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Arghezi - un model excepţional 

 
 

Nicolae Manolescu ni se înfăţişează mult mai ataşat psihologiei/pedagogiei 
ori metodicilor instructiv-educative. Ne comunică un dublu comportament al 
cititorului ingenuu care a fost şi al celui abilitat, profesionalizat, făcând deosebire 
între noţiunea de «prima lectură» şi aceea de «lectură critică» şi de 
«transtextualitate» în virtutea căreia „o lectură critică... raportează cartea la alte 
cărţi” pe concomitentele căi ale emoţiei şi imaginaţiei. Experienţa este o etapă 
succesivă acestora. De la acelaşi important critic actual, aflăm că „simbolul nu 
poate să se separe niciodată definitiv de limbaj pentru că este un fapt de limbă. Şi 
în măsura în care este un fapt de limbă rămâne şi un fapt artistic.” Iar despre Tudor 
Arghezi că „a plecat din Gorj, pentru că pe vremea aceea, nu exista un sistem 
educaţional consistent şi elevat. Şi nici modele nu existau. Ori educaţie fără 
modele e de neconceput. Trebuie să oferim celor tineri ca exemplu viaţa unui 
înaintaş ilustru, chiar dacă nu s-a menţinut strict sensul în domeniul literaturii. 
Aspectul emoţional în educaţie deţine un rol determinant. Evident că Nicolae 
Manolescu îl consideră pe Tudor Arghezi un model excepţional. De altfel, fiica 
„Magului de la Mărţişor” ne-a spus ea însăşi că tatăl său a „intuit mersul istoriei”, 
fiind însă mereu „conştient că finalmente, trans-istoricul va clarifica ierarhiile şi 
fenomenele. Doamna Mitzura Arghezi ne-a încredinţat că „marile virtuţi ale unui 
om de cultură şi artist sunt modestia şi generozitatea”. Misiunea lui de scriitor 
fusese o viaţă de concentrare a efortului intelectual asupra blestematei limbi ieşite 
din uzul public. 

 
 
 
        Ion Popescu-Brădiceni 

                                                                                             -preluare revista Timpul 
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Comunicarea didactică 
 

                                 Prof. Buşe Lavinia 
                                                           Şcoala Generală Nr. 1 Motru, jud. Gorj 

 
 
 Comunicarea este relaţia prin care interlocutorii se pot înţelege şi influenţa 
reciproc prin intermediul schimbului continuu de informaţii. 
 Comunicarea educaţională sau pedagogică este cea care mijloceşte 
realizarea fenomenului educaţional în ansamblul său indiferent de conţinuturile, 
nivelurile, formele sau partenerii implicaţi. 
 Comunicarea didactică apare ca formă particulară, obligatorie în vehicularea 
unor conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematică asistată. 
Din perspectiva educaţiei formale, comunicarea didactică constituie baza 
procesului de predare-asimilare a cunoştinţelor în cadrul instituţionalizat al şcolii. 
Ȋn comunicarea didactică, informaţia se decelează, ca şi în alte situaţii de 
comunicare, prin intermediul semnelor. Atât constructele limbajului verbal, cât şi 
artificiile paraverbale sau nonverbale pot fi considerate nişte semne care poartă 
sau generează numeroase semnificaţii. Semnificaţia rezultată este o finalizare a 
jocului realizat între mai multe subsisteme de semne: verbale, paraverbale şi 
nonverbale. 

a) Subsistemul verbal  
      Discursul verbal ocupă un loc principal în predarea-verificarea 

cunoştinţelor. Informaţia este codificată şi transmisă prin cuvânt şi prin tot ceea ce 
ţine de acesta sub aspectul fonetic, lexical, morfo-sintactic. Aspectul argumentativ 
al discursului didactic vine să recupereze psiho-sociologicul din activitatea de 
predare-învăţare. Comunicarea verbală permite înmagazinarea şi transmiterea unor 
conţinuturi extrem de complexe. 

b) Subsistemul paraverbal 
      Ȋn dialogul profesor-elev sunt prezentate şi alte resorturi comunicative care 

pot vehicula conţinuturi informaţionale. Modul cum sunt pronunţate sau rostite 
cuvintele încarcă emoţional ideile circumscrise de acestea. Comunicarea orală, 
prin elementele ei suprasegmentale (intonaţie, accent, debit, ritm, stil) are darul de 
a personaliza actul de comunicare.  
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c) Subsistemul nonverbal 
 Dialogul profesor-elev se lărgeşte şi prin intermediul canalelor nonverbale. 
Ȋn activitatea didactică recurgem la sistemul concret, perceptual sau imagistic. 
Audio-vizualul are meritul de a suplini conotaţiile pierdute prin decantarea 
limbajului denotativ, necesar, dar nu şi suficient pentru a realiza idealul unei 
comunicări totale. Limbajul verbal face să fie prezente obiecte şi fenomene; 
vizualul vine să-l ajute, să-l definitiveze, să-l suplimenteze. Sunt cazuri când 
vizualul exprimă mai mult şi mai bine decât o face vorbirea. De exemplu, un 
discurs verbal nu descrie şi nu explică funcţionarea unui motor cu aceeaşi 
eficacitate pe care care o au o schemă sau motorul însuşi. Astfel se justifică 
prezenţa mijloacelor de învăţământ în educaţie. 
 O posibilă definire a comunicării didactice se poate structura pe ideea că 
aceasta este o comunicare instrumentală, convergentă, direct implicată în 
susţinerea unui proces sistematic de învăţare. Ȋn această accepţiune nu apar 
restricţii de conţinut (învăţarea poate fi în egală măsură centrată pe dobândirea de 
cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, atitudini etc.), de cadrul instituţional (poate 
exista comunicare didactică şi în afara procesului de învăţământ, în diverse forme 
ale educaţiei nonformale şi informale.  
 Comunicarea în clasă are particularităţile sale, determinate de cadrul 
instituţional în care se desfăşoară şi de logica specifică a activităţii dominante – 
învăţarea (ca modalitate esenţială de instruire şi educare). Prin natura sa de 
comunicare instrumentală, comunicarea didactică înglobează fenomenul de 
retroacţiune. Dintre formele  de retroacţiuni prezente şi în comunicare de tip 
didactic, reţin atenţia două: feed-back-ul şi feed-forward-ul. Prin feed-back, ca 
formă de conexiune inversă, se înţelege modalitatea prin care finalitatea redevine 
cauzalitate. Modalitatea prin care anticiparea finalităţii redevine cauzalitate este o 
retroacţiune de tip feed-forward. Dacă feed-back-ul intră în acţiune după atingerea 
finalităţii şi prin reinvestirea efectelor în cauze, feed-forward-ul acţionează 
preventiv, controlând secvenţial avansarea către finalitatea urmărită. Apelul la 
acest mecanism de reglare permite adaptarea din mers a procesului în curs – 
comunicare sau învăţare – pe baza sesizării anticipate a posibilităţilor care apar şi 
care prefigurează atingerea finalităţii scontate. 
 Astăzi, actul comunicării este văzut ca o unitate a informaţiei cu 
dimensiunea relaţională. Perspectiva telegrafică asupra comunicării este înlocuită 
de modelul interactiv, care analizează actul comunicării ca o relaţie de schimb 
între parteneri, care au fiecare simultan, rolul de emiţător şi receptor. Comunicarea 
ca formă de interacţiune, presupune câştigarea şi activarea competenţei 
comunicative, care este deopotrivă aptitudinală şi dobândită. 
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Pseudomizantropie sau fals eseu de etnogeneză şi etică 
românească 

 
 

                                                                                     PROF. TUDOSIE ILIE 
  

 Trăind în cercul nostru (mioritico-balcanic) strâmt, norocul ne ocoleşte 
adesea şi nu atât din vina altora, cât mai ales a modului original în care, de 
veacuri, ne rostuim existenţa la porţile Orientului. 
 Ereditatea noastră încărcată (progenitură de origine romană) peste care s-
au insinuat violent numeroase hoarde barbare, aciuate vremelnic sau definitiv în 
arealul nostru valah) şi odiseea supravieţuirii sub diverse stăpâniri, cu tot ceea 
presupune ea: obedienţă, umilinţă, promiscuitate etc, ne-am pervertit, se pare, 
iremediabil sufletele şi comportamentul. 
 Giantă latină, plămădită miraculos în umbra Bizanţului, n-am preluat nimic 
din strălucirea de odinioară a acestuia, aventura etnogenezei noastre apropiindu-ne 
mai mult de plebea uliţelor din Fanar, avidă de circul ieftin şi mulţumită cu pâinea 
aruncată drept pomană peste zăplaz de mai marii zilei. 
 Creştinismul nostru primar, asimilat, zice-se, în primele secole ce au urmat 
jertfei Mântuitorului (personal cred că dreapta credinţă s-a statornicit la noi după 
marile migraţii şi sub înrâurirea Constantinopolului), se reduce în bună parte la 
ipocrizia şi egoismul (să moară şi capra vecinului), îmbuibarea strângătorilor de 
averi pe căi oculte, ridiculizarea preoţilor (unii chiar o merită), bigotism dus până 
la iraţional etc. 
 Guralivi şi de nimic ducem cu noi fără de voie blestemul imposibilităţii de a 
evada din ceea ce unii numesc, inspirat sau doar ironic, fabulos spirit, în realitate 
un amestec bizar de trăiri şi gesturi caracterizat prin fatalism mioritic, şmecherie, 
oportunism, tentaţia mereu neostoită de a ne suspecta şi dispreţui reciproc, reacţia 
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viscerală de a persifla şi înjura şi, nu în ultimul rând, prin acea subită miopie când 
e vorba de bârna din proprii noştri ochi. 
 Predestinaţi a ne pe(trece) în arealul balcano-mioritic, nu-i de mirare că 
moştenim genetic felul de a fi, năbădăios şi şmecheresc, al lui Păcală şi Nastratin, 
dar şi aceea de resemnare în faţa neantului, evidenţiată de protagonistul Mioriţei 
prin gestul de abandonare senină în braţele celei numită de el a lumii mireasă. 
 Inconştienţi sau doar copleşiţi de valul implacabil al sorţii, ne-am ţinut, se 
vede, la distanţă de spiritul cu adevărat fabulos al urmaşilor lui Homer şi Aristotel 
care au înnobilat prin fabuloasa lor cultură şi civilizaţie cealaltă parte de 
Peninsulă, aflată mai la sud de Balcani. 
 În ultimi 20 de ani de aşa zisă tranziţie, tot muncind cu sârg, dar fără noimă 
(Noi muncim, nu gândim, glăsuia protestator o nefericită lozincă 
postdecembristă), am avansat voiniceşte până către genunchiul broaştei şi ocupăm 
cu mândrie poziţii tot mai înalte în ierarhiile continentale şi globale privind 
sărăcia, mortalitatea infantilă, incidenţa unor maladii, violenţa în şcoli, 
analfabetismul şi incultura, birocraţia şi corupţia, procentul scandalos al 
sfertodocţilor, doctori şi doctoranzi în diverse domenii, numărul exagerat de mare 
al instituţiilor de învăţământ superior fără prestigiu şi fără valoare etc. 
 La tot pasul ne întâmpină manelele, fudulia, mitocănia şi prostia ce se 
îngemânează  grotesc în spectacolul cotidian oferit de teribilismul băieţilor de 
băieţi, demagogia politicienilor, vânzole ala parveniţilor ( parveniţi, dar mulţi!) cu 
morgă de persoană importantă ce populează până la saturaţie o anume faună 
socială, oportunismul descurcăreţilor şi, nu în cele din urmă, circul indecent al 
fâţelor cu fiţe de vedete care au pus stăpânire pe  micile ecrane. 
 Privitor ca la teatru, constat, cu resemnată dezamăgire că societatea umană, 
în pofida jertfei divine a Mântuitorului, a rămas, de cel puţin două milenii, 
neschimbată în resorturile ei fundamentale. 
 De-o parte bogăţia cea splendidă şi vastă, adună cel mai adesea fără vreun 
merit şi nu de puţine ori, cu preţul nefericirii altora, iar de cealaltă parte sărăcia şi 
umilinţa oropsiţilor de soartă, împăcaţi cu gândul că geniul morţii îi va căuta pe 
toţi fără părtinire, către tărâmul echităţii absolute, acolo unde nu există nici 
întristare, nici suspin. 
   Sărac cu duhul cum mă ştiu şi fără speranţa de a moşteni postum vreun 
colţişor din împărăţia cerurilor, mă simt irezistibil atras de spaţiul meu terestru 
numit România şi preţuiesc necondiţionat miile de anonimi, conaţionali care 
trudesc cinstit pentru supravieţuirea lor şi prosperitatea ţării, contribuind, cu sau 
fără  voie, şi la înavuţirea ciocoilor du bodyguarzi. 
 Convingerea că printre milioanele de anonimi există numeroşi români 
modeşti, cinstiţi şi competenţi care ar putea schimba ceva în ţara noastră, dacă 
vom ajunge vreodată la sublima înţelepciune de a ne preţui şi promova cinstit şi 
responsabil valorile, îmi întăreşte speranţa că nu este totul pierdut. 
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Metode de stiMulare a creativitĂŢii la elevi 
 

