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Accente policraticeAccente policraticeAccente policraticeAccente policratice    

 
1. Puşii la colŃ 

 
 Pledez, din această albă pagină, pentru noul regim al transdisciplinarităŃii. Resping ironiile 
de prost-gust ale vreunui scriitoraş de suburbie...literară şi subliniez că doar în acest mod actul 
ştiinŃific sau artistic dobândeşte atestat de permanenŃă şi se poate implica în dezvoltarea reală a 
societăŃii noastre. 
 De altfel, am reconsacrat în acest sens conceptul de ştiinŃartă, preluat de la Solomon 
Marcus, Basarab Nicolescu ş.a. Este un termen pentru care de pildă a militat Adrian Marino 
autoînsingurându-se în epocă. Memoriile ce-i apar postum la Polirom vor arunca lumea literară de 
ieri şi de azi în aer. Mituri ca Simion, Manolescu, Pleşu, Liiceanu, Patapievici se vor vedea 
spulberate. 
 În esenŃă „revolta” lui Marino atrage atenŃia că e nevoie de carte multă ca să fii un critic 
veritabil, competent şi capabil să depistezi capodopere şi noi maeştri. Lectura critică nu mai poate 
fi frunzărirea grăbită a unei cărŃi. Aşa nu se va putea fundamenta o judecată axiologică. Şi crea o 
operă proprie, de literat cu vocaŃia unui homo scriptor unic, şi a unei voci singulare. Alături unei 
personalităŃi ca Marino, o alta la fel de autoritară, şi ea pusă la colŃ de... Nicolae Manolescu: Nicu 
Steinhardt. 
 Fără comentarii! Am citit proza satirică şi virulentă dintr-o recentă apariŃie editorială a lui 
Puşi Dinulescu... „Gaşca şi diavolul. Istoria bolnavă a domnului Manolescu”. Editura Minerva, 
Bucureşti, 2009 şi mărturisesc, tonul pamfletar, dezvăluitor al unui caracter defectuos, analizat la 
sânge, pe baza unor amintiri şi constatări la purtător, probabil incontestabile, m-a uluit. Aştept 
contrareplica celui incriminat şi demascat! 
 
2. Loviturile baronilor 
 
 Actul de cultură, în România de azi, e în suferinŃă. CreaŃia artistică, cercetarea se zbat între 
limite: nesusŃinere financiară – o lege a sponsorizării debilă. 
 ImaginaŃia şi gândirea par nişte valori demodate, ciudate. Cei care le cultivă, cu un eroism 
şi o credinŃă aparent inutile, par inabili, pardon, nişte fraieri, căci în jurul lor escrocii, hoŃii sadea, 
fac averi şi le râd „filosofilor” în nas. Pragmatismul lor de rechini biruie şi pare-se va triumfa 
mereu, iar bieŃii savanŃi/arti şti îşi vor duce marginalizaŃi, tăcuŃi umiliŃi, crucea şi visurile lor de 
vizionari generoşi, altruişti. 
 Ei nu-şi pot părăsi uneltele, ei nu fac politică de gaşcă, ei nu au altceva în afară de 
moralitate şi bun-simŃ; dar nici nu întind mâna să cerşească pe la uşile închise ale mai-marilor 
timpului. Ei aşteaptă să li se recunoască necesitatea existenŃei lor în Cetate, să li se redea statutul 
deosebit: de înainte-mergători ai epocii, de înŃelepŃi şi deschizători de noi perspective. 
 Repet aşadar. Vedetele pe sticla televizoarelor sunt cei corupŃi, profitorii venali ai unui 
partid sau altul. În presa scrisă la fel: scandalurile afacerilor murdare, oculte, crimele misterioase 
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sau stupide sunt la mare preŃ, asigură o plajă largă de vănzare. Brrr! Te înfiori! Rămâi vituperat. 
Pe la noi, ca şi prin cine ştie ce colŃ de lume, provoacă „frisoanele” interesului doar mizeria etică, 
doar devierile de la lege, doar loviturile baronilor, doar îmbogăŃirile peste noapte, categoric 
frauduloase. Ci nu tratatul cutărui academician, invenŃia cutărui inginer, descoperirea cutărui 
biogenetician ş.a.m.d. 
 
3. Jurnal de facere şi corp 
 
 Mă uit prin preajmă nici mireasmă n-a mai rămas pe câmpul verde. Descumpănit de sus din 
schit coboară un călugăr. Pierde Sinele-mi orb orice nădejde c-ar mai avea vreun viitor. Umil îmi 
sorb cupa romană şi vechiul dor iar mă cuprinde. 
 Mă uit în palida oglindă. Din manuscris or să se-aprindă flăcări cu-aripi rotite-n cer. Un 
temnicer din luciu iese. Am însă alte slove – a Ńese: despre destin şi despre crin. Despre ce-a spus, 
murind Iisus. Şi despre corpu-mi opalin. 
 De facerea-mi răspund doar zeii, nu derbedeii, nu mişeii, nu cei veniŃi pe colbul şeii. Am 
datoria-mi sacră, de-a interpreta şi recrea acestei Ńări o cale nouă. Cum cerbii vin din roua ierbii, 
nu-i vom vâna tăind în două pădurea spre izvor. 
 Din apa rece, pură, plană, ieşi-va poate vreo Diană. Ne vom feri de-a o vedea. Va fi rămas 
probabil grea. Deci, eu umilu-i servitor, prinŃ de Levant ori domnitor peste vreo lume de imagini voi 
umple fin aceste pagini cu păru-i lung mirositor a caprifoi. 
 Din tot ce creşte-n arătură, din tot ce-i transliteratură, Ńâşnind spre stelele în serii, chiar 
amintirile-mi puzderii, la nesfârşit. Cuprins în zdrenŃe, din trupu-mi vor urca esenŃe. 
 Pun punct acestui text, mireni, semnând Popescu-Brădiceni. 
 
 
 

        Ion Popescu-Brădiceni 
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HIDROGRAFIA DEPRESIUNII BRADHIDROGRAFIA DEPRESIUNII BRADHIDROGRAFIA DEPRESIUNII BRADHIDROGRAFIA DEPRESIUNII BRAD    
 

Prof. Florin RaŃ 
 

Apele freatice sunt cantonate în toate unităŃile de relief începând cu cele joase, fiind mai 
dezvoltate în  zona de glacis, terase şi luncă, până în zona montană. 

Apele freatice din luncă au o mineralizare cuprinsă între 0,1 şi 3g/l. În împrejurimile 
localităŃii Brad debitele stratelor freatice sunt cuprinse între 3 şi 6 l/s. 

În zona calcaroasă sunt bine dezvoltate apele de infiltraŃie şi cursurile subterane, unele cu 
lungimi de sute sau mii de metri, izvoarele apărând în mod obişnuit la marginea zonei calcaroase 
(Platoul Poieni din Muntele Găina). 

Pe rocile eruptive din MunŃii Metaliferi acumularea e favorizată, îndeosebi, de piroclastite. 
În dealurile piemomtane, datorită fragmentării accentuate a reliefului şi a prezenŃei mantalei 

impermeabile de la suprafaŃă, apele freatice sunt slab reprezentate şi reduse ca extensiune, 
orizonturile acvifere fiind situate la mare adâncime. Profunzimea apelor freatice din dealurile 
piemontane se menŃine, în medie, între 15-25m. 

SituaŃii particulare se întâlnesc în dealurile vulcanice din împrejurimile localităŃii Brad, unde 
apele apele freatice au profunzimi de 5-8m. 

Apele de adâncime minerale şi termale sunt legate de prezenŃa fliilor de adâncime din MunŃii 
Metaliferi, de natură vulcanică. 

Aceste ape au o natură conumă şi o deosebită importanŃă curativă şi balneară, oamenii fiind 
preocupaŃi, din cele mai vechi timpuri de găsirea şi folosirea lor. 

Apele minerale sunt mai numeroase pe latura sudică a MunŃilor Metaliferi (pentru 
exploatarea apelor minerale de la Bobâlna şi Boholt funcŃionând primele staŃii de îmbuteliere din 
România-1880). 

Apele termominerale de la VaŃa de Jos sunt cantonate la contactul dintre MunŃii Metaliferi şi 
bazinetul depresionar Hălmagiu, pe stânga Crişului Alb, apărând la suprafaŃă în depozitele 
aluvionare ale luncii râului. 

În prezent se utilizează apele de la trei izvoare, două fiind captate prin foraje şi unul având 
caracter artezian. 

 
Tabel nr. 14 (izvoarele de la VaŃa de Jos) 

Izvor Adâncimea(m) Temperatura 
apei 

Debitul 
mediu 

F1 80-100 38-390 2 l/s 
F3 30-50; 100-107 38-390 0,6 l/s 
F5 0 290C 0,8 l/s 

 
Rezerva dovedită pentru cele trei surse este de: 
 224m3/zi la F1, 
60m3/zi la F3, 
259m3/zi la F5, 
543m3/zi total. 
Necesarul de apă minerală pentru o zi de tratament este de circa 100m3. 
Din punct de vedere geochimic apele sunt:  
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-sulfatate (SO4 - 420-450mg/l) 
-clorurate (Cl - 250-270mg/l) 
-sodice (Na - 290-320mg/l) 
-slab carbogazoase (CO2 - 500-550mg/l) 
-calcice (Ca - 80-105mg/l) 
-slab radioactive 
Apa minerală obŃinută din F1 este folosită în cura baleară externă într-o bază de tratament 

modernizată recent, dotată cu aparatură medicală şi instalaŃii pentru fizioterapie performante, de 
provenienŃă germană. 

Există posibilitatea dezvoltării capacităŃii de utilizare prin construirea unor bazine de 
agrement în aer liber, care să fie alimentate cu apă minerală. 

 Lacurile  
Primele lacuri antropice au fost contruite la începutul secolului al XVIII-lea în zona de 

exploatare a aurului din MunŃii Metaliferi, cel mai vechi fiind lacul Caraci, pe valea łebei, cu o 
suprafaŃă de 4,5 ha şi 3,5 m adâncime, fiind situat într-o zonă deosebit de atractivă, cu păduri de fag. 
În prezent este folosit doar puŃin pentru agrement. 

La Mihăileni au fost începute în 1987 lucrările pentru amenajarea unui lac hidroenergetic şi 
care se apropie de sfârşit abia acum, după 20 de ani, înălŃimea barajului fiind de 80 m. 

La łărăŃel (între Brad şi Crişcior), în zona decantoarelor miniere s-au format lacuri de 
acumulare pe haldele de steril, acestea fiind populate cu peşti. (Continuare în numerele viitoare). 

 
 Bibliografie: 
1. Măhăra Gh. Şi colab., (1999), „PotenŃialul turistic al bazinului hidrografic al Crişului Repede”, 
Editura UniversităŃii din Oradea. 
 2. Petrea Rodica, Pâle LuminiŃa, (1999), „ValenŃe turistice ale reliefului din bazinul Crişului Alb” , 
Analele UniversităŃii din Oradea, Geografie, Tom IX. 
3. Pop P. G., (2000), „CarpaŃii şi SubcarpaŃii României”, Editura Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca.  
4. Rus D., (1998), JudeŃul Hunedoara. Ghid turistic, Editura Sigma Plus, Deva. 
5. Tudoran P., (1983), łara Zarandului, Editura Academiei RSR, Bucureşti. 

 

 

ŞI TOTUŞŞI TOTUŞŞI TOTUŞŞI TOTUŞI …LA LUPTĂ!I …LA LUPTĂ!I …LA LUPTĂ!I …LA LUPTĂ!    

