
SEPTEMBRIE 
NOIEMBRIE  

C
O

LE
G

IU
L 

T
EH

N
IC

 
„M

IR
C

EA
 C

EL
 B

Ă
T

R
Â

N
” 

„Prin noi veți fi cei dintâi meșteri 
iscusiți, creatori liberi, poduri  
între generații.” 
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„Mozaic”, revista școlii noastre, oferă, an de an, satisfacție atât elevilor implicați în colectivul 
de redacție, cât și coordonatorilor acestora. Cu emoție așază cuvintele pe foi albe, înșiruind 
cărări de gânduri, îmbracă idei și visuri cu metafore, ca mai apoi să le dea forma unor creații. 
Elevii cred în ceea ce fac și consideră această revistă o modalitate prin care pot să-și 
exprime gândurile, pot să relateze impresii, se pot amuza și pot împărtăși altora intimitatea 
lor. 
 

„Mozaic” oferă un conținut bogat, abordând teme din diverse domenii: literatură, pictură, 
muzică, religie, istorie, geografie, știinţe etc. Pe lângă acestea, revista constituie o sursă de 
informare și de mediatizare a proiectelor și a activităţilor educative care se desfășoară în 
școala noastră.  
 
Realizarea articolelor pentru revistă presupune activităţi diverse, care solicită elevii să  fie 
activi din punct de vedere intelectual, să fie cât mai mult posibil autonomi, să aibă ocazia să 
se mire, să-și pună întrebări, să-și imagineze ipoteze, să caute elemente de răspuns, adică să 
elaboreze o bază de gândire raţională, aplicabilă în situaţii diverse. Prin această revistă se 
oferă elevilor noi oportunităţi pentru manifestarea autentică, cu tot bagajul de nevoi 

personale, așteptări, trăiri și emoţii. 
 
Drumul nostru împreună este drumul cunoașterii și al autocunoașterii, reunind ţelurile 
cadrelor didactice cu preferinţele și necesităţile elevilor, ţinând cont de obiectivele 
programelor, fără a face abstracţie de cerinţele de ordin material sau tehnic. Pe acest drum 
ne angajăm împreună: profesori, elevi și părinţi. 
 

Director, prof. ing. Gaidoş Nicoleta 
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Madame 
Bovary 
Gustave 
Flaubert  
 
Profesor: Carabă Georgiana 

 

„Artistul trebuie să fie în opera 

sa precum divinitatea în 

creație: invizibil și atotputernic; 

să fie pretutindeni simțit, însă 

nicăieri văzut.”  

(Gustave Flaubert) 

 

 
Situată la un moment de 
răscruce în evoluţia literaturii 

franceze, opera lui Gustave 
Flaubert este una dintre 
marile culmi ce jalonează 
istoria realismului critic. 
Flaubert creează după o 
formulă proprie, născută 
anume din nevoia unei înnoiri.  
 
Prin strădaniile sale 
îndelungate, Flaubert a izbutit 
să cristalizeze o nouă formulă 

a realismului critic, cucerindu-
şi, astfel, un loc de frunte 
printre marii scriitori ai lumii. 
El are meritul de a fi descifrat 
sensul evoluţiei fenomenului 
literar şi de a-l fi exprimat 
teoretic, ilustrându-l, totodată, 
prin operele sale artistice.  
 
Flaubert a deschis orizonturi 

noi realismului critic, 
făcându-l să profite de pe 

urma experienţei romantice 
atât în privinţa culorilor şi a 
formei naturii exterioare,  
cât şi în cea a pătrunderii  

în adâncurile sufletului 
omenesc.  
 

El a împrumutat de la cea  
de a doua generaţie 
romantică – a lui Theophile 
Gautier – tehnica savantă a 
execuţiei şi alegerea 
minuţioasă a cuvintelor. 
Marea şi originala lui inovaţie 

este o metodă de 
reprezentare obiectivă a 
realului, în stare să 
garanteze reducerea la 

minimum a erorilor de 
natură afectivă. Doctrina lui 
estetică este aceea a 
impersonalităţii în artă, 
expusă pe larg în scrisorile 
către Louise Colet şi George 

Sand, dar şi în unele capitole 
din prima versiune a 
Educaţiei sentimentale. 

Principiul de bază al metodei 
lui Flaubert este acela că 
scriitorul trebuie să 
reprezinte realitatea fără a 
interveni cu explicaţii 
personale, cu dezvăluirea 
propriilor sentimente, care 

să-l influenţeze direct pe 
cititor. Dar, arta impersonală 
nu poate fi absolută.  
 

Pentru Flaubert, 
impersonalitatea în artă nu 
a însemnat fuga din faţa 
realităţii sociale. El a înţeles 
şi a redat cu vigoare reaua 
alcătuire a lumii, viciile 

oamenilor, durerile sau 
credinţele lor deşarte, 
prostia lor, precum şi  
 

vrednicia, bunul-simţ şi 
inteligenţa, acolo unde le-a 
întâlnit. Dorinţa de a le 

reprezenta cât mai exact,  
l-a îndemnat să pună la 
punct o nouă metodă de 
creaţie, care presupune, ca 
prim pas în realizarea unei 
opere viabile, selectarea cu 
pricepere a datelor 
esenţiale alese din realitate 
şi cristalizarea conţinutului. 
 
Realistul Flaubert a inclus 
întotdeauna în scrierile lui 
tocmai faptele care exprimau 
cu mai multă putere un 
adevăr general. Dacă el a 
reuşit să dea opere realiste de 
mare valoare şi cu o înaltă 
ţinută artistică, naturaliştii, 
prin exagerarea principiilor 
estetice, au ajuns să 
deformeze realitatea, 
prezentând-o cu totul 

superficial şi fragmentat, 
înregistrând mecanic 
aspectele ei minore, lipsite de 
semnificaţie, fără a pătrunde 
în interiorul fenomenelor. 
Flaubert este străin de acest 
soi de literatură; dovadă stă 
faptul că el rămâne şi astăzi 
marele dascăl al celor mai 
buni realişti din literatura 
franceză şi cea universală. 
 

Scriitorul dezvăluie, cu o 
privire rece, ipocrizia, 
egoismul, interesul 
meschin al semenilor săi, 
cultivându-şi înclinaţia spre 
satiră şi grotesc.  
 

Gustave Flaubert este 
creatorul unei noi formule 
narative. Romanul lui diferă 

de cel al lui Balzac, este 
romanul unei existenţe, o 
disoluţie, o viaţă ternă 
presărată de deziluzii, viaţă 

crudă prin însăşi absenţa 
evenimentelor. „Romanul 
omoară aventura”, el este, 
aşa cum dorea scriitorul, „o 
biografie, mai curând decât 
perspectivă dezvoltată”. 

Romanul Madame Bovary, 
care ilustrează practic 
teoriile esteticii lui Flaubert, a 

fost, în 1856, un eveniment 
de cea mai mare 
însemnătate în viaţa literară 
a Franţei. Romanul a avut o 
influenţă covârşitoare 
asupra unei întregi generaţii 
de tineri scriitori, care 
vedeau în el un îndreptar 
pentru activitatea lor 
artistică. Deşi n-a fost un 
fenomen izolat, ci apărut în 
acelaşi timp cu alte opere 
realiste, Madame Bovary a 
rămas romanul tip, 
deoarece era cu mult 
superior celorlalte producţii 
contemporane. 
Romanul are o temă destul 
de subţire. Este istoria unei 
tinere provinciale, soţie de 
medic, decepţionată în 
căsătorie, care încearcă să 

găsească în adulter o 
evaziune din existenţa ei 
mediocră, înăbuşită de 
convenienţe, dar care 
sfârşeşte lamentabil, prin 
sinucidere. 

Subiectul romanului 
Madame Bovary i-a fost 
sugerat lui Flaubert de o 

întâmplare adevărată, 
petrecută în împrejurimile 
oraşului Rouen, şi care 
stârnise multă vâlvă prin 
partea locului. Flaubert 
cunoştea acea întâmplare, 
dar nu s-a apucat să o 
reînvie decât după călătoria 
sa prin Orient. Madame 
Bovary îl atrăgea şi îl 
înspăimânta în acelaşi timp, 
deoarece îşi dădea seama 
că va avea de luptat, pe de o 
parte, cu vulgaritatea 
subiectului, iar, pe de altă 
parte, cu lirismul către care 
se simţea înclinat prin 
temperament. Realizarea 
romanului i-a cerut eforturi 
istovitoare, iar bucuria 
succesului i-a fost umbrită 
chiar de la început, întrucât 

cele câteva fragmente din 
roman, apărute într-o 
publicaţie periodică, Revue 
de Paris, au dat naştere unui 
mare scandal, prozatorul 
fiind considerat „otrăvitor al 
moravurilor”. 
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Întâmplările povestite de 
Flaubert se petrec, după 
cum menţionează el însuşi, 
în primii ani ai domniei 
regelui burghez Ludovic-

Filip, instalat la cârma ţării în 
1830. Se poate afirma că 
Flaubert, care a scris după 
1851, profitând de o 
experienţă istorico-socială 
bogată, a apreciat just 
sensul evenimentelor şi a 
dat o operă de mare 

actualitate istorică, în care a 
zugrăvit, în culorile lor 
adevărate, realităţile sociale 
contemporane. În această 
„sumă a ştiinţei mele 
psihologice”, cum şi-a definit 
singur romanul, Flaubert a 
alternat tabloul realist 
cu analiza lucidă a falselor 
iluzii romantice. Madame 
Bovary are ca subtitlu  
Moravuri de provincie.  

Titlul, focalizat pe un personaj, 
este întâlnit în numeroase 
texte ale secolului al XIX-lea şi 
subliniază valorizarea 
extremă a protagonistului. 

Titlul dat de Flaubert 
romanului poate fi judecat în 
raport cu cele ale romanelor 
personale romantice, cum ar 
fi, de exemplu: René, 
Obermann, Adolphe, Corinne, 
Lelia, sau cu cele ale primelor 
texte realiste şi naturaliste: 
Eugenie Grandet, Lucien 
Leuwen, Germinie Lacerteux, 
Therese Raquin, sau poate fi 
raportat la un anumit orizont 
de aşteptare al publicului. 
Claude Duchet consideră că 

„inscripţia titulară” vizează, în 
romanul Doamna Bovary, 
atât accentul pus pe romanul 
cuplului, cât şi aspectul 
comun al situaţiilor pe care le 
trăieşte eroina. 

Concepţia, numită de Jules 
de Gaultier, la sfârşitul 
secolului XIX-lea, bovarism, 
constă în puterea individului 
de a se iluziona asupra lui 

însuşi, asupra altuia, asupra 
lumii, în facultatea „de a te 
concepe altfel decât eşti în 
realitate”. Acest concept, 
numit de Sartre „fals 
imaginar contestat de real”, 
poate fi: sentimental, 
intelectual, ştiinţific sau 

volitiv.  

Theophile Gautier a stabilit o 
paralelă între Emma Bovary, 

a lui Flaubert, şi Don Quijote, 
eroul lui Cervantes, două 

mari personaje, victime ale 
aceloraşi reverii vane, ale 
puterii de dedublare, 
incapabile să distingă între 
real şi ficţiune.  

După Mihail Bahtin, Emma
Bovary, ca şi Don Quijote, 
reprezintă tipul „omului 

literar”, care „priveşte viaţa 
cu ochii literaturii şi care 
încearcă să trăiască după
modelul literaturii”. Pin
refuzul lor de a accepta 
realitatea, o situaţie 
prestabilită sau o fericire 
banală, cei doi eroi sunt
nişte nonconformişti.

Idealul Emmei este 
conceput doar după modele 
livreşti, „mediatori ai 
dorinţei”; acest ideal se 
dezvăluie progresiv: exotism,
aventuri, emoţii, misticism 
superficial etc. Lecturile îi 
dezvoltă protagonistei 
înclinaţiile sale senzuale, 
exaltarea, „atrăgătoarea
fantasmagorie a realităţii 
sentimentale”. În opera lui 

Flaubert, ca şi în romanul 
secolului al XX-lea, viziunea
lumii este întotdeauna
parţială şi părtinitoare”, ea
trece prin „filtrul subiectiv al 
eroinei şi compune dinamica 
sa mentală”.

Reveria şi dorinţa sublimată, 
devenite principii ale 
existenţei şi surse de
compensaţie, sunt
principalele motive care 
domină în prezentarea
Emmei: „Ar fi vrut să trăiască 
într-un vechi castel, ca acele
castelane lungi în talie, care, 
sub arcada bolţilor în formă 
de trifoi, îşi petreceau zilele
cu bărbia în palmă, 
rezemate în coate, de piatra

zidului, privind cum vine 
din zare un cavaler cu 

pană albă, galopând pe un
cal negru”.

Atunci când descrie viaţa 
petrecută la mănăstire, 
Flaubert foloseşte tehnica 
„flashback”, tehnică întâlnită 

şi în romanele lui Balzac şi 
ale lui Zola. Treptat, Emma
depăşeşte „condiţia 

subalternă de personaj 
obiect, cunoscut din
exterior”, de la începutul 
romanului, unde era
prezentată mai ales din
perspectiva lui Charles. 
Unele scene din roman 
anunţă temperamentul 
pasional al eroinei, „mai mult 
sentimental decât artistic”, 
dar şi posibilitatea de a-şi 
făuri o lume imaginară: „Nu-i 
plăcea marea decât când
era dezlănţuită de furtuni, iar 
verdeaţa, numai ici şi colo, 
printre ruine. Îi plăceau 
lucrurile din care putea să 
tragă vreun folos personal”. 

Chiar şi atunci când este
invitată la castelul 
marchizului de Andervilliers, 

unde putea cunoaşte mai 
bine viaţa aristocraţilor, 
Emmei i se accentuează 
suferinţa. Mirajul bogăţiei 
contribuie la accentuarea 
mediocrităţii căsătoriei. 
Castelul Vaubyessard nu
reprezintă un simplu „decor
referenţial”, ci „scena dorinţei”: 
„Mersul ei la Vaubyessard 
făcuse o gaură în viaţa ei, aşa
cum, într-o singură noapte, 
furtuna sapă uneori, în munţi, 
o prăpastie. Totuşi se
resemnă, strânse cu evlavie 
în scrin frumoasa lui toaletă, 
până şi pantofii de satin, ale 
căror tălpi erau îngălbenite cu
ceara lunecoasă a 

parchetului; frecându-se de
bogăţie, prinsese şi ea

deasupra ceva care n-avea
să se mai şteargă”. 

Această experienţă şi, 
îndeosebi, călătoriile 
imaginare la Paris sau în 
ţări exotice au ca 
revers descrierea dezolantă
a insatisfacţiei sau a 
plictiselii Emmei. 

Ca urmare a acestei stări de
insatisfacţie şi de plictiseală, 
Emma „se lăsă de muzică. 

De ce să cânte? Cine s-o 
audă? De vreme ce nu va 
putea niciodată ca, într-o 
rochie de catifea cu 
mânecile scurte, bătând cu 
degetele ei uşoare clapele 
de fildeş pe un pian de Erard, 
să simtă la un concert 
murmurul de admiraţie 
plutind în jurul ei ca o adiere,
nu mai avea niciun rost să 
se plictisească studiind. 
Lăsă în dulap blocurile de
desen şi tapiţeria. La ce 
folosea? Cusutul o enerva. 
«Am citit tot», îşi spunea”. 

În toate monologurile 
Emmei Bovary intervine 
stilul indirect liber, 
fapt ce oferă posibilitatea 
de a exterioriza gândurile 

eroinei. Intervenţia 
acestui stil dă impresia 
de autenticitate, subliniind 
constatarea dureroasă 
a vacuităţii existenţei, 
scriitorul reproducând, 
sugestiv, desfăşurarea 
stărilor de conştiinţă ale 
Emmei. 
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Se poate spune că Madame 
Bovary este un roman al 
fatalităţii, fatalitatea fiind 

reprezentată în text de figura 
acelui personaj orb, 
interpretat ca un simbol al 
morţii şi al damnării, dar 
care poate reprezenta şi o 
oglindă a conştiinţei Emmei. 
Ideea de fatalitate este 
evidenţiată şi de întâlnirile 
dintre personaje, întâlniri 
datorate hazardului şi care, 
adesea, le schimbă viaţa. 
 
Aspectul contagios, una 
dintre principalele trăsături 
ale bovarismului, se 
manifestă atât la două 
dintre personajele romanului 
- Charles şi Homais -, cât şi 
în celelalte texte ale 
prozatorului. Încă de la 
început, caracterele celor 
două personaje sunt 

rezumate în secvenţe cu o 
valoare retrospectivă, care 
anunţă incompatibilitatea 
esenţială a cuplului. În 
primele scene ale romanului, 
interesul naratorului se 
îndreaptă spre Charles. 
Apariţia acestuia în sala de 
studiu a colegiului, precum şi 
evocarea tinereţii sale 
dezvăluie platitudinea şi 

opacitatea personajului. 
Charles, în pofida bunătăţii şi 

a dragostei pentru Emma, 
rămâne o fiinţă stângace şi 

prozaică şi nu scapă ironiei 
creatorului său. Neînţelegând 
nimic din drama soţiei lui, el 
încearcă să  explice totul  
prin fatalitate: „- Fatalitatea-i 
de vină!” 

 
Datorită suferinţei, Charles 
dobândeşte un statut de 
erou, devenind chiar un 

dublet al Emmei. După 
moartea soţiei sale, „ca să-i 
placă Emmei, ca şi cum ea 
ar mai fi trăit, începu să aibă 
şi el preferinţele şi ideile ei. 
(...) Emma-l corupea de 
dincolo de mormânt”. 

O creaţie cu adevărat 
originală este farmacistul 
Homais, imagine, prin 

excelenţă, a englezului 
stupid, atins, la rându-i, de 
un anume bovarism, prin 
minciuna în care trăieşte şi 
prin pretenţiile ştiinţifice şi 
ateiste. Ca un fel de semnal 
al destinului, Homais apare 
pe neaşteptate în existenţa 
Emmei, din momentul în 
care cuplul Bovary a sosit la 
Yonville şi până la 
sinuciderea cu arsenic, 
substanţă pe care eroina  
o găseşte în farmacia  
lui Homais. 
 
Triumful lui Homais 
însoţeşte, ironic, pulverizarea 
prin moarte, fugă sau uitare 
a celorlalţi protagonişti ai 
romanului şi, mai ales, 
agonia înspăimântătoare a 

revoltatei Emma. Personajul 
orb este închis într-un azil, 
servitoarea Felicite dispare, 
furând toate lucrurile 
Emmei, şi orfana Berthe, 
ajungând lucrătoare într-o 
manufactură de bumbac, 
„semnează, într-o manieră 
tăcută, reistorizarea textului”. 
 
Există în roman o  

scenă plină de tâlc, în care 
Flaubert dezvăluie realitatea 

istorică a pactizării 
liberalismului cu reacţiunea 

făţişă. După moartea 
Emmei, farmacistul Homais 
şi preotul Bournisien o 
priveghează împreună. Însă, 
între ei se angajează o 
dispută violentă cu privire la 

religie. Homais atacă violent 
practicile religioase şi 
superstiţiile, în numele 
raţiunii şi al ştiinţei. Arsenalul 

de idei al Iluminismului  
îi furnizează argumente  
de-a gata aşa-zisului  
filosof, iar discuţia devine 
foarte aprigă.  
 

La început, neînţelegerea lor 
pare ireductibilă, dar, în 
finalul scenei, cei doi 

adversari stau la masă 
prieteneşte, ciocnind veseli 
câte un păhărel de rachiu, iar 
preotul rosteşte, bătându-l pe 
umăr pe farmacist: „Până la 
urmă, o să ne înţelegem!” 
Cele două personaje - 
apostolul voltairianismului şi, 
respectiv, apostolul 
creştinismului - sunt 
reprezentative fiecare pentru 
un grup social. Împăcarea lor 
are valoare simbolică. 
 
Opera lui Flaubert este 
situată de Michel Zeraffa la 
începutul unui „contra-
individualism antiburghez” 
care, în prima jumătate a 
secolului al XX-lea, va 
impune o nouă perspectivă 
a scriitorilor asupra realului 

şi va permite „o cunoaştere, 
în acelaşi timp, riguroasă, 
autentică şi nouă a 
individului şi a raporturilor 
sociale”. Ea constituie o 
schimbare de atitudine 
narativă prin importanţa 
acordată conştiinţei eroilor. 
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Starea eroinei se agravează treptat. 

Solitudine imuabilă, obişnuinţe, scene şi 

gesturi care se repetă la infinit, 

stupiditatea vieţii de provincie, sunetele 

dogite ale clopotului care răsună 

implacabil, totul se organizează într-o 

atmosferă de melancolie, din care orice 

speranţă este exclusă. 

 

Doamna Bovary, fără a se putea 

vindeca de plictiseală, prin noi relaţii 

umane caută evaziunea din cotidianul 

trivial. Cei doi amanţi ai Emmei, 

Rodolphe Boulanger şi Léon Dupuis, se 

dovedesc a fi nişte personaje egoiste şi 

josnice şi, astfel, unui sentiment al 

neantului, provocat de căsătorie, i se 

adaugă neantul pasiunii.  

 

Nici religia, şi nici maternitatea nu-i pot 

aduce eroinei liniştea interioară. Ca şi 

alte personaje ale lui Flaubert, Emma 

are, fără îndoială, puterea să-şi 

reînnoiască mereu experienţele de viaţă. 