                                                                                    Prof. Albici Luminiţa 
                                                                          Şcoala Generală Nr. 1 Motru 

 
       Dezvoltarea creativităţii constituie o preocupare majoră a societăţii actuale 
şi se insistă tot mai mult asupra descoperirii şi cultivării potenţialului creator al 
individului. Prin creativitate se înţelege capacitatea sau aptitudinea de a realiza 
ceva original. 
       Un rol important în cultivarea creativităţii îl are atât mediul şcolar cât şi cel 
familial. Mediul familial are un rol foarte important pentru că aici se creează şi se 
dezvoltă premisele pentru formarea unui copil creativ. Evoluţia copiilor pe o 
traiectorie creatoare presupune existenţa unui climat familial ,,deschis”, permisiv, 
nonconformist, oferind libertate de exprimare şi eliminând astfel ,,blocajele” de 
natură emoţională. Prin climat ,,deschis”, permisiv nu trebuie să se înţeleagă 
acceptarea, din partea părinţilor, a unor activităţi lipsite de disciplină, ci ca un 
mediu ambiant organizat cu abilitate, un climat care generează receptivitate faţă de 
experienţe noi şi dorinţă de activitate.  
         Mediul şcolar are rolul de a descoperi şi cultiva prin mijloace diverse latura 
creatoare a elevilor. O importanţă majoră, în dezvoltarea creativităţii elevilor, o au 
strategiile activ-participative. În mediul şcolar există anumiţi factori care îngrădesc 
dezvoltarea creativităţii. Unul dintre aceşti factori ar fi profesorul care se limitează 
la obiceiul de a transmite informaţii şi de a cere reproducerea lor exactă, fără a 
aduce inovaţii în procesul de predare, fără a implica elevii în dobândirea noilor 
cunoştinţe. Evaluarea şi competiţia constituie alţi factori care limitează dezvoltarea 
creativităţii la elevi, întrucât atunci când este evaluat, din teama de a nu greşi, de a 
lua o notă mică, elevul are tendinţa de a alege calea cea mai simplă de a rezolva 
problema şi va ezita să experimenteze o cale nouă. Stabilirea de către profesor a 
unui climat competitiv(Cine găseşte cel mai repede rezolvarea, are…), îl va 
determina pe elevul cu o personalitate creatoare să se grăbească şi să aleagă calea 
cea mai scurtă de rezolvare a problemei. Metodele şi strategiile activ-participative 
folosite de profesor, pot duce la instituirea, în clasa de elevi, a unui climat de 
creativitate, care desigur este mai greu de realizat decât climatul tradiţional de 
predare-învăţare, dar nu imposibil. 
          În fiecare individ există un potenţial creativ, mai mare sau mai mic, ce 
poate fi eliberat, prin educaţie, de diverse blocaje care îl împiedică să se dezvolte 
şi să se manifeste. Pentru a dezvolta capacităţile creatoare ale elevilor, profesorul 
trebuie să cunoască mai întâi trăsăturile unui comportament creator. Elevul cu 
potenţial creator se caracterizează prin: spirit de observaţie, nonconformism, 
gândire divergentă, spontaneitate, curiozitate, deschidere spre experienţe noi, spirit 
critic, intuiţie, dorinţa de prestigiu, atitudine interogativă, curajul de a pune 
întrebări pertinente. 

Potenţialul creativ individual al elevilor se dezvoltă în funcţie de modul de 
predare al profesorului. Acesta va trebui să se orienteze spre realizarea unei 
instruiri creative care se bazează pe rezolvarea de probleme şi învăţarea prin 
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descoperire, dar şi prin adoptarea unei atitudini care să încurajeze orice 
manifestare creativă a elevilor. Profesorul trebuie să-i înveţe pe elevi să-şi exprime 
liber orice idee legată de o problemă supusă dezbaterii, fără ca elevului să-i fie 
teamă că exprimarea acestei idei va atrage dispreţul colegilor sau sancţiuni din 
partea profesorului. Elevii trebuie puşi în permanenţă în situaţia de a crea pentru 
că numai în acest mod se dezvoltă creativitatea unei persoane. Profesorii 
preocupaţi de instruire creativă vor cere elevilor să elaboreze, prin efort propriu, 
diverse lucrări: compuneri(de exemplu să creeze scurte compoziţii pornind de la 
un bob de grâu, de la o carte închisă sau deschisă, de la o cărămidă, de la o hârtie 
mototolită), referate, sinteze. În orele de limba şi literatura română se pot folosi 
activităţi de tip problematic care se bazează pe brainstorming. Aceasta este o 
metodă care stimulează creativitatea, numită şi asaltul de idei pentru că ea constă 
în formularea mai multor întrebări succesive cu scopul de a facilita efervescenţa 
gândirii elevilor şi emiterea spontană a răspunsurilor. De exemplu li se poate cere 
elevilor să-şi imagineze un alt final al unei naraţiuni sau să povestească o operă 
literară dintr-o altă perspectivă(de exemplu să povestească Amintiri din copilărie, 
de Ion Creangă din perspectiva prietenului lui Nică al lui Ştefan a Petrei). Cu 
siguranţă răspunsurile elevilor vor fi dintre cele mai surprinzătoare.         
       Creativitatea elevilor poate fi stimulată prin folosirea unor metode 
interactive de rezolvare de probleme. Metoda Frisco este o metodă activ-
participativă care valorifică potenţialul intelectual şi creator al elevilor. Prin 
folosirea acestei metode în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română, elevii sunt 
puşi în situaţia să interacţioneze, să lucreze unii cu alţii, să înveţe prin eforturi 
proprii. Pentru ca Metoda Frisco să fie o strategie care dă rezultate elevii trebuie să 
fie familiarizaţi cu metoda de lucru. Rolul profesorului este foarte important 
pentru că el oferă, pe tot parcursul lecţiei sprijin pentru depăşirea dificultăţilor cu 
care elevii se pot confrunta. Această metodă poate fi aplicată la lecţia,, Vizită…”, 
de I. L. Caragiale pentru caracterizarea personajului principal. Metoda de lucru va 
fi explicată de către profesor: -se vor forma două echipe :1. –echipa de 
investigaţie(10-15 elevi) care va răspunde unui chestionar pe marginea lecţiei 
anterioare ; 2.-echipa de concluzionare( 5-6 elevi, dar şi mai mulţi in funcţie de 
numărul de elevi care comentează critic întrebările echipei de investigaţie şi 
propune rezolvări obişnuite) revenindu-le apoi sarcina de a juca anumite roluri : 
-C=conservatorul/tradiţionalistul-apreciază meritul soluţiilor vechi, prezintă 
neajunsurile fără a elimina posibile îmbunătăţiri 
-E=exuberantul-emite idei originale, imposibil de aplicat în practică, asigurând 
astfel o atmosferă creativ-imaginativă 
-P=pesimistul-neagă posibilitatea oricărei îmbunătăţiri a soluţiilor originale 
-O=optimistul-critică poziţia pesimistului şi susţine, în mod realist, soluţiile 
propuse de exuberant 
 
Profesorul împarte lista de control/chestionarul echipei de investigaţie împarţite în 
trei grupe : 
G1 
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1.Care sunt personajele din schiţa,,Vizită...’’? 
2.Care este personajul principal şi ce loc ocupă în schiţă? 
3.Care sunt personajele secundare ? 
4.Care sunt personajele episodice ? 
G2 
1.Cum explicaţi titlul schiţei? 
2.Precizaţi câteva din acţiunile lui Ionel? 
3.Care sunt trăsăturile morale ale lui Ionel desprinse din schiţă? 
4.Care este atitudinea mamei faţă de acţiunile lui Ionel? 
G3 
1.Care sunt trăsăturile personajului desprinse din limbaj ? 
2.Numiţi modalităţi de caracterizare ale personajului principal. 
3 Ionel este caracterizat direct de autor prin descriere. Argumentaţi. 
4.Din ce rezultă caracterizarea indirectă a personajului ? 

