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A-ți plimba privirea pe paginile unei
reviste este, de-a dreptul, o plimbare de mână cu
timpul.Cu miros de trecut, uneori , și sclipiri de
prezent. Cu trăiri de cuvânt și în cuvânt, în clipiri
de vremi încremenite.Și ca un tovarăș căruia îi
ceri suflet și ți-l dă din preaplin, timpul dezbracă
în pagini chipuri și clipe și ostoiește setea de a
ști a celor ce, deschizând copertele revistei, caută
în ea sens. O revistă școlară îmbracă formă din
nevoia de a transmite un mesaj – informațional
sau artistic – către un grup-țintă, din dorința de
implicare în procesul instructiv-educativ, nu doar
prin participarea la ore, ci și prin prezentarea
pasiunilor, a talentului, a preocupărilor în fața
celorlalți. Așa a luat naștere și Revista
„Vitamina D.C.“, inițial intitulată „Sui generis“,
ce a găzduit, de-a lungul timpului, gândurile unor
personalități marcante ale lumii băcăuane, precum
Al. Piru, Solomon Marcus, A. Grigorescu Bacovia
etc. Metafore grăitoare ale vremii și vremurilor...

Simbol al unității ferdinandiste, cu rol de
axis mundi, „Vitamina D.C” constituie un repertoriu
general al educației ce oglindește eforturile
elevilor și ale profesorilor, valorificând domenii
eclectice, între care Știință, Didactică, Literatură
și alte arte, Spiritualitate etc. Rostiri de timp cu
rost pentru elevi învățăcei în ale trudei scrisului,
pentru profesori îmblânzitori de torțe arzânde.
Sclipiri jucăușe de verb meșteșugit răsucit de
condeie adolescentine sunt imortalizate în paginile
revistei și dau apoi în pârg măsura unor talente
veritabile. Astfel, revista devine grai plumbuit în
hârtie, mărturie a preocupărilor învățăceilor și
ale dascălilor, a colaborării între școală, familie
și autoritatea locală, a diverselor parteneriate
cu instituții și organizații externe, punând
accent pe creativitatea elevilor și facilitându-le
drumul spre sine și , prin sine, către sinele altora.

Coordonatori: Director, prof. Nicu Harasemciuc
Director adj., prof. dr. Nicoleta Zărnescu
Prof. Roxana Șova
Prof. Roxana Roșu

Colegiul de redacţie:Ștefania Alexandra Sandu - Clasa a X-aA
Maria Tanțoș - Clasa a XI-a C
Remus Cristian Bogdan - Clasa a X-a A
Avizat ISJ Bacău,nr.1985/ 27.02.2020
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II. Experiente ferdinandiste

Unirea Principatelor sărbătorită la –‚,Focșani, oraș simbol al Unirii”

Daria Alexandra Iacob,
Clasa a V- a A
Coordonator, prof. Mihaela Savin

Colegiul Național ,,Ferdinand I” , Bacău
Borna , ca și obeliscul , este opera
sculptorului Ion Jalea, fiind realizat din piatră,
în forma de trunchi de piramidă și ornamentat
pe cele patru laturi cu meplaturi din bronz care
înfățișează stemele celor două Principate Române.
Inscripțiile au fost gravate pe plăci de metal. Pe
placa monumentală se poate citi : ,,Cetățenii
Orașului Unirii Principatelor au ridicat acest semn
de amintire a unui trecut de credință biruitoare.
În acest loc era odinioară Pichetul de graniță

nr.47, la hotarul Milcovului, care despărțea cele
două țări surori, Moldova și Țara Româneasca”.
La final, elevii, însoțiți de prof.
Gabriela Ciuche, prof. Mirela Mușat și prof.
Mihaela Savin, au poposit și la Muzeul Unirii
în care se află numeroase documente care atestă
faptul că orașul Focșani a fost un important
centru al mișcării unioniste. Acesta cuprinde
exponate de mobilier din epocă și obiecte
care au aparținut familiei domnitorului Cuza.

Voluntariatul – Iubire în mișcare

Teodora Prisacaru,
Clasa a V-a B
Coordonator, prof. Ciuche Gabriela

Însemnătatea zilei de 24 ianuarie a fost
marcată de elevii Colegiului Național ,,Ferdinand
I” printr-o vizită la Focșani. Unirea de la 1859
este strâns legată de personalitatea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, de alegerea sa ca
domnitor al ambelor Principate și indisolubil
legată de istoria locală a orașului Focșani.
Oraş prin excelenţă negustoresc, acest târg
a trăit cu intensitate frământările politice de la
jumătatea veacului al XIX-lea. Despărţit în două
- Focşanii Moldovei şi Focşanii Munteni - de
un braţ al Milcovului, oraşul întruchipa, în acea
vreme, situaţia celor două ţări vecine şi surori.
Desfiinţarea hotarului de la Focşani echivala cu
Unirea celor două Principate şi crea premisele
punerii temeliei statului naţional unitar român.
Ferdinandiștii claselor a V-a A și B au
vizitat centrul oraşului care păstrează ca simboluri
ale acestui eveniment istoric Monumentul Unirii şi
Borna de hotar situate în Piaţa Unirii, pe vechea
graniță dintre Ţara Românească şi Moldova.
Obeliscul Unirii este opera unui colectiv
condus de sculptorul Ion Jalea. Baza octogonală a
acestuia este înaltă de 1,4 m, în trei trepte placate
3
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cu granit roșu, peste care se ridică un tor de bronz
înalt de 2,24 m. Pe tor se desfășoară un basorelief
înfațisând în prim plan, spre sud, pe Al. I. Cuza
înconjurat de M. Kogălniceanu, C. Negri, V.
Boerescu, V. Alecsandri și alți fruntași unioniști
de la 1859, iar spre nord , un muntean și un moldovean
strângându-și mâinile în fața bornei de hotar.
Prim - planul se desfășoară pe toată
suprafața
torului,
înfațișând
diferite
categorii de susținători ai Unirii, dintre care
se remarcă deputatul răzeș Moș Ion Roată .
Planul al doilea reprezintă Hora Unirii, iar
ultimul, estompat , scene istorice. Pe tor se ridică un
obelisc sub forma unui trunchi de piramidă în secțiune
pătrată, înalt de 16 m, placat cu același granit roșu.
Pe fața nordică este prins între frunze de stejar, un
scut de bronz cu inscripția: „Unirea Principatelor
Române 1859”.Borna de hotar, amplasată în Piața
Unirii, a fost inaugurată în prezența
lui Nicolae Iorga, a oficialităților timpului,
delegații ale comunităților românești din toate
provinciile românești, la 13 septembrie 1931,
an în care la Focșani a avut loc Congresul Ligii
Culturale, care împlinea 40 de ani de activitate.

Proiectul ,,Fă Rai din ce ai!” inițiat de
Sectorul Social Filantropic al Arhiepiscopiei
Romanului și Bacăului, implementat în 50 de
instituții școlare din Bacău, și-a atins scopul
în Colegiul Național ,,Ferdinand I”. În urma
mediatizării acestuia la toate clasele, prin intermediul
profesorilor de religie, a diriginților, a învățătorilor
și a Consiliului Școlar al Elevilor, s-au colectat
350 de daruri constând în alimente, obiecte de
igienă personală, îmbrăcăminte, încălțăminte,
cărți, jucării și dulciuri. Ele au fost distribuite
familiilor nevoiașe, cu mulți copii din Fundeni,
Tisa Silvestri, Fundul Tutovei și Valea Caselor.
,,Toate aceste familii le-am cunoscut prin
intermediul preoților parohi Alexandru Croitoru,
BogdanAntohi, Filip Cătălin și Popovici Gabriel, care,
cu o dragoste îngerească, ne-au condus în casele lor,
dându-ne posibilitatea de a face bine. Cine merge în
Africa pentru voluntariat, face o minunată lucrare….
Iar cine nu, dacă este atent, va descoperi Africa chiar
în România!” a declarat coord. proiectului la nivelul
C.N.,,Ferdinand I” , prof. de religie Gabriela Ciuche.
Biroul Executiv al Consiliului Școlar
al Elevilor CNF a fost implicat în toate etapele
proiectului, astfel încât ,timp de două săptămâni, a
mediatizat proiectul în ședințele cu reprezentanții
șefilor de clase, a colectat toate darurile pregătite din
fiecare clasă participantă și le-a distribuit în teren.
,,Să vezi cu ochii tăi fericirea de pe chipurile
acelor copii, în momentul în care au primit pachetele,
este ,probabil , unul dintre cele mai frumoase cadouri
pe care le poți primi de Crăciun. Mă bucur că noi,
elevii din CNF, am avut ocazia să participăm la un
astfel de proiect, fiindcă, de multe ori, avem nevoie de
o lecție de viață, care să ne arate cât de recunoscători

ar trebui să fim pentru ce avem. Mulțumesc
tuturor claselor care s-au implicat, dar , în mod
special ,claselor primare și claselor a V-a
A, a V-a B, a VI-a B, a XII-a A care ,alături
de învățătorii și diriginții lor, au dat dovadă
de o extraordinară mobilizare și dăruire.
De asemenea, mulțumesc și spiridușilor
voluntari de la clasa a IX-a F care
ne-au ajutat să strângem pachetele din
clase” a declarat eleva Georgiana Prisacaru,
președinta CȘE din cadrul C.N. ,,Ferdinand l”.
Recunoștința echipei de proiect se
îndreaptă și spre elevii implicați , care , prin
darurile oferite,
au colindat patru sate din
județul Bacău , deoarece ,,Mai e vreme de
colinde,/ Se mai poate, se mai poate,/ Dacă
sufletul rămâne/ Cel mai mare dintre toate.”
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Și surprinzător, nu este despre roboți, ci despre oameni!

Colegiul Național ,,Ferdinand I” , Bacău
Maria Tanțoș,
Clasa a XI-a C

Și surprinzător, nu este despre roboți, ci despre oameni!

Despre ce e echipa Echo Pulse? Așa cum
probabil nu vă așteptați, echipa de robotică a
liceului nu este despre roboții pe care îi construiește,
ci despre oamenii din spatele lor. Echipa noastră se
bazează pe câteva valori. Fiecare reprezintă o condiție
necesară, iar una fără cealaltă nu este suficientă:
creativitate, dorință de implicare și prietenie.
Când a început? Acum trei ani am început
un nou capitol la clubul de robotică al liceului
și s-a format echipa Relicbot, care e cunoscută
acum cu numele Echo Pulse. Provocarea echipei
a fost FIRST Tech Challenge, o competiție cu
rădăcini americane care ajunsese în România prin
intermediul asociației Nație prin Educație.
Experiența
participării
la
această
competiție este una completă, începând de la munca
depusă zile și nopți întregi, până la emoțiile și
euforia campionatelor regionale și naționale.
De la începutul sezonului competițional, în
septembrie, și până la etapa regională din martie,
echipa construiește un robot, îl programează,
organizează evenimente, face prezentări, participă
la meciuri demonstrative, caută susținere și
fiecare membru se dezvoltă continuu prin tot ceea
ce face și prin comunitatea cu care se înconjoară.
5
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o întâmplare. Definiția unei experiențe de neuitat
pentru mine se leagă de echipă, împreună cu multe
alte amintiri în Iași, în București, în Timișoara.”
Georgiana Caloian, clasa a XI-a: „Am
învățat să lucrez în echipă, să-mi controlez emoțiile
și să accept critica constructivă atunci cand greșesc.”
Alexia Băluță, clasa a XII-a : „Nu știam mai
nimic despre robotică la început, dar tot auzeam
zvonuri, tot vedeam cât de entuziasmați erau
membrii Echo Pulse. Asta mi-a stârnit interesul și
m-a dus direct la recrutări. Am intrat în echipă, și
am început să învăț și să muncesc cot la cot alături
de colegii. Experiența e una plină de frustrări și
reușite, de muncă și distracție. Pot spune după deja
doi ani că m-am procopsit cu o adevarată pasiune
și cu niște prieteni geniali. Kudos to Echo Pulse.”
Ștefan Antal, clasa a X-a: „Să fii membru
al echipei Echo Pulse înseamnă să te alături unei
noi comunități uriașe, o comunitate cu oameni
pasionați, interesați, de la care aimereu ceva de
învățat. Capacitatea și dorința de a lucra în echipă
sunt foarte importante. Ajungi să petreci atât de
mult timp cu oamenii aceștia și fără să lucrezi
împreună cu ei nu poți merge mai departe.”
Ștefan Moisei, clasa a X-a: „Ca membru
Echo Pulse am învățat să lucrez în echipă și să

acționez rațional în fața unor situații sub
presiune. Am cunoscut oameni deschiși și prieteni
noi printre membrii echipei și cu ajutorul lor am
descoperit abilități pe care nu știam că le am.”
Mihnea Grecu, clasa a IX-a: „Experiența
mea în echipa Echo Pulse, deși una scurtă, e
foarte interesantă, cu câte ceva nou de învățat la
fiecare întâlnire. Mă simt înțeles și respectat.
Faptul că fac parte din această echipă este
cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat de când
aînceput liceul, și cred că va fi până îl voi termina.”

Multele ore petrecute împreună ne leagă întrun mod diferit și relația dintre noi este mai mult
decât o relație de prietenie. Ne putem baza unii pe
alții, datorită lucrurilor pe care le-am trăit împreună,
ca o echipă. Roboții sunt foarte interesanți,
fascinanți și tehnologia lor este uimitoare.

Fiind parte a echipei, activitatea fiecăruia
dintre noi nu se limitează la un singur domeniu.
Deși o mare parte a timpului nostru merge la crearea
robotului cu care concurăm la competiții avem în
plus întâlniri cu sponsori, cursuri cu membriiabia
recrutați, pregătim evenimente, facem afișe sau
scriem articole. De aceea, diversitatea talentelor și
pasiunilor este atât de importantă în echipa noastră.
Am luat contact cu un nou mod de a
gândi, cu o mentalitate diferită față de obișnuita
rivalitatea tacită întâlnită la olimpiadele și
concursurile școlare. Acest nou spirit se numește
Gracious Professionalism și presupune un mod
de reacție diferit la nevoile unui alt concurent
față de cel cu care am fost învățați: echipele
participante se ajută între ele, împărtășesc din
problemele lor și în acest fel găsesc împreună
soluții. Ideile circulă liber de la o echipă la alta
în comunitatea FIRST Tech Challenge Romania
și asta e ceva unic, ceva din care toți câștigăm.
Maria Tanțos, clasa a XI-a: „Experiența
mea de licean e definită în mare parte de tot ceea
ce am făcut în cadrul echipei de robotică. Sunt o
persoană atât de diferită față de cea de acum trei ani
și ce mi se pare incredibil e că totul a fost aproape..
II. Experiente ferdinandiste
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Eu între pagini…

Dacă ar fi să fiu întrebat ce este scriitura,
aș spune că este vorba despre cât de bine Îl
joci pe Dumnezeu. Salut! Eu sunt Bogdan, un
scriitor nepublicat… momentan, elev la Colegiul
Național ,,Ferdinand I”, elev care a câștigat două
premii I la concursul NaNoWriMo, susținut de
programul Tinerii Scriitori la secțiunea de limba
engleză. Cu alte cuvinte, am scris două cărți.
Cum se simte să scrii? Este acea lume pe
care o faci după simțul tău și pe care o pictezi
după culorile tale. Cum se începe? Păi, trebuie să
te ridici, să aprinzi o lumină la birou, să te așezi
și să așterni primul cuvânt. Acum, cea mai grea
parte s-a terminat. Totul vine de la sine după aceea.
Fantezie. Sincer, nu m-aș fi văzut creionând
altceva. Primul concurs m-a prins un boboc, cu un
oarecare vocabular în limba engleză. Cartea a fost
centrată în Londra victoriană și a urmat o dâră
conspiraționistă. A avut un protagonist cu o sănătate
mintală sub semnul întrebării, cu numele generic de
Henry, căruia i-am pus lumea, viața, schimbarea de
situație și societate pe umeri, fiind la fel de surprins
la cum reacționa cât și cei puțini care mi-au citit
opera. Finalizând-o, mi s-a parut că acea călătorie
i-a redat starea de spirit pe care o avea la început,
doar colorată de ceea ce a fost. Asta m-a satisfăcut.
Când am început Roswall, a doua mea
carte, eram alt scriitor. De parcă mi-aș fi pus o
pereche de ochelari cu lentilele experienței, am
putut vedea mai mult și mai departe. O lume
nouă, medievală, aflată în ruină. Un șablon gol
pentru pictat. Am vrut să explorez eternitatea,
societatea, creația unei națiuni și călătoria sa.
Așa că m-am pus pe treabă, și am înfăptuit
un taboo. Am creat un om, numit Victor Roswall,
cu propria-mi gândire. Când acesta s-a conturat,
s-a aliniat după alegerile pe care le-aș fi făcut și
eu. Dar, am continuat, iar la un moment dat, am
realizat ce ipocriți eram. Cât de contradictorii
erau acțiunile noastre. Cât de mult greșisem și
eu și el în gândire. În momentul de față, Roswall
are 544 de pagini si aproape 200 de mii de cuvinte.
Totuși, nu aș fi reușit nimic fără profesoara
mea de engleză, doamna Nicoleta Bardașu, care
m-a pus pe acest drum și mi-a dat nenumărate
oportunități, precum și celor care au răspuns
cu un zâmbet când le-am spus că sunt scriitor.
Mulțumesc pentru încredere, mulțumesc pentru
7
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Colegiul Național ,,Ferdinand I” , Bacău
Bogdan Fâciu,
Clasa a XI-a C

O seară de gală… O seară ReGală

Georgiana Prisacaru,
Clasa a X-a E

încurajare, și mulțumesc pentru tot ajutorul dat.
M-am descoperit pe mine în paginile așternute.
Am putut fi sincer cu tot ceea ce eram și cu tot ceea ce
scriam. Cred că și asta este cel mai
important lucru când scrii. Să fii sincer și
neînfrânat. Și de asta nu mă pot opri încă.
Încă mai am de spus. ...
Încă mai am de descoperit...

152 de ani de istorie…
152 de ani de performanță… 152 de ani
de tradiție ferdinandistă. Cum putea fi altfel
sărbătorită această aniversare a colegiului, decât prin
cea de-a VI-a ediție a ReGalei Ferdinand, eveniment
ce și-a pus deja amprenta asupra comunității și
a învățământului băcăuan. 28 noiembrie 2019
este data la care, pe scena Teatrului de Vară ,,Radu
Beligan”,
elevii,
profesorii
și
părinții
au sărbătorit încă un an de reușite,
eforturi,
idealuri
și
dorințe
împlinite.
Ediția a VI-a a ReGalei a stat sub egida
unei teme complementare, menită să evidențieze
spiritul comunității școlare a colegiului: Eu și
școala mea, pași întru devenire! Într-un colegiu
de prestigiu, așa cum este C.N. „Ferdinand I”,
importantă este dezvoltarea continuă, cunoașterea
modelelor și a aspirațiilor, creșterea gradului de
apartenență la comunitatea școlară și a motivației
de obținere a performanței intelectuale, artistice
sau sportive. Pentru că educația nu este doar
o destinație, ci un orizont, Colegiul Ferdinand
nu pune accent numai pe performanța școlară,
ci o îmbină pe aceasta cu recunoașterea și
dezvoltarea valorilor individuale și colective,
atât la nivelul elevilor, cât și al profesorilor. Zi
de zi petrecem ore întregi, unii cu alții, într-un
spațiu școlar dinamic, trăim împreună, lucrăm
împreună, învățăm împreună…evoluăm împreună.

Cresc elevii, cresc și profesorii, crește și școala!
Iar, pentru a putea crește în continuare,
avem nevoie să ne cunoaștem, pe noi înșine și
pe cei din jurul nostru, să împărțim ideauluri și
viziuni comune, să avem o cultură organizațională
valoroasă și închegată, să creăm o comunitate unită
și puternică. Aceasta e filosofia ce conturează ideea
principală a ReGalei Ferdinand, ediția a VI-a.
Ce au în comun sau, mai bine spus, ce
trebuie să i se cultive unui tânăr, prin educație,
pentru a–l pregăti pentru performanță, dar mai
ales, pentru buna gestionare a roadelor ei? Viziune,
abilitate, spirit autoanalitic și disciplină,
spun specialiștii, creând un profil uman
complex, capabil să răspundă cerințelor
unui viitor din ce în ce mai necunoscut.
De modul în care fiecare profesor își apropie și
își asumă consistența acestor concepte depinde
calitatea educației, dar mai ales a performanței.
Iar la Colegiul Ferdinand, ,,performanța” este unul
dintre cele mai folosite cuvinte. Ca de fiecare dată, și
această ediție a ReGalei a dorit să aducă în lumină
și să recunoască performanțe, merite, eforturi. An
de an, numărul premianților a crescut și scena a
devenit tot mai neîncăpătoare, de data aceasta, peste
200 de elevi și profesori fiind recompensați prin
diplome și premii. Desigur, motivația bucuriei
recunoașterii este mare, dar pentru cei mai mulți
dintre noi, nu acesta este motivul principal. Totodată,
II. Experiente ferdinandiste
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Ferdinand înseamnă și creativitate, inovație,
artă, noutate. Desen, fotografie, logo, epigramă,
sau chiar un exercițiu de imaginație, cu toate
au constituit o provocare pentru elevii colegiului,
care au fost îndemnați să participe la concursul
din cadrul ReGalei, în cadrul căruia, bineînțeles,
s-au acordat diplome și premii elevilor talentați.
ReGala Ferdinand a fost, este și va fi
întotdeauna sărbătoarea care ne aduce împreună,
de la cei mai mici, la cei mai mari, dar și care

aduce împreună toate motivele pentru care suntem
mândri să facem parte din această mare familie
ferdinandistă. Așadar, să creștem frumos, noi
elevii, să visăm, să avem dorințe și idealuri, să le
îndeplinim, să ne cunoaștem, să știm că aparținem
unei comunități a colegiului, să învățăm, să-i
învățăm pe alții, să știm că suntem susținuți,
să sperăm, să vrem să schimbăm și să facem bine…
iar astfel, va crește și școala împreună cu noi!

(R)Evoluția dezbaterilor M.I.N.D.S. ACADEMY, la Colegiul Național „Ferdinand I”
Articol preluat de pe site-ul www.deșteptarea.ro

Consecvente ideii că vorba trebuie
întrebuințată acolo unde rostirea ei aduce folos,
și în acest an, două dintre colegiile de prestigiu
ale Bacăului, CN „Ferdinand I” și CN Pedagogic
„Ștefan cel Mare”, au desfășurat, în perioada
22-23 februarie 2020, a doua ediție a Proiectului
Județean de dezbateri academice pentru gimnaziu,
M.I.N.D.S. Academy, CAEJ 2019-2020, poziția
VI.3, coordonat de profesoarele Nicoleta Zărnescu
(C.N „Ferdinand I”) și Iuliana Botezatu (CN
Pedagogic „Ștefan cel Mare”). Conceput ca o
activitate educativă non-formală, proiectul are
ca scop, printre altele, promovarea diversității
culturale, a unei gândiri critice și autocritice,
deschise, tolerante, valorificând lucrul în echipă
și responsabilizând elevii în luarea deciziilor.
De asemenea, organizarea unui astfel
de concurs implică mult efort atât din partea
organizatorilor, cât și a profesorilor și, mai ales,
a elevilor, care reușesc, de la un meci la altul, să
devină mai persuasivi, să își structureze și mai
9
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creativ, fine abilități de argumentare și au dat
dovadă de toleranță față de opiniile oponenților.
urizarea a fost asigurată, alături de cei 30 de profesori
coordonatori și arbitri din județ, și de voluntari cu
experiență în dezbateri, de la colegiile „Ferdinand
I” Bacău, Pedagogic Bacău și „Costache Negri”
din Târgu Ocna. Laude binemeritate au primit
câștigătorii ediției din acest anJuniori: Premiul
I- C.N. „Ferdinand I” (prof. coord. Nicoleta
Zărnescu), Premiul al II-lea – Școala nr. 10 (prof.
coord. Bejan Costela),Premiul al III-lea – C.N.
Pedagogic „Ștefan cel Mare” (profesor coordonator
Iuliana Botezatu), Mențiune–C.N.„Ferdinand
I”( profesor coordonator Roxana Roșu).
Seniori: Premiul I- Școala Gimnazială
„Nicu Enea” ( prof. coord. Mariana Ifrim), Premiul

al II-lea – C.N. „Ferdinand I” (prof. coord.
Roxana Șova), Premiul al III-lea – C.N. „Ferdinand
I” (prof. coord. Nicoleta Zărnescu), Mențiune –
C.N. „Ferdinand I” (prof. coord. Nicoleta Zărnescu).

bine
discursurile,
prin
argumente
și
contraargumente”, ne-a declarat prof. dr. Nicoleta
Zărnescu. Concursul s-a desfășurat pe două
secțiuni, Juniorii – clasele a V-a și a VI-a – și
Seniorii – clasele a VII-a și a VIII-a, în cadrul
cărora s-au dezbătut moțiuni din centrul lor de
interes, care i-au provocat să cerceteze fenomene
referitoare la implicațiile sociale ale mass-mediei
și ale tehnologiei. Astfel, cele două moțiuni
propuse Juniorilor au fost: „Animalele nu ar trebui
folosite în sport sau ca sursă de amuzament“
și „Benzile desenate sunt dăunătoare copiilor“.
Meciurile din prima zi ale Seniorilor s-au desfășurat
plecând de la moțiunea Posturile private de
televiziune au responsabilități educaționale față
de public, iar cei care s-au confruntat în semifinale
și finale au dezbătut moțiunea Manualele școlare
ar trebui folosite numai pe suport electronic.
Dezbătând pro și contra moțiunile
propuse, cele 23 de echipe de Juniori și cele 19
echipe înscrise la Seniori au uimit prin potențialul
II. Experiente ferdinandiste
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Emilia Mardare
Clasa a XI-a A,
Cenaclul literar „Debuturi”
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Gânduri nesfârşite