 

Există în roman o serie de evenimente 

specifice unui roman construit prin 

„mari scene”: căsătoria - balul, idila 

platonică cu Léon, la Yonville -, 

seducerea Emmei de către Rodolphe, 

proiectul călătoriei - trădarea lui 

Rodolphe, boala -, criza de misticism, 

spectacolul de la Operă - aventura  

cu Léon la Rouen, sinuciderea,  

moartea celor doi protagonişti. 

Succesiunea evenimentelor imprimă 

biografiei Emmei o linie descendentă, 

eroina îndreptându-se spre 

autodistrugere, spre catastrofă, fără 

posibilitate de salvare. 
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Starea eroinei se agravează treptat. 

Solitudine imuabilă, obişnuinţe, scene şi 

gesturi care se repetă la infinit, 

stupiditatea vieţii de provincie, sunetele 

dogite ale clopotului care răsună 

implacabil, totul se organizează într-o 

atmosferă de melancolie, din care orice 

speranţă este exclusă. 
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dovedesc a fi nişte personaje egoiste şi 

josnice şi, astfel, unui sentiment al 

neantului, provocat de căsătorie, i se 

adaugă neantul pasiunii.  

 

Nici religia, şi nici maternitatea nu-i pot 

aduce eroinei liniştea interioară. Ca şi 

alte personaje ale lui Flaubert, Emma 

are, fără îndoială, puterea să-şi 

reînnoiască mereu experienţele de viaţă. 

 

Există în roman o serie de evenimente 

specifice unui roman construit prin 

„mari scene”: căsătoria - balul, idila 

platonică cu Léon, la Yonville -, 

seducerea Emmei de către Rodolphe, 

proiectul călătoriei - trădarea lui 

Rodolphe, boala -, criza de misticism, 

spectacolul de la Operă - aventura  

cu Léon la Rouen, sinuciderea,  

moartea celor doi protagonişti. 

Succesiunea evenimentelor imprimă 

biografiei Emmei o linie descendentă, 

eroina îndreptându-se spre 

autodistrugere, spre catastrofă, fără 

posibilitate de salvare. 

9 8 
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Sentimentul ce ne-omoară, 

ce ne-nvie, ne doboară, 

este și cel mai frumos, 

dar și foarte primejdios. 

Te distruge, însă,  

dacă nu știi a-l prețui. 

Dar îți și oferă-n dar, 

un suflet ce-l găsești rar. 

Să ai grijă să nu-l pierzi,  

că doar o dată-l trăiești.  

Jocul metaforelor reflectat în 
pictura barocă 

 

Profesor dr.: Popescu Daniela 

Urât de vecini din pricina 
numărului mare de câini 
pe care îi creștea, 
desemnat „pictor al 
nopților”, francezul  
Georges de la Tour 
continuă jocul dintre 
lumină și întuneric, 
impus cu atâta talent pe 
teritoriul italian de 
Caravaggio și dispersat 
apoi în tot spațiul 
european. Georges de la 
Tour și-a dedicat o parte 
din existența artistică 
ciclului Magdalenelor, 
pictând patruzeci și două 
de tablouri care 
înfățișează, în diferite 
ipostaze, imaginea femeii 
imorale din textul biblic. 
Prezenta analiză, fără a 
avea pretenția unei 
abordări exhaustive, are 
ca punct de reper pânza 
intitulată „Penitența 
Magdalenei”, datată  
1650. În acest caz, 
complexitatea este 
asociată cu simplitatea, 
paradoxalul cu firescul, 
meditația cu concretețea. 

Magdalena, prezentă în 
tabloul lui Georges de la 
Tour, înfățișează o 
gestică cu evidente 
trimiteri la starea de 
melancolie, visare;  
mâna la obraz, figura 
șezândă sunt indicii unui 
dialog misterios, care 
determină o multitudine 
de conotații simbolice. 
Piciorul tinerei femei  
este sprijinit pe piatră 
cubică, materialul rigid, 
ce presupune o 
multitudine de simboluri: 
duritate, caracterul sterp, 
atât din perspectiva 
limbajului, cât și la 
nivelul conduitei. Artistul 
francez urmează direcția 
impusă de Caravaggio; 
ambii  creatori reprezintă 
o fată din popor, de o 
m a r e  s i m p l i t a t e , 
î n c o n j u r a t ă  
de o minimă recuzită,  
c u  o  a t i t u d i n e 
contemplativă. Aceasta  
ia forma Magdalenei, 
simbolul desfrâului din 
textul biblic. 

Recuzita, redusă la 
minimum, aduce în fața 
privitorului puternice 
simboluri, valorificate 
adesea în pictura 
universală. Magdalena 
respinge aici lumescul, 
pentru a se orienta către 
spiritualitate, divinitate. 
Aceasta renunță la  
orice podoabă inutilă,  
se esenț ia l iz ea ză . 
Lumânarea, simbolul 
arderii spirituale, al 
alchimiei sufletești, poate 
fi privită ca o punte de 
legătură, care face 
t r e c e r e a  d e  l a 
dimensiunea profană, 
umană, carnală, la cea 
sacră, spirituală. Astfel, 
procesul arderii poate 
presupune o dublă 
valență, atât trupească, 
cât și sufletească, o 
mistuire a vanității. În 
perioada Renașterii, 
flacăra făcea trimitere și 
la procesul ireversibil al 
iluminării fie prin 
credință, fie prin știință.  
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Astfel, Credința și Știința 
sunt integrate în tabloul 
pictorului francez, cele 
două paradigme coexistă 
și se separă prin 
intermediul luminii și al 
tonurilor întunecate. 
Amestecul de lumină și 
umbră, speranță și 
întristare copleșește 
pânza, figura biblică și, în 
final, pe receptor. 
Clarobscurul provine din 
geneza  mistere lor 
medievale, de la artiștii 
plastici din Țările de Jos, 
de la imaginea Sfântului 
Iosif, care apărea 
întotdeauna cu o 
lumânare în mână. 
Simbolul lumânării este 
asociat și cu metafora 
existenței, a destinului: 
„Viața este ca o lumânare, 
un suspin al aerului/ O 
face să se topească, să 
curgă, o distruge…” (P 
Mathieu). Cel care se află 
în fața unei flăcări, se 
gândește la viață și la 
moarte, la sacru și la 
profan,  la toate 
dimensiunile existențiale 
care pot fi juxtapuse. 
Flacăra consumă timpul, 
arde, pentru ca, în final, 
să se stingă.  
 
Alături de lumânare, 
artistul francez atrage în 
cadrul plastic și oglinda, 
simbol al vanității în  
Evul Mediu.  

Aceasta este acum 
î n c ă r c a t ă  d e  o 
semnificație aparte, ca un 
atribut al adevărului 
absolut, al înțelepciunii. 
Georges de la Tour o 
alătură pe aceasta de 
tigva,  simbol al 
dispariției, al efemerității 
i n d i v i d u l u i ,  a l 
deșertăciunii existenței. 
Oglinda și craniul sunt 
adesea contopite în 
pictura europeană, având 
valența de „oglindirea 
spre moarte” sau 
„oglindirea în moarte”. 
Căldura degajată de 
lumânare construiește un 
raport dihotomic cu 
r ă c e a l a  o g l i n z i i , 
cristalizând opoziția 
fundamentală viață-
moarte. Oglinda nu 
transformă, ea redă, 
reflectă fie destinul unui 
personaj dintr-o operă 
plastică, fie întreaga 
metaforă a artei sau a 
artistului. Astfel, opera 
devine o suprafață 
reflectată, o imagine a 
lumii ce ia o formă 
concretă, palpabilă. Se 
creează două realități 
care coincid, se suprapun, 
dar, în mod paradoxal, se 
diferențiază. Oglinda 
dedublează tabloul 
pictorului și îl mută într-
un univers superior, care 
iluminează spiritual. 
 

Prin intermediul unei 
abordări inedite, creatorul 
francez mută, sub o altă 
l u m i n ă ,  i m a g i n e a 
personajului biblic. 
Alăturarea acestuia de 
simboluri cu valoare 
existențială și spirituală - 
oglinda, lumânarea, 
craniul - induce tabloului 
s e n t i m e n t u l  u n e i 
delimitări de zona 
profană, de vanitatea 
temporală, pentru a urma 
direcția unei reîntoarceri 
spre sacralitate, inefabil. 
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Ştefan Luchian 
Eleva: Bursuc Alexandra, clasa a IX-a A 

Ştefan Luchian (n. 1/13 februarie 
1868, Ştefăneşti-d. 28 iunie 1916, 
Bucureşti) a fost un pictor român, 
supranumit poetul plastic al florilor. 
Cu o vocație declarată încă din 
şcoala primară, l-a avut, în perioada 
de formare, ca maestru nedisputat 
pe Nicolae Grigorescu. Educația 
plastică şi-a început-o la Şcoala de 
Belle-Arte, dar a fost completată la 
München şi Paris. 

Prin opera sa, Luchian s-a dovedit a 
fi o personalitate artistică originală, 
afirmându-se cu o pictură generoasă, 
vibrantă şi care, prin paleta 
cromatică plină de lumină, prin 

poziția artistică înnoitoare, precum şi 
printr-o scânteietoare expunere a 
limbajului, a reuşit să transmită 
privitorului un mesaj umanist de 
mare calitate. Marele aport inovator 
adus de Luchian în pictura 
românească din acele vremuri este 
reprezentat de modul de transpunere 
a efectelor de lumină, care la el 
izbucnesc la fiecare tuşă de culoare. 

A reuşit să fixeze în memorie 
„splendorile scânteietoare” ale 
peisajului românesc, pe care l-a redat 
într-o serie întreagă de opere, 
adevărate miracole de simplitate şi 
de finețe, de sinteză cromatică şi 
arhitecturală a formelor, de colorit 
strălucit şi delicat totodată. 
Referindu-se la arta picturii, Luchian 
spunea: „... Natura nu trebuie s-o 

imiți, nici să o copiezi, trebuie să 
lucrezi în felul ei... Cum se poate 

lucra în felul ei? Să știi să observi, 
asta-i cheia... Natura îți dă povețe, 
când te pricepi să observi. Noi, 
artiștii, privim cu ochiul, dar lucrăm 

cu sufletul.” (Vasile Drăguț, Ştefan 
Luchian, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1968) 

Concepția lui Luchian despre 
artă s-a integrat mereu pe o 
traiectorie care a contrazis arta 
academistă a timpului său, artă 
care era aservită unor gusturi 
de salon, reticentă oricărei 
înnoiri şi ostilă reprezentării 
realiste a vieții. Pictura lui a 
fost, în acelaşi timp, un semn al
atitudinii de protest social, prin
faptul că a redat viața de trudă 
a muncitorilor şi a evocat
condiția mizeră şi socială a 
mahalalelor de odinioară. 
Regăsim, astfel, în tematica sa, 
oameni nevoiaşi şi umili, cu
personalități de netăgăduit, 
care au găsit în Luchian un
perfect rezoneur, de o 
neîngrădită afecțiune. Mai 
receptiv la nevoile şi suferințele 

altora decât la propria boală, 
Luchian le-a înfățişat fără 
ostentație, cu discreție şi cu o 
mare sinceritate.

Cu o stare materială precară şi
bolnav de scleroză multiplă, 
după 1900 a ajuns să picteze 
țintuit în fotoliu şi cu penelul 
legat de încheietura mâinii. În
această perioadă, în care şi-a 

concentrat toată energia 
creatoare, toată pasiunea 
pentru natură şi toată 
dragostea pentru viață şi pentru 

frumos spre pictarea florilor, 
Luchian a alăturat tehnicii
uleiului, pentru peisaj şi pentru 
multe dintre naturile moarte cu
flori, pastelul, cu care a ajuns la 
o măiestrie de neegalat.

Ştefan Luchian a fost 
considerat de către critica de 
artă ca un continuator al 
lui Nicolae Grigorescu. 
Prin comparație, artistul  
s-a individualizat față de 
mentorul său printr-un realism 
al tratării tematicii sociale şi 
printr-o cromatică plină de 
strălucire, precum şi prin
modernitatea rezultată din 
experimentarea tehnicilor 
grafice de care a dat dovadă. 
El şi-a echilibrat lucrările din 
punct de vedere cromatic şi, 
prin exactitatea cu care şi-a 
definit precizia planurilor 
compoziționale, a ajuns la o 
foarte modernă simplificare a 
formelor. Pentru această 
realitate, izvorâtă din analiza 

pe care criticii de artă au 
relevat-o, Luchian a fost 

apreciat la superlativ încă 
de la prima expoziție 

retrospectivă, ce i-a fost 
organizată în anul 1939.

Surprinzătoare rămâne 
capacitatea cu care Ştefan
Luchian, de-a lungul întregii 
sale cariere artistice, a trecut 

de la o tehnică la alta, a 
schimbat suportul stratului
pictural şi a plasat, astfel, 
experimentul grafic în prim-

planul modernității româneşti.
Experimentele tehnice 
şi cromatice şi curajul 
demersului artistic l-au plasat 
pe cea mai înaltă treaptă a 
artei moderne.  

Experimentele tehnice 
şi cromatice şi curajul 
demersului artistic l-au plasat 

pe cea mai înaltă treaptă a 
artei moderne. Părerea criticii 
de artă este că, în domeniul 
impunerii graficii ca artă 
majoră, Ştefan Luchian a fost 
un deschizător de drumuri. 

„Luchian avea toate darurile 
marelui artist şi, în 
primul rând, acel caracter 
autentic, acea neîmblânzită 
vehemenţă a personalităţii 

după care recunoşti pe
maeştri… Profunda capacitate 

afectuoasă şi energie, o 
melancolie îmbinată cu o 

viguroasă autoritate…, un
sentiment nervos al formei
sunt trăsăturile pe care le 
sesizăm mai bine în caracterul 
şi în talentul său.” 
(Tudor Vianu)

Surse: 

 https://ro.wikipedia.org/

wiki/%C8%98tefan_Luchian

 https://

radioromaniacultural.ro/
portret-stefan-luchian-
pictorul-splendorilor-
scanteietoare-ale-sufletului-
romanesc/  
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Ştefan Luchian 
Eleva: Bursuc Alexandra, clasa a IX-a A

Ştefan Luchian (n. 1/13 februarie 
1868, Ştefăneşti-d. 28 iunie 1916, 
Bucureşti) a fost un pictor român, 
supranumit poetul plastic al florilor. 
Cu o vocație declarată încă din
şcoala primară, l-a avut, în perioada 
de formare, ca maestru nedisputat 
pe Nicolae Grigorescu. Educația
plastică şi-a început-o la Şcoala de 
Belle-Arte, dar a fost completată la 
München şi Paris.

Prin opera sa, Luchian s-a dovedit a 
fi o personalitate artistică originală, 
afirmându-se cu o pictură generoasă,
vibrantă şi care, prin paleta 
cromatică plină de lumină, prin

poziția artistică înnoitoare, precum şi 
printr-o scânteietoare expunere a 
limbajului, a reuşit să transmită
privitorului un mesaj umanist de 
mare calitate. Marele aport inovator 
adus de Luchian în pictura
românească din acele vremuri este 
reprezentat de modul de transpunere 
a efectelor de lumină, care la el 
izbucnesc la fiecare tuşă de culoare. 

A reuşit să fixeze în memorie
„splendorile scânteietoare” ale 
peisajului românesc, pe care l-a redat 
într-o serie întreagă de opere, 
adevărate miracole de simplitate şi 
de finețe, de sinteză cromatică şi 
arhitecturală a formelor, de colorit
strălucit şi delicat totodată. 
Referindu-se la arta picturii, Luchian 
spunea: „... Natura nu trebuie s-o 

imiți, nici să o copiezi, trebuie să 
lucrezi în felul ei... Cum se poate 

lucra în felul ei? Să știi să observi, 
asta-i cheia... Natura îți dă povețe, 
când te pricepi să observi. Noi, 
artiștii, privim cu ochiul, dar lucrăm 

cu sufletul.” (Vasile Drăguț, Ştefan 
Luchian, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1968) 

Concepția lui Luchian despre 
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de salon, reticentă oricărei 
înnoiri şi ostilă reprezentării 
realiste a vieții. Pictura lui a 
fost, în acelaşi timp, un semn al 
atitudinii de protest social, prin 
faptul că a redat viața de trudă 
a muncitorilor şi a evocat 
condiția mizeră şi socială a 
mahalalelor de odinioară. 
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altora decât la propria boală, 
Luchian le-a înfățişat fără 
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după 1900 a ajuns să picteze 
țintuit în fotoliu şi cu penelul 
legat de încheietura mâinii. În 
această perioadă, în care şi-a 

concentrat toată energia 
creatoare, toată pasiunea 
pentru natură şi toată 
dragostea pentru viață şi pentru 

frumos spre pictarea florilor, 
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o măiestrie de neegalat.
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Prin comparație, artistul 
s-a individualizat față de 
mentorul său printr-un realism 
al tratării tematicii sociale şi 
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formelor. Pentru această 
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pe care criticii de artă au 
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apreciat la superlativ încă 
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organizată în anul 1939. 
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Experimentele tehnice 
şi cromatice şi curajul 
demersului artistic l-au plasat 

pe cea mai înaltă treaptă a 
artei moderne. Părerea criticii 
de artă este că, în domeniul 
impunerii graficii ca artă 
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după care recunoşti pe 
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George Enescu 
(1881-1955) 

Elev: Mănescu Mihai, clasa a IX-a A 

„Un copil trăieşte interior, magic, în 
lumea zânelor, a fiinţelor fabuloase, 
pentru că această lume îl smulge din 
banalitatea de fiecare zi. Aş putea spune 
că am cunoscut încă din copilărie 

evadarea în miraculos, prin mijlocirea 
sunetului”, mărturisea George Enescu. 

Compozitor, dirijor, profesor, pianist si 
violonist, George Enescu este unul dintre 
cei mai cunoscuţi muzicieni români pe 
plan internaţional. S-a născut la 19 
august 1881, în nordul Moldovei, în satul 
Liveni, lângă Dorohoi. 

Considerat a fi un copil minune, micul 
Jurjac (aşa cum îi spuneau familia şi cei 
apropiaţi), visa să devină compozitor încă 
de la vârsta de 5 ani: ,,Lucru curios: nu 
ştiam nimic, nu ascultasem nimic, sau 
prea puţin, nu am avut pe lângă mine vreo 
persoană să mă influenţeze şi, totuşi, de 
copil, am avut această idee fixă de a fi 
compozitor. De a fi numai compozitor”, îi 
declara, mai târziu, George Enescu lui 

Bernard Gavoty, critic muzical şi jurnalist 
de radio. 

La vârsta de 3 ani, a avut una dintre 
experienţele muzicale hotărâtoare, când 
a auzit, întâmplător, pentru prima oară, un 
taraf cântând într-o staţiune balneară, 
situată în apropierea satului natal. 
Impresionat de ceea ce auzise, copilul a 
încercat a doua zi să imite instrumentele 

tarafului: vioara, printr-un ,,fir de aţă de 
cusut pe o bucată de lemn” (Amintirile lui 
G. Enescu, de B. Gavoty), țambalul, cu 
ajutorul unor bețe de lemn, iar naiul, 
suflând printre buze. 

Primele dovezi de compoziţie datează 
din anul 1887, când Enescu avea numai 6 
ani. Eduard Caudella îl îndeamnă să 

meargă la Conservatorul din Viena. După 
absolvirea Conservatorului din Viena, la 
12 ani, cu medalia de argint, îşi continuă 
studiile la Conservatorul din Paris. În 
calitate de interpret, a înfiinţat şi a 
condus la Paris două formaţii de muzică
instrumentală: un trio cu pian (1902) şi 
un cvartet de coarde (1904). A concertat
în Germania, Ungaria, Spania, Portugalia,
Marea Britanie şi SUA.

În anul 1898, începe să dea lecţii de
vioară la Bucureşti şi să dea recitaluri de
vioară. Admirat de Regina Elisabeta a 
României (celebra iubitoare a artei, 
Carmen Sylva), era deseori invitat să 
execute piese pentru vioară în castelul
Peleş din Sinaia.

Îmbinând cele două activităţi-

concertistică şi de creaţie - George 
Enescu a întreprins numeroase turnee, 
afirmându-se ca mare interpret. A dirijat
şi a concertat în diverse oraşe ale ţării, a 
participat la marile evenimente cultural-
artistice bucureştene. În anul 1946, a 
părăsit definitiv România şi s-a stabilit
la Paris. 

Creaţia lui George Enescu abordează 

aproape toate formele şi genurile 
muzicale. Printre lucrările sale, cele mai
importante se numără: ,,Poema 
Română” (1897), două rapsodii române 
(1901), trei suite pentru orchestră, printre 
care Suita a treia „Săteasca” (1938), o 
simfonie de cameră pentru 12 
instrumente solo (1954), o simfonie 
concertantă pentru violoncel şi orchestră 

(1901). Pornind de la subiectul tragediei 
clasice greceşti ,,Oedip rege”, de Sofocle,
George Enescu a scris, pe libretul lui 
Edmond Fleg, opera ,,Oedipe”. 

Primele noţiuni muzicale le primeşte de 
la tatăl său, la vârsta de 4 ani, şi de la un 
vestit lăutar, Niculae Chioru. 

