreia alegerile parlamentare au fost câştigate de către partidele naţionaliste şi 

comuniste.88 

 După cum afirma şi ecomonistul maghiar János Kornai, „visul fără speranţă” de eliberare de 

sub dominaţia sovietică a societăţilor est-europene a devenit realitate, efectele acestei emancipări 

fiind în antiteză cu aşteptările avute de populaţie, fapt ce a dus la naşterea unui sentiment de 

„ranchiună”.89 

 Privind către apusul continentului, evenimentele din centrul şi răsăritul Europei au coincis cu 

reforma la care s-au angajat, dorinţa de creare a pieţei unice până în 1993 fiind pusă sub semnul 

întrebării în momentul în care CE se afla în faţa unei duble provocări : creşterea coeziunii dintre 

statele deja membre şi ascultarea dezideratului ţărilor din zona central-estică a Europei. 

Cu toate acestea, proaspăt reunificata Germanie (octombrie 1990) împreună cu Franţa şi-au 

exprimat în mod clar dorinţa de a întări relaţiile dintre statele membre ale CE prin accelerarea Uniunii 

Economice şi Monentare, de a coopera mai strâns în politica externă, de a amenda anumite prevederi 

de funcţionare ale organizaţiei şi mai ales de a se orienta către integrarea statelor răsăritene. În acest 

sens, CE a creat în anul 1991 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) cu sediul 

la Londra care a negociat o serie de acorduri de asociere cu proaspăt democratizatele state europene, 

evitând astfel dobândirea precoce a calităţii de membru cu drepturi depline a ţărilor în cauză. 

Orientându-se şi către sporirea cooperării dintre state, toţi cei 12 membrii ai CE s-au reunit în 1992 

la Maastricht pentru a semna un tratat care urma să precizeze în mod clar etapele rămase ce vor fi 

                                                 
86 Anthony Giddens, Europa in epoca globală, Editura ZIUA, 2007, p. 74; 
87Ibidem; 
88 Henry Kissinger, Diplomaţia, Editura ALL,2013 p. 710; 
89 Janos Kornai, The great transformation of Central Eastern Europe, cuvântare la al 14-lea Congres mondial al IEA, 

august 2005; 



230 
 

străbătute în vederea realizării Uniunii Economice şi Monetare. Aşadar, prin semnarea Tratatului de 

la Maastricht, Comunitatea Europeană capătă denumirea de Uniunea Europeană, având la baza 3 aşa-

zişi „piloni” ce au fost consideraţi a fi „structura de rezistenţă” a noii uniuni : Politica Externă şi de 

Securitate Comună, Cooperarea în materie judiciară şi poliţienească dintre state şi Comunitatea 

Economică. Extrapolând importanţa ultimului „pilon”, statele membre ale Uniunii Europene s-au 

angajat în realizarea unei Uniuni Economice şi Monetare până în anul 1999. Cu acest scop, în 1995 

Consiliului European de la Madrid s-a decis ca  viitoarea monedă unică să poarte denumirea de 

„euro”. Din 1 ianuarie 2002  intrau în circulaţie bancnotele şi monedele fizice.  

 În plin proces de reformă, perioada dintre Tratatul de la Maastricht (1992) şi intrarea în 

vigoare a Acordului Schengen (1986) a cunoscut o nouă extindere a Uniunii Europene, fiind finalizat 

procesul de aderare al Austriei, Finlandei şi Suediei. Trecând printr-un proces de negocieri de doar 

doi ani, cele 3 state vor adera la UE în anul 1995, „Europa celor 12” devenind „Europa celor 15”. 

Raţionamentul ce stă la baza dorinţei de integrare a celor 3 ţări în cadrul UE este de natură 

preponderent economică întrucât Asociaţia Europeană De Liber Schimb din care făceau parte statele 

în speţă întâmpina dificultăţi tot mai mari în relaţiile comerciale cu UE. Mari giganţi precum 

producătorul suedez de automobile Volvo îşi exportau produsele către UE din ce în ce mai greu, 

nepopularitatea UE din rândul peninsulei Scandinave şi a Austriei fiind lăsată la o parte în favoarea 

unei apropieri de ordin economic intre cele 2 părţi.90  

 După cel de-al treilea val de aderare pe care l-a cunoscut Uniunea Europeană, anul 1997 a 

constituit o nouă etapă în reformarea organizaţiei supranaţionale, statele membre conlucrând pentru 

a răspunde necesităţii de ajustare a instituţiilor şi procesului decizional in vederea unei Uniuni extinse. 