Prof. Oana - Sonia łurlea 
 
        Gata. M-am săturat! Nu mai vreau să fac nicio mişcare. E prea mult. Ce atâta zbucium? Vorba 
lui Shakespeare: « Mult zgomot pentru nimic». Refuz orice gând, orice dorinŃă de a mai face vreun 
gest, oricât de mic. Gata. Mi-a ajuns ! Pentru ce mă lupt? Că doar în Ńara -minune de acum, în 
societatea răpciugoasă în care trăim, nu cei ce muncesc contează, nu cei de valoare sau care au cât de 
cât ceva în cap, ci hoŃii, leneşii, proştii, dar care au buzunarele pline să dea în dreapta şi în stânga 
pentru a ajunge şi mai sus. Au ca model pe cei ce ne conduc şi văd că se poate şi aşa. M-am săturat 
de proştii cu gura mare, dar pe lângă faptul că sunt proşti mai şi latră ca să atragă atenŃia şi mai bine. 
N-aŃi văzut că proştii, cretinii, cei cu un singur neuron, tocmai aceia ridică tonul, şi discută şi se dau 
mari că ei au terminat nu-ştiu-câte facultăŃi (toate on-line sau la fără frecvenŃă), că au nu-ştiu-câte 
diplome care sincer nici pe post de hârtie igenică nu ar fi bune, că ei sunt, că ei dreg, de zici, dacă 
eşti ca ei, că le ştiu pe toate, doamne ce deştepŃi sunt ăştia, câte ştiu ! Când colo sunt nişte analfabeŃi 
cu diplome, aşa cum a scos şcoala românească în ultimii ani, cretini care latră ca să fie băgaŃi în 
seamă. Şi ce e cel mai trist şi grav e că se află acest tip de lătrători şi la catedră. Sistemul educaŃional 
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infect a scos pe bandă rulantă absolvenŃi de facultăŃi particulare şi de stat cu frecvenŃă redusă, fără 
frecvenŃă sau de acasă din fotoliul confortabil, on-line. Ce ştie acest absolvent de frecvenŃă redusă 
sau şi mai grav FĂRĂ frecvenŃă? Ce ştie el să predea elevilor? Sau învaŃă şi el o dată cu elevii? Şi 
atunci ce calitate mai este în stilul de predare, când profesorul respective învaŃă o dată cu ei? 
Niciodată nu am înŃeles de ce se acceptă aceste mizerii în sistemul nostru de învăŃământ. Nu se vede 
că în fiecare an elevii sunt din ce în ce mai slabi, mai nepregătiŃi, mai dezinteresaŃi? Mai lasă şi la 
catedră profesoraşi de duzină… unde o să ajungem? 
          Nu mă dau mare deloc, dar m-am săturat de gurile mari şi tonurile ridicate tocmai ale acestor 
nulităŃi care se dau mari profesori. Şi atunci mă întreb: de ce dracu m-am zbătut să fac cel mai bun 
liceu de specialitate, cea mai bună facultate pentru specialitatea aleasă, ca să ce? Să vină unu’ care 
rage tare şi să-mi spună că are nu-ştiu-câte diplome şi facultăŃi, când el nu este decât un absolvent de 
liceu cu diplome cumpărate. Atunci mă enervez cel mai rău. Şi răbufnesc. Că nu mai pot să tac. De 
obicei, oamenii simŃiŃi tac. Dar câteodată se umple paharul.  
          Domnilor de sus, ăia de la educaŃie, nu mai bine verificaŃi şi dumneavoastră întâi câtă carte 
ştie unul care vrea să-i înveŃe pe elevi şi apoi îl puneŃi la catedră? Că m-am săturat de mediocrii. 
Săracii elevi sunt şi ei bulversaŃi, câteodată corectează ei pe profesor. Şi de multe ori profesorul le 
predă noŃiuni greşite. E normal aşa ceva? Iar banii sunt aceeaşi. Şi pentru cei care muncim şi ne 
petrecem toată ziua documentându-ne şi pregătind lucruri interesante pentru copiii de la şcoală care 
ne aşteaptă ca pe profesori, nu ca pe mediocrii, şi pentru cei care stau bine-mersi pe scaun la catedră 
şi spun: timpul trece, leafa merge. 
          Suntem Ńara îngrozitoare a lui „merge şi aşa“. Suntem o naŃie delăsătoare care închide ochii şi 
se preface că n-a văzut, nu ştie nimic. M-am săturat. Când se vor lua nişte măsuri? E vorba nu de 
noi, ci de copiii noştri care au nevoie de modele adevărate, nu de nulităŃi pe post de profesori. De ce 
nu ne trezim odată şi nu facem ceva? Depinde de fiecare dintre noi! I-am lăsat pe alŃii destul să ne 
conducă, să ne spună ce să facem, cum să gândim. E rândul nostru. EducaŃia este, pe lângă sănătate, 
cea mai importantă componentă a vieŃii noastre. HaideŃi să nu ne mai batem joc de ea. HaideŃi să 
atacăm! 
 

 
 

ModalităŃi de atragere a elevilor spre actul lecturii ModalităŃi de atragere a elevilor spre actul lecturii ModalităŃi de atragere a elevilor spre actul lecturii ModalităŃi de atragere a elevilor spre actul lecturii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 Prof. Albici LuminiŃa 
 Şcoala Generală Nr.1 Motru  
 

Motto : 
,,Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini din care vei întocmi 
înŃelesul şi filozofia vieŃii.’’ M. Eminescu 
 

Din perspectiva comprehensiunii, lectura este un proces personal, activ şi holistic ce implică 
trei factori: cititorul, textul şi contextul lecturii. Modelele actuale ale înŃelegerii unui text se 
deosebesc de cele tradiŃionale fiind vorba de o schimbare majoră ce se referă la ideea că lectura nu 
mai reprezintă o receptare pasivă a mesajului textului, ci o construcŃie activă, realizată prin 
cooperarea dintre cititor şi text. Angajarea elevului în lectură presupune activarea unor structuri 
cognitive(se referă la cunoştinŃele despre limbă-lexic, sintaxă şi morfologie, despre text şi despre 
discurs-modalităŃi de structurare şi adecvare a mesajului în funcŃie de situaŃia de comunicare) şi 
structuri afective. Structurile afective se referă la atitudinea pe care elevul o are faŃă de lectură şi la 
interesele pe care şi le dezvoltă în calitate de cititor. În acest sens, J.Giasson afirma că ,,o persoană 
poate manifesta atracŃie, indiferenŃă şi chiar repulsie faŃă de lectură’’. Această atitudine poate apărea 
de fiecare dată când elevul va fi confruntat cu o sarcină ce vizează înŃelegerea unui text. De aceea, 
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unul din obiectivele importante şi mai greu de atins, în orele de limba română este modelarea 
atitudinii faŃă de lectură, faŃă de lectura calitativă care să aibă un impact deosebit şi să dobândească 
valenŃe formative în dezvoltarea caracterului şi idealurilor umane. În ceea ce priveşte soluŃiile pe 
care le oferă didactica de specialitate, acestea sunt puŃine şi lipsite de elocvenŃă astfel încât reuşita în 
acest sens depinde în mare măsură de experienŃa şi creativitatea profesorului şi de modul în care le 
îmbină pe cele deja existente. Profesorii de limba română îşi pun adeseori întrebarea: Cum s-ar putea 
realiza o verificare calitativă a lecturilor individuale?, Cum ar putea câştiga timp pentru a stimula 
activitatea independentă a elevilor sporind prin aceasta ,, pofta de lectură ” care are ca rivali-
televizorul, computerul, radioul. Pentru a-i stimula şi a-i orienta pe elevi către actul lecturii, 
profesorul are nevoie de anumite strategii didactice care să poată fi aplicate la clasă şi care să le 
ofere elevilor libertatea imaginaŃiei şi opiniei, să le stimuleze interesul pentru cunoaştere, să le 
actualizeze experienŃa de lectură şi de viaŃă. Câteva dintre  posibilităŃile pe care profesorul de limba 
română le are sunt: valorificarea lecturii extraşcolare în ore consacrate prezentării de carte; 
realizarea unor liste de lecturi suplimentare diverse în care să fie incluse şi texte non-
literare; alegerea unor texte care să fie în concordanŃă cu aşteptările elevilor; valorificarea lecturii 
inocente şi încurajarea interpretărilor de text în orele de literatură; corelarea activităŃilor de lectură 
cu activităŃi ce presupun producere de text. Profesorul trebuie să rămână un etern creator şi să 
inventeze mereu metode prin care să convingă elevii de utilitatea lecturii. În această activitate, va 
avea în vedere vârsta elevilor şi posibilităŃile lor de receptare. Pentru că gustul pentru lectură trebuie 
implementat de la vârstă şcolară mică, educatorul/învăŃătorul va trebui să le cultive elevilor gustul 
pentru lectură. Lectura oferă copilului posibilitatea de a-şi completa singur cunoştinŃele, de a le 
îmbogăŃi. Câteva din metodele pe care le-ar putea folosi învăŃătorul pentru a stimula gustul pentru 
lectură al elevilor sunt: jocurile literare (mijloace interesante care-i invită pe elevi la lectură într-un 
mod ludic), povestirea în lanŃ, citirea în colectiv, dramatizările după diferite lecturi( îi determină pe 
elevi să participe activ şi într-un mod plăcut la citirea şi redarea conŃinuturilor acestora). Cultivarea 
gustului pentru lectură se poate face şi prin formarea bibliotecii în clasă precum şi prin indicaŃii în 
formarea bibliotecii personale de acasă. Realizarea unei biblioteci în clasă presupune achiziŃionarea 
de cărŃi, implicând atât elevii, cât şi învăŃătorul/profesorul care, astfel îi pune pe aceştia  în situaŃia 
de a intra în contact direct cu cartea stârnindu-le în acest mod curiozitatea. După alcătuirea 
bibliotecii se fixează un bibliotecar-elev care va avea sarcina de a împrumuta cărŃi. Pentru a fi 
implicaŃi activ în căutarea şi citirea cărŃilor elevii sunt solicitaŃi să realizeze fişe de autor pentru 
fiecare din scriitorii pe care îi citesc. Aceste fişe cuprind date biografice, titluri de cărŃi din opera 
acestora. În acest fel vor fi stimulaŃi să caute şi alte cărŃi ale autorului respectiv, pe lângă cele deja 
cunoscute şi vor dori să meargă să împrumute cărŃi chiar de la  Biblioteca oraşului. 
 La vârsta şcolară mare, elevul trebuie să conştientizeze coparticiparea sa în actul de creaŃie 
ca o modalitate sigură de dezvoltare şi maturizare. Dialogul imaginar între cititorul-elev şi creator 
prin intermediul operei literare este o condiŃie necesară şi importantă pentru a acumula experienŃa 
lecturii şi totodată o experienŃă de viaŃă.  Pentru a-i obişnui pe elevi să citească şi să înŃeleagă ceea 
ce citesc, să valorifice cunoştinŃele dobândite prin actul lecturii, profesorul poate recurge la 
îndrumarea elevilor pentru realizarea unui jurnal de lectură (ce presupune o experienŃă a lecturii, 
manifestată în reacŃiile emoŃionale şi în reflecŃiile provocate de întâlnirea cu cartea, jurnalul oferind 
elevului şi posibilitatea de a reflecta asupra propriului proces de înŃelegere). Consider că această 
formulă didactică trebuie să înlocuiască tradiŃionalele caiete de lecturi suplimentare unde nu se 
regăsesc decât rezumate şi caracterizări copiate din prefeŃele unor cărŃi. Obişnuirea elevilor cu 
întocmirea jurnalului de lectură o consider oportună întrucât profesorul poate astfel cunoaşte care 
sunt reacŃiile provocate de lectură. Jurnalul de lectură poate să conŃină: o listă cu cărŃile pe care 
elevul le-a citit; o listă cu cărŃile pe care doreşte să le citească; pagini de lectură datate; o pagină 
liberă, la sfârşitul notaŃiilor despre text, pentru precizările profesorului. O mare atenŃie trebuie 
acordată şi concluziilor de lectură care pot fi organizate în jurul unor întrebări de tipul: Ce aŃi reŃinut 
din ceea ce aŃi citit? Ce sentimente v-a provocat lectura? Ce amintiri v-a trezit lectura? Pentru a 
verifica lectura elevilor, profesorul poate realiza o fişă de evaluare care să conŃină întrebări de tipul: 
1.Care este cea mai bună carte pe care ai citit-o în acest semestru? 2.Cum se raportează ea la cărŃile 
preferate? 3.Cum ai ales-o? 4.Ce ai aflat citind-o, despre tine, despre alŃii? 5.Ce îŃi propui să citeşti 
în continuare? 6. În ce mod îŃi influenŃează cititul, scrisul? O altă modalitate utilă este obişnuirea 
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elevilor cu întocmirea fişelor de lectură care îi ajută să reŃină informaŃii şi să-şi formeze deprinderi 
de ordonare a acestora. Orientarea elevilor către actul lecturii se poate realiza prin alcătuirea unor 
portofolii ce pot să conŃină: prezentări de carte; liste de întrebări şi răspunsuri pe marginea unui text; 
o colecŃie de citate reprezentative pentru text; rezumate; caracterizări de personaje; texte rescrise 
prin modificarea perspectivei (de exemplu povestiŃi Amintiri din copilărie de Ion Creangă din 
perspectiva prietenului lui Nică; lectura schiŃei,, D-l Goe...poate fi făcută din perspectiva unui copil 
răsfăŃat şi ştrengar sau a unui elev conştiincios); file din jurnalul de lectură; interviuri imaginare cu 
personajele; scrisori adresate personajelor; o bandă desenată ce reprezintă un episod al textului; un 
proiect de copertă al unui text. IniŃierea unor concursuri între clase pe teme literare de tipul,, Călător 
în lumea cărŃilor’’sau ,,Incursiune în literatură’’, având la bază parcurgerea unei bibilografii, 
constituie o modalitate eficientă de introducere a elevilor în lumea fascinantă a lecturii. Cercurile de 
lectură reprezintă o activitate mai mult decât plăcută în cultivarea gustului pentru lectură al elevilor 
(Li se propune elevilor realizarea unei călătorii imaginare prin satul lui Ion Creangă. La început 
fiecare notează pe fişe aşteptările acestei călătorii, fixîndu-le la tablă într-un ciorchine: „Aş dori să 
aflu cât mai mult despre viaŃa marelui scriitor”. „ Aştept să revăd locurile copilăriei scriitorului, casa 
părintească, ograda”. „ Doresc să aflu cît mai mult despre activitatea sciitorului’’.Ce l-a făcut să 
devină un  scriitor cu renume?”etc. Cercul de lectură  este totodată şi un laborator de creaŃie pentru 
elevi, căci aici îşi citesc propriile încercări literare. 
 Familia joacă un rol important în orientarea gustului pentru lectură al elevilor. S-a constatat 
că în familiile în care există dragoste pentru carte, transformarea fiecărui copil într-un cititor 
pasionat se poate face cu uşurinŃă. Exemplul personal în familie este esenŃial în îndrumarea elevului. 
În acest scop povestirea conŃinutului, comentarea unei cărŃi, în mediul familial reprezintă un foarte 
bun mijloc de dezvoltare a dragostei pentru lectură. Şcoala dirijează lectura, supraveghează 
efectuarea ei, dar deprinderea lecturii se formează nu numai în şcoală, ci şi în mediul familial. 