„Eram, dacă-mi amintesc bine, un copil 
silitor şi chiar destul de conştiincios. La 4 
ani, ştiam să citesc, să scriu, să adun şi să 
scad. Nu era meritul meu, căci îmi plăcea 
învăţătura şi aveam groază de aproape 
toate jocurile, mai cu seamă de cele 
brutale; le găseam nefolositoare, având 
simţământul că pierd timpul; fugeam de 
zgomot şi de vulgaritate, iar, mai mult 

decât orice, simţeam un fel de spaimă 
înnăscută în faţa vieţii. Ciudat copil, 
nu?” (Bernard Gavoty, Amintirile lui 
George Enescu) 

În 1886, Eduard Caudella, compozitor 
şi profesor la Conservatorul din Iaşi, 
remarcă talentul deosebit al lui George 
Enescu şi îi sfătuieşte pe părinţii 
acestuia să-şi îndrepte copilul către 

studii muzicale. 

Memoria marelui muzician român este 
perpetuată prin Festivalul Internaţional
care-i poartă numele, prin diferite
simpozioane desfăşurate în România şi 
în străinătate şi, nu în ultimul rând, prin 
expoziţii, concerte şi publicaţii realizate 
în cadrul Muzeului Naţional ,,George 

Enescu” din Bucureşti. 

Compozitorul, dirijorul, violonistul,
pianistul şi profesorul George Enescu 
rămâne în istorie drept unul dintre cei 
mai de seamă oameni de cultură ai sec al
XX-lea; şi-a asumat rolul de ambasador al
muzicii, atât în ţară, cât şi în lume, şi s-a 
implicat în promovarea muzicii
româneşti, contribuind la recunoaşterea 

internaţională a compozitorilor, dirijorilor 
şi interpreţilor din România. 

„Romantic şi clasic prin instinct, m-am 
străduit să împreunez în toate lucrările 
mele o formă de echilibru, care îşi are 
linia ei lăuntrică bine definită”.  

George Enescu  
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Pasiunea 
mea - 
vioara 

 
Elev: Mănescu Mihai,  

clasa a IX-a A 
 
Sunt Mihai Mănescu, am 
15 ani şi sunt elev în clasa 
a IX-a A la Colegiul 
Tehnic „Mircea cel 
Bătrân” din Bucureşti. Să 
vă spun cum am început 
să cânt la vioară. 
Pasiunea mea pentru 
vioară a început la vârsta 
de 7 ani. Într-o după-
amiază, în vacanţa de 
vară, am urmărit la TV un 
film cu doi muzicieni.  

18 19 

Au fost momente când 
eram tentat să renunţ la 
vioară, dar îmi plăcea prea 
mult ca să fac acest lucru. 
 
Anii au trecut şi am 
început să particip la 
concursuri. Am câştigat 
câteva şi am fost foarte 
bucuros. Acum cânt într-o 
orchestră formată din 
elevii Şcolii de Arte nr. 3 şi 
Şcoala de Arte nr. 1. Mai 
fac parte dintr-un cvartet 
de coarde, condus de 
domnul Răzvan Apetrei. 
 
În anul 2019, am 
participat la Festivalul 
„George Enescu” pentru 
Copii, care s-a desfăşurat 
în mai multe locaţii: 
Muzeul Satului şi Parcul 
Herăstrău. 

Unul cânta la pian, iar 
celălalt la vioară.  
I-am spus mamei că  
mi-ar plăcea şi mie  
să cânt la vioară.  
Părinţii mei au decis să 
încerce, la insistenţele 
mele. Aşa că am mers la 
Şcoala de muzică nr. 3 
din Bucureşti, unde am 
început cursurile. Cât  
am fost mic, a fost 
distractiv, însă, când am 
început să am tot mai 
multe teme şi proiecte 
pentru şcoala gimnazială, 
programul meu a devenit 
foarte solicitant şi 
obositor.  Părinţii mei au 
fost mereu alături de 
mine şi m-au ajutat să 
depăşesc greutăţile.  

Obişnuiesc să repet în fiecare zi, câteva ore. Cu 
toate acestea, nu ştiu când trece timpul. Îmi place 
să învăţ piesele pentru orchestra de la şcoală. Îmi 
place să cânt şi melodii cunoscute, precum: 
Piraţii din Caraibe, Star Wars, Allegro de Fioco, 
Rondo alla - Turca de Mozart. Piesa mea 
preferată este CZARDAS de Monti. Dintre toate 
realizările mele, cea care m-a bucurat cel mai 
mult a fost să particip cu orchestra la Casa de 
Cultură a Studenţilor din Bucureşti, în 2019. 
Spectacolul s-a numit „Poveste de Crăciun”; am 
cântat în faţa părinţilor şi a prietenilor, care au 
fost foarte plăcut impresionaţi. Am interpretat 
împreună cu orchestra cântece de Crăciun şi 
piese clasice.  
 
Vioara va face mereu parte din viaţa mea.  
Le sunt recunoscător părinţilor mei, care mi-au 
susţinut mereu pasiunea şi alegerea. O altă 
persoană deosebită, căreia îi mulţumesc, este 
profesoara mea de vioară, doamna Ani Piculeață. 
Dumneaei m-a învăţat, încă de mic, tainele viorii 
şi o face în continuare şi astăzi. 
 
Îmi doresc ca, pe viitor, să cânt pe marile scene  
ale lumii. 
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The Sweetest Language 
 
Translated by Camelia Poenaru,  
clasa a IX-a A 

 
My Romanian language, you’re the sweetest language, 
Harp of many voices, poetry lines, and tunes; 
Only thinking in you does my mind go freely 
Through all universes beyond starry dunes. 
 
My first light and vision, language of my mother, 
My first crystal window towards seas and lands, 
You have kindled fire in my mind and body, 
You have placed the vivid sky vault in my hands. 
 
I can feel the Dacian spirit all around me, 
Burebista’s strong will and his daring fight. 
My folk, my forefathers, they have really found me 
Sending me their ancient words to make me bright. 
 
I can always hear Romans’ conversations, 
Limpid and majestic, sung by greatest men, 
Temples of sound thinking with their golden meanings, 
From the Latin phrases made alive again. 
 
My Romanian language, you’re the sweetest language, 
Harp of many voices, poetry lines and tunes; 
Only thinking in you does my mind go freely 
Through all universes beyond starry dunes. 

Cea mai dulce limbă 
 

de Vasile Poenaru 
 
 

Limba mea română, cea mai dulce limbă, 
Mlădioasă harpă, muzică şi vers. 

Doar gândind prin tine mintea mea se plimbă 
Liberă prin orice colţ de Univers. 

 
Prima mea lumină, limbă-a mamei mele, 

Prima mea fereastră către mări şi ţări. 
Mi-ai dat ochi şi suflet, mi-ai vorbit de stele, 

Soarele şi luna mi-ai aprins pe zări. 
 

Simt mereu în preajmă răsuflarea dacă, 
A lui Burebista îndârjire grea. 

Moşii şi strămoşii au ştiut să facă 
Să-ajungi, vorbă veche, şi pe buza mea. 

 
Şi aud oriunde frazele romane, 

Limpezi, maiestuoase, ziceri de eroi – 
Temple-ale gândirii cu-aurii coloane 

Din rostiri latine coborâte-n noi. 
 

Limba mea română, cea mai dulce limbă, 
Mlădioasă harpă, muzică şi vers. 

Doar gândind prin tine mintea mea se plimbă 
Liberă prin orice colţ de Univers. 
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One hundred years later, 
the Negro is still 
languishing in the corners 

of American society and 
finds himself an exile in his 
own land. So  
we have come here  
today to dramatize a 
shameful condition. 
 
In a sense we have come to 
our nation’s capital to cash 
a check. When the 
architects of our republic 
wrote the magnificent 
words of the Constitution 
and the Declaration of 
Independence, they were 
signing a promissory note 
to which every American 
was to fall heir. This note 
was a promise  
that all men, yes, black men 
as well as white men,  
would be guaranteed the 

unalienable rights of life, 
liberty, and the pursuit of 
happiness. 
 
It is obvious today that 
America has defaulted on 
this promissory note insofar 
as her citizens of color are 
concerned. Instead of 
honoring this sacred 
obligation, America has 
given the Negro people a  
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I have a dream! 
Who was Martin Luther King Jr.? 
 

Student: Bordei Alexandru, 12th grade A 
Teacher: Nina Roşcan 

 

Have a Dream” speech 
delivered in 1963 in 
Washington, D.C 
“I am happy to join with 
you today in what will go 
down in history as the 
greatest demonstration 
for freedom in the history 
of our nation. 
Five score years ago, a 
great American, in whose 

symbolic shadow we 
stand today, signed the 
Emancipation 
Proclamation. This 
momentous decree came 
as a great beacon light of 
hope to millions of Negro 
slaves who had been 
seared in the flames of 
withering injustice. It 

came as a joyous 
daybreak to end the long 
night of their captivity. 
 
But one hundred years 
later, the Negro still is not 
free. One hundred years 
later, the life of the Negro 
is still sadly crippled by 
the manacles of 

segregation and the 
chains of discrimination. 
One hundred years later, 
the Negro lives on a 
lonely island of poverty in 
the midst of a vast ocean 
of material prosperity.  

 
bad check, a check which 
has come back marked 
“insufficient funds.” But we 
refuse to believe that  
the bank of justice is 
bankrupt. We refuse to 

believe that there are 
insufficient funds in the 

great vaults of opportunity 
of this nation. So we have 
come to cash this check — 
a check that will give us 

upon demand the riches of 
freedom and the security of 
justice.  We have also 
come to this hallowed spot 
to remind America of the 
fierce urgency of now.  
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This is no time to engage 
in the luxury of cooling 
off or to take the 
tranquilizing drug of 

gradualism. Now is the 
time to make real the 
promises of democracy. 
Now is the time to rise 
from the dark and 
desolate valley of 
segregation to the sunlit 
path of racial justice.” 
 
Values promoted by 

Martin Luther King Jr. 
 

EQUALITY 
"I have a dream that my 
four little children will one 
day live in a nation where 
they will not be judged by 
the color of their skin, but  
 
 

 

Read God's Word: 
Hebrews 6:10 NIV "God is 
not unjust; he will not 
forget your work and the 

love you have shown him 
as you have helped his 
people and continue to 
help them." 
 
John 15:13 KJV"Greater 
love hath no man than 
this, that a man lay down 
his life for his friends” 

24 

by the content of their 
character." - Martin Luther 
King Jr. 
 

Read God's Word: 
Galations 3:26-29 NIV "So 
in Christ Jesus you are all 
children of God through 
faith, for all of you who 
were baptized into Christ 
have clothed yourselves 
with Christ. There is 
neither Jew nor Gentile, 
neither slave nor free, nor 

is there male and female, 
for you are all one in 
Christ Jesus. If you 
belong to Christ, then  
you are Abraham’s seed, 
and heirs according to  
the promise." 
 
 

LOVE 
"Darkness cannot drive out 
darkness; only light can do 

that. Hate cannot drive  

out hate; only love can  
do that." - Martin Luther  
King Jr. 
 

Read God's Word: 
John 8:12 ESV "Again 
Jesus spoke to them, 
saying, “I am the light of 
the world. Whoever 
follows me will not walk in 

darkness, but will have the 
light of life.” 
Matthew 5:16 ESV "In the 
same way, let your light 
shine before others, so 
that they may see your 
good works and give glory 
to your Father who is in 
heaven." 
 

 

SELFLESSNESS 
"Life's most persistent 
and urgent question is, 

'What are you doing for 

others?" - Martin Luther 
King Jr. 
 
Read God's Word: 
Philippians 2:4 ESV "Let 
each of you look not only 
to his own interests, but 
also to the interests of 
others." 
Proverbs 3:27-28 ESV"Do 

not withhold good from 
those to whom it is due, 
when it is in your power  
to do it. Do not say to  
your neighbor, “Go, and 
come again, tomorrow I 
will give it”-when you have 
it with you." 
 

SERVICE 
"Everybody can be great. 
Because anybody can 
serve. You don’t have to 

have a college degree to 
serve. You don’t have to 
make your subject and 
your verb agree to serve. 
You don’t have to know 
about Plato and Aristotle 
to serve. You don’t have 
to know Einstein’s theory 
of relativity to serve. You 
don’t have to know the 

second theory of 
thermodynamics in 
physics to serve. You 
only need a heart full of 
grace. A soul generated 
by love." - Martin Luther 
King Jr. 
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Proiectul 
Young Digital 
Leaders 
Asociaţia 
GEYC 
 

Profesori: Nina Roşcan;  
Mihaela Pătrăşcoiu 

 
În perioada 18 martie-7 iunie 2019, s-a 
desfășurat programul Young Digital 
Leaders, coordonat de prof. Nina Roșcan 
și prof. Mihaela Pătrășcoiu, constând  
într-o sesiune de formare a profesorilor  
și apoi în sesiuni de pregătire a elevilor  
în domeniul cetățeniei digitale și 

efectuarea unei activități demonstrative, 
în care elevii au dovedit înțelegerea 
conceptelor predate.  
 
Programul Young Digital Leaders, o 
inițiativă a Google.org și ISD UK, 
implementată în România de către 
asociaţia GEYC, si-a propus să  
dezvolte, la tinerii cu vârste cuprinse  
între 12 și 15 ani, abilitățile digitale 
necesare pentru ca ei să devină  
utilizatori responsabili ai internetului.  
În conformitate cu definiția cetățeniei 
digitale a Consiliului Europei, programa  
și-a propus să sprijine elevii să: 

 fie mai critici în consumul de 

informații online; 

 fie mai eficienți în comunicarea lor 

online; 

 înțeleagă drepturile lor și pe ale altora 
în mediul online, dar și 
responsabilitățile și oportunitățile care 
se află acolo. 

Pentru a atinge obiectivele propuse, 
programa a oferit planificări și îndrumări 
pentru cinci sesiuni: Consumatori critici, 

Cetățeni flexibili, Comunicatori eficienți, 
Experți în drepturi și Lideri digitali.  
În cadrul acestor sesiuni, elevii și-au 
dezvoltat cunoștințele despre concepte-
cheie, abilitățile necesare pentru a 
identifica amenințările din mediul online, 
comportamentele necesare interacțiunii 
respectuoase și atitudinea necesară 
pentru a juca un rol pozitiv în 
comunitatea online.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Formatul proiectului 
 

 

26 27 

Adelina Dragomir, Manager de proiect Young Digital Leaders 

E-mail ydl@geyc.ro 

Website geyc.ro/young-digital-leaders 

Facebook fb.com/GEYCRomania 

Caracteristică Detalii 

Scop 

Livrarea de cursuri de formare pentru 180 de cadre  
didactice, pentru a-i capacita să aplice la clasă  
programa Young Digital Leaders, devenind multiplicatori 
ai proiectului. 

Grup ţintă 180 de profesori de gimnaziu şi liceu 

Perioadă 18 Martie 2019 – 7 Iunie 2019 

Google.org și Institutul pentru Dialog 
Strategic (ISD) extind programul Young 
Digital Leaders în România, Bulgaria și 

Grecia. Programul, care a fost 
implementat pentru prima dată în anul 
2018 în România, Italia și Suedia, este 
menit să încurajeze tinerii din medii 
defavorizate să fie cetățeni digitali 
puternici și eficienți. GEYC este unicul 
partener al programului în țara noastră. 
 
 
 

 

Overall, Young Digital Leaders was a 

success, showcasing the need for Digital 

Citizenship Education in the school curri-

culum and the reality that more 

opportunities must be provided for young 

people to demonstrate and apply their digi-

tal citizenship beyond the classroom. 

mailto:ydl@geyc.ro
http://geyc.ro/young-digital-leaders
https://www.facebook.com/GEYCRomania
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Spaţiul Minkowski: 
o altă dimensiune
spaţio-temporală 

Profesor: Graţianu Adrian 

În fizică și matematică, spațiul 
Minkowski este contextul matematic 
în care se formulează cel mai 
convenabil Teoria Relativităţii 
Restrânse a lui Einstein.  

În acest context, cele trei dimensiuni 
obișnuite ale spațiului sunt combinate 
cu o a patra dimensiune a timpului, 
pentru a forma o varietate 
tetradimensională,  pentru a 
reprezenta spațiul-timp.  

În fizica teoretică, spațiul Minkowski 
este adesea comparat cu un spațiu 
euclidian. În timp ce spațiul euclidian 
are doar trei dimensiuni spațiale, un 
spațiu Minkowski are și o dimensiune 
temporală.  

Spațiul Minkowski își trage numele de 
la matematicianul german Hermann 
Minkowski, care, în anul 1908, a 
propus spațiul cu patru dimensiuni.  

Minkowski a afirmat la o conferință 
științifică, în anul 1908: „de acum 
înainte, spațiul și timpul, ca entități 
individuale, sunt sortite dispariției sub 
forma unor simple umbre, iar numai o 
uniune a acestora va păstra o realitate 
independentă”. 

28 29 

Spațiul-timp al lui Minkowski este 
deseori ilustrat sub forma unei
diagrame bidimensionale cu două 
conuri de lumină, cu o axă orizontală, 
reprezentând spațiul (x), și o axă 
verticală, reprezentând timpul (ct).   

Lateralele conului sunt definite 
de evoluția unui fascicul de  
lumină trecând din trecut (conul 
inferior) în viitor (conul superior), prin
prezent (originea).  

Toată realitatea fizică este conținută 
în acest con; regiunea din exterior 
(„altundeva”) este inaccesibilă, 
deoarece, pentru a o atinge cineva, 
ar trebui să circule mai repede 
decât lumina. 

Traiectoriile tuturor obiectelor reale 
sunt regăsite în interiorul conului, în 
aproprierea „liniilor lumii” (linia roșie
din imagine).  

Această imagine are o aparență de 
natură statică, în care istoria nu pare a 
se „întâmpla”, ci mai degrabă „este 
deja acolo”.

În concluzie, vom cita cuvintele lui 
Leibniz : „Socotesc spațiul drept ceva 
pur relativ, ca și timpul; drept ordine a 
consecințelor, așa cum timpul este o 
ordine a succesiunilor. Căci spațiul 
exprimă, în termeni de posibilitate, o 
ordine a lucrurilor care există în 
același timp, întrucât ele există 
împreună, fără a se lua în considerare 
felul lor de a exista.”  
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Recondiţionarea prin sudare 
Profesor ing. Cupeș Melania Monica 

Sudarea este procedeul 
tehnologic de asamblare 
nedemontabilă a 
metalelor și a aliajelor, 
prin topire locală, cu sau 
fără metal de adaos. 
Sudarea poate fi 
executată cu sau fără 
exercitarea unei forţe 
exterioare de apăsare a 
pieselor care se 
asamblează. Locul de 
îmbinare se numeşte 
sudură, linia de 
îmbinare, cordon de 
sudură sau cusătură.  

Recondiționarea prin 
sudare prezintă 
următoarele avantaje: se 
poate aplica unei game 
largi de metale şi aliaje 
feroase şi neferoase; 
realizează economii de 
metal (15-20%), în raport 
cu nituirea sau turnarea; 
capacitatea de etanşare, 
în raport cu nituirea, este 
superioară; elimină 
zgomotul care se 
întâlneşte la nituire; 
construcţiile sudate sunt 
mai uşoare decât cele 
turnate; preţul de cost al 
asamblărilor sudate este 
mai redus; procedeul de 
sudare se pretează 
automatizării.  

Pornind de la aceste 
avantaje, putem trage 
concluzia că 
recondiționarea prin 
sudare este foarte 
ieftină și o putem folosi la 
orice piesă pe care vrem 
să o rectificăm, dacă 
aceasta poate fi 
recondiționată și adusă 
aproape la rezistența pe 
care aceasta a avut-o 
când a fost fabricată.  

La recondiţionarea 
pieselor uzate prin 
sudură, am ales ca 
metodă recondiționarea 
prin sudură cu cusătură 
dublă, deoarece aceasta 
se poate aplica atât 
la sudarea oțelului, cât și 
la sudarea metalelor 
neferoase.  

O altă metodă, pe care o 
puteam folosi, este 
sudura în puncte, care se 
realizează prin trecerea 
unui curent electric printr
-un contact metalic și 
încălzirea contactului la 
temperaturi ridicate, 
urmată de presarea și 
răcirea sub presiune. 
După un anumit număr 
de ore de funcționare a 
unui ansamblu, unele 

piese, mai greu solicitate, 
prezintă o stare
avansată de uzură, ceea 
ce face imposibilă 
funcționarea în 
continuare a ansamblului 
respectiv. În afara 
uzurii, din cauza 
unei funcționări de o 
anumită durată, piesele 
mașinilor și ale 
aparatelor pot ieși din 
funcțiune și în urma unor 
cauze accidentale: 
lovituri, suprasolicitări, 
montări greșite, defecte 
de material etc.. 

Pentru a repune 
ansamblul respectiv 
în funcțiune, el este 
supus reparaţiilor. În 
cadrul procesului de 
reparație, piesele 
demontate sunt analizate 
cu atenție, stabilindu-se 
natura şi mărimea 
uzurii. Pentru ca piesele 
uzate să-și poată 
îndeplini în bune condiții 
rolul lor inițial, ele se 
supun unui proces de 
recondiționare. Totuși, nu 
toate piesele uzate se 
supun recondiționării.  

a). piesa uzată 

b). piesa încărcată 

c). piesa  
recondiţionată 

Fig. 1 Recondiționarea unei piese uzate

În general, în funcție de 
sudabilitatea oțelului, de 
cantitatea de metal care 
urmează a fi depus și de tipul 
electrozilor,  piesele din oțel se 
pot suda cu sau fără
preîncălzire. În Fig. 2, este 
arătat modul în care a fost
sudată dantura spartă a unei
roți dințate din oțel turnat: 
dinții sparți au fost înlăturaţi 
complet, până când materialul
rămas nu a mai prezentat 
niciun defect, apoi, parţial 
prelucrat, a fost umplut cu 
sudură, urmând ca, ulterior, să 
se prelucreze dantura pe 
porțiunea respectivă. 