Necesitatea ajustării instituţiilor UE ia formă sub Tratatul de la Amsterdam care prevedea ca 

democraţia şi statul de drept să constituie condiţii de aderare. Pe langă reformarea instituţiilor, printr-

un protocol anexat Tratatului de la Amsterdam, Acquisul Schengen este integrat în UE cu scopul 

realizării unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie care să beneficieze de o armonizare a graniţelor. 

 Odată ce au fost implementate prevederile Tratatului de la Amsterdam în data de 1 mai 1999, 

ralierea statelor ex-comuniste la UE s-a înfăptuit pe baza respectării unor multitudini de prevederi ce 

aveau ca scop reducerea diferenţelor dintre cele 2 entităţi. În acest mod, orice stat care solicita 

aderarea este nevoit să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate stabilite în cadrul Consiliilor 

Europene de la Copenhaga (1993) şi Madrid (1995). Denumite generic „criteriile de la Copenhaga”, 

condiţiile de aderare la UE se impart pe 3 mari domenii : cel politic , în cadrul căruia instituţiile 

statului sunt garantele democraţiei, statului de drept şi a drepturilor omului, criteriile economice care 

prevăd existenţa unei economii de piaţă funcţională ce poate face faţă concurenţei venită din plan 
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european şi nu în ultimul rând capacitatea de a-şi asuma obligaţiile de stat membru care decurg din 

acquis-ul comunitar  (31 de capitole pe care orice stat aflat în procesul de aderare este obligat să le 

îndeplinească treptat).  

 Astfel, după prezentarea procesului de reformă a UE şi îndeosebi a statelor ce au solicitat 

aderarea la structurile acesteia putem observa o conturare a conceputului de “Europă in două viteze” 

prin cumularea a două procese distincte şi totodată interdependente : pe un plan reforma instituţională 

a Uniunii Europene iar pe alt plan tranziţia ţărilor ex-comuniste către practicile democraţiei 

occidentale. 

 Facând o apreciere asupra ultimului deceniu al secolului XX putem susţine faptul că tendiţa 

generală a relaţiilor interstatale europene a fost una de cooperare, existând un sentiment general de 

comuniune între blocul estic şi vestic. Cu toate acestea, situaţia avea să capete valenţe diferite la 

începutul mileniului 3, născându-se diferenţe de opinii tot mai accentuate în societăţile vest-europene. 

Încă din anul 2001 s-a observat o tendiţă de accentuare a divergenţelor dintre statele fostei Comunităţi 

Europene, exemplu fiind tergiversarea ratificării Tratatului de la Nisa ce avea ca obiectiv adaptarea 

instituţiilor europene în vederea unei uniuni extinse. 

 Unul din motivele neînţelegerilor dintre membrii Uniunii a fost cerinţa Germaniei de a fi 

beneficiara unui număr superior de voturi în Consiliul de Miniştri (organ ce impreună cu Parlamentul 

European formează strucura bicamerală a legislativului UE), motivându-şi dezideratul pe seama 

faptului că populaţia sa era superioară ca efectiv în comparaţie cu cea a celorlalte state membre. 

Reacţia din partea Franţei nu a întârziat, fostul rival al Germaniei cerând ca egalitatea simbolică dintre 

cele două părţi să fie păstrată.91 Trecând peste antagonismele de moment, Tratatul de la Nisa a fost 

semnat în data de 26 februarie 2001, urmând ca din 1 februarie 2003 să intre în vigoare prevederile 

acestuia (deciziile în cadrul UE fiind luate prin întrunirea majorităţii calificate, renunţându-se la 

unanimitate). 

