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       În acest an școlar,  la nivelul Liceului Teoretic „Traian” s-a desfășurat, pentru al doilea an
consecutiv,  activitatea umanitară și de voluntariat „Crăciunul e magie”, constând  în strângerea 
 de fonduri și donații pentru copiii defavorizați. Ne-am dorit ca proiectul nostru să implice toată
familia LTT: personalul liceului, elevii și părinții. După realizarea unei acțiuni similare în anul
școlar anterior, ne-am dat seama că este nevoie mai mult ca oricând să nu uităm valoarea
neprețuită a  solidarității umane, sub asprimea vremurilor imprevizibile care ne-au încercat pe toți,
cu noi provocări.   
    Așadar, ne-am îndreptat și în acest an către Centrul de zi pentru copii cu dizabilități din cadrul
Complexului de Servicii Sociale Găești, județul Dâmbovița, întrucât bucuria pe care au adus-o
darurile noastre și activitatea acestui centru în susținerea copiilor defavorizați ne-a determinat să
ne dorim o colaborare pe termen lung. Am dorit să aducem și în acest an un strop din magia
Crăciunului copiilor de la Centrul din Găești. 
     Activitatea s-a realizat sub coordonarea directă a d-lui director Penciu Robertino, care, ca și în
anul anterior, ne-a dovedit, prin exemplul oferit în spiritul unui adevărat manager, că implicarea,
dăruirea sufletească pentru ceilalți asigură reușita oricărei acțiuni de voluntariat.  
    Acțiunea umanitară ne-a readus în suflete speranța și entuziasmul de a redescoperi un loc al
generozității față de semeni când, în data de  20 decembrie, un grup de cadre didactice, elevi,
părinți, împreună cu domnul director  Penciu Robertino, am ajuns cu donațiile la Centrul de zi
pentru copii cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Sociale din Găești. Datorită
donatorilor generoși, Moșul a sosit  încărcat cu diverse produse utile copiilor:  produse de igienă,
medicamente, alimente, produse tradiționale de Crăciun, rechizite pentru copii, jocuri, materiale
pentru cabinetul de terapie, dar și bunuri necesare Centrului (covoare și paturi pentru dotarea
camerelor copiilor, termometre, pulsoximetre,  robot de bucătărie, imprimantă). Am adăugat și un
dar special - obiectele realizate de elevii noștri în cadrul atelierului de creație cu tema sărbătorilor
de iarnă. 

I. Voluntariatul - cheia succesului

Proiect umanitar „Crăciunul e magie”
ediția a II-a

                                      prof. Stan Magdalena
                                

     Impresiile au fost copleșitoare, emoțiile unice, atunci când am interacționat cu copiii din
Centru. De cele mai multe ori, uităm cât de prețioasă și de plină este fiecare clipă, cât înseamnă un
zâmbet și puterea să te bucuri de lucrurile simple - o îmbrățișare, prezența semenilor tăi,
comunicarea cu aceștia. Copiii, în scurta noastră vizită, ne-au reamintit de toate acestea, când ne-
au întâmpinat veseli, entuziaști, încât ne-am simțit imediat ca niște prieteni vechi, „de-ai casei”.
Bucuria lor a devenit bucuria noastră de a ne afla lângă ei. Ne-au arătat cum s-au pregătit să-l
aștepte pe Moșul, cu poezii și cântece, nerăbdători și dornici să ne împărtășească visurile lor, să ne
ofere zâmbete și îmbrățișări. Într-o atmosferă încărcată de emoții, copiii de la Centru ne-au dăruit
cu adevărat magia Crăciunului...cel mai important bun al nostru este sufletul.
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    Activitatea noastră umanitară ne-a dovedit că fiecare dintre noi are ceva frumos de dăruit
celorlalți, că nu contează decât să fim solidari și vom avea acea mulțumire sufletească unică, a
deschiderii spre semenii noștri. Acesta a fost darul de preț pe care copiii de la Găești ni l-au oferit
cu atâta generozitate. 
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A dărui înseamnă a primi înzecit!
                 prof. Stanciu Malvina Raluca

     Trăim de ceva vreme nu doar în secolul vitezei, ci și în anii pandemiei. Parcă avem tot mai
puțin timp la dispoziție pentru lucrurile pe care ne-am dori să le facem, dar și din ce în ce mai
puțină dispoziție sufletească în a ne implica în activități extra cotidianului. 
  Chiar dacă au mai puține responsabilități decât adulții, adolescenții și tinerii resimt, la rândul lor,
lipsa de timp, de socializare și implicare, toate transformându-se într-o indiferență generalizată!
Oricât de grele ar fi vremurile pe care le trăim, instituțiile de învățământ au responsabilitatea de a
le propune copiilor/tinerilor activități extrașcolare care să le atragă atenția și în care să fie implicați
activ. 
    Noi, profesorii Liceului Teoretic „Traian”, considerăm că este foarte important să le arătăm
elevilor noștri beneficiile pe care voluntariatul îl oferă la orice vârstă. Participând la acțiuni
caritabile, tinerii noștri vor prețui mai mult oamenii din viața lor, vor sprijini comunitatea din care
fac parte și își vor dezvolta abilități esențiale pentru viață.
    Voluntariatul îi conectează pe oameni (mari sau mici) la realitate!  Intrând în contact cu diverși
oameni, socializând, fiind inspirați de ceilalți, vom lua la rândul nostru inițiativa. În plus,
descoperim cât de importantă este munca în echipă!
    În ultimii ani, cadrele didactice din Liceul Teoretic ”Traian”, București susținute de domnul
director Robertino Penciu și de doamna directoare adj. Magdalena Stan, împreună cu elevii și
reprezentanții părinților au format o echipă unită, având același scop de a susține prin orice ajutor
(oricât de mic) Centrul de zi pentru copii cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii sociale
Găești.
     Mobilizarea a fost de fiecare dată extraordinară! 
     Centrul de la Găești https://serviciisociale.ro/harta/serviciu/centru-de-zi-pentru-copii-cu-
dizabilitati-din-cadrul-complexului-de-servicii-sociale-gaesti/815625ef-cbd7-4cc9-9805-
3fac5ea0a2a6/ este casă sau a doua casă pentru 45 de copii între 2 și 19 ani, majoritatea cu
dizabilități severe. Unii dintre ei sunt imobilizați la pat, alții sunt în scaune rulante, unii nu pot
consuma hrană solidă și consumă doar alimente pasate și lapte. Aici este nevoie urgent de
îmbunătățirea dotărilor din cabinetele speciale de kinetoterapie, psihoterapie și terapie
ocupațională și a spațiului de joacă din exteriorul centrului. 
      Astfel că în luna decembrie 2021 s-a organizat la nivelul liceului o strângere de fonduri în
cadrul proiectului „Crăciunul e magie”.  Am reușit să strângem suma de 12170 lei. De asemenea
au existat și donații, constând în bunuri diverse. Principalii donatori au fost, în egală măsură,
elevii, părinții și cadrele didactice.
 Cu banii adunați din donații au fost achiziționate următoarele produse: obiecte sanitare și
medicamente, conform listei transmise de personalul medical al Centrului, termometre,
pulsoximetre, sonde de aspirație și seringi pentru alimentație, robot de bucătărie, imprimantă,
covorașe pentru toate camerele, șosete, pijamale, jocuri/jucării diverse: cărți de colorat, creioane
colorate, plastilină, rechizite (caiete, bloc desen, creioane, markere), paturi individuale. La acestea
se adaugă donațiile în bunuri realizate de elevi și părinți: medicamente, produse de curățenie,
dulciuri, produse de igienă personală și produse de curățenie, fructe.
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       Produsele au fost predate reprezentantului legal al Centrului, doamna Nicoleta Toader în data
de 20.12.2021, pe baza unui proces verbal. 
      Au participat: conducerea liceului, reprezentanți ai cadrelor didactice, părinți, elevi. Bunurile
au fost transportate cu o dubă pusă la dispoziție de un părinte.
     Suntem mândri că Liceul Teoretic „Traian” a reușit o asemenea mobilizare de forțe și de
resurse pentru a oferi un Crăciun magic copiilor cu dizabilități de la centrul din Găești. Am fost
impresionați de bucuria cu care ne-au primit.
      Pornind de la o întrebare simplă: „Cum v-ați simțit ultima oară când ați făcut un gest frumos
pentru cineva, fără a aștepta nimic în schimb?” răspunsul a fost unanim. Am simțit bucurie pentru
că am adus zâmbetul pe buzele unei persoane care avea nevoie de acest lucru!
      Astfel, tinerii care fac voluntariat dobândesc mai multă încredere în ei înșiși și învață să aibă o
abordare pozitivă asupra vieții, îi face să se simtă împliniți! De asemenea, cu adevărat împlinit te
simți atunci când ai ocazia să împărtășești altora din experiența ta de viață!
        Prin voluntariat învățăm adevărate lecții de viață!
       De cele mai multe ori, atunci când ne implicam în activități prin care vrem sa îi ajutăm pe cei
din jur, nici nu ne dăm seama cât de multe lecții de viață învățăm pe parcursul acestui proces. La
finalul unei acțiuni de voluntariat însă, atunci când analizezi atent tot ce s-a întâmplat, observi că
tinerii conștientizează aceste lecții și în plus, ei devin recunoscători pentru implicarea activă într-o
astfel de experiență!

Bibliografie:
https://serviciisociale.ro/harta/serviciu/centru-de-zi-pentru-copii-cu-dizabilitati-din-cadrul-
complexului-de-servicii-sociale-gaesti/815625ef-cbd7-4cc9-9805-3fac5ea0a2a6/
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Un altfel de Crăciun
                                       Turcu Andra, clasa a IX- a F

                                              Prof. coord. Reiter-Sandu Ioana
 

    După doi ani de pandemie, Liceul Teoretic „Traian„ a putut organiza Târgul de Crăciun.
Această activitate a colectat fonduri pentru copiii defavorizați. Astfel, elevii si profesorii au
început pregătirile pentru a fi totul gata la timp.
  Lumânările, obiectele din lut, felicitările, tricourile personalizate au fost printre lucrurile realizate
de către copii. Atelierul de creație a fost activ inclusiv în weekend.

    Alături de creațiile manuale,  Liceul
Teoretic „Traian” a avut parte și de un
spectacol muzical susținut de elevi înainte
de începerea târgului. Fiind perioada
pandemică, târgul a fost deschis numai
pentru cei din școală. Profesorii au
cumpărat multe felicitări și căluți,
inimioare, steluțe, oameni de zăpadă
confecționați din lut.
     Magia Crăciunului și-a făcut simțită
prezența prin fericirea și implicarea
copiilor. Elevii s-au împrietenit pe
parcursul activității și au învățat să lucreze
în echipă pentru a face o reclamă bună.
    Târgul s-a desfășurat în data de 16
decembrie, între orele 10 și 13. S-a creat o
atmosferă de basm pentru Crăciun și toate
aceste lucruri ne vor rămâne în minte.
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Eminescu - identitate culturală
                                                    Pierșinaru Andreea, clasa a X-a C,

premiul I la Concursul Național de Creație Literară „Mihai Eminescu”, 
                                         profesor îndrumător Reiter-Sandu Ioana

 
    Despre Eminescu se pot scrie mii de pagini, încercându-se o imortalizare a personalității sale
scriitoricești. Un fapt este cert: Eminescu nu este doar o statuie la care trebuie să depunem flori, ci
este un poet viu, în continuă metamorfozare prin intermediul spiritelor cititorilor mai mult sau mai
puțini specializați din vremurile ulterioare. 
  Omagiul adus poetului este un imbold către autodepășire națională, iar prilejul aniversării datei
de 15 ianuarie ar trebui să ne urmărească precum un ritual cotidian, fără riscul banalizării acestui
act: „Este un reper festiv, dar despre cultură ar trebui să discutăm în fiecare zi, să o omagiem în
fiecare zi” (Vișniec, 2021). Scriitorul Matei Vișniec, purtător la rândul său al unei datorii spirituale
naționale peste frontiere, punctează necesitatea conștientizării aniversării lui Mihai Eminescu ca
un act identitar, cu valoare etică și morală, dar și ca un fapt cultural fundamental unui popor
civilizat. Omagierea se poate motiva prin aura de genialitate așezată asupra limbii române de către
Mihai Eminescu prin creația sa totală.

    „Un fondator de limbă română” (Vișniec, 2021) fără doar
și poate, dar ceea ce îl diferențiază pe Eminescu de alți mari
scriitori este modul original în care s-a desprins din eșalonul
romantic și s-a delimitat prin inventivitate, prin repoziționare
la nivelul formei și al conținutului ideatic. Titu Maiorescu
sesizase încă din 1867, definind condiția poeziei,
introducerea unui nou model în creația românească. Limbajul
poetic dominat până atunci de Bolintineanu, Alecsandri, Ioan
Heliade Rădulescu, se revoluționa prin „înălțimea gândului,
ax puternic, în jurul căruia se strângeau imagini
îndrăznețe(...) o experiență lingvistică nouă” (Bușulenga,
1979). G. Călinescu notează în Pagini de estetică (1990)
capacitatea de a deveni autentic prin diferențe: „ceea ce este
diferențiat este valoros. Teoria însă este complet eronată,
fiindcă nu prin materie ne diferențiem de alții, ci prin
totalitatea procesului structural” (Călinescu, 1990, p. 95).
G.Călinescu ne transmite ideea că originalitatea este calea
prin care un scriitor devine fundamental, iar această calitate
constă în capacitatea de a folosi un material lingvistic uzual
sub o formă genială. 

desen realizat de Câmpeanu David Ștefan,
 9A

     Cuvintele sunt aceleași adesea pentru mulți scriitori, dar puterea de structurare a acestora
devine o artă pe care o deține doar un magician al scriiturii. Eminescu se înscrie în seria
magicienilor estetici. „A pus coroana pe o limbă română care s-a format înaintea lui” (Vișniec,
2021). 
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Metafora „coroana” utilizată de Matei Vișniec se referă la înnobilarea limbii române prin creație.
Apartenența la romantismul înalt, de sorginte filosofică, este unul dintre motivele care a condus la
ridicarea operei lui Eminescu la un nivel superior față de tot ce se scrisese până atunci în literatura
română. Limbajul până atunci banal capătă conotații filosofice: 

Când însuși glasul gândurilor tace,/Mă-ngână cântul unei dulci evlavii-/Atunci te  chem;
chemarea-mi asculta-vei?/Din neguri reci plutind te vei desface?

 (Mihai Eminescu, Când însuși glasul) (Eminescu, 1982)

desen realizat de
Maiovschi Alexia,

10D

   Chemarea partenerei se realizează pe deasupra
cuvintelor gândite, dar nerostite. Glasul iubirii devine
unul tenebros, înnegurat de aura morții. Iubirea
fluctuează cu moartea, poetul oscilând între lumină și
întuneric, între cântec și tăcere. Monologul liric devine
un dialog interior între ipostazele scindate ale
îndrăgostitului. Motivul dublului este dominant în text,
sugerând comunicarea fracturată între variantele
sufletului eminescian. Atunci când rațiunea se liniștește,
sentimentele dau năvală și reiau cântecul orfic. Iată câte
semnificații într-o singură strofă, construită din elemente
lingvistice uzuale, structurate într-o sintaxă originală,
marcată de muzicalitate (inversiune afectivă asculta-vei,
dislocare sintactică Din neguri reci te vei desface?).
Interogațiile retorice folosite devin trasee cognitive,
dezvoltate în conștiința vocii lirice. Limbajul poetic
devine metaforic prin excelență și se apropie de categoria
revelatorie prezentă în creația lui Lucian Blaga. 

    „Vizionarismul romantic eliberează metafora de tratamentul retoricii clasice” (Em.Petrescu,
1989, p. 85). Eminescu are forța desprinderii de canoanele clasice prin creația sa, fără a nega
aceste manifestări consacrate. Admirator al clasicilor, adoptă forme fixe pe care le liberalizează
prin conținut. Când însuși glasul este un exemplu de poezie duală prin semnificații. Sonet din
punct de vedere formal, este o demonstrație a libertății de spirit încastrate în reguli prozodice
clasice. 
      Romantismul de sorginte byronian-hugoliană conferă o notă sumbră, „un refuz ireductibil al
realului” (Conte, 2016, p. 37). Rosa Del Conte numește influența gândirii romantice a lui
Leopardi, Novalis, specificând o latură extremă a romantismului adoptat de Eminescu. Niciun vis
nu poate să se împlinească în realitate, moartea este stăpâna universului, iar viața devine vinovată
de toate nepotrivirile visului romantic. Metafora neguri reci implică ideea morții inevitabile,
soluție a iubirii terestre neîmplinite. Puterea nopții tenebroase ar putea fi înseninată de venirea
iubitei. Noaptea devine ea însăși duală, sugerând inconștientul și lumina misterioasă a cunoașterii.
Mircea Cărtărescu delimitează cele două feluri de nopți surprinse de Eminescu, menționând că
„adevărata noapte eminesciană este însă noaptea înstelată, luminoasă (...) Această singură ipostază
a nopții face posibilă apariția imaginii interioare” (Cărtărescu, 2011, p. 67). 
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Această imagine interioară este dublul despre care am amintit, dublul devenind un motiv literar
intrinsec în însăși chemarea iubitei. Ipostaza lirică se cufundă în vis și poetul începe să creadă în
vis mai mult decât în realitate. Scenariul venirii dublului (fără vreo apartenență la vreun gen) este
dictat în vis. Întregul discurs se mută în perspectiva onirică: Ca să te văd venind- ca-n vis, așa vii!
Poetul solicită reconstrucția dublului din umbre. Umbra este „esență nemuritoare a individului”
(Cărtărescu, 2011, p. 177), parte integrantă care scapă materiei înșelătoare și dizolvă neputința,
efemeritatea: Răsai din umbra vremilor încoace. Se realizează o conexiune simbolică între umbră
și vis, acestea construind realitatea virtuală în care supraviețuiește a poetul. Construcția ca să te
văd conferă nuanță imperativă, în acord cu verbul la imperativ răsai. Tensiunea chemării crește,
gradația ascendentă are un impact aparte : aproape, mai aproape. Iubirea se împletește cu durerea,
antiteza devenind profundă în conștiința lirică: A ta iubire c-un suspin arat-o. Nu este vorba doar
de un joc al opozițiilor, ci de o ambiguizare a perspectivelor lirice prin contrast. Prin ambiguitate
se conferă mister și modernitate. Eminescu se poate încadra cu lejeritate în aceste categorii și
mișcări estetice, fiind un romantic ermetic, apropiat de universul halucinant al fantasticului. Astfel
în această poezie apare construită venirea graduală din depărtare a iubitei, ca un vis al umbrelor, de
neînțeles pentru unii sau transparent pentru cunoscătorii fini ai limbajului poeziei.
      Somnul morții devine variantă a rezistenței împotriva realității: Cu geana ta m-atinge pe
pleoape. Este refuzată privirea în afară, iar ochiul interior se cufundă în visul nemuririi. Finalul
sonetului este categoric, repetiția pe veci...vecinic fiind construită cu dexteritate. Adept al cizelării
practicate de clasici, Eminescu alege forma arhaică vecinic în corelație cu veci pentru potențarea
pierderii iubirii reale. Moartea devine iubita care apără pe poet de lumea incapabilă de perenitate și
de cugetare abstractă. Cufundarea hipnotică în somnul morții este o evadare din real și o întâlnire
mult visată cu dublul său. Liniștea este astfel atinsă iluzoriu : Să simt fiorii strângerii în brațe. 

desen realizat de
Badea Mihai Andrei,

9G

      Epilogul poeziei definitivează scindarea din sufletul poetului care devine conștient sub
impactul morții de eșecul iubirii terestre : pierduto...adorato! Sublimul este atins prin neîmplinirea
unui sentiment dionisiac, iar căutarea unicității își găsește soluție în imposibilitatea găsirii unei
perechi. Elemente „nepereche” din aceeași familie a neîmplinirii terestre (Pe lângă plopii fără soț)
sunt astfel întregite de acest dublet structurat original cu ajutorul conversiunii adjectivelor în
substantive (pierduto...adorato).

desen realizat de
Ivan Elena Carla,

10C
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     Universul halucinant construit din umbre, vis, noapte devine o armură în lupta cu realul
nesatisfăcător pentru poetul căutător de absolut. Maniera în care își concepe creația îi stabilește lui
Eminescu o poziție superlativă în contextul literaturii române, „coroană” (Vișniec, 2021) a
minunilor. „Prin cântece, prin muzicalitate, prin adâncime” (Vișniec, 2021) poetul oferă dreptul
culturii române să-și aniverseze identitatea culturală.

Bibliografie primară :

Eminescu, M. (1982). Poezii. București: Minerva.