Grupele vor formula răspunsurile la întrebările din lista de control. Membrii 
echipei de concluzionare vor face aprecieri la adresa răspunsurilor şi ajutaţi de 
profesor vor identifica problema: Joacă o atitudine faţă de faptul că Ionel este 
un copil obraznic, răsfăţat şi needucat. 
Se vor împărţi rolurile :  
Conservatorul/ tradiţionalistul : E păcat, dragi colegi că personajul Ionel în 
vârstă de 8 ani , o vârstă destul de fragedă, nu ascultă de sfaturile celor mari şi este 
etichetat ca un copil needucat ; e păcat că este obraznic atât cu mama, cât şi cu 
musafirul. Ar trebui să i se explice ce este bine şi ce este rău şi el să înţeleagă acest 
lucru şi să se comporte civilizat.  
Exuberantul : Şi ce dacă Ionel este neastâmpărat şi nu ascultă de mama lui? Mie 
mi se pare că e bine ceea ce face Ionel , trăindu-şi copilăria în sânul unei familii 
care îl iubeşte, îl răsfaţă, fiind înconjurat de multe jucării oferindu-i-se totul. Dacă 
aş avea şi eu o mamă care mi-ar permite să mă comport ca Ionel , să fiu obraznic, 
să jignesc, să mă joc cu mingea în casă, să fumez, aş face la fel. 
Pesimistul :  Eu  cred că Ionel nu poate deveni un copil cuminte, fiind foarte 
răsfăţat, încurajat de mamă să facă orice prin simplul fapt că nu este certat. 
Optimistul :  Eu sunt sigur, dragi colegi , că este un copil care se poate schimba . 
Eu cred că atunci când va mai creste îşi va da seama că nu este bine ceea ce face şi 
va deveni un copil politicos, respectuos şi civilizat. 

Elevii îndrumaţi de profesor ajung la concluzia că Ionel este tipul copilului 
răsfăţat, rezultat al unei educaţii greşite din partea părinţilor. 

Societatea în care trăim este într-o continuă transformare şi trebuie să-i 
învăţăm pe elevi să se adapteze la situaţii noi, să rezolve într-un mod ingenios 
diverse probleme, să găsească soluţii originale. De aceea, instruirea creativă, prin 
intermediul strategiilor acti-participative, are un rol important în dezvoltarea 
creativităţii elevilor.   
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Perspective interdisciplinare în lecţiile de literatură română 
  

                                                                                     Prof. Albici Luminiţa 
                                          Şcoala Generală Nr.1 Motru 

 
         Trăind într-o lume supusă schimbării, învăţământul românesc nu poate face excepţie şi, 
de aceea, este necesară o orientare spre o formare interdisciplinară a personalităţii elevului. În 
învăţământul modern activităţile interdisciplinare  s-au impus ca o necesitate pentru a răspunde 
cerinţelor educaţionale ale societăţii actuale.   
 ,,Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu privire la o 
problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o 
combinare prudentă a mai multor puncte de vedere.”(C. Cocoş,1996) 
          Activităţile interdisciplinare au un pronunţat caracter formativ. Ele contribuie la 
implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare, la dezvoltarea gândirii creative a acestora, la 
dezvoltarea spiritului de echipă, la aplicarea în practică a noţiunilor dobândite în cadrul lecţiilor, 
la cultivarea diverselor aptitudini. În cadrul lecţiilor interdisciplinaritatea are multiple avantaje:- 
clarifică o tema făcând apel la mai multe discipline;- permite aplicarea noţiunilor în domenii 
diferite;- creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare.   

În realizarea unor lecţii interdisciplinare, profesorul trebuie să dea dovadă de imaginaţie 
măiestrie şi pricepere pentru a găsi conţinuturile comune disciplinelor de învăţământ în vederea 
atingerii obiectivelor propuse. 

În cadrul unei lecţii cu tema ,,Textul literar- nonliterar” am încercat să abordez din 
perspectivă interdisciplinară această temă. Am ales textul literar,,În Munţii Neamţului”de 
Calistrat Hogaş şi materiale de documentare(material turistic pentru zona Neamţului). Elevii au 
primit fişe cu fragmente din aceste texte şi au răspuns la întrebări referitoare la:   
- Prezenţa autorului(caracterul subiectiv-obiectiv al descrierii) 
- Structura diferită a textelor: - succesiunea de tablouri în ordine cronologică, spaţială în textul 
literar;- logica structurării  materialului turistic fiind aceea a itinerarului propus de autor; 
- Modalitatea diferită de utilizare a limbajului: lexicul textului literar aparţine stilului artistic, iar 
cel al materialului turistic aparţine stilului publicistic(text, hartă, semne convenţionale, 
fotografie). După vizionarea unei prezentări Power Point despre zona Neamţului şi făcând apel 
la cunoştinţele de geografie ale elevilor, aceştia vor realiza o călătorie imaginară în această zonă 
geografică fixând pe o hartă şablon aspecte legate atât de încadrarea geografică, de locuri, cât şi 
de ocupaţii şi relaţii umane. Legat de istoria acestor locuri, elevii au făcut legătura cu opera 
literară ,,Sobieski şi românii” de Costache Negruzzi aducându-şi aminte că Sobieski, regele 
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Poloniei a dorit să cucerească Cetatea Neamţului şi a fost impresionat de curajul moldovenilor. 
Am împărţit elevii în patru grupe, realizând cercul pe roluri: 
Pictorii I - Dacă  aţi fi pictori şi va trebui să redaţi o imagine în baza textului- ce veţi reprezenta 
pentru a transmite mesajul aşa cum se desprinde din textul literar? 
Pictorii II - Dacă  aţi fi pictori şi va trebui să redaţi o imagine în baza textului- ce veţi reprezenta 
pentru a transmite mesajul aşa cum se desprinde din textul nonliterar? 
Jurnaliştii I - Dacă v-aţi întâlni cu scriitorul Calistrat Hogaş ce l-aţi întreba după ce aţi studiat 
opera sa? 
Jurnaliştii II – Dacă v-aţi întâlni cu cel care a realizat un ghid turistic ce l-aţi întreba? 
             Cu elevii clasei a VI-a, am realizat un proiect de evaluare interdisciplinară ,,Figura lui 
Ştefan cel Mare în literatură şi istorie”. Am realizat acest proiect în colaborare cu profesorul de 
istorie care a furnizat elevilor date despre personalitatea istorică a lui Ştefan cel Mare. 
Obiectivul pe care l-am urmărit a fost acela de a contura personalitatea lui Ştefan cel Mare prin 
prisma lecturilor şi de a realiza o imagine completă a marelui domnitor. 
În realizarea acestui proiect am avut la dispoziţie următoarele materiale: 
- cronica ,,Letopiseţul Ţării Moldovei” de Grigore Ureche 
- romanul ,,Fraţii Jderi” de Mihail Sadoveanu    
- legendele în versuri ,,Daniel Sihastru” şi ,,Muma lui Ştefan cel Mare” de Dimitrie Bolintineanu 
- legenda în proză,, Stejarul din Borzeşti” de Eusebiu Camilar 
-poezia ,,Imn lui Ştefan cel Mare” de Vasile Alecsandri  
- poezia-cântec ,,La înmormântarea lui Ştefan” de Şt. O. Iosif 
- cântec popular ,,Ştefan, Domn!”  
Elevii au fost împărţiţi în patru grupe, fiecare grupă având un lider şi o temă dată. Am stabilit că 
proiectul final va fi prezentat oral de către fiecare grupă. Pentru pregătirea proiectului au avut la 
dispoziţie 2 săptămâni. Temele pentru fiecare grupă au fost următoarele: 
Grupa I- Personalitatea lui Ştefan cel Mare în istorie; 
Grupa II- Ştefan cel Mare –portret fizic şi moral; 
Grupa III- Ştefan cel Mare în literatură; 
Evaluarea s-a realizat pe parcursul a două ore, în sala de clasă pe care am amenajat-o cu postere, 
afişe, portrete ale domnitorului realizate de către elevi şi desene inspirate din lecturile studiate. 
I-am sfătuit pe elevi să fie atenţi la modul de prezentare al colegilor din fiecare grupă(exprimare 
corectă, material diversificat, originalitate), să pună întrebări şi dacă este cazul să aducă 
completări.   
Elevii au fost competitivi, s-au informat din diverse surse, au avut o imaginaţie bogată şi au 
realizat bine temele propuse.    
Proiectele finale ale elevilor au fost: 
Grupa I- Personalitatea lui Ştefan cel Mare în istorie 

 Fragmente din lecturi istorice 
 Un tablou al lui Ştefan cel Mare pe câmpul de luptă 
 Un album cu poze intitulat ,,Ştefan cel Mare în istorie” 
 Un poster cu anii de domnie, lupte importante, ctitorii şi mormântul   
 Cântecul ,,Ştefan Domn!” 
 Bibliografie 

Grupa II- Ştefan cel Mare –portret fizic şi moral 
 Fragmente din cronicile vremii care ilustrează portretul domnitorului 
 Un poster cu expresii care prezintă trăsăturile fizice şi morale ale domnitorului 
 Desene care înfăţişează figura domnitorului  
 Compuneri cu tema Ştefan cel Mare şi Sfânt 
 Bibliografie  

Grupa III- Ştefan cel Mare în literatură 
 Legende ilustrate despre Ştefan cel Mare 
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 Finaluri de lecturi schimbate, povestirea unor lecturi din perspective diferite: a 
prietenului lui Ştefan, a mamei domnitorului 

 Prezentare de cărţi care înfăţişează figura domnitorului 
 Un poster cu lecturi literare despre Ştefan cel Mare 
 Un interviu imaginar luat lui Ştefan cel Mare 
 Bibliografie 

Fiecare membru al grupului a răspuns, a dat explicaţii şi a fost pus în situaţia de a răspunde 
întrebărilor adresate de elevi. Interdisciplinaritatea pune elevul în situaţia de a gândi, de a emite 
judecăţi de valoare, de a sintetiza şi a pune în practică noţiunile dobândite. Această metodă de 
evaluare are un caracter formativ şi am observat că elevii au mai multă încredere în ei reuşind să 
exprime mai uşor ceea ce ei înşişi au realizat. 
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Tehnici de organizare grafică a informaţiilor în geografie 
 
 

 
Prof. Raţ Florin 

Şcoala Generală nr. 1, Motru  
 

Studiile de psihologie cognitivă susţin: cu cât este mai adâncă procesarea unui stimul cu 
atât mai bine este reţinut în memoria de lungă durată. Specialiştii consideră că procesarea unui 
stimul este cu atât mai adâncă cu cât se trece de la caracteristicile sale fizice, spre cele 
conceptuale sau semantice. În diverse investigaţii s-a ajuns la concluzia că adâncimea procesării 
este – în majoritatea cazurilor – mai importantă decât volumul procesărilor. În acest fel se 
explică de ce la un examen studenţii care au citit de mai puţine ori, dar mai atent conţinutul de 
învăţat obţin de regulă rezultate mai bune decât cei care au repetat-o de mai multe ori, dar au 
procesat doar la un nivel de suprafaţă. 