 Pentru a oglindi şi mai evident sentimentul de dezacord dintre membrii UE, momentul aderării 

la strucurile Uniunii Europene a 10 state din fosta sferă de influenţă sovietică (2004) a stârnit 

controverse în rândul populaţiei continentului European. Spre exemplu, integrarea celor 10 noi state 

membre a periclitat în mod serios „preferinţa pentru confort” a cetăţenilor UE : populaţia se mărise 

cu 20 %, în timp ce PIB-ul doar cu 5 %. De asemenea, momentul extinderii a dus la o scădere bruscă 

a ratei de ocupare a forţei de muncă în Uniune cu 1,5 %. Astfel, schimbările legate de extinderea 

Uniunii Europene erau văzute ca înrăutăţiri ale unei situaţii deja dificile.92 

                                                 
91 Finn Laursen, The Treaty of Nice : Actors Preferences , Bargaining and Institutional Law, Ed. Martinus Nijhoff 

Publishers, 2005 , p. 393; 
92  Anthony Giddens, Europa in epoca globală, Editura ZIUA, 2007, p. 42; 
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 Concluzionând, întreg procesul de reformă bilaterală prin care a trecut atât UE cât şi statele 

dornice a face parte din structurile acesteia a reprezentat un efort continuu din partea ambelor părţi, 

greutatea cu care au fost implementate schimbările necesare atât structurilor Uniunii cât şi ţărilor 

aderante fiind decisivă. Pe de o parte, fosta Comunitate Europeană a fost nevoită să îşi reformeze 

instituţiile din temelii pentru ca “Europa celor 15” să devină “Europa celor 25”, complexitatea 

procesului angrenând din inerţie o serie de diferenţe de opinii între statele membre. 

 Pe de altă parte, un sentiment de vid a fost exprimat de către cetăţeni odată ce a fost finalizat 

procesul de adererare, schimbările prin care ţările est-europene au trecut agravând în multe cazuri 

situaţia şi aşa dificilă. Astfel, populaţiile ex-comuniste au avut parte de dezamăgiri lucii, aşteptând 

beneficiile imediate care sperau că vor veni odată cu aderarea la UE. La urma urmei, termenul de 

comparaţie al acestora trece de la o raportare la condiţiile de viaţă ale U.R.S.S-ului la cele din ţările 

peninsulei Scandinave, unde majoritatea oamenilor beneficiază  de condiţii de viaţă net superioare.  

 Un lucru este cert : procesul de reformă a Uniunii Europene şi a noilor săi membri nu se 

sfârşeşte la momentul anului 2004, “Europa celor 2 viteze” fiind în perpetuă desfăşurare, setând noi 

obiective ce vor slăbi diferenţele dintre Occidentul prosper şi estul subdezvoltat. Doar timpul va 

spune dacă cele 2 părţi vor putea depăşi aceste obstacole, cheia succesului fiind o comuniune din ce 

în ce mai pregnantă. 
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SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE – IZVOR DE LUMINĂ DUHOVNICEASCĂ 

PENTRU CREȘTINI 

  

Elev Ursache Ștefan, clasa a IV-a B, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

Prof. coordonator Ciuche Gabriela, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 

 

Anul 2014 este an omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii). 

Sfânta Împărtăşanie cu Trupul şi Sângele Domnului este centrul vieţii noastre duhovniceşti. 

Fără ea nu ne putem mântui. Căci aşa ne spune Mântuitorul: “De nu veţi mânca Trupul Fiului Omului 

şi de nu veţi bea Sângele lui, nu veţi avea viaţă întru voi” (Ioan 6, 51-53). 

 Sfântul Botez, Spovedania şi Sfânta Împărtăşanie sunt tainele de bază ale Bisericii Ortodoxe, 

care asigură mântuirea credincioşilor noştri. Şi dacă Botezul este “uşa intrarii in Biserică”, iar 

Spovedania este numită “al doilea Botez”, Sfânta Împărtăşanie este cununa Tainelor, căci ea 

desăvârşeşte și uneşte direct pe om cu Dumnezeu prin Trupul şi  Sângele Domnului. 

Sfânta Împărtăşanie se mai numeşte şi Euharistie, adică mulţumire sau recunoştinţă 

Sfânta Împărtăşanie se sfinţeşte întotdeauna numai în cadrul Sfintei Liturghii, prin prefacerea 

pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele lui Hristos. De fapt aceasta este şi scopul Sfintei Liturghii, să 

sfinţească darurile prin Duhul Sfânt şi să le prefacă în Trupul şi Sângele Domnului. Sfânta 

Împărtăşanie se mai numeşte şi Euharistie, adică mulţumire sau recunoştinţă, pentru că ni se dăruieşte 

din iubire ca un dar de mulţumire şi de recunoştinţă faţă de Domnul nostru Iisus Hristos. 