Bibliografie critică:

Bușulenga, Z. D. (1979). Poezia românească în a doua jumătate a secolului XIX. În M. a.-m.
cultural, Istoria literaturii române- Studii (pg. 145-169). București: Academia Republicii
Socialiste România.
Călinescu, G. (1990). Pagini de estetică. București: Albatros.
Cărtărescu, M. (2011). Eminescu visul chimeric. București: Humanitas.
Conte, R. D. (2016). Eminescu sau Despre absolut. (M. Papahagi, Trad.) București: Humanitas.
Em.Petrescu, I. (1989). Eminescu și mutațiile poeziei românești. Cluj: Dacia.
Vișniec, M. (2021, ianuarie 16). Proiectul „Zilele Culturii Naționale”. (I. Cristescu, Operator
interviu)

desen realizat de Stan
Lorena Gabriela, 9D
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Cuvânt de deschidere susținut de Domnul Director Penciu Robertino și Doamna Director-Adjunct
Stan Magdalena

Prezentare de elemente istorice legate de evenimentul Marii Uniri -
invitată clasa a XI-a G, coord.

doamna prof. Calotă Alina
Vizionare de filme cu tematică istorică

Despre fotograful Samoilă Mârza (Prezentare PowerPoint), bibliotecară Anamaria Mucenicu
Prezentare de costum național din zona Olteniei - Alexandra Brezoi, clasa 9E

Vizionare de filme despre fenomenul pictării ceramicii în zona Horezu
Atelier de artă plastică - coord. prof. Irina Paloșan

Elevi participanți:
Pierșinaru Andreea -10C

Nicolae Ana -11C
Scurtu Andreea - 11C
Leahu Alexandra - 9E
Margină Andreea - 9E

Kilach Sarah -11E
Scrâciu Nicolae - 9B
Bădiță Daniela - 9B

Maiovski Alexia - 10D
Costin Carol - 10F

Savu Ioana - 9F
Băicoianu Raluca -10C

Vizionare de filme despre sculptura în lemn, având drept subiect Biserica Săpânța-Peri și Cimitirul
Vesel

Prezentare sculptură în lemn, concept original realizat de către Oprea Eliza-Anastasia - clasa 11G
Moment literar susținut de elevi talentați ai Liceului Teoretic „Traian”

Elevi participanți:
Stamate Adrian Petre - 11 F recită creație proprie, coord. prof. Rotundu Larisa

Lucaci Cristian - 11C recită creație proprie, coord. Reiter-Sandu Ionica

III. Atelier de creație artistică

De Ziua RomânieiDe Ziua RomânieiDe Ziua României
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Pământ românesc
                     de Frățilă Ștefania

                      Clasa a X-a E
 

 Mă pierd, pământ românesc, în tine
De parca-aș fi sădit aici de veci!

Mare-i iubirea care-mi vine 
Când timpul mi-l petrec pe ale tale poteci.

 
Mă pierd, pământ românesc, sub a ta glorie, 

Mă pierd sub rădăcini străvechi 
Unde-s în clocot ape de istorie, 

Săbii de dac puse-n perechi. 
 

Te sigilez în pieptul meu,
Te legăn în inima-mi simplă
Și mă rog Lui Dumnezeu 
Să mi te lase sub opincă!
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Parfumuri aldehidice
                                Prof. Mona-Lisa Tiugan

„Accesoriile sunt știința, frumusețea este o armă, modestia este
eleganța.”

(Coco Chanel)
Aldehidele. Noțiuni elementare, utilitate industrială. 
     Aldehidele reprezintă compuși organici ce rezultă în urma proceselor de oxidare parțială, având
o terminație ce constă într-o grupare carbonil. Utilitatea industrială a aldehidelor se regăsește în
următoarele ramuri de producție:
a) rășini sintetice
b) vopseluri
c) arome
d) parfumuri
Proprietatea olfactivă a aldehidelor
   Înainte de toate, se impune mențiunea potrivit căreia aldehidele au mirosuri diferite, spectrul
olfactiv variind de la mirosuri respingătoare (aldehidele cu greutate moleculară mică) până la
arome foarte plăcute (aldehidele cu greutate moleculară mai mare). Bineînțeles, acestea din urmă
sunt folosite cu precădere în industria parfumurilor, fiind cunoscute drept aldehide alifatice/
„uleioase”. 
   Caracteristicile oflactive ale aldehidelor alifatice sunt, de asemenea, diverse, aromele acestora
cuprinzând note specifice săpunului, metalice, de ceară, amilacee, cicitrice etc. Față de galeria
variată a aromelor ce pot fi obținute din acești compuși organici, precizăm că majoritatea
parfumurilor, atât cele ieftine, cât și cele scumpe, conțin aldehide. De aici  ne putem pune
întrebarea „ce diferențiază, atunci, un parfum ieftin de unul scump ?”; răspunsul fiind dat de
măiestria parfumierilor care reușesc să producă acele concetrații echilibrate și rețete necesare unui
parfum de calitate. 

Subcategorii aldehidice
   În cele ce urmează, vom face o scurtă prezentare a celor mai răspândite aldehide în industria
parfumurilor. 
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IV. Univers și cunoaștere

Aldehide                                                                       Specificitate olfactivă
C7                                                                                  Aromă vegetală, ascuțită și proaspătă.
                                                                                        Note florale (iasomie, trandafir, iris)

C8                                                                                  Aromă fructată. Note de citrice (portocale 
                                                                                       proaspăt curățate)

C9 Nonanal                                                                   Aromă florală și fuctată (o combinație
                                                                                       între trandafir și portocală). Insolubilă în   
                                                                                       apă, se regăsește în peste 20 de tipuri de
                                                                                       uleiuri esențiale. Note calde și proaspete
În loc de concluzie
Știai că cel mai renumit parfum aldehidic (din subcategoria floral-aldehidic) este chiar
Chanel No. 5 ? 
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GIS – o nouă dimensiune a geografiei?
(partea I)

                                     Prof. Bogdan Olariu
 

   GIS-ul a reconfigurat geografia din ultimii 50 de ani prin introducerea tehnologiei de calcul
rapid și a graficii, dinamizând și diversificând analizele geografice. Dacă la 1900 dura câteva ore
să faci o hartă simplă, pe calc, astăzi poți face o hartă similară, dar în format digital, în doar 5
minute și asta doar datorită dezvoltării computerului. Lucrul acesta nu este o noutate nici chiar
pentru cei neinițiați în domeniu, fiind lesne de intuit, cu atât mai puțin pentru cei aflați în breaslă. 
     Întrebarea adresată în titlu însă face referire la un cu totul alt aspect și anume conexiunea dintre
GIS și școala românească de geografie - un aspect inedit în raport cu programa românească, chiar
dacă pe alocuri apare timid (vezi reperele metodologice pentru geografie, clasa a IX-a, din 2021)
sau este punctat de profesori curajoși și vizionari, dar care tinde să preseze tot mai mult absorbția
sa în sistemul preuniversitar.

     Dar ce este GIS-ul?
   Pentru a înțelege mai bine o noțiune ce poate
părea foarte abstractă la început, trebuie făcută o
mică incursiune în istoria sa, într-o perioadă
când, ca și acum, molimele bântuiau ținutul
Europei. Mai exact, în Londra anului 1854, când,
bântuită fiind de holeră, a putut fi salvată de…
geografie. Un epidemiolog, John Snow, a avut
strălucita idee de a puncta pe harta capitalei
britanice toate locuințele unde fusese semnalată
holera, precum și sursele de apă din apropierea
acestora. 
Astfel, odată cu surprinderea pe hartă a tuturor punctelor, a putut fi localizată sursa izbucnirii
epidemiei și neutralizată, salvând Londra de la o moarte cruntă. Aceasta este prima dată când a
fost utilizată analiza spațială pentru a identifica un fenomen variabil geografic. 

Reprezentarea datelor într-un sistem GIS
     Această filă de istorie însă, descrie doar o prefigurare a ceea ce avea să devină mult mai târziu
cartografia, în anul 1962. La acea dată nevoia Canadei de a analiza hărțile tematice de geologie,
soluri, agricultură, acoperirea terenurilor etc pe suprafețe extinse, a dus la dezvoltarea ideii de GIS
– Geographic Information System, de către britanicul Roger Tomlinson.
Acesta a propus un sistem computerizat în care să fie introduse toate datele conținute de
hărți și așezate într-un sistem de coordonate geografice, astfel încât, pe toată suprafața
acestora operatorul să cunoască datele de localizare (latitudine și longitudine) și să le
poată vizualiza sub forma de straturi suprapuse. 
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De altfel, acesta este și principiul de funcționare a acestui sistem și care îl face diferit de sistemele
de grafică (desen electronic), datele având numitor comun și conector referința spațială. Ulterior
SUA a dezvoltat acest sistem, însă mult timp rămânând sub apanajul armatei. Abia după 1990,
odată cu pătrunderea tehnologiei și a internetului în domeniul civil, GIS-ul a luat amploare,
ajungând și în România cu precădere după anul 2000. 
   Astăzi, în România, Sistemele Informatice Geografice (SIG) sunt larg răspândite și utilizate
pentru rezolvare de probleme în varii domenii ca urbanismul, biologia, geologia, construcții,
administrație publică, sănătate etc. Geografia este principala știință care promovează GIS-ul
printre metodele sale de cercetare, aplicațiile acestuia fiind aproape infinite: de la cartări ale
incendiilor de pădure, inundații, manifestări climatice sau dispersii de poluanți, până la hărți ale
creaturilor mitice descrise în basmele europene sau hărți muzicale cu cele mai cunoscute
compoziții ale unei regiuni geografice. Oriunde poate fi stabilită o legătură spațială a unui obiect
sau concept, cerul este limita – aproape orice poate fi cartat, analizat și modelat spațial. 
     Desigur că lucrul acesta a deschis noi viziuni asupra puterii și importanței geografiei ca știință,
iar lucrul acesta credem că nu trebuie să rămână în ascuns nici față de tinerii aflați pe băncile
școlilor și care pot fi viitorii geografi pasionați care să dezvolte acest domeniu și să vină cu noi
idei prin care să ne suprindă. Însă despre acest aspect și despre cum poate GIS-ul să ajungă noul
instrument al elevului pentru explorarea lumii, într-o viitoare ediție a revistei…
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Despre simbolul matematic în pictură
                          de prof. Victoria Duțu

 
         Întotdeauna am fost fascinată de matematică, de filosofie, de artă și literatură. M-am
gândit mereu cum pot să combin matematica cu arta și de aceea am găsit în arta mea câteva
simboluri legate de matematică. Unul dintre simbolurile pe care le folosesc des în pictura mea
este sfera. Încă de la greci sfera era considerată simbolul perfecțiunii.
           Practic sfera este mulțimea punctelor din spațiu egal depărtate de un punct fix și pentru
că vorbeam de egală distanță, până la urmă punctele care respectă această proprietate formează
o infinitate.
           Eu am pornit de la sferă ca o figură geometrică și i-am dat o altă semnificație, și anume,
m-am gândit că sfera poate să însemne cuvântul, poate să trimită la idee, la conceptele prin care
noi ajungem la cunoaștere. Noi mereu suntem în interiorul sufletului nostru, exact cum am fi
închiși într-o sferă și acolo suntem singuri cu Dumnezeu și cu propria noastră conștiință. Cred
că interiorul sferei ar putea fi lumea lăuntrică a sufletului, a minții, a rațiunii. 
      De asemenea m-am gândit că sfera e asemănătoare cuvântului lui Dumnezeu sau
raționalității lui Dumnezeu, prin care el a creat lumea și o ține în unitate, în viață, dându-i
consistență spirituală. 
         Și atunci am combinat sferele cu spirala construită din mai multe cercuri. Spirala lui
Leonardo da Vinci, spre exemplu. Eu am vrut să creez o spirală în spațiu și aceasta duce undeva
către punctul de lumină, către punctul de la infinit. În pictură am ales culoarea albastră, ce
reprezintă cerul, dar în același timp este cerul lăuntric. 
          Spirala e simbolului evoluție omului și sfera e simbolul perfecțiunii și în același timp,
perfecțiunea cuvântului lui Dumnezeu, prezent în creația sa, iar omul are această invitație de
înainta către lumină. 
             Eu pictez acel ceva către care trebuie să devenim ca să fim și să avem esență spirituală
în această ființare.
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Variante ale inducției matematice
                                      Prof. Burtan Laurențiu Florian 

 

                Metoda inducției matematice se predă la clasa a IX-a - în cadrul unității de învățare
„Mulțimi și elemente de logică matematică”. Dificultăți mai mari de înțelegere a acestei metode
au elevii de clasa a IX-a, care sunt obișnuiți să aplice doar formule de calcul și nu să facă
raționamente. 
               La predarea lecției Metoda inducției matematice, mai întâi profesorul de matematică
va explica diferența dintre un raționament deductiv și unul inductiv: - deducția este procedeul
prin care dintr-o propoziție cu caracter general se obțin propoziții cu caracter particular.
                Exemplu: să considerăm enunțul cu caracter general: „Un număr natural este divizibil
cu 2 dacă ultima cifră a sa este număr par.” (criteriul de divizibilitate cu 2). Enunțul „Numărul
2006 are ultima cifră un număr par, deci este divizibil cu 2” s-a obținut particularizând enunțul
general dat. Așadar am făcut un raționament deductiv - inducția este procedeul prin care pornind
de la propoziții particulare se ajunge la propoziții generale; o concluzie inductivă nu este
întotdeauna justă, datorită faptului că ea este formulată după considerarea unui număr limitat de
cazuri și astfel pot fi omise cazuri când constatarea făcută nu este adevărată.
Varianta I 
Pas 1 : P(a) este adevărată 
Pas 2 : Implicația P(n)→P(n+1) este adevărată pentru 
           orice  n∈N  ;n≥a  , atunci P(n) adevărată pentru oricare ar fi n≥a  

Varianta II 

Pas 1 : P(a) adevărată 

Pas 2 :  Implicația P(m)→P(n+1) este adevărată  oricare ar fi   n∈N; n≥a și oricare ar fi m∈N,
a≤m≤n, atunci P(n) adevărată oricare ar fi n∈N; n≥a  
        Aceste două variante rezultă imediat, ținând cont că propoziția p→q este adevărată dacă 
 propoziția  „p” este falsă  sau ambele propiziții p și q sunt adevarate, i.e.
Varianta  III
Pas 1 :  P(a)  ; P(a+1) ; ...... ; P(a+k-1) sunt adevărate ( k∈N,k=fixat ) 
Pas 2 :  Implicația P(m)→P(n+k) este adevărată oricare ar fi n∈N  ;n≥a
            atunci P(n)  adevărată oricare ar fi n∈N  ;n≥a 
Demonstrație : 
Notăm Q(m) propoziția : 
P(a+mk)⋀P(a+1+mk)⋀…..⋀P(a+k-1+mk)

Vom face demonstrația folosind Varianta I 
 Pas 1:  Q(0)=P(a)∧P(a+1)∧….∧P(a+k-1)   este adevărată deoarece  
            P(a+1),……,P(a+k-1)sunt adevărate 
Pas 2  : Vom arăta implicația Q(m)→Q(m+1) este adevărata oricare ar fi m∈N
             Dacă propoziția Q(m) este adevărată rezultă că propozițiile 
            P(a+mk)  ,P(a+1+mk),…..,P(a+k-1+mk) sunt adevărate și deci 
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            P(a+(m+1)k)   ,P(a+1+(m+k)k)
            P(a+2+(m+1)k)  ,P(a+k-1+(m+1)k) sunt adevărate, adică Q(m) este adevărată.
           Deci Q(m) este adevărată oricare ar fi m∈N  și deci propozițiile P(a+mk),
 P(a+1+mk),…..,P(a+k-1+mk) sunt adevărate oricare ar fi m∈N, adică P (mk+r+a) este
adevărată oricare ar fi r∈{0,1,….,k-1}
           Pentru că un număr natural p se poate scrie sub forma p=qk+r,unde q∈ N, k∈N
,r∈{0;1;2;…;k-1}, rezultă că pentru orice n∈ N ,n≥a ,avem n-a=mk+r,adică n=mk+r+a. 
            Deci P(n) este adevărată oricare ar fi  n≥a. 
Varianta  IV 
       Dacă:
 P(a), P(a+1), P(a+2),….,P(a+k-1)  sunt adevărate ,k∈N ,k fixat  
 Implicația P(m)→P(n+k)esteadevărată oricare ar fi  n∈N ,n≥a  și oricare ar fi m∈N,  
 n≤m≤n+k-1,atunci P(n)este adevărată n∈N, n≥a. 
Demonstrație:
Punem  Q(n)=P(n)∧P(n+1)∧P(n+2)∧… ∧P(n+k-1),n∈N ,n≥a
Vom face demonstrația folosind Varianta I.
i) P(a)∧P(a+1)∧P(a+2)∧… ∧P(a+k-1)  este evident adevărată. 
ii)Dacă propoziția Q(n) este adevărată rezultă că propozițiile P(n)  ,P(n+1),P(n+2)…,
P(n+k-1) sunt adevărate, adică P(m) este adevărată oricare ar fi m∈N, și n≤m≤n+k-1, deci
P(n+k) este adevărată.
Deci Q(n+1)=P(n+1)∧P(n+2)∧P(n+3)∧… ∧P(n+k) este adevărată.
Conform variantei I, Q(n) este adevărată oricare ar fi n∈N, n≥a .
De aici rezultă că propoziția P(n) este adevărată oricare ar fi n∈N ,n≥a , făcând parte din
conjuncția care dă pe Q(n). 
                                                                                                  q.e.d.
Observații: 
1) Făcând k=1, din varianta III se obține varianta I  iar din varianta IV se obține varianta II;
Cu toate acestea, suntem de părere că variantele I și II deși sunt cazuri particulare ale variantelor
III și IV, este bine să fie date separate pentru că au enunțul mai simplu și se aplică în cele mai
multe cazuri. 
2) La toate variantele enunțate (cele patru), prima etapă constă în verificarea propoziției pentru
una sau mai multe valori particulare. 
     Pentru VARIANTA I în mod obișnuit se face un raționament de tipul următor:  Presupunem
P(n) adevărată și arătăm că P(n+1) este adevărată. Acest raționament pare incorect deoarece se
presupune că P(n) este adevărată, ori adevărul acestei propoziții este scopul final al
raționamentului nostru. În realitate, raționamentul este correct pentru că, de fapt, se
demonstrează propoziția: dacă P(n) este adevărată, cu n arbitrar fixat, atunci P(n+1) este
adevărată. Rezultă de aici că implicația P(n)→P(n+1) este adevărată dacă P(n) este adevărată.
Implicația este de asemenea adevărată dacă P(n) este falsă. Așadar, implicația  P(n)→P(n+1)
este adevărată oricare ar fi n∈N, n≥a , adică condiția ii) de la varianta I este îndeplinită. 
      Să precizăm că nu este permis să formulăm demonstrația astfel: presupunem că pentru orice
n∈N  propoziția P(n) este adevărată și arătăm că în această ipoteză este de asemenea adevărată
pentru orice n∈N  și propoziția P(n+), pentru că în acest caz presupunerea: oricare ar fi n∈N,
P(n) este adevărată, este tocmai concluzia. 
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  Considerații asemanătoare trebuie făcute în legătură cu toate variantele enunțate. 
3) Constatăm că este necesar ca cititorilor să li se prezinte probleme rezolvate prin inducție
matematică din toate capitolele matematicii pentru a sesiza diversitatea de cazuri în care pot
aplica metoda inducției matematice. Se poate sesiza prin prezentarea acestor  tipuri de probleme  
că prima variantă de inducție nu este suficientă, fapt pentru care putem concluziona că trebuie să
reținem și celelalte variante ale inducției matematice. 
        Această observație mă duce la a prezenta în următoarele numere unele probleme pe care le
cred semnificative fiind grupate pe domenii ale matematicii de liceu. Unele probleme sunt mai
dificile , dar pot fi abordate de către elevi. 
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Mirajul lumii
                                         Frățilă Teodora, clasa a X-a E  

                                   prof. îndrumător Chirvasiu Florina

    FULGII DE NEA, LA FEL DE UNICI PRECUM COPIII
  Dantelate, sub formă de stea, ori structurate în coloane, miliarde de cristale de gheață plutesc în
aer în fiecare iarnă. Înainte să ți se topească în palmă, fulgul de nea are parte de o călătorie epică.
Fiecare copil este special, deoarece toți copiii iubesc, visează și cresc ghidați de părinți, profesori
și își creează propria viziune despre lumea în care trăiesc.  
    E clar că fulgul de zăpadă își trăiește clipele de glorie cât timp este încă în aer. Dar cum își
formează arhitectura simetrică și de ce niciunul nu este identic cu celălalt?
     Modificări graduale și structura unui fulg
     Nu doar că niciun fulg nu este geamănul identic al altuia, dar, până ajunge să atingă solul, el nu
mai este identic nici cu sine însuși. Forma unui fulg de nea este influențată de temperatură și
umiditate și, pentru că se află în continuă mișcare, el trece prin mai multe zone atmosferice care îi
schimbă continuu structura. 

Un fulg de zăpadă începe să se formeze atunci când o
picătură de apă extrem de rece îngheață pe particulele de
praf sau polen din aer, formând astfel un cristal de gheață.
Pe măsură ce cristalul de gheață coboară spre pământ,
vaporii de apă îngheață pe cristalul primar și construiesc noi
cristale – cele șase brațe ale fulgului de zăpadă.                                         
       Cu cât cristalul crește, se formează o prismă hexagonală,
care seamana cu viața unui copil. Fulgul de zăpadă își
mărește diametrul prin preluarea umezelii din picăturile de
apă foarte reci așa cum un copil se maturizează de fiecare
dată când greșește și încearcă să devină un adolescent
înțelept. În funcție de nuclee, picăturile îngheață la
temperaturi diferite, de aceea fulgii și picăturile
conviețuiesc în același nor – un nor trebuie să aibă -40°C
pentru a îngheța complet.