Lectura sporeşte nu numai cunoştinŃele despre limbă, despre texte şi despre lume, ci reuneşte 
chiar gânduri, sentimente şi trăiri. Efectele implementării lecturii se pot observa în personalitatea 
elevului care citeşte: o mai bună orientare şi dezvoltare a carierei; creşterea dorinŃei de performanŃă; 
dobândirea unor tehnici superioare de învăŃare; dezvoltarea gândirii critice; receptivitate la opiniile 
altora.     

Bibliografie: 
Cornea, P., Introducere în teoria lecturii, Bucureşti, 1998 
Pamfil, A., Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, Piteşti, 2004 

            NuŃă, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, Ed. Aramis, Bucureşti, 
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Elogiind activitatea învăŃaŃilor Şcolii Ardelene, Lucian Blaga observa că aceştia se simŃeau 

„chemaŃi să împlinească năvalnic ceea ce istoria neglijase vreme de o mie de ani”. 
Chiar dacă prin coordonatele sale de bază, această mişcare culturală pare un reflex al 

iluminismului european, „prin rădăcinile pătrunse adânc în trecut, până la primele manifestări 
ale ideii de neam, prin preluarea făcliei de lumină din mâna înaintaşilor  şi, mai ales prin 
consecinŃele profunde asupra consolidării naŃiunii romane, Şcoala Ardeleană rămâne un 
fenomen cu adevărat românesc”.  
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Între cei dintâi şi totodată cei mai de seamă reprezentanŃi ai acestui curent novator, care a 
introdus spiritul modern în ştiinŃa şi cultura noastră, se numără, fără îndoială toŃi acei cărturari 
români  din Transilvania, care, la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi începutul celui de al XIX-lea, 
s-au străduit în pofida unor imense greutăŃi, să asigure emanciparea culturală şi socială a 
românilor transilvăneni. Alături de numele binecunoscute ale corifeilor Şcolii Ardelene: S. 
Micu, Gh. Şincai, P.Maior şi I. Budai-Deleanu, se cuvine să amintim aici şi învăŃaŃi ai filologiei 
româneşti, cum sunt P. Iorgovici, R. Tempea, I. Molnar-Piuariu, V. Colos, I. Corneli, etc. 

Unul dintre obiectivele fundamentale  spre care şi-au îndreptat atenŃia reprezentanŃii Şcolii 
Ardelene a fost emanciparea culturală a tuturor românilor. Acest deziderat se putea înfăptui 
atunci mai ales prin intermediul şcolii şi al cărŃilor scrise în limba română. 

Fiind posesorii unor temeinice cunoştinŃe filologice, reprezentanŃii Şcolii Ardelene şi-au 
pus pentru prima dată în mod deliberat problema creării limbii literare. Astfel ei şi-au dat seama 
de faptul că modernizarea limbii române literare nu se poate face în afara contactului cu limba 
latină şi cu limbile romanice „surori”. 

Pentru aceasta trebuia să se înlocuiască mai întâi alfabetul chirilic, „haină împrumutată şi 
rău adaptată limbii române”, mai ales că în vremea aceea se slujeau de alfabetul latin majoritatea 
popoarelor europene, chiar şi cele care nu vorbeau limbi neolatine. Aşadar, trebuiau elaborate 
principiile ortografice, menite să faciliteze introducerea alfabetului latin în scrierea limbii 
române şi, în acelaşi timp să favorizeze unificarea limbii literare din punct de vedere fonetic. 
Pentru stabilirea acestor norme trebuiau scrise gramatici dar alături de gramatici, un rol 
fundamental în procesul de formare şi îmbogăŃire a limbilor literare îl au dicŃionarele. 

Una dintre problemele fundamentale ale oricărei limbi literare, este sporirea vocabularului 
cu termeni şi sensuri noi. Introducerea şi adaptarea neologismelor, mai ales în epoca de formare 
a limbilor culte, este o întreprindere complexă şi anevoioasă. ÎnvăŃaŃii Şcolii Ardelene au arătat 
şi aici drumul pe care trebuia să îl străbată limba română. Totodată, ei s-au străduit să creeze o 
terminologie ştiinŃifică adecvată cerinŃelor momentului istoric respectiv. 

 
Problemele de ortografie şi ortoepie în discuŃia reprezentanŃilor Şcolii Ardelene 

Ortografia limbii române este un ansamblu de reguli care stabilesc scrierea corectă a limbii 
române.  

Încă de la primul text scris în limba română care s-a păstrat „Scrisoarea lui Neacşu din 
Câmpulung (1521)” şi până în prezent, normele ortografice au trecut prin nenumărate etape. 

Filologi autentici, buni cunoscători ai istoriei limbii române, reprezentanŃii Şcolii ardelene 
şi-au propus să elaboreze un sistem ortografic românesc, bazat pe principiul etimologic. În felul 
acesta, ei sperau să apropie, până la identificare, limba română scrisă de cea latină. 

Prima încercare de a pune în practică acest punct de vedere o găsim în lucrarea „Carte de 
rogaciuni pentru evlavia homului creştin ”, tipărită cu alfabet latin de Samuil Micu, la Viena 
în 1779. La sfârşitul acestei cărŃi, Micu indică alfabetul utilizat (identic cu cel latin) şi dă unele 
explicaŃii ortografice. 

Un sistem ortografic cu litere latine bazat tot pe criteriul etimologic, dar pe larg explicat şi 
argumentat găsim în prima gramatică tipărită a limbii române intitulată „Elementa linguae 
daco-romane sive valachicae”. 

Ortografia propusă de S. Micu şi Gh. Şincai în această gramatică, era menită să asigure o 
haină cât mai „latinească” limbii române şi cerea din partea celor care s-ar fi încumetat să o 
utilizeze serioase cunoştinŃe de fonetică istoică. 

Deşi au luptat consecvent pentru înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin, primii 
reprezentanŃi ai Şcolii Ardelene şi-au tipărit cele mi importante opere tot cu vechiul alfabet, 
pentru că voiau să se facă înŃeleşi de către toŃi românii şi pentru că şi-au dat seama că vremea 
reformei ortografice totale nu sosise încă. Totuşi, de la 1800 încolo apar numeroase cărŃi scrise 
ori tipărite cu alfabet latin mai ales în Transilvania, prin care ideea abandonării scrierii chirilice 
în favoarea celei latine a câştigat un loc sigur şi definitiv în conştiinŃa intelectualilor români din 
prima jumătate a veacului al XIX-lea şi chiar în cercuri mai largi. 
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In „Elementa”, găsim formulate, pentru prima dată în mod sistematic, cele mai importante 
legi fonetice ale limbii române. Gramatica lui Samuil Micu şi Gh. Şincai are o importanŃă 
deosebită şi pentru formarea terminologiei gramaticale româneşti. Utilizând terminologia şi 
clasificările gramaticilor latineşti, mai potrivite şi mai conforme cu structura limbii române, cei 
doi autori au făcut un însemnat pas înainte faŃă de predecesorii lor, care folosiseră o 
terminologie slavonă greoaie şi o clasificare complicată.  

Lucrarea cuprinde patru capitole: I.Ortografia, II.Etimologia, III.Sintaxa, IV.Formarea 
cuvintelor, iar la sfârşit se dă un mic glosar român-latin şi câteva dialoguri. În primul capitol 
sunt expuse principiile ortografiei etimologice latinizate. 

Vrând să dovedească însă că structura gramaticală a limbii române se confundă cu cea a 
limbii latine, ei susŃin că nu avem decât două genuri: feminin şi masculin; de asemenea, se 
disting forme de viitor pentru imperativ, infinitiv şi participiu. 

 
Originea latină a limbii române 
Încă din epoca Renaşterii s-a văzut clar că limba română îşi are originea în limba latină; 

numai că atunci, din originea limbii se trăgeau concluzii şi asupra originii populaŃiei. ÎnvăŃaŃii 
care au afirmat în aceea epocă originea latină a limbii române şi originea romană a poporului 
român au fost Poggio Bracciolini şi Flavio Biondo. 

Ideea originii latine a limbii române şi a originii romane poporului român, a devenit o 
certitudine de nezdruncinat în veacurile al-XVIII-lea şi al-XIX-lea, când atât învăŃaŃi străini, 
Lorenzo Hervasiy Panduro, cât şi români: Clain, Şincai şi Maior, au scris cu competenŃă despre 
această chestiune, dovedind în mod ştiinŃific latinitatea limbii noastre. Cum însă şi în această 
vreme se făcea confuzie între originea limbii şi originea poporului, subînŃelegându-se că un 
popor nu-şi poate părăsi limba sa, cercetătorii credeau că latinitatea limbii române înseamnă şi 
romanitatea poporului român. 

A spune că româna îşi are originea în latină nu înseamnă a tăgădui prezenŃa în ea a atâtor 
elemente de altă origine. Greşeala aceasta au putut s-o facă latiniştii, nu însă lingviştii mai 
apropiaŃi de epoca noastră. „A spune că limba română este de origine latină, înseamnă a spune 
că punctul ei de plecare îl constituie limba latină şi nimic mai mult. Nu importă câte elemente de 
origine latină sunt astăzi în limba română. Importă doar faptul că această limbă s-a identificat 
cândva cu latina”. 

Aşa se face că, în limba românească, cea mai mare parte din lexicul fundamental este de 
origine latină. În lexicul fundamental românei românei au intrat apoi şi alte elemente, ca de 
exemplu: slave, maghiare, etc. Desigur că nu greşim spunând că lexicul principal dintr-o limbă 
este constituit de cuvintele cele mai întrebuinŃate. 

O statistică pe origini a elementelor lexicale ale limbii române a făcut D. Macrea în 
„Circula Ńia cuvintelor în limba română” , Sibiu, 1942. Statistica sa are în vedere limba 
română aşa cum apare ea în DicŃionarul enciclopedic ilustrat „Cartea românească”,Bucureşti, 
1932. D. Macrea constată că elementele de origine latină ale românei alcătuiesc 20,58% din 
totalul cuvintelor române, cele slave vechi 10,45%, iar cele de origine franceză 29,69%. Astfel, 
desigur, elementele de origine franceză, care ocupă un loc atât de mare în limba literară, sunt 
foarte puŃin numeroase în graiul popular. Numărul elementelor lexicale de diferite origini, 
variază, desigur şi de la o fază la alta a limbii române contemporane. O a doua statistică, făcută 
tot de D. Macrea, de această dată pe baza „DicŃionarului limbii române moderne”, Bucureşti, 
1958, a dat cifre întrucâtva deosebite: latine 20,02%, slave vechi 7,98%, bulgăreşti 1,78%, 
turceşti 3,68%, franceze 38,42%, latine neologice 2,39%, italiene 1,72%, etc. Este semnificativ 
faptul că rezultatele la care a ajuns sunt identice cu cele ale lui Haşdeu: el a constatat că 
„circulaŃia” elementelor lexicale străine, ridicându-se la aproape 80% din totalul de apariŃii, 
adică la tot atâta cât şi elementele lexicale de origine latină din limba franceză. Aceasta este cea 
mai puternică dovadă a originii latine a limbii române. 
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Dar dacă, de la Haşdeu încoace, putem întemeia ideea latinităŃii noastre pe faptul că 
elementul latin e cel mai întrebuinŃat, nu tot aşa puteau proceda cercetătorii anteriori sau 
cercetătorii străini care n-au cunoscut teoria sa. 

Trebuie să spunem deci, că, în fond latinitatea limbii române nu presupune nici 
majoritatea elementelor lexicale de origine latină din română, nici întrebuinŃarea lor foarte 
frecventă în raport cu rara întrebuinŃare a elementelor lexicale de origine latină din română  ci 
numai faptul că limba de la care s-a pornit a fost latina. 

 
Formarea limbii române  
Limba română, ca şi toate celelalte limbi romanice, s-a născut pentru că trecerea de la o 

viaŃă orăşenească intensă la o viaŃă rustică, parŃial de tip feudal, parŃial de tip gentilic, a permis, 
începând mai ales cu veacul al-V-lea e.n., manifestarea în limba latină populară a bazei de 
articulaŃie autohtone: tracică, şi dacică la noi, celtă la francezi, etc., precum şi a bazei psihice şi 
spirituale autohtone: tracică, dacică, celtă, etc. Cele mai importante schimbări sunt, însă, cele 
produse de baza materială a limbii. Ele au schimbat mult aspectul fonetic al limbii şi au obligat 
sistemul gramatical şi, în parte, şi pe cel lexical, să se organizeze altfel. Totuşi, nu trebuie 
neglijate nici schimbările lexicale produse prin adaptarea limbii latine, care exprima o cultură 
orăşenească, la o cultură rustică. Aceste lucruri au fost spuse şi până astăzi, dar nu întotdeauna 
cu o claritate sau cu specificarea necesară. 