Dacă Sfânta Împărtăşanie este viaţa noastră, cea mai înaltă formă de unire cu Hristos şi de 

mulţumire, condiţiile principale care ne fac vrednici de împărtăşanie sunt urmatoarele:  

 să fii ortodox adevărat şi să ai mare credinţă în Dumnezeu. Că cine nu vine cu credinţă 

la Sfânta Împărtăşanie, cu osândă se împărtăşeşte.  

 să fii spovedit după rânduială la un duhovnic iscusit. Nimeni din credincioşi, începând 

de la vârsta de şapte ani, nu se poate împărtăşi cu Prea Curatele Taine, dacă mai întâi 

nu s-a spovedit, dacă nu şi-a făcut canonul rânduit şi dacă nu i-a dat dezlegare 

duhovnicul lui. Numai în cazuri urgente, de moarte, bolnavii pot fi împărtăşiţi imediat, 

ca să nu moară lipsiţi de Hristos. Dar şi atunci, dacă ei nu cer şi nu acceptă Sfânta 

Împărtăşanie, nu trebuie să li se dea. Dorinţa stăruitoare, liberă a credinciosului, 

spovedania cu căinţă şi dezlegarea duhovnicului îl fac pe fiecare fiu al Bisericii 

Ortodoxe vrednic de Prea Curatele Taine. 

  

Excepţii de la post se pot face cu copiii, cu cei bolnavi grav şi cu bătrânii care nu pot posti 
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Alte condiţii fixate de Sfinţii Părinţi şi de Biserică pentru primirea Sfintei Împărtăşanii: 

credinciosul este dator să-şi cerceteze conştiinţa sa dacă şi-a mărturisit toate păcatele la duhovnic, 

dacă nu a ascuns vreun păcat de moarte la spovedanie, dacă şi-a făcut canonul rânduit, dacă este 

împăcat cu toţi oamenii, ştiind că fără împăcare şi dezlegare nu se poate împărtăşi nimeni cu cele 

Sfinte. Aceasta o spune cu autoritate şi Sfântul Apostol Pavel, zicând: “Oricine va mânca pâinea 

aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat de Trupul şi Sângele Domnului. 

Ci să se ispitească omul pe sine, şi aşa din pâine să mănânce şi din pahar să bea. Că cel ce mănâncă 

şi bea cu nevrednicie osânda îşi mănâncă şi bea, nesocotind Trupul Domnului. De aceea, mulţi dintre 

voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi mor ” (I Corinteni 11, 27-30). 

Apoi credinciosul este dator să postească cele patru posturi, miercurea şi vinerea, afară de caz 

grav de boală. Cine nu posteşte, deşi poate, nu se poate împărtăşi. Excepţii se pot face cu copiii, cu 

cei bolnavi grav şi cu bătrânii care nu pot posti. Însă toate să fie cu binecuvântarea preotului respectiv. 

Cel ce doreşte să se împărtăşească trebuie să ţină curăţenie cu soţia în posturi şi sărbători, iar dacă se 

împărtăşeşte între posturi, să postească facultativ şi să ţină curăţenie cel puţin şapte zile înainte şi trei 

zile după împărtăşanie. Altă condiţie principală, credinciosul să pună hotărâre înaintea lui Dumnezeu 

şi duhovnicului că nu va mai face niciodată păcatele mărturisite. Orice abateri de la rânduiala Bisericii 

trebuie discutate cu duhovnicul, de care credinciosul trebuie să asculte ca de însuşi Hristos. 
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LIBERALISM ȘI NEOLIBERALISM ROMÂNESC 

-ESENȚA MODERNIZĂRII- 

 

Prof. dr. Simona-Nicoleta Zărnescu, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

 

Experiența românească liberală a produs, mai mult ca oricare alt partid și doctrină,  istorie 

politică, socială, economică, culturală, cvasi-angajată în procesul de modernizare și sincronizare cu 

Europa. Intrarea pe orbita europeană se produce în mod esențial la mijlocul secolului al XIX-lea, 

moment din care liberalii se regăsesc în majoritatea guvernelor, până la mijlocul secolului al XX-

lea. Un veac de substanță istorică sub dimensiunea liberală/neoliberală absoarbe pătimaș esența 

modernizării, redimensionând și recreând valoric rolurile instituțiilor statului, ”arzând etapele” 

edificării liberalismului occidental, pentru  revendicarea unei Românii moderne, prezentă activ în 

spațiul european. 