David Gantz,
Clasa a IV-a A
Coordonator, înv. Antohe Cristina

Şcoala, acest izvor nesecat de informaţii,
îmi îndrumă paşii spre cunoaştere. Fiecare
obiect studiat mă ajută să desluşesc tainele lumii
înconjurătoare. Cu toate acestea, eu voi rămâne
veşnic fascinat de orele de limba şi literatura română.
De câte ori clinchetul cristalin al clopoţelului
vesteşte începerea acestei ore, pe chipul meu se poate
zări un zâmbet. Vă întrebaţi de ce? Pentru că această
oră mă ajută să dau frâu liber imaginaţiei, stiloul
este prietenul meu. El e ca o pană care dansează
pe foile albe, lăsând în urma lui slove ce se prin în
horă. Muzicalitatea lor mă face să călătoresc pe
tărâmuri unde doar gândul meu poate pătrunde.
Pe acest tărâm magic, nestingherit,
discut şi cu personaje dragi mie. Împreună
găsim soluţii la problemele ivite. De exemplu,
în timp ce mă afundam în cartea „Uriaşul cel
nerăbdător“ scrisă de Roald Dahl, am auzit o voce:
-Of ... Nu ştiu ce să mă mai fac! zise Uriaşul
nerăbdător.
-Dar ce-ai păţit?
-Păi ... am un gând care mă macină.
-Spune, poate te pot ajuta.
-De ce nu pot fi prieten cu dragonul? Mereu
suntem în conflict.
-Dragul meu... prietenia este o floare rară!
-Şi ce miros are? Unde o pot găsi?
-Nicăieri. Ea se obţine în urma faptelor bune
făcute, de fiecare dintre noi. Niciodată nu trebuie să
încetezi, cu ajutorul necondiţionat oferit celor din jurul
tău, pentru că o poţi pierde, şi greu o mai poţi recupera...
-Aaa!
De-abia
acum
am
înţeles.
Mă voi gândi ce fapte bune pot face pentru
dragon. Acum am un ţel bine stabilit.
-Mă bucur că te-am putut ajuta, prieten drag!
Pentru mine, orele de limba şi literatura română vor
fi mereu cele mai interesante, deoarece noţiunile
învăţate aici îmi vor călăuzi paşii spre viitor, iar
textele studiate îmi vor inspira setea de cunoaştere.
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Un mare pas în viață

Evelin Herțanu,
Clasa a IV-a A
Coordonator, înv. Cristina Antohe

Știți cum la o construcție se începe cu baza și se
pune cărămidă cu cărămidă? Cam în același fel începe
povestea fiecărui om: se naște, crește și... învață. Învață
despre tot ce este în jurul lui. Acesta e-nceputul nostru.
De obicei, ne gândim că meseria de a fi elev
este cam grea... poate pentru că avem de studiat.
Totuși, roadele acesteia vor fi hrană pentru toată viața.
Alți copii spun că abia așteaptă să devină adulți. Ideea
aceasta este cam prea născocită. Toți copiii ar trebui
să-și dorească copilăria. Ea este o prietenă foarte bună
cu abecedarul. Odată ajunși la școală, elevilor li se
deschide o poartă făurită din argint și picături de aur.
Din primii pași, li se arată o ființă cu adevărat uimitoare:
este cea care poate dezvălui secretele cifrelor, tainele
literelor și multe alte mistere ale universului, dascălul.
Pentru a nu li se obosi micile picioare, se așază
în niște băncuțe. Când se aude vocea doamnei
învățătoare, mai mereu începe ora... informații...
jocuri... și câte-o glumiță, uneori.O dată sau de două
ori pe săptămână se mai întâmplă să vină un domn
sau o doamnă care să te învețe ce e mișcarea, despre
micii soldași care-ți apără organismul și multe alte
informații despre care sigur nu știai. Acesta poate
face ora cu tine și în clasă, dar și într-o sală specială.
Am cam pierdut esențialul. Revenind. Profesorii
ar trebui să fie printre primele persoane la care să
te gândești când vei avea succes. Mic sau mare,
adu-ți aminte ce-ai învățat, cine ești și ce știi și ia-ți trei
minute din viață pentru a-i mulțumi învățătorului tău!

ADAMIC
cum îmi place
trec prin viață ca un ceas cu pendulul
rupt, dar totuşi asurzitor:
timpanul drept e înfundat de lacrimile
ce ți le car, mâine nu e ceea ce azi ai țipat
colivia mea are pereți şi, oricum,
sticla nu se îndoaie în valurile timpului.
oare zidul dintre noi se înalță cu fiecare privire;
pe care am reuşit s-o transform eventual în ură?
fie ce-o fi, în realitate noi nu ne întâlnim.

crem gri alb
e un pas de ianuarie
afară e cald
cumva tu ești
frig
și atunci sar în piscina
tuturor fețelor tale
și dintr-o dată ard
iar scrumul curge
dar nu buzele tale
nici ale altora
n-au cum să trezească în mine
ceva ce de mult a refuzat să mai respire
așa că iau cuțitul
și mărunțesc din ce mi-ai dat
pun la fiert apă într-un ibric
chiar cel de lângă scrumieră!
apoi torn din tinctură și o vărs
în groapa în care zaci,
iubire.

Am învățat
Să lupt
În genunchi,
Cu vânătăi
Cauzate de luciditatea prin care puteam
să mă împing în urma himerelor pentru
fiecare strop de lumină ce zbura
Apoi departe
Speriat poate
De mintea
Dilematică
Condusă de
Un trup
Păcătos
Prin neștiință
Sau poate lipsa de credință
În sine.

negrul
încă mă înec
în golul din coasta de piept
inima s-a dezumflat și plutește
amar curge dintr-un piept
aburit de vreme
azi nu plouă
mâine nu plouă
poimâine plouă
dar sunt nori pe cer

lac
undeva
orfanii trag
ca bărcile la mal
spre același
far
din piept
iau foc
cinci
III. Pași în lumea creației
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IEȘIRE

INTRAREA

tras de mâini: pătrat al sângelui ce-l port din prima zi, un botez
noul eu seceră urmele a tot ce-aș fi putut fi vreodată în urma
unei constatări târzii am aflat că un șarpe poartă două capete; din pielea
unei capre am cusut un geam prin care mă întorc la pozele cu
lama unui gentilom îmi tund din pielea ce-mi apasă plămânii înnegriți cu probabilitatea
plecării mele nu i s-a dat mare importanță, în registrul slab al circuitelor
din care-mi aprind țigara, ori îmi dau foc, ori văd prin apa neagră
tobele unui nou refugiu joacă pase cu bucăți din mintea mea, împrăștiate jalnic
prin acul unei cămile văd ghemul ce eram cândva scurs printre copaci rotunzi
tumbe înnodate în fețele șterse ale fiecărei lumini se sting în drumul spre
casa unui pustnic ce-mi ține o mână la ochi iar cealaltă în felinar
miros gaz metan; cenușa pupilelor mele ce se șterg pe-o felie de timp
cămașă de noapte în timpul zilei, poartă-mă prima oară precum aș fi ultima.

vorbind despre copilărie
se înțelege deja tot începutul
turnat prin sticla topită de genunchii vineți
și lacrimi fierte la foc mic în pragul primului sărut

BIVALENT

pierd începutul pe urma pașilor tăi
în întuneric plutesc deasupra oricărui pericol
sau tu ești doar o stea în cădere de pe culmile verzi,
arătându-se subite, abrupte, imprecise ale unui singur stol
prin lentila obscură a ceasornicului meu gol
torn clipe din tine să-mi cânte un duet anodin din
două frânturi
ale aceleiași bătăi lungite doar de clipele când aștept să apari, camuflat
armat cu lanterna sufletului nostru prins în urma unei
lentile de adevăr

Încărcate cu sarcina electrică a munților de vieți umane, în brațe calzi
Închină cruci pe drumurile lui Iisus, pavate cu statui renascentiste
Lumina de la capătul fiecărui tunel, ea-Geneza
Se înalță cu aripi de lipici
Asupra unor ziduri triste
Punct ochit
Și cad
Călcâiele-n țăruși lăcuiți
Iar ce odată era piele devine
Plastic, forma unor case în care ai dori
Să fi crescut, dar intrarea e blocată de ace, curg
Printre dinții unui ultim urlet, din cer unic blestem: a fi femeie.

deși capătul unei constelații moarte se stinge
doar nodul dintre degetele noastre nu se rupe în voalul negru de stihii
iar dacă noaptea bătrână, călăuză în drumurile noastre paralele, pot sări
ca un circar grăbit deasupra unui public adormit,
când cad vei ști doar tu.

***

Incinerează-mă,
Aprinde-mă când cad.
Oul de sub saltea s-a crăpat
în timp ce plutea spre soare.

RIDICOL
iubești drumul doar de la ecranul aceluiași televizor
învechit, ridici doar mâna pe
cuțitul galben ce taie rondele
verzi, cad din inima ta			
în salata ce-o pui în bagaj
același potret tras la indigo pe un perete nou		
fața lunii încă e verde, de gelozie, storc
picături de ochi din lămâi			
vezi mai bine din blocul turn
lumea e o scoică dar nu-ți place marea
traseul casei tale e încins pe fiecare hartă
în fiecare zi ești pregătit să pleci
iedera roz ți-a acoperit intrarea
când GPS-ul nu prinde semnal		
busola aberează punctele terminale
preferi să te învârți în jurul nordului
navigând în gând pe Marea Nordului
e prea departe vârful orizontului.
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MITUL
M-ai perforat în gaura prin care
aricii mei se hrănesc
Aripile unui stol de dragoni,
foc, curgând, sudează-mi pleoapele.

Prin vara mirosului de amor,
Aracet pentru un odor amoniacat.
Strânge-ți eprubeta sau stai!
O privire, negru, reacție.

Laș
Știi să rezolvi fiecare problemă la matematică:
te lași prins de curent
valurile norilor ce fulgeră idei
plonjezi în abis
cu pieptul înainte străpuns de furtună

nu ai parașută
din buzunare poți prinde
doar un pix
să cazi în gol e ceva frecvent
în satelit s-a ars un cablu
sistematic, aproape emis,
de către o stație părăsită, gri
uneori privești prin gaură
averse de grindină
vezi capătul,
Soare,
ai cheia,
din cer se scurg aberații, te sprijini de ușă.

Mirela Irina-Marin
a IX-a E,
Cenaclul literar „Debuturi”

Îmbrăcăminte
Mi-au căzut pantofii.
Mi-au căzut cămașa și sacoul.
Mi-a rămas doar dragostea pentru tine.
M-am aplecat să le recuperez.
Se pare că le-a furat cineva și
Acum sunt dezgolită în fața ta.
Îmi e rușine de întorsătura
Pe care au luat-o lucrurile.
Tremur de frig și de lipsă.
Ele, hainele, sursa mea de apărare,
Cărare-mi făcuseră paralel cu inima ta.
Nu am decât să n-o urmez.
E vina ta... ba nu, e vina amândurora.
Concepte de vinovăție:
Iubirea - cauză, simptom, efect.
Stăm și ne uităm unul la altul,
Cu priviri pe furiș ne îmbătăm,
Și bem... mâine poate nu mai e o zi.
Sculptăm și modelăm o nouă dimensiune
Cu bucle, cercuri, mătase, tei, spirale.
III. Pași în lumea creației
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Ne înconjoară funia-n iubire.

Priveliște de toamnă

Și vreau să ne strângă cât mai tare,
Să fim mai aproape când tot ne desparte....

Rugină așternută pe oglinzi de marmură,
Întâmpină un cântec trist și gol de toamnă.
Castane negre sparg frunzele uscate,
Atâtea fapte și sentimente-amestecate…

Premieră
În cinematograful ruginit al vieții,
Premiera unor filme te intrigă.
Biografia ta bucură un public,
Făcându-l sa te-analizeze cu interes.
Degeaba ți-a găsit câte-un defect,
Căci tu ești mort și nu te poți schimba.
Numai un om așteaptă, după cortină,
Să termini si s-o tragă, ca să poată pleca.
În colț, ascuns de tine, se află un coș mic
În care se adună câteva șervețele
Pe care cineva, cândva, le-a folosit
Și a uitat de film, de tine și de ele...
În distribuție se află doar renumiți actori
Ce te-au văzut si te știu, însă nu cu-adevărat.
Sub taina ce pogoară deasupra ta,
Se pierde publicul, vădit impresionat.

Podoabă grea de aur căzută-n umezeală,
Ploaie visătoare coaptă-ntr-un strat de povară.
Se-nchid capace de brad gri peste-această lume,
Se-adună-amarăciune pe asfaltul cu tăciune…
Vânt rece bate ca-ntr-o scurtă tragedie,
Un final mai mare, o ciudată comedie.
Se scutură crengile-nghețate de scântei fierbinți,
Alte scrisori pierdute pe care tu le-aprinzi…
Printre norii-apoși se zăresc săgeți induse,
Încuietoare ruginii ce sfărâmă pivnițe.
Bile de foc străpung liniștea nopții,
Cusute-n sfori albastre din ochii vii ai morții.
Perdele de ploaie se rup pe-asfaltul negru,
Ce luminează iar privirea doar cu becul.

Necunoscutul

Dar, totuși, chiar de plâng, de râd, de nu le pasă,
Eu stau pân’ la final și abia apoi te lasă.
Chiar de sunt, pe moment, puțin, poate, uimiți,
Ei pleacă, uitând tot ce-au privit.

Mi-e călăuză cel care mi-a scris pe piele…
Amorul tragic încâlcit de umbre.
Mi-e dor de apogeul închegat prin vene…
Dulce vioară, surdă, cum vrei tu, cântă-mi doar chipuri sumbre…

E doar un om, un om micuț
Ce stă în primul rând al sălii.
Și stă... și stă... cu ochi pierduți.
Nu te va da uitării!

Poate era, a fost, nu va mai fi doar Zeus…
Poate am fost, voi fi doar simplă efemeră.
Doar curtezanul cerului va rândui infernul…
Vărsându-mi sute de săgeți pe suflet.

Va ține minte tot ce-ai fost,
Ce ești și ce vei fi,
Iar, de socoți că n-are rost...
Prostii!

Mi-e… că nu mi-e atât de palid ochiul tău…
Zbuciumul stins în irisul tău cristalin.
Mi-e dor…că poate vei pleca prin lume, spinul meu,
Lasă-mă să te port ca pe un dulce chin…

Poate scriam, scriu sau voi scrie reci partituri pe
apă…
Poate mergeam, voi merge iar către războiul negru.
Dar lacătul mă ține aici, paralelă pe un plan dreptunghiular,
Cu sete de nocivitate, sentință spre pierzanie…E un
Nicoleta Toader nou început de anotimp cețos,
Clasa a X-a F, Căzut dintr-un arcuș ploios…
Cenaclul literar „Debuturi”
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Unii demoni din noi
Roman (fragment)

Retea Livia Ioana,
clasa a XI-a A

Capitolul XXII. Post scriptum — Fragment

și să te ridici la suprafață. Ești singurul care se
poate salva. Depresie? Dacă nu vrei să te tratezi
și nu încerci să te eliberezi de ea, înseamnă că te
complaci în situație. Însă totul are o graniță, pe care
ești capabil să o treci. Sinucidere? Sinuciderea este
singurul păcat care nu se poate ierta. Înainte să îți tai
venele, sau să îți pui ștreangul, gândește-te că la
sfârșit ești tot... tu. Ai doar o viață pe care trebuie
să o trăiești până la capăt. Nu dispera. Lasă-ți
lacrimile să se prelingă pe obraji, ca ele să îți spele
sufletul. Și când nu mai reziști, mai reziști puțin!
Singurătatea e doar un sentiment înșelător; la sfârșit,
ești tu cu tine. Și nimeni nu te poate fura de lângă
tine. Mai există cineva care nu te va lăsa niciodată:
Dumnezeu. În pofida a toate, El e cu tine. Zâmbește
și fii zâmbet pentru alții. Nu-ți umple capul cu
minciuni și intrigi, deoarece mintea îți va juca feste.
De ce să fii un demon cu coarne când poți
fi un înger cu aripi? Scoate-ți măștile și nu juca
mai multe roluri, fiindcă vei ajunge să nu îți mai
recunoști propria persoană. Sau nu vei mai avea una.
Alegerile te definesc. Poți fi ce vrei atâta
timp cât nu îi deranjezi pe alții. Alege frumos și vei
avea o viață pe măsură! Nimic nu este întâmplător.
Greșește și învață din greșeli. În fața tuturor
răutăților care ți se vor face, să rămâi cu fruntea
semeață. Nu te lăsa spălat pe creier de demagogi!
Omul are multe în sânge; poate avea și demagogia.
Ochii sunt în stare să te înșele în cel mai cumplit
mod; tu ascultă-ți inima. Nu îți coborî ochii în
pământ, întotdeauna să îți dorești să îi înalți spre
cer.
Mereu să îți pui o întrebare existențială
când te privești în oglindă. Cine ești tu când se lasă
Întunericul?

Și atunci când viața ți se complică, să
cedezi este ultimul lucru pe care trebuie să îl faci.
Suntem oameni. Suntem sentimente, trăiri și
emoții. Sufletele noastre sunt bilete către veșnicie.
Și suntem oameni. Mințim, iubim, cedăm, admirăm,
urâm, lăudăm, criticăm, îngrijim, manipulăm, rugăm,
înjurăm... De câte nu suntem în stare! Și când
gândirea are bariere, imaginația e liberă. Deținem
capacitatea de a ne imagina felul în care putem muri.
Și suntem atât de înfricoșați de acest aspect! Doar
gândul morții ne întoarce sentimentele pe dos.
Pentru că suntem oameni. Toți facem parte din
arta creată de cel mai mare artist: Dumnezeu. Dacă
după moarte avem șansa de a fi împreună cu El, de
ce ne este teamă? Și aici nu mai este frica de moarte.
Ci frica de după ea. Ce se va întâmpla cu noi când ne
vom elibera de legile Pământului, de tot ce am strâns
pe parcursul călătoriilor noastre? De ce ne pierdem în
fața ispitelor, plăcerilor și a bucuriilor care sunt ,
de fapt, iluzii? De ce râvnim la mai mult decât avem?
Cum imaginația nu are limite, nici dorințele nu
au. Fiindcă e mai ușor să arunci ceva atunci când
s-a stricat, decât să încerci să îl repari. Ne lăsăm
manipulați de tot felul de teorii cu privire la existența
sufletului. De ce „îl aruncăm” atunci când s-a stricat?
Atunci când este pătat de dorințe interzise și pofte
trupești, de invidii, de răutăți, noi preferăm să
aruncăm ceea ce ne face veșnici, în loc să îl reparăm.
Și continuăm cu pornirile desfrânate pe care le avem.
Ne hrănim demonii din noi, îi creștem ca
pe proprii copii, așteptând ca ei să ne răsplătească,
atunci când se fac mari. Însă nu ne mulțumesc.
Ne ucid pe loc. Pentru că atunci când trăiești în
întuneric, devii și tu întuneric. Și nu trebuie să Garoafă
cedezi. Când te scalzi în cele mai tulburi ape pe care
le-ai văzut, nu te lăsa tras la fund. Nu te lăsa înecat ninge-n infern
de așteptări sau de necazuri. Tu trebuie să răzbești cu privirea ta

Ștefana Grozav
clasa a X-a E,
Cenaclul literar „Debuturi”
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recompun cadavrele
pe care le dezmiardă bolnav
timpul.
urmele de pași
adâncite-n gheața irisului
sărută lacrimi
pe chipul pustiu al abisului.
sângele-naripat al nopții
modelează constelații din
pielea subțire a cerului.
când tu muști lacom din
carnea stacojie a buzelor,
fredonez ninsori prin albul
lipsit de trup al ochilor goi.
e iarnă
și mi-e frig de noi.
mi-a rămas ancorată în piept
garoafa de sânge
care-și aleargă petalele reci
prin visele mele.

Raluca-Stoian Amăriuței,
Clasa a XI-a A,
Cenaclul literar ,,Debuturi”

Sărut care nu mai vindecă
Mi-ai fost floare,
Când mi te-ai deschis așa,
Să văd ce nu credeam c-aș merita,
Ramuri ce măiestoase le vedeam,
Secate și pierdute erau de fapt.

Crengile tale n-o să mă mai mângâie niciodată
Iar ochii tăi n-o să mai privească la geamul meu.
Frunzele-ți n-o să mi se mai ascundă în suflet
Sfidând moartea cu grație verde,
Până când venele timpului se vor sparge,
Iar sângele cald al reîntâlnirii ne va păta din nou
sufletele.

Parfum

Într-unul singur

M-aș face floare
Și-aș trăi pe ramuri o eternitate,
M-aș lăsa admirată de trecători,
M-aș arunca în palmele lor.

Să culegem crini de pe urma lacrimilor noastre,
Să-ți fiu noapte în zori de ziuă,
Să m-aprinzi pe al tău cer
Să imprăștii culorile chipului tău,
Precum culoarea în apă.
Să-ți fiu trup tremurând
Pentru a ta mână atotapărătoare
Să fie mâinile mele ramă,
Și chipul tău tablou,

Le-aș sta la urechi toată ziua,
Le-aș dormi în pahare pe mese
Le-aș decora locuințele vaste,
Aș privi pe furiș vidul lor interior.
Le-aș sta presată în cărți,
Pe balcon, în ghiveci, pe morminte
Aș săruta degetele ce-mi rup petalele
M-aș îmbăta și eu cu parfumul lor.
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N-am sânge fără a ta atingere
Cum nici izvor fără munte nu-i,
Așa nici sfârșit cu tine nu-i.

Cum aș putea sa te vindec?
Când tu îmi ești teism.
Ce licoare să fac?
Când tu îmi ești templu de jelire.
Cum să-ți topesc țurțurii lipsiți de speranță?
Să scurg apă din pietre,
Să opresc timpul să mai treacă,
Marea să revină la mal,
Soarele să ardă,
Vântul să mai bată,
Ploaia să mai cadă,
Chipul tău să mai plângă.
Când tu îmi ești izvor de viață ???...

Despărțire
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Să mă descalț și să mă faci vis,
Să mă undui precum laleaua,
Ca să mă porți cu tine.
Să-mi domini nervurile
Precum acuarela foile-i ude.
Să-ți fie sete și gura mea izvor,
Zbuciumat să-ți fie chinul
Și tihnă ale mele brațe,
Să nu știi care ți-i casa,
Doar a mea inimă bătaie.

Din pământ...
Din pământ,
Din crengi și mucegai,
Din uscățime și frunze vestejite,
Tu presari semințe de viață și speranță
Cu doar suflarea ta,
Mă aspiri, mă faci să fiu ușoară,
Mă absorbi și mă aduni,
Toată să devin într-o singură gură.
Din furtună-în armonie
Din rădăcini-în nervuri
În frumos, în iubire
Mă înflorești în plină iarnă.
Fac din uscat rădăcini
Și prin unduiere înfloresc
Și înot, și înot,
Și pe mal eu ajung
Și în curat și lumină ajung,
Mă ridici să ating un soareTu ești el oare?
Mai zbor un pic până gust
Din nou a ta aromă
Ale tale stele,
A ta câmpie,
Nu mai sunt eu
Un odată mucegai...
Ești flori care dansează,
Curat și neted.
Doar cu o privire sinceră
Mugurii înverzesc
Mă ridici, mă înflorești
Mă deschizi, mă luminezi
Doar tu, doar tu, doar tu...

dunga de metal
zgârie şi înfioară
un dinte între dinți
ceea ce-l înconjoară
iar geamul aburit
de căldura iernii
broboadă rece
a vieții tale
un braț la nord
unul la sud
şi firul de lumină
cade pe sticla rece
când furtuna din noi
se întețeşte
totul e murdar
şi nu-ți aud
un strigăt de ropote
înlănţuit în robie
să tacă
în gălăgii de zile
reci si sobre
şi soare trist
de iarnă caldă
şopteşte-mi cu căldură
să-ți cânt în ceas
o veşnicie
ore-n şir
de locul dintre lumi
infern rece
şi raiul tace
iar noi doi
te văd
mă vezi
în sticla ceasului bătrân
şi vântul ne loveşte
în stânci de gheață
sânge peste tot
iar noi privim
cum ninge.

doi copii

în ceasul morții
ceasul ticăie nebun
sub un perete palid

lasă-mă să-ți cânt,
despre noi
doi copii
Robert Hasan intr-un copac
Clasa a XII-a A, mâncând cireșe de mai,
Cenaclul literar „Debuturi” în luna noiembrie
şi zâmbind
în colțul gurii,
ne apar
apusuri gri
de stânci violete
III. Pași în lumea creației
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cuprinse de mări albastre si negre
ca mințile noastre
şi rumene ca sufletele noastre
şi mâinile noastre împreunate,
formează perfecțiunea ,
unui univers de stele
combinate
îmbinate
şi explodate
de dragoste...
pură.