Preîncălzirea are drept scop 
micșorarea tensiunilor interne 
produse la sudare şi 
înlăturarea pericolului fisurării 
și al deformării pieselor. 
Preîncălzirea se prescrie, în 
general, pe baza compoziției
chimice a materialului sudat, 
luându-se în considerare
conținutul în carbon, 
echivalent al oțelului, calculat 
pe baza procentajelor 
elementelor aflate în 
compoziția chimică.  

Preîncălzirea se realizează prin
introducerea pieselor în 
cuptoare, sau cu ajutorul unor 
arzătoare cu gaze. După sudare, 
piesele se răcesc în cuptor, sau 
se mai încălzesc ușor, cu 
arzătorul, astfel încât să se 
asigure viteze de răcire mici. 

a). Schema 
recondiționării 

Fig. 2 Recondiţionarea unei roţi dinţate 

b). vedere
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După sudare, piesele se răcesc în cuptor, 
sau se mai încălzesc ușor, cu arzătorul, 
astfel încât să se asigure viteze de răcire 
mici. Piesele din fontă se recondiționează, 
prin sudare, mai greu decât cele din oțel, 
din cauza plasticității reduse și a 
tendinței de decarburare a fontei, care 
duce la apariția ușoară a fisurilor 
 
Totuși, printr-o tehnologie corectă și 
îngrijită, se pot obține suduri de bună 
calitate. Sudarea pieselor din fontă se 
poate face la rece sau la cald. Sudarea la 
rece se execută cu electrozi înveliți cu 
vergele din oțel, cu conținut redus de 
carbon, sau slab aliat, din aliaj moale (Cu-
Ni) din nichel pur sau nichel-fier. 
 
În cazurile în care este necesar să se 
asigure o rezistență sporită îmbinării 
pieselor cu grosimea pereților mai mare 
de 10 mm, sudarea la rece a fontei se 
execută prin introducerea în flancurile 
rostului a unor șuruburi care se sudează 
în rost (Fig. 4a) sau, dacă piesa se 
pretează,  se introduc nişte ancore (Fig. 
4b) care, de asemenea, se sudează 
împreună cu piesa. 
 
 Pentru realizarea unor suduri cu 
rezistenţă sporită și cu pericol redus de 
formare a fisurilor, se aplică sudarea la 
cald. Sudarea se realizează cu electrozi cu 
vergea din fontă, conținând elemente care 
să împiedice arderea carbonului, a 
siliciului și a manganului. 
Preîncălzirea se realizează în cuptoare 
obișnuite sau, mai frecvent, în cuptoare 
special construite din cărămizi refractare. 
Încălzirea se face cu mangal, cu arzătoare 
cu gaz sau cu combustibil lichid. 
Temperatura de preîncălzire variază în 
funcție de grosimea piesei, fiind de circa 
3500 de grade C, pentru piese subțiri, și de 
circa 650 grade C, pentru piese groase. 

Fig. 3 Schema recondiționării unei  
carcase de redactor 

Fig.4 Șuruburi și ancore pentru 
mărirea rezistenței îmbinării sudate 

Primul teritoriu  
care va fi afectat de 
schimbările 
climatice 

 
Eleva: Ghebaru Florentina, clasa a X-a E 

 
Coordonator: prof. Mîrșanu Mădălina 
Oamenii din Arhipelagul Svalbard vor fi 
printre primii afectați cu adevărat de 

schimbările climatice. Chiar și aici, la doar 
800 de mile de Polul Nord, aerul se 
încălzește simțitor. Milioanele de tone de 
gheață, ce s-au topit odată cu schimbările 
climatice, amenință comunitățile din zona 
acestui arhipelag, conform Sky News.com. 
 
Dispozitivele plantate în ghețari au arătat 
faptul că, după o altă vară călduroasă, 
gheața s-a subțiat cu doi metri. Probabil, 
până în 2040, Oceanul Arctic nu va mai avea 

deloc gheață la sfârșitul verii. Acest fapt va 
avea consecințe catastrofice asupra urșilor 
polari, dar și asupra altor specii.  
Oamenii din Svalbard vor fi printre primii 
afectați, aceștia fiind nevoiți să-și schimbe 
modul în care trăiesc de secole întregi.  
 
În Svalbard, chiar și în anotimpul rece, plouă 
mai des decât ninge. Acest fapt face ca 
ghețarii să nu reușească să acumuleze 
destulă zăpadă pentru a înlocui gheața 
pierdută în anotimpul cald. Toate sunt 
cauzate de încălzirea globală și de creșterea 
temperaturilor de pe tot globul.  
 
 
 
 

Un alt efect al încălzirii globale este 
dezghețarea solului. Modificările climatice 
duc la dezghețarea solului, care a stat 

înghețat milioane de ani, iar plantele sunt și 
ele dezghețate. Acestea încep să se 
descompună și elimină gaz cu efect de seră. 
Mai mult de atât, crește exponențial riscul ca 
solul dezghețat să provoace mari alunecări 
de teren. Principalul oraș din Svalbard, 
Longyearbyen, este localizat într-o vale, 
înconjurat de astfel de sol ce se dezgheață. 
Peisajul începe să devină unul dezolant, 
deoarece numeroase case sunt părăsite, de 
frica alunecărilor de teren. 
 
Fauna din zona Oceanului Arctic nu reușește 
să facă față schimbărilor climatice. Urșii 
polari sunt nevoiți să-și schimbe dieta, din 
cauza faptului că ghețarii se topesc. În multe 
zone din Oceanul Arctic, populațiile de urși 
sunt în declin. Renii sunt și ei afectați și 
obligați să-și schimbe dieta. În urma 
numeroaselor ploi, solul devine ca o barieră 
impenetrabilă, iar renii nu mai pot să își 
găsească hrana obișnuită. Puii și 

exemplarele bătrâne sunt în pericol de 
înfometare, din cauza schimbării condițiilor 
climatice.  
 
Dacă umanitatea continuă să adauge gaze 
cu efect de seră, zona Arctică pe care o 
cunoaștem s-ar putea să nu mai existe. În 
Longyearbyen, temperatura va crește, mai 
mult ca sigur, peste zona de îngheț. În 
arhipelag, va fi cu până la 100% mai puțină 
zăpadă, iar ghețarii se vor retrage până la 

altitudini mari. 

 
Sursa: Hotnews.ro 

Longyearbyen, Arhipelagul Svalbard 
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acestui arhipelag, conform Sky News.com. 
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Un alt efect al încălzirii globale este 
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Fauna din zona Oceanului Arctic nu reușește 
să facă față schimbărilor climatice. Urșii 
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zone din Oceanul Arctic, populațiile de urși 
sunt în declin. Renii sunt și ei afectați și 
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exemplarele bătrâne sunt în pericol de 
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Dacă umanitatea continuă să adauge gaze 
cu efect de seră, zona Arctică pe care o 
cunoaștem s-ar putea să nu mai existe. În 
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arhipelag, va fi cu până la 100% mai puțină 
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altitudini mari. 

 
Sursa: Hotnews.ro 

Longyearbyen, Arhipelagul Svalbard 



Iran (persană:      ايران Irān pronunție a numelui 

din limba persană: [ʔiːˈɾɒːn]), oficial Republica 
Islamică Iran, și până la 1935 cunoscută 
internațional ca Persia, este o țară în Asia 
de Sud-Vest, situată între coasta de nord-est 
a Golfului Persic și coasta sudică a 
Mării Caspice. 

Numele „Iran” este un înrudit cu cuvântul 

„arian” și înseamnă „teren de aur”. Populația 
Iranului este formată din: perși - 65%; azeri și 
alte popoare turcice - circa 20%; kurzi - 8%; 
arabi - 2%, armeni etc.. 

DESPRE LIMBA LOR 
Limba oficială a Iranului este persana (farsi). 
Limba persană are aproximativ 71.000.000 
de vorbitori ca limbă maternă și alte circa 
31.000.000 ca limbă secundară. Este limba 
oficială în Iran, Afganistan (alături de afgana) 

și Tadjikistan (dialectul tadjic, considerat, în 
trecut, limbă separată, din motive mai mult 
politice decât lingvistice). 

Tradițional, se folosește alfabetul arab 
modificat, adoptat la aproximativ 150 de ani 
după cucerirea islamică. Anterior, erau în uz 
două alfabete autohtone: pahlavi (varietate a 
alfabetului arameic) și alfabetul avestic  (în 
persană: dîndapirak). 34 35 

Iranul 
Eleva: Azizmemar Rozita, clasa a IX-a A 

DESPRE MANIERELE 
IRANULUI 
Dacă ai norocul să fii invitat la cină 
în casa unei familii iraniene, 

pregătește-te de un festin - aici poți 
degusta cele mai bune feluri din 
bucătăria țării. 

Ca să fii invitatul perfect, urmează 
câteva sfaturi pentru a avea bune 
maniere la masă. În primul rând, nu 
te aștepta să mănânci la masă, 
perșii mănâncă, în mod obișnuit, 
așezați pe podea, uneori fără 

tacâmuri. Fie că acestea îți sunt sau 
nu oferite, tu trebuie să mănânci 
doar cu mâna dreaptă. 

Trebuie să accepți toate ofertele de 
mâncat și băut (dar ai grijă ca prima 
oară să refuzi o dată sau de două 

ori!) și este politicos să guști câte 
puțin din tot ce este servit. 

MIRODENII CARE 
VALOREAZĂ MAI MULT
DECÂT AURUL 
Iranul este cel mai mare exportator
de caviar, cea mai scumpă mâncare
din lume. Nu numai atât, cea mai
rară și mai scumpă specie de caviar
provine, de asemenea, din Iran.
Caviarul Almas, provenit din icrele 
morunului de 60 la 100 de ani, se
vinde la un preț uimitor de £20,000 
pe kilogram!

Cu o varietate de tipuri de kebaburi, 
tocănițe, condimente, alune, ierburi 
și flori, aromele bucătăriei persane 
sunt realmente cuceritoare. Mai
mult, Iranul este cel mai mare

producător de șofran și de fistic din
întreaga lume, aceste două 
ingrediente fiind, de altfel, nelipsite 
din viața cotidiană iraniană.

CAPITALA IRANULUI 
Teheran (în persană    تهرانeste 
capitala și cel mai mare oraș al 
Iranului. Mai mult de jumătate din 
industria țării este desfășurată aici. 
Industria include echipamente
electrice, textile, zahăr, ciment și
asamblarea vehiculelor cu motor. 
Este, de asemenea, un centru
fruntaș în privința vânzării
covoarelor. O rafinărie de petrol 
este situată în apropiere.  

MARELE BAZAR
Marele Bazar din Teheran nu este
numai un mega mall pentru
cumpărături, dar este și sufletul 
unui model de viață iranian care de 
secole a schimbat, din temelii, 
instrumentele politicii din această
țară. Marele Bazar, din punctul de 
vedere al organizării, cuprinde 6 
moschee, 30 de hoteluri, 20 de
bănci, 6 librării, aproape 9 seminarii

religioase, 13 școli primare și
secundare, 2 teatre, precum și
celebrul „circ al oamenilor 
puternici”, cum se mai spune, care
practică luptele corp la corp, 
tradiționale în Iran. 

Surse: 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Iran

 https://www.momondo.ro/

descoperă/articolul/12-lucruri-pe-
care-probabil-nu-le-stii-despre-iran 

 https://ro. wikipedia.org/wiki/

Teheran

 https://www.defenseromania.ro/

istoria-revoluionara-a-bazarului -din-
Teheran_592157.html 
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Locuri de vizitat - 
Bisericile din 
Maramureș 

Eleva: Sandu Ana Maria, clasa a X-a E 
Coordonator: profesor Mîrșanu Mădălina 

În Maramureș se află 
unele dintre cele mai 
reprezentative monumente ale 
arhitecturii de lemn din ţara 
noastră, adevărate capodopere 
ale genului. 

Numeroase biserici de lemn, 
ce sunt datate în secolele al 
XVII-lea și al XVIII-lea, 
reprezintă, de fapt, tipuri 
arhitectonice mai vechi cu 
câteva secole. În mod frecvent, 
bisericile erau reclădite pe 
același loc, unde mai fusese o 
biserică, iar reparaţiile și 
restaurările se făceau treptat, 
prin înlocuirea unor grinzi sau a 
șindrilei, forma arhitectonică și 
chiar unele detalii decorative 
păstrându-se aidoma. 

La prima vedere, bisericile 
Maramureșului impresionează 
prin dimensiunile lor neobișnuite 
construcţiilor de lemn. La 
bisericile maramureșene există 
trei încăperi tradiţionale: 
absida altarului, naosul, iar 
pronaosul se înșiruie pe axa est-
vest, uneori având spre apus un 
pridvor deschis. 

Un număr de opt biserici, 
capodopere ale arhitecturii de 
lemn din Maramureș, au fost 
înscrise pe Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO, reprezentând, 
simbolic, sutele de monumente 
istorice din această categorie, 
răspândite în toate regiunile 
României, fiind o remarcabilă 
contribuţie românească la 

tezaurul cultural al umanităţii. 

Biserica Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului (Bârsana)  

Biserica Nașterea Maicii Domnului (Ieud-Deal) Biserica Sfântul Arhanghel (Plopiș) 

Biserica Sfânta Paraschiva (Poienile Izei) Biserica Sfântul Arhanghel (Surdești)

Biserica Sfântul Nicolae (Budești) 

Biserica Sfânta Paraschiva (Desești) Biserica Sfântul Arhanghel 
(Rogoz)  
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Mănăstirea 
Voroneţ 

 
Eleva: Ioniţă Andra, clasa a IX-a A 

Foto: profesor Carabă Georgiana 
 

În centrul unui sat situat la poalele 
Carpaţilor, pe sobrul fond verde al  
pădurii de brazi, se ridică o biserică 
simplă, cu pereţii exteriori ornaţi în  
fresce - Mănăstirea Voroneț. Edificiul pare 
un Evangheliar iluminat larg deschis. 
Astfel l-au vrut demult pictorii anonimi şi 
cei care au comandat aceste picturi: 
pereţii tapisaţi cu fresce trebuiau să 
figureze ochilor privitorilor învăţătura 
Scripturii. Şi, tot astfel, se prezintă ea 
astăzi vizitatorilor din lumea întreagă, 
emoţionaţi să descopere, în mijlocul  
 
 

38 39 

unei naturi armonioase, un edificiu  
încă mai armonios, ridicat de mai bine  
de 500 de ani de mâini inspirate, 
exprimând credinţa şi lirismul lor în 
piatră şi culoare. 
 
Biserica Mănăstirii Voroneţ este ctitoria 
slăvitului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
construită în 1488, în numai trei luni şi trei 
săptămâni (din 26 mai, la 14 septembrie). 
 

PICTURA 
Pictura interioară a bisericii datează, în 
cea mai mare parte, din timpul lui Štefan 
cel Mare, anul 1496. În scenele din altar ši 
din naos, artistul a urmărit să redea, 
îndeosebi, sensul teologal al imaginilor, 
realizând un ansamblu solemn, dar cu 
vădit caracter de monumentalitate. 
Printre aceste picturi de interior, atrag 
atenția, mai ales: Cina cea de Taină, 
Împărtăširea Apostolilor, Spălarea 
picioarelor (în altar), Ciclul patimilor ši 
tabloul votiv al domnitorului Štefan cel 
Mare (în naos). 

Pictura exterioară a Voronețului, 
datând din timpul domniei lui Petru 
Rareš, este realizată la un înalt nivel 
artistic, fiind socotită drept cel mai 
reušit ansamblu al artei feudale 
moldovenešti. Figurile biblice din 
aceste fresce exterioare sunt 
apropiate de viață, însuflețite, firešti. 
Frescele se disting prin coloritul lor 
viu, apropiat de cel al naturii 
înconjurătoare ši în care predomină 
verdele ši albastrul, prin compoziția 
larg desfăšurată a diferitelor scene. 
Fațada de vest, cu impresionanta 
scenă a Judecații de Apoi, este 
alcătuită, compozițional, pe patru 
registre. 

 
În partea superioară se află Dumnezeu 
Tatăl, registrul al doilea cuprinde scena 
Deisis, încadrată de apostoli ašezați pe 
scaune. De la picioarele Mântuitorului 
pornešte un râu de foc, în care păcătošii 
îši află chinurile. Cel de-al treilea 
registru este Etimasia Sfântului Duh, 
simbolizat în forma unui porumbel, 
Sfânta Evanghelie ši Protopărinții 
neamului românesc-având, spre nord, un 
grup de credincioši călăuziți de Sfântul 
Apostol Pavel, iar spre sud, grupurile de 
necredincioši care primesc dojana lui 
Moise. În registrul al patrulea, la mijloc, 
apare cumpăna care cântărešte faptele 
bune ši pe cele rele, lupta dintre îngeri ši 
demoni pentru suflete; în zona de nord, 
raiul, iar în cea de sud, iadul. 
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Apostol Pavel, iar spre sud, grupurile de 
necredincioši care primesc dojana lui 
Moise. În registrul al patrulea, la mijloc, 
apare cumpăna care cântărešte faptele 
bune ši pe cele rele, lupta dintre îngeri ši 
demoni pentru suflete; în zona de nord, 
raiul, iar în cea de sud, iadul. 



 
O notă caracteristică a acestor fresce o constituie ši bogata imaginație creatoare a 
realizatorilor ei, care introduc în compoziție elemente folclorice (spre exemplu, 
arhanghelii care suflă din buciume, instrumente specifice păstorilor de munte). În 
interiorul bisericii, rețin atenția jilțurile ši stranele din secolul al XVI-lea (printre altele, un 
jilț domnesc, o adevărată capodoperă a sculpturii în lemn), mormântul mitropolitului 
Grigore Rošca, din pridvor, mormântul sihastrului Daniil (Daniil Sihastrul), din pronaos. 

40 41 

Zece lucruri mai puţin ştiute 
despre Mănăstirea Voroneț: 
 
1. Biserica Mănăstirii Voroneţ a fost 

ridicată în anul 1488, în numai 3 
luni şi 3 săptămâni, ceea  
ce constituie un record pentru  
acea vreme. 

2. Pictura interioară a bisericii 
datează, în cea mai mare parte, încă 
de pe vremea lui Ştefan cel Mare, 
fiind realizată în 1496, iar pictura 
exterioară a fost realizată în 
perioada lui Petru Rareş. 

3. Biserica Mănăstirii Voroneţ este 
supranumită „Capela Sixtină a 
Estului”, datorită frescei de pe 
faţada de vest, care ilustrează 
„Judecata de Apoi”. 

4. La Mănăstirea Voroneţ şi-a petrecut 
Daniil Sihastrul ultimii 26 de ani 
din viaţă. Pustnicul a murit în 1496 
şi a fost îngropat în biserica 
Mănăstirii Voroneţ. A fost 
canonizat în 1992 şi a devenit 
Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. 

5. Caracteristic Voroneţului nu este 
doar natura pigmentului albastru, 
aşa-numitul „Albastru de Voroneţ”, 
ci mai ales rezistenţa acestuia în 
condiţii climatice foarte aspre, fapt 
care se datorează originalităţii 
tehnicii de lucru aplicate de către 
pictorii moldoveni. 

 

6. Cu excepţia pigmentului negru, 
obţinut din cărbune de lemn, toţi 
ceilalţi pigmenţi folosiţi în pictură 
(interioară şi exterioară) sunt 
substanţe minerale, naturale sau de 
sinteză: argile colorate cu oxid de 
fier hidratat (ocru), sau oxid de fier 
anhidru (ocru roşu), hidrosilicat de 
Fe, Al, Mg şi K (verde de pământ), 
oxid roşu de plumb (miniu), 
minerale de cupru (azurit şi 
malachit), sulfură de mercur (roşu 
cinabru), silicaţi (albastru smalţ), 
carbonat de calciu (alb de var). 

7. Surprinzător, pictura include şi cele 
12 semne zodiacale, în imediata 
apropiere a Mântuitorului; 

8. Desfiinţată în 1785 de ocupanţii 
austrieci, Mănăstirea Voroneţ îşi 
reia activitatea abia în 1991; 

9. Biserica Mănăstirii Voroneţ a fost 
declarată monument istoric în 
urmă cu 101 ani, în 1918; 

10. A fost inclusă, în 1993, în 
patrimoniul cultural mondial 
UNESCO. 

 

Surse: 

 https://ro.wikipedia.org 

 https://identitatea.ro/tainele-
manastirii-voronet-zece-lucruri-
mai-putin-stiute-despre-capela-
sixtina-a-estului/ 

 https://www.manastireavoronet.ro/
prezentare-generala-manastirea-
voronet/ 

https://ro.wikipedia.org
https://identitatea.ro/tainele-manastirii-voronet-zece-lucruri-mai-putin-stiute-despre-capela-sixtina-a-estului/
https://identitatea.ro/tainele-manastirii-voronet-zece-lucruri-mai-putin-stiute-despre-capela-sixtina-a-estului/
https://identitatea.ro/tainele-manastirii-voronet-zece-lucruri-mai-putin-stiute-despre-capela-sixtina-a-estului/
https://identitatea.ro/tainele-manastirii-voronet-zece-lucruri-mai-putin-stiute-despre-capela-sixtina-a-estului/
https://www.manastireavoronet.ro/prezentare-generala-manastirea-voronet/
https://www.manastireavoronet.ro/prezentare-generala-manastirea-voronet/
https://www.manastireavoronet.ro/prezentare-generala-manastirea-voronet/
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Sfânta Parascheva 
Eleva: Ghiţă Iuliana, clasa a IX-a A 

42 43 

Cuvioasa Parascheva (în greacă Αγία 
Παρασκευή, „Sfânta Vineri”), cunoscută și 
sub numele de Paraschiva, este o sfântă 
venerată în Biserica Ortodoxă Română și 

în alte biserici de rit oriental, sfânta 
patroană (ocrotitoare) a Moldovei. S-a 
născut la începutul secolului al XI-lea, în 
satul Epivat, Tracia, nu departe de 
Constantinopol, din părinți bogați și 
binecredincioși. Ziua ei de pomenire este 
14 octombrie. În anul 1641, în  
data de 13 iunie, moaștele sale au  
fost aduse la Iași de către domnul  
 

 

Vasile Lupu și așezate în ctitoria sa, 
Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”.  
 