Cuvinte cheie: liberalism, modernizare, economie, burghezie, legislație. 

 

În Europa occidentală liberalismul s-a dezvoltat concomitent cu ascensiunea oraşelor şi a 

burgheziei, cu lupta acesteia, inclusiv a profesiunilor liberale, împotriva privilegiilor nobiliare şi a 

restricţiilor din calea comerţului şi industriei. Acestui fundal social-economic al începuturilor lui i se 

asociază o ideologie politică specifică apărută în rândul intelectualităţii şi al unor exponenţi ai 

mişcărilor contestatare, ai revoltelor şi ai revoluţiilor din Europa Occidentală. Deşi în Moldova şi 

ŢaraRomânească fondul social-economic purtător al liberalismului, burghezia şi locuitorii oraşelor 

în general, era slab dezvoltat şi constituit din negustori şi meşteşugari care de regulă erau supuşi ai 

Curţilor străine, marile schimbări europene nici aici nu rămân fără ecou. Acesta se resimte în rândul 

unor cărturari, dar şi al unei părţi a boierimii care receptează îndeosebi idei iluministe şi raţionaliste, 

aparţinând lui Rousseau, Voltaire, Klopstock, Leibniz, Fénelon, Descartes, Locke. Impactul acesta 

survine atât înainte de revoluţia franceză din 1789, cât şi după data menţionată, contactul în cazul din 

urmă fiind mediat şi de emigraţia nobiliară care, deşi relativ mică şi de pe poziţii contestatare, 

contribuia la impulsionarea spiritului public modern în Moldova şi Ţara Românească. Trebuie 

menţionat faptul că Şcoala Ardeleană a avut şi ea o influenţă, chiar dacă mai mică asupra filozofiei 

luminilor în cele două principate. 

Ascensiunea liberalismului era facilitată de instituţionalizarea învăţământului public 

elementar, dar mai ales de dezvoltarea unei intelectualităţi de largă orientare europeană. Şi dacă 

românii din Austria, prin şcolile şi universităţile de la Viena îndeosebi frecventate de unii dintre ei, 

se puneau în contact cu valorile europene de sorginte germană, cei din Moldova şi Țara Românească, 



236 
 

prin elevii şi studenţii trimişi mai ales în Franţa, se arătau animaţi de aceleaşi aspiraţii europene. 

Liberalismul este, la început, o mişcare reformistă a boierimii luminate, preocupată ca prin 

reorganizarea instituţiilor social-politice să evite seismele sociale. Spiritul liberal legat de ideea de 

reformă se afirmă prin confruntarea cu spiritul conservator. Încă de la început, cele două ideologii se 

confruntă pe terenul realităţilor sociale. În Iași, unde spiritul public era mai matur decât la București, 

lupta pentru reforme nu este doar apanajul marilor boieri. Boierimea mică și mijlocie se agită, împinsă 

de nevoia ca reformele intenționate să fie cât mai cuprinzătoare.93 Liberalismul dobândea un puternic 

suport material mai ales după 1829, intensificat de contactul economic cu Occidentul capitalist. 

Liberalismul va face treptat din atitudinea faţă de problema agrară principalul obiect de 

controversă cu conservatorismul. Fruntaşii curentului liberal provin din rândurile boierimii mici şi 

mijlocii şi ale unor mari boieri « scăpătaţi ». Apar ziare noi, atât la Bucureşti, cât şi la Iaşi (,,Steaua 

Dunării”, ,,Zimbrul”, ,,Naţionalul”, ,,Românul”, ,,Vulturul”, ,,Dâmboviţa”) în care se exprimă păreri 

şi opinii aparţinând diferitelor tendinţe, în care se denunţă abuzurile administraţiei, se ia atitudine 

împotriva corupţiei şi se urmăreşte modelarea opiniei publice şi educarea maselor pentru un viitor rol 

mai activ în viaţa politică. Dezvoltarea învățămîntului public și a culturii naționale constituie 

elemente esențiale în ridicarea nivelului intelectual al maselor populare, îndeosebi al burgheziei 

urbane și rurale. Luminarea prin știință și cultură, laolaltă cu performanțele economice fac din 

burghezie un element social conștient de rolul său în societate.94  În epoca regulamentară (1831-