***

Ana-Iarina Popescu,
Clasa a VI-a B

Bobocul de floare și puiul de om
Primăvara a venit
Florile au înflorit
Însă un boboc mai mic
A rămas în urm-un pic...
El voia să fie mare,
Să aibă petale rare
O corolă-nfloritoare
Și mireasm-amețitoare.
Dar totul era pe dos
La tulpină deloc gros,
Bobocelul foarte jos
Nici măcar prea arătos.
Pe când forma-și studia
Și de soarta-și se văita,
În grădina minunată
Un copil dulce se-arată.
Merge greu, încetinel,
E normal - e mititel –
Și s-așază lângă floare
Cu-o curiozitate mare.
-Ce faci, dragă bobocel?
Ești ca mine, mititel...
Nu-i așa că este greu
Să privești în sus mereu?
Și să vezi că toți sunt mari
Și puternici, temerari...
Iară noi așa de mici,
Ne-nsemnați și scunzi, pitici...
19
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-Așa este, copilaș!
Ești isteț și drăgalaș!
Și eu aș vrea să fiu mare
Iar în vârf să am o floare
De-a dreptul încântătoare.
-Cum ți-e viața în grădină
Lângă trandafir și crin?
Cum e să ai rădăcină
Ai pământ destul de fin?
-Bobocel de om, să știi
Ca tine-i bine să fii!
Liber, ne-nrădăcinat,
Nu doar într-un loc fixat.
Pentru mine nu-i ușor.
Tu te miști, pășești, ai spor,
Dar eu toată viața mea
Stau doar în grădina ta.
Ești mai norocos ca mine
Căci te poți plimba, vezi bine,
Deși ți-e mai greu acum
Să faci pașii mari pe drum
Totuși curtea-o poți străbate
Le poți admira pe toate
Aceste flori prea minunate
De cer binecuvântate!
Eu, de vreau să fiu mai mare
Și să mă înalț mai tare,
Este ca să pot privi
În orice clipă, zi de zi
Această minunăție
De grădină rară, vie,
Din a florilor culoare
Să-mi fac viața o-ncântare!
Când acestea-a auzit
O idee i-a venit
Puișorului de om
Cu elan de campion.
Și încet, încetinel,
De-a bușilea, copăcel,
El se strecură în casă
Luă foarfeca de pe masă.
Și îi spuse mamei sale
Că el pleacă în plimbare

Colegiul Național ,,Ferdinand I” , Bacău
Bobocelul mic de crin.
Într-o clipă a-nțeles
Mintea-odorului ales
Și astfel nțeleapta mamă
A pus mâna pe o cană
-Dragul mamii puișor,
Dacă-i tai, bobocii mor
Nu mai ajung mari să crească
Și mândri să înflorească.
Dar, de vrei să-l iei cu tine
Pe boboc, atunci e bine
Să-l sădim în astă cană
Să-i punem pământ drept hrană.
Tu, cu stropitoarea mică,
O să-l uzi pe la burtică
O să-l scoți ziua la soare
Ca să crească și el mare.

2. E amuzant, măreț,
Jucăuș și vorbăreț,
E colorat frumușel
Ca un om ciudățel.
3. Dar vorbele tot apar,
Când eu spun un număr par,
Cuvințelele se-adună,
Când tot timpul mă ajută.
4. Și tot eu am uitat
Că-i un show televizat,
Și mereu lui tot îi place
Ca să nu mă lase-n pace.
5. Și mă bucur că mi-am cumpărat
Un papagal răsfățat,
Drăguț și interesant,
Mă simt ca la restaurant.

O să creșteți amândoi
Pui de om și pui de flori!
O să fiți prieteni buni
Ale curții dulci minuni.

Primăvara
În pădurea de smarald
Râsete zglobii răsună!
Cerul e senin și cald,
Multe păsări se adună!
Stau la sfat și-și povestesc
Viața din călătorie.
Toate își mărturisesc
Că-i bine acasă iar să fie!
După a iernii pribegie
Prin pustiuri călătoare,
Se reîntorc cu veselie
A primăverii vestitoare!

Dodo, papagalul meu simpatic
l. Dodo, papagalul meu,
Stă în colivie mereu
Și se uită pe cer
Și simte că e ger.
III. Pași în lumea creației

20

Vitamina D.C.____________________________mai 2020
ca să o spargă ciocanul
mă desprind de haos când deschid ochii
și mă strânge cerul senin la piept
să-mi mulțumească pentru că și azi
am fost suficient de curajoasă
să mă trezesc și să le râd în față
celor care și-ar fi dorit să-mi fie ultima noapte

identici și la fel
Ștefania Alexandra Sandu, suntem într-o consimilitudine dureroasă noi doi
Clasa a X-a A, la fel de urâți, la fel de goi
Cenaclul literar „Debuturi” ne-am aruncat sentimentele la gunoiul din spatele
bisericii
iubesc fără să-mi rămână nimic
în care ne-am spălat păcatul
asemănare izbitoare între noi
eu...
la fel de plini de durere, cu inima sloi
iubesc o inimă plină de ruine
iubim cu gheață și urâm cu soare
într-un corp aproape sălbatic
topim prin cuvinte absolut tot ce nu moare
și mie ce-mi rămâne
ne-am împușcat cu țurțuri mai ascuțiți decât
în afara cuțitelor înfipte-n spate
caninii
când tu mă minți, eu știu
ne-am rănit, dar am rămas amândoi în primele linii
și când vorbesc, tu taci
unde am gâfâit până aerul rece părea o operă de artă
și când tăcerea ne omoară încet pe amândoi
pe care n-a mai înțeles-o nimeni niciodată
eu...
identici în suflet și în gânduri murdare
iubesc un suflet agățat de cer
urâm ce ne iubește și iubim ce ne doare
prea liber să-și găsească chemarea
și mie ce-mi rămâne
two steps from hell
în afara iubirii, căci i-a scăzut valoarea
când tu mă vrei, eu simt
la doi pași de infern
când să te am, tu fugi
mă aștepți tu cu mâna
și când dorința ne găsește-n fugă pe-amândoi
întinsă
eu...
pregătit să mă ridici oricând
cu inima mea am să te fac să plângi
din goliciunea patului vechi
în care zac
sunt și mă transform
așteptând răsăritul
și eu sunt gata să plec
mă strânge eternul negru în palmele-i bătrâne
departe
de tăcerea crudă a camerei
m-am sfărâmat în praf de stele
în care m-am închis
sunt pământ călcat de picioare străine
înghesuit în ridurile adâncite
de când norii refuză să mă viziteze
sunt gata să vin
sunt un ciob înfipt în deget
o durere ascuțită în suflet
numai dacă cerul se va închide
în urma mea
mă transform în zile pierdute în timp ce
să nu-mi simtă nimeni lipsa
dansez în flăcări pe ritmul inimii mele
să nu-mi plângă nimeni trupul
mă strânge eternul negru în brațele-i subțiri
să nu-mi vadă nimeni chipul în somn
alinând ce-a mai rămas din umila mea existență
mă pierd în căldura insuficientă
sunt gata să fug
numai dacă ploaia va uda pământul
ca să-mi dezghețe sloiul de inimă
sunt o rază de soare înghețată
în clipa în care am intrat în foc
să nu-mi urmărească nimeni pașii
cerul gata să izbucnească-n lacrimi
mă transform într-un surâs în timp ce sparg ciocanul să nu-mi simtă nimeni urma
să nu-mi pună nimeni flori la căpătâi
cu gheața prea groasă
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numai dacă voi putea să nu privesc în spate
să nu-mi amintesc nimic din ce aveam
să nu-mi pese de durerea pe care o las în urmă
să nu simt cum mă destram de dorul vieții
mâna ta
e doar o altă amintire în curs de uitare
începe să plouă
iar eu dansez prin lacrimile tale

rătăcire
m-am rătăcit în labirintul vieții
mă încurajez că voi găsi ieșirea în ceața dimineții
m-am zgâriat în minciuni cu spinii prea mari
mi-am agățat haina în crengile iubirilor pierdute
m-am julit în covorul de frunze aspre ce mi-a acoperit inima
mă doare că încă nu sunt capabilă să uit
ce bogată am fost cândva și ce multe am avut
m-am rătăcit în labirintul vieții
plin de tablouri macabre cu mâini ce s-au desprins
e întuneric aici
până și lumina se transformă în ploaie când
pătrunde prin micul geam
îl văd într-un capăt
sau pare că-i lumină
e o umbră care îmi aduce aminte de ce eram
capabilă
acum tot ce pot face e să uit
să am inima frântă și să n-o ascult
m-am rătăcit în labirintul vieții
a mia oară caut scăpare dintre zidurile mari
mi se sparge glasul de pereții inimii
acum știu c-o să te iubesc mereu
tu n-o să știi
realizez cât de cumplit mă sting
ce foc am fost și-acum mă plâng

vânătoare de fluturi
vânătoare de fluturi
îmbibată în sângele uscat de pe cârpă
m-am tăiat ieri în cioburi de stele
când încercam să prind licuricii
mă enervau cu lumina lor căci mă făceau să mă
întreb
eu
de ce
nu pot?
nu pot lumina calea nimănui
nu aduc zâmbete pe față
cu atât mai puțin
nu sunt părtașă la declarațiile îndrăgostiților în

miez de noapte
eu
de ce
nu sunt?
de ce nu sunt o rază de soare
ca să îți mângâi fața când râzi ?
de ce nu sunt un nor plin de ploaie
ca să plâng odată cu tine ?
de ce nu sunt un fluture
ca să te veghez veșnic ?
de ce nu sunt un licurici
ca să nu las licărirea din ochii tăi să dispară?
vânătoare de fluturi
îmbibată în aripile rupte din buzunar
nu mi-a păsat o secundă de fragilitatea lor
cum nu i-a păsat nimănui de fragilitatea mea
vânătoare de fluturi
de parcă ar fi cel mai rău lucru de pe pământ
de parcă mi-ar frânge inima în două
când îi văd zburând
liberi
fără lanțuri
către cer
sunt liberi și poate de asta
încerc să le iau libertatea cu forța

bucăți de fericire
bucata asta de pământ acoperită cu pietre
așa zisă plajă
e plină de oameni
care sunt și mai plini de speranță
plini de iubire
plini de
aventuri de-o vară și sărutări fugitive
blocate în fluturii din stomac
blocate în mesajele din mijlocul nopții
blocate în amintiri derulate în tren
stau, privesc, observ
fericirea oglindită în apă
e atât de turcoaz când înghite zâmbete
fericirea oglindită în soare
când unii mulțumesc că mai este și azi pentru ei
fericirea oglindită în scoici
amețită de sunetul valurilor
fericirea oglindită în mâinile împerecheate
ținute strâns ca să nu se piardă
în veșnicul negru de după uitare
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Scrisoare

caierul fiecăreia). Fetele o întrebau: „Și-ndruji?/ CeIoana Tanțoș, ndruji?” iar ea le răspundea: „ Io nu îndrug / Io fișiori
Clasa a VIII-a B aduc / Di n-or vini / Or plezni / În cioareci, şoareci / În
ochinci, furnici / Sî n-aibî stare, niși alinari / Cum n-are
apa-n vale. / Nu sî poatî hodini / Pânî la noi n-or vini!”
Dragă Ileana,
Ei, și feciorii veneau de obicei la șezătoare,
Iubirea de frumos și un dor de bunica
mă îndeamnă să - ți scriu câte ceva din emoția cântând pe uliță tot felul de cântece de cătănie, de dor
și bucuria simplă, reală pe care am trăit-o acum sau de dragoste: „Mândră floare-i norocu’ / Nu răsare-n
ceva timp, când mai trăia buna mea dragă… tăt locu’ / El răsare până-n vale / La fata de gazdă
O felie de rai, într-o seară de iarnă, când mare, / Și răsare până-n arac / La fata de om sărac”.
În nopțile cu lună plină, se practica „călcatul
cerul e plin de fuioare alburii și oamenii se întâlnesc
să depene povești și snoave cu făpturi imaginare și- fuioarelor”. Se așezau pe „talpa casei” și începeau a
ntâmplări de peste an. Fetele îngână uneori cântece călca fuioarele desculți ca să nu le „întine”.La sosirea
vechi iar feciorii le fură din priviri depănând feciorilor, fiecare se așeza lângă mândruța lui. Care nu
din firele ținute de mâinile dragelor îmbujorate. avea drăguță stătea mai de-o parte. Fetele trebuiau săBunica m-a dus la șezătoare în sat. Loc vechi, și toarcă tot caieru’ cu care-o venit la șezătoare și să-și
„răzășăsc” cum zicea dânsa, unde printre alte ritualuri umple toate „fusâli”.Doamne, cât de frumos se curtau
vechi și tradiții, toamna și iarna, când nopțile erau fetele cu băieții! Emoția și fiorul iubirii se împletea
mai lungi, șezătoarea începea odată cu înserarea și cu firele toarse și sfârâitul vârtelnițelor. În graba lor,
ținea până după miezul nopții.Ne-am adunat la mama își scăpau fusul pe care feciorii-l ridicau de jos și nu-l
Ana, cum îi spunea tot satul, că pe toți i-a „căutat” înapoiau decât în schimbul unui sărut. Erau și fete
de boli și duhuri rele. Bunica mi-a șoptit că descânta neglijate în șezătoare care-și boceau și ele năcazu’:
ca nimeni alta de deochi. Folosea ierburi și puterea „Fusu’ meu cu coadî verdi / Sarî-i ochii cui nu-i vedi.”
Draga mea Ileana, eram toată numai ochi și
cuvântului ca leac și alinare. Zicea că fiecare boală
are un demon. Și-i alunga mama Ana pe Buba, urechi la cei mari și mai greșeam, încurcând ațele.
Najit și Cândrea, cu vorbe ce speriau duhurile rele: Bunica mă dojenea ușor dar era bucuroasă când mă
vedea absorbită de tot farmecul serii. Cum să nu fie bine
,,S-a dus pe cale,
când feciorii făceau tot felul de șotii fetelor în șezătoare:
Pe cărare,
dacă se-ntâmpla ca una să iasă afară, îi puneau în
S-a-ntâlnit c-un uncheș mare,
caier ardei iute, sare sau cenușă. Torcând din caierele
Grozav, întunecos,
respective, fetele strănutau iar cei prezenți se amuzau.
Cu cojocu-ntors pe dos,
Fiecare șezătoare își avea istoria și farmecul
Cu ochii sticliți,
său aparte, fiindcă în tot acest timp, ochii vorbeau,
Cu dinții rânjiți,
mâinile se strângeau, inimile băteau înflăcărat și cei
Cu gura căscată,
tineri aveau prilejul de-a împărtăși văpaia inimii.
Cu limba lăsată,
Eu, copilă din cale afară de curioasă și
Cu capul cât banița,
Cu
fața
cât
aria…”
bolborosea neastâmpărată, așteptam vremea ghicitorilor. Noi copii
mama Ana, de te cruceai și uitai de of. râdeam mult și mâncam plăcinte și semințe coapte…
Mirosea frumos în casă… a busuioc, mere și Ileană, îți spun o ghicitoare…Să-mi scrii răspunsul, da?
,,Odăiță, meșterită
curat. Închide ochii Ilenuță… plăcintele moldovenești
Pentr-un singur om croită
poale-brâu și colăceii își împrăștiau și ei aroma
O intrare,
îmbietoare.La șezători învățau cei mici să „corinde”
Trei ieșiri
și să doinească și îngânam și eu cu ei. Acum e vremea
Spune-o fără să te miri”
colindelor…șoptesc și eu domol unul pentru buna din cer.
Nu te mai țin în suspans: e Cămașa!
Ei, dar să-ți mai spun…că fetele veneau de cu
După atâtea trăiri frumoase, adormeam râdeam
sară la casa aleasă, se așezau la lucru, lăsând locuri
libere între ele pentru momentul când aveau să vină mult și mâncam plăcinte și semințe coapte… Ileană,
feciorii. În cazul în care feciorii întârziau s-apară îți spun o ghicitoare…Să-mi scrii răspunsul, da?
la șezătoare, fetele apelau la tot felul de practici ,După atâtea trăiri frumoase, adormeam pe-o laviță
pentru aducerea feciorilor în șezătoare: „îndrugatu’ și bunica mă trezea ușurel să mergem acasă. Pe
feciorilor”; „înteţirea cărbunilor”; „bătutu’ păreţâlor” uliță hămăiau câinii și bunica mă strângea de mână,
„Îndrugatu’ feciorilor” era cam așa: o fată își lua fusu’ alungându-mi temerile nopții.
Altă dată era cu bunicu’… Își conducea mândra
și trecea pe la toate fetele și „îndruga”(trăgea din
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acasă… Bunicu’ a rămas în urmă, a murit demult, în
război, bată-l-ar focu’.
Ileana, dulcea mea prietenă, ți-am scris de
drag, de dor de tine și bunica, de cât de minunat
era când simplitatea și frumosul făceau casă bună
cu înțelepciunea și credința neamului nostru.
Te îmbrățișez cu drag și-ți trimit un
ștergar țesut de buna mea și cusută pe el „cărarea
rătăcită” ca să nu ne uiți de-acolo de departe.

În substanţa creatoare prin veriga legământ,
Singur sunt ca-ntr-o ruină şi niciunde o lumină,
Decât flăcări pe morminte ce se sting, suflate-n
vânt…
Doar ploaie, fum şi ceaţă la cumpana gandirii,
Mii de şoapte astupate se aud de prin adânc.
Liniştea a putrezit în mormântul umezit.
Bufniţe ca niciodată se adună pe pământ…
Aud clopote în doliu – sfera muzicii din urmă;
Focuri, focuri văd în beznă, ochi plângând de-atâta
dor.
Trec ca-n vis pe lângă mine petrecând mortu-n ruine:
O, dar vai, câte fantasme par venite în sobor!...
Văd o cruce-n depărtare şi-o femeie pare-a plânge,
Mă apropii, dar dispare – ce nălucă, ce delir!
Dau să plec dintr-o tăcere căci în jur e doar durere,
Fug din viforul tenebrei, fug din vis, şi-abia respir…
Mă împiedic de-un mormânt, cad în Edda-nvolburată,
Sunt izbit în stânci de valuri, înecat în cer şi fum;
Căci aici nu-i timp, nici fiinţă totul pare-o neputinţă
–
Totul arde-n procreere, totul lunecă în scrum…
Cad bucăţi de cer în mare, vai urgie e în jur!
Mii de suflete se vaită pângărite de-un fior;
Văd venind din depărtare barca lumilor pe mare,
Corul morţii şi-al căderii se aude: E Charon!...

GÂNDUL UNEI UMBRE

Iar din neguri de penumbră pier de sus făclii căzând,
Într-un vifor de lumine văd un om purtat în foc:
E cel ce moartea n-a gustat si cu trup a fost mutat,
El înfruntă fiara lumii – el alături de Enoh!

Marius Bodolică
Clasa a XI-a B,
Cenaclul literar ,,Debuturi” Mă afund în apa rece – sunt purtat de valul mării,
De pe tărm aud cum ţipă glasuri stinse suspinând…
Vreau să ies din golul mort căci eu viaţă încă port –
O, lumină! E lumina! Si m-atrage pe pământ.
Printre crengi vântul tot bate, noaptea stinge timpul
mort,
Pe alee este ea! Lângă ea respir adânc,
Cruci de-a pururi din tenebre se înalţă-n cimitir;
O privesc şi mă priveşte printre urmele de ceaţă…
Simt miros de neputinţă într-un fum de viaţă stinsă,
Doar sicrie si vânt, doar mormânt şi pământ, doar un
Şi-n acest lăcaş al sorţii, gândurile îmi înşir…
gând!
Pe alee este ea! Stă asemeni gânditoare:
O privesc şi mă priveşte într-un mod tulburător;
Ochii-i ard de-atâta viaţă încât tot în jur îngheaţă,
Dar în urma ei, în iureş, umbra creşte – temător…

Si ea înfrigurată…e palidă la faţă…

Pan’ ce-o prinde-n-’ntuneric şi dispare-nvăluită!
III. Pași în lumea creației
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Poftă de mare

***

Beatrice Posmag,
Clasa a X-a A
Teodora Munteanu,
Clasa a VI-a B
Coordonator, prof. Roxana Șova A da
Dă-mi suflet cu barieră
Întotdeauna vocea mamei e granița dintre Să nu mă-nec în ape adânci,
somn și starea aceea de buimăceală până la trezire, Dă-mi buni să poată
de vis îmbinat cu realitate, porțiunea aceea de timp Să mă urce pe-nalte stânci.
când obiectele sau arătările din somn se așază ușor
pe decorul din jur. Atunci e o negură improprie, Dă-mi tot ce n-am, eu aș putea
cenușie, ce sălășluiește și în minte, și de jur împrejur. Cu brațele mele să cuprind o stea,
Însă, odată ce lucrurile capătă contur, eu o ignor Dă-mi tot ce merit și, în plus,
și mă alătur familiei, de această dată, în pregătirea O să mă conectez cu marea la apus.
zilei de plajă. Câțiva pași pe nisipul rece și umed
îmi risipesc ultimile rămășițe de vis. Îmi târâi Dă-mi toate zilele de vară
șezlongul în întâmpinarea valurilor mării și mă Să mă scufund în ele în fiecare seară,
lungesc cu gândul să-mi continui somnul. Dar nu Dă-mi un album să-l răsfoiesc
pot! Negura din jur se diluează treptat într-o lumină Și cu emoție să-mi amintesc
naivă, timidă, pe care doar valurile acelea mari, Cât am putut să te iubesc.
convingătoare, furioase o învață să se dezvolte în
câteva ceasuri. Știu că mai sunt câteva clipe până Apăsător
la răsăritul soarelui și vreau să rețin povestea asta
misterioasă a imensității, a nesfârșitului pe care Mi-ai furat somnul
lumina o gonește ușor, dând forma orizontului. Genele-mi stau printre iluzii,
Plaja e acum aproape pustie, doar noi și încă două Buzele printre confuzii
persoane. La buza mării sunt doar eu, iar valurile-mi Și capul îmi e lângă nori, luăm cina.
dezvăluie zgomotos secretele lor din ziua precedentă.
Priveliștea e aceeași: mare-cer. Mă gândeam câte Greu și lung drumul până la tine,
alte priveliști nu m-au impresionat, cum ar fi Parisul Obositoare și stresantă vorba ce vreau a-ți spune
cu Turnul Eiffel plin de viață, de tot felul de forme Gingaș zâmbetul de pe fața mea,
și culori. Acum însă, totul e constant, e doar mare Dar e unul dintre cele neînțelese și fără rost.
și cer în aceeași cromatică fără a ști unde e limita
dintre ele. Însă imensitatea asta, universalitatea te În prezent a trăi vreau,
copleșește. Nu știu dacă undeva e definit sentimentul Dar dacă acest timp nu-i alături de tine
imensității, al nesfârșitului, dar sufletul meu a fost Mai bine mă mulțumesc cu ce a fost în trecut.
inundat în el, chiar dacă ulterior am gândit că văzul Deși nu mă întorc, îmi place să răsfoiesc și
nostru ni-l mărginește. Se zărește apoi un arc de cerc răsfoiesc oameni.
de un portocaliu strident ce reflectă lumină tot mai clar,
stabilind linia orizontului. Începe o altă poveste, una
Coșmar
mai vie, plină de aventuri. Plaja încă e pustie, doar cele
două persoane care stau și vorbesc despre rețete de
Malefic plutește în sala candelabrelor,
bucătărie îmi inundă auzul. Nu ințeleg cum de stau
Umbre se clatină in bătaia vântului
în răsăritul soarelui fără să-l pipăie cu privirea, fără
Ce pătrunde în cameră prin fereastra impunătoare.
să-l savureze cu mirosul, fără să-l inspire cu sufletul.
Mărul stă trist pe masă, cine va mușca din el oare?
În câteva clipe m-am trezit într-un mușuroi
de oameni forfotind a poftă de vacanță,
Ruj roșu, sânge de la ucigași,
ce râd, se ceartă sau vegetează cu lăcomie.
Pleacă afară cu inima-n dinți,
La propriu, s-a ucis pe interior
Si nu-și mai simte organele vitale, sufletul printre
oase-i fum.
Crapă gheața de pe străduța unde s-a refugiat,
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De suflete, de sentimente, de emoții, într-o seară.

***

Erica Eremia,
Clasa a X-a A

Așteptând...

Sufletul îmi stă-ncremenit.
În adâncul apei infinite
Cerul palid mă trimite
Printre mări nemărginite
A iubirilor neîmplinite.
Vrei să fii tu, oare,
Unica-mi scăpare?

***

Ca solitar nu mă mai dezamăgește nimic
Pentru că în soare este perspectivă
Și ce om mai bun pentru a analiza
Decât poetul părăsit
Deși omul pare îngândurat
El nu este decât o umbră
Într-o percepție și mai oarbă decât natura sa.
Nu așteptam...nu aveam un scop,
Atunci se separă observatorul de umbră
Dar oare, la rândul său devine oare și acesta
perceput?
Iar atunci poetul răspunde: E om... și afară e lumină...

Elena Ioana Grozav,
Clasa a VII-a B

Pierduți în cosmos de iubiri
Vreau să simt galaxii de sărutări
Și vise rostite, prea dulci întrebări
Nu vreau să m-ascund după porți pământii
Când pot să zbor cu rachete stacojii.

Eșec sau condiția artistului

Și vreau să simt sărut infinit
Plin de-nceput și făr’ de sfârșit
Și să plutesc printre stele târzii
Dincolo de betoane și străzi pustii.

Am încercat să ating luna
În a mă contopi cu univers,
Îmi plânge lira fără vers
De spini îmi e cununa.

Hai să dispărem în cosmos
Să atingem a nopții povară
Întinși pe stele de oglindă
Să iubim o ultimă oară !

Am încercat să scriu
Dintr-un lirism nostalgic
Visul rămâne totuși tragic...
Și m-afund în sicriu.

Un trist pieton

Mai tremura un astru viu,
Iar noaptea-i prea departe
Un cimitir de stele moarte
Am încercat să fiu...

***

Theodor Tărcuță,
Clasa a IX-a C

Floare de toamnă
Cine a mai văzut floare
Cu doar două petale?
Ah, dar ce mirare.
Mi-ai ieșit chiar tu în cale.
Sub culmea dealului înzăpezit
Mii de maci au înflorit
Pe câmpia unde, liniștit,

Pe strada udă de iubiri
Pășesc sfioase amintiri,
Poartă palton și au baston
E viața unui trist pieton.
Bătrâna stă la semafor,
E doar o piesă din decor.
Picioarele-i tremură, reci
În lumea pierdută pe veci.
Iar ochii ei adânci, nebuni
Ascund vise pierdute-n genuni
Puhoi de-amintiri, frunziș din trecut Și cerul o
plânge pentru tot ce-a pierdut.