Aducerea moaștelor la Iași a fost un gest 

de recunoștință din partea patriarhului 
Constantinopolului de atunci, Partenie I, și 
a membrilor Sinodului Patriarhiei 
Ecumenice de la Constantinopol, pentru 
faptul că Vasile Lupu a plătit toate 
datoriile Patriarhiei Ecumenice. 
 
 
 

Pelerinajul la moaștele situate în 
Catedrala Mitropolitană din Iași a devenit 
unul dintre principalele evenimente 

religioase din România. Sute de mii de 
pelerini se adună în fiecare an la Iași, în 
cel de-al doilea weekend al lunii 
octombrie, pentru a o comemora pe 
Sfânta Cuvioasă Parascheva, în timp ce 
orașul însuși și-a stabilit Zile de 
sărbătoare în același timp. 
 
Este cunoscută în popor și sub numele de 
Sfânta Vineri. 

 
Surse:  

 https://ro.wikipedia.org/wiki/
Cuvioasa_Parascheva 

Prima mențiune în limba română 
despre Cuvioasa Parascheva de la 
Iași apare în „Cartea românească 
de învățătură a Mitropolitului 
Varlaam al Moldovei”, apărută la 
Iași, în 1643.  
 
Începând din anul 1889, moaștele 

sale au fost mutate în Catedrala 
Mitropolitană din Iași. 
 
Cuvioasei Parascheva îi sunt 
atribuite minuni și vindecări 
miraculoase. De ziua sa, la Iași, 
are loc, în fiecare an, un pelerinaj 
la care participă sute de mii de 
credincioși din toată țara. 
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Prima zi de școală la liceu a fost una 
plină de emoții.  

Era o zi extrem de călduroasă. Curtea 
liceului s-a umplut destul de repede de 
elevi. Cei din clasa a IX-a eram însoțiți de 
părinți. Îi priveam pe viitorii mei colegi și 
mă gândeam că și ei trăiesc aceleași 
temeri și emoții ca și mine. 

A fost o ceremonie scurtă. Doamnele 
directoare au vorbit frumos, încurajator. 
Fiecare clasă era grupată alături de 
profesorul -diriginte. Astfel, am cunoscut
-o pe doamna dirigintă. Faptul că 
zâmbea des și că transmitea liniște și 
calm, m-a ajutat să-mi mai temperez 
emoțiile… 

Când am intrat în clasă, m-am dus în 
spatele clasei. Nu am mai găsit loc să 
mă așez. Câțiva părinți ocupaseră 
băncile din față, așa că am rămas în 
picioare câțiva elevi. Nu avea nicio 
importanță acest lucru. Eram foarte 
curioasă să aflu ce ne va spune doamna 
dirigintă. Căldura era copleșitoare. 
Emoțiile au trecut cu totul, după ce am 
intrat în clasă.  

Mi-am cunoscut colegii, profesorii, 
și așa am intrat într-o nouă etapă 
a vieţii… 

Impresii la 
început de drum 
Clasa a noua, prima zi de 
școală 

Eleva: Poenaru Camelia, clasa a IX-a A 

Impresii la
început de drum… 

Eleva: Panagachi Florentina, 
clasa a IX-a A 

Un nou an, o poveste nouă ce avea să fie 
scrisă… Am pășit cu pași mărunți și încărcați
de emoții spre poarta liceului. În acea zi am 
realizat că m-am maturizat și am trecut la o 
nouă etapă. Eram curioasă să-mi văd noii 
colegi și pe noii profesori. Toți eram 
emoționați, singurul gând și scop era să ne 
integrăm cât mai repede în colectiv, să ne 
facem prieteni cât mai mulți și să ne creăm 
amintiri și momente frumoase, ce aveau să
fie de neînlocuit și unice.

Ni s-a citit regulamentul de către doamna
dirigintă și ni s-a explicat că trebuie să fim 
atenți și că o să fie mai greu pentru toți, 
deoarece este primul an de liceu și vom avea
parte de lucruri noi și neașteptate, greutăți 
cu care în gimnaziu nu ne-am întâlnit. După 
ce doamna dirigintă a terminat de citit
regulamentul și de spus discursul, am 
început să ne cunoaștem între noi, dar, din 
păcate, nu am avut mult timp la dispoziție.
La prima vedere, toți colegii păreau de 
treabă și amabili. 

După ce s-a încheiat totul, am plecat 
acasă toți fericiți, așteptând să venim  
ziua următoare pentru a ne putea cunoaște 
mai bine.

La prima vedere, toți colegii păreau de 
treabă și amabili. 

După ce s-a încheiat totul, am plecat 
acasă toți fericiți, așteptând să venim  
ziua următoare pentru a ne putea cunoaște 
mai bine.
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Prima zi din clasa a XII-a 

Elev: Comescu Victor, clasa a XII-a C 

Prima zi din clasa a XII-a a 
fost una plină de emoții și 
semne de întrebare; de 
obicei, grijile mici apar în 
perioada dintre începutul 

liceului și Bacalaureat, după 
care se trece la grijile legate 
de viața de după liceu; toată 
lumea își dorește să ajungă 
să facă o facultate, dar 
problema este că, dintr-o 
multitudine de profiluri, 
trebuie să alegem doar unul. 
În principiu, al patrulea an 
de liceu este și cel mai greu, 

toată lumea pune presiune 
pe tine în vederea 
promovării ,,examenului 
final”, este multă materie de 
învăţat într-un timp foarte 
scurt, dar, totodată, este și 
anul în care te maturizezi 
și ,,iei viaţa în piept". 

În comparație cu prima zi 

din clasa a XII-a, prima zi 
din clasa a IX-a a fost ca 
un zâmbet frumos de 
toamnă, prima zi fiind 
chiar pe paisprezece 
septembrie, fiecare dintre 
noi afirmând cu mândrie 
noul nostru titlu 
de ,,liceeni”. Prima zi din 
clasa a IX-a a fost ciudată, 
din cauza sentimentului de 
noutate, colegi noi pe care 
urma să-i cunoaștem, 
urmând să ne petrecem 
patru ani împreună. 

Clasa noastră era o clasă 
unită, plină de „boboci” 
încrezători, glumeți si 
amuzanţi, iar diriginta 
noastră era diriginta 
perfectă, avea simţul 
umorului și era dornică 
de dezvoltarea unei „noi 
generaţii”.  

Din punctul meu de vedere, 
clasa a IX-a și clasa a 
XII-a se aseamănă foarte 
mult, amândouă fiind 
două „etape” emoționante 
din drumul nostru spre 
dezvoltare. 

Școala 
Eleva:Panagachi Florentina,

clasa a IX-a A

Şcoala mea mult îndrăgită,
Ne arată zi de zi:
cum să rezolvăm probleme, 
cum să folosim teoreme,
cum să facem argumentări, 
cum din greu să învăţăm. 

Profesorii sunt fericiți,
Când elevii sunt cuminți 
Şi când obțin rezultate 
Foarte bune la toate. 
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de liceu este și cel mai greu,

toată lumea pune presiune 
pe tine în vederea 
promovării ,,examenului
final”, este multă materie de 
învăţat într-un timp foarte 
scurt, dar, totodată, este și 
anul în care te maturizezi 
și ,,iei viaţa în piept". 

În comparație cu prima zi 

din clasa a XII-a, prima zi 
din clasa a IX-a a fost ca 
un zâmbet frumos de 
toamnă, prima zi fiind 
chiar pe paisprezece 
septembrie, fiecare dintre 
noi afirmând cu mândrie 
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unită, plină de „boboci” 
încrezători, glumeți si 
amuzanţi, iar diriginta 
noastră era diriginta 
perfectă, avea simţul 
umorului și era dornică  
de dezvoltarea unei „noi 
generaţii”. 

Din punctul meu de vedere,
clasa a IX-a și clasa a  
XII-a se aseamănă foarte 
mult, amândouă fiind  
două „etape” emoționante 
din drumul nostru spre
dezvoltare. 

Școala 
Eleva: Panagachi Florentina, 

clasa a IX-a A 

Şcoala mea mult îndrăgită, 
Ne arată zi de zi: 
cum să rezolvăm probleme, 
cum să folosim teoreme, 
cum să facem argumentări, 
cum din greu să învăţăm. 

Profesorii sunt fericiți, 
Când elevii sunt cuminți 
Şi când obțin rezultate 
Foarte bune la toate. 



Ziua 
internațională 
a limbilor 
străine 

Profesor:  Arthur Măldărășanu 

Elevii Colegiului Tehnic 
„Mircea cel Bătrân” au 
întâmpinat cum se cuvine 
ziua de 26 septembrie, 
care celebrează, în toată 
lumea, învățarea limbilor 
străine. Această zi are ca 
obiectiv să atragă atenția 
asupra importanței 
învățării limbilor străine 

atât în cadru organizat 
(prin învățământul de 
stat), cât și în mod privat. 

Ora deschisă a pus 
accentul pe participarea 
interactivă a elevilor, 
precum și pe 
conștientizarea de către 
aceștia a avantajelor de a-

și însuși o limbă străină. Ei 
au fost invitați să 
răspundă la anumite 
întrebări, precum: Câte 
limbi străine vorbești?, 
Câte limbi străine crezi că 
ar trebui să cunoască un 
om?, La ce ne ajută 
cunoașterea mai multor 
limbi străine?, Care sunt 

„instrumentele” pe care le 
utilizezi în învățarea 
limbilor străine?, Care sunt 
cele mai eficiente metode 
de învățare a unei limbi 
străine?.  

De asemenea, aceștia au 
fost încurajați să descrie o 
situație concretă, în care le-

ar putea fi utilă cunoașterea 
unei limbi străine.  

Toate aceste întrebări au 
avut darul să dezlege 
limbile elevilor și să creeze 
o atmosferă de dezbatere
în cadrul orei deschise. 
Implicarea elevilor a fost 

deosebită, iar interesul, 
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surprinzător de ridicat, 
ceea ce dovedește că 
elevii sunt interesați de 

învățarea limbilor străine. 
Deși interesul pentru 
limba engleză este mai 
accentuat, ținând cont de 
cerințele pieței muncii, 
totuși, țin să remarc, de 
asemenea, interesul 
pentru studiul altor limbi, 
precum franceza sau 
germana. 

Avantajele învățării unei 
limbi străine sunt 
numeroase, iar printre ele 

menționăm câteva: 
1. Creează un atu important 

pe piața muncii; 
2. Facilitează înțelegerea 

unei culturi diferite și 
invită la explorarea 
acesteia în profunzime;

3. Multiplică oportunitățile 
de socializare; 

4. Îmbunătățește intelectul, 

mai ales capacitatea de
memorare și creșterea 
atenției; 

5. Ajută la îmbunătățirea 
limbii native.

În Europa se vorbesc, la
ora actuală, 24 de limbi 
oficiale, dar există și
peste 60 de comunități

autohtone, care vorbesc 
o limbă regională. Ca o 
curiozitate, în toată lumea 
sunt vorbite între 6000 și
7000 de limbi, dintre care
aproximativ 225 sunt limbi 
europene, iar mai mult de
jumătate din populația 
globului este bilingvă sau 
plurilingvă (vorbește sau 

înțelege două sau mai 
multe limbi). Mai mult de
jumătate dintre cetățenii 
europeni declară că
vorbesc și o limbă străină, 
iar mai mult de un
sfert vorbesc chiar două
limbi străine.

Finalul orei deschise a 

fost sărbătorit printr-o 
activitate culturală, unul 
dintre elevii clasei a IX-a A 
interpretând la vioară o 
sonată de Mozart. 

Sursa: 

 https://ro.wikipedia.org/

wiki/
Ziua_Limbilor_Europei
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În anul 1994, UNESCO a 
proclamat data de 5 
octombrie drept Ziua 
Internaţională a 
Educaţiei pentru a 
comemora semnarea, în 
anul 1966, a documentului 
Recomandare privind 
statutul cadrelor 
didactice. Documentul a 
fost semnat de către 
UNESCO şi Organizaţia 
Internaţională a Muncii, 
în cadrul Conferinţei 
interguvernamentale cu 
privire la statutul 
profesorilor, organizată în 
Paris, Franţa. Actul 
stabilește drepturile și 
responsabilitățile 
profesorilor, precum și 
standardele 
internaționale pentru 
pregătirea lor inițială și 
alte condiții de 
învățământ, recrutare, 
angajare, de predare și 
învățare. Conţine, de 
asemenea, numeroase 
recomandări pentru 
participarea profesorilor 
la adoptarea deciziilor 
privind învăţământul, 
prin consultare și 
negociere cu autoritățile 
educaționale. 
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5 octombrie - Ziua 
Mondială a Educaţiei 

Eleva: Tănase-Anghel Diana, clasa a IX-a A 
Profesor coordonator: Carabă Georgiana 

Această zi se sărbătoreşte 
în data de 5 octombrie, în 
peste 200 de ţări, 
denumirea ei fiind World 
Teachers’ Day, în engleză, 
sau Journée Mondiale des 
Enseignants, în franceză. 
În mai multe țări,  
Zilele profesorilor sunt 
destinate a fi zile speciale 
de apreciere a cadrelor 
didactice.  

De ce o zi consacrată 
cadrelor didactice - 
educatori, învăţători 
sau profesori? 
Pentru că ei contribuie în 
mod esenţial la 
dezvoltarea unei ţări, 
asigurând transmiterea 
de cunoştinţe. Ei joacă, de 
asemenea, un rol civic de 
mare importanţă, 
contribuind la păstrarea 
coeziunii sociale. 
UNESCO a creat această 
zi pentru a atrage atenţia 
anumitor guverne asupra 
condiţiilor rele de muncă 
în care cadrele didactice 
îşi desfăşoară activitatea, 
asupra salariilor mici ale 
acestora etc. 

„Educaţia este 
îmblânzirea 
unei flăcări, nu 
umplerea unui 
vas.” 

(Socrate) 

Surse: 
 https://

istoriiregasite.wordpress.co
m/2011/10/05/5-octombrie-
ziua-mondiala-a-educatiei/

 http://www.ziare.com/
scoala/educatie/ziua-
mondiala-a-educatiei-
1125264 

 https://basilica.ro/ziua-
internationala-a-educatiei/

Ziua 
Educaţiei 
Profesor: Carabă Georgiana 

În data de 4 octombrie
2019, doamna 
profesoară Carabă 
Georgiana a organizat
cu elevii clasei a IX-a A 
activitatea dedicată 
„Zilei Educaţiei”. În
cadrul acestei 
activităţi, s-au 
prezentat materiale 
despre importanţa şi 
istoricul Zilei educaţiei, 
s-au recitat poezii şi s-
au realizat desene şi 
planşe. Elevul Mănescu 
Mihail Cristian a 
interpretat la vioară 
fragmente din arii 
cunoscute, iar, la final, 
le-a acompaniat pe 
elevele Marin Raluca, 
Dinjos Lorica şi Bursuc 
Alexandra, care au 
cântat melodia „În 
rândul patru, banca de 
la geam”.
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În data de 4 octombrie 
2019, doamna 
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istoricul Zilei educaţiei, 
s-au recitat poezii şi s-
au realizat desene şi 
planşe. Elevul Mănescu 
Mihail Cristian a 
interpretat la vioară 
fragmente din arii 
cunoscute, iar, la final, 
le-a acompaniat pe 
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cântat melodia „În 
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la geam”. 



Târg ARCUB 

Profesor: Ionescu Anca 

La inițiativa Primăriei Capitalei, în data 
de 4 octombrie 2019, în Centrul Vechi 
al Bucureștiului a avut loc deschiderea 
Târgului „Study by Premium Edu – 
ediția a III-a”, la care a participat școala 

noastră prin elevii clasei a IX-a E, 
însoțiți de doamna profesoară Ionescu 
Anca, și elevii claselor a XI-A, a XI-a B, 
însoțiți de doamna profesoară Busuioc 
Mihaela.  

Înscrierea la această activitate s-a 
realizat on-line, cu două zile înainte de 
deschidere, activitatea adresându-se, 
în special, elevilor din clasele 

terminale. 

Scopul târgului a fost acela de a pune 
la dispoziția elevilor oportunități de a 
se întâlni cu reprezentanți ai 
universităților și ai școlilor de top din 
Elveția, Italia, Marea Britanie, Germania 
și Austria. Pe lângă aceasta, în cadrul 
târgului au fost susținute o serie de 
workshop-uri de orientare și consiliere 

educațională pentru studii în 
străinătate, elevii având ocazia să se 
întâlnească cu specialiști din diverse 
domenii, cu antreprenori din diferite 
domenii și oameni de afaceri care au 
reușit în sfera lor profesională.  

Târgul s-a adresat tuturor elevilor 
pasionați de Artă, Fashion, Business 
sau Innovation, dornici să-și continue 

educația și formarea profesională în 
această direcție.  
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Capital Filles
Profesor:  Busuioc Mihaela

Cine nu a auzit despre acest proiect,
„Capital Filles”, derulat în școala 
noastră, la care participă doar fetele? 

Proiectul „Capital Filles”, lansat în 2011, 
este un program franco-român, care
reunește, sub același scop, Ministerul
Educației din România, Ambasada

Franței și Institutul Francez, Camera
Franceză de Comerț și Industrie în
România și companii franceze din 
România. „Capital Filles” a ales
România ca a doua etapă europeană a 
proiectului. Obiectivele asociaţiei
vizează introducerea tinerelor fete, 
provenite din medii sociale modeste, în
lumea companiilor franceze prezente în
România, prezentarea sectoarelor lor 

de activitate și a meseriilor lor de viitor, 
mai ales cele tehnice și industriale.

În cadrul lansării proiectului, doamna 
Michèle Ramis, ambasadorul Franței
la București, declara: „Mă bucur că 
România se implică, iar Ministerul
Educației Naționale sprijină acest 
program care susține orientarea
profesională a tinerelor fete și că, prin 
această abordare, subscriem ideii că
femeile pot aduce schimbări 
importante pentru ele și, implicit, 
pentru societate”. Iar domnul Sabin 
Totorean, director general Nokia, a 
punctat: „Obiectivul „Capital Filles”
este să dăm încredere tinerelor în
potenţialul și viitorul lor profesional, 
să le convingem că ușile companiilor 
noastre le sunt deschise dacă au 

calificările adecvate”.  

În anul școlar 2019-2020, „Capital
Filles” este operaţional în 13 licee 
partenere din București, Slobozia și Ti
mișoara, și oferă șansa tinerelor eleve
de a-și descoperi vocaţia, prin 
programe de tutorat. Dintre aceste 
licee face parte și Colegiul Tehnic 
„Mircea cel Bătrân”. 

Cele 151 de mentore, angajate 
voluntare din companiile partenere, 

prin cele 9 companii multinaţionale: 
Atos, Carrefour, Engie, Expur, Nokia, 
L’Oreal, Orange, Sodexo, Grupama 
Asigurări și alţi membri 
asociați: BRD, Helpline, Manpower, 
Akka, Alstom, Valeo și Pet Star, sunt 
alături de peste 1000 de eleve (din 
România), în diverse activități, care 
presupun împărtășirea experienţei 
profesionale, descoperirea filierelor 

și meseriilor de viitor, accesul la 
mediul corporatist și la calificările 
prospectate etc. 

Programul proiectului „Capital Filles” 
contribuie la echilibrarea intereselor 
profesionale, urmărind familiarizarea 
elevelor cu meserii tehnice și
industriale, în mod tradițional 
masculine. De asemenea, sunt 

organizate sesiuni de tutorat
individual (binom format dintr-un 
mentor și o elevă), pentru elevele 
din clasele a XI-a sau a XII-a, și vizite 
la sediul companiilor, prin 
buna înțelegere. 
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din clasele a XI-a sau a XII-a, și vizite 
la sediul companiilor, prin 
buna înțelegere. 
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În data de 23 septembrie și 23 
octombrie 2019, doamna Adela Ciurel, 

manager proiect, și 3 mentore de la 
Orange, L’Oreal și Pet Star au susținut 
Ateliere colective, organizate la 
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”, 
alături de aproximativ 50 de eleve din 
clasele a XI-a și a XII-a. Cu această 
ocazie, elevele au reușit să discute cu 
mentore din societăţile partenere în 
proiect, despre experiența mentorelor, 
despre parcursul profesional, 

formarea și dezvoltarea profesională, 
prezentarea companiilor pe care le 
reprezintă și a meseriilor.  
 