1858), boierii din Principate au fost antrenați ăn procesul de adaptare la noile structuri ale vieții 

instituționale moderne. Instituții regulemantare, printre care școala națională, se constituie într-un 

puternic focar de luminism și liberalism. Liberalismul autentic rămâne deocamdată un deziderat 

important al mișcării politice din ambele principate. Pentru că nu se putea dezvolta legal, în cadrul 

instituțiilor politice constituite (Adunările Obștești), se afirma la nivelul cercurilor politice (cele mai 

multe secrete) și culturale.Conceptele de libertate, dreptate socială și drepturi sunt difuzate cu 

precădere de programele politice și sociale ale Revoluției de la 1848. În numele poporului român, 

fruntașii revoluției militau pentru modernizarea și reformarea societății românești. Revoluția 

contribuie în mare măsură la difuzarea liberalismului în rândul populației.În rândul conducătorilor 

politici se profilează câteva direcții politice distincte, unele chiar divergente. Aceste tendințe nu s-au 

transformat în adevărate grupări politice. 

Unirea din 1859 este evenimentul crucial care transcrie în practica politică un aspect definitoriu 

al liberalismului, naționalismul. Apărut încă de la finele secolului al XVIII-lea, naționalismul 

continuă să se mențină ca un principiu caracteristic în epoca formării și organizării statului național, 
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realitatea geo-istorică care avea să absoarbă esența modernizării. Promovând naționalismul, 

constituționalismul și pluralismul, doctrina liberală se interferează în aceste aspecte cu cea 

conservatoare. Dar liberalismul se confruntă energic cu conservatorismul în anii domniei lui Al. I. 

Cuza  în privința conceptului de reformă socială. Deschiderea spre mase și dorința de a transforma și 

moderniza întreaga societate românească și nu numai elita, iată punctul de maximă divergență al celor 

două ideologii. În perioada domniei lui Cuza, dar și după îndepărtarea acestuia, se disting mai multe 

grupări și tendințe politice liberale, poziționate distinct în ceea ce privește instituțiile statului, 

profunzimea reformelor. După instalarea principelui Carol pe tronul României, Constituția adoptată 

în 1866, deschide oportunități favorabile guvernărilor liberale.Ascendentul radicalului Ion C. 

Brătianu se remarcă asupra tuturor guvernărilor liberale din 1867-1868. Instalarea guvernului 

preponderent radical fusese urmarea unui compromis încheiat între ”roșii” și ”cuziști”, în 1867, la 

hotelul Concordia, din București. Deși frământată, guvernarea liberal-radicală s-a impus printr-o serie 

de realizări remarcabile, care au ca efect misionar modernizarea țării: înființarea unui nou sistem 

monetar și a monedei naționale, adoptarea sistemului monetar bimetalist (aur și argint), restructurarea 

aparatului fiscal, o nouă organizare a armatei, construirea și extinderea mijloacelor de comunicație 

(drumuri publice și căi ferate), concep proiectul pentru deschiderea unui port la Marea Neagră, măsuri 

de sprijinire a agricultorilor cu proprietăți mici și mijlocii. Nu în ultimul rând, liberalii sprijină toate 

acțiunile de întărire miltară a statului și de pregătirea obținerii independenței, stimulând sau 

implicându-se direct în acțiuni ce vizează daco-românismul. În februarie 1867, Ion C. Brătianu era 

atacat în Parlament de conservatorul Petre P. Carp pentru politica de sprijinire a mișcării de eliberare 

a națiunilor balcanice de sub ocupația otomană, fapt ce ar fi atras redeschiderea ”problemei orientale”, 

servind, astfel, intereselor Rusiei.95 În anii 1870-1871, radicalii liberali au manifestat și diseminat în 

societate puternice idei antidinastice și chiar republicane, pe fondul crizei politice și financiare prin 

care trecea țara. Îndepărtați de la guvernare, ei vor găsi teren fertil pentru organizarea unor structuri 

de partid. De comun acord cu Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu străbătea localitățile Moldovei, 

redacta proclamații și întemeia nuclee de asociații. Campania politică din 1875 nu le-a adus liberalilor 

puterea executivă, dar, prin întîlnirile din casa lui Mazar pașa, deschide drumul spre semnarea actului 

de naștere a Partidului Național Liberal, la 24 mai 1875, și a programului politic, publicat, la 4 iunie 