***

Legământ

Taisia Irina Stoean,
Clasa a V-a A

Indiferent de gen și rasă,
Popor, religie și casă,
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Legământ

*** Stoean,
Taisia Irina
Clasa a V-a A

Indiferent de gen și rasă,
Popor, religie și casă,
De țară ori de continent
Privim natura conștient.
Chiar dacă noi suntem copii,
Și-avem suflete zglobii,
Reprezentăm o mare forță
Mereu vie, ca o torță.
Contopită în alianță
Pentru-o lume-n siguranță.
De țară ori de continent
Privim natura conștient.
Chiar dacă noi suntem copii,
Și-avem suflete zglobii,
Reprezentăm o mare forță
Mereu vie, ca o torță.
Contopită în alianță
Pentru-o lume-n siguranță.
Ne asumăm un legământ
Pentru-al nostru vechi Pământ:
Să avem un viitor
Verde și nemuritor.
Natura s-o protejăm,
Terra noi să o salvăm.
Soarele să dăinuiască,
Speranța vieții să domnească.
***
Daria Iacob,
Clasa a IV –a
Coordonator, înv. Anişoara Ţintaru
Ghiocelul
Un voinic de prin zăpadă
A-nceput ca să se vadă.
Soarele îl încălzește,
Primăvara el vestește.
Soarele, văzând minunea,
De sub pătura de nea,
A început cu a lui căldură
Viață florilor să dea.
Auzind ce s-a întâmplat,
Rândunica ce-a plecat,
Și-a pus fracul ei de gală
Pentru o petrecere regală.
Cu a sa haină,
Începe sa aibă faimă.
Către soare se înalță
Îndemnând florile la viață.
Toată natura zâmbește
Și la vestitorul primăverii se gândește.
Acest voinicel,
Se numește ghiocel.
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Maya Ionică,
Clasa a IV-a
Coordonator, înv. Anişoara Ţintaru

Primăvara

Un ghiocel plăpând răsare
De sub zăpada argintie
Privind timid în soare
Și-arată alba pălărie.
Brânduşe şi viorele
Chiar şi plăpânde lalele
Îl însoţesc în misiunea
De a vesti primăvara.
În jurul lor sclipesc
În primele raze de soare
O mulţime de flori ce aduc
Mirosuri rare.
Bine ai venit, primăvară!

***

Prof. Cristina Frânculescu

Pe o sârmă, la uscat...
O mână de cuvinte sfrijite,
Cu chipul smead și privirea piezișă,
Au decretat, pe nepusă masă,
C-ar cam fi vremea
De un timp revolut.
Și că ele, parșive și triste,
Să se îmbrace în haine decente
Și pe stradă să-mi umble,
Pe la colț de rimă
Îmbrățișate să se-mperecheze,
Poeme să-ntrupeze prin
Șanțurile literaturii de duzină.
Îmi susură astfel refrene-n ureche
Să mă convingă că nu sunt desuete.
Un gând mai mulatru,
Chiar mai multe, o grămadă,
Mi se iscă-ntr-un colț de idee.
Cu vârful peniței
Le-agăț în balans,
De-a lungul, de-a latul,
Le măsor, le descos
Ș-apoi,pe o sârmă, mi le-ntind la uscat.
Să văd de rămâne
Din ele
Vreun sens neaflat...

Colegiul Național ,,Ferdinand I” , Bacău

IV. Recenzii

„Ion”, Liviu Rebreanu
Recenzie

Înainte de această recenzie, am ascultat
„Bad Reputation”, ca să mă obișnuiesc cu
mine de după recenzia recenziei mele. Sincer,
citirea unei cărți ca aceasta mi-a dat un vibe
puternic de ie învechită cu urme de zacuscă pe
ea. Serios acum, fără să fiu sarcastică, I must
say, Ion nu este personajul de care de obicei mă
îndrăgostesc, este personajul pe care de obicei îl
urăsc și pe care l-aș chema la o cafteală ruptă
chiar din Rai. Numai așa poate să vadă stele verzi.
Nu știu exact ce să scriu la o recenzie.
Ăăă... Acum mă adresez copiilor mai mici de
clasa a zecea. Trăiți-vă viața, fiecare zi ca și
cum ar fi ultima voastră zi!! Nu o irosiți. Ceva
ce a făcut Mister Ion bine e faptul că m-a făcut
să deschid puțin ochii, iar timpul trece repede și
chiar nu vreau să ajung o Ana a lui Baciu. Nici nu
știu la ce să mă aștept de la viitor sau de la ziua
de mâine sau ce o să fac peste o oră, deși tare
mult mi-ar plăcea să se pupe pleoapele mele. Dar
destul cu asta. Revenim puțin la ia cu zacuscă.
Acțiunea se petrece într-un sat ardelenesc,
dacă îmi amintesc bine, în prima jumătate a
secolului al XX-lea. Ana despre care vă vorbeam
e îndrăgostită de un sărac vagabond, Ion, care
tot ce urmărește din relația lui cu ea e zestrea,
adică AVEREA, adică PĂMÂNTUL. Din această
cauză, se întâmplă mai multe chestii cu mai
multe familii vecine cu Ion și Ana, neînsemnate
și, totuși, foarte însemnate. Pe parcursul
romanului, ia se murdărește și de compot,
și de ciorbă de fasole. Asta înseamnă doar un
lucru. Treaba se îngroașă rău. Dar asta o să
vedeți voi când o să faceți febră musculară la
mâini. Asta nu-i chiar tot, dar chiar mă grăbesc.
Probabil o să revin cu o poezie sau alte gânduri.
V-am pupat,oameni! La cât mai multe
îmbrățișări!!

Ana Nechita,
Clasa a X-a A
Coordonator, prof. Roxana Şova

Fiica Anei si a lui Ion al Glanetașului a împlinit
95 de ani
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„Mica enciclopedie Hygge”- Rețeta daneză a fericirii (Meik Wiking)

„Sub aceeași stea” John Green
Recenzie

Beatrice Posmag,
Clasa a X-a A
Coordonator, prof. Roxana Șova
Cu toții suntem în căutarea fericirii, a
împlinirii, undeva pe un drum lung, dar la capătul
căruia sperăm să găsim un licurici salvator. Ei bine,
„Mica enciclopedie Hygge”, scrisă și simțită de
Meik Wiking, este o carte în care regăsim exact
acel sentiment simplu și pur de fericire pe care ni-l
oferă lucrurile mărunte, dar atât de semnificative.
După cum este scris și pe spatele copertei,
„Afli ce este hygge atunci când simți hygge”, cartea
aceasta, citită într-o dimineață somnoroasă de iarnă,
alături de o ciocolată caldă și o pătură, atmosfera fiind
încălzită și de imaginile ce însoțesc cuvintele, este
Hygge peste Hygge, dacă pot spune astfel. Ușurința
cu care se citește m-a făcut, de asemenea, să-mi mai
doresc câteva pagini în care să-mi trezesc conștiința
printre rânduri. (spre binele meu și al nostru, există și
Lykke, apărută în urma fenomenului „Hygge”- deja
în coșul de cumpărături pe elefant.ro). Această mică
enciclopedie este o introducere în lumea danezilor,
un popor în care predomină ambianța și sentimentul
de acasă, care ne este prezentat, pe tot parcursul
cărții, sub forma unei rețete generale, dar din care
fiecare persoană poate extrage tot ce se pliază pe
propria-i personalitate și simțire.
După o zi stresantă (cu toții avem și zile
de genul), această carte poate fi fix acel refugiu în
care să găsim relaxare și confort, alături de o ceașcă
de ceai, la lumina lumânării. Recomand Hygge
împreună cu un zâmbet. Promit că vine la pachet!

29

IV. Recenzii

O carte este un fragment de suflete ce
rătăcește în neant, pe rafturile unei librării,
până în momentul în care își găsește cititorul.
Lecturând mai multe cărți, captezi mai multe
fragmente de suflete și, astfel, devii un om complet.
„Sub aceeași stea”, de John Green,
reprezintă începutul pasiunii mele pentru genul
Young Adult. Mă declar fană a finalurilor fericite,
în care personajele mele preferate își exprimă
dragostea și trăiesc o frumoasă poveste, exact ca
în basmele cu Feți-Frumoși și Ilene Cosânzene.
Probabil acesta este și motivul pentru care la început
nu am vrut să citesc cartea. Auzisem despre film și
știam că sfârșitul nu este tocmai unul vesel. Însă
această carte m-a făcut să privesc cu alți ochi tot
ce se întamplă în jurul meu. M-a convins că iubirea
este cel mai frumos sentiment și că poveștile de
dragoste sunt menite să se întâmple într-un anumit
moment, ajungând să schimbe întregul curs al vieții.
Hazel Grace este eroina romanului. Aceasta
se află în fază terminală, un medicament miraculos
încetinindu-i evoluția bolii de care suferă.
Îngrijorați de starea ei, părinții lui Hazel încearcă
să găsească soluții pentru a-i îndulci suferința
și a-i alina singurătatea. Astfel, aceștia o înscriu
în „Grupul de Sprijin”, o organizație ce punea în
scenă o distribuție schimbătoare de personaje care
se aflau în diferite stadii de boli pricinuite de tumori.
Totul pare monoton, însă lucrurile se schimbă atunci
când Hazel îl întâlnește pe Augustus Waters, băiatul
visurilor ei: inteligent, atrăgător, cu un zâmbet care
o va cuceri încă din prima clipă, dar care și-a
pierdut piciorul în această lupă nedreaptă împotriva
cancerului. Treptat, cei doi adolescenți devin
prieteni. Îi unesc multe lucruri, precum jocurile
video, plimbările în aer liber, cărțile, puterea și
curajul de a lupta, de a învinge cancerul și, în cele
din urmă, iubirea pe care și-o poartă unul altuia.
Învelișul aparent simplu al cărții ascunde,
de fapt, o adevărată lecție de viață. Hazel a crezut
la un moment dat că totul este pierdut, că nu mai
există nicio speranță. Gus apare în viața ei în
cel mai neașteptat mod, dar și cel mai frumos,
deopotrivă. O învață să se bucure, chiar și pentru
puțin timp, de lucrurile din jur. Îi oferă o mică
eternitate în interiorul zilelor numărate pe care le
aveau, arătându-i că „iubirea adevărată se naște

Theodora Maria Preda,
clasa a X-a A
Coordonator, prof. Roxana Șova

în timpuri grele”. Romanul este un îndemn la o
trăire profundă, fără regrete și fără încercarea de
a anticipa ce se poate întâmpla următoarea zi.
Trebuie să recunosc că am plâns
atunci când am terminat cartea, dar nu pentru că nu
mi-a plăcut finalul. Romanul m-a făcut să reflectez
la cât de nedreaptă este viața uneori, cu oameni
care nu merită și care abia încep să guste din
experiențe noi, oameni care mai au multe de văzut
și de oferit lumii în care trăiesc. Deși am spus la
început că prefer happy endingurile, sunt mai mult
decât fericită, poate chiar recunoscătoare că am
avut ocazia să citesc o asemenea lecție de viață,
care mi-a arătat că nu contează cât timp iubești,
contează cum o faci în timpul care îți este acordat.
Pentru că viața este efemeră, timpul se scurge
ireversibil, iar gândurile mele, asemenea lui Hazel,
„sunt stele pe care nu le pot aduna în constelații”...
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,,Dialoguri de Duminică. O introducere în categoriile vieții”

,,Portretul lui Dorian Gray”
Recenzie

Bianca-Ioana Corcoz,
Clasa a XI-a E,
Coordonator, prof. Violeta Ursinschi
În această perioadă de restriște prin care
trecem cu toții, încercăm să ne umplem timpul
cu diverse activități, care să ne țină ancorați,
printre acestea numărându-se și lectura. Înainte
de a începe recenzia propriu-zisă, țin să precizez
faptul că această carte poate fi citită de către oricine,
de la adolescenți până la persoane de orice vârstă,
având un limbaj accesibil, deși cei doi scriitori,
Andrei Pleșu și Gabriel Liiceanu, sunt filozofi.
Conținutul acestui volum, despre care
urmează să scriu în următoarele rânduri, este alcătuit
din 18 dialoguri transcrise, din care 17 au fost
difuzate în cadrul emisiunii ,,50 de minute cu Pleșu
și Liiceanu” la TVR, în perioada anului 2011, iar
cel de-al 18-lea, în cadrul evenimentului desfășurat
la Librăria
Humanitas Cișmigiu din București
în 2015. După cum spun Domniile Lor în prefață,
subiectele discutate sunt considerate de majoritatea
drept ,,inactualități”, într-o lume pestriță, deși nu
conștientizează faptul că acestea se regăsesc zi de zi
în viața lor și că, dimpotrivă, ele trebuie dezbătute.
Printre principalele categorii de viață abordate, se
numără speranța, invidia, ura, prostia, educația etc.
Pe parcursul lecturării relaxante a acestei
cărți, au fost unele dialoguri care m-au făcut să
percep altfel diferite concepte legate de aceste
,,inactualități durabile ale vieții, singurele care
contează cu adevărat” (cele legate de Toleranță
și intolerabil, Iubire, Râs și umor) , altele care
mi-au oferit un timp de meditație îndelungat
(cele dedicate Sărbătorii Pascale) sau unele în care
m-am regăsit în postura unuia dintre interlocutori,
în cea mai mare parte a domnului Liiceanu, dar
și în cea a domnului Pleșu ( De ce citim? , Cum
vorbim?, Miracolul întâlnirilor). De-a lungul
următoarelor rânduri, voi comenta câteva concepte
sau idei, reflectate prin citate din dialoguri diferite,
care mi-au plăcut sau mi-au dat de gândit. De
pildă, la începutul dialogului intitulat ,,Miracolul
întâlnirilor”, Dl. Liiceanu precizează faptul că
fiecare individ reprezintă suma întâlnirilor lui,
ceea ce este foarte adevărat. Pe parcursul vieții,
în anumite circumstanțe, întâlnești persoane
care ți-au marcat în vreun fel sau altul destinul,
care te călăuzesc spre desăvârșirea fie spirtituală,
fie profesională etc; bunăoară, când întâlnești un
cadru didactic din liceu/facultate, care îți îndrumă
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pașii în a avea o continuitate pe o anumită latură
(,,GL: În fond, ce spui tu este că la suprafața vieții
totul pare să fie o simplă înlănțuire aleatorie de
evenimente. Dar când privești viața cuiva- și mai
ales propria ta viață- în ansamblul ei, când îi faci
bilanțul, ai senzația că de fapt există în ea o regie,
că există un ,,loc” în care viața ,,se prepară”, unul la
care tu nai acces, dar care trebuie să existe, de vreme
ce, privită așa, ca întreg, viața are o surprinzătoare
coerență. Îți spui : nu poate fi întâmplător că
tocmai evenimentele care trebuiau să aibă loc,
pentru ca viața mea să capete sens și coerență, s-au
petrecut.”). O altă idee care mi-a plăcut provine din
dialogul intitulat Despre educație, prin care este
introdusă, de altfel, și o referință culturală, care stă
la baza biografiilor celor doi autori, și anume un
citat al filozofului Constantin Noica, principalul
pion al ascensiunii culturale al domnilor Pleșu și
Liiceanu (,,GL: […] Maestrul nostru Noica, după
cum îți amintești, paria totul pe educație, înțeleasă
ca această cultivare a spiritului. El credea realmente
că omenirea ar putea fi reformată, dacă elementul
prim al construcției, cărămida, ar fi de calitate.”).
Educația stă la baza formării spirituale și culturale a
tuturor, fapt pentru care cu ochii minții am înțeles-o.
Nu în ultimul rând, unul dintre motto-urile mele
reprezentative provine din replica Dl-ului Pleșu din
dialogul De ce citim?, în care precizează faptul că
un intelectual nu se raportează doar la numărul de
cărți citite și orele petrecute lecturându-le, ci și prin
gesturi și atitudini comune, influențate de conținutul
cărților: rugăciune,conversații, momente de tăcere
ș.a.m.d. (,,AP […] Un intelectual nu se recomandă
ca intelectual prin simplul fapt că are mereu la
butonieră o carte, sau că răsfoiește cărți. Eu zic că un
intelectual se definește prin ce face când nu citește.
Când tace, când reflectează, când stă de vorbă, când
râde, când se roagă. Așadar, când face lucruri care
pot fi influențate de faptul că frecventează biblioteca,
fără să uite însă că deplinătatea, rotunjimea vieții
înseamnă mai mult decât câteva ceasuri de lectură.”).
Citind-o,
devenim
mai
înțelepți.

Georgiana-Delia Martis
Clasa a IX- a D
Coordonator, prof. Gigliola Ceunaș

,,Portretul lui Dorian Gray”, privit drept
un roman al controverselor, însă indubitabil o
capodoperă literară de un rafinament aparte, aduce
în atenția cititorilor povestea unui tânăr remarcat
printr-o frumusețe exterioară fără seamăn– ,, pare
a fi făcut din fildeş şi petale de roze”.
Considerată de pictorul Basil Hallward a fi
o manieră inedită în artă, imaginea lui Dorian se
caracterizează într-o primă ipostază prin ingenuitate,
trăsătură definitorie a personajului eponim și care
se află la baza declanșării evenimentelor în operă.
Armonia desăvârșită dintre sufletul și trupul
tânărului se alterează gradual sub influența negativă
a lordului Henry Wotton și a prieteniei dintre cei
doi, relație ce se dovedește de altfel a fi lipsită
de beneficii pentru Dorian. Opiniile amicului său
își vor pune, așadar, o puternică amprentă asupra
tânărului, astfel că acesta își exprimă dorința de
a ramâne tânăr pe vecie: ,, Daca s-ar putea ca eu să
rămân veșnic tânăr și portretul sa îmbătrânească!
Pentru asta… pentru asta … aș da orice! Da, nu
există lucru în lume pe care să nu fiu gata să-l dau!
Până și sufletul mi l-aș da!”. În mod neașteptat
și pe deplin surprinzător, visul băiatului se
îndeplinește, dar portretul său își pierde farmecul
inițial, drept consecință a modificării stilului său
de viață. Încercarea lui Dorian de a se împaca
cu propria sa conștiință, reflectată în portret,
reprezintă conflictul major al romanului și este
susținută, de asemenea, de tema principală a operei
, și anume minimalizarea trăsăturilor pozitive
de ordin moral și spiritual, într-o societate crudă
menită a promova aparența – în operă frumusețea
fizică a personajului–, nu și esența – egoismul,
narcisismul, vizionate prin intermediul portretului
fermecat. Prin urmare, ,,Portretul lui Dorian Gray”
creionează un univers în care forțele răului își fac
simțită prezența cu desăvârșire, fiind totodată
pedepsite în mod inevitabil.
Opera, atractivă prin limbajul expresiv
utilizat, a personajelor și a mentalităților
conturate cu măiestrie, atrage cititorul în universul
acesteia, acțiunea fascinantă a romanului având rol
moralizator, deopotrivă. Privită în ansamblu, creația
oglindește o lecție au rădăcinile în influența pe
care o exercită lordul asupra sa. Dorian, ajuns de mic
în grija bunicului incapabil să îi ofere afecțiunea

necesară, îl privește pe Henry Wotton ca fiind nu
doar un exemplu, ci și o figură paternă.
,,Portretul lui Dorian Gray reflectă mult din mine
însumi: Basil Hallward este ceea ce cred eu că sunt,
lordul Henry – ceea ce crede lumea că sunt, iar
Dorian – ceea ce aș vrea sa fiu – în alte vremuri,
poate.” – Oscar Wilde.
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Metodologii pentru integrarea în școală a copiilor cu tulburari de dezvoltare.
Managementul comportamental al clasei
Prof. Florina Opincariu

Gestionarea comportamentelor inadecvate ale
elevilor ocupa un rol important pentru desfășurarea
orelor. Noi, profesorii, părinții și educatorii trebuie
să gasim mereu cele mai adecvate și eficiente
metode pentru a putea să gestionăm cât mai bine
aceste comportamente indezirabile ale copiilor.
Comportamentele elevilor întotdeauna
îndeplinesc o anumită funcție, fie că este cea de
atragere a atenției , scăpare din sarcină sau, în
anumite cazuri, de autostimulare. Atunci când
reusim să identificăm corect care este funcția pe
care o îndeplineste comportamentul, vom înțelege
care este cea mai bună metodă de abordare a
acestuia . Grilele de observație sau fișele de
monitorizare pot fi utilizate de către profesor în acest
sens, iar intervențiile asupra comportamentului se
realizează după stabilirea posibilelor cauze ce au
condus la apariția problemelor.
Analiza funcțională a comportamentului
este o metodă folosită pentru a identifica funcţia
comportamentelor inadecvate şi pentru a obţine
informaţii privind variabilele legate de manifestarea
acestor comportamente, acesta reprezentând şi un
prim avantaj al metodei.
In modelarea comportamentelor indezirabile un rol
important îl au următorii factori: cadrul didactic,
familia, ceilalti elevi. Acesti factori sunt importanți
, deoarece pot să mențină comportamentul în
repertoriul copilului oferind recompensa necesară
pentru menținerea lui sau pot să descrească
apariția acelui comportament identificând și
înlăturând ceea ce îl menține.
Atunci când dorim să intervenim asupra unui
comportament este important ca mai întâi
să
prioritizăm
importanța
și
gravitatea
comportamentelor alegând niște targeturi clare,
ținând cont de clasificarea comportamentelor
indezirabile. Primele comportamente asupra cărora
vom interveni sunt : comportamente care pun în
pericol sănătatea fizică, psihică, emoțională și
comportamente care sunt specifice vârstei sau
influențate de mediul social.
Exemple de comportamente indezirabile
apărute la clasă -vorbitul neîntrebat, nerespectarea
regulilor clasei, lucrul deficitar în echipa, bullyingul.
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Funcțiile unui comportament pot fi următoarele:
•Atenția (obținerea unui obiect, obținerea
reacțiilor din partea colegilor sau profesorului –
reacțiile pot fi pozitive sau negative , ele având
același efect )
•Evitarea unei sarcini
•Scăparea din sarcină
•Autostimulare
Intărirea comportamentelor pozitive ale
elevilor și recompensarea lor este cea mai importantă
strategie pe care o putem folosi pentru creșterea
motivației de participare la lecții, modelarea
comportamentelor , creșterea performanțelor
școlare, diminuarea comportamentelor inadecvate
cu ajutorul implementarii sistemului de tokeni,
contractele comportamentale, orarelor vizuale.
Cele mai importante metode sugerate de analiza
aplicată a comportamentului pentru descreșterea
comportamentelor indezirabile în clasă sunt:
- implementarea unui sitem de tokeni
- implementarea orarului vizual
- stabilirea de contracte comportamentale
Planificarea și structurarea mediului de învățare
ajută la gestionarea comportamentelor inadecvate.
Sistemul de tokeni reprezintă o modalitate în care
elevii câștigă întăritori (ex. ștampile, puncte,
buline etc) ca o consecinţă imediată pentru anumite
comportamente dezirabile; elevii acumulează tokeni
pe care mai apoi îi schimbă cu obiecte sau activităţi
preferate (ex. tabletă/calculator, bani, jocuri etc).
Sistemul de tokeni este un sistem de
modificare a comportamentului, care include trei
elemente majore:
•O listă care specifică anumite comportamente
target
•Tokenii sau punctele pe care elevii le primesc
pentru manifestarea comportamentelor target
•Lista recompenselor, care constă în
articole preferate, activităţi sau privilegii - pe care
participanţii le obţin prin schimbarea tokenilor pe
care i-au câștigat.
Paşii necesari pentru proiectarea și pregătirea
implementării unui sistem de tokeni sunt următorii:
•
Selectarea tokenilor care vor fi utilizaţi (ex.
puncte, cartonaşe, jetoane, ştampile etc.).
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•Identificarea comportamentelor-ţintă şi a
regulilor pe care elevii trebuie să le urmeze pentru a
primi tokenii
•Selectarea unei liste de recompense
•Stabilirea unei rate de schimb. Iniţial,
rata dintre numărul de tokeni câștigaţi și preţul
recompenselor ar trebui să fie îndeajuns de mică
cât să permită succesul imediat. Un prim sistem de
tokeni implică folosirea unui singur token. Ex. Elevul
se implică în comportamentul targetat, profesorul îi
oferă tokenul pe care el imediat îl poate schimba
cu recompensa aleasă. Imediat ce elevii înţeleg
modalitatea de funcţionare a sistemului, numărul de
tokeni pe care trebuie să îi câștige va crește.		
Descrierea
procedurilor pentru specificarea
modului şi momentului în care tokenii vor fi
oferiţi şi schimbaţi
Sistemul va include și o procedură privind
costul răspunsului. Ce este de făcut în cazul în care un
elev testează sistemul și încearcă să trișeze? Cea mai
bună abordare este să spuneţi ceva neutru (ex.: ,,este
alegerea ta”) și apoi să plecaţi evitând orice ceartă
sau dezbatere. Majoritatea elevilor pot și ar trebui să
participe la selectarea recompenselor, la selectarea
regulilor sistemului, la stabilirea preţului fiecărei
recompense și să aibă responsabilităţi generale în
aplicarea sistemului. Când elevii sunt implicati și
sunt evidenţiate responsabilităţile lor în sistemul de
tokeni, atunci tendinţa de a testa sistemul se reduce.
Folosirea sistemului de tokeni în clasele școlilor
de masă și-a dovedit eficiența într-o măsura foarte
mare, elevii fiind mult mai implicați și cooperanți cu
cadrul didactic.
Contractul comportamental
Contractul
comportamental
este
un
instrument pe care profesorii și părinții îl pot folosi
cu mare succes pentru a manageria comportamentele
inadecvate ale copiilor, fie la școală, fie acasă.
Intăririle și consecințele sunt componentele esențiale
ale contractelor comportamentale. Compunerea
contractului comportamental se va face împreună cu
copilul, ținând cont de părerea și dorințele lui, dar
având în vedere să fie subliniate comportamentele
pe care dorim să le modificăm. In momentul în care
copilul a înțeles ideea de întărire (recompensare)
a unui răspuns bun sau a unui comportament
pozitiv, acesta va coopera, astfel încât să adune
numărul de steluțe stabilit pentru a primi întăritorul
Am implementat sistemul de tokeni
pentru
a
descrește
comportamentele
indezirabile care apăreau frecvent la elevii cu
care lucram.Am putut observa îmbunătățiri
în gestionarea comportamentelor la clasă.