      Câte feluri de fulgi există?
     Nu se poate spune cu exactitate. Cu timpul, clasificările au devenit tot mai largi. În anii 1940,
cea mai mare diagramă cuprindea 41 de tipuri. Numărul lor a crescut la 80 în anii 1960 și recent a
apărut un nou tabel cu 121 de tipuri de fulgi de zăpadă.
Profesorul Libbrecht a întocmit un tabel cu 35 de tipuri de fulgi, pe care le consideră
reprezentative pentru ce se poate vedea sub lupă de cele mai multe ori. Iată câteva dintre ele:
      1. Dendritele stelare
     Sunt cele mai cunoscute (și mai spectaculoase) cristale de zăpadă. Numele lor provine de la
aspectul în formă de stea cu ramificații bogate, ca ramurile unui copac. Dendritele stelare sunt
destul de mari și ușor de observat, mai ales dacă porți o haină de culoare închisă. Cele mai
frumoase apar când vremea este geroasă (aproximativ -15°C). 
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      2. Coloane și ace
     Cristalele de zăpadă ca o coloană sunt destul de frecvente și
apar atunci când temperatura este în jur de -6°C. Sunt mici și ușor
de trecut cu vederea, fiindcă arată ca niște bucăți minuscule de
fire albe.
     Cristalele columnare lungi și subțiri sunt numite și cristale cu
ac, iar unele dintre ele au regiuni goale conice la ambele capete.

      3. Coloane cu plafon
     O coloană simplă plafonată are forma a două roți pe o axă sau a unei
bobine goale. Coloanele cu plafoane multiple au plăci suplimentare
între cele două capace exterioare. Un astfel de fulg se formează atunci
când trece prin diferite temperaturi, pe măsură ce crește. În jurul valorii
de -6°C apare coloana, căreia i se adaugă plăcile la aproximativ -15°C.
      4. Dendrite stelare asemănătoare cu feriga
     Aceste cristale sunt ca dendritele stelare obișnuite, dar mai mari și
cu ramificații mult mai dese, ca ale unei ferigi. Dacă privești cu atenție,
vei vedea că ramurile laterale sunt în mare parte paralele cu ramurile
lor vecine. De asemenea, aceste cristale nu sunt perfect simetrice.
Ramurile laterale de pe un braț nu sunt aceleași cu cele de pe celelalte
ramuri.
      5. Cristale ca un praf de diamant
     Aceste mici cristale de zăpadă arată ca un praf scânteietor în lumina
soarelui, de unde își primesc numele. Sunt cele mai mici cristale de
zăpadă, iar multe dintre ele nu sunt mai mari ca diametrul unui fir de
păr uman. Se văd cel mai adesea atunci când viscolește.

     6. Cristale triunghiulare
   Anumite mișcări ale aerului ajută la producerea acestor cristale de
zăpadă neobișnuite. De obicei sunt mici și au forma unor triunghiuri
trunchiate. Uneori, din cele șase colțuri răsar ramuri care produc o
simetrie neobișnuită.

     7. Fulgi de zăpadă cu douăsprezece ramuri
    Dacă două cristale de zăpadă cu șase ramuri de dimensiuni mici se
ciocnesc în aer, se pot lipi împreună și se pot transforma într-un fulg de
zăpadă cu douăsprezece ramuri – un fenomen destul de des întâlnit
pentru un ochi pasionat și exersat.
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Animalul misterios
                                             Oltenescu Andreea, clasa a IX-a E

        Iarna este un anotimp misterios, magic și plin de surprize, mai ales atunci când ne aventurăm
în necunoscut.
       În Ajunul Crăciunului, eram în mașină alături de familia mea. Ne îndreptam spre cabana unde
urma să petrecem sărbătorile de iarnă. Aceasta era plasată în orașul Brașov. Sora mea mi-a povestit
câteva legende urbane din acea zonă. Una dintre ele era despre o creatură ciudată pe nume Yeti. Se
spunea că dacă o întâlnim și ne uităm în ochii ei, trebuie să ne îndepărtam, altfel vom fi blestemați. 

V. Ziua lecturii
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     Iarna, un anotimp iubit ȋn special de copii, dar și de ȋmpătimiții sporturilor de iarnă, ȋși intră
ȋn drepturile ei firești ȋncă de la ȋnceputul lunii decembrie. Ȋn plus este și luna cadourilor, a
surprizelor, a momentelor plăcute petrecute ȋn familie alături de cei dragi, dar și a vacanțelor
minunate alături de prieteni.
    Alina, o fată simpatică, adolescentă, mereu ȋnconjurată de prieteni, hotărește ȋmpreună cu
aceștia să-și petreacă sărbatorile de iarnă la Bușteni. Și-au planificat ȋn cel mai mic detaliu
vacanța la munte, propunându-și printre alte activități și o drumeție pe Jepii Mari către cabana 
 Caraiman. Astfel, ȋn dimineața zilei de 29 decembrie, pornesc cu toții ȋn această aventură
montană, fără să fie documentați ȋn privința dificultăților ridicate de parcurgerea unui asemenea
traseu periculos pe timp de iarnă.
     Din păcate, fiind ȋncepători ȋn acest domeniu, ei au ignorat diferența dintre a merge pe munte
vara și a merge pe munte iarna. Nu s-au echipat corespunzător, nu aveau nici măcar o hartă la ei
și nici alte accesorii necesare abordării traseelor montane pe timp de iarnă. Astfel, adolescentii
și-au ȋnceput ascensiunea către cabana Caraiman ȋn pas voios chicotind și făcându-și poze,
bucurându-se de minunatul regat de zăpada ce se contura cu fiecare pas. După aproximativ două
ore de mers, au lăsat ȋn urmă brazii impozanți, pădurea. Fermecați de priveliștea spectaculoasă
ce s-a deschis ȋn fața lor, nu au fost atenți. Doi dintre băieți, Mihai si Cătălin, au alunecat mai
bine de zece metri în prăpastia ce era chiar sub poteca pe care mergeau. Nu se poate descrie
panica ce a cuprins ȋntregul grup, disperarea, țipetele de groază și momentele de rătăcire ce au
tăiat brusc elanul adolescenților. Când totul părea pierdut, când nimeni nu mai spera că cei doi
băieți ar putea fi salvați, brusc s-au auzit țipete din prăpastie. Din fericire, cei doi au reușit ȋn
cădere să se prindă de un copac ce ȋși ȋnfipsese adânc rădăcinile ȋn stânca ȋnghețată. Primul
lucru care i-a venit ȋn minte Alinei a fost să apeleze salvamontiștii din Bușteni, dar telefoanele
nu mai funcționau din pricina temperaturii foarte scăzute. Ȋn aceste condiții, copiii și-au dat
seama că cel mai important lucru era salvarea prietenilor lor și ȋn acest sens era necesară o
strategie foarte bine pusă la punct care să nu pună ȋn pericol și viața celor rămași sus la potecă. 
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Am găsit în mașină o trusă de prim- ajutor. Sora mea se descurca cât de cât, dar îi era teamă ca
nu cumva să înrăutățească situația. Totuși nu avea nimic de pierdut dacă nu încerca să îi salveze
viața bietului animal. Și-a început treaba, iar în cele din urmă a reușit să facă o mare diferență. I-
am lăsat animalului mâncare și apă, după care am revenit in mașină. Eram mândră de familia
mea. Am dat dovadă de curaj și bunătate. În seara de Crăciun, în timp ce luam cina, am auzit un
strigăt familiar. M-am uitat pe geam și am zărit animalul ajutat cu o zi în urmă. Fericirea se citea
pe fața lui, probabil simțea că ne este dator. In câteva secunde, acesta a dispărut și nu l-am mai
întâlnit niciodată.
       Nu voi uita niciodată cele petrecute în acea zi. Acea creatură va trăi mereu in amintirea
mea. 

Această legendă mi-a atras atenția și nu îmi venea să cred cele auzite. Deodată am zărit pe
fereastră ceva bizar, un animal înalt, care părea a fi un om acoperit de zăpadă. S-a oprit în
mijlocul șoselei și a început să scoată sunete ciudate. A leșinat, apoi ne-am dus să verificăm ce
era în neregulă. Ființa era rănită de ceea ce părea să fie un glonț. Nu puteam să plecăm fără sa
încercăm să o ajutăm. Am încercat să sunăm pe cineva care se pricepea să vindece răni atât de
grave, însă nu aveam semnal. 



 
 

Crăciun în familie
                                        Ion Lorena, clasa a IX-a E

 
    Era o seară liniștită de decembrie. Ziua de dinaintea Crăciunului. 
   Toată ziua cerul gri nu a lăsat soarele să privească pământul acoperit de plapuma rece a iernii.
Crivățul aprig se joacă prin văzduh cu norii grei de zăpadă, conturându-le forme năstrușnice.
Fulgii de nea se rotesc amețitor intr-o horă argintie, chemându-ne parcă să ne
alăturăm lor în acest dans minunat. O plapumă rece și albă acoperă pământul negru. La noi în casă,
forfotă mare. Mama face din greu cozonaci, iar eu, împreună cu tata împodobeam bradul cu mii de
luminițe cu forme și culori diferite. Deodată se auzi un clinchet de clopoțel și glasuri de copii…
erau colindătorii care vin în fiecare an, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului.
    Se lasă seară. Luna se ridică elegantă ca o regină peste casele acoperite de zăpada pufoasă abia
așternută. Cerul era plin cu stele luminoase de parcă și ele așteptau venirea moșului. Spre
dimineața, bătrânul soare își ridică minunatele raze strălucitoare de după munți. În casă era
întuneric, doar instalația bradului se vedea. Eu așteptam cu nerăbdare să aud vocea mamei
strigându-mă pentru a vedea cadourile mult așteptate. Nu peste mult timp se auzi ușa, era mama.
Bucuroasă am întrebat-o dacă a venit moșul și pe la noi. A răspuns că da, iar eu am sărit bucuroasă
la brad. M-am bucurat de cadourile primite împreună cu familia. După-amiază am ieșit afară
împreună cu tata și am făcut un om mare de zăpadă. Ne-am distrat de minune. Spre seară am cinat
cu rudele și am sărbătorit venirea moșului.
   A fost un Crăciun de neuitat! 

Iar nu l-am prins pe Moș Crăciun
                                                   Ciocioi Cristian, clasa a IX-a F

       Se apropia vacanța de iarnă și gândurile nici unuia dintre colegii mei de clasă nu se mai
îndreptau spre cărți. Pauzele ni le petreceam, jucându-ne în jurul bradului din curtea școlii sau
făcând oameni de zăpadă.
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Deodată le-a venit ideea să folosească toate fularele și hainele ce le aveau pentru a crea o frânghie
pe care să o arunce băieților. Petre, care era mai curajos și mai puternic, hotărăște să ȋncerce să
coboare astfel ȋncât să ȋi poată ajuta pe băieții istoviți. După multe eforturi, stres și teamă,
operațiunea de salvare se sfârșește cu bine. Mihai și Cătălin sunt aduși cu succes ȋn mijlocul
prietenilor lor. Ȋn aceste condiții, adolescenții hotăresc să se ȋntoarcă ȋn Bușteni, realizănd
pericolul la care s-au expus.
     A fost o experiență de neuitat din care au avut foarte multe de ȋnvățat, dar mai presus de toate,
această excursie a rămas ȋn inima lor ca o lecție de prietenie, despre oameni, despre viață. A fost o
lecție despre bunăvoința reciprocă și despre altruism, dar și despre prezența de spirit și curaj, căci
fără acestea Mihai și Cătălin nu ar mai fi fost ȋn viață.

Alina ȋmpreună cu Diana, Andreea, Ștefan și Petre realizează că viețile celor doi băieți este ȋn
mâinile lor, că nu au alternativă și că va trebui cu orice preț să găsească cât mai rapid o soluție,
căci ȋntunericul și gerul nemilos aveau să ȋși facă simțită prezența ȋn curând. I-au ȋncurajat pe
băieți, spunându-le să reziste căci totul va fi bine, pentru că sprijinul psiho-emoțional era vital ȋntr-
o situație atât de critică. 



Iarna
                                                             Enache Alexandru, clasa a IX-a E

      A venit iarna, iar tradiția familiei mele rămâne neschimbată. În fiecare anotimp al anului în
care zăpada se așterne peste orașul încărcat de lumini și suprapopulat de către turiștii aflați în
vacanță, familia mea decide să mergem în satul natal al bunicilor mei.        
      Întotdeauna, indiferent de cât timp am avut la dispoziție, au existat lucruri sau obiecte pe care
am omis să le punem în bagaje. Anul acesta m-am decis să fac liste cu tot ce era necesar pentru
drum și pentru șederea noastră la bunici. Am terminat de împachetat, de data aceasta tot ce era
nevoie, am aranjat simetric bagajele în rulotă și am pornit la drum. Drumul, fiind unul de lungă
durată, ne-a permis mie și fratelui meu să ne etalăm pasiunea comună pentru șah. Așadar, în
spatele rulotei, a avut loc o competiție acerbă, unde câștigătorul avea dreptul să-și aleagă patul
unde va dormi la bunici. 
     Iată-ne ajunși în fața porții unde eram așteptați de către rude cu brațele deschise. Am coborât
din rulotă. Mireasma preparatelor din bucătărie se îmbina cu gustul victoriei de mai devreme,
datorită victoriei la scor împotriva fratelui meu.
     Ne-am instalat în camere, iar la scurt timp, venirea serii a fost un motiv de bucurie pentru
întreaga familie deoarece obiceiul împodobirii bradului avea să înceapă. Evident, la sfârșit, fiind
cel mai mic din familie, prilejul așezării stelei în vârful bradului mi-a fost acordat ca întotdeauna.  
   A venit și momentul întoarcerii la oraș. Cele patru zile petrecute la bunici au eliberat stresul
acumulat în viața cotidiană, având un efect pozitiv. 
     Amintirile proaspăt create mă vor însoți mult timp.           

     În noaptea de Ajun hotărârea era deja luată. Somnul trebuia alungat ca un inamic și toată atenția
îndreptată spre ușa de la intrare. Eu vegheam ca un ostaș la datorie. Și, când tocmai pierdusem
orice speranță, am auzit zgomotul cheii în iala de la intrare. Luat pe nepregătite, m-am ghemuit
sub plapumă, am închis ochii și am așteptat. Când m-am trezit, cadourile pentru mine se odihneau
demult lângă tronul regelui brad. 
      Mi-a părut rău că iar nu am reușit să îl surprind pe moșul cel bun și plin de daruri, dar bucuria
și emoția de a descoperi pachetele frumos legate au fost mult mai mari. Aveam atâtea cadouri...și
atât de puțin timp la dispoziție.
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  În seară aceea am admirat mult timp globulețele și beteala cu care mă hotarâsem să-l
împodobesc pe oaspetele nostru. Arată ca un rege tânăr și puternic, întors victorios din lupte și
încărcat cu bogății. Mai rămânea totuși de rezolvat o problemă, Moș Crăciun. Va veni singur
anul acesta? Și dacă o să vină, voi putea să-l surprind măcar acum scotocind prin sacul lui fără
fund?

    Așteptam și visam cu toții la momentul când vom găsi în dimineața de Crăciun câte un cadou
sub bradul de acasă. Și pentru că oricine trebuia să aibă un pom de iarnă, primul lucru pe care l-
am făcut după anunțarea vacanței a fost să mergem la cumpărături.
     



     Acum mulți, mulți ani, când ele încă erau mici și naive, Sophia și Eliana se jucau afară, într-o
zi luminoasă, ca orice altă zi de decembrie, cu zăpada până la genunchi. 
    Cele două fetițe alergau prin parcul lor preferat, foarte aproape de locuința acestora. Alergând
printre bănci, dându-se in leagăne, făcând îngeri în zăpadă și bucurându-se împreună, Eliana îi
propusese prietenei sale să meargă către locul lor secret din parc, unde nu venea mai nimeni, iar
Sophia entuziasmată aprobă. 
    Ele au luat-o la drum pe aleile fine ale parcului spre un colț izolat de pe harta acestuia. Odată
ajunse în fața statuii ce reprezenta două surori, după care se vedeau mai mulți copaci, Eliana și
Sophia se așezaseră in zăpada dintre copaci și statuie, pentru a se ascunde de lumea aflată pe
cealaltă parte, o lume aproape complet uitată de cei doi copii. Jucându-se printre copaci, Sophia
este urmărita de Eliana. Trece printre doi copaci, care păreau sa formeze o ușă din crengi. Vocea
omniprezentă a prietenei sale dispăruse, cum dispăruse și statuia. Tot ce se auzea și tot ce se
vedea până acum fusese înlocuit de ceva complet diferit.  Acum, peisajul din fața Sophiei era
unul nou și straniu. Acesta nu mai reprezenta parcul în care a crescut. Nu, acum era un loc
încețoșat unde era numai zăpadă și un felinar ce ilumina vag teritoriul străin.
    Prima impresie fusese confuzia. Cum a ajuns aici? Unde era Eliana? Unde se afla ea? Mi de
întrebări fără răspuns. Se contopiseră într-una: ce s-a întâmplat? Deodată o cuprinse frica, nu se
mai putea mișca. Realiza că se afla într-un loc necunoscut venise de nicăieri. Neștiind o cale de
întoarcere, panica se răspândise prin întregul său corp. 
   Într-un final, ajunge să își recâștige controlul asupra corpului său și analizează repede
împrejurimile. În afara felinarului de moda veche, ce nu semăna cu cele din parc, nu se vedea
nimic. Felinarul era singura sursă de lumină, ce se dovedea util, dar nu se compara cu
întunericul creat de ceața groasă. Întorcându-se, Sophia vede ca tot ce era înainte dispăruse.
Totul in afară de cei doi copaci, care, din perspectiva ei, îi ofereau o cale înapoi din acest vis
urât, înapoi spre prietena ei.
     Pentru ca Eliana să nu o mai aștepte mult, aceasta aleargă printre cei doi copaci. Atunci simți
ceva pe braț, mâna Elianei. S-a întors în parcul său, de parcă nici nu a plecat. Eliana nu părea
tulburată nici pe departe, ca și când nu a observat deloc dispariția prietenei sale. Totul făcea
parte din jocul celor două fete.
    Sophia nu voia să își îngrijoreze prietena, așa că nu i-a spus nimic acesteia. Așadar, ziua a
continuat ca orice altă de zi de decembrie, cu zăpada până la genunchi.
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Iluzie de iarnă
                                               Caranovič Mina, clasa a IX-a E
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       Sunt de câteva luni la Auschwitz. Deja nu pot decât să mă gândesc că moartea este scăparea
mea. Mi-am lăsat în urmă toată averea și mai ales familia. Nu știu unde sunt mama și cu tata, dar
pentru o tânără de șaisprezece ani ca mine este atât de greu sa faci față dorului care te macină de
atâta timp.
       Este iarnă afară. Totul este înghețat și frumos, dar și foarte trist dacă stai să te gândești că
temperatura din inimile noastre are aceeași temperatură, scăzută precum vremea de afară. Aș
prefera să îmi petrec iarna ca în ceilalți ani. Să mă joc afară cu prietenii mei, să fac oameni de
zapadă și cine știe ce imi mai trece prin minte pentru a putea reduce plictiseala. Eu stau în
baraca 22, baraca femeilor. Eram 112 femei, foarte puține, luând în considerare că în tot lagărul
suntem aproximativ 135.000 de oameni. Evrei, țigani, polonezi, ruși, toți stăm în așteptarea
porției pe ziua de astăzi. Lângă mine stă un băiat cam de vârsta mea. Foarte înalt, cu ochii căprui
spre verzi. La cât de slab este aș spune că este de mai mult timp aici decât mine. Are o expresie
serioasă, însa chipul lui mă face să zâmbesc, ceea ce nu s-a mai întâmplat de ceva timp. Deși era
foarte periculos să mă duc prea aproape de rândul lor, mi-am luat inima în dinți și am mers la
acel băiat.
       Am vorbit mult cu el și mi-am dat seama că este singura persoană pe care chiar o plac. Îl
cheamă Geller, are 18 ani și se pare că este asistent în baraca 13. Baraca unde oamenii bolnavi
sunt tratați. Eu încă nu îmi pot imagina cât de greu le este oamenilor bolnavi să stea în acest frig
în niște condiții inimaginabile. Revenind la Geller, este un băiat educat care știe să poarte o
conversație cu o persoana necunoscută. Am fost foarte atentă la ce rostea din cauza buzelor sale
roșii, părului înghețat plin de fulgi de zăpadă. Oare m-am îndrăgostit? Se poate. Este atât de
frumos și inteligent. De câteva ore, chiar dacă s-a dat deja stingerea, mă tot gândesc la el...
     Este 5 dimineața. M-am ridicat din pat mai repede ca niciodată din cauza țipetelor
asurzitoare, a sunetelor de pușcă si a gloanțelor căzute pe jos. Dintr-o dată am simțit o durere
mare la cap. Văzul se încețosa din ce in ce mai tare și lacrimile îmi curgeau pe obrajii reci. Într-
o clipă eram căzută pe jos cu capul ațintit la tavanul de lemn. Mi-am dat seama că am fost
împușcată in cap. Eram foarte speriată, chiar dacă știam că o să vină ziua asta. În fața ochilor îl
văd dintr-odată pe Geller. Avea ochii în lacrimi și îmi puteam da seama că și el este la fel de
speriat ca și mine. M-a luat de mână spunând ceva, chiar dacă nu am auzit ce a spus. Am închis
ochii încet, lăsând întunericul să îmi cuprindă tot trupul. Eram fericită că ultima față pe care am
văzut-o a fost a lui și că toata durerea din lagăr o să ramâna doar o amintire dureroasă.
         Chiar dacă această iarnă nu a fost atât de fericită, pot spune că frigul și înghețul mi-au luat
durerea. Mi-au înghețat lacrimile și amintirile urâte. Mă bucur că iarna a putut să îmi curme
suferința...