1875, în ”Alegătorul liber”. Coaliția de la Mazar Pașa a făcut posibilă marea guvernare liberală din 

anii 1876-1888.  Perioada a reprezentat în viața partidului Național Liberal una de întrepătrundere 

între două mari generații. Cea a revoluției de la 1848 și a Unirii  de la 1859 a atins deplina maturitate 

în momentele Independenței și a regatului, pentru ca  după 1881 să se manifeste prezența tinerei 

generații (Nicolae Fleva, Eugeniu Carada,  Petre S. Aurelian, Ion I. C. Brătianu etc.), aspirând la o 
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reconsiderare a programului politic.  Etatismul liberal (la nivel politic, nu și economic) imprimat în 

timpul decadei brătieniste își pune amprenta pe acte legislative care consfințesc autocefalia Bisericii 

ortodoxe Române, modernizarea învățământului (”legile Haret”), organizarea și dotarea armatei. În 

privința structurilor instituționale ale României moderne, liberalii s-au plasat mereu în actualitate, în 

atmosfera interferențelor europene.96 Actele istorice de factură națională însoțesc procesul de 

modernizare pe care liberalismul și-l asumă că aspect de concentrare maximă a eforturilor politice. 

Adept al acțiunii energice și ”prin noi înșine”, Partidul Național Liberal s-a ridicat la înălțimea menirii 

sale istorice în împrejurările excepționale ale cuceririi Independenței de stat la 1877-1878. În timp ce 

conservatorii au mizat considerabil pe posibilitatea unui consens favorabil al puterilor garante, 

semnatare ale Tratatului de la Paris, din 1856. Contextul istoric a exclus această posibilitate. 

Premierul Brătianu forțează în mod inspirat  împrejurările externe, recurgând la cunoscutele vizite 

din vara-toamna 1876, secondat la timona Externelor de Mihail Kogălniceanu, omul mare al actului 

proclamării Independenței. Actul sancționat de domnitor a doua zi, la 10 mai 1877, a avut ținuta unui 

mare și energic fapt împlinit. Independența obținută printr-un efort de război victorios a fost 

recunoscută unilateral și în  mod condiționat de fiecare dintre marile puteri. Proclamarea regatului, la 

14 martie 1881, și festivitățile de încoronare regală, la 10 mai, în același an, au fost rațiuni politice 

firești, ce au continuat seria actelor politice naționale. Politica externă activă pe care se pliază  perfect 

acțiunea liberală a guvernului I. C. Brătianu încadrează tratatul semnat la 30 octombrie 1883 cu 

Austro-Ungaria, subscris în aceeași zi de Germania, și în 1888 de Italia. Tratatul racorda România la 

sistemul politic euro-central, sistemul Triplei Alianțe. Un rol deosebit în reușita acestui act de politică 

externă l-a avut Carol I.  

Un capitol aparte în activitatea național-liberalilor de modernizare a statului român l-a constituit 

legislația economică. P. S Aurelian inițiază, din 1882, proiect de lege pentru încurajarea industriei 

naționale. Măsurile propriu-zise vor fi adoptate la 1887, urmate de măsuri privind transporturile, 

finanțele. Liberalii revin la guvernare, sub P. S. Aurelian și Dimitrie A. Sturda, în perioada 1896-

1899, încheind o pagină tensionată a istoriei politice constituționale a României.  

Secolul al XX-lea presupune mutații de formă dar și de fond în rândurile Partidului Național 

Liberal. Ascensiunea lui Ion (Ionel) I. C. Brătianu, datorită calităților sale de om politic, inteligenței, 

viziunii și chibzuinței în luarea deciziilor, se produce pe fondul unei opoziții politice aproape 

inexistente fața de Partidul Național Liberal. Pentru reducerea datoriei publice, liberalii concep un 

întreg plan de măsuri, printre care și eliminarea oricărui împrumut pe piața externă de capital, 

încurajarea industriei petroliere. Se inaugura o nouă politică financiară care a avut rapid rezultate 

benefice. În condițiile în care, în noul secol, Europa accentua tot mai mult industrializarea, nu era 
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admisbil ca România să rămână o țară eminamente agricolă și doar o țară exportatoare de materii 

prime, în primul rând cereale. Liniile redimensionării și rescrierii programului politic liberal, adaptat 

la realitățile contemporane își fac apariția în discursurile și măsurile anunțate sau puse în aplicare de 

guvernul liberal, prefigurând neoliberalismul interbelic. Debutul primului Război Mondial îi 

regăsește la guvernare, cu un program nou aproape integral și cu o echipă ministerială proaspătă. 