Iată un studiu de caz: Matei este un copil care
deranjează ora, vorbind neîntrebat. Am aplicat tehnica
întăririi diferențiate ( de fiecare dată când Matei
vorbea neîntrebat și încerca să-mi atragă atenția
într-o manieră inadecvată, am ales să îl ignor și, de
fiecare data când îndeplinea o sarcină sau alegea să
respecte regulile îl lăudam puternic și îl evidențiam
în fața clasei) , și utilizarea sistemului de tokeni
pentru întreaga clasă. Comportamentul target stabilit
a fost : să răspundem prin ridicarea mâinii. In cazul
lui Matei, i-am oferit feedback pozitiv și un token
atunci când îl surprindeam că ridică mâna. În schimb,
de fiecare dată când Matei făcea un comentariu
nepotrivit, i-am ignorat acel comportament.
Am stabilit pentru început un numar de trei
tokeni pe oră. Acesti tokeni erau oferiți dupa 15
minute. De asemenea, i-am pus pe copii să scrie
ce recompense doresc să primească la finalul orei.

Am putut constata o scădere a comportamentelor
inadecvate ale elevilor mei, în special ale lui Matei.
Am aplicat sistemul de tokeni în mod constant și miam rezervat întotdeauna câteva minute la sfârșitul
fiecărei ore pentru a oferi elevilor premiile câștigate.
Obiectivul inițial-Ridicatul mâinii - a fost descris
copiilor în termeni măsurabili și observabili. De
asemenea, acest obiectiv era scris la începutul fiecărei
ore pe tablă. Tokenii utilizați au fost reprezentați
V. Pro Didactica
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simbolic prin cifre.Fiecare copil avea un număr, în
ordinea de la catalog. Cei care strângeau trei tokeni la
finalul orei , au primit recompensa stabilită la început.
De asemenea, acest obiectiv era scris la începutul fiecărei ore pe tablă. Tokenii utilizați
au fost reprezentați simbolic prin cifre.Fiecare
copil avea un număr, în ordinea de la catalog.
Cei care strângeau trei tokeni la finalul orei , au
primit recompensa stabilită la început. Am asociat tot timpul recompensa materială cu cea social
-,,Bravo!
Te-ai descurcat minunat azi ! etc.
Obiectivele următoare sunt: creșterea
numărului de comportamente target, oferirea
recompenselor prin creșterea intervalului de timp.
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Estetica frumosului în artă și în muzică
Prof. dr. Laura Gavriliță

Condiția de creator / artist este una aparte
în ansamblul existenței umane, iar aceasta poate
fi asociată cu starea de zbor. Diferența dintre
artist și omul obișnuit este, în opinia mea,
asemănătoare cu aceea dintre zbor și deplasarea
pe pământ. A ne manifesta creator înseamnă a
ne urma visul, fără acceptarea compromisului.
Cealaltă posibilitate, existența cotidiană, ne
oferă avantajul posibilităților multiple de
viețuire, dar cu pierderea măreției zborului.
De
ce
am
ales
această
comparație?
Poate, pentru a înțelege mai bine ce este frumos
în artă, ce enigmă a frumuseții sufletești găsim în
operele literare, în pictură și arhitectură, în muzică?
Estetica este o știință care studiază legile și
categoriile artei, considerată ca forma cea mai
înaltă de creare și de receptare a frumosului,
ansamblu de probleme privitoare la esența
artei, la raporturile ei cu realitatea, la metoda
creației artistice, la criteriile și genurile artei.
Frumosul este categoria fundamentală a esteticii
prin care se reflectă însușirea omului de a simți
emoție în fața operelor de artă, a fenomenelor și
a naturii având ca izvor obiectiv îmbinarea specifică
a culorilor, armonia formelor și sunetelor etc.
Ceea ce este frumosul pentru noi astăzi,
elinii numeau Kalón, iar latinii pulchrum. Acest
ultim termen a dispărut în latina renascentistă,
lăsând locul unui cuvânt nou: bellum (de la bonum,
diminutivat bonellum, abreviat bellum) devenit
în italiană bello, în franceză beau, iar în engleză
beautiful. În română s-a păstrat termenul frumos
în care se recunoaște ușor latinescul formosus.
Frumosul, ca și valoare estetică, este, după
părerea lui Al. Dima, ceva pentru cineva. Aprecierea
frumosului este influențată fundamental de un
complex de simțăminte, generate de mediul
înconjurător, social, ca și psihicul individului.
Mai ales în aprecierea frumosului în domeniul
artelor, literaturii și muzicii este puternic
influențată de educație, ideologie, mediu
social. În decursul istoriei s-au schimbat criteriile
aprecierii frumosului, perfecțiunii, armoniei
liniilor și culorilor care se implică unul pe celălalt.
Deși urâtul este pus în opoziție cu frumosul,
nu am ști ce este frumosul dacă nu l-am raporta la

„Muzica este adevărata limbă universală“
Karl Julius Weber

urât. Urâtul este un termen abstract ale cărui aspecte
sunt legate de gusturile omului. Ca orice apreciere
emoțională, stabilirea urâtului este de natură
subiectivă. În cazul unor populații primitive, de
exemplu, imaginea unei persoane în a cărei piele
sunt introduse mii de ace poate părea frumoasă,
însă nu va părea astfel și în cazul unui occidental.
În mod tradițional, estetica muzicală a
explorat dimensiunile cosmologice (muzica sferelor)
și matematice ale organizării ritmice și armonice.
Merită amintită lucrarea De la muzica firii și a
sufletului la muzica sferelor, de o considerabilă
amploare, consacrată unei preocupări aproape
obsedante: Eminescu și muzica, a distinsului
profesor universitar doctor Vasile Vasile, specialist
în muzică bizantină, „un intim pătrunzător în
substanța însăși a artei sonore și priceput
deslușitor al legăturilor dintre muzică și poezie.“
(Academician
Zoe
Dumitrescu
Bușulenga)
Dacă în secolul al XVIII-lea, atenția
a trecut către experiența de a asculta muzica
privind frumusețea și plăcerea umană (plaisir
și jouissance) după concepția lui Baumgarten
și Kant, în secolul XIX compozitorul Richard
Wagner și alți câțiva muzicologi au studiat și
au încercat să popularizeze muzica microtonală
și utilizarea gamelor muzicale alternative (epoca
romantismului). În secolul XX s-au afirmat mulți
muzicieni, critici de muzică și alți non-filozofi care
au contribuit la estetica muzicală: Peter Kivy, Jerrold
Levinson, Roger Scruton, Stephen Davies ș.a.
Raportul dintre creatorul de artă și timp
este definitoriu, fiindcă, de cele mai multe ori,
creatorul de artă trebuie să renunțe la existența
lui obișnuită pentru zămislirea unei opere durabile
și să-și dedice propria viață pentru realiarea unei
capodopere. Trecând rezumativ prin ideile estetice
ale veacurilor, consider că enigma frumuseții se
regăsește, cel mai bine, în căutările atâtor artiști
plastici, în literatură, în opere muzicale. Ea are un
caracter enigmatic, atâta timp cât ea nu este un dat
imuabil, ci o reflectare în sufletul privitorului și
ascultătorului: câți privitori, atâtea frumuseți!
Raportul dintre creatorul de artă și timp
este definitoriu, fiindcă, de cele mai multe ori,
creatorul de artă trebuie să renunțe la existența
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lui obișnuită pentru zămislirea unei opere durabile
și să-și dedice propria viață pentru realiarea unei
capodopere. Trecând rezumativ prin ideile estetice
ale veacurilor, consider că enigma frumuseții se
regăsește, cel mai bine, în căutările atâtor artiști
plastici, în literatură, în opere muzicale. Ea are un
caracter enigmatic, atâta timp cât ea nu este un dat
imuabil, ci o reflectare în sufletul privitorului și
ascultătorului: câți privitori, atâtea frumuseți!
Dar, când un creator de artă își ațintește
privirea asupra a ce e veșnic identic sieși și se
folosește de un astfel de model, el pune în lucru
ideea și forța acestuia, iar opera realizată astfel
este în chip inerent frumoasă. Dacă privirea lui se
oprește pe ceva ce ființează în fapt, folosindu-se
de un model pieritor ca atare, rodul trudei sale nu
va fi frumos. Dacă această lume este frumoasă și
dacă creatorul este bun este clar că a privit spre
veșnicie. Un lucru nu este frumos pentru că-l
iubim, ci îl iubim tocmai pentru că e frumos și bun.
Gândim, propriu-zis, toate celelalte valori, cu
sprijinul facultăților noastre intelectual-teoretice,
singura pe care o gândim simțind-o, o înțelegem
trăind-o, a cărei adâncime o surprindem la suprafața
ei concret desfășurată și concret dimensionată,
singura pe care o gândim vizual, auditiv, tactil, gustativ,
sensibil este „valoarea estetică“, este FRUMOSUL.
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Tatiana Slama-Cazacu – Metoda dinamic-contextuală
Prof. Roxana Șova
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Personalitatate proteică a culturii române,
prof.dr. Tatiana Slama-Cazacu a abordat diverse
domenii, precum psihologie, filosofie, literatură,
lingvistică, psiholingvistică, semiotică,
fiind
permanent preocupată de rolul factorilor externi în
studiul unei limbi, de relațiile dintre gândire și
limbaj, precum și de relația între psiholingvistică
și text. Între teoriile fundamentale promovate
se numără și metoda dinamic-contextuală, ce
constă în colectarea de fapte reale din realitatea
concretă, în dinamica lor, adică în cursul
desfăşurării comunicării, în procesualitatea
şi dezvoltarea lor, precum şi în ansamblurile
contextuale reale în care apar şi care le determină.
Tatiana Slama Cazacu afirma că, pentru a
înțelege și explica un text literar, este necesară
o anumită abordare psiholingvistică, ce presupune
interpretarea faptelor de limbă prin raportarea lor
la starea psihică a emițătorului sau a receptorului,
evidențiind, în acest sens, conexiunea dintre cele
trei componente fundamentale ale comunicării:
Emițător, Mesaj și Receptor. Componenta dinamică
a analizei, ce facilitează interpretarea textului, este
conferită de raportarea la circumstanțele istorice,
psihologice și sociale, în timpul creării operei
literare și al recreării ei, prin lectură. Obiectivul
fundamental al acestei metode este de a evidenția
caracteristicile stilistice ale textului, corelând
sistematic atât forma, cât și conținutul, și de a
demonstra că orice element al unei opere literare
reflectă aspecte ale vieții, ale personalității,
ale fondului personal și istorico-social al
scriitorului, dar și ale operei sale în ansamblu.
De exemplu, pentru o înțelegere complexă
și eficentă a postumei O, te-nsenină, întuneric
rece..., de Mihai Eminescu, metoda dinamiccontextuală se dovedește a fi utilă prin facilitarea
pătrunderii în laboratorul de creație eminescian,
ce permite interpretarea din interior a textului.
Astfel, se pornește analiza de la încadrarea
scriitorului în contextul cultural, istoric, literar,
drept reprezentant al romantismului, personalitate
de o inteligență covârșitoare, cu o cultură de
nivel european, numit de Titu Maiorescu „cea
mai inaltă încorporare a inteligenței românești”.
Un al doilea pas spre decriptarea sensurilor

mesajului artistic îl constituie receptarea poeziei
în contextul operei eminesciene, arătând că este
un text ce validează temele și motivele recurente,
încă din titlu prefigurându-se melancolia gravă a
eului determinată de conștientizarea destinului
implacabil al ființei umane, supuse iremediabil
Timpului, dar și structurarea textului pe o serie
de opoziții, etern – efemer, iluzoriu – imuabil,
viață – moarte, nimicnicia microcosmosului
uman – grandoarea macrocosmosului, specifice
universului poetic eminescian. Analiza propriuzisă a textului constă în ilustrarea semnificațiilor
prin raportarea la nivelurile lexical, stilistic, ideatic,
opera fiind o meditație amară asupra condiției
umane perisabile, după modelul lamentației biblice
vanitas vanitatum et omnia vanitas, sintetizată în
versurile-cheie: „Toate cerând brevet la nemurire/
Și toate strecurându-se, cu toate astea/ Pe calea
care duce la orașul/ Uitării, îngropat în vecinicie”.
Așadar, această analiză demonstrează
utilitatea metodei dinamic-contextuale, promovată
de Tatiana Slama-Cazacu, punând în lumină relația
dintre ceea ce Călinescu numea cadru exterior și cel
interior, între acei factori care au exercitat o anumită
influență asupra modului de gândire al poetului și
scriitura sa. Corelarea acestor date și a nivelurilor
de expresivitate permite pătrunderea în laboratorul
artistic al poetului, dezvăluind mecanismele care
operau în procesul de creație și facilitând, totodată,
înțelegerea și a celorlalte texte eminesciene.
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Relaţionarea cu elevii şi părinţii în realizarea finalităţilor
clasei pregătitoare – primul pas în reuşita şcolară
Tranziţia de la clasa pregătitoare la clasa întâi
Prof. înv. primar Anişoara Ţintaru
Motto:,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea
de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari; şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea
lor. Atunci să-i învăţăm cum să se adapteze.“
( Maria Montessori)
Problematica psihopedagogicǎ a copilului
aflat în trecerea de la grǎdiniţǎ la şcoalǎ este una de
o realǎ importanţǎ şi cu profunde semnificaţii asupra
evoluţiei educaţionale pe termen mediu şi lung.
Procesul educaţional accentueazǎ interacţiunile
între latura cognitivǎ, afectiv – reglatorie şi fizicǎ, cu
rezultate sinergetice asupra personalitǎţii şi a Eului.
La vârsta de 6 ani, copilul se aflǎ într-o
perioadǎ de tranziţii pe multiple planuri: cognitiv,
afectiv, social. Astfel, vârsta de 6 ani capǎtǎ o
dublǎ naturǎ: devine punct terminus pentru etapele
anterioare, dar şi moment de pornire spre noi nivele
de dezvoltare a proceselor şi mecanismelor psihice.
Pentru a face faţă schimbărilor caracteristice
lumii contemporane, elevii au nevoie decompetenţe
strategice ca: abilitatea de a învăţa cum să înveţe,
abilitatea de evaluare şi rezolvare de probleme.
Profundele transformări din cadrul societăţii
afectează direct şi sensul învăţământului românesc.
Este nevoie de o abordare modernă, de un nou
mod de gândire pentru depăşirea unor graniţe
rigide între disciplinele de învăţământ în vederea
explicării mai în profunzime a fenomenelor.
Dacă instruirea de tip disciplinar pune în
prim-plan rigurozitatea şi caracterul academic
al achiziţiilor educaţiei, abordarea integrată a
curriculumului şi ipostaza sa particulară reprezentată
de temele cross-curriculare pornesc de la problemele
semnificative ale lumii reale şi de la nevoile de
învăţare ale elevilor în contextul lumii de azi.
Noutatea abordării curriculare la clasa
pregătitoare constă în câteva „comutări“ esenţiale,
dintre care amintim: trecerea de la învăţarea centrată
pe acumularea de informaţie la cea definită prin
structurarea/„construirea“ graduală de capacităţi şi
competenţe; de la conţinuturi „directive“ la conţinuturi
flexibile, având un caracter exclusiv orientativ;
de la învăţământul magistro-centrist la unul
focalizat pe acţiunea propriu-zisă a elevului şi, nu
în ultimul rând, pe previzionarea acestuia din urmă,
ca „proiectant“ şi actor al propriei formări etc.
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Investiţia
în educaţia copiilor aduce
profituri maxime pe termen lung, atât pentru părinţi,
cât şi pentru copii. Noua Lege a Educaţiei Naţionale
introduce în învăţământul primar obligatoriu clasa
pregătitoare, cu durata de un an de zile, pe care
orice copil o va parcurge înainte de a intra în clasa I.
Raţiunea acestei măsuri e simplă: socializarea
mai timpurie într-un mediu organizat este benefică
pentru dezvoltarea personalităţii copilului. Trecerea
bruscă de la jocurile copilăriei la activităţile şcolare
poate fi uneori traumatizantă pentru copil. Primul
contact cu şcoala trebuie să fie natural şi plăcut.
Introducerea clasei pregătitoare îşi propune
să asigure trecerea treptată a copiilor de la grădiniţă
la viaţa şcolară. În această clasă, adesea sub
formă ludică, copilul este pregătit pentru cerinţele
mediului şcolar şi învaţă să fie responsabil.
Clasa pregătitoare are un dublu rol: pe de o
parte de consolidare a cunoştinţelor deja dobândite
şi, pe de altă parte, de socializare şi adaptare la
schimbare. În plus, clasa pregătitoare va oferi
tuturor copiilor un start mai bun în viaţa şcolară.
Activităţile organizate în clasa pregătitoare
constituie modalităţi eficiente de pregătire pentru
şcoală, condiţie necesară pentru succesul în clasa
I. Menirea acestei clase este de a da posibilitatea
copiilor să dobândească pregătirea necesară pentru
începerea activităţii şcolare, iar sub aspect formativ,
pentru a ajunge la dezvoltarea optimă a proceselor
psihice de cunoaştere Cercetările psihopedagogice,
dar şi exemplele din viaţa noastră, ne arată că de
cele mai multe ori, cazurile de insucces şcolar se
întâlnesc la clasele de început de ciclu şcolar şi
se datorează dificultăţilor de adaptare a copilului
la noul regim. de viaţă şi de muncă intelectuală.
Centrarea procesului educaţional asupra
elevului în clasa pregătitoare trebuie să se reflecte în
abordarea curriculumului din perspectiva dezvoltării
globale şi vizează cuprinderea tuturor aspectelor
importante ale dezvoltării complete a copilului, în
acord cu particularităţile lui de vârstă şi individuale.

Colegiul Național ,,Ferdinand I” , Bacău
Concluziile
investigaţiilor
întreprinse
asupra copiilor din grădiniţă şi clasa I evidenţiază
faptul că în momentul intrării în şcoală copilul
trebuie să deţină un anumit volum de însuşiri
exprimate prin ,,maturitate şcolară“ , ,,stare de
pregătire pentru şcoală“, „aptitudine de şcolaritate“.
Acestea vizează, în principal, dezvoltarea
limbajului, cultivarea inteligenţei, a spiritului de
observaţie, independenţa în gândire şi acţiune,
stimularea creativităţii, familiarizarea copiilor
cu limbajul tehnic, artistic, literar, dezvoltarea
perceptiv- motrică şi accentuarea pregătirii pentru
scris, dezvoltarea deprinderilor de integrare în
activitate, de adaptare la mediul înconjurător.
Clasa pregătitoare, prin specificul ei,
urmăreşte să realizeze adaptarea copilului la
solicitările şcolare propuse de activităţile de
învăţare cu caracter finalist, organizat şi sistematic.
Centrarea procesului educaţional asupra copilului în
clasa pregătitoare trebuie să se reflecte în abordarea
curriculumului din perspectiva dezvoltării globale şi
trebuie să urmărească cuprinderea tuturor aspectelor
împortante ale dezvoltării complete a copilului, în
acord cu particularităţile sale de vârstă şi individuale.
La nivelul învăţământului primar, în
clasa pregătitoare trebuie să se acorde o atenţie
sporită şi evaluării sub cele trei forme cunoscute:
evaluare iniţială, continuă sau formativă şi
sumativă, ca procese definitorii de cunoaştere a
individualităţii copiilor de 5- 6/7 ani, cuprinşi în
procesul educaţional. Observarea este importantă
în programele de educaţie centrate pe copil, este
fundamentul evaluării şi constă în urmărirea atentă
şi sistematică a comportamentului unui copil fără
a interveni, cu scopul de a sesiza aspectele sale
caracteristice. Pentru a-l influenţa în mod optim,
educatorul trebuie să redescopere mereu copilul
în dinamica ipostazelor inedite ale individualităţii
lui
în
devenire,
sub
toate
aspectele.
Unul dintre factorii răspunzători de inregrarea
cu succes a elevilor de clasă pregătitoare în clasa
I este şi învăţătorul. El poate diagnostica anumite
dificultăţi de adaptare şi învăţare întâmpinate de
elevi, concomitent cu intervenţia pentru atenuarea
sau înlăturarea lor. Numai prin cunoaşterea profilului
corect al elevului cu dificultăţi de învăţare se poate
ajunge la elaborarea unui plan de intervenţie
corespunzător. Profesorul are posibilitatea de a
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evalua posibilităţile elevilor, poate să cristalizeze,
în urma observaţiilor sistematice profilul
specific de formare şi dezvoltare al fiecărui elev.
Din punct de vedere al semnificaţiei subiective, clasa
pregătitoare are valoarea unei invitaţii, pe care o
primeşte fiecare copil, de a participa la crearea unei
aventuri de durată care, la această vârstă, îşi derulează
prima etapă: ,,povestea de dinaintea poveştii“.
Bibliografie:
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Manolescu,
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2013), - ,,Ghid metodologic de evaluare a
elevilor din clasa pregătitoare“; Bucureşti
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Ed.
Universităţii,
Suceava

Studiu asupra standardelor profesionale pentru predarea în învățământul primar
Prof. înv. primar Anca-Mihaela Nastasă

Conceptul de standard profesional:
Abordarea teoretică a conceptului de
„profesie“ în dicţionarele de specialitate este
dominant descriptivă. Din punct de vedere
psihologic, profesia este definită ca un „complex de
cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice care defines
pregătirea diferiţilor lucrători“ (U. Şchiopu, 1997).
Din punct de vedere pedagogic, profesia
didactică este abordată atât în manieră descriptivă,
prin surprinderea clară a funcţiilor cadrului
didactic, cât şi normativă, din perspectiva a
ceea ce trebuie să devină prin asimilarea, la
statutul său, a unor roluri şi responsabilităţi.
Profesionalismul cadrului didactic îi
confer acestuia capacitatea de a-şi pune în acţiune
competenţele, în orice situaţie, de a se adapta, de
a putea domina situaţiile noi. Atingerea acestui
nivel se poate realize prin profesionalizare.
Profesionalizarea este un proces de formare
a unui ansamblu de capacităţi şi competenţe
într-un domeniu dat, pe baza asimilării unui
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sistem de cunoştinţe teoretice şi practice, proces
controlat de un model al profesiei respective.
Profesionalizarea
activităţii
didactice
nu se reduce la asimilarea sistematică a unor
competenţe descries de standardele profesionale, ci
presupune o utilizare euristică a acestora în situaţii
şi context educaţionale care solicit acest lucru.
Standardele profesiei didactice reprezintă un
ansamblu de aşteptări şi cerinţe, explicit formulate,
referitoare la cunoştinţele, abilităţile şi mentalităţile
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pe care trebuie să le probeze un cadru didactic
în activitatea sa cu elevii, pentru a se considera
că îşi îndeplineşte
îndatoririle profesionale
la un nivel calitativ acceptat de societate.
Conţinutul,
principiile
şi
caracteristicile
standardelor
profesionale
pentru predarea în învăţământul primar:
Conţinutul unui standard professional
este
dat
de
următoarele
elemente:
a) ce activităţi se aşteaptă a fi
desfăşurate
de
către
cadrul
didactic;
b) care sunt caracteristicile pe care trebuie să le
îndeplinească aceste activităţi pentru a se putea aprecia
că sunt realizate la un nivel calitativ acceptat social;
c) motivarea necesităţii de a se
realize aceste acţiuni (raţiunea executărilor);
d)
care
sunt
criteriile
utilizate
pentru evaluarea calităţii activităţilor cerute
(comportamentele observabile şi măsurabile
care
evidenţiază
realizarea
activităţilor
solicitate la nivelul calitativ acceptat social);
e) cum vor fi măsurate activităţile
solicitate (formele de evaluare utilizate).
Principiile nucleu care au fundamentat
elaborarea
standardelor
ce
exprimă
concepţia actual asupra conţinutului specific
al
profesiei
didactice
sunt
următoarele:
1.
Cadrul didactic este un bun
cunoscător al domeniului şi al didactici idisciplinei
pe care o predă. Cadrul didactic are capacitatea
de a prelucra, structura şi de a accesibiliza
cunoştinţele transmise, de a forma abilităţi specific
domeniului, ţinând seama de particularităţile
de vârstă individual şi de grup ale elevilor.
De asemenea, el valorifică potenţialul
educativ al disciplinei, stimulând participarea
activă şi implicarea afectivă a elevului în procesul
învăţării, proiectează şi aplică strategii eficace
şi atractive în raport cu scopul şi conţinuturile
propuse, concepe şi utilizează multiple forme şi
tipuri de evaluare a realizărilor elevilor, punând
accent pe evaluarea formativă şi pe autoevaluare.
2.
Cadrul
didactic
cunoaşte
elevul şi îl asistă în propria dezvoltare
Cadrul didactic foloseşte instrumente
eficiente de cunoaştere a personalităţii elevului,
precum şi a influenţelor mediului şcolar, familial
şi social asupra dezvoltării sale, îşi fundamentează
proiectarea activităţii pe rezultatele obţinute
prin demersul cunoaşterii elevilor, selectează şi
accesibilizează cunoştinţele specific disciplinei
predate în funcţie de capacităţile de învăţare,
nevoile
şi
aspiraţiile/interesele
elevilor.
Cadrul didactic recunoaşte, utilizează şi

promovează valori social-umane, moral-civice,
cognitive, cultural şi spirituale. El oferă şanse egale
pentru integrarea şcolară şi socială a tuturor elevilor,
dezvoltă comunicarea, cooperarea şi competiţia
în cadrul grupului de elevi pe fondul existenţei
încrederii, respectului reciproc şi al gândirii pozitive.