Organizatorii grafici facilitează procesarea adâncă de către elevi a informaţiilor cu care 
se confruntă în lecţii. Pentru organizarea grafică a unui conţinut, elevii analizează ideile, le 
compară pentru a extrage esenţialul, deduc conceptele, apoi ordonează informaţiile în diverse 
ansambluri, după diferite criterii (temporale, ierarhice, spaţiale etc), pe baza cerinţelor logicii şi 
a domeniului studiat. 

 
TABELUL COMPARATIV 
 
Unele informaţii permit compararea şi organizarea grafică pentru a reliefa asemănările şi 

deosebirile indicate. Comparaţia constă într-o apropiere, pe plan mintal, a unor obiecte sau 
fenomene, cu scopul stabilirii asemănărilor şi deosebirilor dintre ele. Asemănările reprezintă 
caracteristicile comune pe care le posedă obiectele, iar deosebirile sunt trăsăturile pe care nu le 
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posedă ambele sau mai multe obiecte şi prin care se diferenţiază între ele. Comparaţia include 
un proces de alăturare fizică, concretă, reală, a obiectelor comparate sau alăturate unui obiect 
concret cu unul perceput anterior, a cărui imagine este stocată şi actualizată din memorie. În 
comparaţie utilizăm criterii: culoarea, forma, densitatea, lungimea etc. Este exclus să comparăm 
culoarea unui obiect cu forma altui obiect. Rezultatul comparaţiei este exprimat prin aserţiuni: 
Lacul X este mai adânc decât lacul Y. … 

Pentru completarea unui tabel comparativ se parcurg mai multe etape. 
 Comunicarea sarcinii de lucru: citiţi textul următor şi identificaţi asemănările şi 

deosebirile dintre cele două corpuri cosmice. Realizaţi pe o foaie de caiet tabelul 
de pe tablă şi completaţi-l în timp de cinci minute. 

 Activitatea individuală:  
Planetele sunt corpuri fără lumină proprie, cu dimensiuni şi mase mici, densităţi 

mari (medie 4,5g/cm3), suprafeţe solide, atmosfere nu prea extinse, care efectuează 
rotaţii lente în jurul axei proprii şi în jurul unei stele. 

Stelele sunt corpuri cereşti cu temperatură mare şi lumină proprie, de formă 
aproape sferică, alcătuite dintr-o masă de gaze la temperaturi ridicate datorită reacţiilor 
termonucleare care au loc în interiorul lor. Proprietăţile stelelor (mărime, masă, 
densitate, luminozitate, mişcare etc.) sunt multiple şi extrem de nuanţate. 

Criteriul Planetele Stelele Asemănare(A)/
deosebire(D) 

Forma Sferică Sferică  A 
Vârsta Aceeaşi într-un sistem Aceeaşi într-un sistem A 
Evoluţia Continuă Continuă A 
Temperatura Mare în centru, mică la 

suprafaţă 
Foarte mare D 

Starea de agregare Solidă Gazoasă D 
Lumina Fără lumină proprie Proprie D 
Masa Mică Mare D 
Densitatea Mare Mică D 
Mişcarea În jurul axei proprii şi în 

jurul unei stele 
 D 

 
   Activitatea frontală: voi lua de la fiecare elev câte o idee şi o voi scrie pe tablă.  

Prin completarea tabelului comparativ elevii identifică anumite criterii după care sunt 
comparate stelele şi planetele, iar pe baza analizei proprietăţilor deduc asemănările şi 
deosebirile. Informaţiile specificate în tabel în formă concisă sunt mult mai uşor de învăţat.  

 
Tabelul conceptelor 
 
Este util când se compară două sau mai multe concepte în etapa de realizare a sensului.  
 

 Durata curgerii apei Numărul 
afluenţilor 

Suprafaţa 
bazinului 
hidrografic 

Lungimea 
cursului 

Gura de 
vărsare 

Pârâu Temporar/permanent Fără afluenţi Mică Mică Simplă 
Râu Permanent Puţini Mijlocie Mijlocie Simplă 
Fluviu Permanent Foarte mulţi Foarte mare Mare Estuar sau 

deltă 
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Aceste metode sunt recomandate în cazul multor lecţii de geografie, de exemplu: 
compararea ţărilor după suprafaţă, numărul de locuitori, dezvoltare economică sau compararea 
diferitelor forme de relief din România. 

 

Bibliografie:  
Dulamă, Maria Eliza. (2002). Modele, strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii 

în geografie, Ed. Clusium, Cluj-Napoca. 
Dulamă, Maria Eliza. (2002). Strategies of Reminding Previous Knowledge, în Studia 

Universitas Babeş-Bolyai, Psychologia – Paedagogia, XLVII, nr.1-2. 
Gliga, Lucia, Spiro, J. (Coord.) (2001). Învăţarea activă, MEC, Bucureşti. 
 

 

Ştiu 
 
 
Eu pot să mă-ndoiesc de toate, 
de stele, Ceruri sau Pământ, 
dar ştiu că fără doar şi poate 
ai întrupat Sfântul Cuvânt! 
 
Ca Miel al Domnului venit-ai, 
să ştergi al lumii vechi păcat, 
căci eşti Lumină din Lumină 
şi Dumnezeu adevărat! 
 
Am fost de la-nceput cu Tine 
şi fericit că Te-am văzut 
în Noaptea Sfântă, luminată, 
când Preacurata Te-a născut! 
 
La Betleem am fost cu Tine 
când magii Ţi s-au închinat, 
când pentru jertfa-Ţi prea înaltă, 
din Ceruri Domnul ne-a iertat! 
 
Am stat atunci sub Steaua clară, 
când axul lumii-a-ncremenit, 
când îngerii slăveau Lumina 
şi clipa s-a reînnoit! 
 
Căci n-ai venit pentru distracţii, 
celebritate sau averi, 
desfrâu, hoţii sau opulenţă, 
comodităţi sau noi plăceri!… 
 

Ci doar ca să ne dai Iubirea,  
Iertarea, Mila, Pacea Ta, 
Înţelepciunea şi Curajul, 
Credinţa şi Smerenia! 
 
…Ştiu când „Te-ai rătăcit” la Templu, 
copil, creşteai frumos şi drept, 
blând şi senin, uimind cu ştiinţa 
pe cărturar sau înţelept! 
 
 
Te-am regăsit, după trei zile 
de căutare în zadar: 
„De ce Mă căutaţi aiurea, 
în casa Tatălui, sunt doar!” 
 
În apa sfântă şi curată 
de la Iordan, Te-ai botezat 
şi Ioan văzându-Te, pe dată, 
cu lacrimi Ţi s-a închinat, 
 
căci Sfântul Duh, trimis din Ceruri 
ca Porumbel, cum s-a prezis, 
Ţi-a fost Coroana de Lumină, 
desprinsă chiar din Paradis! 
 
Iar din senin cu glas de tunet: 
„Acesta este Fiul Meu 
în care Îmi găsesc plăcerea!” 
vorbea, din cer, chiar Dumnezeu! 
 
…La nuntă-n Cana Galileii, 
când Sfânta Maică Ţi-a şoptit: 
„Nu mai e vin!”, căci prea devreme 
tot vinul li s-a isprăvit, 
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Făcut-au ce le-ai spus să facă 
şi apa-ai prefăcut-o-n vin! 
Dar vin să fie acesta, oare? 
- E o minune, Vin divin! 
 
…Când Simon, pescuind pe mare, 
trăgea mereu năvodul gol, 
i-ai spus s-arunce înc-o dată, 
deşi dăduseră ocol… 
 
Şi când au tras năvodu-afară 
atât de plin, mai că plesnea, 
s-au îngrozit văzând cum barca 
aproape li se răsturna! 
 
„O, Doamne, pleacă de la mine 
căci nu-s decât un păcătos!”… 
– „De-acum vei fi pescar de oameni!” 
…astfel urmat-au pe Christos! 
 
Îmi amintesc, erai pe munte, 
mulţimile Te însoţeau, 
înţelepciunea scrisă-n stele, 
vrăjiţi cu toţii ascultau… 
 
Dar se făcuse-aproape seara, 
când ucenicii Te-au rugat 
să laşi poporul să coboare 
să-şi caute merinde-n sat! 
 
„Daţi-le voi!” – „De unde Doamne, 
căci tot ce-avem spre-a ne hrăni, 
sunt doar doi peşti şi cinci azimi, 
iar ei, cu toţi, peste cinci mii!” 
 
„Aduceţi pâinile şi peştii!” 
şi proslăvind pe Dumnezeu, 
le-ai frânt apoi în bucăţele 
hrănind pe toţi din jurul Tău! 
 
Aşa a fost! Şi n-a fost unul  
măcar, rămas nesăturat – 
douăsprezece coşuri pline, 
de resturi, s-au recuperat! 
 
Ologi, leproşi, orbi, posedaţi chiar 
doar cu-n cuvânt ai vindecat, 
văzut-am cum din morţi, pe Lazăr 
după trei zile l-ai sculat! 
 

Pe mulţi ai mântuit, o, Doamne, 
„Căci dăruind vei dobândi!” 
dar câţi dintre aceştia oare 
s-au şi întors spre-aţi mulţumi? 
 
Minuni au fost şi-o să mai fie 
cât vremea încă n-a trecut, 
însă minuni ca ale Tale, 
doar Cel de Sus, ştiu c-a făcut! 
 
Chiar dacă tot ce-nfăptuit-ai 
vor spune unii că-s poveşti, 
Ţi s-a păstrat, în scris, Cuvântul 
şi mi-e de-ajuns să ştiu că eşti! 
 
Citesc Cuvintele-Ţi de aur 
când zilele cumplit mă dor, 
când noaptea grea o simt aproape, 
îmi sunt Lumină şi-Ajutor! 
 
…În seara Cinei de pe urmă, 
în taină toţi ne-am întâlnit, 
iar când ne-ai dat pâinea şi vinul 
cu Tine ne-am împărtăşit! 
 