De asemeni, între eleve și mentore au 
avut loc dezbateri despre stereotipuri 
și activitatea profesională, despre 
meserii de viitor din sectorul lor de 
activitate, mizele angajării de personal 
de ambele sexe, formările care trebuie 
privilegiate, sau locul femeilor într-o 
companie.  
 
Tot în cadrul acestor întâlniri, doamna 
Adela Ciurel, manager proiect „Capital 
Filles” în România, a creat și a stabilit  
 
 
 

un sistem de tutorat individual 
(binom), tip „nașă-fină”, pentru cele 15 

tinere alese în grupul țintă,  eleve din 
clasa a XI-a A și a XI-a B. 
 
Pe data de 7 noiembrie 2019, elevele 
din clasa a X-a A, a XI-a A și a XI-a B, 
din grupul țintă, au participat la 
Institutul Francez, la forumul anual 
«Succes la Feminin», pentru 
diseminarea activităților proiectului 
„Capital Filles”, corespunzătoare 

anului școlar 2018 – 2019, însoțite de 
doamnele profesoare Hanciuc Nina, 
Bîgea Mariana și Busuioc Mihaela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doamna profesoară Hanciuc Nina a 
împărtășit participanților la forum 

părerile și experiența acumulată  
de către elevele de la Colegiul  
Tehnic „Mircea cel Bătrân”, în anul 
școlar 2018-2019, dar și de către 
profesori, pe parcursul desfășurării 
activităților din cadrul proiectului 
„Capital Filles”.  
 
Forumul anual al proiectului „Capital 
Filles”, cu tema „Succes la feminin”, a 

beneficiat de prezența Excelenței 
Sale, Michele Ramis, Ambasadorul 
Franței în România, dar și a doamnei 
Dominique Goutard, Delegat General 
Capital Filles în Franța și în România, 
iar doamnele Helene Roos, directorul 
Institutului Francez, și Marinica 
Stoian, Inspector General în cadrul 
Ministerului Educației Naționale, au 
deschis evenimentul.  
 
„Proiectul „Capital Filles” a reușit,  
în 5 ani de existență în România,  
ca cele 15 companii, cu peste 500  
de mentore, să ofere îndrumare  
pentru 4000 de eleve beneficiare”, a 
punctat doamna Ambasador al 
Republicii Franceze în România, 
Michèle Ramis. 
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11 octombrie - Ziua internaţională a fetelor 
 

Profesor:  Mîrșanu Mădălina 
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Adunarea Generală a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 
66/170 în data de 19 decembrie 2011, 
prin care ziua de 11 octombrie a fost 
declarată Ziua internaţională a fetelor. 
Astfel, are loc recunoașterea drepturilor, 
se subliniază inegalităţile de gen și 
diversele forme de discriminare și abuz 
suferite de tinerele din întreaga lume. 
 
Tema din acest an a fost „GirlForce: 

Unscripted and unstoppable”, potrivit site-
ului www.un.org. În fiecare an, 12 
milioane de fete sub 18 ani sunt 
căsătorite, 130 de milioane de fete din 
întreaga lume sunt retrase de la școală, în 
timp ce aproximativ 15 milioane de  
adolescente cu vârste cuprinse între 15 și 
19 ani au parte de o experienţă sexuală 
forţată.  

Adolescentele au dreptul la siguranţă, 

educaţie, sănătate, atât în timpul anilor de 
formare, cât și în etapele următoare. În 
ultimii ani, comunitatea globală a 
înregistrat progrese semnificative în 
îmbunătăţirea vieţii fetelor. (Sursa: 
Agerpres.ro).  

 
Elevii Colegiului Tehnic „Mircea cel 
Bătrân” au participat la activitățile prin 
care s-a urmărit recunoașterea drepturilor 

și conștientizarea problemelor cu care se 
confruntă fetele, dezvoltarea compasiunii 
și a empatiei. Sub îndrumarea doamnelor 
profesoare Busuioc Mihaela, Cupeș 
Monica, Ioan Mirela, Ionescu Anca și 
Popescu Daniela, elevii claselor a X-a A, a 
XI-a B, a XI-a C, a XI-a F, au urmărit 
prezentări PowerPoint și au dezbătut 
drepturile și provocările adolescentelor.  

14 februarie 2017 a fost o zi istorică 
pentru fetele din Malawi. Parlamentul a 

votat modificarea Constituției, pentru a 
face ilegală căsătoria înainte de vârsta de 
18 ani, eliminând o dispoziție care 
permitea copiilor să se căsătorească la 
15 ani cu acordul părinților. 

Elevii clasei a X-a E, alături de doamna 
profesoară Mîrșanu Mădălina, au vizionat 
și au comentat filmul „Ending child 
marriage in Malawi” (UN Women Stories). 
Malawi, Africa de Sud, are a 11-a cea mai 
mare rată de căsătorie a copiilor din lume, 
cu aproape 1 din 2 fete căsătorite înainte 
de 18 ani, potrivit UNICEF. 
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Ziua Mondială a 
Salutului 

Eleva: Glod Mădălina, clasa a IX-a A 
Coordonator: profesor Carabă Georgiana 

21 noiembrie este cunoscută ca Ziua 
Mondială a Salutului. Iniţiată de fraţii Brian 
şi Michael McCormack din Omaha, 
Nebraska, în 1973, ziua e un răspuns la 

conflictul dintre Israel şi Egipt din toamna 
aceluiaşi an, fiind un îndemn la pace în 
întreaga lume.  

Ideea a ajuns să fie susţinută de politicieni, 
lideri religioşi, celebrităţi şi de 31 de 
laureaţi ai Premiului Nobel pentru Pace, 
care recomandă utilizarea Zilei Mondiale a 
Salutului ca instrument pentru menţinerea 
liniştii şi a păcii în lume.  

Azi, Ziua Mondială a Salutului e 
recunoscută în 180 de ţări. Se ştie că, în 
varietatea de culturi de pe mapamond, 
salutul are diferite semnificaţii. Primele 
atestări ale salutului fac referire la 
formele de supunere şi datează din 
vremea primelor dinastii chineze, când 
oamenii de rând îşi acopereau ochii cu 
palma, pentru a nu fi orbiţi de lumina 

emanată de strălucitul împărat.  

58 59 

Cu cât palmele se ridică mai sus, cu atât
respectul arătat este mai mare. În nordul
Mozambicului, oamenii bat de trei ori din
palme înainte să spună „bună ziua”. În 
Australia, la prima întâlnire nu e politicos 
să îmbrăţişezi sau să săruţi, şi nici să 
vorbeşti despre chestiuni personale.

Potrivit etnologilor, în lume sunt vorbite 

peste 6.500 de limbi, astfel că oamenii se
salută cu: „Konnichi wa” (japoneză), 
„Jambo” (swahili), „Ni hao” (chineză),
„Bonjour” (franceză), „Ciao” (italiană), 
„Ahoj” (cehă), „Hej” (daneză), 
„Şalom” (ebraică), „Hallo” (germană),
„Olá” (portugheză), „Zdravstvuitie” (rusă), 
„Al Salaam a alaykum” (arabă),
„Merhaba” (turcă). Totuşi, cel mai popular 
cuvânt de salut este „Hello”, care este şi

formula universală de salut la telefon.

Forme de salut în România
În ţara noastră, forma de salut diferă în 
funcţie de zona geografică. În timp ce
bucureştenii se salută cu „Bună!”, 
ardelenii îşi spun „Servus!”, iar în Cluj,
Sibiu, Banat, se foloseşte „Ciau!” sau 
„Ceau!”. 

Adolescenţii mai folosesc şi formulele de
salut: „Salve!”, „Salutare!”, „Salut!”, „Noroc!”, 
„Pa!”, „Te sărut!” sau „Hi”, „Hello”. De 
asemenea, sunt folosite şi saluturi 
religioase, precum: „Doamne, ajută!”, 
„Domnul cu tine!”, sau formule specifice 
anumitor sărbători creştine, precum: 
„Hristos a Înviat!”/ „Adevărat a Înviat!”, 
rostite din ziua de Paşti şi până în ziua de

Înălţare. În ziua Înălţării, ortodocşii se 
salută cu „Hristos S-a Înălţat!” şi se 
răspunde „Adevărat S-a Înălţat!”. 

Formele de salut, indiferent de zona de 
pe mapamond unde sunt utilizate, 
contribuie la ameliorarea relaţiilor
interumane şi aduc un plus de culoare
vieţii, astfel că, în fiecare an, la 21 
noiembrie, sunt organizate numeroase 

demonstraţii pentru a sublinia importanţa 
comunicării în menţinerea păcii. 

Surse:  

 Agerpres 

 https://ziarulunirea.ro/21-noiembrie-
ziua-mondiala-a-salutului-cel-mai-
popular-cuvant-de-salut-este-hello-
500164/  

În acest obicei îşi are originea salutul 
militar. În vremea romanilor, salutul „Ave 
Cezar!” era însoţit şi de strângerea 

antebraţelor, ca semn de încredere, 
întrucât braţul neînarmat simboliza pacea 
şi prietenia.  

În epoca cavalerilor, domniţele erau 
salutate cu reverenţe adânci şi sărutul 
mâinii înmănuşate.  

În prezent, strânsul mâinii este obiceiul 
care se practică cel mai des când doi 

oameni se întâlnesc, chiar şi femeile 
salutându-se, uneori, astfel. Îmbrăţişatul 
şi sărutul sunt preferate de cei care se 
cunosc mai bine, ori nu s-au văzut de 
mult.  

În Tibet, de exemplu, este foarte politicos 
să scoţi limba atunci când întâlneşti pe 
cineva prima oară. Inuiţii îşi freacă 

nasurile la prima întâlnire, japonezii se 
înclină, iar britanicii spun doar „bună ziua” 
şi îşi dau mâna.  

În schimb, francezii, pe lângă strânsul 
mâinii, se sărută pe ambii obraji, atât la 
sosire, cât şi la plecare. 

În Botswana, oamenii îşi ating palmele 
uşor, dar nu le strâng. În Cambodgia, se 

lipesc palmele, ţinându-le apropiate de 
piept.  
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Ziua Internaţională a 
Statisticii 

Profesor:  Gălbează Alexandra 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii 
(21 octombrie 2019), elevii clasei a XII-a 
A din cadrul Colegiului Tehnic „Mircea 
cel Bătrân” au desfășurat o activitate 
care a vizat prezentarea unor 
informații statistice deosebit de 
importante. Obiectivul a fost acela de a 
furniza o imagine cât mai completă a 
vieții economice și sociale a României 
și de a evidenția rolul pe care această 
disciplină îl are asupra evoluției unei 
societăți.  

În prima etapă a apariției şi dezvoltării 
statisticii practice, se întâlnesc forme 
generale de evidență, majoritatea lor 
fiind cu caracter statistic.  
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În cadrul activității, s-au prezentat
informații cu privire la instituțiile 
specializate atât din România 
(Institutul Național de Statistică), cât 
şi din Europa (EUROSTAT). 

Prin urmare, INS are misiunea de a 
satisface nevoile de informare ale
tuturor categoriilor de utilizatori de 
date şi informaţii statistice prin 
colectarea, producerea şi diseminarea 
d a t e l o r n e c e s a r e p e n t r u 
fundamentarea deciziilor privind
dezvoltarea economică şi socială a 
ţării şi pentru cunoaşterea şi 
informarea opiniei publice asupra 
realităţilor societăţii româneşti. 

La nivel european, Eurostat este biroul 
de statistică al Uniunii Europene, 

situat în Luxemburg. Misiunea sa este 
să ofere statistici de înaltă calitate 
pentru toate statele membre ale
Uniunii Europene. Statistics
Explained reprezintă ghidul privind 
statisticile europene.  

Statistics Explained este un site 
oficial al Eurostat, care prezintă 
informaţii statistice pe diverse teme,
într-un limbaj accesibil. 

Este important să se precizeze faptul 
că Eurostat a obținut recunoașterea 
Fundație i  Europene pentru 
Managementul Calității - „Angajat cu 
Excelența” - în noiembrie 2016, în 
procesul de identificare a unor
modalități de îmbunătățire continuă a 
produselor și a serviciilor sale.

Statistica, în sensul larg de evidență a 
fenomenelor şi a proceselor sociale şi 
economice, a apărut cu mult înaintea 
utilizării termenului.  

Termenul „statistică” a apărut în 
secolul al XVIII-lea, având originea din 
latinescul „status”, cu sensul de 
situație, stare, sau în cuvântul italian 
„stato”, având înțelesul de stat.  

Primele forme de evidență au apărut la 
cele mai vechi colectivități omeneşti. 
În Antichitate, se întâlnesc forme de 
evidență ce pot fi asimilate înțelesului 
modern de recensăminte statistice în 
China, Egipt, Grecia şi în Imperiul 
Roman. Dezvoltarea statisticii în 
această perioadă se caracterizează 
prin apariția statisticii descriptive 
(printre numeroasele lucrări de 
statistică descriptivă, se poate aminti 
cunoscuta lucrare a lui Dimitrie 
Cantemir, „Descriptio Moldaviae”).  
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În data de 23 octombrie 
2019, doamna profesoară 
Carabă Georgiana a 
desfăşurat cu elevii clasei 
a IX-a A proiectul „Joc şi 
joacă”, care a avut ca scop 
familiarizarea elevilor cu 
noţiunile de „joc”, „joacă”, 
„creaţie lirică”.  

Elevii s-au jucat cu unele 
cuvinte şi au alcătuit cu 
ele poezii, apoi le-au 
transcris pe hârtii de 
diferite forme şi culori şi 
au realizat un colaj.  

Copilăria, prima vârstă a 
omului, stă sub semnul 
jocului; pentru fiecare 
copil, joaca nu este doar 
un prilej de distracţie, de 
amuzament, ci şi o formă 
de exprimare a 
personalităţii şi de 
explorare a lumii. 

Jocul poate să presupună, 
în egală măsură, 
descărcare de energie, 
spirit de imitaţie, 
pregătire pentru viaţă, 
exerciţiu de stăpânire de 
sine, competiţie, efort, 
exerciţiu mental, 
imaginaţie, creativitate, 
spirit de echipă, nevoia 
de plăsmuire a unei alte 
realităţi etc.  
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La rândul său, Johan 
Huizinga, în eseul „Homo 
ludens”, porneşte de la 
premisa că există un 
element ludic în faptele 
de cultură, punând jocul 
în relaţie cu justiţia, 
războiul, poezia, filosofia, 
arta etc. Jocul ocupă un 
loc fundamental în 
existenţa umană. Copilăria 
şi jocul alcătuiesc un 
spaţiu ideal, spre care 
scriitorii se întorc 
adeseori, evocându-l cu 
încântare şi nostalgie. 

Tema jocului a fost 
abordată şi din punct de 
vedere teoretic, devenind 
subiectul unor scrieri 
interesante. De pildă, 
scriitorul francez Roger 
Caillois alcătuieşte un 
studiu intitulat „Jocurile 
şi oamenii”, în care 
realizează o clasificare a 
jocurilor în funcţie de 
rolul competiţiei, al 
norocului, al simulacrului 
(ex.: jocuri de iluzie, 
teatru etc.), al vertijului 
(ex.: alpinism). 

Joaca de-a cuvintele
Eleva: Poenaru Camelia, clasa a IX-a A 

De-s parte, mă desparte  
Dorul de o altă parte, 
A zig-zagului zis viaţă
Între şcoală şi acasă.

Vrăbii mă vrăjesc cu larma 
Şi spun minţii: minte-le!
Joaca de-a cuvintele.

De voie, de nevoie
Eleva: Poenaru Camelia, clasa a IX-a A 

De voie, de nevoie,
vrând-nevrând, 

bairam căutam 
multe şi mărunte 

ca vodă prin lobodă, 
onorabil-vulnerabil, 

ochi-deochi,
colţate-aripate. 

Trecătoare-aripioare
Cine nu se joacă n-are.

Proiectul „Joc şi joacă”
Profesor: Carabă Georgiana 
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Să fim politicoși! 
 

Eleva: Poenaru Camelia, clasa a IX-a A 
 

Salutul 
Salutul este primul semn al politeţii. Să ne 
ferim să ne spună cineva, vreodată, „Bună 
ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură!” 
 
 Salutăm orice persoană cunoscută, 
indiferent de locul în care o întâlnim: pe 
stradă, la piaţă, în magazin, în parc etc. 
 Când intrăm într-o încăpere, îi salutăm 
pe cei aflaţi deja acolo.  
 Când ne alăturăm unui grup, salutăm 
primii. După ce salutăm, nu întrerupem 
discuţia în care sunt antrenaţi membrii 
grupului. 
 Întotdeauna salută cel care merge pe cel 
care stă pe loc, cel care se află într-o 
maşină, pe cel care este pieton. Dar... Nu 
trebuie să ne sfiim să salutăm primii, 
chiar dacă regula cere să fim salutaţi. A 
saluta este o dovadă de politeţe. A aştepta 
să fii salutat dovedeşte impoliteţe.  
 
Aşadar, nu trebuie să fim zgârciţi cu 
salutul. 
 Nu se salută persoanele necunoscute 
dintr-o staţie de tramvai, din mijloacele de 
transport în comun, din magazine, piaţă 
etc. 
 Întotdeauna salutul trebuie să fie însoţit 
de un zâmbet. 
 Când salutăm, trebuie să-l privim în ochi 
pe cel salutat. Nu salutăm o persoană 
stând cu spatele la ea sau privind în 
pământ, ori spre cer.  
 Nu salutăm ţinând mâinile în buzunare 
şi nici având gura plină. 
 Este politicos ca băieţii să-şi scoată 
căciula/şapca de pe cap, când salută.  
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Formulele de salut cel mai des folosite 
sunt: „Bună dimineaţa!”, „Bună ziua!”, 
„Bună seara!”. Între prieteni şi colegi se 
folosesc, de regulă: „Bună!” şi „Salut!”. 
 Niciodată nu vom saluta o persoană mai 
în vârstă cu formulele: „Salut!” sau „Bună!”. 
Salutăm cu „Bună dimineaţa” până la ora 
11 a zilei, cu „Bună ziua” după ora 11, până 
la lăsarea serii şi cu „Bună seara”, după 
lăsarea serii. La despărţire, se salută, de 
regulă, cu „La revedere”. Putem saluta şi 
spunând „Bună ziua” sau „Bună seara”. 
 
Politețea la școală 
În timpul orelor de curs: 
 Intrăm în clasă imediat ce clopoţelul/
soneria anunţă sfârşitul recreaţiei. 
 Salutăm profesorii când intră în clasă. 
 Păstrăm liniştea şi suntem cât se poate 
de atenţi la oră. 
 Nu vorbim cu colegii, nu le trimitem 
bileţele, nu le facem diverse semne. 
 Nu întrerupem profesorul. 
 Dacă avem de întrebat ceva, ridicăm 
mâna. Vorbim după ce avem permisiunea 
profesorului. 
 Dacă avem o problemă – ne simţim rău 
sau dorim să mergem la toaletă – ridicăm 
mâna şi rugăm profesorul să ne permită 
să ieşim pentru câteva minute. 

În timpul recreaţiilor: 
 Nu uităm că ne aflăm în şcoală. 
 Păstrăm curăţenia şi evităm să 
producem vreo stricăciune: nu spargem 
geamurile, nu scriem pe pereţi, nu 
scrijelim mobilierul sau pereţii, nu rupem 
perdelele/jaluzelele. 
 Nu ne încăierăm, nu ne îmbrâncim, nu 
punem piedici colegilor, căutând să ne 
amuzăm. 
 Nu fluierăm, nu ţipăm, nu vorbim urât. 
 Pentru niciun motiv nu facem glume pe 
seama colegilor bolnavi sau care suferă de 
vreo infirmitate. Dimpotrivă!  
Cu aceştia trebuie să ne purtăm cu o grijă 
deosebită. Vom fi atenţi să nu-i izolăm, ci 
să-i tratăm ca pe toţi ceilalţi. 
 
Dascălii noştri 
Faţă de cadrele didactice trebuie să ne 
comportăm foarte politicos. Dacă acasă 
scăpările ne sunt trecute cu vederea mai 
uşor, la şcoală, impoliteţea devine o 
problemă foarte serioasă. 
 
Deci, faţă de dascălii noştri ne purtăm cu 
multă grijă: 
 Îi salutăm când îi întâlnim. 
 Le vorbim politicos; ne adresăm 
întotdeauna cu „Dumneavoastră” şi 
niciodată cu „Tu”. 
 Formulele de adresare sunt: Doamnă 
(domnişoară) profesoară; Domnule 
profesor; Doamnă directoare, Domnule 
director. 
 Ori de câte ori cerem ceva, spunem: „vă 
rog”. De exemplu, dacă în timpul orei de 
curs nu am înţeles ceva şi dorim explicaţii 
suplimentare, vom spune: „Doamnă 
profesoară, vă rog să mai explicaţi o 
dată...”.  
 
Ori de câte ori greşim sau deranjăm cu 
ceva, ne cerem scuze: „Vă rog să mă 
scuzaţi!”. 

 Politicoşi trebuie să fim şi cu toate 
celelalte persoane din şcoală: cu 
doamnele/domnii directori, cu doamnele 
secretare, cu doamna bibliotecară, cu 
doamna doctor şi cu doamna asistentă de 
la cabinetul medical, cu cei care asigură 
paza şi cu personalul care asigură 
curăţenia în şcoală. Deci, salutăm toate 
aceste persoane, le vorbim frumos, 
adresându-ne cu „Dumneavoastră”, 
suntem cât se poate de respectuoşi. 
 