În epoca sa de formaŃie, limba română şi-a căpătat caracterul său specific faŃă de limba 
latină, şi faŃă celelalte limbi romanice din perioada veche, care şi-l căpătau pe al lor în acelaşi 
timp. 

Evident, limba română, ca şi celelalte limbi romanice a căpătat trăsături specifice şi după 
secolul al-VII-lea; dar trăsăturile specifice ale românei căpătate până în secolele al-VII-lea şi al-
VIII-lea, sunt numeroase şi unele se regăsesc în limbile balcanice, indiferent de ce origine sunt 
ele: albaneză, bulgară, greacă,în special în primele două limbi. De aceea s-a vorbit de un 
caracter balcanic al limbii noastre; deşi se recunoaşte originea latină a limbii române, se admite, 
şi în parte cu drept cuvânt, că ea posedă un aspect balcanic. 

Asemănările limbii române cu limbile balcanice se explică, aşa cum au crezut unii 
lingvişti, prin influenŃa uneia sau unora din aceste limbi asupra românei, în special în lexic, 
destul de des şi în morfeme şi sintaxă. Dar unele din aceste asemănări se explică astfel: prin 
faptul că limba latină vorbită de vechii traci şi daci care aveau o conformaŃie a organelor 
articulatorii şi o structură psihică traco-dacă. 

 
Scrierea limbii române - Despre literele şi grupurile de sunete latine primite de noi  

fără schimbare 
Secolul al-XIX-lea se va numi în istorie cu drept cuvânt secolul naŃionalităŃilor. În el s-a 

lămurit şi se realizează ideea că popoarele sunt chemate a se întări în cercuri etnografice, 
deosebindu-şi fiecare misiunea istorică după propria sa natură. Pe lângă tezaurul comun al 
popoarelor civilizate, mai are fiecare tărâmul său aparte în care îşi dezvoltă în mod special 
individualitatea şi, separându-se aici de toate celelalte, îşi constituie naŃionalitatea sa. Astfel, se 
cere ca poporul modern să aibă o formă de stat naŃională, şi mai ales o literatură şi o limbă 
naŃională. 

Fiecare român ştie că e roman, şi în orice va face de acum înainte va căuta cu necesitate 
să se puie în legătură, pe cât va putea mai nemijlocită, cu tradiŃia latină de la care, însuşi a primit 
viaŃa sa intelectuală. 

Noi suntem viŃă latină-iaca punctul de plecare al civilizaŃiei noastre. Căci pentru români, 
limba este cea mai scumpă rămăşiŃă de la strămoşii latini, care astăzi le aminteşte încă o nobilă 
activitate şi care totdeauna le-a fost busola unică, dar sigură pentru a le păstra direcŃia dreaptă şi 
a-i feri de rătăcirea şi pierderea în mijlocul valurilor de popoare imigrante ce au bântuit Dacia 
lui Traian. 
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După limbă se îndreptă şi scrierea ; astfel, alfabetul slavon, care învălea mai mult decât 
revela limba română, Ńi pe care îl primisem numai dintr-o oarbă întâmplare externă, fu alungat 
din scrierea noastră cea nouă şi fu înlocuit prin alfabetul latin. 

Această înnoire este o urmare aşa de naturală a latinităŃii poporului nostru, încât noi nu 
trebuie să dovedim pentru ce acum scriem cu litere latine, ci adversarii ar trebui să dovedească 
pentru ce împrumutau de la străini literele lor când ştim că avem pe ale noastre? 

La această întrebare, vom răspunde apucând lucrul de la început, fiindcă numai aşa 
putem scoate întrebarea din starea confuză în care au adus-o ortografiştii noştri prin disputele lor 
asupra metodei  fonetice, etimologice, fonetico-etimologice, ş.a. 

 Multe cuvinte romane,mai ales nume proprii, se află scrise cu literele unei limbi 
contimporane, adică a grecilor şi din comparaŃia acestor semne între ele şi cu limba greacă de 
astăzi ne rezultă un mijloc de a fixa pronunŃarea latină. 

Ne-au rămas de la înşişi autorii romani notiŃe care ne explică destul de lămurit cum se 
pronunŃau câteva dintre literele latine. 

După cum se ceteşte astăzi limba latină sonul „e” are trei litere: „e, ae, şi oe”. Să-l scriem 
şi noi cu toate trei sau numai cu semnul „e”? 

Dacă cercetăm pentru ce latinii scriau diftongii „ae” şi „oe” vedem, din câteva indicii 
sigure, că aceasta se făcea fiindcă pronunŃau amândouă vocalele, „a” şi „e”, „o” şi „e”. Când 
genitivul de la familie se scria „familiae”, atunci se şi cetea familia-e, ba chiar „a” se auzea mai 
mult decât „e”; cuvântul scris „foederati” se şi citea „fo-ederati”, etc. 

Din cele arătate rezultă că, dacă găsim în  manuscripte vechi confuzie între „ae” şi „e” şi 
între „oe” şi „e”, şi „ae”, aceasta provine de la confuzia că există în însăşi pronunŃia cuvintelor 
respective şi nu numai în scris. 

Sonul „t” în scrierea latină cum se ceteşte astăzi se află exprimat în două moduri: prin „t” 
şi „th”. 

Însă „th” în pronunŃarea romanilor nu era niciodată identic cu „t” ci avea misiunea 
specială de a însemna „v” grecesc, care era un son aparte al grecilor şi deosebit de orice literă 
latină. 

Când romanii scriau theatrum, nu ceteau teatrum ci veatrum. În limba noastră însă s-a 
pierdut chiar din cuvintele greceşti sonul v, la noi nu se mai zice veatrum sau veolog; prin 
urmare th nu mai are nici o raŃiune în ortografia română ci trebuie să fie lepădat, precum le-au 
lepădat şi latinii din toate cuvintele din care n-au cetit v. 

În 1953 s-a elaborat o nouă ortografie, prin care dispărea litera „â” din alfabetul limbii 
române, scriindu-se peste tot cu „î”, inclusiv în cuvinte precum „român, România”. Această 
măsură Ńine până în 1964, când se revine la această literă pentru cuvântul „român” şi pentru 
derivatele lui. 

În 1993 Academia Română a decis revenirea la grafia cu litera „â” în locul lui „î” în 
anumite poziŃii ale cuvintelor şi la scrierea formelor: „sunt, suntem sunteŃi”, în loc de „sînt, 
sîntem, sunteŃi”. 
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TEHNICI DE EVALUARE LA LIMBA ENGLEZĂTEHNICI DE EVALUARE LA LIMBA ENGLEZĂTEHNICI DE EVALUARE LA LIMBA ENGLEZĂTEHNICI DE EVALUARE LA LIMBA ENGLEZĂ    
MULMULMULMULTIPLE TIPLE TIPLE TIPLE –––– CHOICE ITEM CHOICE ITEM CHOICE ITEM CHOICE ITEM    

 
Prof. Sulea Lavinia Ionela 
Şcoala Generală DobriŃa 

 
În cadrul procesului de învăŃământ, activităŃile de predare, învăŃare şi evaluare constituie 

elemente importante care se află într-o strânsă legătură. Orice schimbare produsă la nivelul uneia 
dintre aceste activităŃi influenŃează modalităŃi de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacŃie 
în lanŃ, care impune revenirile şi revizuirile necesare. De aceea, predarea – învăŃarea – evaluarea 
trebuie proiectate în acelaşi timp. 

Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale: 
- măsurarea rezultatelor şcolare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit (probe scrise/orale/practice, proiecte, portofolii etc.); 
- aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare şi notare, 

descriptori de performanŃă); 
- formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obŃinute în vederea 

adoptării deciziei educaŃionale adecvate. 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităŃilor prin care se colectează, organizează şi 

interpretează datele obŃinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unei 
judecăŃi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaŃional. 

Există metode tradiŃionale, consacrate de evaluare, dar şi metode noi, cunoscute ca 
alternative sau complementare, ce aduc dinamism şi varietate activităŃii de evaluare prin faptul că 
pun accentul pe individualitatea celor evaluaŃi. 

Itemi cu alegere multiplă / Multiple-choice Items 
Itemul cu alegere multiplă este format dintr-o parte iniŃială care poate avea forma unei 

întrebări, a unei directive sau a unui enunŃ incomplet, urmată de patru sau cinci răspunsuri din care 
elevul trebuiue să aleagă: 

- un singur răspuns; 
- mai multe răspunsuri bune; 
- cel mai bun răspuns; 
- singurul răspuns fals. 
Acest item este cel mai utilizat tip de itemi în testarea obiectivă. Este un mijloc util de 

predare şi testare în diferite situaŃii de învăŃare, în special a cunostinŃelor de gramatică, de vocabular, 
de fonetică etc.. 

Exemple: 
Gramatică: I hope you ......................................... us your secret soon. 
                   A. told     B. will tell   C. have told   D. would tell 
                   I wish you ........................................ us your secret soon. 
                   A. told     B. will tell   C. have told   D. would tell 
Vocabular: Are you going to wear your best ............... to the party? 
                   A. clothes     B. clothing      C. cloths        D. clothings 
                   What kind of …………is your new suit made of? 
                   A. clothes     B. clothing      C. cloths        D. clothings 
Aceşti itemi măsoară comunicarea ca atare numai rareori, dar sunt utili pentru măsurarea 

abilităŃii elevilor de a recunoaşte forme gramaticale corecte şi de a face diferenŃieri importante în 
limba Ńintă. Astfel, itemul cu alegere multiplă poate ajuta atât pe elevi cât şi pe profesor să identifice 
zonele de dificiltate ale învăŃării. 

Când constuim itemi cu alegere multiplă trebuie să respectăm următoarele principii 
generale:  

- fiecare item trebuie să aibă doar un  răspuns. Acest răspuns trebuie să fie absolut corect. 
În testele pentru verificarea vocabularului trebuie ales cel mai bun răspuns; 



MAGAZIN CRITIC 17

- se testează numai un aspect al limbii o dată; de exemplu gramatica şi vocabularul trebuie 
testate separat, dar uneori ordinea cuvintelor şi corespondenŃa timpurilor sunt testate simultan. Un 
exemplu de item impur  este:  

I never knew where ......................... 
A. had the boys gone          C. have the boys gone 
B. the boys have gone        D. the boys had gone 
- fiecare obŃiune trebuie să fie corectă din punct de vedere gramatical; 
- toŃi itemii cu alegere multiplă trebuie să fie la nivelul corespunzător celor testaŃi. 

Contextul trebuie să fie la un nivel de dificultate inferior nivelului problemei de testat. Un item 
pentru testarea gramaticii nu trebuie să conŃină alte trăsături gramaticale la fel de dificile ca 
aspectele testate; tot astfel, un item de vocabular nu trebuie să conŃină mai multe dificultăŃi 
semantice în enunŃ decât aspectele testate; 

- itemii trebuie să fie succinŃi şi clari; 
- în multe teste, itemii sunt aranjaŃi într-o ordine de dificultate crescândă, începând cu 

câŃiva itemi simpli care să-i introducă pe elevi în problemă, mai ales dacă aceştia nu sunt 
familiarizaŃi cu tipul de test care li se administrează. În orice caz, aspectele banale ale limbii nici nu 
trebuie incluse în test. 

Distractorii, sau opŃiunea incorectă, trebuie să fie plauzibili şi atractivi. Itemii trebuie 
construiŃi în aşa fel încât elevii să obŃină răspunsul corect prin selectare directă, nu prin eliminarea 
răspunsurilor incorecte. Cei mai plauzibili distractori se bazează pe: 

- greşeli din propriile teme scrise ale elevilor; 
- răspunsurile lor la teste anterioare; 
- experienŃa profesorului; 
- analiza contrastivă între limba nativă şi limba Ńintă. 
Distractorii nu trebuie să fie prea dificili şi nici să nu ceară competenŃe superioare 

răspunsului corect. Cel mai adesea se întâmplă astfel în itemii pentru testarea vocabularului. 
Este foarte important să evităm să creăm confuzie în mintea elevilor cu mai multe soluŃii 

corecte pentru fiecare item; această practică nu este recomandată. SoluŃia corectă trebuie să fie de 
aproximativ aceeaşi lungime ca şi distractorii. Acest principiu se aplică mai ales la testele de 
vocabular, de citit, de ascultat, unde există tendinŃa de a face soluŃia mai amplă decât distractorii. Se 
pot construi itemi cu alegere multiplă pornind de la texte originale/autentice de limba engleză, cum 
ar fi: articole din ziar, opere literare. 