Moș Crăciun în vizită
                                                    Rianna Lemne, clasa a IX-a E

 
       A sosit din nou anotimpul rece, zăpada și frigul și-au făcut apariția, iar in curând și Crăciunul.
Aștept cu nerăbdare Ajunul pentru a lua masa în familie și a ne bucura împreună de cadourile
primite. 
        De mică visam sa îl întâlnesc pe Moș Crăciun, însă odată cu timpul am început sa nu mai cred
în existența lui. În urmă cu câțiva ani, obișnuiam să îmi imaginez  cum ar fi să merg cu el să ajut la
împărțirea cadourilor și să îmi petrec noaptea de Ajun pe sania cu reni zburători și cu ființele
magice ale Crăciunului în care obișnuiam să cred. Evident că toate lucrurile acestea erau
imposibile oricât de mult mi-aș fi dorit și aș fi sperat să fie adevărate. 
      Crăciunul acesta stăteam pe canapea uitându-mă la un film, când am văzut pe geam o lumină
zburătoare. Nu am băgat de seamă căci era Ajunul Crăciunului, iar eu trebuia să o ajut pe mama la
pregătiri. 
       Era noaptea în care Moș Crăciun își făcea apariția, iar eu m-am culcat ca în fiecare an, știind
ca este doar o legendă. Noaptea târziu aud un zgomot din sufragerie. Oricât de speriată aș fi fost nu
puteam să nu mă duc deoarece o parte din mine încă voia să creadă în mitul celui ce aduce cadouri
tuturor copiilor. Mai mult decât atât, voiam sa-l văd, lucru ce m-a făcut să îmi doresc sa trag o
privire la ceea ce se întâmplă. Nu mi-a venit să cred, era chiar Moș Crăciun. Am fost foarte
surprinsă, am crezut că visez. Acesta mi-a spus că știe că am început de la un timp să nu mai cred
în el. Astăzi a venit pentru a îndeplini dorința mea de când eram mică, dovedindu-mi astfel că nu
este doar un mit, ci o ființă magică la fel ca spiridușii și renii săi. 
          Totul era minunat, chiar de necrezut. Moș Crăciun m-a urcat pe acoperișul casei mele unde
sania era împodobită cu diferite luminițe, cu toate cadourile pentru copii, împreună cu câțiva reni
și spiriduși ce așteptau să ne facem apariția. Odată cu urcarea noastră în sanie, aceasta și-a luat
zborul. Eram înspăimântată și totuși atât de bucuroasă că trăiesc cea mai frumoasă aventură. Toată
noaptea am zburat, am privit cum moșul împărțea mii de cadouri și cum scria pe un bilețel fiecărui
copil câte ceva pentru a fi sigur ca aceștia cred în existența sa. 
      După o noapte lungă, era timpul să mă întorc acasă, deși mi-a fost greu să renunț la experiența
minunată de care am avut parte. Trebuia să despachetez și eu, la fel ca toți copii cadourile pe care
moșul le-a adus. 
       Dintr-odată, o aud pe mama cum mă strigă, chemându-mă la brad. În acel moment  mă
trezesc. Am fost confuză, dar tot nu am vrut să cred că toată aventura de care am avut parte a fost
doar un vis frumos. Am coborât să-mi despachetez cadourile. Pe cadoul meu era un bilet pe care
scria să nu mă îndoiesc de existența moșului. Atunci mi-am dat seama că acesta chiar exista,
indiferent dacă noaptea trecută a fost sau nu un vis.
        M-am dus la mama să îi povestesc tot ceea ce mi s-a întâmplat. Nu m-a crezut, dar eu tot voi
continua să cred că ce am trăit în acea noapte a fost cât se poate de adevărat. Crăciunul acesta nu o
să îl uit niciodată și cu siguranță nu voi înceta să cred în Moș Crăciun după experiența minunată
din anul acesta.
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Portalul lui Moș Crăciun
                                                Raisa Lemne, clasa a IX-a E

 

     În urmă cu aproximativ 1000 de ani, pe 24 Decembrie a fost creat un portal magic care ducea la
o lume a Crăciunului. 
     În acea dimensiune se aflau toate creaturile mitice ale minunatului Crăciun: oameni de zăpadă
vorbitori, spiriduși, Moș Crăciun împreună cu renii săi  magici și multe alte ciudățenii. Niciun om
nu călcase pe acel pământ vreodată, însă cu toții au auzit nenumărate povești incredibile cu
privința la aceste ființe ce făceau parte din domeniul fantasticului. 
     Totul s-a schimbat intr-un Ajun de Crăciun în urmă cu mulți ani, când un vrăjitor a decis sa
rupă vraja portalului și să readucă spiritul Crăciunului înapoi pe Pământ. În legendă se spune că
vrăjitorul și-a unit forțele cu alți prieteni de ai săi, iar după o zi întreagă de luptat cu portalul
aceștia au reușit să desfacă vraja. 
    După un scurt și apăsător timp de așteptare, spre surprinderea tinerilor vrăjitori nicio creatura
mitică nu și-a făcut apariția la granița dimensiunii magice. Intrigați fiind, prietenii s-au gândit să
treacă cu neînfricare prin portal. Tinerii aveau de gând să găsească personajele mitice cât mai rapid
și să plece alături de ei acasă, însă niciunul nu a respectat planul până la final fiindcă au fost răpiți
de peisajul magnific din jur. O lume greu chiar și de închipuit, plină de bună-stare și lucruri
impresionante. Locul în care se aflau era năpustit de zăpada incredibil de curată, brazi de
aproximativ cinci metri înălțime ornați cu cele mai unice și spectaculoase globuri din câte au
văzut. Tot mergând vrăjitorii au ajuns la un loc plin de gălăgie și armonie, la un festival de iarnă
unde o mulțime de creaturi ce păreau din vis le-au atras atenția. Salvatorii și-au luat inima în dinți
și au început sa interacționeze cu locuitorii de acolo. Au cunoscut pentru prima oară în viața lor
spiriduși, oameni de zăpadă vorbitori, reni magici și o mulțime de alte creaturi anormale. Toate
creaturile de acolo păreau fericite, dar ele nu știau că au fost închise într-o dimensiune magică în
urmă cu mulți ani.
     Vrăjitorul care a venit cu inițiativa acestei aventuri a reușit să îl convingă pe Moș Crăciun,
liderul grupului supranatural să se reîntoarcă în lumea reală împreună cu toți prietenii săi magici. 
    După un scurt și agitat zbor cu sania, spiritul Crăciunului a fost readus la timp în lumea
oamenilor, unde după o lungă perioadă întunecată cu toții și-au amintit cum este de fapt Crăciunul.
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    Era o zi de iarnă frumoasă, în care ningea continuu. Stratul alb de zăpadă acoperea totul în
jur. 
   Într-un sat de munte se află o casă mare în care mă aflam eu cu familia mea și animalele
mele:câinele Alma și motanul Garfield. După împodobirea bradului natural, înalt și verde adus
din pădure și pregătirea preparatelor tradiționale, am decis să ies afară în zăpadă cu Alma.
    Desigur nu puteam ieși afară fără aparatul meu de fotografiat. Și m-am plimbat în jurul curții
cu Alma care alerga bucuroasă prin zăpadă. Afară era foarte frumos, zăpada strălucea, și cu
toate că este frig, eu mă bucur că în sfârșit e zăpadă. Am făcut câteva poze la acest peisaj
minunat al iernii, m-am jucat cu prietenul meu patruped și ne-am dus apoi repede în casă. După
ce m-am încălzit bine lângă sobă și după ciocolata caldă băută am plecat direct în camera mea
pentru a edita noile poze. Fotografiile erau minunate. Fiecare fotografie are un farmec al ei.
Prima fotografie reprezintă casa de la munte, cu acoperișul alb în totalitate care îmi dă impresia
că ar fi casa din Laponia a lui Moș Crăciun. A doua imagine reprezintă unul dintre bătrânii
copaci cu crengile aplecate și înghețațe ca în Povestea Crăiasa Zapezii pe care mi-a citit-o
bunicul meu când eram mică. Iar a treia fotografie reprezintă grădina cu flori, înghețate și ele
care mă duce cu gândul la un tărâm cum nu s-a mai văzut vreodată. Uitându-mă pe fereastră mă
minunam de puterea naturii. Cât de simplă și totuși atât de complexă poate fi. Pe geam observ
cum razele soarelui acoperit de norii cei pufoși reflectă gheața de pe crengile copacilor, formând
un spectacol de lumini calde și împunătoare. Această lumină magică se reflectă în ochii mei
curioși. Ador toate anotimpurile, dar iarna este anotimpul meu preferat. Îmi aduce liniște,
bucurie și ne curăță sufletul și mintea de un an lung și greu.
    Seara, înainte de-a adormi, am privit din nou pe fereastră. Totul în jur strălucea feeric la
lumina lunii. Am luat aparatul și am făcut o fotografie de la geam cu această priveliște nocturnă
a iernii. Fotografia a ieșit perfectă! Lumina puternică a lunii se centrează în mijlocul curții care
pare a se transforma într-un loc magic cu flori înghețate și strălucitoare ca smaraldul. Crengile
copacilor se leagămă în ritm cu sunetul lin al porțelanului. 
Să ne bucurăm de magia iernii și să ne pregătim pentru un nou început- primăvara, care va veni
curând.
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Poveste din bunici
                                                  Darius Popescu, clasa a IX-a E

 
 

     În a doua zi din prima lună a anului, am plecat cu familia mea să îmi vizitez bunicii și diferite
rude din Valea Prahovei, în Sinaia, după un revelion plin cu momente de neuitat. Când am ajuns la
casa bunicilor, am văzut  că a venit și mătușa mea Mariana cu unchiul Ion și vărul meu Cezar de
16 ani. Cu Cezar am o relație foarte bună și suntem apropiați de mici, făcând numai prostii și
înțelegându-ne foarte bine amândoi de demult.
      Dimineața după sosire, m-am dus cu vărul meu pe pârtie cu sania mea veche, pe care ne
dădeam când eram mici. Ne-am distrat foarte mult pe pârtie, am cunoscut și alți băieți de vârstă
noastră. Am pierdut legătura cu ei când a trebuit să ne întoarcem acasă pentru a lua prânzul făcut
de bunica. Când am ajuns acasă ne-am schimbat și am băut câte un ceai cald până am așteptat-o pe
bunica să termine de făcut mămăligă și de încălzit sarmalele, mâncarea mea favorită dintre zecile
de rețete ale familiei.
      După ce am mâncat, eu și Cezar am furat un morcov din frigider și doi nasturi de pe o cămașă
veche din debara și ne-am dus în curte. Acolo am construit un om de zăpadă foarte mare, pentru
care am stat două ore să îndurăm frigul. A meritat, deoarece a ieșit foarte frumos cu al său nas
portocaliu și nasturii negri. Când am vrut să intrăm înăuntru, bunicul a ajuns acasă din pădure cu
lemne și ne-a complimentat omul de zăpadă. După spusele sale  arată ,,ca un om alb ca varul și
gras”. Bunicul ne-a adus cadou câte o praștie amândurora. Eu o am și acum, îmi place foarte mult.
    Seara s-a lăsat repede și a venit ora cinei. Ne-am adunat toți și am vorbit. Unchiul povestea
despre tinerețea sa și despre timpul său în armată, bunica despre nunta sa cu bunicul, tata despre
excursiile sale nocturne la pescuit, mama despre creșterea mea, iar bunicul despre ce s-a mai
întâmplat recent în pădure. Ceva ce a spus bunicul mi-a captat atenția, el mi-a spus că iarna, când
era de vârsta mea și a lui Cezar, hoinărea des prin pădure, și vedea foarte multe lucruri. Ceva i-a
atras atenția într-o dimineață, când mergea pe traseul său obișnuit dimineața. A auzit dintr-odată
un cântec straniu venind din spatele copacilor deși, printre care nu intra pic de lumină.  Când s-a
dus să investigheze sursa cântecului a văzut o babă cum cânta ceva într-o limbă necunoscută lui. A
stat și a privit-o. Baba după ce a terminat de incantat în limba stranie, a rostit ceva în maghiară și
s-a uitat înspre el. Bunicul s-a speriat și a fugit spre casă.
      În seara aceea, eu și vărul meu Cezar ne-am gândit la ce a spus bunicul foarte mult. Când am
ațipit, am început să visez exact ce a descris bunicul, doar că era vară și nu iarnă, și pe babă cum
încânta. Când baba a terminat de rostit incantația sa, aceasta nu a mai rostit în maghiară, ci mi-a
rostit numele meu. Când m-am trezit, m-am dus să-i spun bunicului ce am visat, în speranța că mă
va sfătui destul pentru a-mi potoli curiozitatea. N-a fost de ajuns, așa că m-am gândit să merg cu
Cezar în locul în care a spus bunicul că a văzut-o pe babă.
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    Când am ajuns în locul pe care l-a descris bunicul am observat o cabană mică, greu de văzut
iarna, când nu e soare așa mult. Ne-am dus să investigăm cu mult curaj, când ieși o fată de vârsta
noastră afară. Ne-a întâmpinat cu gogoși și ne-a întrebat ce căutăm pe pământul său. I-am spus de
visul meu și mi-a spus că baba era de fapt bunica ei, făcea parte dintr-un cult antic maghiar ale
cărui tradiții au dispărut odată cu ea. I-am mulțumit fetei și am plecat să îi spunem și bunicului.
      Bunicul a fost surprins și entuziasmat de descoperirile noastre. A venit momentul să plec acasă
înapoi în București și să-mi iau rămas-bun de la toată lumea.
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Povestea Crăciunului
                                                          Brezoi Alexandra, Clasa a IX-a E

                                                                       
    Era 20 Decembrie, afară fulguia de ceasuri bune. Toată lumea se pregătea de Ajunul
Crăciunului din Crăciunești. În același timp zeci de case erau împodobite de sărbătoare. Una
singură nu era, aceasta este casa Marei. Mara este o adolescentă de 13 ani căreia i-au murit părinții
într-un accident misterios. Acum Mara stă cu bunica. Din cauza traumei provocate de moartea
părinților ei, i-a pierit credința în ființe magice sau în Crăciun.
       - Hai, Mara, cu noi la colindat! spune prietenul ei cel mai bun, Marcus.
       - Ți-am spus că nu vreau sa aud de obiceiurile astea stupide! zice Mara pe un ton ridicat.
Dar în scurt timp viziunea ei despre lumea fantastică va fi dată peste cap…
            A doua zi, fata găsește în fața casei sale o carte destul de mare și veche. Mirată o ia în casă
și se duce în dormitorul ei.
        - Ce o fi și cu această carte? se întreabă ea...
           În cele din urmă deschide cartea, iar dintr-odată a fost absorbită în ea.
        - Unde mă aflu?! strigă ea destul de nervoasă si speriată.
       - Ești în partea Nordică a țării Narnia, mai exact în țara lui Moș Crăciun, spune renul aflat în
trecere.
          - Cum adică in Narnia? Nu există! țipă ea enervată de situație, crezând că este o glumă
proastă.
        - Ba da, există Narnia. Acum trebuie să mă întorc în sat. La revedere, copilo...spune renul
îndepărtându-se.
      După ce a stat un timp pe gânduri, Mara l-a întrebat dacă poate merge cu el. Ajunși în sat, totul
pare ca din basme, copacii plini de zapadă argintie, case de turtă dulce, elfi și săteni stresându-se
cu pregătirile pentru Crăciun.
     Mergând de ceva vreme, se opresc în fața unei case mari, roșii si luminate.
         - Cine locuiește aici? îl întreabă Mara pe ren.
         - Aici locuiește Moș Crăciun, spune renul.
        - Nu este real ceea ce îmi spui. A, da, am uitat că vorbesc cu un ren, deci pot spune că există.
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           Intrând în casă, îi întampină Doamna Crăciun.
         - Bună Rudolf, cum a fost drumul? întreabă dânsa.
         - Excelent, am adus-o și pe Mara cu mine.
         - Salut Mara, de mult am vrut sa te cunosc, grăiește Doamna Crăciun.
         - Bună ziua…îmi pare bine de cunoștință. De unde mă cunoașteți?
         - Ei bine, părinții tăi au lucrat aici cu noi ca slujitori ai Crăciunului...
      După mult timp de povestit, Mara și-a dat seama că s-a înșelat. Altfel era lumea magică și, mai
presus de atât, Crăciunul.
       Câteva zile mai târziu, familia Crăciun a sărbătorit cu Mara si ceilalți locuitori Crăciunul.
         - Eu ar cam trebui să mă întorc înapoi, deoarece va întreba bunica de mine, zise copila.
       - Vă mulțumesc mult că ați reușit să mă faceți să simt din nou spiritul Crăciunului. La
revedere! spune Mara.
          -La revedere! spune toată lumea către fată.
    Crăciunul a trecut altfel pentru Mara acum că a aflat de existența ființelor magice, dar și de
adevăratul sentiment pe care îl ai de sărbatorile de iarnă.
        Pe data viitoare...
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Tiparul lui Gutenberg – un vis devenit realitate
Mucenicu Anamaria-Alexandra, bibliotecar

 
     Până la invenția tiparului, cărțile erau un lux. Nu oricine putea avea acces la ele, acestea fiind
apanajul claselor sociale bogate sau al clerului. Motivul pentru această situație este reprezentat de
dificultatea cu care se multiplicau cărțile. Acestea se copiau de mână, cuvânt cu cuvânt, ceea ce
putea produce erori de transcriere (în mod voit sau din greșeală). Odată cu invenția tiparului,
procedeul a fost simplificat, iar cărțile nu mai constituiau o raritate, acestea devenind mai
accesibile maselor.
    Deși istoria tiparului este de cele mai multe ori asociată cu Europa și cu Gutenberg, conceptul
nu a apărut pentru prima oară în vechiul continent. Având la activ și meritul inventării hârtiei,
chinezii au dezvoltat în sec. XI și primul tipar cu caractere mobile din lume. Trei secole mai târziu,
în 1377, coreenii tipăresc Jikji, o carte de învățături budiste care a supraviețuit până în zilele
noastre, fiind actualmente expusă la Paris, în incinta Bibliotecii Naționale. Primi pașii în
tehnologizarea scrisului sunt făcuți deci în Asia.
      În secolul XV (1450), deci aproape 400 de ani mai târziu, Johannes Gensfleisch, cunoscut și
sub numele de Gutenberg, a inventat presa de tipar, reușind să depășească obstacolele tehnice ale
vremurilor sale: din cauza folosirii unei singure matrițe pentru fiecare imprimare, textele care
conțineau erori nu puteau fi corectate, ci reimprimate, iar matrița care s-a folosit la crearea acestora
trebuia înlocuită. Gutenberg a avut ideea de a folosi câte un caracter mobil pentru fiecare literă sau
semn grafic, aspect care a ușurat în mod semnificativ imprimarea și a redus incidența greșelilor ce
nu puteau fi corectate. S-a mai ocupat de alinierea textelor (stânga-dreapta) și de spațierea dintre
rânduri, străduindu-se ca textul să nu fie doar corect, ci și satisfăcător din punct de vedere vizual.
      Cea mai importantă realizare a lui Gutenberg a fost tipărirea „Bibliei cu 42 de rânduri”, pe care
o duce la bun sfârșit în anul 1456. Este formată din două volume, peste 2 milioane și jumătate de
semne tipografice individuale împărțite de-a lungul a 741 pagini. Costurile materiale pentru
măiestria tehnologică, precum și frumusețea acestei tipărituri au fost semnificative, motiv pentru
care edițiile imprimate de Gutenberg aveau la început prețuri similare cu edițiile scrise de mână.
Totuși, atât datorită perseverenței lui Gutenberg, cât și datorită preluării acestei invenții de către
alții, tehnologia tiparului s-a putut îmbunătăți, costurile reducându-se semnificativ și prețurile de
achiziție scăzând de asemenea. Tiparului lui Gutenberg îi datorăm astăzi ușurința cu care putem
produce și consuma texte de toate tipurile.