Politețea în mijloacele de transport în 
comun: 
 Atât la urcare, cât şi la coborâre, nu ne 
facem loc cu coatele şi nu-i împingem pe 
ceilalţi. 
 Dacă există locuri libere, nu ne repezim 
să punem stăpânire pe ele, ci dăm 
întâietate persoanelor în vârstă, 
persoanelor cu copii în braţe, infirmilor şi 
femeilor. Dacă suntem aşezaţi pe scaun, 
ne ridicăm şi le oferim locul nostru. 
 Suntem atenţi să nu-i deranjăm pe 
ceilalţi prin gesturi sau vorbe; dacă, totuşi, 
o facem, ne cerem imediat scuze. 
 Dacă suntem însoţiţi, nu vorbim tare şi 
nu vorbim despre problemele personale 
sau familiale. 
 Păstrăm curăţenia; nu aruncăm nimic 
pe jos, chiar dacă considerăm că nu ne 
vede nimeni. 
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o facem, ne cerem imediat scuze.
 Dacă suntem însoţiţi, nu vorbim tare şi
nu vorbim despre problemele personale 
sau familiale. 
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Curs de formare pentru 
cadrele didactice cu tema: 
Educaţie financiară 
 

Profesor: Hanciuc Nina 
 

Motto: 
„Educația financiară pentru copii și tineri 
poate părea o simplă teorie. Credința mea 
este că nu este deloc ușor să traduci într-
un limbaj accesibil noțiuni economic-
financiare. A scrie o carte despre finanțe 
pentru copii nu este deloc ușor, este o 
adevărată meserie. Rolul celor care îi 
învață pe copii aceste noțiuni este 
esențial.”  (Mugur Isărescu) 
 

În perioada noiembrie-decembrie 2019, la 
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” se 
desfăşoară cursul de formare pentru 
cadrele didactice cu tema „Educaţie 
financiară”, organizat de Casa Corpului 
Didactic a Municipiului Bucureşti, având 
ca formatori pe doamnele profesoare 
Ionescu Carmen Roxana și Dinescu Mirela 
Nicoleta. Grupul ţintă al cursului îl 
reprezintă personalul didactic de predare 
şi personalul didactic auxiliar din 
învăţământul preuniversitar.  

3. Dezvoltarea unor competențe de 
comunicare/ relaționare interpersonală 
eficiente în demersurile didactice formale/ 
nonformale specifice predării-învățării 
educației financiare. 
 Dezvoltarea deprinderii de administrare 
şi gestionare a resurselor financiare 
personale la achiziționarea unor produse si 
prestări de servicii prin strategii didactice 
care să oglindească în viața cotidiană 
calitatea de consumator, dreptul la apărare 
și de a fi apărat. 
 
Titlurile modulelor/temelor sunt: 
I. Banii 
II. Sistemul bancar din România 
III. Instrumente de plată utilizate în 

România 
IV. Servicii bancare 
V. Economisirea 
VI. Protecţia consumatorilor. 
 
Utilizarea mecanismelor financiare este o 
competență obligatorie pentru toți adulții, 
indiferent de mediul de rezidență.  
 
În fața acestor nevoi ale viitorului adult, 
un învățământ responsabil are obligația 
de a asigura egalitatea de șanse a copiilor 
cu privire la accesul la informații din 
domeniul financiar.  
 
Educația financiară are la bază 
dezvoltarea capacității de a înțelege cum 
funcționează banii în lume: munca este 
recompensată financiar, care sunt 
modalitățile de gestionare, de investire, 
care este rolul solidarității financiare etc. 
 
Mai precis, se referă la setul de 
competențe și cunoștințe care permit 
unei persoane să ia decizii eficiente și 
bazate pe informații, în privința 
resurselor financiare.  

  

Educaţia financiară este benefică 
persoanelor (permiţându-le acestora să 
anticipeze, din punct de vedere financiar, 
anumite situaţii neprevăzute), societăţii 
(diminuând riscurile de excludere 
financiară şi stimulând consumatorii să 
fie prevăzători şi să facă economii) şi 
economiei în ansamblul său (prin 
favorizarea comportamentelor avizate şi 
prin aportul de lichidităţi pe pieţele 
financiare). Necesitatea derulării unor 
proiecte de educație financiară izvorăște 
din inițiativa dezvoltată de Comisia 
Europeană în toate țările membre ale 
Uniunii Europene, care vizează educația 
consumatorului de servicii financiare,   
precum și dezvoltarea receptivității 
elevilor pentru domeniul financiar.  

Scopul acestuia îl constituie abilitarea 
cadrelor didactice pentru realizarea unor 
activităţi de educaţie financiară pentru 
elevii de nivel preşcolar, primar, 
gimnazial şi liceal şi a personalului 
didactic auxiliar pentru însuşirea 
instrumentelor financiare.  

 
Cursul are 15 credite (CPT), timpul de 
desfăşurare fiind de 62 de ore, iar tipul de 
formare este „față în față”.  

 
Evaluarea va consta în realizarea și 
prezentarea, de către fiecare cursant, a 
unui portofoliu format din proiectarea a 
două activități destinate elevilor, în urma 
cărora aceștia să dobândească cunoștințe/
abilități/competențe financiare. 

 
Competenţele vizate de acest curs sunt: 
 Îmbogăţirea repertoriului conceptual cu 
noi concepte, noţiuni cheie, idei ancoră, 
care să completeze fondul general de 
activităţi în domeniul educației financiare. 
 Dezvoltarea unor demersuri didactice 
care țin seama de nevoile elevilor/ 
sensibilizarea față de domeniul financiar, 
de abilitare economică și de incluziune 
economică. 
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Firma de exerciȝiu 

Coordonator: profesor F.E. Pavil Daniela Paula 
 „Ideile nu pot fi păstrate. Trebuie făcut ceva cu ele” 

ALFRED NORTH WITEHEAD  
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Firma de exerciȝiu este o metodă didactică 
modernă, care are ca scop dezvoltarea 
competenȝelor antreprenoriale ale elevilor, 
prin simularea proceselor interne 
desfăşurate într-o firmă reală, şi a relaȝiilor 

sale cu alte firme şi instituȝii.  
Metoda „firma de exerciȝiu” se 
caracterizează prin două aspecte 
definitorii:  

 Virtual: nu există bani şi nu există

bunuri; 

 Real: se respectă uzanȝele comerciale,

fluxul informaȝional, documentele şi 
circuitul documentelor.  

Astfel, această metodă permite redarea 
cu grad diferit de complexitate a 
proceselor care se efectuează în 
activitatea economică reală, precum şi 
reprezentarea transparentă a acestor 
activităȝi pentru procesul de predare. 

Fiecare firmă de exerciȝiu este structurată, 
în conformitate cu situaȝia din practică, în 
departamente: departamentul de personal, 

secretariat, marketing, vânzări, contabilitate 
etc.  

Alături de legăturile la nivel naȝional sau 
internaȝional, există o altă componentă 
importantă a firmei de exerciȝiu: 
simularea. Deciziile greşite, care ar putea 
duce în viaȝa reală până la punerea în 
pericol a întreprinderii, nu au urmări 
economice negative în firma de exerciȝiu. 

Ba, mai mult, ele reprezintă pentru 
experienȝa elevilor chiar o componentă 
esenȝială a procesului de învăȝare.  

Obiectivul instruirii în cadrul firmei de 
exerciȝiu este transmiterea cunoştinȝelor 
într-o manieră interdisciplinară, orientată 
spre acȝiune şi probleme, centrată asupra 
elevilor şi inspirată din practică.  

Cunoştinȝele trebuie să cuprindă toate 
procesele economice interne, precum şi 
toate interconexiunile dintre firme. 
Dobândirea de calificări cheie, de 

exemplu, capacitatea de a lucra în echipă, 
gândirea interdisciplinară, competenȝele 
lingvistice îl fac pe elev capabil să aibă 
mobilitate şi flexibilitate în lumea 
profesională. 

În firma de exerciȝiu, elevului îi aparȝin 
decizia şi acȝiunea. Profesorul poate 
interveni în deciziile luate doar dacă 
deȝine o funcȝie în firma de exerciȝiu. În 

centrul activităȝilor nu se află, desigur, 
succesul economic al firmei, ci numărul 
de ocazii de învăȝare oferite. Rezultatul 
economic obȝinut în firma de exerciȝiu nu 
reprezintă obiectivul prioritar, acesta fiind 
exersarea completă şi repetată a 
diverselor operaȝiuni economice. În firma 
de exerciȝiu sunt puse în practică 
cunoştinȝele teoretice asimilate. Aceasta 
aduce dinamică în învăȝare.  

Elevii acȝionează ca forȝe de conducere şi 
colaboratori, câȝiva dintre ei dezvoltă 
spirit întreprinzător, iar profesorii îşi iau 
rolul de consilieri ai întreprinderii. În lumea 
afacerilor, se impune existenȝa unei pieȝe 
cât mai dezvoltate, în care tranzacȝiile să 
se desfăşoare rapid, uşor şi în număr 
mare.Cifra de afaceri este determinată de 
tranzacȝiile care au loc pe piaȝă. Şi în 

lumea virtuală a afacerilor este foarte 
important numărul tranzacȝiilor pe care 
firmele le încheie cu celelalte firme de 
exerciȝiu. Firma de exerciȝiu nu-şi atinge 
scopul, dacă nu încheie tranzacȝii pe 
piaȝă. Încheierea tranzacȝiilor impune, în 
continuare, înregistrarea în contabilitate a 
acestora, efectuarea de studii pe piaȝă, 
stabilirea cifrei de afaceri etc., exact ca în 
firma reală. 

Deoarece firma de exerciȝiu reprezintă o 
probare şi o aprofundare practică a 

cunoştinȝelor dobândite de elevi la
instruirea de bază, o concepȝie modernă
de integrare şi aplicare interdisciplinară a 
conȝinuturilor, realizează efectul de 
sinergie a disciplinelor integrate.  

Astfel, în firma de exerciȝiu, aceste 
cunoştinȝe, în situaȝii simulate, respectă 
condiȝiile din practică. Perspectiva asupra
economiei (întreprinderii) deȝine o pondere 

deosebită în acest context. Ca urmare, 
elevul trebuie să înȝeleagă foarte bine
situaȝia economică, prin gândirea şi
acȝiunea individuală – cel puȝin la nivel 
elementar – atât ca ansamblu economic, 
cât şi din punctul de vedere al 
întreprinzătorului.

De asemenea, elevii au şansa să întreȝină 
legătura cu colegii lor din ȝară, să lege
prietenii. Într-o economie de piaȝă, o 
întreprindere, deci şi firma de exerciȝiu – o 
întreprindere simulată –, îşi desfăşoară
activitatea în condiȝiile unei puternice 
competiȝii atât pe piaȝa internă, cât şi pe
cea externă. Pentru a-şi realiza obiectivele 
propuse, ea trebuie să-şi desfăşoare 
activitatea pe baza unei strategii 
economice proprii, bine fundamentate 
sub raport tehnic şi economic, strategie 

care să vină în întâmpinarea aşteptărilor 
partenerilor de interese. Aceste aşteptări,
deşi sunt diferite, sunt, în acelaşi timp,
convergente spre o bună desfăşurare a 
activităȝii firmei în ansamblu. Importanȝa
şi necesitatea crescândă a adoptării unei 
strategii economice sunt determinate de 
acȝiunea puternică a unor factori, cei mai 
importanȝi fiind: 

 accentuarea competiȝiei între firme; 

 apariȝia şi extinderea unor tehnologii
moderne; 

 creşterea considerabilă a calităȝii
produselor oferite;

 extinderea folosirii calculatoarelor. 

Ȝinând seama de acȝiunea tot mai 
puternică a acestor factori, o strategie 
economică are rolul de a defini, prin 

obiective cât mai precise, direcȝiile de 
desfăşurare a activităȝii firmei, astfel încât 
aceasta să realizeze o creştere a 
competitivităȝii. O bună viziune economică 
trebuie să satisfacă următoarele exigenȝe: 

 să permită o confruntare eficientă a 

firmei cu altele similare; 

 să facă faȝă cu succes, prin produse noi 
sau modernizate, exigenȝelor sporite ale 

consumatorilor, sub raportul calităȝii şi 
al preȝurilor; 

 să realizeze o perfecȝionare continuă a 
structurilor organizatorice existente, 
astfel încât acestea să fie cât mai bine
adaptate noilor exigenȝe impuse de
modificările care survin la nivelul 
tehnologiilor, al pieȝelor de desfacere şi al
cerinȝelor crescânde ale consumatorilor. 

Participarea la Târgul Întreprinderilor 
Simulate şi al Firmelor  de Exerciȝiu

VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR ! - ALBA
IULIA 

18 – 21.11.2019, Ediția a II a.
PĂRERI ŞI IDEI DESPRE FIRMA DE

EXERCIȚIU
F.E.ESKENDA COLLECTION S.R.L 
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PĂRERI ŞI IDEI DESPRE FIRMA DE 
EXERCIȚIU 

F.E.ESKENDA COLLECTION S.R.L 
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„Proiectul mi-a deschis ochii asupra unei

lumi în care nu credeam că o să mă 

aventurez vreodată. Am învăţat paşii 
înfiinţării unei firme adevărate şi cât de 
complicat este să încerci să o faci să fie 
de succes. Lucrurile nu sunt chiar atât de 
simple pe cât par din exterior, dar, avându
-i şi pe ceilalţi colegi de grupă, care 
lucrează cot la cot, e destul de greu să nu 
fii cât de puţin motivat să îţi faci treaba. 
Cred că firma de exerciţiu mi-a arătat că 
pot să mă bazez pe coechipieri, că nu 

trebuie să fac ceva de una singură. Mi-a 
lărgit orizontul asupra unui alt posibil 
domeniu de activitate. Cel mai important, 
totuşi, mi-a arătat cât de importantă este 
o echipă atunci când vine vorba de o
activitate de acest gen.” 

Manager F.E.ESKENDA COLLECTION S.R.L 

Miruna BIDIR , cls. a XI –a A 

F.E.ROWINGS  S.R.L 

„Acest proiect este pentru mine o gură de 

aer proaspăt. Simt că pot vorbi cu cineva 
care mă ascultă şi vrea să mă ajute, fără să 
mă judece. Vreau să aleg o carieră care să-
mi aducă atât împliniri personale, cât şi 
admiraţia părinţilor.” 

 Manager F.E.ROWINGS  S.R.L 

Larisa ISTICIOAIA  cls. a XI –a A 
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Scopul acesteia este implicarea 
tuturor preşcolarilor/elevilor şi a 
cadrelor didactice, în activităţi care să  
răspundă intereselor şi preocupărilor 
diverse ale preşcolarilor/elevilor, să 
pună în valoare talentele şi 
capacităţile lor în diferite domenii, nu 
neapărat în cele prezente în 
curriculumul naţional, şi să stimuleze 
participarea lor la acţiuni variate, în 
contexte nonformale. 

La Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”, 
în anul šcolar 2019-2020, programul 
național Şcoala altfel: „Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!” s-a desfăšurat în 
perioada 4-8 noiembrie  2019, în cadrul 
căruia s-au derulat 36 de activități cu 
elevi de la clasele IX–XII, sub 
îndrumarea profesorilor diriginți ši a 
celor de specialitate.  

Tipurile de activități care s-au 
organizat în săptămâna 4-8 noiembrie  
2019, durata acestora, modalitățile de 
organizare ši responsabilitățile s-au 
stabilit în Consiliul Profesoral ši s-au 
aprobat în Consiliul de Administrație 
al Colegiului Tehnic „Mircea cel 
Bătrân”. Activitățile cuprinse în 
Programul național „Šcoala altfel” au 
fost implementate/facilitate de către 
cadrele didactice din liceul nostru în 
parteneriat cu elevii, de cadre 
didactice din alte instituții de 
învățământ, părinți, reprezentanți ai 
instituțiilor, ai autorităților, ai 
companiilor sau ai organizațiilor 
nonguvernamentale locale, după cum 
urmează: 

 Exercițiu în caz de cutremur – un subiect mereu actual – exercițiu demonstrativ, 
realizat în parteneriat cu ISU Bucurešti-Ilfov;

 Cupa micilor campioni - campionat intern de fotbal între clase;

 Lupta împotriva drogurilor - workshop realizat în parteneriat cu CIADO; 

 Apa - Miracolul vieții – dezbatere pentru evidențierea importanței apei pentru 
toate formele de viață; 

Şcoala altfel: „Să 
ştii mai multe, să 
fii mai bun!” 

Profesor: Busuioc Mihaela 

„Šcoala altfel” este un program 
național, al cărui scop este să 
contribuie la dezvoltarea competenței 
de învățare ši a abilităților socio-
emoționale în rândul copiilor 
prešcolari/al elevilor.  

Misiunea şcolii, conform LEN, 
presupune dezvoltarea iniţiativei în 
rândul elevilor, a leadershipului, a 
competenţelor de rezolvare a 
problemelor sociale, făcând utile şi 
necesare activităţile extracurriculare.  

Acesta îşi propune să implice atât 
elevii din învăţământul preuniversitar, 
cât şi cadrele didactice şi părinţii 
elevilor, într-o suită de activităţi care 
să răspundă intereselor şi 
preocupărilor diverse ale copiilor şi ale 
tinerilor, punând în valoare talentele şi 
capacităţile lor în diferite domenii, 
stimulând participarea lor la acţiuni 
variate, în contexte nonformale. 

În ce constă programul Şcoala altfel: 
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”?  

În fiecare an şcolar, este planificată o 
săptămână care este dedicată 
activităţilor educative extracurriculare 
şi extraşcolare.  
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 Exercițiu în caz de incendiu  – exercițiu demonstrativ realizat în parteneriat cu
ISU Bucurešti-Ilfov;

 Pe urmele poeţilor interbelici - vizită la Casa Memorială „Tudor Arghezi” şi la
Muzeul „George Bacovia”;

 Neglijarea copiilor -  workshop în cadrul Campaniei „19 zile de prevenire a
abuzurilor ši a violenței asupra copiilor ši tinerilor”, Proiect educațional al FICE
România;

 Pregătirea organismului pentru iarnă – workshop privind prevenirea îmbolnăvirilor,
realizat în parteneriat cu Šcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”;

 Exploatarea prin muncă a copiilor - workshop în cadrul Campaniei „19 zile de 
prevenire a abuzurilor ši a violenței asupra copiilor ši tinerilor”, Proiect
educațional al FICE România; 

 Vestigii ale istoriei - Vizită la Palatul Cotroceni;

 Mediul de afaceri – oportunitate pentru viitor – workshop privind
antreprenoriatul în România, susținut de un antreprenor de succes; 

 Rolul stratului de ozon în păstrarea echilibrului Pământului – dezbatere 
interdisciplinară pornind de la noțiunile învățate de elevi la orele de curs; 
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 Natura învinge civilizația – dezbatere privind necesitatea asigurării echilibrului
între acțiunile omului ši natură;

 Istoricul și evoluția tehnicii – Vizită la Muzeul Național Tehnic „Dimitrie Leonida”
Bucurešti;

 Laserul de la Măgurele – o realizare românească de utilitate internațională –
dezbatere;

 Mașina - o necesitate? Mașina - un mijloc de transport? Mașina - un lux? Mașina 
sau… – dezbatere;

 Cupa micilor tenismeni - campionat  intern de tenis de masă;

 Ziua internațională a toleranței – dezbatere; 

 Pedeapsa corporală - workshop în cadrul Campaniei „19 zile de prevenire a
abuzurilor și a violenței asupra copiilor și tinerilor”, Proiect educațional al FICE 
România; 

 Proiect « Capital Filles » - Forum susținut la  Institutul Francez ;  

 Dă BLOCK agresivității pe internet… – prezentarea unui film ši dezbateri; 

 Statistica – necesitate în societatea contemporană – workshop pornind de la mai 
multe exemple din viața de zi cu zi; 
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Prin participarea la programul Şcoala 
altfel: „Să ştii mai multe, să fii mai
bun!”, elevii au avut posibilitatea să-şi
formeze un comportament liber,
responsabil, deschis spre comunicare 
şi iniţiativă. Au conştientizat valoarea 
efortului depus prin contribuţia lor
activă la prezentarea unor activităţi 
recreative, culturale şi sportive, de
educație sanitară.

Activităţile din cadrul programului „Să 
ştii mai multe, să fii mai bun!” au fost
complexe, s-au bazat pe o bună
comunicare, au fost tratate cu 
seriozitate şi au implicat un număr
mare de elevi, cadre didactice, părinţi 
şi foruri ale comunităţii locale.  

Prin activităţile desfăşurate, cadrele
didactice şi-au propus să contribuie la
dezvoltarea unor atitudini şi a unor
comportamente democratice specifice
elevilor, stimulând atât iniţiativa şi
răspunderea personală, cât şi 
solidaritatea de grup, spiritul critic,
capacitatea de argumentare, de a 
acţiona şi de a rezolva problemele în 
mod responsabil. 

Activitățile derulate în cadrul 
programului Şcoala altfel: „Să ştii mai
multe, să fii mai bun!” s-au desfăšurat
cu implicarea următorilor parteneri:
Palatul Cotroceni, Şcoala Postliceală 
Sanitară „Carol Davila”, Direcţia 
Generală Anticorupţie Bucureşti, 
Muzeul Național de Tehnică „Dimitrie
Leonida”, Universitatea Politehnică
Bucureşti, Muzeul „George Bacovia”, 
Casa Memorială „T. Arghezi” etc.  