Ne-ai dăruit Legea cea Nouă – 
Iubirea, Veşnic Legământ,  
căci Steaua dragostei creştine 
va străluci peste Pământ! 
 
…Dar clipa cea întunecată 
printr-o vânzare a venit, 
când cei ce ieri Te aclamau,  
azi urlă: „Să fie răstignit!” 
 
Ca ieri ai fost cu noi aice, 
ai tremurat şi Te-a durut, 
când chiar ai Tăi Te-au pus pe cruce 
şi-n palme cuie Ţi-au bătut! 
 
Chiar când Te-au ridicat cu crucea, 
între tâlhari, Tu te rugai: 
„Iartă-i, Tată, căci nu ştiu ce fac!” 
dar ei scuipau atunci pe Rai! 
 
Te-aud strigându-ţi Sfânta Maică: 
”Femeie, iată Fiul Tău!” 
şi către cel mai tânăr frate: 
„Aceasta-i mama ta!”, mereu… 
 
Eram atunci în dreapta crucii, 
când mi-ai şoptit cu palid grai, 
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- căci mă rugam pentru iertare –  
„Chiar azi, vei fi cu Mine-n Rai!” 
 
Doar la sfârşit, pentru o clipă 
şi Tu, ca om, Te-ai îndoit 
strigând spre cer cu groază: „Doamne, 
Doamne, de ce m-ai părăsit?” 
 
 
Dar Dumnezeu murea cu Tine, 
muream şi noi, fără-a spera,  
deşi ne-ai spus că-acesta-i preţul 
şi-a treia zi vei învia! 
 
Ne-ai învăţat, murind, Iubirea,   
bătut, scuipat, batjocorit, 
dar lumea ai învins-o astfel, 
răbdând cu sârg pân-la sfârşit! 
 
Ai coborât în iad degrabă 
şi porţile i-ai sfărâmat 
eliberându-ne strămoşii, 
cu moartea pre moarte-ai călcat! 
 
Îndată după miezul nopţii, 
a treia zi, cum a fost scris,  
Lumina s-a întors în lume, 
chiar îngerii, Drum I-au deschis!… 
 
Te-am revăzut în Galileea 
când „Pace vouă!” ne-ai urat, 
apoi ai spus: „Luaţi Duh Sfânt!”  
şi-uşor asupră-ne-ai suflat! 
 
Ne-ai arătat rănile toate, 
să ştim că eşti în trupul Tău,  
chiar mâna-n coastă eu Ţi-am pus 
„O, Domn al meu şi Dumnezeu!” 
 
Te-am mai văzut apoi, cu toţii, 
cum blând ne binecuvântai, 
când Te-nălţai uşor spre Ceruri, 
la Dreapta Tatălui să stai!… 
 
Vei fi cu noi întotdeauna, 
nicicând nu ne vei părăsi, 
căci Sfântul Duh e-aici, aproape, 
credinţa ne-o va întări! 
 

Dar când văd, Doamne, câţi se-nchină, 
doar dacă-ajung „la greu” cumva, 
şi-apoi ne-ncrezători se-ntreabă: 
„Oare o fi, în Cer, Ceva?”,  
 
n-am să vorbesc, la fel ca tatăl 
copilului cel posedat: 
„Cred Doamne-ajută necredinţei…” 
atunci când Tu l-ai întrebat! 
 
Căci orb am fost, acum văd lumea 
şi iată pot să spun că ştiu, 
Cel ce m-a dăruit Luminii,  
e doar Iisus, frumos şi viu! 
 
Eu ştiu c-ai fost cu noi aievea, 
– cămaşa Ţi s-a tras la sorţi –  
dacă şi Tu eşti o himeră, 
atunci himere suntem toţi… 
 
Tu eşti Dreptatea, Adevărul, 
Iertarea, Mila, Dragostea, 
Cuvântul tare, Judecata, 
a Vieţii Cale, singura! 
 
Tu eşti Puterea necuprinsă, 
Stăpân Prea-nalt şi Minunat, 
Coroana plină de Lumină,  
nimic mai Sfânt şi mai Curat! 
 
Tu eşti a Cerurilor Cheie, 
al Veşniciei Magic Semn, 
a Vieţii Lacrimă Divină,  
Speranţei, ultimul îndemn! 
 
Vor trece cerul şi Pământul, 
dar tot ce-ai spus se va-mplini, 
la-Nfricoşata Judecată 
să ne-nchinăm, toţi vom veni! 
 
Căci Ţi s-a dat Toată Puterea 
în Ceruri ca şi pe Pământ, 
ştiu c-ai să vii, vremea-i aproape 
să împlineşti Sfântul Cuvânt! 
 
 

 Radu Gorj 
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GENERALIZAREA   ÎN   MATEMATICĂ 

 
Prof.  Şendroiu  Florin-Lucian 

 
           Didactica  recomandă  utilizarea  generalizării  în  predare. Ea  poate  fi  ,,nevoia,,  
organică  de  a  cunoaşte  lucrurile  în  forma  lor  generală. Capacitatea  de  generalizare  este  
indiciul  unei  gândiri  independente  şi  creatoare , al unei  bune  formaţiuni  intelectuale. 
Generalizarea  este  o  operaţie  logică , utilizată  în  formarea  noţiunilor , în  formularea  
definiţiilor , regulilor şi  legilor , în stabilirea concluziilor , în caracterizarea unor  obiecte , 
fenomene  şi  procese , constând în stabilirea trăsăturilor generale , esenţiale  şi  comune ale unui 
grup de obiecte , de fapte , de noţiuni înrudite. Este rezultatul unui amplu şi complex proces de 
gândire în  care au fost antrenate alte operaţii logice ca : analiza, sinteza, abstractizarea, deducţia 
şi comparaţia. 
         Ea se  produce invers  felului cum se produce particularizarea. Se înlocuieşte o constantă 
cu o variabilă, se  elimină  o  condiţie din ipoteză, se adaugă o condiţie la concluzie, în  felul 
acesta obţinându-se o condiţie  mai  tare, deci mai general. Există situaţii în  care  soluţia 
generală este mai simplă sau mai uşor  de găsit decât soluţia particulară. Dar…haideţi  să  
vedem câteva exemple : 

1. Să  se  calculeze    an =     .  

Soluţie:    Generalizăm  făcând     →x   .  Atunci  avem de calculat suma       . 

Vom  calcula  mai  întâi  suma      =    .  Acum  derivăm  în  raport  cu  x  şi  

obţinem:     
                                şi  înmulţind  

egalitatea  cu  x   obţinem  : 
                           .    Notând  membrul drept al egalităţii  cu  f(x)  

şi  derivând  încă  o  dată  ,  rezultă : 
     rezultă  că      

Acum  facem   x  =     şi  rezultă :        şi problema este rezolvată. 

2.  Să  se  arate  că :       . 

Soluţie :    Consider  n   →  100    , atunci  vom  demonstra prin inducţie  
                               P(n) :         , pentru     n  ≥  2 .  

Pentru  n = 2  ,  avem        adevărat. 

Presupunem  P(k)  :      (1)   ,   adevărată  şi  demonstrăm 

                               P(k+1) :     .  

Adunând  în  relaţia   (1)  în  ambii  membrii     obţinem       . 

Rămâne de arătat  că    2        2K + 1   ≤  2       4k2  +  4k  +1  

≤  4k2  +  4k     1  ≤   0     fals!. 
Înseamnă  că  nu  se  poate  aplica  inducţia !!!    Atunci  formulez  o  formă  de  inducţie  mai  
tare .. ( paradoxul  cercetătorului ) : 
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Formulez     P`(k)  :   ≤  2    ,  pentru  orice  n ≥ 2 . 

                      Pentru  n  =  2   obţinem   P`(2) :     ≤  2    adevărată. 

Analog , rămâne  de  demonstrat  că   

  .  
adevărat. 
Deci , am  demonstrat  că          şi problema este 

rezolvată  pentru  n   →  100. 
       Şi  acestea  sunt  doar  câteva exemple … Iniţiativa , gândirea  creatoare  şi  spiritul  
dumneavoastră  de  independenţă  au  şanse  de  afirmare.  Succes ! 
 

 

 
 

Aş manca… 
Prof. Popescu Teodora Ramona 

                                                                                           Liceul “C. Brailoiu”, Tărgu-Jiu 
 
Care sunt gusturile pe care le cunoaşteţi? 
Sunt sigură că toţi veţi răspunde: “ acru, amar, dulce, sărat”.  Dacă analizaţi cu atenţie întrebarea 
mai adăugaţi două gusturi: iute(picant) si astringent.  
De ce în anumite momente preferam alimente cu un gust anume? De ce “aş manca ceva 
dulce”? 
Iată răspunsul! 
Acru - este gustul energizant, hrănitor, calmant. 

- îl găsim în cătină, leuştean, măcriş, corcoduse, vişine, oţet, lămâi, păducel ; 

                                           
Sărat - gust ce exprimă starea de interes, însufleţire. 
         - consumat excesiv duce la lăcomie, prea multă iubire de sine.; 
         - alimente  sărate: măsline, roşii, brânză, gălbenele; 
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Dulce - exprimă mulţumirea, satisfacţia, însufleţirea. 
          - consumat în exces duce la  insensibilitate, îndestulare, confort. 
          - plante şi alimente dulci: pătlagina, fenicul, lemn-dulce, cereale, fructe coapte,             
lapte; 
         

                                    
Amar- detoxifiant, calmează setea, antifebril. 
         -plante şi alimente sărate: coada şoricelului, echinaceea, păpădie, pelin, castraveţi, salată 
verde; 

                                  
Picant -  antialergic, stimulează digestia, antibiotic. 

- plante şi alimente picante: mentă, piper, dafin, rozmarin, ceapa, hrean, telină, usturoi. 

                       
Astringent – calmant, hemostatic, liniştitor. 

- plante şi alimente astringente: afine, fragi, frunze de zmeur, de stejar, sunătoare, 
spanac, urzici, banane verzi; 

              
 

Îngelegem acum că starea de sănătate fizică şi emoţională ne dictează anumite preferinţe 
gustative.  
Ce parere îţi faci despre cineva care consumă în fiercare zi ceva dulce? 
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Remaniere guvernamentală – „aceeaşi Mărie cu altă pălărie” 
 

                                 I.D.C. 
 