 

    
CivilizatieCivilizatieCivilizatieCivilizatie    şşşşi periferie i periferie i periferie i periferie îîîîn Craii de Curtean Craii de Curtean Craii de Curtean Craii de Curtea----Veche Veche Veche Veche şşşşi Alexandria’s Quarter i Alexandria’s Quarter i Alexandria’s Quarter i Alexandria’s Quarter  
 
 
Prof. Lupulescu Carmen, 
Liceul de Muzica si Arte Plastice „C. Brailoiu” 
 

 
 Titlul romanului "Craii de Curtea-Veche" provine dintr-o anecdotă publicată de I. L. Caragiale 
în revista "Vatra", după cum precizează George Călinescu în "Istoria literaturii române de la origini 
până în prezent": "O ceată de mahalagii în frunte cu grecul Melanos s-a răsculat, sub mazilirea lui Gr. 
Ghica, şi a început a jefui oraşul. Melanos, cu cuca de domn în cap şi cu haine voievodale furate, trecea 
prin oraş cu «craii» lui, beat mort, călare pe măgar. Vechii crai erau deci un fel de boemi dezmăŃaŃi, 
bucureşteni, cărora le corespunde, la altă epocă, eroii cărŃii." Roman gotic, "Craii de Curtea-Veche" 
zugrăveşte nobilimea crepusculară, după cum se exprimă Şerban Cioculescu, o lume decadentă, a orgiilor 
şi a personajelor danteşti, ieşite parcă din tablourile lui Hieronym Bosch. Toate metaforele acestei lumi 
se construiesc sub semnul decadenŃei totale, al lipsei de spaŃializare a sentimentelor, orizontul intelectual 
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al personajelor limitându-se la dimensiunile lumii cu mistere a Bucureştilor, începând să fie ilustrată 
tematic pe la mijlocul secolului al XIX-lea de Pantazi Ghica sau G. A. Baronzi. ConstrucŃia romanului 
Ńine mai mult de arhitectura unei nuvele extinse, cu detalii baroce semnificative, conturând o lume 
crepusculară. Epicul propriu-zis nu există, fiind înlocuit de detaliile descriptive sau de contemplare a unei 
lumi în derivă; astfel, în capitolul "întâmpinarea crailor", scriitorul-narator participă la fanteziile celor 
trei personaje, Pantazi, Pirgu şi Pasadia, când îi întâlneşte la birtul din Covaci, în "Cele trei 
hagialâcuri" se arată modul în care personajul-narator întâlneşte pe cei trei "crai", în "Spovedanii" se 
investighează în continuare lumea birturilor bucureştene, iar în "Asfin Ńitul crailor", ultima parte, a 
patra, a romanului, sunt prezentate isprăvile eroilor în casa Amotenilor, care duc la declinul acestui trio 
insolit. Cele trei personaje aparŃin boemei deşănŃate a Bucureştilor, cu obiceiuri preluate de la fanarioŃii 
greci. Pasadia şi Pantazi, coborâŃi dintr-o nobilime locală, sunt paradoxali prin comportamentul lor, 
pentru că viciile extreme sunt combinate cu rafinamentul unei lumi "întoarse pe dos". Pirgu, spre 
deosebire de ceilalŃi doi, este de extracŃie mai joasă, o lichea declarată, cu puterea deosebită de a 
cunoaşte aceste medii corupte şi de a se folosi de influenŃa acumulată ocult. El este obsedat de dragostea 
fără reŃineri, de cântecele fără perdea, de tot ceea ce Ńine de sfera grotescului, a trivialului şi a 
caracterului josnic al fiinŃei umane. Nu e de mirare că în acest mediu corupt, al mahalalelor întunecoase, 
cu mistere gotice, destinul personajelor este fulgerător, ele dispărând la fel de repede cum au apărut. 
Taverna şi mahalaua devin două din motivele literare ale romanului, "adevaraŃii Arnoteni" fiind locuri de 
comemorare a unor adevărate orgii, punct de plecare pentru aventuri demne de romanele rocamboleşti.
 Qvartetul Alexandria este o tetralogie de romane de scriitorul britanic Lawrence Durrell, care a 
publicat între 1957 şi 1960.  
 Roman polifonic, "Justine" (1957) deschide seria celor patru cărŃi care compun "Cvartetul din 
Alexandria" (alături de "Balthazar", "Mountolive" şi "Clea"). În peisajul fantasmagoric al oraşului 
egiptean, mai multe povestiri se întrepătrund, firul narativ fiind constant întrerupt de introducerea unor 
pagini de jurnal, scrisori, referinŃe exterioare, poeme sau traduceri, lăsând impresia că textul se plasează 
undeva, în afara timpului. Captiv în labirintul ficŃional al lui Durrell, cititorul va trebui să accepte jocul 
cu textul, aceasta fiind singura cale de ieşire. Două personaje enigmatice prind contur în acest prim 
roman: Justine şi Melissa; ele sunt "cei doi poli ai axei în jurul căreia se rotesc toate imaginile, toate 
stările şi maladiile erotice ale cvartetului" (Ambrose Gordon) 
 ""Mountolive" este o bijuterie perfectă. În tetralogie se potriveşte ca o cheie în broasca, te înfiori 
când descoperi ce se ascunde îndărătul anumitor scene din cărŃile precedente, când se revelează anumite 
personaje pe care le-ai întâlnit mai înainte." (Henry Miller) "Acest grup de patru romane ("Justine", 
"Balthazar", "Mountolive" şi "Clea") este menit să fie citit ca o operă unică, sub titlul colectiv de 
"Cvartetul din Alexandria": un titlu sugestiv şi adecvat ar putea fi "un continuum de cuvinte". În 
încercarea de a găsi forma cea mai potrivită, am adoptat, ca pe o analogie de principiu, perspectiva 
relativistă. Primele trei cărŃi s-au legat într-o manieră intercalată, fiecare "înrudită" cu celelalte şi nu 
"derivată" din ele; doar ultimul dintre romane este gândit ca urmarea logică a celorlalte, el dând cheia 
dimensiunii temporale. Întregul a fost conceput ca o mănuşă aruncată formei seriale a romanului 
convenŃional: romanul saturat de timp al zilelor noastre. 
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DESPRE NUMERE IRAłIONALEDESPRE NUMERE IRAłIONALEDESPRE NUMERE IRAłIONALEDESPRE NUMERE IRAłIONALE    
 
Prof. Costescu Elena 
Şcoala Generală Runcu 
 

În concepŃia şcolii mistico-filozofice a lui Pitagora ( sec. 6 i.Hr.), numerele raŃionale erau 
considerate suficiente pentru descrierea fenomenelor naturii şi deci, şi ale geometriei. După 
pitagoricieni, toate segmentele trebuiau să fie comensurabile între ele, aşa că nu puteau accepta 
numerele iraŃionale. Legenda spune că pitagoricienii au interzis divulgarea marii teoreme a lui 

Pitagora, deoarece duce la relaŃia 2=
l

d
, într-un pătrat, o adevarată erezie! 

Şi mai povesteşte legenda, că Hippasus din Metapontum a fost acela care a transmis teorema 
oamenilor, iar pentru această faptă a fost aspru pedepsit de zei pe când călătorea pe mare, zeul 
mărilor i-ar fi scufundat corabia. 

Istoria matematicii îi va atribui însă lui Hippasus alături de descoperirea dodecaedrului 
regulat, descoperirea imposibilităŃii scrierii numerelor iraŃionale ca un raport de doua numere 
naturale. Dar nu grecii au fost primii care au descoperit numerele iraŃionale. Mesopotamienii, cu 

3000 de ani înainte de Hristos, reuşiseră să facă aproximaŃii foarte bune pentru 2 ≈ 1 + 
60

25 ≈ 1,41 

si 3 ≈ 1 + 
60

45 ≈ 1,75.  Tot ei aveau tabele cu rădăcini pătrate ale numerelor de la 1 la 60. În jurul 

anului 300 i.Hr., vechii greci cunoşteau deja rădacina pătrată  din numerele 2, 3, 4,  5,….., 17. Iar, cu  
o jumătate de secol mai devreme, Socrate într-un dialog îi arătase lui Menon, printr-o lungă 
explicaŃie, că diagonala unui pătrat cu latura egală cu 1 (deci de arie 1), este la rândul ei latura unui 
pătrat de arie 2. Teodoros din Cyrene, profesorul de matematică al lui Platon a arătat că toate 
pătratele care au aria exprimată prin unul din numerele 3, 5 ,7, 11 ,13, 17 au latura lor 
incomensurabilă cu unitatea. Un alt matematician grec, Eudoxus din Cnidos, dezvolta teoria 
incomensurabilităŃii pe o cale geometrică. 

In primul secol d. Hr., hinduşii încep şi ei să utilizeze numerele iraŃionale. Ei ştiau deja că 

5 29242 =+  şi puteau să raŃionalizeze unii numitori. Baskara(sec.12) ştia să descompună 

radicalii suprapuşi, ca de exemplu: =+ 245 32 +  şi ştia să raŃionalizeze numitorul expresiei 

35

75450543

+
+++

. 

Dar, acceptarea numerelor iraŃionale s-a făcut foarte târziu, de_abia  în secolul al XIX-lea. 
MulŃi dintre matematicieni, unii dintre ei celebri, nu s-au împăcat  deloc cu ideea că numerele 
iraŃionale nu pot fi exprimate printr-o fracŃie.  

Incă din antichitate marii matematicieni au încercat să calculeze cu precizie valoarea 
numarului π , nereuşind decât prin aproximare. De abia în anul 1882, prin cercetarile 
matematicianului Ferdinand Lindeman, numărul care a frământat mii de ani pe cei mai mari 
matematicieni ai lumii, şi-a dezvăluit adevarata identitate. Numărul π este iraŃional, de fapt 
transcendent, deoarece valoarea sa nu se poate preciza printr-o combinaŃie în număr finit de operaŃii 
aritmetice sau algebrice. Se răspunde astfel negativ la una din celebrele probleme ale antichităŃii : 
problema cuadraturii cercului.  Nu se poate construi cu rigla şi compasul un pătrat de arie 
echivalentă cu a unui cerc dat. De curând în 1989 alŃi doi americani, utilizând un calculator deosebit 
de performant au stabilit primele1011196691 zecimale ale numărului π . 

Pentru mulŃi dintre noi , însă, e suficient să reŃinem expresia: 
,,Aşa e usor a scrie renumitul şi utilul număr din carte”, în care zecimalele numarului π sunt egale 
cu numărul de litere al fiecărui cuvânt. 

Să nu uităm de un numar iraŃional, dar de aur numărul φ  de la iniŃiala sculptorului grec 
Fidias, nemuritorul creator de armonie şi frumos, echilibru şi perfectă proporŃionalitate a formelor pe 
care le –a considerat totdeauna controlate de numărul de aur. Vechii egipteni îl cunoşteau, de vreme 
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ce l-au folosit la construcŃia piramidelor. Camera regelui din Marea Piramidă stă mărturie 
nepieritoare. Scoala lui Pitagora l-a studiat şi ea, fără să-i fi atribuit acest nume. Poate că unul din 
motivele pentru care pitagoricienii şi-au ales ca simbol pentagrama (poligonul stelat cu cinci colŃuri ) 
stă în fapt că fiecare segment din această figură este în raport de aur cu segmentul mai mic cel mai 
apropiat.  

În “Elementele”, Euclid enunŃă problema: 
“Să se taie o dreaptă dată în aşa fel încât dreptunghiul cuprins de dreapta întreagă şi unul din 
segmente să fie egal cu pătratul segmentului rămas.” 

Rezolvarea acestei probleme ne duce la ecuaŃia x2-x-1=0, cu soluŃiile φ =
2

51+
 şi φ -1 =

2

51+−
, 

dintre care prima este tocmai raportul (numărul) de aur. 
Numărul  φ  este singurul număr pozitiv din care, dacă scădem unitatea ne dă inversul lui : 
 φ -1=φ -1. 
 Să fii exagerat Kepler când a afirmat că numărul de aur este unul din cele două mari comori 
ale geometriei, alături de teorema lui Pitagora? Cu siguranŃă nu, pentru că acest număr a intervenit şi 
intervine şi în pictură, arhitectură, sculptură, geometrie, muzică, biologie, chimie şi chiar demografie 
!! FrumuseŃea în versiunea vizuală este legată de acest număr încântător, cu valoarea aproximativă 
de 1.68. 
 PriviŃi un tablou care reprezintă marea. Impresia de armonie pe care raportul de aur o dă este 
evidentă. Linia care desparte cerul de apă nu-i aşezată niciodată la mijloc, ci astfel încât lăŃimile 
celor două benzi să fie în raport de aur. 
 Si dacă revenim la eternul feminin, priviŃi o femeie frumoasă ! StiŃi că proporŃiile ei ascund 
raportul de aur? Valoarea raportului dintre înălŃimea ei şi înălŃimea de la sol a ombilicului, este sigur 
φ  !!?  