Este
de
aşteptat
ca
utilizarea
standardelor
pentru
profesia
didactică
să determine creştere a calităţii actului
educaţional, aducând următoarele beneficii:
1.Asigură
elevilor
şanse
mai
mari de a primi o educaţie de calitate, iar
profesiei didactice recunoaşterea meritată;
2.Devin un reper esenţial pentru asigurarea
calităţii programelor de formare iniţială şi continuă;
3.Reprezintă criterii de evaluare externă
asupra „produsului” instituţiilor de pregătire
iniţială şi continuă a cadrelor didactice;
4.Oferă fiecărui cadru didactic o
viziune
coerentă
asupra
performanţelor
profesionale la care ar trebui să se ridice;
5.Determină
efecte
positive
în
conceperea şi realizarea managementului şcolar;
6.Permit
identificarea
şi
recunoaşterea cadrelor didactice performante.
Bibliografie:
PEDAGOGIA
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PRIMAR
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PREŞCOLAR,
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Transdisciplinaritatea la clasa I
Prof. înv. primar Adriana Istrate-Ștefănescu

Clasa I reprezintă, pentru elevi, primul
contact de lungă durată alături de un grup în care
aceștia încep să își dezvolte personalitatea și
intelectul. Copiii încep o nouă aventură alături de
noii colegi și de o învățătoare care îi va ajuta să
învețe lucruri noi și să se integreze mai departe
în viața de școlar. Activitățile transdisciplinare
presupun abordarea integrată a curriculumului prin
centrarea pe probleme ale lumii reale în context
cotidiene, urmărind dezvoltarea competențelor
pentru viață.
Abordarea integrată a curriculumului
solicită crearea de conexiuni între competențe/
unități de competențe dobândite disparat, în
cadrul diferitelor discipline. O asemenea abordare
nu se mai centrează pe discipline, ci le transcende,
subordonându-le copilului – subiectului formării.
Activităţile transdisciplinare pe obiectele

plastică, cu diverse peisaje de toamnă, covor de
frunze, coş cu fructe, în grădina de legume etc.;
ştafete ale anotimpurilor şi concursuri, în cadrul
orelor de educaţie fizică.
Asemenea activităţi sunt deosebit de
atractive pentru cei mici, cărora le place orice este
conceput sub formă de joc, stimulează, în acelaşi
timp, interesul elevilor pentru învăţare, se sprijină
pe structurile oferite de disciplinele de învăţământ,
dar permit o libertate totală faţă de acestea.
Intrarea copilului în şcoală este un moment
unic. Dar nu pentru toţi este un moment plăcut.
Pentru unii, aceasta creează tensiuni interioare,
întrebări care îşi caută răspuns. Cu toate că îşi
doresc să m eargă la şcoală, lipsa de familiaritate
a locului, a colegilor şi cadrelor didactice cu care
vin în contact îi face pe unii copii să manifeste o
stare de anxietate în momentul când se despart de

de învăţământ au cuprins, pe lângă cunoştinţele de
citire şi scriere din abecedar, colectarea de flori şi
frunze, convorbiri despre chipul toamnei şi roadele
pământului în acest anotimp; exerciţii aritmetice
despre plecarea păsărilor călătoare spre ţările
calde; cântece şi dansuri inspirate de acest anotimp;
confecţionarea de colaje din frunze, flori şi seminţe
de sezon în cadrul orelor de abilităţi practice; desene
în culori şi acuarele, în cadrul orelor de educaţie

părinţii sau de bunicii care i-au condus la şcoală.
După cei şapte ani de-acasă, mai nou şase ani,
şcoala are un rol primordial în asigurarea educaţiei
copiilor. Precum bine se ştie, educaţia este o acţiune
la care îşi dau concursul toţi factorii implicaţi:
şcoala, familia, comunitatea locală, întreaga
societate. Colaborarea acestora ,în primul rând, între
şcoală şi familie, este de importanţă primordială.
Învăţătorul este şi va rămâne izvorul viu pe
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un drum cu multe cărări întortocheate, până la ţinta
reuşitei. Învăţarea de tip şcolar îşi are rădăcinile
în formele de experienţă spontană ale vârstei
preşcolare, care se împletesc când cu jocul, când cu
învăţarea intuitivă şi abstractă, ori cu unele forme
elementare de muncă. Cu cât copilul este mai mic,
cu atât este mai mare rolul proceselor senzoriale
şi al acţiunilor practice în învăţare şi cunoaştere.
Învăţarea la vârsta şcolară mică se distinge
prin aceea că îl pune pe copil în faţa necesităţii

unor acţiuni de confruntare cu experienţele sale
anterioare, asimilarea de noi abilităţi şi cunoştinţe
şi comparare a lor cu etaloane şi modele stabilite.
Transdisciplinaritatea constituie asdpenru
elevi, oportunitatea de a învăţa să cunoască, de
a învăţa să facă, de a învăţa să trăiască împreună
cu ceilalţi. Desigur, complexitatea activităţilor
transdisciplinare sporeşte în următorii ani de
şcoală, resursele acestora fiind inepuizabile.
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VI. Limbi străine
Looking Slowly Downwards

de Andrew McAllister

Looking Slowly Downwards ! ! !
Say you ! Is that you You ?
Yes this is You, is that you Me ?
Yes, this is Me , You.
How do you do You ?
Fine Me, and you ?
I’m fine too You !
Saw Yesterday yesterday You.
Was he with Tomorrow Me ?
No, not yesterday,
But later on today they maybe.
Because Yesterday and Tomorrow,
Wants to meet you and me today !
I saw Last Week this week Me.
Was he with This Week You ?
No, I think Last Week was with Yesterday Me.
And This Week was with Tomorrow too !
So This Week and Last Week can meet,
With Yesterday and Tomorrow and you and me !

Cu privirea lunecând
Traducere de prof. Cristina Frânculescu
Tu să –mi spui! Este acesta chiar Tu?
Și dacă da, este – acesta chiar Eu?
Fără tăgadă, acesta e Eu, acesta e Tu!
Ce mai faci Tu? Eu bine, dar Tu?
Mie mi- e bine cu Tu!
Ieri l- am văzut pe Tu de ieri.
Să fi fost cu Eu cel de Mâine?
Nu, ieri nu, Dar poate azi, mai târziu.
Fiindcă Ieri și cu Mâine Vor ca azi Tu să - ntâlnești
pe Eu!
Săptămâna trecută am întâlnit pe Eu de săptămâna
asta.
Era cumva el cu Tu de Săptămâna asta?
Și săptămâna asta se – nsoțea și cu Mâine!
Înlesnind întâlnirea Acestei Săptămâni cu
Săptămâna Trecută,
Cu Ieri și cu Mâine, cu Eu și cu Tu!
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Engagement
Taisia Irina Stoean,
Clasa a V-a A
Coordonator, prof. Nicoleta Grozav
Quels que soient notre genre ou couleur
Peuple, religion ou demeure,
Pays ou continent,
De la Nature on est tous conscients.
Nous, on n’est que des enfants
Toujours le cœur en joie,
On a une grande force, pourtant
A jamais vivante, telle une flamme :
Nous sommes tous très rapprochés,
Pour un monde en sécurité.
On prend ici un engagement,
Pour notre vieille Terre :
Que nous ayons un avenir
Toujours vert et immortel,
Que nous protégions la Nature,
Que la Terre soit sauvée,
Que le Soleil brille au-dessus,
Que l’espoir de vie règne sur nous!

The Price of Unicity
Bogdan Fâciu
				
Clasa a XI-a C
Coordonator, prof .Nicoleta Bardașu

				

The World. It’s a simple place. A simple
routine. Wake up, go to work, come home, sleep,
repeat. I know why that is it! He knows why that
is it, she knows why that is it, we all know why!
It’s like pouring hot, molten steel into a mould. You
give it form but lose all its potential. You make it fit,
when you could do so much more with it.
Ladies and gentlemen, each day we give our
life a purpose! For most of us, it’s just a matter of
pushing through. To muscle our way back in our
bed. To wait out the wage day so we can be happy
for one afternoon with our hard-earned free time.
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We might be thinking that we are different,
because we get paid more, because we work different
hours, even because we have a nicer roof over our
heads. But, the mould is just the same fit.
Because it’s a machine. It’s a machine that
doesn’t operate on money or time, but on human
effort. It takes us in from the moment we are able
to work, shows us how it’s done and until we die it
keeps beating us, denting us, making us work not for
a community but for a system few of us truly know
and understand.
“Because we don’t need to understand!”
“Why does it all matter?”
The world’s been around for 4 billion years,
what difference does eighty years make? Forty if
you work hard enough.
Now we just stand straight up, tie our ropes
and take the plunge into the abyssal machine.
Still, I’m alive, I’m working, I have a home.
Why does it matter?
And so we ask ourselves whatever unicity
is…
And even if we knew, what would it matter?
IT DOESN’T!!
It doesn’t matter how blessed we think we
lived, that we left our kids with something behind,
we’ve been around for thousands of years, what
difference does one mere life have when we tie the
knot and jump into the machine?
So, if it doesn’t matter, why worry?
Why worry about the system, the machine?
It surely doesn’t worry about you, yet it will take
and also give you everything. It means nothing to it
after all.
You shouldn’t worry. You worry about
yourself and those you hold dear. Will it matter in a
thousand years that you smiled? No. Will it matter
now, yes!
Worry about today! Worry about your
current experiences! Cause by the time tomorrow
comeS, it’ll already be today again.
Unicity isn’t something expensive… but it’s
damn hard to obtain.

It doesn’t cost money; it doesn’t cost talent.
It doesn’t cost anything. And maybe that’s why so
few actually desire it. Because they simply have
to not care. To accept that the future won’t care
about you in thousands and millions of years. But
the present does. You’re everything to the present.
You make the present. And the present is the cost of
unicity.
Experience builds personality. Personality
builds you. So, who are you? Oh, well I don’t know,
I don’t even know your names, but someone does…
you!. You know who you are! There’s still material
in you. You simply have to change the mould. You
simply have to stand out from those too scared to
pay such a price.
It dents you, so you try to dent it. Fight back
little by little, but fight how you want. Fight with
pride, fight with dignity, fight in your way, because
only like this, you will succeed. And when, finally,
the swan has room to spread its wings, you will
know it was worth the pain. Truly something out of
the mould. Not for the future and those that won’t
remember to lay flowers on your graves. But for
yourselves. For you, who live now. In this present,
in this little corner of time and space.

Classroom Token Economy

			

By Cristina Frânculescu,
Teacher of English

In nowadays modern classroom teachers
may face many and various challenges. Among
these it is worth mentioning:
1) Balancing diverse learning needs
Every student who walks through the
classroom door is different. Some struggle with
languages and need extra help. Some learn really
well when they read a text, and others when they
listen to a lecture or when they work the problems
out on their own. There is also the need to satisfy a
slow learner and quick learner. The way to handle
this challenge is called differentiation—meaning to
put as many ways of learning into a lesson as the
teacher can. Teachers are forced to bring in a lot
of creativity and diverse strategies which in turn
VI. Limbi străine
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require additional preparation time.
2) Technology
The students in today’s classrooms are true
digital natives, are more technologically advanced
than many teachers, putting educators at a decided
disadvantage in the classroom. However, a student’s
love of technology also tends to distract him from
his schoolwork. When teachers don’t have the
techno-savvy to compete with those devices, by
bringing education and technology together, it can
be difficult to keep students’ interest and attention to
properly teach new concepts.
3) Children needing special support
Diagnosis, or even worse, lack of diagnosis,
of learning needs is more prevalent now than it ever
was, with more and more children with specific
special educational needs integrated in standard
classes. Teachers are helpless and hopeless without
having been properly informed and trained in the
complex field of special needs education.
All the above mentioned can easily
become classroom distractions, making students
inattentive or disruptive. One tangible, excellent
way to encourage appropriate student behavior is by
implementing a token economy.
What is a Token Economy?
Psychologists, school counselors and
teachers can use a token economy as ”a behavior
modification system that utilizes some form of token
to encourage the increase of desirable behavior, such
as temper control and interpersonal interactions,
and the decrease of undesirable behavior”. Tokens
are provided immediately following display of the
desired behavior, and are collected and eventually
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exchanged for a reward which usually are desired
privileges.
A token economy is a very flexible reinforcement system. It can be tailored to all age groups,
time frames, and reward levels.
How does Token Economy work?
Token economies offer consistent reminders
of goals obtained and the promise of a highvalue reward. The desire for tokens is a learned
association. The tokens have no intrinsic value; their
importance rests purely in what can eventually be
obtained by collecting them. Tokens are merely a
“marker” or reminder of success, and the more the
students collect, the greater or more desirable are
their behavioural choices.
Raymond Miltenberger has compiled a
list of seven steps to be taken by teachers when
implementing a Token Economy:
1) Determining the target behavior. In the
classroom, target behaviors may include working
quietly, speaking only when asked, asking for
permission to do something, etc.
2) Choosing the tokens to be used. Tokens
should be simple, inexpensive, reusable, difficult
to duplicate, easy to maintain, and simple to secure
or transport. Educators must ensure that tokens
only send positive messages – no humor or visual
references that might harm someone emotionally or
psychologically. Tokens can be on a child’s person
(students may take turns to do this) or on a chart in
the classroom (gold stars or stickers). What matters
most is that the token is appealing and helps make
the system “real” for students.
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3) Selection of the final rewards (items that
can be obtained by trading in the tokens). These are
called the backup reinforcers. Backup reinforcement
items can be tangible, such as play time, movie time,
a Valentine’s Day party or other enjoyable activities.
4) Determining the reinforcement schedule.
Teachers should remember that the goal is to
decrease the amount and/or frequency of rewards,
while encouraging the students or participants to
increase the complexity of their behavior.
5) Determining the exchange criterion.
This is the number of tokens required to obtain a
given reward. Exchange criterion can include larger
reward choices for greater numbers of tokens. If
participants cannot hope to earn a high-value prize
within a reasonable amount of time, motivation to
participate will decrease, and your token economy
will be unsuccessful.
6) Specifying a time and place for token
exchange. Exchanges outside of the appointed
time(s) are not to be allowed. Participants must
observe all the rules regarding the token economy to
obtain rewards. In fact, if the teacher has trouble with
participants who want to “shop” at inappropriate
times, he can implement a loss-of-token penalty
for doing so. This “token loss” is a specified rate
of token loss per incident of undesirable behavior
(or behaviors) meant to be reduced or eliminated.
Behaviours such as disrupting or throwing things
are excellent examples of target behaviors to attach
to a response cost component.
There are a few more key elements required
for a successful Token Economy:
1) Ensuring that everything is explained
beforehand in simple terms appropriate for the age
group in question.
2) Making sure that students know what
you expect of them. The classroom rules presented
should be positive, specific and concise. They can
be posted in the classroom or distributed for students to sign. It should also be spelt out what will
happen if students do not meet expectations.

3) Listening to students’ suggestions. When
building the foundation, the teacher may draw from
students’ and other teachers’ past classroom experiences. Asking students to make suggestions about
what should be expected of them and how misbehavior should be addressed often makes them more
responsive to rules they helped create.
4) Clearly defining the number of tokens
awarded or lost per incident, and when tokens will
be awarded. Initial requirements and opportunities
to earn tokens should be more numerous, and tokens
easier to obtain, at the start, and become more
difficult to earn, and less frequently distributed, as
the system progresses; however, it is important to
remember that raising the bar too high, too quickly,
will discourage students and lead to failure of the
token economy system. Goals and rewards require
adjustment throughout the system – the goal is to
gradually increase the requirements as the children
become proficient in exhibiting target behaviors
without setting goals out of reach. In research, a
situation where the requirements are so difficult
that no one can perform well is called a floor effect.
Essentially, the participants can’t “get off the floor”
because the requirements are too extreme. The
ceiling effect is the opposite - requirements are set
so low that everyone “reaches the top” too quickly.
Both floor and ceiling effects must be avoided for a
token economy to be successful.
5) Another important element is the backup
reinforcer. Token economies work best when the
participants have a say in the options for rewards.
After all, if the children aren’t interested in the
“ultimate” prize, they certainly won’t be motivated
to participate.
6) Modeling positive behaviour.
Occasionally, teachers may have to remind
themselves to follow their own rules. For example, if he asks students not to drink beverages in
class, he should refrain from keeping a cup of coffee on his desk, even if he does not drink it during
class!!
VI. Limbi străine
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7) Encouraging! When the teacher praises
students who are excelling, he must not forget to
encourage those who are trying, but struggling.
These students often lack confidence and need more
positive reinforcement.
8) Showing respect for students is essential
and it includes listening to their needs and
preserving their dignity. It also means living up to
their expectations of the teacher, such as returning
corrected homework in a timely fashion.
9) Addressing student behaviour in a
consistent manner. Not shifting strategies when
misbehavior occurs, to students, may show a lack of
decisiveness.
10) Keeping students busy and challenged.
Busy students are far less likely to exhibit disruptive
behavior. If students are not working at appropriate
levels, boredom and frustration often lead to their
acting out.
11) Lastly, it is crucial that rewards are gi
ven or taken immediately following the behavior. If
not, the association will weaken (or never develop
at all), and the token economy will be ineffective (or
fail completely).
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Ending a Token Economy
In the classroom, there is no need to create
an end plan – the system will end naturally as
the school year comes to a close. Creating an
environment in which students know and follow
the rules is challenging, but not impossible. With a
little patience and perseverance, any teacher can lay
a foundation for respect and positive behavior in the
classroom that lasts all year.
References:
1) Ayllon, T., Azrin, N.H., 1986, The Token
Economy, Appleton- Century- Crofts, New York
2) DiGuilio, Robert, 2000, Positive
Classroom Management, 2nd Edition. Thousand
Oaks, CA,: Corwin Press.
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VII. Științe
,,Echilibrul european” sau ,,Echilibrul
Marilor Puteri”?
Ce a reprezentat, de fapt, Congresul de la
Viena?

Georgiana Prisacaru,
Clasa a X-a E
Coordonator, prof. dr. Nicoleta Zărnescu

Aproape că, printr-o lege a firii, în fiecare
secol pare a se ivi un stat cu puterea, voința
și imboldul intelectual și moral de a modela
întregul sistem internațional în conformitate cu
propriile sale valori. Secolul al XVII – lea a adus
o Franță care, sub cardinalul Richelieu, a introdus
abordarea modernă a relațiilor internaționale
bazate pe statul-națiune și motivate de interesele
naționale ca scop ultim. În secolul al XVIII – lea,
Marea Britanie a elaborat conceptul de echilibru
al puterii, care a dominat diplomația europeană
pentru următorii 200 de ani. În secolul al XIX –
lea, Austria lui Metternich a reconstituit unitatea
Europei, iar Germania lui Bismarck a demontat-o,
dând o nouă formă diplomației europene, aceea a
unui joc al politicii de forță, jucat cu sânge rece. Cu
siguranță, nicio altă țară nu a influențat relațiile
internaționale din secolul XX atât de hotărâtor
și, în același timp, ambivalent, precum au făcut-o
Statele Unite.
Conceptul de ,,o nouă ordine mondială”
are la bază o politică a echilibrului, definită drept o
orientare politică spre afirmarea interdependenței
dintre diferitele țări europene și evitarea
hegemoniei unui stat asupra întregului continent.
Apărută pe baza universalismului medieval, se
manifestă mai ales începând cu secolul al XVIII –
lea, prin tratate de garantare, salvgardarea statu quoului, print-un joc al alianțelor și prin conferințele
de ,,concert european”.
După înfrângerea lui Napoleon, învingătorii,
adică cele patru Mari Puteri (Prusia, Rusia, Marea
Britanie și Austria), organizează Congresul
de la Viena, știind că harta Europei trebuie
redesenată. Aplanarea consecințelor războiului și
a frământărilor revoluționare din ultimul sfert de
secol era o sarcină dificilă în sine, dar Marile Puteri
aveau planuri mari: crearea unui nou sistem politic
în Europa. Fostul sistem fusese stabilit cu un secol
în urmă, prin pacea de la Utrecht din 1713. Bazat
pe ,,principiul balanței puterilor”, acest sistem
avusese nevoie de două alianțe militare aflate în
opoziție (conduse inițial de Franța și Austria).
În schimb, învingătorii din 1814 doreau un „sistem
al păcii”. Trebuia să existe, așadar, un singur bloc
politic în Europa. Asta a dus la întrunirea unui ciclu
de conferințe periodice în statele europene:așa

zisul ,,sistem al congreselor”, care a funcționat
cel puțin până în 1823. A fost prima încercare din
istorie de a construi o ordine continentală în baza
cooperării dintre marile state.
,,Congresul nu merge, dansează” spunea
bătrânul prinț Liegne, supraviețuitor octogenar al
fastului diplomatic al secolului trecut, din culisele
adunării. Și pe bună dreptate, căci acesta apărea
în ochii contemporanilor mai degrabă ca o mare
sărbătoare a Vechiului Regim reînviat, decât ca o
adunare organizată pentru a se discuta restaurația
Europei. În realitate, participarea delegațiilor venite
dintr-o mulțime de țări era o păcăleală. Micile
Puteri erau ținute departe de dezbateri. Lungile
și înflăcăratele tratative s-au purtat în secret între
reprezentanții Austriei, Rusiei, Prusiei și Marii
Britanii. Împăratul Austriei, Francisc I, a oferit
nenumărate distracții delegaților care nu luau parte
la negocieri. Aceștia au continuat să danseze și să
participe la dineuri, în timp ce o mână de politicieni
decidea soarta Europei. Până în iunie 1815,
recepțiile, balurile mascate, vânătorile de proporții
s-au succedat unele după altele fără întrerupere.
În mod paradoxal, această ordine
internațională, care a fost creată în numele
echilibrului puterii încă de la început, s-a sprijinit
în cea mai mică măsură pe putere pentru a se
susține. În mare parte, această stare de fapt unică
a apărut deoarece echilibrul era atât de bine gândit,
încât nu putea fi răsturnat decât printr-un efort de
o amploare prea dificil de realizat. Însă cel mai
important motiv a fost acela că țările continentului
erau unite printr-o conștiință a valorilor comune.
Nu a fost numai un echilibru fizic, ci și unul moral.
Puterea și dreptatea se aflau în reală armonie.
Reprezentanții celor 4 Mari Puteri au realizat
ceea ce-și propuseseră să facă. După Congresul
din 1815, Europa a trăit cea mai îndelungată
perioadă de pace cunoscută până atunci. Vreme de
40 de ani nu a mai avut loc nici măcar un război
între Marile Puteri, iar după Războiul Crimeii din
1853-1856, nici în următorii 60 de ani.
Fiind considerat unul dintre cele mai
stabile sisteme internaționale, cel rezultat în urma
Congresului de la Viena a avut avantajul de a fi
perceput uniform. Astfel, noul echilibru european
a fost hotărât de oameni de stat aristocrați, care
vedeau la fel punctele intangibile și care au căzut de
acord asupra chestiunilor fundamentale. Realizarea
unui echilibru al Marilor Puteri a influențat decisiv
și reconstrucția Europei. Gândită și creată de
doar câțiva oameni politici, Europa viitorului se
inspira din Europa trecutului și aducea în prim-plan
un simț comun al dreptății, ce reducea dorința de
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a folosi forța. Europa viitorului apare în secolul
al XIX – lea ca o rezultantă a Marilor Puteri cu
forțele mai mici ale continentului. Previziunile
Congresului de la Viena sunt acum în antiteză cu
evenimentele desfășurate în a doua jumătate a
aceluiași veac. Stabilitatea puterii europene creată
de reprezentanții de seamă ai celor 4 Mari Puteri
a fost ușor desființată de destrămarea unității
existente între ele. Așadar, ceea ce se dorise a fi un
,,echilibru european” a fost, de fapt, un ,,echilibru
al Marilor Puteri”, pe care așa cum l-au făcut să
apară, l-au făcut mai apoi și să dispară.
Bibliografie:
1.
Henry Kissinger, Diplomația, Editura ALL,
București, 2018

2. Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol.
III, Institutul European, Iași, 1998

Expansiunea Universului
			
Iulia-Maria Roșu

Clasa a X-a B
Coordonator, prof. Decebal Dragoș Florescu

Conceptul descris de existența unui univers
care evoluează treptat a fost respins de unele din cele
mai geniale minți pe care le-a cunoscut vreodată
știința, printre care și Albert Einstein. Totuși,
această idee s-a dovedit a fi adevărată, lăsândune pe noi să ne întrebăm care vor fi consecințele
acestui fenomen în final.
Ideea unui univers static, general valabil
și neschimbat, era oarecum reconfortantă pentru
majoritatea oamenilor, nefiind luată în serios
și fiind catalogată drept o problemă de religie
sau metafizică. Teoria acceptată era cea a unui
univers ce a evoluat de la Big Bang către o stare
de echilibru aparent, oprindu-se la dimensiunile
atinse. Această convingere a dus la pierderea unei
șanse extraordinare în știință, fiind respinsă și
neintrodusă în teorii și formule.
Un astfel de exemplu îl reprezintă Teoria
Generală a Relativității, formulată de Einstein în
1915. Ea descrie un univers dispus sub forma unei
țesături din dimensiunile spațiului și a timpului,
în care gravitația reprezintă pur și simplu urmări
naturale ale deformării geometriei spațiului de
către masa obiectelor. Să luăm, drept analogie,
cazul unei hârtii de cauciuc. Presupunând că nu se
rupe, se plasează o minge pe suprafața acesteia,
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astfel fiind observabilă deformarea pe care masa
mingii o impune asupra foii de cauciuc. În urma
acestei transformări, se formează o traiectorie curbă
în jurul obiectului. Teoria Generală a Relativității
susține faptul că un corp care va intra în câmpul
gravitațional al mingii va urma, pur și simplu,
traiectoria cea mai dreaptă ce este descrisă de foaia
de cauciuc. De menționat este faptul că acest
exemplu este unul parțial, dat fiind că foaia de
cauciuc reprezintă dimensiunea spațiului, care este
curbă, neincluzând și dimensiunea timpului, așa
cum este menționat în teorie.
Calculând rezultatele ecuației date de teoria
sa, marele om de știință realizează faptul că
soluțiile rezultate descriu un univers ce evoluează,
schimbându-se în timp. În loc să ia în considerare
această ipoteză, acesta decide să introducă un
termen numit constanta cosmologică, al cărei rol
era să echilibreze forța de atracție dintre corpurile
din univers, trăgând țesătura spațiu-timp în
partea opusă, astfel garantând un univers static.
Constanta cosmologică este notată în ecuația lui
Einstein cu litera greceasca lambda ʎ, cu valoarea
1.1056X10^(-52) m^(-2). Cu toate acestea, Einstein
abandonează ideea folosirii constantei cosmologice
când Edwin Hubble reușește să demonstreze că
universul este într-o continuă expansiune. Acesta
numește introducerea constantei cosmologice ca
fiind ,,cea mai mare greșeală a vieții sale’’.