 Se vorbeşte de aşa numita remaniere guvernamentală, 
în condiţiile în care românii clocotesc acum de mânie, 
văzându-se înşelaţi de promisiunile electorale din alegerile 
parlamentare de la sfârşitul anului 2009. Printre acei români 
m-am numărat şi eu, drept pentru care mă simt responsabil 

pentru verdictele parlamentare catastrofale din toate punctele de vedere. Îmi cer 
iertare puţinilor mei cititori că am mai făcut imprudenţa de a sprijini voluntar în 
campanie pe aceşti P.D. L - işti fie verbal fie în presa locală. Am dovedit încă o 
dată lipsă de maturitate publicistică şi evident politică. N-am ţinut seama de 
regulile jurnalistice, crezându-le ineficiente pentru viitorul lamentabil al României.  
 Această atitudine a mea şi a altora diletanţi în cele ale politicii a constituit 
diferenţa infimă de voturi care a validat victoria aceeaşi clase politice ruptă din 
vechii socialişti. Fapta este cu atât mai gravă cu cât am ştiut acest lucru şi nu l-am 
luat în seamă, impulsionat fiind de fermitatea frustraţilor politic. Ar fi trebuit să 
ştiu că dintr-un român şi altceva nu se pote naşte mare lucru…  
 Jur, puţinilor mei cititori, că subiectivismul meu politic nu se va mai ilustra 
niciodată în analizele mele politice indiferent de certitudinea sau intuiţia 
guvernamentală care va urma viitorului acestei ţari.  

 
Desemnarea în presa scrisă 

 
                       Prof. Cioabă Cristina 

 
Comunicarea şi schimbul de sensuri, semnificaţii şi mesaje sunt la fel de vechi ca şi 

societatea umană însăşi. Acestea toate sunt numite pe scurt informaţii, iar modalităţile, căile şi 
metodele de a le transmite poartă numele de comunicare. Pe parcursul istoriei, putem spune 
acum, diferă nivelul de dezvoltare informaţională.1  
 Până în anul 1859 numărul publicaţiilor în presă era relativ redus. Un studiu istoric al 
acestora l-a realizat destul de distins, marele nostru istoric Nicolae Iorga. În ţara Moldovei 
amintim ca publicaţii: Gazeta de Moldavia martie 1848 (fosta Albina Românească), Zimbrul 
(un ziar al tineretului şcoliţi la Academia Mihăileană), Steaua Dunării, România Literară, şi 
altele.. În ceea ce priveşte Muntenia publicaţia reprezentativă până în 1859 este Timpul având 
ca redactor pe G.R. Bossueceanu. Merită amintit şi Buciumul sub supravegherea lui Cezar 

                                                
1 Ioan Lascu,  Stil şi expresivitate în presa de astăzi, Ed. Scrisul Românesc, Craiova 2004, p. 17 
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Boliac cel care are o mare influenţă datorită calităţilor sale de poet liric dar şi de mare ziarist. A 
fost rulat până în 1862, până ce a fost înlocuit de Trompeta Carpaţilor (1862-1877).2 

Astfel, în primul deceniu de după 1859 numărul publicaţiilor şi ziarelor de tot felul a 
crescut, cele mai importante şi mai numeroase fiind editate în Bucureşti, noua capitală a ţării, 
unde apăreau aproape 75 %  dintre periodicele româneşti.  

De la 1866 până în 1886 apar în Gherla, prin grija domnilor Nicolae Fechete Negruţiu şi 
Teodor Petrişor Cărţile poporului român, exercitând o influenţă reală asupra părţii din neamul 
nostru care, în Maramureş şi în marginea lui, era mai mult în primejdie de a-şi pierde 
naţionalitatea.3 

Ca şi astăzi, în perioada după 1859,  cel mai bine reprezentată era publicistica politică: 
opiniile se polarizau pe măsură ce bătălia politică lua amploare.4 

„Din ce în ce mai mult, viaţa politică se refugia astfel, nu fără pagubă pentru mersul 
general al ţării, în Bucureşti, unde o populaţie flotantă, fără un caracter bine determinat trebuia 
să fie îndeosebi de periculoasă pentru soarta ziarelor viitoare în momentul, acum apropiat, când 
presa avea să depindă de gustul însuşi al publicului. Ziarul independent, ceea ce înseamnă prea 
adeseori acela care urmăreşte curentele simpatiilor şi antipatiilor generale, era să ajungă la un 
tiraj mai mare şi la o influenţă mult mai adâncă decât acelea ale foilor de partid, silite adesea a-l 
contraface, totdeauna a-l imita.”5 

 După instaurarea regimului comunist până în 
decembrie 1989, evoluţia firească a presei a fost încetinită, 
dacă nu chiar denaturată, de la obiectivele sale fireşti. De fapt 
în orice regim politic cenzura presei şi servirea intereselor 
comuniste constituia unul din obiectivele principale ale 
centralismului politic şi economic.6  
 Astăzi putem afirma cu certitudine că o societate este 
cu atât mai avansată cu cât este mai dezvoltată din punct de 
vedere informaţional. Trebuie avut în vedere că, îndeobşte, 
pe lângă referinţele la căile, modalităţile şi mijloacele de 
transmitere a informaţiei, comunicarea mai implică şi 

mesajul materialului astfel tranzitat; în acest mod comunicarea se deosebeşte la nuanţă, de 
comunicaţie/comunicaţii.7 Argumentaţia noastră poate fi sprijinită pe dictonul The medium is 
the message, (Marshall McLuhan)  Comunicarea de informaţii, care este primul scop al oricărui 
limbaj, diferă şi ea în funcţie de vechiul purtător sau de materialul care încorporează informaţia. 
Prin urmare, putem constata că avem întâi de a face cu o comunicare de tip non-verbal, iar apoi 
cu o comunicare de tip verbal. Prima utilizează diferite coduri şi sisteme de semne, care nu 
solicită direct sau exclusiv două activităţi psiho-intelectuale  specific umane: scrierea şi 
vorbirea. De pildă, informaţiile în societăţile primitive, tribale, medievale etc., se transmiteau 
îndeosebi prin semnale sonore (tobe, trâmbiţe, buciume..) sau vizuale (focuri sau fumuri în 
diverse ipostaze). Mai putem aminti aici şi codul de semnale sonore non-verbale utilizat în 
armată, până nu demult, de trompetistul regimentului sau coduri de semne pictografice, de 
exemplu codul rutier. La nivelul unor gesturi simbolice se putea vorbi de comunicare de tipul a 
dezgropa securea de război sau a fuma pipa păcii.8  

Ziarele (gazetele sau jurnalele) şi revistele (periodicele) ca modalitate de comunicare, 
indirectă, mijlocită, prin scris, au apărut mai târziu decât documentele sau cărţile tipărite. 
Difuzarea informaţiei în proporţie de masă nu a fost posibilă fără un mijloc tehnic de 

                                                
2 Nicolae Iorga, Istoria Presei Româneşti, Ed. Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 1999, p.128 
3 Ibidem, pag. 147 
4 Luminiţa Roşca Producţia textului jurnalistic, Editura Polirom, Iaşi 2004, p. 38 
5 Nicolae Iorga, op.cit., pag.161-162 
6 Ibidem, p 44 
7 Ioan Lascu, Op Cit, p.17 
8 Ibidem, p.18 
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multiplicare şi un suport, ambele adecvate scopului, acestea fiind tiparul şi hârtia imprimată. 
Manuscrisele nu s-ar fi transformat niciodată în cărţi dacă nu s-ar fi inventat tiparul, iar presa 
scrisă nu ar fi putut niciodată depăşi stadiul de gazetă de perete. Mass media, nu înseamnă decât 
mijloace de informare în masă fiind o expresie provenită din limba engleză. Deci, jurnalele şi 
periodicele au devenit astfel primele medii (mijloace) de informare în masă şi abia în anii 1920 
şi-a făcut apariţia şi primul mijloc de transmitere audio a informaţiei-radioul. La puţin timp, 
către sfârşitul anilor 1940 şi începutul anilor 1950, al treilea mediu de informare, şi mai 
perfecţionat, care le îngloba şi pe celelalte două a fost: televiziunea. Treptat s-a vorbit apoi 
despre presa scrisă şi presa audio-vizuală, a căror principală, primordială misiune rămânea 
transmiterea de informaţii. Putem afirma fără ezitare că informaţia, organizată corespunzător, 
reprezintă astăzi principalul produs mediatic. Astfel s-a ajuns să se vorbească din ce în ce mai 
mult despre o societate informaţională, adică despre o societate a cărei  funcţionare şi existenţă 
ar fi imposibile fără accesul imediat şi masiv la informaţie.9 Evident că la transmiterea 
informaţiei în presa scrisă şi presa audio-vizuală trebuie să se ţină seama de aspectul esenţial al 
textului sau de aşa numita coerenţă. Teoriile centrate pe studiile de pragmatică oferă modele 
pragmatice ale coerenţei. În acest sens, este edificator modul în care prezintă coerenţa 
cercetătorii american şi german Beaugrande şi Dressler(1981).10 Internetul, Xnet-ul, constituie 
până în prezent ultimul mijloc electronic, cel mai evoluat dintre toate, care poate admite ideea de 
societate informatizată şi unde se pot citi cu uşurinţă cărţi din aşa numitele biblioteci virtuale. 
Iată cum, de la o difuzare a informaţiei la nivel de masă s-a ajuns, doar în câteva decenii, să se 
vorbească de o difuzare globală. Acest fenomen de superglobalizare sub aspect informaţional 
reclamă o formă cât mai simplă şi mai directă de transmisie prin accesarea site-urilor. Însă este 
cât se poate de clar că aceste site-uri nu suplinesc cu nimic importanţa adevăratelor biblioteci. 
Ca să-l parafrazăm pe Constantin Stan, internetul nu face altceva decât să fie un culegător şi un 
factor de structurare a informaţiei, prin procesele de elaborare şi redactare.11  
  Presa constituie o realitate cotidiană şi puţini sunt aceia care nu sunt „cotropiţi” de 
această realitate, fie că vor sau nu, fie că ştiu sau nu. Omul modern se defineşte, printre altele, şi 
prin modul în care se poziţionează în „jocul” de influenţe pe care le generează mass-media în 
spaţiul public contemporan. Identităţile omului modern se construiesc şi între reperele mass-
media. Singurătatea lui se conturează şi în universul creat de şi în mass-media actuale. 
 De cele mai multe ori, teoriile limbii nu asimilează sau nu se apropie de viziunea 
empirică a simţului comun asupra limbii. Astfel, în mod obişnuit, limba este înţeleasă ca o 
modalitate de comunicare specifică unei comunităţi delimitate geografic (limba germană, 
dialectele chineze, etc.) sau ca un set de norme şi comportamente lingvistice (norme şcolare, 
norme academice, norme ale unor comunităţi sociale sau profesionale, capacitatea de a se 
exprima, de a se face înţeles, de a riposta, de a se socializa prin conversaţie, de a vorbi cu sine 
însuşi). De altfel, câţi utilizatori ai unei limbi există, probabil că tot atâtea „viziuni” asupra 
limbii avem.12 
 Teoriile limbii, aşa cum au evoluat de-a lungul timpului, sunt artefacte cu grad mai 
ridicat sau mai scăzut de artificialitate, luând în discuţie comunităţi lingvistice, versiuni ale 
limbii sau proprietăţi ale minţii omeneşti idealizate. Aceste idealizări sunt utile învăţaţilor pentru 
a proba o teorie sau alta. 
 O idee despre limbă care a traversat epocile a fost aceea că limba reflectă intelectul sub 
toate formele, dar este condiţionată şi de fantezia, de emoţia umană. Astfel s-a fundamentat în 
secolul al XIX-lea, o concepţie despre limbă, anume că limbile exprimă spiritul popoarelor, idee 
care a evoluat în cadrul filosofiei idealiste romantice.13 Prin „spiritul popoarelor” se înţelege 
                                                