        
MMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        ŞŞŞŞŞŞŞŞIIIIIIII        FFFFFFFFRRRRRRRRUUUUUUUUMMMMMMMMUUUUUUUUSSSSSSSSEEEEEEEEłłłłłłłłEEEEEEEEAAAAAAAA        EEEEEEEEIIIIIIII        

  
Prof. Sorin-Matei Todea  
Şc. Gen. Constantin Brâncuşi 
 
           Matematica este un obiect de studiu relativ greu, dacă elevul doreşte să ştie cât mai mult şi 
doreşte să rezolve o varietate cât mai mare de probleme. Acest lucru este posibil însă dacă  bagajul 
său de cunoştinŃe teoretice este cât mai mare, completat de perseverenŃă, dorinŃa de a reuşi şi nu în 
ultimul rând de dragostea faŃă de matematică.  Depinde însă şi de abilitatea cu care profesorul de 
matematică ştie să atragă şi să antreneze elevii în rezolvarea de probleme  pentru a putea aborda din 
mai multe direcŃii o problemă şi a-i găsi mai multe soluŃii . 
         Teorema lui Pitagora generalizată, torema lui Stewart, teorema medianei, patrulaterele 
inscriptibile, teoremele lui Euler şi Ptolemeu, dreapta lui Simpson, cercul lui Euler, teorema 
sinusurilor sunt câteva din noŃiunile de geometrie plană ce nu trebuie să lipsească din cunoştinŃele 
elevilor capabili şi dornici de performanŃă. 
         Voi prezenta în continuare câteva probleme ce se pot rezolva cu sau fără patrulatere 
inscriptibile, aplicaŃii ale geometriei în trigonometrie şi algebră. 
11..  În interiorul unui unghi de 600 se consideră un punct M, ale cărui distanŃe la laturile 
unghiului sunt respectiv 2 cm şi 11 cm. Să se afle distanŃa de la 
 punctul M la vârful unghiului. 
Solutia 1:  Fie P şi Q proiecŃiile punctului M pe laturile Ox respectiv 
 Oy ale unghiului xOy de 600 şi { } OxMQA Ι= . În MPA∆  dreptunghic 

 avem ( ) 030=∠Am , deci AM = 2MP = 22 cm. Rezultă că  AQ = 24 cm 
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 Din AOQ∆ dreptunghic in Q avem  OQ = AQ·tg300 = 38 cm,  

iar din teorema lui Pitagora aplicată în OMQ∆ rezultă OM = 14 cm. 
SoluŃia 2:  Fie P şi Q proiecŃiile punctului M pe laturile Ox respectiv Oy ale  
unghiului xOy de 600 .  Patrulaterul MQOP este inscriptibil ⇒ ( ) 0120=∠Mm .   
 
Cercul circumscris are diametrul OM. Fie D proiecŃia punctului Q pe  
dreapta MP. Aplicăm teorema lui Pitagora generalizată în PMQ∆  şi  

obŃinem MDPMMPQMQP ⋅++= 2222 , unde MD = QM·cos600 = 1cm 

De unde 37=QP cm. În POQ∆ , conform relaŃiei (1) 

 7
60sin2 0

==⇒
QP

R cm. 

 

22..  În ABC∆  cu ( ) 060=∠Am , fie punctul M mijlocul laturii BC si B`, C` picio arele înălŃimilor 
din B, respectiv C. 
a) Să se arate că `C̀MB∆  este echilateral;  
b) Dacă AC = b, iar B este variabil, să se determine minimul lungimii laturii `C̀MB∆ . 
SoluŃia 1:   

a) MB  ̀mediană în BCB`∆ dreptunghic în B`
2

`
BC

MB =⇒ . Analog în BCC`∆  

avem mediana 
2

`
BC

MC = , de unde C`M = B`M⇒ `C̀MB∆ isoscel. 

În CMB`∆ isoscel ( ) ( ) ( ) ( )CmMmCMBmCm ∠−=∠⇒∠=∠ 2180` 0
1  

În `MBC∆ isoscel avem ( ) ( )BmMm ∠−=∠ 21800
2  

Se obŃine astfel ( ) ( ) ( )( ) 0
21

0
3 60180 =∠+∠−=∠ MmMmMm  , deci `C̀MB∆ este echilateral. 

b) Deoarece 
2

`
BC

MB = , lungimea laturii MB  ̀este minimă atunci când lungimea laturii BC este 

minimă. Cum AC = b şi ( ) 060=∠Am  deci fixe, atunci şi punctul C` va fi fixat deoarece 
2

`
b

AC = , 

iar punctul este mobil pe dreapta AC`. Lungimea lui BC este minimă când se confundă cu 

perpendiculara CC`. Minimul cerut 
4

3

2

` bCC = . 

SoluŃia 2:   
a)Patrulaterul BCB`C` este inscriptibil deoarece ( ) ( ) 090`` =∠=∠ BCCCBBm ,  

cercul circumscris având diametrul BC şi MB` = MC` =
2

BC
= R.  

Conform teoremei referitoare la măsura unghiului cu vârful în exteriorul cercului,  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 00
0

602180``
2

``180

2

`` =∠⋅−=⇒
−=−=∠ AmCBm

CBmCBmBCm
Am  

Atunci ( ) 060`` =∠ MCBm  şi `C̀MB∆ este echilateral. 
 
3. Fie AB un diametru fix al unui cerc de centru O şi rază R, iar M un punct arbitrar pe cerc. 
Tangenta în M  la cerc taie tangentele în A şi B, respectiv în P şi Q. 
a) Să se arate că OPQ∆  este dreptunghic în O şi .2 BQAPR ⋅=  

b) Dacă ( ) 060=∠BOMm să se determine aria trapezului ABQP în funcŃie de R. 
c) DeterminaŃi aria trapezului ABQP în cazul general. 
SoluŃie: 
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a)Cum tangentele duse din acelaşi punct la cerc au aceeaşi lungime QBQM =⇒  şi PM = PA 

De asemenea MOPAOP ∠≡∠  şi QOMQOB ∠≡∠ . Vom avea 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
⇒=∠+∠=∠+∠=∠ 090

2

BOMmAOMm
QOMmPOMmPOQm OPQ∆  este 

dreptunghic 
Aplicând teorema înalŃimii în acest triunghi obŃinem ⇔⋅= MPMQOM 2  .2 BQAPR ⋅=  
 

b) Când ( ) 060=∠BOMm ⇒ 030=∠≡∠ QOMQOB şi
3

3
300 R

tgRBQ =⋅= , 

R
OM

PO 2
30sin 0

== , 360sin 0 ROPAP =⋅= şi aria trapezului este                 

.
3

34
2

3

3
3

2

1 2R
R

R
RSABQP =⋅









+⋅=  

c) Notăm ( ) α=∠BOMm . Din congruenŃele MOPAOP ∆≡∆ si MOQBOQ ∆≡∆ rezultă că  

                                            
2

2
OMPQ

SS POQABQP

⋅=⋅= .  

Cum 
2

α
tgRQB ⋅=  şi 

2

α
ctgRAP ⋅= 







 +=+=+=⇒
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αα
ctgtgRQBAPMQMPPQ = 

2
cos

2
sin

2
cos

2
sin

2
sin

2
cos

2
cos

2
sin 22

αα

αα

α

α

α

α

⋅

+
=



















+= R   

 
         Amplificând cu 2, folosind relaŃia (7) din problema 1 şi formula trigonometrică fundamentală 

obŃinem  
αsin

2 2R
SABQP = .  

      Fiindcă am văzut câteva aplicaŃii ale geometriei în trigonometrie prin deducerea formulelor de la 
problemele anterioare, să nu uităm nici frumuseŃea problemelor de algebră.  
      În acest context, în trapezul ABPQ construim OS || AP, S∈PQ şi MN || QB, N∈AB.  
Notăm AP = x şi BQ = y. 
Observăm că OS este linie mijocie în trapezul ABQP şi conform teoremei 

 liniei mijlocii în trapez
22

yx
OS

BQAP
OS

+=⇔+=⇒ ,  

adică media aritmetică a numerelor x si y. 
Din punctul a) al problemei avem  

yxOMyxOMBQAPOM ⋅=⇔⋅=⇔⋅= 22 , adică media geometrică a numerelor x si y.  

Cum OMNMOS ∠≡∠ ca unghiuri alterne interne⇒  

yx

xy

OS

OM
MN

MN

OM

OM

OS
MNOOMS

+
==⇔=⇒∆∆ 2

~
2

  adică media armonică a numerelor x si 

y. 
Comparând lungimile laturilor în triunghiurile dreptunghice ∆ SOM si∆ MON  vom avea 

BQ < MN < OM < OS < AP x
yx

yx
yx

yx
y ≤+≤⋅≤

+
⋅≤⇒

2

2
, cu menŃiunea că egalitatea are 

loc dacă şi numai dacă x = y ceea ce înseamnă că ABQP este dreptunghi. 
„Matematica este muzica raŃiunii.” 

James Sylvester 
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Neoliticul dezvoltat în Banatul monNeoliticul dezvoltat în Banatul monNeoliticul dezvoltat în Banatul monNeoliticul dezvoltat în Banatul montantantantan    
Prof. RaŃ Jana Daniela 
Şcoala Gen Nr. 1 Motru, Gorj 
 

 Cultura Vin ča 

 Un rol deosebit de important pentru geneza neoliticului dezvoltat din regiunea dunăreană, l-a 
jucat cultura Vinča, care a primit această denumire după descoperirile din localitatea eponimă, 
termen care s-a impus şi prin claritatea evoluŃiei şi a excelentei publicări a materialului, datorită 
monografiei lui M. M. Vasić.191 
 Cultura Vinča este una dintre culturile cele mai răspândite şi care a jucat rolul cel mai 
important, după cultura Starčevo-Criş, dintre civilizaŃiile sudice ce au sosit în zona montană a 
Banatului. 
 Aria de răspândire a acestei civilizaŃii cuprinde: parte din Macedonia, Kosovo-Metohje, 
Serbia, Bosnia, parte din CroaŃia, nord-vestul Bulgariei, Oltenia, Banat, Vojvodina, sudul Ungariei şi 
Transilvania.192 
 De-a lungul evoluŃiei sale în spaŃiul balcano-dunăreano-carpatic, cultura Vinča cunoaşte în 
timp şi în spaŃiu, mai multe grupe, variante sau aspecte. 
 Datorită cercetărilor intense care au avut loc asupra acestei culturi pe teritoriul Ńării noastre, 
s-a creat un adevărat hăŃiş de termeni şi denumiri în funcŃie de zona geografică a Ńării. 
 Pentru Transilvania, cea mai cercetată staŃiune a fost cea de la Turdaş, care a născut o 
puternică efervescenŃă în rândul cercetătorilor, care s-au orientat spre diferite terminologii. N. 
Vlassa, în urma săpăturilor de la Tărtăria, foloseşte pentru straturile de aici următoare terminologie: 
nivelul I = Turdaş, nivelul II = Turdaş-Petreşti, iar fazele vechi ale culturii Turdaş nu se deosebesc 
de cele ale culturii Vinča; Hortensia Dumitrescu şi Iuliu Paul susŃin o sosire mai târzie a culturii 
Vinča în Transilvania, folosind termenul de Turdaş, iar Eugen Comşa consideră că sosirea în 
Transilvania a purtătorilor culturii Vinča are loc la momentul fazei ZorlenŃu Mare.193 
 Pentru zona bănăŃeană, în urma cercetărilor de la Liubcova şi ZorlenŃu Mare, Eugen Comşa 
propune o terminologie originală a culturii Vinča: faza OrniŃa, faza OrniŃa vest şi faza ZorlenŃu 
Mare.194 
 Pentru materialul arheologic din zona de nord a Banatului a fost introdus termenul de cultura 
Banatului, care se referă la un fenomen de sinteză între Körös – Vinča – Tisa şi pe care l-au adoptat 
cercetători ca H. Dumitrescu, M. Petrescu-DâmboviŃa, I. Banner, D. Berciu, E. Comşa, N. Vlassa, 
Ida Kutzian.195 
 Cultura Banatului se răspândeşte în vest până la Tisa, în est până la CarpaŃi, având trei 
grupe: grupul ParŃa pe Timiş, grupul BucovăŃ în zona păduroasă, aspectul Pişchia între Bega veche 
şi Mureş, grupul sau aspectul Mateijski Brod.196 
 Cultura Vinča are origine sudică şi apare în zona Banatului montan ca o civilizaŃie gata 
formată, diferită de Starčevo Criş, şi care se încadrează pe un plan mai larg în fenomenul 
chalcoliticului-balcano-anatolian197.  
 Pentru evoluŃia acestei culturi, s-au propus diferite sisteme cronologice: Fr. Holste stabileşte 
după criterii tipologice cinci faze, notându-le cu litere de la A la E; Vl. Milojčić păstrează încadrarea 
lui Holste şi defineşte fiecare etapă în parte; M. Garašanin foloseşte o terminologie care include şi 
aria turdăşeană, notând faza veche cu Vinča-Turdaş I şi II, iar faza recentă cu Vinča-Pločnik I-II; J. 