O bibliotecară timidă,
 

Bibliografie:

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/istoria-tiparului
https://www.britannica.com/biography/Johannes-Gutenberg
https://www.history.com/topics/inventions/printing-press
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Portret de învingător
                                     Carmen Andreea Herea

                                                                       Clasa a X-a H, diriginte prof. Mareș Mihai

VII. Competiție și autodepășire

CARMEN ANDREEA HEREA

JUCĂTOR PROFESIONIST - TENIS DE CÂMP
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS
20/06/2010 – În curs  - BUCUREȘTI  România
2021:
Rezultate la competiții internaționale
• 22-27/11 J2 Kiryat Shmona, Israel: dublu - locul II
• 16-20/11 J3 Haifa, Israel: dublu - locul I
• 13-19/09 J3 Constanța, România: simplu - locul II
• 24-29/08 J5 București, România: simplu - Locul I
• 5-11/07 J3 Timișoara, România: dublu – Locul III
• 29/06-4/07 J5 Timișoara, România: simplu – Locul III și
dublu Locul II
•  08-13/06 J4 Bistrița, România: dublu - Locul I
• 15-20/06 J5 Tg. Jiu, România: simplu – Locul III și
dublu - Locul I

Rezultate la competiții naționale
•  20-24/09 Campionatele naționale pe echipe U18- Locul I
•  01-03.04 Trofeul Allianz Tiriac - Locul I
•  04-09.01 Cupa ATH - U18 – Locul I
2020:
Rezultate competiții internaționale
•  07-12/09 J5 Oradea, România: simplu – Locul III
•  29/09- 04/10 J2 Oradea, România: dublu – Locul III
Rezultate la competiții naționale
•  04-07.11 Trofeul Agronomia U18 - Locul I
•  01-03.11 Cupa Elite București U18 - Locul II
•  16-20.08 Trofeul Ilie Năstase U16 – Locul III
•  Martie – Brașov junior tennis championship U16 simplu – Locul II, dublu Locul II
2019:
Rezultate competiții internaționale
•  04-08/11 Avenue cup, Bulgaria TE: dublu – Locul I
•  10-18/08 Bright Tennis Trophy, România TE: simplu – Locul II si Dublu Locul I
•  22-28.07 Oradea junior trophy U16 - Locul III
•  13-20/07 Argeș cup, România TE -U16: Dublu – Locul I
•  22-28/06 Mamaia IDU Juniors Championship, România TE -U16: dublu – Locul II
•  30/03 - 07/04 KALOVELONIS SPRING TOUR TE -U16- simplu - Locul III
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Rezultate la competiții naționale
•  19-23.11 Trofeul Ioan Macoveiciuc U16 – simplu– Locul I și dublu Locul I
•  20-25.09 Cupa Lechner tennis Brașov U16 - Locul III
•  28.08-02.09 Cupa BRIGHT Constanța U18 – Locul II
•  06.12.07 Cupa Litoralul Constanța U16 – doublu mixt - Locul I
• 12-18/05 Campionatele naționale individuale U14: simplu – Locul II și dublu Locul II
•  15-19.04 National Selection U14 - Locul III
• 08-14.02 Trofeul Alexe Bardan U14 - simplu – Locul II

Educație și formare profesională 
________________________________________
Jucător profesionist de tenis de câmp
ASOCIAȚIA TENIS TEAM BUCUREȘTI
2020 – În curs  BUCUREȘTI
________________________________________
Jucător profesionist de tenis de câmp
CSS-LPS CONSTANȚA
2014 – 2020 Constanța
________________________________________
Jucător de tenis de câmp
Tenis Club 2000
2010 – 2014 TULCEA
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Între tradițional și modern - dimensiunea actuală a  învățământului
românesc

     prof.  Stan Magdalena
                                      

       Una dintre cele mai mari provocări a pedagogiei postbelice a fost reprezentată de
căutarea unor modele curriculare adecvate la dinamica societății- trecerea de la obiective
la competențe, disputele științifice dintre  strategii didactice tradiționale sau interactive,
evaluare tradițională sau evaluare modernă. Fiecare model propus își dovedește limitele și
avantajele. Astăzi, când învățământul a trecut printr-o schimbare rapidă și imprevizibilă 
 în numai doi ani, se observă cu atîât mai mult că toate experiențele care compun istoria
pedagogiei pot fi utile. Apar, firesc, următaorele întrebări: ce model curricular ar fi
potrivit și în continuitate firească cu tradițiile învățământului românesc și, în același timp,
adecvat condițiilor societății informatizate și dinamice? 
    În școala românească au apărut unele neînțelegeri după anul 2000, când Ministerul
Educației Naționale a decis să modifice curriculumul centrat pe obiective cu un
curriculum centrat pe competențe, baza unui nou model educational, care încă nu pare
implementat pe deplin. 

   Specificul curriculumului centrat pe
competențe se observă în curriculumul
vocațional centrat pe competențe
profesionale: o instruire (training)
etapizată și bine ghidata de asimilare a
unui set precis și restrâns de cunoștințe
practice și de formare a unor abilități
pentru a îndeplini sarcinile unei anumite
profesii cu succes. 

Această formare profesională strict delimitată pentru a îndeplini cerințele jobului
respectiv nu ignoră valorile. Acest model de formare a competențelor profesionale, testat
vreme de veacuri, a influențat cu precădere dezvoltarea învățământului din America de
Nord, din țările scandinave și din mai multe țări protestante din Europa Occidentală.
     Instruirea bazată pe competențe – cheie este cu siguranță cea mai adecvată în
contextul actual și permite adaptarea la o dinamică atât de imprevizibilă a societății,
întrucât presupune::
-curriculum centrat pe marile valori ale civilizației euroatlantice;
-cunoștințe vaste, deschideri culturale spre toate domeniile mari ale culturii;
-abilități lingvistice, culturale și informatice;
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-strategii didactice active și interactive variate;  problem-solving și learning by discovery;
-competențe culturale;
- classroom learning și blended learning;
-valori umaniste pentru educatie pe tot parcursul vietii;
-deschidere spre întreaga cultură;
-formare pentru a ști, a face, a fi;
-multi-  și transdisciplinaritate;
-teams teaching;
-spirit de inițiativă, imaginație  tehnologică, abilități antreprenoriale;
-software skills și creative thinking;.
       Metodele tradiționale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate cu noile principii
ale participării active a elevului. Se produce însă o reevaluare permanentă a metodelor
tradiționale. De exemplu, observăm că, în condițiile unui învățământ bazat pe tehnologie,
cu acces nelimitat la informații, ne lipsește acea prezență a profesorului în clasă,
interacțiunea directă a elevului cu îndrumătorul care explică în fața elevilor săi, o imagine
care ne amintește de modelul traditional al profesorului. Constatăm că nu putem renunța
cu desăvârșire la el și nici la strategiile didactice tradiționale.
    Intervine astfel în orice model curricular probelma evaluării. Despre modernizarea
evaluării și o schimbare de perspectivă se poate vorbi în cazul a ceea ce se numește
pedagogia postmodernă, a curriculumului, activitatea de instruire fiind concepută
simultan ca activitate de predare- învățare- evaluare. Evaluarea este integrată deplin în
structura activității de instruire, fiind valorificată la nivel de evaluare continuă cu funcție
de formare (a elevilor, dar și a profesorilor), respectiv de reglare-autoreglare permanentă
a activității de instruire. În concepția actuală, evaluarea face parte integrantă dintr-un tot 
 nu trebuie tratată izolat, ci in stransă corelație cu celelalte activități prin care se
realizează procesul de învățământ.
Evaluarea din perspectivă modernă presupune următoarele caracteristici:
-parte integrantă a procesului pedagogic;
-emiterea unor judecăți de valoare;
-funcție educativă;
-nu selectează și nu exclude;
-acoperă domeniile cognitive, afective și comportamentale/ psihomotorii;
-preocuparea pentru rezultatele școlare în raport cu procesele de predare și de învățare
care explică rezultatele;
- funcție de feedback;
- funcție de ameliorare și de optimizare a predării și învățării;
- centrarea pe rezultatele pozitive, fără a sancționa în permanență pe cele negative;
- raportare la o normă, la criterii dinainte formulate; 
            -rol de intervenție formativă, de perfecționare a procesului de instruire.
- evaluează elevii în raport cu o normă, cu criterii dinainte formulate 
- elevul devine partener cu drepturi egale, într-o relație educațională care are la bază „un
contract pedagogic”
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     Într-o evaluare modernă, cu un pronunțat caracter formativ, „controlul” se transformă
într-o autentică „relație de ajutor” acordat elevului pe parcursul/ traseul său de învățare.
Modernizarea evaluării înseamnă înlocuirea mentalității clasice a profesorului ca
examinator, care la oră trebuie „să asculte”, cu o mentalitate a cadrului didactic cu rol de
dirijare a învățării, de asigurare a feedbackului, de comunicare.  
         Se remarcă inovații și în ceea ce privește metodele, tehnicile și instrumentele de
evaluare, care presupun complementaritatea metodelor tradiționale (evaluări orale, scrise,
probe practice etc.) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigația,
autoevaluarea etc.), Rezultatele evaluărilor formative furnizează informații atât elevului,
cât și educatorului despre reușita parțială a fiecărui elev, iar reușitele parțiale ale tuturor
elevilor deschid calea spre reușita finală. Învățarea continuă urmărită prin evaluarea
continuă va ajuta atât elevul, cât și profesorul să progreseze într-un mod organizat și sigur  
spre reușită, la un nivel cel puțin acceptabil al performanțelor școlare. 

       Pregătirea managerială a profesorului,
însușirea culturii manageriale, nu numai cea
tradițională psihopedagogică și metodică, pot
asigura înțelegerea și aplicarea relației
autoritate-libertate, ca nou sens al educației,
prin predare-învățare și rezolvarea altor
situații din procesul educațional școlar. În
contextual actual, abilitatea de a utiliza
mijloacele tehnologice moderne, pregătirea în
domeniul tehnologiei informației și a
comunicării devin componente esențiale în
formarea profesorului. 
O altă calitate esențială a cadrului didactic este capacitatea de adaptare a metodelor la
orice context instructiv- educativ,  reacția la schimbările din societate.  În vederea
asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă sau în clasa virtuală este necesar ca elevii să
aibă impresia că au succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt:
formularea aștepărilor pozitive față de elevi, utilizarea unor strategii de management
educațional eficient; centrarea pe competențele- cheie,  stabilirea de obiective clare și
comunicarea acestora elevilor, valorificarea eficientă a timpului destinat instruirii,
evaluarea obiectivă, cu rol motivațional în procesul de învățare.
 
Bibliografie: 
1. europa.eu- Competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții
2. IONESCU, Miron, RADU Ioan, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001
3. MANOLESCU, Marin, Evaluarea școlară. Metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor
Press, București, 2005
4. NEGREȚ- DOBRIDOR, Ion,  Formarea continuă a profesorilor de limba română,
engleză și franceză în societatea cunoașterii- Abilitare pe curriculum (suport de curs),
Editura Vox, București, 2011
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      Testele standardizate sunt teste docimologice sau teste de cunoștințe elaborate de
organisme specializate în domeniu, instrumente de evaluare a performanțelor școlare - a
cunoștințelor asimilate și a capacităților formate - produse prin ”procesul de învățământ și
prin alte influențe educaționale" (T. Radu - Evaluarea în procesul didactic, 2000, p.236-
237). Testele standardizate prezintă o triplă identitate: de conținut (cuprind aceleași
sarcini), condiții de aplicare (condiții de lucru) și criterii de reușită. 
Caracteristici : 
• sunt formate din întrebări(sarcini,cerințe) itemi, care acoperă o parte a programei
școlare;
• sunt evitate subiectele generale și sunt preferați itemii cu răspunsuri închise sau cu
răspunsuri deschise, dar scurte;
• acoperă obiectivele activității și o parte relativ mare de conținut;
• asigură condiții asemănătoare de verificare, aceleași condiții de administrare;
• presupun un barem de evaluare;
• aprecierea se realizează în raport cu normele standardelor ce rezultă din examinarea
prealabilă a unei populații școlare, ceea ce permite situarea fiecărui răspuns într-o
distribuție statistică (etalonare). Standardele sunt formulări descriptive și calitative care
precizează ce "să știe" și "ce să știe să facă" subiecții testați(sunt definite în moduri
diferite: nivel minim acceptabil, nivel mediu sau ambele);
• Obiectivitatea, asigurată prin caracterul explicit și clar al întrebărilor, astfel încât orice
specialist în domeniu să le înțeleagă la fel;
• Validitatea și relevanța( măsura în care evaluează ceea ce testul își propune).

Instrumente de evaluare
Teste standardizate/ Teste nestandardizate

                                     Prof. Agapie Elena
 

Funcții:
• cunoașterea nivelului de pregătire a
subiecților testați;
• evaluarea eficienței predării;
• diagnosticarea dificultăților de învățare;
• selecționarea, pentru a trece pe o treaptă
superioară de învățământ.

     Testele nestandardizate sunt teste docimologice sau teste de cunoștințe elaborate de
un profesor sau de un grup de profesori de aceeași specialitate. Testele nestandardizate
pot varia în funcție de conținut (nu cuprind aceleași sarcini), condiții de aplicare (condiții
de lucru diferite) și criterii de reușită. Testele elaborate de profesor presupun  rezultate
care nu permit comparații cu alte grupuri.
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    Funcții:
• cunoașterea nivelului de pregătire a elevilor testați;
• evaluarea eficienței predării;
• diagnosticarea dificultăților de învățare;
   CRITERII DE CLASIFICARE A TESTELOR DE EVALUARE
1.În funcție de ceea ce se evaluează, există:
• teste psihologice(oferă informații despre nivelul de dezvoltare a unor procese și însușiri
psihice angajate în activitatea de învățare, indică modul de tratare adecvată a elevilor,
ceea"ce pot învăța elevii");
• de randament (docimologice), care verifică gradul de realizare a obiectivelor vizate în
activitatea desfășurată, ceea "ce au învățat elevii"; au caracter diagnostic și pun în
evidență greșelile elevilor dintr-un domeniu învățat.
2.În funcție de metodologia de elaborare, există:
• teste standardizate, proiectate pentru a fi administrate, cotate si interpretate în condiții
identice (standard); rezultatele lor se compara cu anumite standarde sau cu anumite norme
de interpretare rezultate din aplicarea testului pe un eșantion reprezentativ.
• teste elaborate de profesor, ale căror rezultate nu permit comparații cu alte grupuri.
 3.În funcție de modul de manifestare a comportamentului cerut, există: 
• teste orale, 
• teste scrise, 
• teste practice.
4.În funcție de momentul intervenției evaluative în procesul de instruire, testele pot fi: 
• inițiale/predictive 
• de progres/formative 
• finale/sumative

 
 

    Caracteristici : 
• sunt formate din întrebări(sarcini,cerințe) itemi, care acoperă o parte a programei
școlare;
• nu sunt evitate subiectele generale și sunt preferați itemii cu răspunsuri ample sau cu
răspunsuri deschise;
• acoperă obiectivele activității și o parte relativ mare de conținut;
• nu asigură condiții asemănătoare de verificare sau aceleași condiții de administrare;
• presupun un barem de evaluare;
• aprecierea se realizează prin notă/calificativ;
• nu asigură mereu obiectivitatea, astfel încât orice specialist în domeniu să le înțeleagă la
fel;
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      Testele inițiale se administrează la începutul unei etape de instruire și sunt destinate să
ofere profesorului informații privind nivelul cunoștințelor și al capacităților formate de care
elevii au nevoie pentru a putea parcurge cu succes următoarea etapa de instruire. Îndeplinesc o
funcție diagnostică și prognostică.
      Testele de progres se utilizează pe parcursul instruirii, în momentul în care profesorul
apreciază ca este oportuna aplicarea lor, permițând evaluarea si reglarea acestui proces.
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      Testele finale se administrează la sfârșitul unei unități mai mari de instruire si verifica
numai un eșantion reprezentativ de conținuturi si obiective ale materiei parcurse.
În funcție de sistemul de referință, pentru aprecierea rezultatelor, există:
• teste normative (aprecierea rezultatelor se realizează pe baza raportării lor la "norme
standard") .
• teste criteriale (evaluarea rezultatelor se face în raport cu un criteriu reprezentat de obiectivele
din perspectiva cărora s-a realizat învățarea).
Testele se pot clasifica și după alte criterii (Adrian Stoica, Evaluarea progresului școlar, 2003).
În funcție de obiectivitate, utilitate, specificitate, aplicabilitate, există:
• Testele de cunoștințe (măsoară un anumit conținut referitor la cunoștințe, priceperi,
deprinderi).
• Testele de capacități( cuprind aptitudinile generale și specifice de învățare ale elevului).
• Testele criteriale (cuprind aprecierea rezultatelor elevului în raport cu anumite criterii de
performanță).
• Testele normative (cuprind rezultatele elevului în raport cu cele ale unui grup de referință,
”norma grupului”).
• Testele formative (urmăresc periodic progresul școlar și oferă un feedback necesar
profesorului. Sunt teste de depistare a lacunelor, în vederea înlăturării lor).
• Testele sumative ( administrate la sfârșitul unei perioade mai lungi de instruire, au ca scop
principal notarea elevului).
• Testele punctuale (cuprind itemi care se referă la un conținut precizat).
• Testele integrative( sunt formate dintr-un număr mai mic de itemi, fiecare în parte măsurând
mai multe cunoștințe, priceperi si capacități).
• Testele inițiale (se aplică înaintea unui program de instruire).
• Testul final (este aplicat la încheierea programului de instruire).
Elaborarea testelor standardizate este mai complexă decât procesul
de elaborare a testelor alcătuite de profesor, cuprinzând și unele
operații specifice.
a) elaborarea primei variante a testului cuprinde mai multe operații:
• elaborarea pentru fiecare celulă (unitate de conținut) a unui număr
mai mare de itemi, ca rezervă;
• selectarea itemilor, astfel încât să fie în concordanță cu tipurile de performanțe, cu obiectivele
și conținuturile: renunțarea la itemii lipsiți de relevanță, având dificultate prea mare sau minimă;
• asamblarea itemilor într-o primă variantă a testului, asigurându-se o succesiune prin care crește
gradul de dificultate. 
b) Pretestarea formei inițiale
Varianta elaborată este aplicată, de probă, unor subiecți cu caracteristicile populației școlare
pentru care este alcătuit testul (eșantion reprezentativ), după care se efectuează analiza datelor.
Rezultatele obținute devin "norme", criterii de apreciere a rezultatelor în urma aplicării testului
respectiv.
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CREȚA SIMONA CLAUDIA, ȘANDOR, SORIN DAN Influența testărilor PISA asupra
politicilor educaționale, Revista Transilvană de Științe Administrative 2 (39) / 2016, 
RADU ION T. - Evaluarea în procesul didactic, EDP, 2008, 
OPRIȘAN SORINEL ADRIAN, OPRIȘAN ANA, Rolul testelor naționale standardizate în
admiterea la doctorat și alte studii postuniversitare în Statele Unite ale Americii,   Revista de
politica știintei și scientometrie – Serie nouă Vol. 2, No. 2, Iunie 2013

ANOTIMPURI „ROSE” LTT -   41   - NR. 7 ANUL IV

ISSN 2783 - 9915 
ISSN - L - 2783 - 9915



Rolul profesorului modern în societatea actuală
                                  Prof. Popa Marinela-Alexandra

 
  

     „Oameni, fiți umani, iată prima voastră
datorie! Fiți umani pentru toate stările, pentru
toate vârstele, pentru tot ce nu este străin de om.
Ce ințelepciune există pentru voi în afară de
omenie? Iubiți copilăria, ocrotiți-i jocurile,
plăcerile, drăgălășeniile ei! Care dintre voi n-a
regretat câteodată această vârstă care avea
întotdeauna râsul pe buze și sufletul totdeauna
liniștit? De ce vreți să lipsiți pe cei mici
nevinovați de plăcerea unui timp fugar, atât de
scump și de un bun atât de prețios, pe care nu
știu să-l folosească în rău? De ce vreți să
umpleți de amărăciune și de durere acești ani,
care se scurg atât de repede și nu se mai întorc
vreodată, nici pentru ei, nici pentru voi?” (Jean-
Jacques Rousseau, 1973, p.54) 
     În calitate de profesor în învățământul
preuniversitar, am început să mă informez, să
studiez legislația în vigoare și să-mi creez
principii solide cu privire la această meserie
nobilă, și, ca orice profesor tânar, îndrăgostit de
actul didactic, observ prin intermediul
impulsului creator și al curiozității, întregul
drum  parcurs spre civilizație de profesorii
iluștri, de filosofii celebri și de marii scriitori,
drum pe care îl parcurg și eu, cu interes și
entuziasm.
         Subiectul fidelității pentru meseria aleasă,
element întâlnit la E.M.Cioran, filosof preferat
și apreciat de străinii din întreaga lume, s-a
identificat în perioada iluminismului și la
filosoful Jean-Jacques Rousseau. Această
fidelitate mă determină să le insuflu elevilor
sentimentul necesar atingerii idealul în
demersul didactic, respectiv în a beneficia de o
educație solidă.