9 Ibidem, p.18-19 
10  Luminiţa Roşca, Op. Cit. p. 53 
11 Constantin Stan, Libertate supravegheată. Tehnici de redactare, Editura Fundaţiei Meridian, col. „Meridian 
Press”Craiova 2002.  
12 Luminiţa Roşca, Producţia textului jurnalistic, Ed. Polirom, Bucureşti, 2004, pag. 13 
13 Ibidem, pag.14 
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îndeobşte psihologia popoarelor sau viziunea specifică pe care o are un popor despre lume şi 
viaţă şi care „transpare” în limba sa. 
 

În procesul comunicării, limba se concretizează în limbaje. Din această perspectivă, 
limbajul se poate defini ca formă de materializare a limbii. Procesele de concretizare a faptelor 
de limbă pot avea loc în condiţii diferite, pot avea obiective diferite şi protagonişti diverşi. De 
exemplu, convorbirea dintre doi indivizi şi comunicarea unui mesaj de către X lui Y printr-o 
scrisoare permit diferenţierea limbajelor exprimării orale de cele scrise. Sau se poate imagina 
situaţia în care martorii unui accident rutier sunt un jurnalist, un poliţist, un privitor, un elev. 
Fiind puşi în situaţia de a prezenta faptele la care au asistat, fiecare dintre cei patru martori va 
constitui texte specifice rolului asociat pe care l-a avut în relaţie cu evenimentul. Jurnalistul va 
redacta o ştire sau o relatare, poliţistul un proces-verbal, elevul o compunere şcolară, iar 
privitorul ar putea construi naraţiuni orale. Fiecare martor va relata aceleaşi fapte, dar în forme 
textuale diferite.14 Alegerea acelor forme textuale este influenţată de condiţiile extralingvistice 
în care au loc comunicarea şi de scopul acesteia. Putem afirma că formele textuale reprezintă 
concretizări ale unor comunicări definite lingvistic şi extralingvistic. 
 Limbajul jurnalistic reprezintă o modalitate specifică de selecţie şi asamblare a faptelor 
de limbă, ca o consecinţă a rigorilor impuse de o situaţie de comunicare. Această situaţie este 
generată de un cadru instituţional şi de un grup socio-profesional determinate, al căror scop este 
realizarea unei comunicări eficiente cu segmente bine marcate ale societăţii. Aşadar, condiţiile 
de manifestare specifice limbajului jurnalistic sunt: transmiterea unor mesaje scrise sau orale; - 
de către un jurnalist; - unui receptor; - în contextul unei instituţii mass-media.  
 În acest sens, se poate considera că structura limbajului jurnalistic este condiţionată de 
cititor şi de contextul în care are loc comunicarea, relaţia jurnalist – receptor instituind un cod 
specific presei.  
 Modul de funcţionare a instituţiei de presă evidenţiază unele caracteristici ale 
comunicării jurnalistice, cum ar fi: a) actul de producere al mesajelor este, în acelaşi timp, un act 
individual şi unul instituţional; b) actul receptării este unul individual; c) presiunea audienţei 
conduce către exigenţa majoră a comunicării jurnalistice: accesibilitatea mesajelor.15  

Se spune adesea, că jurnalismul este o literatură grăbită. Grăbită, pentru că realitatea nu 
are răbdare, se schimbă cu mare repeziciune, iar jurnalistului nu-i este dat răgazul elaborării 
îngrijite, îndelung şlefuite. 

Pe de altă parte, cititorul este tot atât de grăbit. Curiozitatea îl face să fie nerăbdător. El 
vrea să afle imediat ce s-a (mai) întâmplat. Ce primejdii noi îl ameninţă. Ce speranţe se 
întrezăresc. Ce soluţii la problemele sau întrebările lui apar. Simte nevoia să fie la curent şi, nu 
de puţine ori, să se relaxeze. 

Oricât de grăbită ar fi însă scriitura jurnalistică, nimic nu justifică abaterile de la regulile 
exprimării corecte, gramaticale, exacte, accesibile. 

Jurnalistul, cel puţin acela care a atins un nivel înalt de profesionalizare, a evoluat de-a 
lungul vremii de la individul veşnic grăbit, care înţelege parţial şi superficial informaţia, la 
interlocutorul redutabil al experţilor şi, în sfera jurnalismului de opinie – la poziţia de luat în 
seamă, a liderului de opinie.16  

Jurnalismul şi-a dovedit drept funcţie fundamentală, pe aceea de serviciu de 
comunicare, destinat publicului. De aici decurg responsabilităţi importante, care nu pot fi 
îndeplinite dacă sunt ignorate/deformate cu sau fără premeditare, regulile fundamentale ale 
profesiunii; reguli în colectarea informaţiei şi în punerea ei în forma cea mai adecvată, în 
folosirea unei corecte desemnări, prin raport cu evenimentul, şi cea mai 
atrăgătoare/consistentă/satisfăcătoare, prin raport  cu publicul. 

                                                
14 Ibidem, pag.18 
15 Ibidem, pag.21 
16 Cristian Florin Popescu, Manual de jurnalism, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2003, pag.220 
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Punerea informaţiei într-o formă parcurge etapele redactării unui text publicistic. De la 
alegerea cea mai potrivită a cuvintelor, la combaterea lor în enunţuri, a acestora din urmă în 
paragrafe, continuând cu alegerea unghiului, a tonului, a planului, şi terminând cu titrarea şi cu 
revizuirea/rescrierea textului, cristalizarea, şi apoi păstrarea consecventă a atitudinii autorului 
sunt de o importanţă covârşitoare. 

Întrebările care se pot formula sunt acestea: există un  stil jurnalistic? Şi dacă există, prin 
ce se distinge el? Există stilul neutru care implică o mai mare economie de mijloace şi material 
lingvistic şi, inclusiv, supraveghere mai riguroasă a redactării, deoarece accesul la obiectivitate 
comportă o mai accentuată dimensiune denotativă şi deci un mai mare efort de a se mediatiza, 
cu alte cuvinte de a fi, pe cât posibil, pe înţelesul tuturor. Observăm că stilul neutru este, cât se 
poate de mult, subordonat comunicării. Nu în ultimul rând trebuie arătat că stilul neutru se mai 
caracterizează, în afară de concizie, claritate, proprietate şi precizie a termenilor, prin demnitate. 
Demnitatea stilului s-ar decide, ca să ne exprimăm astfel, printr-o etică a acestuia, adică prin 
evitarea vehiculării acelor termeni care vin în atingere cu vulgaritatea, trivialitatea, obscenitatea 
şi pornografia. De asemenea, evitarea cacofoniilor reprezintă una din cele mai cunoscute cerinţe 
ale respectării demnităţii stilului. Efectul cacofoniei este de natura a leza eleganţa exprimării şi 
totodată simţul pudorii. Demnitatea stilului poate fi lezată şi de întrebuinţarea unor termeni 
proveniţi din diferite argouri, care fac aluzie la termeni triviali, obsceni, la pornografie, etc. 
Oricum atentatele la demnitatea stilului nu au nimic comun cu stilul neutru şi cu transmiterea 
eficientă, exactă şi rapidă, a informaţiei. Şi aceste „atentate la pudoarea cititorului” pot constitui 
tendinţe de denaturare a informaţiei prin stil.17 

Multe din caracteristicile stilului jurnalistic sunt determinate de nevoia fundamentală a 
publiciştilor de a furniza elemente noi, de a produce surprize, pentru a trezi interesul cititorului 
şi a continua o comunicare mereu ameninţată de grabă, plictiseală, suprasolicitare. Cum noutatea 
nu apare totdeauna în idei sau în informaţii, puţine şi repetitive, în sfera vieţii cotidiene, căutarea 
ineditului se transferă adesea asupra limbajului. 
 Nu e nimic nou în a afirma că la aceleaşi persoane sau la aceleaşi întâmplări vorbitorii se 
pot referi în mai multe feluri şi că selecţia unei desemnări sau a unei descrieri dintre mai multe 
posibile e o formă de manifestare a subiectivităţii în limbaj. O veche problemă teoretică a fost 
actualizată de cercetările asupra limbajului politic şi publicistic: în acest caz, alegerea unei 
„etichete” sau a alteia pentru persoane şi evenimente este uneori acceptată „ca un rezultat firesc 
al existenţei unor perspective diferite asupra aceleiaşi realităţi”, dar e mai adesea privită cu 
suspiciune, ca o formă de manipulare ( „desemnarea tendenţioasă” ). Dincolo de o zonă de 
„normalitate” relativă (stabilită într-un cadru cultural dat şi dependentă de context), desemnările 
deviante presupun o motivaţie subterană, ascunsă  şi o intenţie persuasivă. Discursurile 
occidentale asupra eticii în presă nu uită să interzică desemnările prin etnie, culoare, religie care 
pot activa stereotipuri ale prejudecăţilor etnice, rasiale etc.18   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
17 Ioan Lascu, Op Cit, p. 19-20  
18 Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală, Universitatea din Bucureşti, 2003 
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Prietenia 
 

Costea Marius Cristinel 
 

Sufletul îmi este trist şi suspină uşor 
După ale timpuri bune care niciodată nu mor, 

Suspină din greu după tine prieten arătat 
Ce azi în al lumii vălmaşeală tu singur m-ai lăsat. 

 
Regrete eterne sunt cuvinte greu de spus 

Pentru a noastră prietenie ce de mult s-a săvârşit.  
Si totuşi o fărâmă de speranţă e mai presus 

De a mea agonie ce mă lasă prabuşit. 
 