		

Revelația extrem de importantă ce are ca
subiect de studiu expansiunea universului a
rezultat din observația lui Hubble ce viza faptul
că toate galaxiile păreau să se îndepărteze de
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se deplasează cu o viteză mai mică, sunetul va
părea mai înalt și mai intens când se apropie în
comparație cu momentul în care se îndepărtează,
când sunetul pare mai grav. Astfel, atunci când o
stea sau o sursă de lumină este în poziție de repaus
față de pământ, undele sale sunt normale, însă
atunci când se mișcă, acestea par alungite/întinse
(când se îndepartează de noi, această mișcare fiind
asociată cu culoarea roșie) sau comprimate (când
sursa de lumină se apropie de galaxia noastră,
culoarea caracteristică fiind albastru). Folosind
interpretările cunoscute ale fasciculelor de lumină,
Hubble și partenerul său,Vesto Slipher, încep în
1912 să studieze liniile spectrale ale nebuloaselor.
Rezultatele se dovedesc a fi foarte clare- după 13 ani
de cercetări, se găsiseră 43 de galaxii cu deplasare
spre roșu, în timp ce numai două păreau să se
apropie de galaxia noastră. După încă patru ani de
cercetări, concluzia finală a fost că fiecare galaxie
pare să se îndepărteze de cealaltă și, implicit, de a
noastră, astfel că rezultă că universul se află într-o
continuă expansiune.
O întrebare logică la observațiile lui Hubble
o reprezintă reciproca- dacă universul se află
într-o continuă expansiune, în ce poziție aparentă
unele față de celelalte se aflau galaxiile în trecut?
Viteza de expansiune a universului a fost definită
din formula V=H x R, unde R reprezintă distanța
galaxiilor față de pământ și H este constanta lui
Hubble, numeric egală aproximativ cu 70 km/s/mpc
(mpc reprezentând abrevierea de la Megaparsec,
o unitate de măsură egală cu 3.6 ani lumină, adică
aprox. 34058629701290 km). Din această viteză
rezultă că acum 15 miliarde de ani, galaxiile erau
la o distanță foarte mică una față de cealaltă, un
argument în favoarea ipotezei că universul a început
printr-o mare explozie, cunoscută drept Big Bang.
Descoperirea lui Hubble deschide uși noi cu
privire la soarta universului, ce rămâne o dezbatere
activă în știință. Până acum există mai multe teorii
cu privire la posibilele scenarii în care se poate
încheia evoluția universului. În primul rând, există
ipoteza intitulată Big Crunch, adică o singularitate
de la sfârșitul universului. Practic, toată materia
din univers se prăbușește în propriul său centru
gravitațional, creându-se un punct cu densitate
infinită. Un alt scenariu luat în considerare este Big
Rip, sau Marea Ruptură, care descrie efectul pe care
l-ar avea expansiunea continuă a universului. La un
moment dat, materia se va sfâșia, întrucât raportul
dintre presiunea energiei întunecate și densitatea

energiei va fi mai mic decât -1.
Așadar, problema expansiunii universului
a reprezentat o mare dilemă, ce a încurcat chiar și
cele mai luminate minți ale secolului XX, dar care
este un factor cheie în determinarea sorții sale, dat
fiind faptul că acest concept face înțelegerea evoluției cosmice mai ușoară și mai clară.

BIBLIOGRAFIE
-Stephen W. Hawking- Universul într-o coajă de
nucă, Editura Humanitas, București, 2004;
-Stephen W. Hawking- Scurtă istorie a timpului,
Editura Humanitas, București,1994.

VII. Științe

52

Vitamina D.C.____________________________mai 2020

Utilizarea unui micro:bit în fizică

Prof. Crina-Cătălina Muraru
Prof. Dragoș-Decebal Florescu

Subiect: Determinarea vitezei cu care se deplasează un autovehicul.
Descriere: Elevii învață să determine
viteza cu care se deplasează un autovehicul între
două porți aflate la distanța de 1 m și cum se utilizează pinii unui micro:bit pentru a depista trecerea
autovehiculului prin dreptul fiecărei porți.
Obiective:
1. Să înțeleagă fenomenul fizic.
2. Să înțeleagă cum poate fi utilizat un senzor
în determinarea vitezei.
3. Să aplice strategii de gândire pentru
rezolvarea sarcinii de lucru.
4. Să poată programa un micro:bit în timp real.
Durata Secvență de
(min) lecție

Prezentarea noțiunilor de fizică utilizate în lecție:
Cele două porți se regleză pentru a deveni sincrone.

Prezentarea blocurilor folosite pentru utilizarea micro:bit-ului:
show leds

Pinul 0 va fi activat la momentul T0
Pinul 1 va fi activat la momentul T1

Viteza

m/s

Observații

Discuție facilitată de profesor:
Determinarea
vitezei

Prezentare
PowerPoint

Prezentare și discuții: Cum se determină viteza cunoscând
distanța și timpul?

10

Discuție facilitată de profesor:
Utilizare
micro:bit

Platforma
microbit.org

5

Împarte clasa în Cutia cu
materiale
echipe.
Echipele primesc Laptop
materialele de
lucru.

25

Lucrul în echipă

Întreabă: Care este modul de determinare a timpului de deplasare între două porți.
Realizarea schemei.
Discuții: Profesorul întreabă elevii care este rolul blocurilor
folosite pentru: activarea pinilor, afișarea valorilor pe micro:bit, crearea variabilelor, calcularea timpului de deplasare.
Cutia cu materiale: carton, folie de aluminiu, autovehicul de
jucărie, micro:bit împreună cu toate accesoriile, laptop.
Crearea echipelor: Profesorul creează echipele random –
utilizând numerotarea din 5 în 5 sau altă metodă distractivă.
Aranjează mesele în clasă pentru ca fiecare echipă să poată
lucra.
Mod de lucru: Profesorul decide dacă echipa își poate
împărți sarcinile de lucru sau lucrează împreună

Schema
machetei
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Prezentarea
lucrărilor
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Mod de lucru: Profesorul decide dacă echipa își poate
împărți sarcinile de lucru sau lucrează împreună.

Declararea și ințializarea
variabilelor.

running time

event timestamp

show number

Pornirea cronometrului.

Oprirea cronometrului.

Afișarea unei valori pe matricea micro:bit-ului.

C.N. „Ferdinand I” – Centrul autorizat
de testare ECDL

Prof. Mihaela Cătărău
Prof. Crina Muraru

Ce este ECDL?

Permisul european de conducere a
computerului (ECDL – European Computer
Driving Licence) este cel mai răspândit program de
certificare a competențelor digitale, recunoscut la
nivel internaţional în 150 de ţări, și numără, până
în present, 13 milioane de persoane înregistrate
în program. Permisul ECDL oferă deţinătorului
său o bază standard de cunoştinţe IT, necesară în
noua societate informaţională ce se află în continuă
dezvoltare. Cu ajutorul Permisului ECDL vă puteţi
creşte gradul de mobilitate profesională şi puteţi
utiliza calculatorul în mod eficient şi productive,
indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de
activitate.
Permisul ECDL obţinut este valabil pe o
perioadă nedeterminată, competenţele digitale fiind
certificate pe viaţă, în conformitate cu programele
analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare
la momentul susţinerii examinării.
În afara Europei, programul ECDL este
cunoscut drept ICDL - International Computer
Driving Licence.

Cui se adresează ECDL?

5

Eveniment care se va declansa
când pinul este activat.

Timpul final T = T1 – T0
Distanța dintre cele două porți este D = 1 m

set item to

on pin pressed

Afișează o imagine pe matricea micro:bit-ului.

Resurse

5
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Permisul european de conducere a
computerului (ECDL) a fost creat astfel încât să îi
ajute pe deţinătorii acestui certificat atât în carieră,
la şcoală, cât şi în viaţa de zi cu zi. Permisul ECDL
reprezintă, pentru deţinător, o recomandare în faţa
unui posibil angajator, dovedind că are o calificare
recunoscută, relevantă şi garantată. În acelaşi

timp, competenţele digitale certificate prin Permisul
ECDL dezvoltă posibilităţile de comunicare şi de
accesare a informaţiilor şi a serviciilor în viaţa
personală.
Angajaţii calificaţi fac ca organizaţiile să
utilizeze tehnologia mai eficient, ceea ce conduce
la creşterea productivităţii şi a competitivităţii şi la
siguranţa că obiectivele operaţionale sunt atinse cu
eficacitate. Programele de certificare ECDL sunt
folosite pentru a creşte valoarea capitalului uman
la nivelul organizaţiilor şi pentru a se atinge
obiectivele de productivitate prin intermediul unor
angajaţi competenţi. Elevii şi profesorii se vor
bucura prin ECDL de o experienţă educaţională
îmbogăţită şi vor fi mult mai bine pregătiţi pentru
viaţă, muncă şi pentru studiul de mai departe.
Competenţele
IT
dau
posibilitatea
profesorilor să utilizeze tehnologia mai eficient
în procesul de predare şi astfel obiectivele
educaţionale sunt îndeplinite cu eficienţă, prin
aceasta economisindu-se timp şi crescând
productivitatea la orele de curs.

Avantaje ECDL

ECDL prezintă o serie de avantaje atât pentru
candidaţi, cât şi pentru angajatori şi pentru societate
în general. Avantajele programului ECDL:
A. pentru candidaţi:
Obţinerea unei certificări recunoscute
internaţional:
• Deschide noi oportunităţi pentru a obţine
un loc de muncă mai bun sau o bursă în
străinătate
VII. Științe
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•
•
•
•
•
•

Îmbunătăţirea perspectivelor de promovare
în carieră
Creşte competenţa, încrederea în sine şi
motivaţia
Scade probabilitatea de a pierde o ofertă de
serviciu
Oferă o bază pentru specializări ulterioare
Elevii care dețin Permisul ECDL își pot
echivala proba de Competențe digitale din
cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.
Cadrele didactice din învățământul
preuniversitar care dețin Permisul ECDL
pot beneficia de credite profesionale
transferabile şi Permisul ECDL se recunoaşte
la evaluarea dosarului pentru concursuri de
ocupare a posturilor didactice.  

B. pentru angajatori, certificatul ECDL
confirmă faptul că potenţialii angajaţi au un nivel
de cunoştinţe IT recunoscut, relevant şi măsurabil.
Printre avantajele aduse de programul ECDL
angajatorilor, amintim:
●
Îmbunătăţeşte productivitatea
• Determină reducerea costurilor de suport IT
• Creşte randamentul investiţiilor hardware în
tehnologie
• Stabilește un nivel la care se raportează
cunoştinţele IT pentru noii angajaţi
• Ajută la formarea unui nivel ridicat de
cunoştinţe IT în cadrul organizaţiei
• Ajută la motivarea salariaţilor
Programul ECDL aduce de asemenea
beneficii întregii comunităţi prin creşterea
nivelului de abilităţi IT al populaţiei, generând:
• Atragerea de investiţii
• Crearea de noi oportunităţi de afaceri
• Certificarea
aceluiaşi
standard
de
competenţă indiferent de naţionalitate, locul
de rezidenţă, educaţie, vârstă sau sex.
Examinatorii autorizați activi: Muraru Crina,
Cătărău Mihaela.

Determinarea valorii maxime

Alexandra-Maria Muraru,
Clasa a IX-a E
Coordonator, prof. Crina-Cătălina Muraru
 Dacă avem un singur număr, atunci el are
valoarea maximă și este necesară o singură variabilă
în care să păstrăm această valoare (valoarea se va
citi direct în variabila maxim):
cin >> maxim;
 Dacă avem două numere, atunci ele vor fi
memorate în două variabile (de exemplu x și y).
Determinarea valorii maxime se poate face astfel:
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Metoda 1 – Folosind funcții matematice
maxim= max ( x , y );
sau
maxim = ( x + y + abs ( x – y ) ) / 2;
Metoda 2 – Folosind structura alternativă if
if ( x >= y ) maxim = x ;
else maxim = y ;
Metoda 3 – Folosind structura alternativă if
maxim = x ;
if ( y > maxim ) maxim = y ;
Metoda 4 – Folosind operatorul condițional
maxim = ( x >= y )? x : y ;
 Dacă avem trei numere, atunci ele vor fi
memorate în trei variabile (de exemplu x, y și z).
Determinarea valorii maxime se poate face astfel:
Metoda 1 – Folosind funcția matematică
maxim = max ( max ( x , y ) , z );
Metoda 2 – Folosind structura alternativă if
if ( x >= y && x>= z ) maxim = x ;
else if ( y >= x && y>= z )
maxim = z ; else maxim = z ;
Metoda 3 – Folosind structura alternativă if
maxim = x ;
if ( y > maxim ) maxim = y ;
if ( z > maxim ) maxim = z ;
Metoda 4 – Folosind operatorul condițional
maxim=((x>=y&&x>=z)? x:((y>=x && y>=z)?
y:z));
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if ( x > maxim )
maxim = x ;
}
Metoda 2 – Inițializare cu cea mai mică
valoare din tipul de dată utilizat la declarare (int)
cin >> n ;
maxim = INT_MIN ; //se inițializează maximul cu
cel mai mic număr de tip int
for ( i = 1 ; i <= n ; i++ ) {		
cin >> x ;
if ( x > maxim ) maxim = x ; }
 Dacă numărul de valori nu este constant și
mai mare decât 3, atunci se recomandă utilizarea
structurii repetitive while în care se va realiza citire
până la introducerea valorii 0. Inițializarea se poate
realiza în două moduri: cu prima valoare citită din
cele n sau cu cea mai mică valoare din tipul de dată
folosit în declararea variabilelor.
Metoda 1 – Inițializare cu prima valoare citită
cin >> x ; // se citește primul număr
maxim = x ; // se inițializează maximul cu primul număr
while ( true ) {		
cin >> x ; // se citește câte un număr
if ( x == 0 ) break ; // dacă se citește 0,
atunci se oprește structura repetitivă
if ( x > maxim )
maxim = x ; // se actualizează valoarea
maximului
}
Metoda 2 – Inițializare cu cea mai mică
valoare din tipul de dată utilizat la declarare (int)

maxim = INT_MIN ; // se inițializează maximul cu
// cel mai mic număr de tip int
while ( true ) {		
cin >> x ;
if ( x == 0 ) break ;
if ( x > maxim ) maxim = x ; }

Tabelul Periodic – vis devenit realitate

Elina Climov, Ștefan Apostol,
Clasa a IX-a F
Coordonator, prof. Silvia Bogdăneanu

Tabelul Periodic este un foarte util
instrument de lucru și cercetare, având importanță
atât teoretică, cât și practică. Acesta este un puternic
stimulent pentru dezvoltarea chimiei, dar și pentru
descoperirea și studierea unor noi elemente întrucât
știința evoluează pe zi ce trece. Tabelul lui Mendeleev
cuprinde toate elementele în funcție de proprietățile
fizice și chimice, fiind format din 7 perioade și 18
grupe (recent a fost adăugată perioada a 8-a).
Oamenii au știut de câteva elemente chimice
ca aurul, argintul si cuprul din Antichitate deoarece
acestea pot fi găsite în natură în stare nativă și sunt
relativ simplu de extras cu unelte primitive. Totuși,
conceptul că există în lume un număr limitat de
elemente din care este compus totul a fost propus
prima dată de către filozoful grec Aristotel. Cele
patru elemente au fost pământul, apa, aerul și focul.
În timp ce conceptul unui element a fost astfel
introdus, ideile lui Aristotel și ale lui Platon nu au

 Dacă numărul de valori este constant și
mai mare decât 3, atunci se recomandă utilizarea
structurii repetitive for. În acest caz este necesară
inițializarea variabilei maxim (cu care se compară
fiecare valoare din cele n). Inițializarea se poate
realiza în două moduri: cu prima valoare citită din
cele n sau cu cea mai mică valoare din tipul de dată
folosit în declararea variabilelor.
Metoda 1 – Inițializare cu prima valoare citită.
În acest caz, prima valoare se va citi înainte de structura repetitivă for, iar celelalte n-1 valori se vor citi
în structura repetitivă for.
cin >> n ; // se citește numărul total de valori
cin >> x ; // se citește primul număr
maxim = x ; // se inițializează maximul cu primul
// număr
for ( i = 2 ; i <= n ; i++ ) {		
// se citesc celelalte n-1 valori
cin >> x ;
// se actualizează valoarea maximului după fiecare
VII. Științe

56

Vitamina D.C.____________________________mai 2020
ajutat la avansarea în înțelegere a naturii materiei.
Tabloul lui Mendeleev era o reprezentare mai
completă a relaţiei dintre elementele chimice şi, mai
mult decât atât, cu ajutorul acelui tabel, Mendeleev
a fost capabil să prezică atât existenţa altor elemente
(pe care le-a numit eka-elemente), nebănuite a exista
pe vremea sa, precum şi a proprietăţilor generale ale
acestora.
Ziua crucială pentru Mendeelev a fost
cea de 17 februarie 1869 (calendarul iulian). El
a anulat o vizită planificată la o fabrică şi a rămas
acasă, pentru a soluţiona problema modului în care
să aranjeze sistematic elementele chimice. Pentru
a-l ajuta în acest demers, el a scris fiecare element şi
principalele sale proprietăţi pe un cartonaş separat şi
a început să le aranjeze în mai multe moduri diferite.
La un moment dat, a ajuns la o formă care i s-a părut
potrivită şi a copiat-o pe o foaie de hârtie. Ulterior,
în aceeaşi zi, el a decis că este posibil un aranjament
mai bun şi l-a copiat şi pe acesta, aranjament în
care elementele similare erau grupate în coloane
verticale, spre deosebire de primul său tabel, în
care erau grupate pe orizontală. Aceste documente
istorice există încă.
La 28 octombrie 1869, Dmitri Mendeleev
prezenta oficial Societăţii Ruse de Chimie lucrarea
sa privind legea periodicităţii şi prima variantă
a tabelului periodic al elementelor. În 2019 s-au
împlinit 150 de la acest eveniment marcant în
istoria stiinței. În onoarea acestei aniversări (18692019) ne-am propus să studiem mai în profunzime
opera geniului chimist și să realizăm un sistem
periodic interactiv, aducând aportul personal prin
intermediul unui design viu colorat ce întoarce
privirile oamenilor.
Noi și colegii noștri din clasa a IX-a F
de la Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău am
decis să aducem un omagiu chimistului rus prin
conceperea unui Tabel Periodic al Elementelor, după
ce în primăvara anului precedent am avut un proiect
similar, timp în care am progresat considerabil în
ceea ce privește înfățișarea, dar și precizia
datelor științifice. Pe parcursul unei luni întregi,
colectivul s-a mobilizat săptămânal, lucrând în
echipă și aducându-și fiecare propria contribuție.
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Structura atmosferică
Director, prof. Nicu Vasile Harasemciuc

Clasa a IX-a F, anul 2019
Fiind obiectul ce susține viața ființei
umane, știința evoluează permanent, potențând
sensul existenței pe Pământ.
De exemplu, în anul 2019 au fost adăugați
încă 9 membri la „familia chimică”.
SUPERACTINIDELE
Unbinumium (Ubu)
Unbibium (Ubb)
Unbitrium (Ubt)
Unbiquadium (Ubq)
Unbipentium (Ubp)
Unbihexium (Ubh)

Numărul
atomic Z
121
122
123
124
125
126

Stratul gazos care învăluie pământul
este împărţit în mai multe straturi sferice
concentrice separate de zone de tranziţie
înguste. Ținând cont de schimbările de
temperatură cu înălțimea, atmosfera Pământului
este împărțită în cinci straturi sferice
concentrice, delimitate de zone înguste de
tranziție. Fiecare strat este o regiune în care
schimbarea temperaturii în raport cu înălțimea
are o tendință constantă. Straturile sunt
numite sfere, iar zonele de tranziție dintre
straturile concentrice sunt numite pauze. Limita
de sus la care gazele se dispersează în spaţiu

se află la o altitudine de aproximativ 1000 de
km deasupra nivelului marii. Mai mult de
90% din totalul masei atmosferice este
concentrată în primii 40 de km de la suprafața
pământului.
Straturile atmosferice se caracterizează
prin diferenţe în compoziţia chimică care dă
naştere la variaţii de temperatură. Atmosfera
terestră este constituită dintr-un amestec
complex de elemente chimice diverse, în
stare gazoasă, reţinute de forţa de atracţie
gravitaţională a planetei.

Masa
atomică
320
321
325
330
332
334

Aceștia formează GRUPA SUPERACTINIDELOR,
situată în Perioada 8, Blocul G. În prezent, acestea
se află în stadiu de cercetare din punct de vedere
fizic si chimic.
Pe lângă acestea, în sistemele periodice
moderne regăsim alte două elemente numite
Ununennium (Uue) și Unbinilium (Ubn). Acestea
au numărul atomic 119, respectiv 120 și sunt
situate in Gupa metalelor alcaline, respectiv Grupa
metalelor alcalino-pământoase.
Prin urmare, am creat aceste sisteme din
pasiune pentru chimie și cu scopul de a le oferi
colegilor noștri șansa de a aprofunda anumite
noțiuni legate de elementele chimice într-un mod
mai distractiv și mai colorat.
Bibliografie:
1.https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_tabelului_
periodic
2. Winston, Robert(2016), Misterele chimiei, Editura
Litera.

Figura 1. Atmosfera terestră.
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1. Troposfera
Troposfera este stratul atmosferic cel mai
apropiat de suprafaţa pământului şi reprezintă
cel mai ridicat procent al masei atmosferice.
Este caracterizat de densitatea aerului şi de o
variaţie verticală a temperaturii de 6°C pe km.
Temperatura şi vaporii de apă conţinuti în
troposferă descresc rapid cu altitudinea. Vaporii
de apă joacă un rol major în reglarea temperaturii
aerului pentru ca absorb energia solară şi radiaţia
termică de la suprafaţa planetei. Troposfera
conţine 99% din vaporii de apă din atmosferă.
Concentraţiile de vapori de apă din atmosferă pot
varia cu latitudinea. Concentraţia este mai ridicata la
tropice unde poate atinge 3% şi descreşte spre poli.
Toate fenomenele meteorologice au loc în
troposferă deşi trubulenţe pot exista şi în
regiunile mai joase ale stratosferei. Troposfera
înseamnă „zona de amestec”, iar acest nume
provine de la curenţii de convecţie din strat.
Limita superioară a stratului variază în inalţime între
8 km la latitudini mari şi 18 km la ecuator. Inalţimea
variază de asemenea cu anotimpurile: cea mai ridicată
fiind în timpul verii şi cea mai scazută în timpul iernii.
O zona îngustă numita tropopauza separa troposfera
de urmatorul strat, stratosfera. Temperatura aerului în
tropopauză ramane constantă cu creşterea altitudinii.

2. Stratosfera
Stratosfera este al doilea strat atmosferic. Se găseşte
între 10 şi 50 de km deasupra planetei. Temperatura
aerului în stratosferă rămâne relativ constantă până
la o altitudine de 25 de km. Apoi ea creşte progresiv
până la 200-220 K la limita superioară (~50 km).
Datorită temperaturii aerului din stratosfera
care creşte odată cu altitudinea, nu exista
fenomenul de convecţie şi are un efect
59

VII. Științe

stabilizator asupra condiţiilor atmosferice.
Ozonul joacă un rol major în reglarea regimului
termic din stratosferă, din moment ce volumul
de vapori de apă din strat este foarte redus.
Temperatura creşte odată cu concentraţia
ozonului. Energia solară e convertită în energie
cinetică când moleculele de ozon absorb radiaţia
ultravioleta rezultând încălzirea stratoseferei.
Stratul de ozon se afla între 20 şi 30 de km.
Aproximativ 90% din ozonul din atmosferă
se gaseşte în stratosferă. Concentraţia de ozon din
acest strat este de aproape 2 ori şi jumătate mai mare
decât cea în troposferă. Ozonul absoarbe radiaţia
ultravioletă cu lungimi de unda între 290-320 nm.
Aceste lungimi de undă sunt daunătoare vieţii
pentru că ele pot fi absorbite de acidul nucleic din
celule. Penetrarea excesivă a radiaţiei ultraviolete
spre suprafaţa planetei ar distruge vegetaţia şi ar
avea urmari ecologice grave. Mari cantităţi de
radiaţii ultraviolete ar duce la efecte biologice
negative cum ar fi creşterea cazurilor de cancer.
Condiţiile metereologice afectează distribuţia
ozonului. Producerea şi distrugerea ozonului
are loc în stratosfera superioară tropicală unde
este prezentă cea mai mare cantitate de radiaţii
ultraviolete. Disocierea are loc în zonele inferioare
ale stratosferei şi la latitudini superioare celor la
care se realizeaza producerea ozonului. În acest
strat se află și o zonă numită Limita Armstrong
care reprezintă altitudinea de la care presiunea
atmosferică este suficient de mică astfel încât apa
fierbe la temperatura normală a corpului uman.
Expunerea la aceste condiții rezultă în pierderea
rapidă a cunoștinței și probleme grave la nivel
neurologic și cardiovascular. La sau deasupra
liniei lui Armstrong, lichidul corporal incluzând
saliva, lacrimile și sângele va începe să fiarbă,
deoarece nici o cantitate de oxigen inhalat
administrat prin orice mijloace nu va susține
viața în acest moment. La temperatura normală
a corpului, presiunea vaporilor de apă este 6.3
kPa ceea ce înseamnă că, la o presiune ambiantă
de 6.3 kPa, punctul de fierbere al apei este de
aproximativ 37 grade Celsius. Pentru comparație,
avioanele de pasageri zboară în mod obișnuit la
altitudini de maxim 10-12 km, iar avioanele de
vânătoare au un plafonul operațional la 15-18
km.Pentru a trece de acesastă înălțime și a oferi
o imagine extraordinară asupra pămantului, fără
a te îmbarca într-o navă cosmică este nevoie de
aventuriei și aceștia au apărut încercând să facă
turism ”stratospheric”.