     Motivul principal evocat de Rousseau se
rezumă la gândirea morală și corectă. Jean-
Jacques Rouseau a scris multe opere despre
educație și despre virtute. Filosoful credea că
fără virtute nu se dobândește libertatea reală
și că adevărata demnitate a omului vine din
inimă și nu din minte.
    Lucrările incontestabile scrise în limba
melodioasă a lui Jean-Baptiste Poquelin,
cunoscut mai bine ca Molière, și în limba lui
Voltaire după Al Doilea Război Mondial, m-
au determinat să-mi doresc împărtășirea
acestor informații prețioase și tinerei
generații, din care fac parte si eu, profesorul.
Meditând la crescânda popularitate a elevului
modern, este imperios necesară și apariția
profesorului modern sau convertirea
profesorului tradiționalist în profesor modern.
    Un aspect important, ce se impune a fi
precizat, este faptul că profesorul modern
străbate un drum sinuos, deoarece pe lângă
informațiile de specialitate transmise,
parcurge alături de elevii săi, un drum
hotărâtor, emoțional și cultural, cu trimiteri
spre autocunoaștere, spre dezvoltare
personală, spre relaționare și spre imensa
descoperire a frumosului și a unicitații
oamenilor. Un lucru este cert, avem nevoie sa
fim mai buni cu noi înșine și cu cei din jur, și
de aceea se impune sa creăm împreună cu
elevii noștri frumuseți și lucruri noi, aceasta
fiind provocarea noastră asumată.
     Ne-am adaptat la schimbare, nu ne-am
opus ei. În munca noastră de zi cu zi suntem
nevoiți să utilizăm și să inventăm metode
moderne, strategii de organizare a
activităților, pentru a putea răspunde cu
succes nevoilor elevului. 
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      Pentru un demers didactic încununat de succes,
ne-am inspirat din reacțiile și răspunsurile elevilor,
din dicuțiile purtate cu părinții, cu colegii noștri,
profesorii, urmând totodată și sfaturile mentorilor. 
Diversele documentări cu privire la acest subiect,
ne-au permis să creăm un cumul de materiale menit
să eficientizeze procesul didactic, iar acum simțim
nevoia să  împărtășim, astfel încât, să ajungă parte
din comoara adunată la elevii dornici să evolueze
în mod constant. 
    Un aspect de care țin seama cu precădere în
demersul didactic pe care îl întreprind în spirit de
consecvență și de ușoară sobrietate, spirit întâlnit
în starea de a fi a lui Cioran, E.M.Cioran, filosoful
celor două patrii, care mărturisește în prestigioasa
lucrare „Amurgul gândurilor" că „Sunt ca o mare
ce-și retrage apele pentru a face loc lui
Dumnezeu", îl reprezintă preocuparea de a încerca
constant să-mi învăț elevii să învețe, cum să învețe,
păstrându-și totodată umanitatea, credința și
solidaritatea. 
      De precizat este faptul că elevii trebuie învățați
sa fie pregătiți pentru o lume nouă, pentru lumea de
mâine, o lume fundamental diferită de cea de
astăzi. Însă dorim ca elevii să vină la școală plini
de energie și dorință de cunoaștere. Este primordial
să întreprindem cu toții experiențe pline de
creativitate, de profesionalism, pline de răbdare și
curiozitate, deoarece școala se dorește a fi
universul în care copiii se simt excepțional.
   Activitățile oferite elevilor sunt importante,
deoarece prin ele, elevul își dezvoltă creativitatea
și își structurează mai bine ideile. În același timp,
le oferă elevilor ocazia să își dezvolte competențe
noi, creând o punte spre succes.
      Ne identificăm la nivel național cu digitalizarea
continuă, digitalizare ce pătrunde rapid în sistemul
de învățământ, prin intermediul activității didactice
desfășurate online. Modernitatea erei actuale
impune învățământului standard utilizarea
diversității materialului didactic, care este accesibil
tututror, deschis spre acceptare, spre promovarea și
spre 

perfecționarea tehnicii online. În calitate
de profesor în contextul societății actuale,
mă văd îmbinând diverse metode de
predare, astfel încât acestea să-i ofere
elevului, viitorului cetățean, capacitatea de
a contribui la propria dezvoltare,
bucurându-se de un parcurs profesional
calitativ, folositor.
     În sistemul de învățământ românesc, pe
lângă învățământul obligatoriu au fost
introduse și alte forme educaționale
auxiliare, utilizate cu succes de profesorul
modern: Waldorf, Montessori, Step by
step, Freinet și Jena-Petersen, home
schooling.
    Privilegiile definitive ale acestor forme
educaționale dețin o serie de dimensiuni
commune, putând identifica  o dimensiune
fundamentală, și anume dezvoltarea
atenției față de elev, ca ființă. Această
dimensiune promovează și dezvoltă
principiile pedagogice ale lui Rousseau,
filosof și pedagog ce pune accent pe
nevoile copilului încă de la vârste fragede. 
   În consecință, profesorul modern și
dedicat își dorește ca disciplina predată să
le ofere elevilor diversitatea de cunoștințe
și de informații necesare pentru ca în viitor
să aparțină unui mediu stabil și deschis
spre inovație, bucurându-se de experiențe
valoroase de învațare. Astfel de experiențe
excepționale bucură sufletul profesorului
modern și îi onorează munca. 

Referințe bibliografice:
Rousseau, Jean-Jacques (1973), „Emil
sau despre educație”,
Vaida Bogdan, 2020, „Captează-ți elevii
în online, mai ceva decât în clasă!”,
Editura Vaida
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Rolul intuiției în matematică de prof. Burtan Laurențiu Florian
                                           Prof. Reiter-Sandu Ioana

 

ANOTIMPURI „ROSE” LTT -   44   - NR. 7 ANUL IV

ISSN 2783 - 9915 
ISSN - L - 2783 - 9915

     Am luat hotărârea de a realiza în fiecare număr al revistei
Anotimpuri LTT  un gest de prietenie pentru un coleg. De data
aceasta l-am ales pe Laurențiu Florian Burtan, profesor de
matematică al Liceului Teoretic „Traian”. Sub o atitudine sobră,
domnul profesor Burtan ascunde un suflet ales și un caracter
special.
     Astăzi vă scriu despre cartea elaborată de domnul profesor
Laurențiu Burtan: „Rolul intuiției în matematică” (Editura
Sapnaa Art, 2020). Titlul lucrării dezvăluie un secret al
succesului în matematică pe care nu îl percep mulți aspiranți
către performanță în acest domeniu complex. Am admirat
întotdeauna pe aceia care găsesc printr-o modalitate intuitiv-
creativă rezultatul unei probleme în matematică, în comparație
cu cei care obțin rezultate prin repetabilitate exagerată și prin
sumară gândire logică. 
 

       Se specifică necesitatea unui învățământ formativ, care să dezvolte calitățile intelectuale ale
elevilor. Această latură a învățământului apropie investigația fiecărei probleme de „obiectul de
cercetat”. Aici intervine importanța intuiției, cea care presupune un contact cât mai strâns cu
obiectul învățării. Investigația cu ajutorul intuiției este productivă, dă rezultate în domeniu.
Demersul lucrării are drept obiectiv menținerea intuiției la începutul oricărei lecții noi, în special
în matematică. 
      Lucrarea este structurată în trei capitole. Primul capitol se ocupă de definirea conceptelor cu
care se vehiculează în cercetare, de stabilirea unor corelații între „Instinct- Intuiție- Intelect-
Inteligență”. Al doilea capitol prezintă surse de inspirație în arta predării intuitive a matematicii
și de elemente legate de „Universul ordonat- Pitagora și numerele”. Capitolul al treilea
urmărește rolul intuiției matematice în ciclul primar, gimnazial și liceal.
   Buna pregătire în domeniul matematicii menține închegată legătura dintre intuiție și
componenta logică sau demonstrativă ce duce la înțelegerea unitară a fenomenelor. 

      Domnul profesor apelează în introducere la o idee a psihanalistului Carl Gustav Jung, care
definește intuiția drept „cel mai înalt nivel de inteligență și cea mai valoroasă formă de gândire
creativă”. Psihanalistul Jung numește această abilitate „acută, la copiii între patru și șapte ani”.
Intuiția apropie astfel matematica de revelație. 
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      O poveste captivantă care are loc într-o lume atipic
construită, aceasta este narațiunea lui William Gibson, unul
dintre primii autori de cyberpunk și primul autor care a câștigat
„triada de aur” a genului SF: premiile Hugo, Nebula și Phillip K.
Dick. Autorul cărții „Neuromantul” (Gibson, 2008) este un
vizionar care, în 1984, și-a publicat propria viziune a viitorului.
Un viitor sumbru în dezordinea lui, șocant pentru mine. Am trăit
anii '80 neștiind de acest roman. Mă gândesc ce aș fi scris atunci
despre cyberspațiu, amfetamine, matrice cosmică, holograme,
microtoxină rusească și comerț cu materiale genetice și hormoni.
Publicarea acestei cărți în 1984 și precara răspândire în România
dovedesc decalajul dintre cultura românească și lumea
occidentală, promotoare de noutate și invenție.
         William Gibson întrevedea explozia cibernetică ce urma să
cucerească omenirea. Vedea o lume dezbinată, populată de
oameni decadenți și dezinteresați, o lume unde cei bogați trăiau
în orbita Pământului în stații spațiale de lux, iar cei din umbra lor
trăiau sub teroarea organizațiilor mafiote care vânau ultimele
software-uri și componente electronice care căzuseră din orbită
în mizeria de la suprafața Pământului. Neuromantul prezintă
anticipativ această lume, fiind opera de bază a curentului
CYBERPUNK în materie de roman. 
     Permeabilitatea deschisă între straturile narative, meditația asupra realităților virtuale
produse de tehnologia informației au asigurat accesul spre mediile critice contemporane.
Cyberpunk este un termen compus din două elemente: pe de-o parte cyber, care face trimitere la
cibernetică, la ceea ce are legătură cu tehnologiile de vârf ale informaticii, și, pe de altă parte,
punk care desemnează o atitudine a unei sub-culturi urbane, venite direct de pe stradă. Termenul
cyberpunk a fost utilizat pentru prima oară de Bruce Berthke într-o povestire scurtă intitulată
chiar Cyberpunk (1983), în numărul pe noiembrie al revistei Amazing Stories. Adevărata
consacrare a sintagmei vine însă prin William Gibson și prin al său Neuromancer (1984). Se
concepe lumea cyberpunk doar prin mânuirea computerului, începând apoi să fie folosit și în
descrierea stilului unor autori ca Bruce Sterling, Lewis Shiner, Pat Cadigan, Tom Maddox sau
Greg Bear. Interesantă este maniera în care această nouă formulă literară, atât de aclamată la
vremea sa, a reușit să intre în rezonanță cu unele teorii sociale sau culturale care încercau să
descrie schimbările de paradigmă produse în societatea postindustrializată. Pentru Fredric
Jameson, de pildă, cyberpunk-ul, datorită intruziunii sale în mediile electronice, pe care le face
astfel mai accesibile experienței și, mai ales, în particular, prin opera lui William Gibson,
reprezintă o expresie a capitalismului târziu.
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      Maestru al prozei scurte, William Gibson a ales să realizeze un roman fragmentat și
discontinuu. Confuzia generală a narațiunii ce pendulează brutal de la un episod scurt la altul o
sugerează pe cea indusă de tehnologiile superioare, surprinzând acea stare de nesiguranță pe
care o avem fiecare atunci când nu înțelegem lumea înconjurătoare. Gibson nu menajează
cititorul și nu îi oferă o introducere treptată în atmosfera romanului, ci îl aruncă în haosul
poveștii alcătuite din mai multe părți: Chiba City Blues, Achizițiile, Miezul nopții în Rue Jules
Verne, Rularea Lumina Rătăcită, Plecare și sosire.  Cititorul este determinat să își fabrice singur
o cheie a lecturii. Naratorul nu șlefuiește povestea, ci o lasă să se desfășoare de la sine, cu
naturalețe. Cititorul este izolat confuz într-un colț și este purtat în mai multe dimensiuni.

     În viitorul îndepărtat zugrăvit (care s-a
dovedit a fi mult mai apropiat decât ar fi putut
Gibson să prevadă), populația trăiește într-o
atmosferă generală de dezorganizare și
decadență, în centre megaurbane precum The
Sprawl, care formează un megaoraș de la
Washington până la Atlanta, acoperit de cupole
video ce asigură condiții meteo și de
luminozitate preprogramate. Sub cupolele pline
de reclame, fiecare membru al societății se
chinuie să supraviețuiască prin diverse forme
ale traficului de tehnologii sau de droguri,
asigurând uitarea de sine necesară rezistenței în
lumea actuală. 
        Personajul central Case este „un operator de console, un cowboy al cyberspațiului”(p.10),
un programator-hoț care navighează prin matrice. „Chircit în capsula lui dintr-un hotel de sicrie”
(p.11), personajul apare ca o întoarcere la viața intrauterină. Se poate stabili o conexiune între
increat și matrice, două dimensiuni ale creației. Matricea este lumea virtuală în care se
desfășoară transferurile de date, un fel de reprezentare holografică a ceea ce este azi Internetul.
Case își încalcă propria regulă și încearcă să-și înșele angajatorii. Aceștia îi trimit un mic virus
militar care îi prăjește centrii nervoși legați la matrice. Din acel moment cariera lui se încheie.
Ajuns în Chiba City, unde încearcă fără succes să se folosească de chirurgii care lucrează la
negru ca să-și refacă legătura cu mediul virtual, Case trăiește de pe o zi pe alta, sperând ca într-o
zi, Strada să-l ucidă. Totuși, atunci când un necunoscut îi promite că poate repara stricăciunile
și-i poate garanta accesul la matrice, Case nu refuză. Acceptarea acestei salvări îl va purta prin
marile orașe ale Pământului, apoi pe orbită, dar și în adâncurile matricei, până în miezul
impenetrabil al unei inteligențe artificiale.

      Lumea lui Gibson e un paradis al decadenței, o lume în care cotidianul poate deveni
suportabil doar suprimând rațiunea cu ajutorul vreunui drog. Din perspectiva lui Case, singura
evadare se găsește în matrice. Între lumini și date, cu strălucirea circuitelor imprimate, unde
fiecare bucată de GHEAȚA (GHimpi Electronici de AuToApărare - o metodă de a proteja
informațiile folosită de toate corporațiile) e o provocare și unde fiecare misiune primită
înseamnă o cursă pe muchie de cuțit care să-l inunde cu adrenalină, Case se străduiește să se
simtă viu. Pentru el nu contează scopul, ci călătoria, rush-ul



       Când pierde accesul la matrice, încearcă să se regăsească pe străzile din Chiba City.
Senzația de a fi viu, de a trăi cu adevărat, e ceea ce le lipsește tuturor celor din acest viitor în
care oamenii au acces la o realitate virtuală, dar și la chirurgie de vârf care să le permită
prelungirea vieții și o grămadă de îmbunătățiri, cum ar fi reflexe mult accelerate sau vedere pe
timp de noapte. În această lume în care totul e posibil, viața pare ceva fără sens. A trăi e sinonim
cu rutina. În acest context e ușor să cedezi unor senzații tari. Tocmai de aceea povestea lui Case
e verosimilă. Când află care e scopul lui, când înțelege că se joacă cu Cutia Pandorei, că ar putea
dezlănțui ceva despre care nu se știe nimic, perseverează: „Habar n-am ce o să se întâmple dacă
Iarnă Mută câștigă, dar se va schimba ceva!”
      Molly este femeia-implant: „ochelarii erau implantați chirurgical, sigilându-i orbitele.
Lentilele argintii păreau crescute din pielea netedă de deasupra pomeților, înrămate de părul
negru, coafat rebel. Degetele curbate în jurul patului armei erau subțiri, albe, cu vârfurile grena
și lăcuite. Unghiile păreau artificiale” (p.33). Corpul ei pare a fi cosmic, inserțiile descriptive ale
autorului impresionând prin combinația de tehnic și senzual: „curba unui șold conturată cu
eleganța funcțională a fuzelajului unui avion de vânătoare” (p.52). Precum o mare parte a
populației, Molly a recurs la modificări ale aspectului fizic, la lentile de ochelari de soare
implantate în dreptul ochilor și lame retractabile sub unghii, potrivite pentru viața periculoasă pe
care erai nevoit să o duci pe străzile întunecate ale orașelor terestre. Bagajul ei conținea
„gadgeturi micuțe”. Molly avea un trecut întunecat de care încerca să fugă, iar slujba de spion și
bodyguard care i se oferise nu era ceva ușor de refuzat. Relațiile ei, stabilite în trecut, cu
organizația teroristă a Panterelor Moderne se dovedesc a fi folositoare.
        Armitage este un tip misterios și solid, cu aspect milităresc, reprezentant al angajatorului
lui Case. „Trăsăturile plăcute, inexpresive ofereau frumusețea de rutină a buticurilor cosmetice,
un amalgam conservator al chipurilor impuse de mass-media în ultimul deceniu” (p.53). Autorul
are în vedere cosmetizarea introdusă forțat de media și este predictibil în ceea ce privește
problema imaginii în lumea viitorului. Armitage este doar o unealtă, o mască executantă.
Misiunea lui este să descătușeze cea mai avansată inteligență artificială a omenirii, încă prinsă în
cochilia în care a crescut, pe vremea când avea nevoie de protecție.
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Tessier-Ashpool este probabil cea mai dezvoltată
corporație de pe planetă (și din orbita ei). Condusă
de familia cu același nume, care locuiește în propria
stație spațială orbitală, este cea mai de succes
corporație când vine vorba de ultimele tehnologii și
de gestionarea acestora. Membrii familiei, puțini la
număr, conduc firma prin rotație, fiind criogenizați
atunci când nu este nevoie de ei. În umbra lor se
află o minte rațională programată să maximizeze
câștigurile companiei și să se autodezvolte în
perimetrul definit de codul ei de bază.
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        De zeci de ani, Iarnă Mută a reușit să își infiltreze propria cușcă și, plictisită de sarcina
prea ușoară, a început să își conceapă noile planuri. Și-a creat agenți umani loiali pentru
asigurarea unei prezențe fizice. A păcălit membrii ai T.A. să îi destăinuie informații vitale
despre natura ei. Și-a întins tentaculele în afara cuștii pentru a manipula sistemele de date din
întreaga matrice. Dar nu e destul. Vrea mai mult de atât, vrea afară. Singura modalitate de a
deveni destul de complexă încât să scape de sistemele care erau menite să o protejeze este de a
se contopi cu sora ei, cealaltă inteligență artificială a T.A.. Este cunoscută sub numele de
Neuromantul și are capacitatea de a crea un simulacru al lumii reale – o lume simulată cu
adevărat, în care există liberul arbitru.  
       Descrierile călătoriilor prin această lume, modul în care datele pot fi vizualizate, se
realizează prin limbaj artistic special. Prin contrast cu realitatea sumbră, matricea e o poezie,
plină de posibilități și de provocări. 
           Dacă lumea reală a lui Gibson e un paradis al decadenței, atunci matricea e un paradis
pur și simplu. Stilul lui W.Gibson este unul ofertant, diferit față de acela al literaturii SF de
dinainte de anii '80. „Nailonul kaki”, „mirosul acru al transpirației”, „pescărușii se roteau
deasupra grămezilor plutitoare de stiroplast”- iată exemple din acrobațiile stilistice, tehnicizate
în materie sensibilă.
         Neuromantul de William Gibson este o carte-aventură de factură halucinogenă precum
este însuși cyberspațiul în care se desfășoară narațiunea: „Ciberspațiul! O halucinație
consensuală împărtășită zilnic de miliarde de operatori legitimi, în fiecare națiune, de copii
învățând concepte matematice[…]. O complexitate inimaginabilă” (p.60). Alergarea
personajului central devine o metaforă fatidică pentru lumea deja actuală. 
       Iată motive plauzibile pentru întreținerea succesului literaturii cyberpunk într-o lume
scăpată din axa centrală, în care războiul răstoarnă viața și devine o tristă actualitate.

Bibliografie:
Gibson, W. (2008). Neuromantul. (M. D. Pavelescu, Trans.) București: Univers.
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Neuromantul
                                            Erbaru Daniel, clasa a X-a C
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     Neuromantul este un roman publicat în anul 1984 de William Gibson care a lansat mișcarea
cyberpunk în cadrul genului literar de science-fiction. 
    Îl urmărește pe protagonistul  Case, un hacker angajat de Armitage. Case face echipă cu
Molly cu Cyborg și Peter Rivera, un hoț si un iluzionist, pentru a realiza o serie de crime care
stabilesc scopul final al echipei, care se joacă pe stația orbitală numită  Freeside. Romanul se
încheie cu Case care trăiește într-o lume nouă în care inteligența artificială posedă o putere
nelimitată. 
     Pentru 1984 cartea lui Gibson este profetică și trece de orice noțiune de world wide web,
trecând direct într-o realitate virtuală. Gibson a făcut o alegere literară deosebită, creând în
Neuromencer o lume din viitorul apropiat, stăpânită de tehnologia care avea să se dezvolte în
timp. 
    Jocul Neuromancer, lansat în 1988, este bazat pe romanul cu același nume de William
Gibson. Ilustrează lumea ficțională, lumea reală și spațiul cibernetic. Jocul este bazat pe
evenimentele din roman. Spațiile în care se desfășoară acțiunea, personajele, obiectele din
roman apar de asemenea și în joc. Acțiunea are loc în anul 2058 în Chiba (Japonia). Subiectul
constă în acțiunea protagonistului ce încearcă să descopere adevărul din spatele disparițiilor
misterioase ale prietenilor săi și ale celorlalte persoane. 