Prabuşit în amintiri de neuitat 
Ce moralul mi-l ridică neîncetat 

Şi cred că tu prieten drag 
 

  
Mă aştepti tot acolo în prag. Eternitate… ce este eternitatea? Cât durează oare ea? 

Îmi voi mai vedea oare prietenii? Cine va avea grijă de mine acum că am plecat spre eternitate? 
Şi mai ales cui îi voi mai spune eu: „Te iubesc!”? Îmi este dor deja de ai mei prieteni, de rude şi 
de viaţă, dar aceasta a fost rânduiala. Noi nu avem ce face căci Domnul a rânduit să fie aşa. 
Gândiţi-vă cât bine am făcut pe pământ şi totuşi nu a fost de ajuns, acum că mă aflu la Cer 
gândiţi-vă cât bine pot face. Mari şi minunate sunt lucrurile mâinilor Domnului, dar mai ales 
cât se bucură Domnul pentru o făptură a Sa care viaţa şi-a pus-o în slujba Lui. Ne gândim, 
atunci când suntem în viaţă la lucurile din profan, la lucrurile trecătoare, dar niciodată la 
lucrurile din Sacru, lucrurile efemere. Pierdem fiecare clipă încercând să aflăm ceva, să creem 
ceva sau să facem ceva, dar niciodată nu ne uităm la amănunte, amănunte în care am afla tot 
ce avem nevoie. Ştiţi… prima dată mi-a fost frică, aşa cum am început şi aceste rânduri, mi-a 
fost frică de întuneric, de necunoscut. Frigul şi durerea mă apăsau greu, eram învăluit într-o 
mare de întuneric, dar acum când îngerul meu păzitor ma luat sub aripile sale mă simt ca în 
braţele tale mamă. Aş avea să vă spun multe, dar ştiu că voi suferiţi pierderea mea, vă văd, vă 
veghez căci eu pre voi vă iubesc şi niciodată eu nu vă voi uita, ci mereu de sus vă voi veghea. 
Vreau doar ca nici voi să nu mă uitaţi, ci mereu să păstraţi amintirea mea vie, aşa cum eram 
eu, aşa cum voi ma-ţi cunoscut. Nu încercaţi să găsiţi un vinovat, dragii mei, oricât de mare 
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este durerea, dacă mă iubiţi ştiţi prea bine că eu nu aş fi fost de acord să arunc cu piatra în 
nimeni, voi de ce o faceţi? După cum am spus aşa a fost rânduit, vinovaţii vor fi pedepsiţi în 
Ceruri, nu de voi sau de mine. Îmi place campania care aţi lansat-o, vreau sa continuaţi cu 
mult curaj căci neauzită nu va fi. Amintirea mea va rămâne vie prin voi, nu lăsa-ţi să se 
înstingă o dată cu moartea trupului meu. Mai mult de atât nu vă pot spune câci totul vine de 
Sus, privegheaţi şi rugaţi-vă pentru mine, aşa voi şti că nu m-aţi uitat. 
 

Costea Marius Cristinel 
 
 
 

 
  

Coboară cerul 
  
Când cerul vede lumea noastră  
Când lacrimi curg peste pământ 
Se lasă-n jos pe lumea vastă 
Strivindu-ne pe rând pe rând. 
 
Când cerul vede peste ţară 
Doar întristare şi război, 

El tot mai jos, aprig coboară, 
Ne protejează chiar de noi! 
 
Când cerul vede o spărtură 
În echilibrul lumii-ntregi, 
Dispreţuindu-ne ne fură 
Lumina soarelui pe veci. 

 
                                     

 

 
Senin 

 
Senin este cerul ce curge în vale, 
Senină e viaţa ce-o ai tu acum 
Senin îţi e gândul ce-ţi merge agale 
Senin va fi totul pe drumul cel bun 
 

Când cerul albastru  îţi iese în cale 
Nu ezita ci du-te oricum, 
Mereu se arată în zarea cea mare 
Să crezi în el, în lungul tău drum. 
 

 
Prunariu Cristina 

Liceul de Muzică şi Arte Plastice, Târgu- Jiu 
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„CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE RECICLARE” 
 

  Prof. Buşe Lavinia 
Şcoala Generală Nr.1 Motru 

 
Joi, 25.02.2010, la Clubul Elevilor Motru, s-a desfăşurat activitatea educativă 

extraşcolară cu tema: „Ce trebuie să ştim despre reciclare”, organizată de profesor-diriginte: 
Buşe Lavinia cu elevii clasei a VII-a A de la Şcoala Generală Nr.1 Motru. Activitatea a avut ca 
scop consolidarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a problemelor legate de reciclarea, 
recondiţionarea şi refolosirea unor materiale din mediul înconjurător, stimularea curiozităţii 
pentru investigarea şi descoperirea soluţiilor practice de utilizare a acestora. 

Ȋn prima parte a activităţii se motivează alegerea temei proiectului iniţiat de elevii clasei 
a VII-a A cu tema „Ce trebuie să ştim despre reciclare” pentru a familiariza invitaţii cu scopul 
acestuia, apoi sunt prezentate referatele întocmite de elevi în perioada 22-24.02.2010 despre 
deşeuri, reciclare, recondiţionare şi refolosire. 

Elevii au realizat prezentări Power Point despre reciclarea anumitor materiale (hârtia, 
plasticul, metalele, sticla) şi despre importanţa reciclării. De asemenea, s-a discutat despre 
efectele aruncării materialelor folosite în locuri nepermise. Cu ocazia desfăşurării acestei 
activităţi, elevii clasei a VII-a A au amenajat un panou cu materialele şi referatele despre 
reciclare. 

 
 

            � 
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CONCURS DE ISTORIE 
                          „ISTORIA ROMÂNILOR ÎN IZVOARE” 
 
                                              EDIŢIA a III-a (27.11.2010)   

 
ORGANIZATOR: ŞCOALA GENERALĂ NR.1 MOTRU  ÎN COLABORARE CU   

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN  ŞI CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ 
 

  ARGUMENT 
 
  „Istoria este memoria genului uman, ea îi dă conştiinţa de el însuşi, de identitatea sa în 
timp” 
       George Lefebvre 
 
                                                         SCOPUL 
 

 Cultivarea şi dezvoltarea interesului pentru studiul izvoarelor istorice 
  
 
                                                        OBIECTIVE 
 

 Formarea deprinderii de a utiliza izvoarele istorice scris si nescrise 
 Familiarizarea cu tehnicile specifice muncii cu izvoarele istorice 
 Dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului istoric şi a experienţei de viaţă 
 Formarea capacităţilor de analiză si interpretare a documentelor istorice 
 Să preţuiască izvoarele istorice 
 Exprimarea părerilor personale în legătură cu diferite surse istorice 

 
 
                                                   GRUP ŢINTĂ 
   
 Concursul se adresează tuturor elevilor de gimnaziu din judeţul Gorj, dar si din judeţele 
învecinate, doritori să participe. 
 
                                                  SECŢIUNI CONCURS 
 

 Concursul de istorie pentru clasa a VIII-a 
 Concurs de referate pe teme de istorie locală 
 

 
                                              CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 

  
 Din fiecare şcoală pot participa câte trei elevi ai fiecărei clase terminale aVIII-a. 
 Concursul de referate se adresează tuturor elevilor de gimnaziu. Referatele 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
1. numele elevului, profesorului îndrumător, şcoala de provenienţă 
2. maxim 2 pagini scris cu diacritice 
3. bibliografie minim trei surse 
4. se expediază pe adresele de e-mail ale organizatorilor 
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 Înscrierile se fac la Şc. Gen. Nr.1 Motru pe bază de tabel nominal sau la adresele 
de e-mail rat_rares_2008@yahoo.com, cutzui_nc77@yahoo.com 

 Corectarea lucrărilor va fi asigurată de profesorii din şcoala organizatoare şi de 
către cadrele didactice care însoţesc elevii. 

 Subiectele vor viza capitolele din programa de istorie parcurse până la momentul 
concursului. 

 Cele mai bune referate vor fi  publicate  în revista şcolii Panta Rei şi revista 
Magazin Critic. 

 Taxa de participare la concurs este de 8 lei pentru fiecare elev şi se achită prin 
mandat poştal pe adresa Prof. Raţ Jana Daniela, Şc. Gen. Nr. 1 Motru, str. 
Minerilor, nr.3, cod 215200 până la data de 15 nov.2010 sau personal la şcoală la 
unul din profesorii organizatori. 

 Se acorda diplome şi premii pentru primii trei elevi clasaţi  la fiecare secţiune. 
 Rezultatele la acest concurs vor fii mediatizate în revista Şc .Gen Nr.1 Motru şi 

revista Magazin Critic, ambele cu ISSN, profesorii îndrumători având 
posibilitatea de a publica un articol pe tematica concursului . 

 Se acordă diplome de participare la toţi concurenţii. 
 
 

                                  PROGRAM CONCURS  
 

 
 Concursul va avea loc sâmbătă, 27 noiembrie la Sc. Gen. Nr. 1 Motru 
 Primirea candidaţilor se face între orele 8.30-9.30 
 Concursul se desfăşoară între orele 10.00-11.30 
 Vizionarea unor prezentări in Power Point realizate de elevii Şc. Gen. Nr. 1 

dedicate ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNILOR, 1 DECEMBRIE 
 Corectarea lucrărilor 
 Afişarea rezultatelor 
 Atribuirea diplomelor şi premiilor  

 
 
Prof. Raţ Jana Daniela 
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1. -Ce faci, domnule! De ce pleci? Piesa încă nu s-a terminat.  
-Tocmai de asta plec!... 
 
2. -Un ungur şi un român merg cu trenul.Ungurul ( care nu ştia să citească decât în 
ungureşte) întreabă:  
- Ce scrie pe placuţa asta de deasupra geamului?  
- Scrie: Interzis scoaterea capului pe geam (PERICOL MAJOR), răspunde 
românul.  
- Dar pe asta?  
- Acelaşi lucru pe franceză.  
- Pe asta?  
- Tot aia pe engleză.  
- Aici?  
- Tot aia pe rusă.  
- Da` pe ungureşte de ce nu scrie?  
- Pentru că la unguri nu-i interzis. 
 
3. Stiti ce inseamna PSD?  
Preşedinte în Seara de Duminică.  
Stiţi ce înseamnă PDL? Preşedinte în Dimineaţa de Luni 
 
4. Întrebare: Care este melodia preferată a lui Geoană?  
Raspuns: Dac-aş fi pentru-o zi preşedinte… 
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CONTACT 
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