                                                   
191 idem, Neoliticul Banatului, p.71 
192 idem, Tipologia şi cronologia culturii Vinča în Banat,în, Banatica, 2, 1973, p.25;  idem, Neoliticul Banatului,  p.75 
193 idem,Tipologia şi cronologia,…. p.27-28; idem, Neoliticul Banatului, p.70-71 
194 E. Comşa, ConsideraŃii cu privire la cronologia relativă a culturilor neolitice din preajma Dunării şi nordul 
Peninsulei Balcanice,în, Drobeta, 1, 1974, p.21; idem, ConsideraŃii cu privire la complexele neolitice din preajma 
Dunării în sud-vestul României,în, SCIV, 16, 3, 1963, p.545-551 
195 Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului. p.71; idem, Cultura Vinča A în Banat,în, ActaMN, 7, 1970, p.474-475 
196 idem, Cultura Vinča în România, Timişoara, 1991, p.18 
197 ibidem, p.5; idem, Neoliticul Banatului, p.72 
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Korošec combină diviziunile lui Vasić şi utilizează unele separări de la Holste şi Miloj čić; 
Dimitrijević merge pe linia lui Milojčić şi defineşte fazele D1 şi D2.198 
 În lucrarea sa Neoliticul Banatului, Gh. Lazarovici foloseşte sistemul propus de Holste şi 
Miloj čić, dar se bazează pe interpretarea descoperirilor de la Gornea pentru faza Vinča A, Balta-
Sărată, ZorlenŃu Mare şi Liubcova pentru faza Vinča B, ParŃa, BucovăŃ şi Chişoda pentru fenomenul 
de interferenŃă Vinča-ceramica liniară, deci menŃine periodizarea generală în patru faze (A, B, C, D) 
subdivizate în A-A1, A2, A3; B-B1, B1/B2, B2; pentru fenomenul de retardare B2/C.  
 Cele mai importante staŃiuni cercetate din Banatul montan unde s-au descoperit materiale 
vinčiene sunt: Liubcova, Gornea, ZorlenŃ, Balta-Sărată, Ohaba Mâtnic, Ruginosu.199 
 Cea mai timpurie prezenŃă a comunităŃilor vinčiene pe teritoriul României a fost atestată 
stratigrafic la Liubcova-OrniŃa, unde un nivel Starčevo-Crişde la începutul fazei IIIB este suprapus 
direct de o locuire Vinča A1., ceea ce dovedeşte că apariŃia noilor comunităŃi în zona  Clisurii s-a 
petrecut într-un moment corespunzător subfazei Starčevo-CrişIIIB. 200 
 Stratigrafia sitului numără cinci nivele dintre care nivelul V aparŃine culturii Starčevo Criş, 
nivelurile IV-III aparŃin culturii Vinča faza A şi începutul fazei B, iar nivelurile II-I aparŃin culturii 
Vinča faza C.201 
 Stratigrafia staŃiunii măsoară cca. 3m în zonele în care atinge cea mai mare profunzime.202 
 Aşezarea de la Gornea-CăuniŃa de Sus are o stratigrafie care măsoară în zona centrală 
depuneri de peste un metru, caracteristice fazei Vinča A, iar la suprafaŃa stratului de cultură se 
întâlnesc pe lângă elemente Vinča A3 şi elemente de sinteză Starčevo IV. 203 
 La Balta-Sărată, stratul de cultură măsoară între 1-1,40m cu depuneri care încep din faza A3 
a culturii Vinča, se constată două nivele de locuire care încep în faza B1 şi încetează în faza B2.204 
 Grosimea stratului de cultură de la ZorlenŃu Mare variază între 1,10 – 1,20m, în zona 
centrală a staŃiunii şi coboară, în unele complexe de locuit, până la 3 – 3,2m, iar materialele 
descoperite durează din faza Vinča B1 până la începutul fazei C.205 
 StaŃiunea de la Ruginosu are două nivele de cultură ceea ce denotă o locuire de la sfârşitul 
fazei B1 până în faza C, iar în vecinătatea aşezării centrale se constată fenomene de retardare.206 
 Cele mai timpurii materiale de la Ohaba-Mâtnic-Dealul cu păpuşi, sunt de fază B1, foarte 
probabil un proces de retardare culturală; stratul de cultură are o grosime de 0.40m şi un singur nivel 
de călcare.207 
 Materiale arheologice care se încadrează în faza B a culturii Vinča s-au mai descoperit la 
Caransebeş-łiglărie, iar la Caransebeş-Valea Cenchii s-au descoperit materiale care au trăsăturile 
fenomenului de retardare. 

 
 

 
 
 
 

                                                   
198 idem,Neoliticul Banatului, p.77 
199 ibidem, p.78; idem, Unele probleme ale neoliticului în Banat,în, Banatica, 1, 1971, p.24; idem, Cultura Vinča în 
România, p.22-24 
200 S.A.Luca, Liubcova-OrniŃa, p.14-15 
201 ibidem, p.14; idem, în, Cultura Vinča în România, p.22-23 
202 idem,Liubcova-OrniŃa,p.14 
203 Gh. Lazarovici, în, Cultura Vinča în România, p.21-23; idem, Neoliticul Banatului, p.78 
204 idem,în,CulturaVinča în România, p.27-28;  Liviu Groza, Aşezarea neolitică de la Balta-Sărată,în,Banatica, 1, 1971, 
p.61-65; Dana Bălănescu, Plastica antropomorfă din aşezarea neolitică de la Caransebeş-Balta-Sărată, în,St.Com.Car., 
1982, p.113 
205 Gh.Lazarovici,în Cultura Vinča în România, p.28-29; idem, Neoliticul Banatului, p.78 
206 idem, Neoliticul Banatului, p.79 
207 ibidem; idem, Cultura Vinča în România, p.29-30 
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MODIFICĂRI ŞI ADĂUGIRI ÎN DICłIONARUL LIMBII ROMÂNEMODIFICĂRI ŞI ADĂUGIRI ÎN DICłIONARUL LIMBII ROMÂNEMODIFICĂRI ŞI ADĂUGIRI ÎN DICłIONARUL LIMBII ROMÂNEMODIFICĂRI ŞI ADĂUGIRI ÎN DICłIONARUL LIMBII ROMÂNE    
ALTE INTERVENłII ÎN DICłIONARUL PROPRIUALTE INTERVENłII ÎN DICłIONARUL PROPRIUALTE INTERVENłII ÎN DICłIONARUL PROPRIUALTE INTERVENłII ÎN DICłIONARUL PROPRIU----ZISZISZISZIS    
 
Prof. Talianu Elena-Gabriela 

 
IndicaŃii de uz 

 
Inventarul DOOM2 conŃine peste 62.000 de cuvinte. S-au păstrat cea mai mare parte a 

intrărilor din DOOM1, adăugându-se indicaŃii de uz la cuvintele care nu aparŃin limbii literare 
actuale: a aburca (pop.), babaros (arg.), baboşă (reg.), colonelă (înv., rar), gagică (fam.), iactanŃă 
(livr.), odicolon (înv., pop.) etc. 

Modific ări  
Prin intervenŃii mai mult sau mai puŃin punctuale operate în corpul dicŃionarului s-au 

modificat o serie de recomandări ale DOOM1:  
 - scrierea şi/sau pronunŃarea unor împrumuturi:  dumping, antidumping [(anti)damping], nu 
[(anti)dumping]; knockdown [knocdaǔn/nocdaǔn] şi knockout [knocaǔt/nocaǔt], nu cnocdaun, 
cnocaut; categoria formaŃiilor cu -men împrumutate din engleză sau din franceză (care nu mai sunt 
scrise cu -man): congresmen, pl. congresmeni; recordmen, pl. recordmeni; tenismen, pl. tenismeni 
(cf. şi femininele recordmenă, tenismenă, formate în româneşte) etc.;  
 - unele forme flexionare:  
  - a continua are, conform normei actuale, la indicativ  şi conjunctiv prezent, 
persoana I singular, forma (să) continui (nu (să) continuu), ca şi la persoana a II-a singular, după 
modelul unor verbe în -ia (ca a apropia);  
  - a mirosi are la indicativ prezent, persoana a III-a plural,  forma (ei) miros (nu (ei) 
miroase);  
 - s-au admis, atât la cuvinte vechi, cât şi la cuvinte mai noi, unele forme ca variante literare 
libere: astăreală / astereală, becisnic / bicisnic, cearşaf / cearceaf, chimiluminiscenŃă / 
chimioluminescenŃă, corijent / corigent, delco / delcou, diseară / deseară, fierăstrău / ferăstrău, 
filosof /filozof, luminiscent / luminescent, muschetar / muşchetar, pieptăn / pieptene, polologhie / 
poliloghie, tumoare / tumoră;  
 - s-au eliminat unele forme sau variante, recomandând (numai) acciză, astm, azi-noapte, 
carafă, chermeză, chimioterapie, container, crenvurst, a dăula, de-a-ndăratelea, a dispera, fiică, a 
fonda, israelian, lebărvurst, luminator, machieur, machieuză, maseur, maseuză - ca şi cozeur, 
dizeur, dizeuză -, marfar, magazioner, mesadă, pricomigdală, zilier, nu (şi) acciz, astmă, as-noapte, 
garafă, chermesă, chemoterapie, conteiner, de-a-ndăratele, a dehula, a despera, crenvurşt, fiică 
[f ĭică], a funda, izraelian, lebervurşt, luminător, machior, machieză, masor, mărfar, magaziner, 
misadă, picromigdală, ziler etc.; 
 - s-a admis existenŃa la unele nume compuse de plante şi de animale, de dansuri populare, de 
jocuri ş.a. a formei nearticulate şi a flexiunii:  abrudeanca (dans), neart. abrudeancă, g.-d. art. 
abrudencii;  
 - s-au considerat (formal articulate  şi) de genul masculin (nu neutru, cum este cuvântul de 
bază), numele de plante sau de animale compuse de tipul acul-doamnei (plantă) s. m. art., degeŃel-
roşu;  
 - „epitetele”  referitoare la persoane au fost considerate de ambele genuri, nu numai 
masculine: bâlbâilă s. m. şi f.;  
 - s-a admis, printre altele, existenŃa unor forme de singular la nume de popoare vechi 
(alobrog), de specii animale şi vegetale (acantocefal) ş.a.;  
 - s-a considerat că substantivele provenite din verbe la supin nu au în general plural şi s-au 
tratat separat locuŃiunile formate de la ele: ales s. n.; alese (pe ~) loc. adv.;  
 - s-au respectat, pentru numele şi simbolurile unităŃilor de măsură, prevederile sistemelor 
internaŃionale obligatorii/normelor interne stabilite de profesionişti: watt-oră cu pl. waŃi-oră, nu 
wattoră, pl. wattore;  

 - s-a schimbat încadrarea lexico-gramaticală a unor cuvinte:  
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   -sunt considerate locuŃiuni pronominale de politeŃe1 (şi nu secvenŃe 
formate din substantiv + adjectiv pronominal posesiv sau pronume personal în genitiv) tipurile 
Domnia Ta, ExcelenŃa Voastră, ÎnălŃimea Voastră etc., deşi formaŃiile sunt analizabile, deoarece 
acordul predicatului cu aceste secvenŃa folosite ca subiect nu se face cu persoana a III-a, ca în cazul 
substantivelor, ci cu persoana la care se referă, de ex. cu persoana a II-a: ExcelenŃa Voastră veŃi fi 
primit de preşedintele Ńării.  
   - bun-platnic, rău-platnic, ca şi viŃă-de-vie ş.a. (considerate, probabil, de 
autorii DOOM1 îmbinări libere şi de aceea neinclus în dicŃionar), sunt socotite compuse;  
   - uite este considerat interjecŃie, şi nu formă verbală2 ş.a. 