    Protagonistul a fost nevoit să-și amaneteze pachetul
cibernetic. Se trezește într-o farfurie cu faimoasele spaghete
ale lui Ratz, iar prima misiune a lui este să găsească o
modalitate de a-și recupera vechiul pachet de la amanetul
din apropiere. După ce acesta a actualizat softwer-ul pentru
a permite accesul în spațiul cibernetic, personajul descoperă
că utilizatorii Matrix sunt omorâți de un grup de inteligență
artificială condus de un renegat pe nume Greystoke. După
ce l-a distrus pe Greystok, jucătorul îl întâlnește pe
Neuromencer care îi explică faptul că el a manipulat
jucătorul pentru a ucide celelalte inteligențe artificiale și îl
blochează pe o insulă virtuală. Cu toate acestea, jucătorul
își poate folosi abilitățile pentru a scăpa și a distruge
Neuromancer făcând Matrix-ul sigur din nou.

     Alte aspecte ale cărții sunt incluse în joc. De exemplu, personajul Armitage poate contacta
jucătorul într-un anumit moment, într-un anumit punct, însă dacă jucătorul acceptă misiunea sa,
el și Armitage sunt imediat arestați.
     Având în vedere asemănările prezentate anterior, conținutul cărții se află în corelație cu
jocul, având aceleași personaje și un fir narativ asemănător. 



Fortăreața Albă de Orhan Pamuk
                                         Ene Ioana-Tatiana, clasa a XI-a F

prof. îndrumător Rotundu Larisa
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De ce să citesc această carte?
  Opera lui Orhan Pamuk a câștigat Premiul Nobel pentru
Literatură în 2006. Romanul are o structură modernă,
dezbate tema dublului și relația Orient-Occident. Motivul
dublului apare în multe opere literare, cum ar fi ,,La
țigănci’’ de Mircea Eliade. În „La țigănci” apare Hildegard
cea reală pe care Gavrilescu o cunoaște și cea fictivă care-l
conduce spre moarte. Relația Orient-Occident se regăsește și
în opera ,,Scrisori persane’’ scrisă de Montesquieu în care se
realizează  corespondența dintre Europa și Asia. Rolul
scrisorilor este de a remedia probleme politice și religioase,
promovând toleranța religioasă.

Un scurt rezumat
  Un italian ajunge rob în Imperiul Otoman, dar se remarcă prin cunoștințele sale, astfel
Pașa îl roagă să lucreze împreună cu Hogea, un creștin convertit la islamism. Aceștia
pregătesc un spectacol cu artificii pentru nunta fiicei Pașei. La început, cei doi nu se plac,
dar Hogea îl ia drept rob pentru a profita de informațiile italianului pe care i le prezintă
sultanului. Asemănarea celor doi îi ajută să se cunoască, punând pe hărtie experiențele
neplăcute, stând față în față, încercând să răspundă la întrebarea ,,De ce sunt cine sunt?’’.
Exercițiul avea scopul de a-i ajuta să cunoască psihologia. Hogea devine obsedat  de o
căutare, privind  ,,păcatele’’ sau tainele lăuntrice ale oamenilor, astfel  încât torturează
multe persoane în căutarea răspunsului dorit.
În deznodământ, italianul și ,,sosia’’ sa ajung să facă schimb de identități și Hogea pleacă
la Veneția, căsătorindu-se cu fosta logodnică a italianului. Italianul se dă drept Hogea,
ajunge Mai-mare al astrologilor, căsătorindu-se cu o turcoaică.
De ce mi-a plăcut opera
  Opera începe cu citatul lui Marcel Proust ,,Oare ce altceva dacă nu începutul unei iubiri
să fie creința că o persoană care ne deșteaptă interesul se confundă cu alcătuirile unei
existențe necunoscute nouă – pe cât de necunoscute, pe atât de ademenitoare-, precum și
gândul că nu vom putea păși în viață decât în virtutea dragostei sale?”. Prin acest citat se
anticipează relația dintre Hogea și italian. M-a fascinat viclenia Hogei cu care folosea
informațiile italianului, dar și inteligența italianului care reușește să-l manipuleze pe
Hogea. Asemănarea celor doi îi ajută să se descopere pe ei înșiși și ne învață că nu suntem
așa diferiți cum credem, indiferent de religie sau naționalitate. 
  Cartea m-a impresionat prin mister și suspans. Sper să fie citită de cât mai mulți
adolescenți.



X. Premianți la talent

Cadou de la mama
Grămadă Mirabela Florentina, clasa a X-a C,

                                        premiul I
 Concursul Național „Icoana Sufletului de Copil” - ediția a XVI-a

Prof. coordonator Reiter-Sandu Ioana
 

      Se spune că odată un părinte și-a aruncat propriul copil în râu drept pedeapsă că
acesta fusese un copil obraznic. Băiatul nu știa sa înoate și, din nefericire, a sfârșit înecat.
După acest incident, mulți alți părinți au luat exemplu, practicând acest obicei. 
       Așa am ajuns astăzi, în anul 1940... Acest obicei încă se mai practică în sate. Bunica
mi-a spus că anii au trecut, iar legenda s-a mai schimbat. Copii sunt aruncați în râu în
Ajunul Crăciunului. Oamenii au numit acest obicei „Pedepsirea dată de Dumnezeu".
Pentru oamenii care știu de unde a început această practică, va rămâne mereu trează
„Legenda Râului". 
       Mereu am încercat să fiu un copil exemplar. Deși știam că părinții mei mă iubesc și
îmi făceau toate poftele, nu puteam niciodată să știu dacă nu o să primesc pedeapsa
râului. În ziua de astăzi mulți copii sunt înspăimântați de condamnare. Unii dau vina pe
râu. Spun ca râul este un criminal, deoarece nu cruță bieții copii. Acest fapt este legat de
viață și de moarte, ceea ce nu mulți pot înțelege asta. În zilele de astăzi niciun copil nu a
mai reușit să supraviețuiască.
       Pe 6 decembrie mama mea a decedat din cauza unei boli netratate la timp. De atunci
nu îmi mai recunosc tatăl. Mereu este recalcitrant și nervos. Ziua sunt plecată la bunica
mea, iar seara îndur cuvinte usturătoare. Mai este doar o săptămână până la Ajun. Mereu
mă gândesc nopțile cum să fiu de ajutor. Fac toate treburile casei fără a mai avea timp să-
mi vizitez bunica. Ea nu știe decat un sfert din tot ceea ce mi se întâmplă. 
     Mă trezesc cu bucurie că este Ajunul Crăciunul. Mă gândeam că mâine va fi
Crăciunul. Deja știam că nu voi primi nimic anul acesta, dar spiritul Crăciunului nu înceta
să își facă loc în inima mea. Ziua în amiaza mare, tata se întoarce de la muncă nervos.
Zdrobește toată mâncarea preparată de pe masă și îmi înroșește obrazul cu o palmă
usturătoare. Mă trage de braț și mă scoate afară pe ușă. Nu îmi dă niciun fel de explicație.
Sunt doar speriată, picioarele-mi sunt moi. Nu vor să se mai opună și ajung doar trasă,
fără a mai opune rezistență. 
       După un drum lung ajungem la râu. Vremea se înrăutățise. O ploaie torențială abia
începuse. Picăturile de ploaie împreună cu vremea mă sperie și mai mult. Încep să urlu și
să mă zbat toată, speriată de ce se va întâmpla. Urlu și implor să nu fiu aruncată acolo.
Dar picioarele-mi sunt luate de pe suprafața pământului. Simt cum mi se îngreunează
respirația în clipa când tata se apropie cu mine de râu. Îmi dă drumul în apă.
 -Asta s-a întâmplat doar din cauza ta, Medeea. 
     Acesta e ultimul lucru pe care mi-l spune. Îmi aud numele spus cu atâta ură. Nu
înțeleg de ce se întâmplă asta, dar știam că ziua aceasta va sosi. Corpul îmi face contact
cu apa. Râul este puțin roșiatic, semn că cineva a murit de curând aici. Prin apă îl văd pe
tata întorcându-se cu spatele și lăsându-mă în urmă. Mă las moale fără a încerca să ies la
suprafață, știu că nu voi reuși oricât aș încerca. Mă las absorbită de liniștea râului. Un
fior mă cuprinde și simt cum sunt adusă înapoi pe uscat. Simt o prezență familiară, dar nu
bag de seamă și mă adun. Mă adun pentru a mă concentra să ies la suprafață. 
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Reușesc să ies, iar primul lucru pe care-l fac este de a mă întinde pe spate și de a respira
ușurată. Observ cum ploaia încetează și fulgi mari de zăpadă încep să apară. După ce
respir regulat, îmi adun forțele și mă îndrept spre casa bunicii. Încep să alerg când simt că
râul nu se mai termină. În depărtare zăresc cum cineva își aruncă copilul în apă. Refuz să
mă mai uit atunci cand văd că acel copil, la căderea în apă, se lovește la cap. Pierderea
foarte mare de sânge îl duce pe băiat la leșin și realizez ca nu îl pot ajuta cu nimic.
Băiatul murise deja. Fug de acolo, fug cu ochii înlăcrimați și cu o dezamăgire în suflet,
deoarece nu îl pot ajuta. Încep să plâng și mai tare când realizez că asta mi se putea
întâmpla și mie. 
      După un drum foarte lung ajung la casa bunicii. Mă privește speriată... Mă înfășoară
într-o pătură și mă ia în brațe. Nu îmi cere explicații, iar singurul lucru pe care îl fac este
să plâng în hohote. 
  -Știam că asta se va întâmpla de când mama ta ne-a părăsit. Prea multe pe capul unui
copil de zece ani, spune ea. Dar acum ești în siguranță.
      Bunica mă liniștește. La două zile după această întâmplare, plecăm din sat. Ne mutăm
undeva departe. Undeva unde nimeni nu știe despre legenda râului. Ne-am mutat într-un
loc liniștit și am reușit să mă odihnesc după cele întâmplate. Am realizat ca spiritul
mamei m-a ajutat să mă ridic la suprafață. Acest fapt l-am considerat miracol de Crăciun
și cadou de la mama.
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Copilăria
Scurtu Andreea - Valentina, clasa a XI-a C,

 premiul al III-lea
  Concursul Național „Icoana Sufletului de Copil” - ediția a XVI-a

Prof. îndrumător Reiter-Sandu Ioana
 

Care dintre noi, adolescenții de azi, nu se gândesc
O zi măcar, la clipa în care au simțit că zboară
Până la cer și înapoi, văzând lumea cum crește

In brațele mamei, ce făcea orice durere să dispară?
La jocurile pentru care energia parcă nu se epuiza

Atunci când soarele de vară era demult apus?
Râsul tatei când scoteam câte-o perlă și îl amuza?
Iernile cu zăpadă de la țară și magia ce-au adus?

Acum nu e deloc târziu să retrăim tot, răpuși de nostalgia…copilăriei!



Umbră de copil
                                                Lucaci Cristian, clasa a XI-a C,

 premiul al II-lea
Concursul Național „Icoana Sufletului de Copil” - ediția a XVI-a 

Prof. coordonator Reiter-Sandu Ioana
 

Pentru fiecare gând pribeag 
Ce părăsit de minte este, 
Se află o filă ce-l adoptă 

Și o dorință ce-l hrănește. 
 

Atâtea râuri de cuvinte
Poartă a lui sămânță vie. 
Să fie veșnică inspirație 

Pentru o mână care scrie. 
 

Câte gânduri oare poartă 
Aspra pană de condei? 

Azi pictează un cer de plumb 
Mâine floarea unui tei. 

 
Atâtea sentimente puse 
În amintirea unui joc, 

Cum să oprești izvor de vise 
Cu a ta lacrimă de foc? 

 
Vârfuri 'nalte și mărețe 

Ce se scaldă-n zori de soare, 
Tu le-neci în adâncimea 

Mărilor fără scăpare. 
 

Multe-s grijile haine
Ce pândesc după-al tău zâmbet, 

Ca penița ta de astăzi 
Să culeagă plâns și urlet. 

 
Multe-s umbrele diforme 
Ce-ți înăbușă gândirea, 
Ca sămânța ta de astăzi 
Să își uite nemurirea. 

 
Al tău dor de clipe dulci 
Aprinde etern mărturia 
Că pe fila ta de astăzi 
Încă-ți scrii copilăria.
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„Romanța ne unește”
Vizită la Muzeul Casa Romanței

 Coord. Prof. Reiter-Sandu Ioana
 

https://www.cetatearomantei.ro/
https://www.facebook.com/muzeulcasaromantei/

 
     Vizitarea on-line a Muzeului Casa Romanței în data de 22 ianuarie 2022 a fost o
inițiativă inedită. Ne-am putut bucura împreună, indiferent de vârstă, de istoria și tainele
romanței. Am remarcat prezența online a multor personalități, din multe colțuri ale lumii.
     Am avut plăcerea de a-l avea îndrumător pe tânărul și talentatul muzeograf Andrei
Vasiliu, fiul minunatei artiste, doamna Alina Mavrodin Vasiliu. O interpretă care m-a
fascinat, supranumită Regina Romanțelor, a fost Ioana Radu. Ascult uneori în
interpretarea Ioanei Radu romanța Mai vino seara pe la noi.
     Mă bucur că am luat parte la un asemenea eveniment unde am avut ceva nou de
învățat.
 Romanța ne unește! 

Alexandru Enache, clasa a IX-a E

XI. Timp liber

MUZEUL CASA ROMANȚEI
(Muzeu cultural din Targoviște)

      Ideea înființării la Târgoviște a Casei Romanței
aparține fondatorului și președintelui Centrului
Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței”
Târgoviște, Teodor Vasiliu, autor al monografiei
„Istoria Crizantemei de aur”, pasionat cercetător al
genului și al fenomenului muzical de la Târgoviște
și deținător al unei impresionante colecții
personale în domeniul Romanței și al Festivalului
„Crizantema de aur”.
Prin acest demers muzeal, publicul are posibilitatea să intre în lumea fascinantă a
romanței pe care au slujit-o mari compozitori, interpreți, actori și multe personalități ale
culturii naționale, artiști valoroși ai scenei internaționale.
   Vizitatorii pot admira la „Casa Romanței” instrumente muzicale vechi, precum
acordeonul, vioara si cobza, ținute vestimentare de concert și alte articole personale
donate de compozitori, dirijori și interpreți de romanțe și de urmași ai acestora.
      De asemenea, „Sala compozitorilor” găzduiește și o foarte veche partitură olografă de
romanță a celebrului compozitor Ciprian Porumbescu, facsimil după partitura originală
aflată în arhiva Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, precum și planșa
intitulată „Romanța imnului național”, care cuprinde partiturile, versurile și alte 

ANOTIMPURI „ROSE” LTT -   55   - NR. 7 ANUL IV

ISSN 2783 - 9915 
ISSN - L - 2783 - 9915



documente istorice care probează faptul că romanța compusă în anul 1836 de Anton Pann,
„Din sânul maicei mele”, pe versurile poetului Grigore Alexandrescu, târgoviștean la
origini, se află la geneza Imnului de stat al României, „Deșteaptă-te, române!”, ale cărui
versuri au fost semnate de Andrei Mureșanu.

Costache Adriana Valentina, clasa a IX-a F

     Romanța este o poezie cântată, ale căror versuri exprimă sentimente profunde,
dedicate iubirii adesea. Versurile unei romanțe sunt atât de importante, încât fără ele, fără
să mai realizăm înțelesul cuvintelor, romanța nu mai este romanță. 
      Astfel zis, cred că Mihai Eminescu a contribuit cu mult la maturizarea romanței,
datorită textelor sale în care a încorporat un caracter melancolic. Poetul a scris opere
despre teme precum dragostea, moartea, nașterea și natura. Aceste idei sunt familiare
pentru oricine. De asemenea s-a stabilit și faptul că versurile eminesciene au o
muzicalitate specifică, necesară unui suport muzical. Mulți îi cântau textele din simplul
fapt că erau cantabile. Cântând împreună, chiar putem zice că romanța ne unește.
G.Călinescu a observat cum conținutul unora dintre poezii se potrivea perfect cu ceea ce
numim romanță.
     După moartea poetului, mai mulți compozitori au scris melodii pe versuri
eminesciene: serenade, romanțe, valsuri, pentru voce cu acompaniament de pian sau cor.
Printre ele se numără „De ce nu-mi vii?” și „Pe lângă plopii fără soț...” de Iancu Filip,
„De-acuma nu te-oi mai vedea” de Ionel Brătianu, „S-a dus amorul” de Victor
Ceaikovski.

Margină Andreea, clasa a IX-a E

Romanța clasică

             Romanța este o poezie lirică sentimentală, de obicei de inspirație erotică, cântată
pe o melodie lină, melancolică. 
  Festivalul național de romanțe „Crizantema de Aur”, care se desfășoară anual la
Târgoviște, este evenimentul cel mai de seamă dedicat romanțelor din România.
  Mi-a atras atenția legătura indisolubilă între muzică și versuri în cazul romanței. Poeți
care au realizat texte predispuse romanței sunt:
- Mihai Eminescu „Pe lângă plopii fără soț”, „Mai am un singur dor”, „Dorința”;
- Maria Cunțan „Pe sub fereastră-mi curge-un râu”;
  Poeții romantici erau înzestrați în mod special cu două calități, de recepție și
transmutare. Mintea lor extrem de sensibilă a asimilat formele frumoase ale naturii,
spectacolul colorat al lumii, misterul palpitant al magiei și superstițiilor din Evul Mediu,
sugestiile îndepărtate ale filozofiei idealiste și moștenirea estetică a Greciei Antice.
Mintea lor neliniștită plutea peste aceste idealități care erau mai adevărate pentru ei decât
lumea reală.
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 Romanța a devenit astfel un fenomen literar-muzical în care spiritul omului a găsit o
bogată satisfacție și a descoperit surse neașteptate de experiență emoțională, iar acest
spirit creativ a încercat să realizeze cu imaginație misterul vieții, frumusețea naturii,
intensitatea iubirii, vraja bântuitoare a frumuseții. 

Andreea Maria Oltenescu, clasa a IX-a E

Pianul supraviețuitor din incendiu
-Simbol al rezistenței culturale-

 
       Muzeul Casa Romanței de la Târgoviste funcționează sub patronajul Federației
Europene a Asociațiilor și Cluburile pentru UNESCO. Acesta a fost înființat în anul 2017
cu ocazia celei de a 55 -a ediții jubiliare a festivalului național "Crizantema de Aur",
inaugurat la data de 18 octombrie. Ideea de înființare a acestui muzeu aparține Centrului
Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței Târgoviște” prin membrii săi fondatori ,
Teodor Vasiliu și Alina Mavrodin Vasiliu. Muzeul constituie demersurile de înscriere a
romanței românești, gen muzical al Patrimoniului Culturii Naționale, în Patrimoniul
Cultural Imaterial al umanității. 
      Muzeul cuprinde obiecte ale istoriei romanței și a cronologiei sale, precum
instrumente muzicale cu care se acompania vocea, dispozitive la care se putea asculta
muzica, partituriculegeri muzicale de romanță, monografia unică a festivalului național de
romanță „Crizantema de Aur" si inclusiv panouri reprezentative ale artiștilor ce au cantat
romanță și care susțin romanța românească la acest festival. Muzeul este un păstrător al
culturii românești , care m-a încântat prin povești ale acestui gen muzical. Pianul
supraviețuitor din incendiu a fost obiectul ce m-a impresionat prin statutul său simbolic.
Pianul a fost special achiziționat pentru spectacolul „Crizantema de Aur". Un accident
neobișnuit a făcut posibil acest miracol, în care pianul a supraviețuit  incendiului din
1987 ce a cuprins Casa Sindicatelor din Târgoviște, unde în mod tradițional se organiza
festivalul "Crizantema de Aur".  A avut șansa ca o cortină ignifugată să cadă peste el,
protejându-l de flăcările mistuitoare care cuprinseseră clădirea. Ulterior a fost recuperat
și restaurat, însă funcționarea sa nu a mai putut fi păstrată din motive de conservare.
Acesta rămâne un simbol pentru cultura muzicală românească .
          Pianul supraviețuitor reprezintă un factor prin care ne putem da seama că romanța
trebuie păstrată și răspândită oamenilor de orice vărstă. Organizatorii festivalului
"Crizantema de Aur" și fondatorii muzeului ce îi poartă istoria, încearcă să facă acest
lucru posibil prin evenimentele dedicate promovării romanței românești. Academia
“Tineretea Romanței” se dorește atragerea tinerilor la ateliere de romanță pentru studierea
acestui gen muzical, academia fiind direcționată către finaliștii concursurilor de
interpretare de la „Crizantema de Aur", dar totodată se organizează și evenimente
tematice pentru tineri.