Aceasta anunță misiune pe care trebuie să o ducă la îndeplinire: votul universal și reforma agrară. 

Izbucnirea Primului Război Mondial  îndreaptă atenția firesc spre politica externă, care devine tot 

mai evidentă în direcția Antantei, la care și aderă în 1916. Retrași la iași din fața inamicului, regele 

Ferdinand, Ionel Brătianu și ceilalți miniștri liberali erau hotărâți să continue războiul. Iarna grea din 

1916-1917 a condus la sistarea pentru moment a operațiunilor militare. Pe linia carpaților Orientali 

armata română continua să țină sub control trecătorile. Acest respiro de câteva luni a dat posibilitatea 

liberalilor să-și ducă la bun sfârșit opera de legiferare privind reforma agrară și introducerea votului 

universal. Armata română a putut fi reorganizată și înzestrată cu tehnică de luptă, sprijin oferit de 

misiunea franceză condusă de generalul Henri Berthelot și de ministrul Vintilă Brătianu, de la recent 

înființatul Minister al Materialelor de Război. Finalul războiului și semnarea păcii au legătură directă 

cu Partidul Național Liberal și cu cel mai prestigios membru al său, Ionel Brătianu. Din nou, liberalii 

acționează cu diplomație dar și cu fermitate, punând marile puteri în fața faptului împlinit în privința 

frontierelor României, așa cum erau stipulate în tratatul cu Antanta, din 1916.  

Odată reintrați la guvernare, în 1922, reiau reformele și reușesc să adopte noua Constituție, 

promulgată la 29 martie 1923. Noua linie – neoliberalismul- reia ideea modernizării, adaptate la noile 

standarde europene: industrializare cu concursul capitalului autohton, măsurile de intervenționism 

economic a statului, legea minelor, crearea unei industrii proprii de armament. În perioada guvernării 

din 1922-1926, liberalii aveau să se confrunte cu ambele extreme politice, încercând prin legea 

Mârzescu să reziste în fața valului de violențe și agresiuni politice. În perioada guvernării din 1927-

1928, liberalii au continuat opera de modernizare cu un pachet de legi cu caracter social, a pus bazele 

unei legislații moderne în raporturile dintre muncă și capital. 

După decesul marelui Ionel C. Brătianu, în perioada lui Carol al II-lea, Partidul Național Liberal 

își va pierde din autoritatea politică și din unitatea sa.Suveranul a știut să speculeze abil disensiunile 

dintre ”bătrâni” și ”tineri”, din interiorul partidului. În perioada 1933-1937, guvernul tinerilor liberali, 

condus de Gheorghe Tătărescu, acționează în direcția progresului industriei naționale, a intervenției 

în viața economică, ceea ce contribuie la consolidarea pozițiilor burgheziei autohtone, aspect pe 

deplin argumentat de teoreticianul neoliberalismului interbelic, Ștefan Zeletin.  În 1938, 60% din 

capitalul întreprinderilor industriale era deținut de liberali.97 Dacă anul 1938 este anul de vârf a 
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economiei interbelice se datorează în mare măsură guvernărilor liberale din această perioadă care au 

continuat acțiunea de reformare și modernizare a statului și societății românești. Ceea ce a părut să 

definească neoliberalismul, în raport cu liberalismul tradițional, era tendința celui dintâi de a se 

încărca de o tot mai pronunțată și înnoită semantică socială.98 Schimbările politice care survin după 

1938 (dicatura regală, războiul și instaurarea comunismului) scot din peisajul practicii politice 

oficiale Partidul Național Liberal.  

Dintre toate curentele politice, liberalismul național și varianta sa interbelică, neoliberalismul, 

s-au instrumentat cel mai puternic în crearea statului român pe baze moderne, europenizate și 

emanciparea omului-cetățean, trăitor într-o țară menită a fi liberă.99 Valoarea istorică a acestui curent 

politic și a oamenilor care l-au produs este incontestabilă, de numele lor legându-se crearea statului 

român modern și național unitar, obținerea Independenței de Stat, adoptarea constituțiilor liberal-

democratice și nu în ultimul rând opera de transformare și modernizare a societății românești moderne 

și contemporane. 
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