Colegiul Național ,,Ferdinand I” , Bacău

Sursa foto: Space Perspective
Space Perspective este o nouă companie,
care se concentrează pe trimiterea unor ”turiști” în
stratosferă, la bordul unor baloane uriașe, aceștia
urmăresc să ofere o experiență inedita, o călătorie
până la „marginea” spațiului, pentru a putea
vedea cea mai frumoasă priveliște cu Pământul.
3. Mezosfera
Mezosfera, un strat ce se întinde de la 50 la
80 de km este caracterizată prin temperaturi scazute
care ating 190-180 K la o altitudine de 80 de km.
In mezosferă, concentraţiile de ozon şi a vaporilor
de apă sunt neglijabile. De aceea temperatura e
mai joasă decât cea din troposferă sau stratosfera.
La distanţă mare de suprafaţa pământului
compoziţia chimică a aerului devine dependentă
de altitudine, iar atmosfera se îmbogateşte cu
gaze mai uşoare. La altitudini foarte înalte,
gazele reziduale încep să se stratifice după masa
moleculară datorită separarii gravitaţionale.

4. Termosfera
Termosfera este situată deasupra mezosferei
şi este separată de ea prin mezopauză (strat de
tranziţie), se întinde de la 80 km la aproximativ 300 km.
Temperatura în termosferă creşte cu
altitudinea până la 1000-1500 K. Această creştere
de temperatură se datorează absorbţiei de radiaţie
solară şi de o cantitate limitată de oxigen molecular.
La o latitudine de 100-200 km
majoritatea
componentelor
atmosferice
sunt încă azotul şi oxigenul. La aceasta
altitudine extremă moleculele sunt dispersate.
În 2018 a fost descoperită nouă formă de
auroră boreală, care a fost numită ‘’dune’’, a fost
descoperită de pasionaţi finlandezi, alături de oameni
de ştiinţă de la Institutul finlandez de meteorologie
din cadrul Universităţii din Helsinki, au numit
această formă ‘’dune’’ datorită asemănării cu dunele
de nisip de pe o plajă. Culoarea lor este verde.
Într-un studiu recent, a fost analizată în sens invers
apariţia unei dune, până la punctul de origine, un
‘’canal de undă’’, creat în mezosferă, în limita
sa mezopauză. Potrivit studiului, noua formă de
auroră boreală va face posibilă o nouă modalitate
de analizare a condiţiilor din atmosfera superioară.
Minna Palmroth, cadru didactic la Universitatea
din Helsinki, a descris rezultatele cercetărilor
asupra dunelor, pe care le-a numit ‘’o descoperire
uluitoare’’, deoarece reprezintă un mecanism de
interacţiune care nu a mai fost observat anterior, între
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ionosferă şi mezosferă. Palmroth a menţionat întrun comunicat de presă al universităţii că regiunea
cuprinsă între 80 şi 120 de kilometri deasupra
suprafeţei terestre este una dintre ‘’zonele cel mai
puţin cercetate ale Pământului’’, deoarece reprezintă
o provocare pentru instrumentele de măsurare.
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5. Exosfera
Exosfera este stratul cel mai de sus al
atmosferei. Limita superioară a exosferei se întinde
până la înălţimi de 960-1000 de km şi nu poate fi
delimitată exact. Exosfera este o zona de tranziţie
dintre atmosfera Pământului şi spaţiul intraplanetar.
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VIII. Extinderi
Libertatea mea

Bogdan Dascălu,
Clasa a Vlll-a B
Coordonator, prof. Florina Opincariu
Atât timp cât eu îi respect pe cei din jur, am
libertatea de a fi eu însumi fără a fi criticat de ceilalți.
Cel mai important lucru în viață este libertatea. Toți
oamenii au dreptul la ea, cu limită.
Pe lângă libertate, am şi drepturi în calitate
de fiu, elev şi cetăţean, acasă, la şcoală sau pe stradă
iar aceste libertăţi sunt posibile doar prin respectarea
regulilor impuse de părinţi, profesori, diriginţi sau
primar.
Acasă mă pot juca pe calculator jumătate
de oră, regulă impusă de ambii părinți. La școală,
încercând să fiu un elev model, am libertatea de a lipsi
din pricina unei probleme de sănătate, am libertate
de exprimare a nelămuririlor și a cunoștințelor
acumulate doar cu obligația de a respecta un orar
impus și de a face temele.
Pe stradă am datoria de a fi un bun cetățean,
am libertatea de a mă plimba cu obligația de a
respecta oamenii și de a păstra curățenia. Într-un
singur cuvânt, eu asociez libertatea cu educația.
Prin libertate, reuşesc să mă descurc pe cont propriu
în aproape orice situație şi îmi arăt recunoştința
față de părinți, colegi, prieteni şi profesori.

Consider că libertatea ar trebui oferită și îngăduită
doar oamenilor care o merită și o prețuiesc cu
adevărat pentru că unii oameni se folosesc de libertatea proprie cu scopul de a influența în mod negativ alți oameni sau copii. Un exemplu concret este
permisiunea alcoolului sau substanțelor interzise
persoanelor sub 25 de ani. Dacă acestea ar fi interzise, mulți copii nu ar mai putea fi influențați in
medii publice.
Libertatea în lume ar trebui prețuită mai
mult și păstrată cât mai mult timp întrucât s-au împlinit 30 de ani de când regimul comunist a căzut iar
oamenii și-au schimbat modul de viață.
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Libertatea înseamnă răspundere

Ioana Tanțoș,
Clasa a VIII-a B,
Coordonator, prof. Florina Opincariu
						
				
Motto: „Libertatea
înseamnă răspundere, de aceea majoritatea
oamenilor se tem de ea.”
George Bernard Shaw
Deși mulți oameni acceptă să renunțe la
libertate în favoarea altor valori, libertatea alegerii
unui stil de viață, libertatea de exprimare, libertatea
lăuntrică (libertatea de conștiință) înseamnă
imaginație, gândire, speranță. Înseamnă sens dat
vieții. Libertatea, lipsa constrângerii, este simțită
atunci când omul este liber să-și călăuzească viața
conform propriilor planuri.
Ești liber în măsura în care ești liber să visezi,
să-ți dorești, să gândești, să spui ce crezi, să ceri și
să refuzi. Omul modern este pretutindeni înlănțuit,
întrucât el se supune constrângerilor de cum se
naște și este influențat de mulți factori din exterior:
educația, religia, familia, nevoile fiziologice,
conduita, societatea. Neputând trăi singur, izolat, se
adaptează, clădindu-și drumul, viața în colectivități,
libertatea proprie intersectându-se cu libertatea
celuilalt. Pentru a nu interveni în firul vieții cuiva
și a-i leza liberul arbitru, intervine răspunderea,
conștiința, responsabilitatea în acțiuni. Libertatea
trebuie să se supună unor legi morale, să ai dreptul
să faci ceea ce trebuie nu ceea ce vrei.
Conform definiției, libertatea este dreptul
fiecărui om de acționa conform dorințelor proprii,
fără a subjuga libertatea nimănui. De aceea,
părinții noștri trăiesc o dilemă continuă ... Câtă
libertate trebuie să ne acorde pentru a deveni
adulți independenți și responsabili, fără a ne
pune în pericol viața și sănătatea fizică, psihică și
emoțională? Răspunsul este simplu dar greu de
aplicat: e jocul de graniță, între constrângere și
libertate; trebuie să țină cont de individualitatea
fiecărui adolescent, nivelul de maturitate, gradul de
responsabilitate și experiențele de viață ale fiecărui
tânăr. Când se observă un tipar rebel, trebuie discutat
despre libertatea pe care și-o dorește, așteptările și
modalitățile de monitorizare ale comportamentului
său. În afară de discuții, contează și atenția la
problemele și nevoile adolescenților. De multe ori,
un comportament libertin se confundă cu libertatea.
E un semnal de alarma tras pentru alte nevoi:
VIII. Extinderi
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întâmpină dificultăți la școală, face parte din
grupuri suspecte, este exclus din colectiv, devine
victimă a bullyingului etc. Practic, are nevoie de
mai multă atenție și iubire și de clădirea unei
stime de sine reale.
Noi, adolescenții, în încercările constante
de a ne găsi propriul Eu, nu avem nevoie de
libertate totală, ci de ghidare constantă a părinților
și profesorilor. Să nu asiste tăcuți la căderile
noastre. Cu sisteme de referință bine alese, ne
regăsim încrederea în noi cu încurajări simple și
sincere, de exemplu: „Ai făcut bine aceasta!”, „Ai
talent la ...”, „Îți stă bine cu ce te-ai îmbrăcat azi!”.
Nu trebuie să renunțe la propria autoritate, chiar
dacă adolescenții fac remarci aparent răutăcioase,
cum ar fi „Sunteți înguști la minte!”. Trebuie să
simtă că părinții le doresc să se bucure de viață,
să experimenteze, să le acorde treptat grade sporite
de libertate, independență, așteptând de la ei
responsabilizare.
Cum spunea „adolescentul miop”, Mircea
Eliade: „Libertate înseamnă, înainte de toate,
autonomie, certitudinea că ești bine înfipt în
realitate, în viață, iar nu în spectre sau dogme. (...)
A face acte nesancționabile, nu înseamnă să fii
liber.”.

diferite feluri. Culoarea părului, hainele cu care ne
îmbrăcăm, până si tatuajele sunt forme de manifestare
a libertății, însă aceasta este o modalitate de a gândi,
de a ne dezvolta și cel mai important, de a înțelege
tot ceea ce ne înconjoară în stilul nostru unic. Dacă
mă gândesc mai mult, libertatea ne încurajează să
facem ceea ce iubim, fără a ne pune întrebarea „de
ce”. Să ne imaginăm că suntem la o intersecție de
drumuri și avem un indicator în față, ce ne arată în
ce direcții putem merge. Acesta este unul din cele
mai bune exemple de libertate și de liberă acționare.
Putem alege să mergem în stânga, să mergem în
dreapta, să ne oprim, sau să ne aventurăm singuri
pe o cale aleasă de noi, fără să ne împiedice nimeni.

Libertatea

Ștefan Filip,
Clasa a VIII-a B,
Coordonator, prof. Florina Opincariu
Libertatea – un cuvânt așa de simplu, însă nu
multă lume îi cunoaște pe deplin înțelesul. Libertatea
este un drept fundamental protejat de dispozițiile
constituționale care garantează libertatea individuală
(art. 23 din Constituție), libertatea de conștiință (art.
29 din Constituție), libertatea de exprimare (art. 30
din Constituție).
Pentru mine, libertatea reprezintă viața mea
întreagă. Sunt un copil liber, gândesc și mă exprim
liber. Pot să acționez potrivit voinței mele. Desigur
că există există anumite reguli pe care trebuie să
le respect, anumite limite impuse de normele de
conviețuire socială și legi. Omul care trăiește liber
este un om fericit, căci are capacitatea de a acționa
fără opreliști, are posibilitatea să-și valorifice
toate drepturile, interesele și aspirațiile, în limitele
impuse de lege. Albert Einstein a afirmat că „Toate
lucrurile mărețe sunt create de indivizi care pot
munci în libertate”, de unde putem trage concluzia
că fără libertate nimic nu ar fi posibil. Ca oameni, în
societate, trebuie să respectăm dreptul la libertate și
la viață privată al celorlalți.
Libertatea este percepută de oameni în
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Uneori, când anumiți oameni se referă
la libertate, se referă la libertatea de a alege. De
obicei, aceștia o asociază cu votul. Votul este un
termen ce face parte din trăsăturile regimului politic
democratic, regim care încurajează libertatea.
Totuși, și votul este o manifestare a libertății și a
opiniei personale, acesta nefiind obligatoriu iar
persoanele pot alege dacă votează sau nu. Însă
nu toate țările adoptă un regim democratic. Sunt
anumite țări în care locuitorii sunt amendați atunci
când satirizează modul de a conduce al guvernului
și nu le este permisă o liberă exprimare, jucând doar
rolul unor marionete.
Totodată, libertatea mai înseamnă pentru
alții posibilitatea de a spune „nu” atunci când nu
ești de acord cu anumite lucruri. Poți să nu fii de
acord cu conducerea țării, cu o anumită idee sau cu
o anumită decizie luată.
Conchid prin a susține că libertatea înseamnă
așa de multe lucruri, iar în lipsa acestora, societatea
nu ar mai putea funcționa, practic nu ar mai exista.
Oamenii nu pot evolua decât dacă sunt liberi, dacă
au oportunitatea la o liberă judecată pentru a duce o
viață armonioasă și fără restricții.
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Generația Z: despre noi
Suntem numiți generația Z, − prescurtat,
„Gen Z” sau „Zoomers”.
Suntem generația nativilor digitali, numiți
deseori iGeneration – generația post milenială,
adică cei născuți de la mijlocul anilor 1990. Suntem
primii care am crescut utilizând social media,
tehnologia video mobilă, cu acces la smartphone,
tabletă și uitat zilnic pe YouTube. Dacă luăm ca
referință înființarea YouTube, în 2005, cei mai mulți
dintre membrii generației Y (milenialii) își amintesc
de existența unei lumi fără video mobil – în vreme
ce majoritatea Generației Z nu își amintește de așa
ceva.
Studiile au arătat că membrii generației Z
au și atitudini diferite: suntem mai întreprinzători,
am crescut cu motoarele de căutare și ne place să
descoperim singuri conținut care să ne satisfacă
nevoile. De asemenea, ne place să fim implicați în
procese, să contribuim la găsirea de soluții și să fim
angajați în diverse experiențe.
În România, această generație are o conotație
suplimentară. E generația Occidentului. Generația
care a crescut într-o țară deschisă către lume și, mai
ales, către lumea occidentală. E o generație care a
călătorit și continuă să o facă, atât fizic cât și, mai cu
seamă, virtual. E o generație care a adoptat mimetic
valorile sociale occidentale. România se confruntă
cu o situație foarte rară, anume cu o generație ale
cărei valori sunt în contradicție puternică cu valorile
generației dinaintea ei. E o provocare mare pentru
societate dar și o mare oportunitate de a reașeza pe
baze mai productive și mai performante relațiile de
muncă din toate zonele ei. Generația Z dorește de la
viața profesională ceva ce toți ne dorim, dar nu am
avut curajul să cerem sau să construim: o cultură de
organizație constructivă.
În România, suntem obligați, într-o formă
sau alta, să luăm niște decizii foarte devreme, când
nu suntem prea maturi. Un exemplu este liceul,
când trebuie să ne alegem profilul. Lucrurile ni se
întâmplă pentru prima dată și e vremea când dăm cu
fruntea de bordură. Din cauza asta, mulți o consideră
un eșec, când, de fapt, e cea mai bună perioadă în
care putem încerca orice, fără să fim certați pentru
că am încercat.
Pe de altă parte, putem să experimentăm cât
vrem, pentru că nu avem un serviciu, nu trebuie să
aducem bani acasă. Suntem suficient de copii cât să
putem să ne jucăm. Însă tocmai pentru că adolescența
e vârsta la care „totul se întâmplă pentru prima dată”,
este de fapt cea mai bulversantă perioadă din viața
unui om. E o perioadă a schimbărilor fundamentale:

omul nu se mai întâlnește niciodată cu o perioadă
atât de îndelungată și de intensă cum e adolescența.
E total atipică, raportat la viața unui adult.
Despre adolescenții din Generația Z,
cercetările spun că sunt stresați, depresivi, anxioși
și obsedați de examene. Este și motivul pentru care
din ce în ce mai mulți aleg să meargă la terapie de
foarte devreme. De fapt, generația Z nu are nevoie
de terapie ci de dezvoltare personală. Vrem să fim
conștienți cum se întâmplă lucrurile, să învățăm
metode de a gestiona situațiile. Cum să ne ajutăm
când suntem singuri. Noi, tinerii din Generația Z,
suntem extraordinar de deschiși, iar acesta este
plusul Internetului pe zona de dezvoltare personală.
Spre deosebire de generația Y, nu vrem să așteptăm
ca să avem parte de ceva traumatizant ca să mergem
la psiholog. Gen Z merge pentru prevenție, ceea
ce este formidabil. Adolescenții din generația Z se
lovesc și ei, însă, de stereotipurile legate de mersul
la psiholog. Cred că stigmatul ăsta o să dispară în
curând, pentru că, dacă mergi la psiholog pentru
dezvoltare personală, este wow.
Cât de important este să fim antrenați
pentru un examen oral, scris, pentru un interviu!...
Trebuie să învățăm să facem exerciții de respirație,
să depășim atacurile de panică, iar asta nu e
rușinos pentru nimeni. Un psiholog sau formator
experimentat ne poate ajuta.
Indiferent cât de neînsemnate îi pot părea
unui adult problemele adolescenților, avem nevoie
ca toată gama de emoții să fie validată și să știi că
nimic nu e așa o tragedie care să nu poată fi depășită.
Eticheta de „generație însingurată” pe care am
primit-o noi, Zoomer-ii, își are cauzele în evoluția
tehnologică. Mai exact, dependența de telefon și de
rețelele de socializare ne face să fim aproape de tot
ce e departe și să ne îndepărtăm de tot ce ne este
alături. Una dintre cele mai mari frici este chiar frica
de deconectare.
Generația aceasta e foarte stresată. De pildă,
dacă mergi la baie să te speli cinci minute, pierzi
automat cinci minute pe telefon. În cinci minute,
statistica spune că sunt 100 de postări pe care nu
mai apucăm să le vedem, ceea ce ne face să credem
că am pierdut toată ziua. Adolescenții căută, de
fapt, validarea în mediul online. Cultivăm doar
fericirea, postăm doar ceea ce este nemaipomenit,
extraordinar. Câte like-uri am? 100? 200? De acolo
mă validez. Dacă mă întâlnesc cu cei 200 care mi-au
dat like, nici nu cred că mă recunosc pe stradă, dar
pe Internet sunt eroul zilei.
Realitatea este că ne trezim la un moment
dat că nu avem nici cu cine să ieșim din casă! Și
vedem că trebuie să învățăm să ieșim din mediul
virtual așa cum învățăm să mergem de la o vârsta
fragedă. Concret, avem nevoie să știm cum să ieșim
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Realitatea este că ne trezim la un moment
dat că nu avem nici cu cine să ieșim din casă! Și
vedem că trebuie să învățăm să ieșim din mediul
virtual așa cum învățăm să mergem de la o vârsta
fragedă. Concret, avem nevoie să știm cum să
ieșim în oraș cu prietenii, cum să vedem un film la
cinema − și nu unul descărcat pe laptop − cum să
bem un suc în compania unor persoane apropiate și,
mai ales, cum să ne sunăm mai des prietenii pentru a
purta discuții și altfel decât prin mesaje-text.

Primele două decade din viața unui om ni
le fac alții, următoarele trei ni le facem singuri.
Suntem foarte abili și deștepți ,dar foarte
vulnerabili.
Generația noastră nu are alte nevoi față
de oricare altă generație dinaintea ei ci este mai
capabilă să le exprime și să le articuleze. Din
această perspectivă ea este generația care are
cea mai mare șansă să schimbe în bine peisajul
relațiilor interumane.

Recenzie la „Școala online”
Ana Nechita,
Clasa a X-a A
Coordonator, dir. adj. prof.
dr. Nicoleta Zărnescu

E necesar ca părinții să însoțească pe
copiii lor adolescenți în acest voiaj de descoperire
și redescoperire.
Atenție, nu să le spună ce să facă, ci să îi
însoțească. Pentru că acum avem toate atuurile
pentru a ajunge realmente ceea ce ne dorim. Ideea
e că și părinții trebuie să înțeleagă că noi avem
un mecanism creat pentru a face față unor anumite
probleme, unor anumite răutăți care devin din
ce în ce mai grave odată cu apariția unei noi
generații. Chiar dacă ne ascundem în spatele unui
ecran, o facem pentru recunoașterea meritelor și
pentru apreciere. În spatele unei anumite tăceri
care pare ostentativă și disprețuitoare se găsește
o enormă nevoie de iubire și de încredere într-o
persoană. Chiar și mâncarea poate face parte din
acest mecanism. Voi împărtăși acum un secret care
e de fapt dovedit de studii științifice. Tindem să
ne trezim și să mâncăm noaptea sau avem o poftă
nenaturală de dulce atunci când suntem triști,
lipsiți de încredere, chiar în pragul depresiei. A, și
da, și noi putem suferi de un episod depresiv sau
de o depresie serioasă. Aceste mici gesturi pe care
de obicei noi pretindem că trebuie înțelese (ceea ce
nu este un lucru prea bun) sunt de fapt semnale de
alarmă pentru voi, ăștia mari. De aceea, noi avem
nevoie de acest sprijin.
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„Bună!!! Ceeeee? Tamara, tu ești? Uau, ce
ai slăbit!?! Doamne, cât mă bucur să te revăd!”. Așa
arată viiorul apropiat? Sau prezentul? Genul acesta
de reacții umple orașul. Dacă ar fi fost o ciorbă
în ceaun, ar fi dat deja în clocot. Totuși, ar trebui
să restrâng puțin subiectul și să aduc în centrul
atenției fenomenul ce ne-a acaparat existența în
ultima perioadă – școala online.
Da, „școala online e ca supa fără Delik’at“,
așa cum a spus un om înțelept, odată și o dată
în „Deșteptarea“. Nu am mai tânjit niciodată, în
viața mea, atât de mult după oameni – oamenii
mei, prietenii de la școală sau de nicăieri, cei care
îmi fac zilelele mai lungi și cărora le fac eu zile
fripte, chiar și profesorii pe care, până acum, doar
îi așteptam să iasă din clasă la finalul orei. Toată
„ecranizarea“ educațională a fost o adevărată
provocare, de la cei cărora le era rușine să apară
în fața camerei până la cei care scapă laptele din
greșeală pe laptop; de la cei care nu suportă să
stea nemișcați precum Statuia Libertății, până
la cei care au găsit în puzderia de Zoom-uri un
prieten de mult așteptat. E adevărat, aceasta a fost
singura opțiune, cu ajutorul căreia s-a menținut,
în linii mari, legătura cu școala și tot ceea ce
implică ea. Însă lipsește, în acest nou context,
conexiunea reală, interacțiunea Elev – Profesor,
emoția transmisă nemijlocit de-a lungul orelor de
curs. Căci oamenii au nevoie de oameni, iar un elev
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nu este un elev fără un profesor, așa cum un profesor
nu poate fi același fără discipolii săi. Este, poate, cea
mai ciudată simbioză și, totuși, cea care are cel mai
mult sens. De aceea, trebuie să apreciez și eforturile
profesorilor care Zoom-zăie cu noi ca niște albine
sau melci, în funcție de situație sau oră. Școala online
poate fi o adevărată oglindă în ceea ce privește stofa
de profesor deoarece, chiar și aici, în habitatul mai
mult robotic, ei tot au reușit să ne transmită cele mai
călduroase urări și pasiunile pentru scris, reținut ani
istorici, desen sau chiar de deschis o afacere pe foi.
Și, ca să nu stea doar vocea mea drept mărturie
în ceea ce privește impactul școlii online asupra
elevilor, există și alte sortimente de glasuri ce s-au
făcut auzite, chiar și fără megafon. Yvonna Doboș,
colega noastră din clasa a opta, este de părere că
„orele de pe internet s-au dovedit distractive și
utile...”, în timp ce Theodora Enea, elevă în clasa
a XII-a, precizează: „Blocată în atelierul meu, am
profitat de această situație și am continuat procesul
de învățare a materiei necesare...”. Fetele sunt
amândouă în an terminal și nu se știe ce le rezervă
viitorul, dar privesc înainte, mai ceva ca un Cupidon
la următoarea sa victimă. Un alt coleg, Teodor Grosu
din clasa a X-a, de la C.N. „Gheorghe Vrănceanu”,
consideră această perioadă drept favorabilă pentru
aprofundarea unor domenii preferate: „Eu nu pot
să mă plâng de aceste zile, mi-au dat prilejul să mă
axez pe fizică, astronomie și alte lucruri de care nu
aveam timp în mod normal…”. E adevărat că timpul
s-a dilatat pentru unii, care au profitat pentru a se

pregăti mai bine în vederea susținerii examenelor
sau, pur și simplu, pentru a se relaxa și urmări
serialele preferate. Totodată, elevii nu sunt singurii
care și-au exprimat opiniile în legătură cu acest
subiect, au fost provocați și studenți, care au
încântat publicul iubitor de ziare, de vreme ce
toți și-au exprimat părerile în paginile ziarului
„Deșteptarea”. În acest sens, Andrei Tanasov,
student în anul III, în București, dezvăluie
avantajele școlii online – „Consider că această
digitalizare a procesului de învățământ era
necesară și probabil va fi folosită și de acum
înainte” –, fiind, totodată, conștient de posibilele
efecte negative ale statului în casă: „am simțit
categoric o scădere a randamentului... este mai greu
să rămânem motivați și concentrați”. Vă înțeleg
pe toți, oameni. Știu că nu vă plac provocările de
acest gen, dar acesta este lucrul bun la o provocare.
Sunteți încercați, creșteți. Vreți experiențe,
dar nu vedeți că vi se întămplă una chiar acum și
încă trăiți viitoarea lecție la istorie pentru copiii
care vor urma peste 100 de ani.
Mmmm, sunt două variante. Ori alerg către voi
când vă văd prima oară și vă sar în brațe și apoi râd
și alerg cu voi de mână și părul în vânt, ori încep
să plâng. Sau amândouă, că oricum nu m-am dat
niciodată într-un roller coaster. Este un început
pentru toate, inclusiv pentru cartea aceea de care
voiai să te apuci, pentru croșetat sau făcut păpuși
din paie. Nu te dezamăgi! Fiți bine, oameni!
(Sursă: www. desteptarea.ro)
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