         Cornescu Ramona, clasa a IX-a F
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     Romanța este un gen muzical care se află în
geneza Imnului Național al României și care
figurează în Repertoriul național de patrimoniu
cultural imaterial al Comisiei Naționale pentru
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. 
     Romanța își consolidează forma strofică, cu
acompaniament instrumental, constituită fiind
pe un motiv melodic simplu, cu sau fără refren
(ritornelă). Obligatoriu este apelul la sentiment,
pe atmosfera de intimitate a unui larg public ce-
și întâlnea în ambianța ei încercările dintr-o
viață amoroasă tulburată de aventuri și
neizbânzi, de regrete și dureri sufletești.
Tonalitatea predominantă era cea minoră (fără a
exclude însă modulații pe major în cuprins).
    Dintre compozitorii de romanțe, îi amintim
pe Ionel Fernic, Ion Vasilescu și Henry
Mălineanu. 
      Ionel Fernic (29 iunie 1901 – 22 iulie
1938), este unul dintre cei care au oferit un
statut referențial romanței. A studiat muzica
îndrumat de maeștri la Conservatorul din
București, specializarea de artă dramatică. Cu
un destin scurt și spectaculos, Ionel Fernic a
fost o figură proeminentă a începutului de secol
XX din România. Compozitor a peste 400 de
șlagăre, aviator medaliat de Carol al II-lea,
scriitor și gazetar, Fernic a lăsat în urmă
romanțe și tangouri cu succes până și astăzi.
Linia melodică a creațiilor sale, de o
expresivitate deosebită, ce induce o stare de
melancolie profundă, este realizată prin
intermediul pianului și al vioarei.
    Din colecția sa de romanțe, enumăr: „Cruce
albă de mesteacăn”- interpretare Dorel Livianu,
„La umbra nucului bătrân”- interpretare Ioana
Radu, „Cea din urmă seară”.

   Ion Vasilescu (4 noiembrie 1903 – 1
decembrie 1960) este un compozitor de
muzică ușoară, profesor și dirijor român,
care a oferit peste 800 de opere muzicale,
printre care se numără și romanțe.  A studiat
la Conservatorul din Craiova, iar mai apoi la
Paris, având ocazia să cunoască și să lucreze
cu maeștri din domeniul său. Din repertoriul
său fac parte următoarele: „În micul orășel,
uitat de lume”- interpretată de Ioana Radu,
„La margine de București”-interpretată de
Gică Petrescu.
    Henry Mălineanu (25 martie 1920 – 12
noiembrie 2000) este un compozitor de
muzică ușoară, romanțe, operetă, comedii
muzicale, muzică de film și de teatru din
România. A fost dirijor la Teatrele
„Barașeum” , „Gioconda”, director muzical
și dirijor la Teatrul de Revistă din București.     
Este autorul a numeroase versuri ale
propriilor compoziții și coautorul multor
librete. A obținut premiile Festivalurilor de
muzică ușoară Mamaia (1963, 1964, 1969,
1971, 1984) și „Crizantema de aur”
Târgoviște (1980), precum și Premiul
Uniunii Compozitorilor din România pentru
întreaga activitate muzicală (1971, 1977,
1978, 1991). H.Mălineanu a compus melodii
care au fost reluate de artiști contemporani
(de exemplu: „Astă seară mă fac praf”-
relansată pe piața muzicală de Ștefan
Bănică). Printre creațiile sale muzicale, se
numără următoarele romanțe: „Nu se poate
!", „Aș vrea iar anii tinereții !", „Am început
să-mbătrânesc" .

Dumitru Matei Adrian, clasa a IX-a F
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Muzeograf-carieră de succes?
Muzeograful este o persoană care lucrează într-
un muzeu și prin această meserie poate afla în
fiecare zi câte un lucru nou despre viața
culturală.
  A fi muzeograf nu este simplu deoarece
această meserie este o mare responsabilitate,
având în vedere faptul că ai în grijă obiecte și
opere de artă. Fiind muzeograf trebuie să știi
povestea fiecărui obiect sau operă pe care o
prezinți  în tururile oferite vizitatorilor care vin
să se informeze despre acestea, având sarcina
de a memora fiecare poveste și informație
legată de ceea ce prezinți. Nu este o meserie așa
ușoară precum pare, dar pe parcursul timpului
de obișnuiești.
  Meseria de muzeograf este o meserie de
succes deoarece îți îmbogățește informațiile de
cultură generală și te face să fii mult mai
responsabil. Este o ocupație interesantă care te
ajuta si pe tine să îți formezi opinii.

Mara Teodora, clasa a IX-a F 
Instrumente muzicale dedicate

romanței

Romanța este o poezie lirică sentimentală,
cântată pe o melodie lină, melancolică. Unele
dintre instrumentele dedicate romanței sunt:
țambalul, pianul, vioara, acordeonul și cobza.
    Țambalul este unul dintre cele mai vechi
instrumente, originar din Asia, iar, mai apoi,
răspândit ȋn Europa. Acesta este un instrument
ce apare atât ȋn melodiile folclorice românești
sau din străinătate, cât și ȋn muzica cultă.
Ȋntreținerea unui astfel de instrument este foarte
grea, având ȋn vedere că trebuie acordat mereu.
Privind țambalul, lucrurile sunt simple. Coarda
este lovită direct, iar sunetul este declanșat ceva
mai repede. Acele secunde fac ca acest
instrument să fie unic și apreciat ȋn rândul
oamenilor și deopotrivă, să fie un instrument
ideal ȋn interpretarea romanței.
    

Pianul este un instrument muzical acustic ȋn
care sunetul este produs de coarde metalice
fixate pe o placă de rezonanță din lemn, lovite
de ciocănele acoperite cu pâslă, prin
intermediul unei claviaturi, compuse dintr-un
rând de clape pe care interpretul le apasă sau
le lovește cu degetele ambelor mâini. Acest
instrument are același mecanism ca și
țambalul. Acordurile suave, cât și artificiile
muzicale ce se pot realiza cu pianul dau
romanței un farmec aparte.
    Vioara este un instrument muzical cu
coarde și arcuș. Comparativ cu celălalte
instrumente cu coarde și arcuș (viola,
violoncelul și contrabasul), vioara este cel mai
mic instrument și generează sunetele cele mai
ȋnalte. Trilurile ei fermecătoare potențează
mesajul profund și sensibil al romanței.
    Acordeonul este un instrument muzical
manual, fiind alcătuit dintr-un burduf atașat la
două rame de formă dreptunghiulară, pe care
sunt montate butoane, sau la unele tipuri,
clape asemănătoare celor de la pian. Primele
acordeoane aveau zece butoane melodice și
două butoane pentru bas. Pe parcurs au
adăugat mai multe butoane, permițând
muzicienilor să producă o varietate chiar mai
mare de note și sunete. Acest instrument se
completează foarte bine cu țambalul, vioara,
pianul și cobza mai ales ȋn interpretarea
muzicii  lăutărești, dar și a romanțelor.
    Cobza este un instrument muzical cu coarde
ciupite, de proveniență populară, netemperat.
Cobza românească este răspândită ȋn România
și Republica Moldova și face parte din familia
lăutei. Numele cobzei poate proveni din
turcicul “qopuz”. Alături de celălalte
instrumente ȋși aduce aportul ȋn nuanțarea
interpretării de tip romanță.
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 Măiestria romanței se poate descoperi la
cunoscutul festival ‘’Crizantema de Aur” ce are
loc an de an ȋn Târgoviște.
  Indiferent de tipul romanței, acest gen muzical
sensibil și profund ne atinge ȋntotdeauna inima,
trezind ȋn noi cele mai frumoase sentimente,
mai cu seamă atunci când sunt interpretate din
suflet de persoane cu experiență și cu calități
vocale incotestabile.

         Ana Mazarache, clasa a IX-a F  

Printre instrumente muzicale dedicate
romanței

Muzeul Casa Romanței din Târgoviște, un
spațiu muzeal unic în România, ne prezintă
importanța și contribuirea romanței în viața și
trecutul românilor. Muzeul este organizat într-o
manieră logică și captivantă care ne menține
curiozitatea și interesul pe tot parcursul turului.
Casa Romanței deține niște instrumente
muzicale importante în romanță.
        Putem admira instrumente muzicale
deosebite, cum ar fi pianina compozitorului
Henry Mălineanu, care a fost donată muzeului
de către fiul maestrului. Acesta conduce și
Fundația Henry Mălineanu în memoria și în
onoarea tatălui său. Chiar la acea pianina
domnul Mălineanu a compus multe dintre
operele pe care le-a dăruit romanței. 
       Alte intrumente care au mai fost donate
muzeului sunt, de exemplu, contrabasul
compozitorului Ioan Tomescu care a fost dăruit
de către familia acestuia și este chiar
instrumentul cu care maestrul susținea concerte
la Paris și faimosul acordeon al lui Stelian
Apostol.

Microcolectia de instrumente muzicale a
Casei Romanței este alcătuită din
instrumentele care formau, pe vremuri
vechile tarafuri. În colecție se găsește un
acordeon din primele generații de
acordeoane intrate pe teritoriul României, un
țambal de piept, o veche vioară românească
care a fost donată muzeului de către dirijorul
Ștefan Cigu, care de altfel a donat pentru
aceste colecții și o cobză românească.
        Muzeul Casa Romanței ne prezintă și o
colecție de aparate la care se ascultau
romanțe pe vremuri, începând cu un vechi
gramofon, un pantefon care este o piesă
specială deoarece a aparținut Ioanei Radu,
regina romanței.
                         
 Eva Dumitru, clasa a IX-a F
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Ioana Radu - regina romanței
 

     În opinia mea, romanța îți umple sufletul ca o poezie lirică
sentimentală. Textele triste sau melancolice sunt puse pe o muzică
aparte, o muzică de inimă albastră.
       În primul rând, ca să poți cânta romanță trebuie să te naști cu
cântecul în suflet. Și așa s-a născut Ioana Radu, într-un loc în care
frunza, păsările cerului, Jiul cântă, iar oamenii se iau la întrecere cu
ele. Avea un glas impunător, diferit de al altora. I-a plăcut mult să
cânte folclor, dar cel mai mult, romanță. Cântată și la bucurie și la
tristețe, romanța poartă în versurile sale sufletul românilor pus pe
note.
     Pe de altă parte, prietenă cu Maria Tănase, una mai bună ca
cealaltă, nu-și invidiau succesul în cântec. Poporul le idolatriza pe
amândouă. Modestă, bună, plină de umor, nu  realiza ce comoară
zace în ea. Când ea cânta, mai ales romanțe, parcă lumea se oprea în
loc. Fiecare se regăsea în glasul ei curat și limpede, precum
clinchetul cristalin al apei de izvor.
      În concluzie, „Pentru mine, romanța este rațiunea de-a fi! Am
iubit-o, am cântat-o, am adunat-o și am risipit-o”, așa spunea Ioana
Radu. Va rămâne veșnic în amintirea noastră prin cântec, poveste și
iubire. Romanța va trăi și ea prin sunetul lin și melancolic, prin
amintirile părinților noștri, prin noi.

Ioana Savu, clasa a IX-a F

                      



XII. Consiliere și carieră

    A învăța presupune a asimila cunoștințe,
priceperi, deprinderi ca urmare a implicării
într-o activitate de învățare. Învățarea se
definește ca un proces care presupune
participarea individuală a persoanei la
construcția și deconstrucția, destructurarea și
restructurarea, integrarea și reintegrarea de
structuri cognitive și operaționale în vederea
depășirii limitelor individuale și a
progresului personal.
    Termenul ,,motivație’’ își are originea în
verbul latin “movere”, care înseamnă ,,a
pune în mișcare”. Motivația are rolul de a
orienta, susține și determina eforturile
depuse de elevi în vederea realizării unor
scopuri proprii sau a celor fixate de alții
pentru învățare.
  Motivația reprezintă un proces psihic
important pentru că ea impulsionează,
declanșează acțiunea și de aceea este
considerată „motorul personalității”. Acest
proces psihic are rol deosebit de important în
activitatea de învățare a elevului și în
consecință în formarea personalității
elevului. Pentru a fi motivați la învățătură
elevii trebuie să-și descopere înclinațiile,
pasiunile, interesele, să-și creeze propria lor
agendă de învățare și, cel mai important, să
valorifice caracteristicile propriei
personalități în activitățile desfășurate în
școală.

Accepția termenului ,,a fi motivat la
învățătură” exprimă în plan
comportamental o stare mobilizatoare,
direcționată spre atingerea unor scopuri.
În acest mod elevul va fi profund
implicat în sarcinile de învățare, va fi
orientat spre finalități într-o mare măsură
conștientizate. El transferă în învățare, în
mod relativ conștient, pe o anumită
perioadă de timp, potențialul cognitiv,
stările afective, experiența de viață etc.
  Motivația învățării subsumează și se
referă la totalitatea factorilor care îl
mobilizează pe elev la o activitate menită
să conducă la asimilarea unor cunoștințe,
la formarea unor priceperi și deprinderi.
Întrebarea care se pune în acest context
este următoarea: ce anume îl face pe un
elev să dorească să învețe, iar pe un altul
să nu dorească acest lucru? Dorința unui
elev de a depune un efort cognitiv în
scopul achiziționării de noi cunoștințe
este produsul mai multor factori cu
acțiune conjugată.
   Factori interni afectivi, pornind de la
personalitatea și abilitățile elevului,
implicate în sarcini specifice de învățare
până la motivele cu o predominantă bază 
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de prof. Mihaela Constantin
 

Motivația învățării
 



emoțională, atât pozitivă, cât și negativă: dragostea și respectul față de părinți,
sentimentul datoriei față de părinți, dorința de a crea mulțumire, bucurie părinților,
simpatia față de profesor, respectul față de profesor (pentru că „explică bine”, „este
înțelegător”, „ne ajută mult”), teama de pedepsele aplicate de părinți, anxietatea
determinată de atitudinea rigidă a unor profesori, sentimentul de regret sau de rușine față
de profesori, părinți sau colegi. Toate aceste trăiri intră în funcțiune prin motivația 
 extrinsecă.
    Factori cognitivi, aici avem de a face cu dorința elevilor de a cunoaște, pasiunea,
curiozitatea declarată ca factor dinamic de bază al activităților de învățare („învăț pentru
că vreau să cunosc cât mai mult”) și, în același timp, atracția, interesul teoretic, exprimat
de elevi pentru unul sau mai multe obiecte de învățământ („fizica mă interesează în mod
deosebit”, „muzica mă înalță”). În acest caz constatăm cea mai energizantă și
mobilizatoare motivațe și anume motivația intrinsecă.

      Factori sociali, aceștia cuprind scopuri un caracter social: „învăț din datorie față de
clasă”, „învățând contribui la prestigiul clasei”, „vreau să fiu cât mai folositor
oamenilor”,  cât si motivul reciprocității exprimat de elevi în diferite forme: „îmi place să
învăț la școală pentru că sunt împreună cu alții”, „vreau să devin un om realizat
profesional”, „uneori de la alții înveți mai repede decât singur”, „prin educație pot reuși
să am o meserie bună”. Elevul folosește aici ambele tipuri de motivație, atât cea
intrinsecă, cât și cea extrinsecă.
    Toate aceste motive constituie trăiri afective ale elevilor izvorâte din relațiile cu
diferiți actori implicați în procesul învățării școlare: profesori, colegi, părinți. Acestea
reflectă atitudinea elevilor față de partenerii educaționali, față de sarcinile și cerințele ce
vin din partea acestora, în ceea ce privește învățarea lor de fiecare zi.
     Pentru crearea motivației pe termen lung este necesar să se prezinte elevilor scopul
învățării, domeniile de aplicare a cunoștințelor, să fie apreciați pozitiv și încurajați să-și
realizeze scopurile vieții, să li se arate progresele făcute, să li se trezească curiozitatea
pentru ceea ce trebuie să învețe, precizându-se sarcinile învățării individuale în raport cu
ritmul de muncă al fiecăruia. Sunt necesare metodele activ-participative.
      Motivația pentru învățare a elevilor trebuie stimulată, orientată, întreținută, iar cadrul
didactic joacă, alături de părinți, un rol de prim rang în această întreprindere. Astfel, este
esențial ca educatorii să fie convinși că este nevoie de intervenția lor pedagogică și că
deficitul de motivație poate să fie influențat pozitiv în spațiul școlar.
   Problema motivației umane nu trebuie înțeleasă într-un mod simplu, nu există un
comutator magic al motivației, care să determine oamenii să dorească să învețe, să lucreze
mai mult, să acționeze într-o manieră mai responsabilă. Facilitarea și nu controlul ar
trebui să ne ghideze ideile, când încercăm să schimbăm anumite comportamente în școală. 
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Chiar când o persoană este într-o poziție de autoritate, cum este profesorul, eforturile de a
motiva elevii într-o anumită direcție vor avea un succes mai semnificativ dacă relația
profesor–elev este considerată una de colaborare între persoane ce pot sau nu să
împărtășească aceleași sentimente, expectanțe și scopuri.



     Altfel, intervențiile motivaționale ce nu respectă scopurile, emoțiile și convingerile
elevilor,legate de o anumită situație pot produce efecte pe termen scurt, dar pe o perioadă
mai mare de timp aceste intervenții pot să eșueze. Motivația trebuie pusă în slujba
obținerii unor performanțe înalte. Astfel în situația în care un profesor emite o judecată
generală de genul: „clasa nu este motivată”, el comite o eroare, clasa respectivă nu este
motivată să rezolve un anumit tip de sarcini (de exemplu, să învețe la o anumită materie),
nu neapărat și alte sarcini care l-ar motiva mai mult.      
Motivația are nu numai un caracter energizator sau activator asupra comportamentului, ci
totodată și unul de direcționare al comportamentelor. Astfel putem conchide că motivația
dispune de două segmente importante: unul de energizare, iar celălalt, de orientare a
comportamentului spre realizarea unui anumit scop. 
Motivația arată că omul nu acționează cel mai adesea sub impulsul unui singur motiv, ci
sub influenta mai multor motive. Cu cât pasiunea pentru un anumit domeniu de
cunoaștere este mai mare, cu atât eficiența activității sale este maximă. Trebuie să
încercăm să cultivăm la elevi bucuria de a învăța, să depistăm si să înlăturăm toate
barierele care pot produce blocaje în învățare, sentimentele de neîncredere în propriile lor
forțe. Elevul trebuie sa parcurgă drumul de la motivația extrinsecă la cea intrinsecă în
drumul său spre atingerea obiectivelor. 
      Vă propun să explorăm împreună  motivația  care ne activează în procesul de
învățare, completând următorul chestionar adresat elevilor.
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Antreprenoriatul la 16 ani 
                                                 Radu Ana-Maria, clasa a XI-a F

prof. îndrumător Robert Rădulescu
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   Numele meu este Radu Ana-Maria, sunt
în clasa a XI-a F și de 2 ani sunt
antreprenor.
    ARPA este un concept dezvoltat în cadrul
orelor de economie aplicată, comercializând
astăzi la nivel național produse din parafină.
    Cum a început drumul meu?
     La început, am privit această afacere ca
pe o provocare, dar acum mă bucur de o
realizare  care zi de zi crește sub ochii mei.
  Îmi amintesc că aveam 0 cunoștinte
privind economia și antreprenoriatul, dar
dezvoltasem, fără să realizez, spiritul
antreprenorial, prin diverse activități în anii
de gimnaziu. 
  Un rol important l-au avut domnul
profesor Robert Rădulescu și concursul
Junior Achievement. După ce am trecut de
primele etape ale acestuia, am realizat  că
mi-am luat angajamentul de a crește un
copil- o afacere trebuie dezvoltată și
întreținută într-un mediu sănătos, unde se
poate dezvolta armonios, exact cum crește
și un copil. Cu ajutorul domnului profesor
Robert Rădulescu, am efectuat cerințele
celor de la Junior Achievment. Toate
informațiile acumulate mi-au fost de ajutor
pentru noua firmă, dar a urmat o nouă
provocare! Munca practică. Când m-am
vazut cu dalta într-o mână și un baros în
cealaltă, m-am gândit la un șantier,
nicidecum că voi sparge parafina!
Antreprenoriatul- asumare, risc,
sârguință
    Primul experiment a fost o experiență
nefericită- am șters ibricul cu diluant, l-am
pus pe aragaz și nu înțelegeam de ce a luat
foc! Acesta a fost punctul în care deja am
vrut să renunț, dar domnul profesor m-a
încurajat să merg mai departe, spunându-mi
râzând: ,,Foarte bine, furi meserie!”

   Cu timpul, am înțeles lucruri esențiale,
de nuanță, precum diferența dintre a arde
parafina și a topi parafina. Dacă  nici
acum nu pot lua o oală de pe foc fără să
mă  ard, să pun mână pe inox încins ca să
torn materia primă în formă,  reușesc fără
nicio problemă!
    Credeam că antreprenoriatul înseamnă
o viață ușoară și prosperă, dar, de fapt,
am descoperit un domeniu în care  trebuia
sa îmi asum riscuri și să depun efort.  
    Deși concursul Junior Achievement nu
s-a încheiat pentru mine așa cum mi-aș fi
dorit, mi-a adus oportunitatea de  obține
certificatul ESP, biletul meu care atestă
că am reușit, că pot să îmi depășesc
limitele.
   ARPA se dezvoltă, urmând colaborarea
cu un salon de înfrumusețare, respectiv
confecționarea produselor din rășină. 
Îmi doresc să închei într-o notă de
mulțumire acordată domnului profesor
Robert Rădulescu, realizând toate acestea
cu ajutorul și susținerea dânsului. El a
fost   primul client, dar și cel mai mare
susținător ARPA. Este cel care a știut să
îmi pună în valoare calități pe care eu nu
știam să le cultiv. 
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