Activitățile desfăšurate ši-au atins
obiectivele propuse: formarea 
atitudinii de responsabilitate şi 
respect faţă de carte; dezvoltarea
interesului pentru tradiţiile româneşti; 
formarea unei atitudini ecologice, prin
aplicarea unor deprinderi de îngrijire 
şi ocrotire a mediului, aplicând 
cunoştinţele dobândite; formarea şi 
cultivarea interesului pentru 
problematica şi menţinerea sănătăţii; 
dezvoltarea spiritului de competiţie şi
echipă. Acţiunile valorificate în cadrul 
programului Şcoala altfel: „Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”  şi-au atins cu
succes obiectivele propuse, prin jocuri
interactive, ateliere de lucru, dezbateri,
vizite. 

 Trecut – prezent – viitor în tehnologie. Vizită la Muzeul Național Tehnic „Dimitrie
Leonida” Bucurešti;

 Standardele de calitate – repere în viață – workshop;

 Vânzarea copiilor - workshop în cadrul Campaniei „19 zile de prevenire a
abuzurilor ši a violenței asupra copiilor ši a tinerilor”, Proiect educațional al FICE
România;

 Alimentație sănătoasă & nesănătoasă – dezbatere;

 Drepturi şi obligaţii ale consumatorilor – dezbatere; Managementul timpului ši al
carierei – workshop de dezvoltare personală;

 Tradiţii şi superstiţii de Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil – prezentări ši dezbateri;

 Promovarea valorilor europene – workshop susținut de ambasadorii juniori ai
Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân”, în cadrul Proiectului „Šcoala Ambasador”;

 Prin muzeele bucureștene – incursiune vizuală pentru cunoašterea diversității
muzeelor bucureštene;

 Factori de risc şi consecințe ale consumului de droguri – prezentări ši dezbateri
în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare ši Consiliere Antidrog, Sectorul 1,
Bucurešti;
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vizite. 

 Trecut – prezent – viitor în tehnologie. Vizită la Muzeul Național Tehnic „Dimitrie
Leonida” Bucurešti; 

 Standardele de calitate – repere în viață – workshop; 

 Vânzarea copiilor - workshop în cadrul Campaniei „19 zile de prevenire a 
abuzurilor ši a violenței asupra copiilor ši a tinerilor”, Proiect educațional al FICE 
România; 

 Alimentație sănătoasă & nesănătoasă – dezbatere; 

 Drepturi şi obligaţii ale consumatorilor – dezbatere; Managementul timpului ši al 
carierei – workshop de dezvoltare personală;

 Tradiţii şi superstiţii de Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil – prezentări ši dezbateri; 

 Promovarea valorilor europene – workshop susținut de ambasadorii juniori ai 
Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân”, în cadrul Proiectului „Šcoala Ambasador”;

 Prin muzeele bucureștene – incursiune vizuală pentru cunoašterea diversității 
muzeelor bucureštene; 

 Factori de risc şi consecințe ale consumului de droguri – prezentări ši dezbateri 
în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare ši Consiliere Antidrog, Sectorul 1, 
Bucurešti;



80 81 

Apa, 
miracolul 
vieții 
Profesor: Marin Florin 

Activitatea cu acest 
titlu a făcut parte din 
seria de proiecte 
derulate în cadrul 
săptămânii Şcoala 
altfel - „Să știi mai 
multe, să fii mai  
bun!” și s-a desfăşurat 
cu elevii claselor a IX-
a, a X-a, a XI-a și a 
XII-a, sub îndrumarea 
unui grup de cadre 
didactice. Ea s-a 
realizat în două 
părți: în prima parte, 
s-a  urmărit un film 
documentar despre 
apă și despre 
proprietățile ei, și 
în cea de-a doua 
parte, au avut loc 
discuții dezbatere pe 
marginea informațiilor 
din film. 

Informația esențială 
pentru cei prezenți a 
fost aceea că apa 
reprezintă izvorul vieții 
omului și sursa 
existenței tuturor 
organismelor vii. Pe 
lângă aceasta, s-a aflat 
ceea ce se știe mai 
puțin despre apă, și 
anume care sunt 
propriet ăț i le  e i 
neobișnuite. Asupra 
studiului acestora s-au 
aplecat o seamă de 
înțelepți și savanți de 
renume mondial, de la 
Lao Tse (cu 2500 de ani 
în urmă), până la 
cercetători precum 
K u r t  W u t r i c h , 
câștigător al premiului 
Nobel în zilele noastre. 

D i n t r e  a c e s t e 
proprietăți, se remarcă 
faptul că oamenii, încă 

din vechime, reușeau 
să disloce pietre 
masive prin dilatarea 
apei la îngheț, iar azi 
se observă că forța 
presiunii ce apare în 
trupul plantelor care 
germinează este în 
stare să disloce chiar 
suprafețe asfaltice. 

De asemenea, s-a 
evidențiat că apa este 
singura substanță de 
pe Pământ care poate 
exista în trei stări de 
agregare - lichidă, 
solidă și gazoasă. Apa 
are memorie, își aduce 
aminte de tot ceea ce 
se întâmplă în spațiul 
înconjurător, iar în 
contact cu argintul ea 
devine un factor de 
eliminare a factorilor 
patogeni.  

Moleculele sale, prin 
grupar (clusteri), 
funcționează ca 
memoria unui creier, 
sau precum memoria 
unui calculator, a celui 
m a i m a l e a b i l 
calculator.

Prin modificarea 
structurii sale, apa 
poate fi de șase ori mai 
eficientă în lucrările de
fertilizare a plantelor, 
iar la nivel molecular 
creează structuri ADN 
și structuri proteice
noi, ceea ce îi permite 
să dea energie 
oamenilor, și tot ea să
le-o poată lua. După
ultimele cercetări, 
creierul uman conține 
circa 85% apă, încât 
stările și dispozițiile
celor care o consumă 
pot fi înregistrate de
către aceasta.

Nu în ultimul rând, apa 
are capacitatea de a se
autocurăţa de mizeria 
informațională, prin
ciclul repetat al
anotimpurilor, prin
îngheț și dezgheț, 
r ă m â n â n d c u 
proprietățile sale 
esențiale.

Apa unește pe om cu
Creatorul și are virtuți 
purificatoare, despre 
care se vorbeşte și în 
Sfânta Scriptură, unde 
se spune că totul își 
are originea în apă și 
că tot în apă își găsesc 
toate sfârșitul!

Cu menționarea acestor 
câteva calități și curiozități
privind apa, şi cu speranţa 
că, în urma acestei
activități interdisciplinare,
am reuşit să ridicăm vălul 
de deasupra unor aspecte
mai puţin cunoscute despre
apă, nutresc convingerea că 
am trezit un minim interes
asupra acestui minunat 
lichid vital, ce ne însoțește
de la începutul și până la 
sfârșitul vieții noastre și 
care trebuie nepoluat și 
dozat, căci este epuizabil,
ca orice resursă naturală. 
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Apa, 
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Într-o zi de „toamnă aurie”, cu ocazia 
săptămânii „Şcoala altfel”, în data de 5 
noiembrie 2019, doamnele profesoare 
Popescu Daniela şi Carabă Georgiana 
au mers împreună cu elevii claselor a 
XII-a B şi a IX-a A să viziteze Casa 
Memorială „Tudor Arghezi” şi Muzeul 
Memorial „George şi Agatha Bacovia”.  

Scopul vizitării celor două case 
memoriale a fost de a-i determina pe 
elevi să conştientizeze cât de 
importante sunt casele unde au locuit 
scriitorii noştri favoriţi şi ce impact au 
avut ele asupra operei şi a stilului lor, 
precum şi de a descoperi intimitatea, 
farmecul ši actualitatea spațiilor 
în care au trăit Tudor Arghezi şi 
George Bacovia. 

82 83 

Clădirea este compusă din parter ši 
etaj, în total 18 camere, discrete, fără a 
epata în vreun fel, la care se adaugă 
dependințele. În colecția de aici, 
publicul vizitator poate avea acces la 
obiecte de mobilier datând din acea 
vreme, cărți, obiecte de artă, fotografii, 
documente originale ale poetului 
Tudor Arghezi (1880-1967).

În curtea casei, se află ši tipografia 
Biletelor de papagal, unde astăzi sunt
expuse volume, documente, reviste ši 
imagini din istoria familiei ši a 
întregului spațiu, iar în prezent 
vizitatorii pot viziona aici filmul 
documentar Prisaca, realizat de Paul 
Anghel în 1956, într-o versiune
subtitrată în limba engleză. Mărțišor
este cunoscută mai ales datorită 
livezii sale, dar ši prin intermediul 
atelierelor literare organizate de 
muzeografi, destinate grădinițelor, 
šcolilor, familiilor. 

Casa Memorială „Tudor Arghezi 
– Mărțișor”

Casa memorială „Tudor Arghezi - 
Mărțišor”, un spațiu inedit datorită 
istoriei ši amintirilor pe care le poartă 
cu ea, se află în casa în care a locuit 
poetul, unul dintre cei trei mari 
inovatori ai limbajului poetic 
românesc, începând cu anul 1930, ši s-
a întipărit în memoria locală sub 
denumirea de „Mărțišor”. Conform 
dorinței testamentare a scriitorului, 
începând cu anul 1974, aceasta a 
devenit casă memorială. Conform 
dorinței testamentare a scriitorului, 
începând cu anul 1974, aceasta a 
devenit casă memorială. 

Pe urmele poeţilor George Bacovia şi 
Tudor Arghezi 

Profesor: Carabă Georgiana 
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Casa Memorială „George și 
Agatha Bacovia” 

Casa memorială „George ši Agatha 
Bacovia”, imobil în care a locuit poetul 
George Bacovia (1881-1957), în perioada 
1933-1957, a devenit casă memorială în 
anul 1966. Din anul 1933, Bacovia s-a 
stabilit la Bucurešti împreună cu soția 
sa, Agatha Grigorescu Bacovia (1895-
1981), ši unicul lor fiu, Gabriel, într-o 
casă modestă de pe strada 
Frăsinetului. Pe la începutul secolului 
al XX-lea, zona aparținea Comunei 
Šerban Vodă, fiind situată în suburbia 
Bucureštiului. 

Casa a fost construită cu ajutorul unui 
împrumut al soției, obținut de la 
Casa Corpului Didactic, iar construcția 
a durat aproximativ o lună, Agatha 
fiind diriginte de šantier. Casa a 
devenit muzeu încă din anul 1958, l 
a un an după moartea poetului, 
datorită Agathei.  

Începutul proiectului a fost dificil, 
pentru că implicarea statului a fost 
destul de sumară, concretizându-se 
doar prin schimbarea numelui străzii, 
care până atunci se numea 
Frăsinetului.  

Abia în anul 1966 s-au obținut 
etatizarea ši titlul de Muzeu Memorial 
George Bacovia. Casa păstrează o 
atmosferă autentică, care ne duce cu 
gândul la perioada în care soții 
Bacovia au locuit aici. Vizitatorii pot 
admira o mulțime de obiecte 
personale ale familiei (piese de 
mobilier, documente, manuscrise, 
fotografii), dar ši grădina plină de 
flori, amintind de o perioadă istorică 
bogată în curente, semnificații ši 
interferențe culturale.   

Sursă:  
https://mnlr.ro/casele-memoriale-mnlr-
memoria-obiectelor-mici-si-mari-in-
povesti-pe-intelesul-tuturor-1/ 
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Ziua Naţională a 
României 

Profesor: Carabă Georgiana

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, 
în data de 29 noiembrie 2019, 
doamna profesoară Carabă Georgiana 
a organizat cu elevii claselor a IX-a A 
şi a IX-a C activitatea cu tema: „1 
Decembrie—Ziua Naţională a 
României”. În cadrul acestei 
activităţi, s-a intonat Imnul de stat al 
României, „Deşteaptă-te, române”, 
s-au prezentat materiale despre 
importanţa zilei de 1 Decembrie, s-au 
recitat poezii şi s-au realizat desene. 
Elevul Mănescu Mihail Cristian, de la 
clasa a IX-a A, a interpretat la vioară 
fragmente din „Rapsodia română”, 
iar, la final, elevii s-au prins într-o 
horă, „Hora Unirii”. 

86 87 

Vizită la Târgul 
de carte 
„Gaudeamus” 

Profesor: Carabă Georgiana 

În data de 21 noiembrie 2019, 
doamna profesoară Carabă 
Georgiana a mers cu elevii clasei 
a IX-a A  în vizită la Târgul de 
carte „Gaudeamus” organizat la 
Romexpo. Vizita a avut ca scop 
familiarizarea elevilor cu un 
astfel de eveniment, precum şi 
stimularea gustului pentru 
lectură şi apropierea copiilor de 
carte şi de cuvântul scris. Elevii 
au vizitat standurile diverselor 
edituri, au participat la unele 
lansări de carte, au interacţionat 
cu diferiţi autori şi expozanţi, 
s-au relaxat şi „s-au distrat”. 
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carte „Gaudeamus” organizat la 
Romexpo. Vizita a avut ca scop 
familiarizarea elevilor cu un 
astfel de eveniment, precum şi 
stimularea gustului pentru 
lectură şi apropierea copiilor de 
carte şi de cuvântul scris. Elevii 
au vizitat standurile diverselor 
edituri, au participat la unele 
lansări de carte, au interacţionat
cu diferiţi autori şi expozanţi, 
s-au relaxat şi „s-au distrat”. 
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Toamna în imagini 
Foto: Profesor  Carabă Georgiana 

Toamna
Eleva: Panagachi Florentina, 

clasa a IX-a A 

A venit toamna ceţoasă, 
Rândunelele-au plecat, 
Florile sunt veștejite, 
Frunzele-s îngălbenite, 

Ah, ce minunat! 

Ploi mărunte-ncep să cadă, 
Dealurile sunt pustii, 
S-au sfârșit de prin ogradă 
Jocurile de copii. 

Dacă toamna ar fi pictor... 

Eleva: Panagachi Florentina, clasa a IX-a A 

Lacrimile lui septembrie udă pământul cu ușurință și rapiditate. Toamna, în caleașca ei de frunze 
moarte, pictează copacii goi și picură pete ruginii peste pământ. Bruma apleacă florile gingașe spre 
iarba ofilită, razele palide ale soarelui se ascund după norii plumburii, lunca, bătută de brumă, acum 
pare ruginită, vesela câmpie verde acu-i tristă, veștejită. Peisajul acesta minunat se datorează zânei cu 
rochie din frunze ruginii. Gâze plăpânde, amorțite de frig, caută adăpost de scuturarea ploii albastre și 

reci, sub covorul foșnitor din frunze.  

Pădurea tristă e ca un castel din basme, iar trilurile privighetorii au încetat să se facă auzite. Toamna 
trimite păsările călătoare vâslind în înălțimi, spre țările de soare pline, culcă animalele în vizuini, dar, 

totodată, aduce și miresme îmbietoare. Parfumul florilor îl risipește în aer, recoltele sunt din belșug, 
gutuile amărui au puf galben ca de pui, iar munca este în toi. 

Dacă toamna ar fi pictor...
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În curând va sosi 
anotimpul în care fulgii 
plutesc ca un șir de fluturi 
albi, în care gheața-i ca 
oglinda, omătul e sclipitor, 
râurile se acoperă cu o 
pojghiţă subţire, totul fiind 
ca în poveşti… 

Fluturași de argint, ce 
zboară pe aripile 
nevăzute ale vântului, vor 
picura peste întreg 
ţinutul.  

Fulgii de nea vor cădea 
din cer ca niște 
mărgăritare și vor pune 
mănuși de puf copacilor, 
îngheţând natura şi parcă 
oprind timpul în loc. 

Dacă aș fi un fulg de nea, 
aș admira cum crăiasa ce 
poartă o rochie cusută cu 
ace de gheață și 
împodobită cu steluțe 
argintii se plimbă prin 
toată țara pentru a arăta 

că natura a fost atinsă de 
fluturii albi şi gingaşi, ce 
dansează pe cer. 

Dacă aș fi un fulg de 
nea,aș ajuta zâna 
înveșmântată-n alb să 
împodobească crengile 
cu paltoane strălucitoare. 
Dacă aş fi un fulg de nea… 

SĂ VINĂ IARNA!!! 

Primii fulgi de nea… clasa a IX-a A…
Foto: Profesor Carabă Georgiana

Dacă aş fi un fulg de nea… 
Eleva: Panagachi Florentina, clasa a IX-a A 
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Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” 
– scurt istoric 

94 95 

Începând cu anul şcolar 2010-2011, 
conform Ordinului Ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr.5375/06.10.2010, denumirea 
Grupului Şcolar Industrial Construcţii 
Căi Ferate Bucureşti se transformă  în 
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”. 
 
Şcoala s-a evidenţiat prin formarea 
multor specialişti în domenii pe care  le 
pregătește (mecanic, construcţii şi 
servicii), de la muncitori, până la 
ingineri şi profesori. 
 
Sloganul nostru: „Prin noi veţi fi cei 
dintâi, meşteri iscusiţi, creatori liberi, 
poduri între generaţii”. 
 
Valorile dominante sunt: egalitarism, 
cooperare, munca în echipă, respect 
reciproc, ataşamentul faţă de copii, 
respectul pentru profesie, libertate de 
exprimare, receptivitate la nou, 
creativitate, entuziasm, dorinţa de 
afirmare.  
 
Normele valorice, credinţele 
conducătoare privind conceptele 
fundamentale ale şcolii sunt cuprinse 
în R.O.I., elaborat pe baza 
„Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor din 
învăţământul preuniversitar de stat”, a 
legilor de bază şi priveşte atât 
activitatea  elevilor, cât şi a cadrelor 
didactice. 

 În ceea ce priveşte climatul 
organizaţiei şcolare, s-ar putea aprecia 
ca fiind un climat deschis, caracterizat 
prin dinamism şi un grad înalt de 
angajare a membrilor instituţiei 
şcolare; relaţiile dintre cadrele 
didactice fiind deschise, colegiale, de 
respect şi de sprijin reciproc.  
 
Şcoala urmăreşte evoluţia pieţei 
muncii şi foloseşte informaţiile din 
PLAI şi PRAI, încercând să răspundă 
cât mai bine cerinţelor ei şi nevoilor 
individuale prin profilurile în care 
pregăteşte elevii. Şcoala colaborează 
cu diferiţi agenţi economici şi dezvoltă 
parteneriate inclusiv cu alte unităţi 
şcolare. 
 
Toate acestea se reflectă pozitiv în 
activitatea instructiv-educativă şi în 
conduita cadrelor didactice  

Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” 
este amplasat în sectorul 1 al Capitalei  
şi, deşi în actuala clădire funcţionează 
de peste 20 de ani, unitatea şcolară 
este  mult mai veche.     
 

În anul 1966 a luat fiinţă Liceul 
Industrial de Transporturi (L.I.T.), 
a p a r ţ i n â n d  M i n i s t e r u l u i 
Transporturilor, cu sediul în Calea 
Griviţei, nr. 31, şi având specializări din 
domeniul transporturilor şi al 
construcţiilor. Unitatea  funcţionează 
sub această denumire şi în această 
locaţie până în anul 1974, când se 
împarte în Grup Şcolar Construcţii Căi 
Ferate, Drumuri, Poduri „Aurel Vlaicu”,  
 

cu sediul în strada Expresului, nr.1, şi 
în Grupul Şcolar Auto Bucureşti, cu 
sediul în Bulevardul Păcii, nr. 391.   
 
Grupul Şcolar Construcţii Căi Ferate, 
Drumuri, Poduri „Aurel Vlaicu”, care 
cuprindea şi Şcoala Profesională nr. 
38, îşi schimbă denumirea, în 1984, în 
Liceul Industrial nr. 10 şi Şcoala 
Profesională nr. 38, funcţionând în 
această formă până în anul 1990, când  
se transformă din nou în Grup Şcolar 
Industrial Construcţii Căi Ferate, cu 
sediul în strada Feroviarilor, nr. 37, şi 
cu sediul în strada Expresului, nr. 1. 
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Scurt istoric al Colegiului Tehnic 
„Mircea cel Bătrân” 

94 95 

Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”, amplasat în sectorul 1 al capitalei, pe strada 
Feroviarilor, nr.37, funcţionează în actuala clădire de mai bine de 20 de ani, deși unitatea 
şcolară are o tradiție mult mai veche. 
 

Din anul 1966, până în prezent, liceul a purtat mai multe denumiri și a funcționat în diverse 
locații. În anul 2010 a căpătat denumirea actuală, conform Ordinului Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5375/06.10.2010, transformându-se din Grup Şcolar 
Industrial Construcţii Căi Ferate Bucureşti, în Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”. 
 

De-a lungul timpului, prin eforturile susținute ale conducerii, școala a suferit o serie de 
transformări benefice, ajungând să dețină numeroase săli de clasă, cabinete și  laboratoare. 
De asemenea, elevii colegiului se pot bucura de sală și teren de sport,  ateliere pentru 
practică și  mașini pentru conducere auto. 
 

În plus, Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” deține  parteneriate  cu agenți economici 
importanţi, în vederea instruirii practice a elevilor de liceu, dar și de școală profesională. 
Elevii claselor de școală profesională, profil mecanică, beneficiază, gratuit, și de 
posibilitatea obținerii permisului auto, categoria B. 
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„Prin noi veți fi cei dintâi meșteri 
iscusiți, creatori liberi, poduri  
între generații.” 
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