Adăugiri  
 S-au adăugat cca 2.500 de cuvinte:  
 - împrumuturi  din latină şi din diverse limbi moderne, (re)intrate în uz, majoritatea din 
engleză, dar şi din franceză, spaniolă etc., marcate ca angl(icisme), fr(anŃuzisme), hisp(anisme) etc.: 
acquis, advertising, airbag, broker, cool, curriculum, dealer, gay, hacker, item, jacuzzi, macho, 
trend etc.;  
  Includerea în DOOM2 a unor împrumuturi recente neadaptate, mai ales anglo-
americane, nu trebuie interpretată ca o recomandare a tuturor acestora. Ea se bazează pe ideea că, 
dacă folosirea lor nu poate fi împiedicată, iar unele dintre ele Ńin de o modă ce poate fi trecătoare, 
ignorării problemei - care lasă loc greşelilor - îi sunt preferabile înregistrarea formelor corecte din 
limba de origine şi sugerarea căilor pentru posibila lor adaptare la limba română. Viitorul va decide 
care dintre aceste cuvinte vor rămâne, asemenea atâtor împrumuturi mai vechi, şi sub ce formă 
anume, şi care vor dispărea.  
 - cuvinte existente în limba română, dar care, din diverse motive, lipseau din DOOM1 (unele 
intrate în limbă sau devenite uzuale după elaborarea acestuia):  
  - a accesa, acvplanare, aeroambulanŃă, aeroportuar, alb-negru, alb-argintiu, anglo-
normand, aurolac, a se autoacuza, autocopiativ, blocstart, cronofag, dublu-casetofon, electrocasnic, 
a exînscrie, extra adj. invar., gastroenterolog, giardia, heliomarin, metaloplastie, neocomunism, 
neoliberal, policalificare, politolog, preaderare, primoinfecŃie, proamerican, sociocultural, super 
adj. invar., teleconferinŃă, a tracta, ultra adj. invar. etc.;  
  -  compuse absente din DOOM1: à la, alaltăieri-dimineaŃă, mâine-dimineaŃă; azi-
mâine ş.a.;  
  - derivate de la nume de locuri româneşti (albaiulian, negruvodean), de la nume de 
state (srilankez) şi alte derivate care pun probleme (shakespearian/shakespeare-ian) ş.a.;  
  - dublete ale unor cuvinte existente în DOOM1: compleu, emisie, frecŃie, mental, 
ocluzie, papua, repertoar ş.a. - alături de complet, emisiune, fricŃiune, mintal, ocluziune, papuaş, 
repertoriu;  
 - cuvinte provenite din abrevieri: ADN ş.a.; 
 - nume proprii cu care trebuiau puse în legătură substantive comune înregistrate în dicŃionar: 
Acropole faŃă de acropolă ş.a.;  
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Începuturile artei iconografice creştineÎnceputurile artei iconografice creştineÎnceputurile artei iconografice creştineÎnceputurile artei iconografice creştine    

 

Pr. Prof. Ionel Cioabă 

Deşi dovezi despre existenŃa unei 
arte iconografice este incontestabilă 
totuşi, trebuie remarcat faptul că nu 
deŃinem informaŃii extinse referitoare la 
apariŃia icoanelor din primele secole de 
creştinism, întrucât ne lipsesc orice fel de 
date în acest sens. Astfel,  pe baza 
ultimelor investigaŃii, ne putem face o 
idee clară asupra caracterului general al 
acelei perioade.  

În opera sa fundamentală despre 
istoria artei bizantine, V.N. Lazarev aduce 
câteva citate din unii scriitori bisericeşti, 
care arătau că icoanele au fost introduse 
în biserica creştină cu scop educativ:  

1. Cetatea Alba Iulia – Mai 2009 
 
“Primele icoane erau portretele celebrilor stâlpnici din secolul al V-lea, pictate când mai 

erau în viaŃă şi distribuite mulŃimii de pelerini veniŃi ca să-i venereze.”3. Examinând toate 
circumstanŃele complexe în care a aparut arta creştină timpurie bazându-se pe o serie întreagă de 
investigaŃii anterioare, V. N. Lazarev ajunge la următoarea concluzie: ,,În vreme ce se asociază 
în multe privinŃe antichităŃii clasice, mai ales în formele ei târzii mai spiritualizate, îşi 
elaborează însă, încă de la începutul existenŃei sale, o serie de scopuri specifice.”4 

Noul conŃinut tematic al artei creştine timpurii nu a fost un fapt pur exterior. El reflectă 
o nouă perspectivă, o nouă religie, o înŃelegere dintru început nouă a realităŃii. De aceea noul 
conŃinut nu putea fi înveşmântat în vechile forme ale antichităŃii. Avea nevoie de un stil care să 
exprime, în cea mai bună manieră posibilă, idealurile duhovniceşti ale creştinismului. Prin 
urmare, toate eforturile creatoare ale artiştilor creştini se îndreptau către elaborarea acestui 
stil. 

Toate picturile catacombelor, începând din secolele I şi al II-lea, includ pe lângă 
reprezentări alegorice şi simbolice, cum ar fi ancora, peştele, mielul, porumbelul, ramura de 
măslin şi o serie întreagă de scene inspirate din Vechiul şi Noul Testament. Scenele 
corespund textelor sacre, biblice, liturgice şi patristice.5 Principiul fundamental al acestei arte 
este o expresie picturală a învăŃăturii Bisericii, reprezentand evenimentele concrete ale istoriei 
sacre şi indicand intelesul lor lăuntric.  
 

 

 
 

                                                   
3 V. N. Lazarev, Istoria picturii bizantine, vol. 1, pag. 75. 
4 V. N. Lazarev, op. cit., vol. 1, pag. 89. 
5 Istoria Bisericii Universale, apud Vasile Teodorescu, Despre cinstirea icoanelor Bucureşti, 1987, vol. 1, pag. 
158. 
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Timpul...Timpul...Timpul...Timpul...    
 

Timpul... cine a reuşit s-au mai bine spus cine v-a ruşi să definească timpul?  
Timpul... se spune că timpul le rezolvă pe toate...adevărat s-au mai puŃin adevărat.  De 

curând am fost la o înmormântare, am asistat parcă la propria mea înmormântare. Indiferent 
priveam spre cerul albastru deschis şi mă gândeam ce este viaŃa şi cât de repede trece ea. Oare 
cum am vrea să fie viaŃa noastră? Am văzut cum familia îşi plângea ruda...cum îndureraŃi 
nepoŃii mergeau agale purtate parcă numai de vântul rece. IndiferenŃa mea întrecea orice măsură 
când priveam moarta. Vai de noi îmi spuneam...ce este omul!!! 
 În acelaşi timp gândul mă purta departe. Gândeam la o lume mai bună, mai curată şi 
poate mai blândă. Dar reveneam repede la realitate deoarece din când în când o babă mă mai 
calca pe picioare. Dar oricum evadam în continuare. Dar oare v-om ajunge vreodată la aşa ceva? 
Nu are rost să mă mint singur. Nu, niciodată nu v-om reuşi având în vedere perversitatea 
oamenilor. Răutatea acestora e de nedescris...nu cred că-şi mai are rostul sa descriu eu, ştiŃi cu 
toŃii asta.  

Dar totuşi am crezut că v-a fi mai bine...  
Dar din nou m-am înşelat... mi-am pus încrederea în cine nu trebuia... dar şi iar dar. De 

ce îmi tot sună acest „dar” în minte? De ce mai pun la îndoială ceva săvârşit deja? Care e 
motivul? ... 

Greu de spus... de ce oare nu m-am putut abŃine ca întotdeauna? De ce mi-am incălcat un 
jurământ  de ani de zile? Vai suflete al meu... 
Pfff... am decis... de azi voi fi doar eu...închis...interiorizat în propriul orgoliu şi propria 
mândrie. 
 

Costea Marius Cristinel 
 

    
    

,,SPERANłA DIN VIS”,,SPERANłA DIN VIS”,,SPERANłA DIN VIS”,,SPERANłA DIN VIS”    
         

IONETE DELIA-ROXANA  
                                  CLASA: aVI-a A, ŞCOALA: GENERALĂ NR. 1, MOTRU 

 
           Afară este un ger grozav. Mă plimb melancolică pe aleile parcului. Natura este tristă, 
copacii sunt goi, culorile arămii ale toamnei au dispărut şi ele... În faŃa ochilor îmi apare un 
peisaj sumbru. Deodată, zăresc ceva strălucitor sub nişte crengi uscate. Mă apropi şi descopăr 
o bucată de oglindă ce răspândea de jur-împrejur mii de scâtei multicolore. O ridic... simt ceva 
ciudat... parcă oglinda prinsese viată. Aud o voce. Mă uit de jur împrejur dar nu zăresc pe 
nimeni. Privesc bucata de oglindă şi descopăr chipul unei frumoase zâne... era Crăiasa 
Zăpezii... o coroniŃă strălucitoare formată din flori de gheaŃă era aşezată pe părul ei, păr ce se 
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revărsa în mii de cristale peste umeri, iar ochii, ochii erau asemenea steluŃelor din înaltul 
cerului, erau pătrunzători... Deodată se aude: ,,tu m-ai salvat de la pierire, dacă nu găsea 
nimeni această bucată de oglindă totul era pierdut, nu mai ningea niciodată, nu mai sosea Moş 
Crăciun şi, ca să-Ńi mulŃumesc cum se cuvine ai dreptul să-Ńi pui trei dorinŃe...” Mă ciup să văd 
dacă nu cumva visez... mă doare, deci nu visez... soarta omenirii este acum în mâinile mele. 
Prima mea dorinŃă a fost să ningă cu fulgi mari şi pufoşi, că iarna fără zăpadă nu poate exista... 
O a doua dorinŃă a fost să vină Moş Crăciun cu sania şi renii lui în fiecare an să dăruiască la 
fiecare dintre noi un cadou şi mai presus de toate, o ultimă dorinŃă şi cea mai importantă ca 
oamenii din toate colŃurile lumii, indiferent de culoarea pielii, de religie sau naŃionalitate să se 
prindă într-o horă, o horă a păcii care să cuprindă întreg globul pământesc. 
          La un moment dat aud un clinchet de clopoŃel, dar mă uit de jur împrejur şi nu zăresc pe 
nimeni, nici măcar ciobul de oglindă. 
           Apoi, mă îndrept spre casă, mă aşez în pat, neânŃelegând ce s-a întâmplat.  Moş Ene vine 
pe la gene şi totul dispare. În acea noapte am visat mii de  fulgişori care dansau în văzduh 
bucurându-se că au scăpat din palatul de cleştar al vrăjitoarei, bucurându-se că în sfârşit sunt 
liberi şi aşteptând  ca împreună cu copiii să înceapă valsul iernii, în care se vor mai prinde şi 
celelalte  fiinŃe ale planetei. 
          Deodată  simt o mângaiere firavă pe obraz; era o rază de soare, care încerca să mă 
trezească. Mă ridic din pat şi-mi lipesc năsucul de geamul rece, care era împodobit cu flori de 
gheaŃă. Privesc pe geam si zăresc un tărâm alb ca într-o poveste...totul era acoperit de   
plapuma  albă  a iernii. Atunci îmi vine în minte promisiunea făcută de Crăiasa Zăpezii, de a-mi 
îndeplini cele trei dorinŃe. Deci prima mea dorinŃă a fost îndeplinită...  Mă schimb repede şi ies 
afară pentru a atinge zăpadă. Prind în palmă nişte fulgişori care se transforma instantaneu în 
apă. Alerg fericită alături de sora mea mai mică printre copacii îmbrăcaŃi cu paltonul de nea, 
decorat cu cristale swarosky . Amândouă începem să ne rostogolim pe covorul de omăt 
asemenea cornuleŃelor pe care bunica le dadea prin zaharul pudra. Din casa veneau aburi ce 
ne ademeneau să intrăm; era mirosul curcanului umplut cu prune şi mere, ce aştepta în mijlocul 
mesei. Intrăm zgomotoase în casă, dar ne oprim brusc când în faŃa ochilor observam bradul cu: 
globuleŃe de toate culorile, steluŃe argintii şi beteală aurie ce răspândea de jur-împrejur mii de 
scântei multicolore. Înăuntru ardea focul şi era aşa de cald... Ne aşezăm în faŃa şemineului, 
privind cum limbile balaurului cu şapte capete încercau să scape din marea bătălie, pentru a 
ieşi măcar una învingătoare.  
          Când luna a început să se uite în iaz, ca într-o oglindă, aranjându-se pentru întâlnirea cu 
Moş Crăciun, toată familia s-a adunat în camera de zi lângă ,,pomul de Crăciun”. Flacăra 
lumânărilor strălucea în inimile noastre, purificându-ne sufletele. Atunci eu am început să le 
povestesc ce mi se întâmplase cu o zi înainte, iar mama mi-a spus că ea  crede că a fost un vis 
frumos, vis care eu sper că va deveni  pentru totdeauna o realitate...  o realitate frumoasă. 
          Deodată, s-au auzit nişte bătăi în uşa şi bucuria  a fost imensă, când la deschiderea uşii l-
am zărit pe Moş Crăciun încărcat cu multe daruri.  
          FrumuseŃea acelei nopŃi magice nu poate fi exprimată în cuvinte. Văd acea noapte ca prin 
vis. FrumuseŃea Crăciunului este fără margini, iar bucuria din sufletul meu vreau să o simtă toŃi 
copiii şi  lumea în care trăim să fie o lume plină de căldură, de dragoste, de vorbe bune şi de 
multe zâmbete pline de inocenŃă. 
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COPILĂRIECOPILĂRIECOPILĂRIECOPILĂRIE    
Baicu Ştefania 

CLASA  a VI-a A, ŞCOALA GENERALĂ NR 1 MOTRU 
 
 Copilărie-dulce cuvânt. Pentru oamenii mari el înseamnă aduceri aminte: locul unde s-au 
născut, parcul în care se jucau, drumul spre şcoală, vremea când erau stăpâni absoluŃi ai 
mingilor şi jucăriilor, lipsa de griji, mângâierile mamei... 
Pentru noi, cei mici copilăria este lumea noastră. 
 E lumea jocurilor, a râsetelor, a năzdrăvăniilor, a genunchilor loviŃi şi a obrajilor mânjiŃi 
de ciocolată. E tărâmul basmelor şi-al imaginaŃiei, al veseliei şi-al iubirii. 
 E lumea în care ne putem construi visuri şi gânduri, fără teama de a da greş. Este locul 
unde totul seamănă cu zâmbetul mamei, unde totul aminteşte de tata, unde orice lucru sau fapt 
este ocrotit de privirea bunicilor. 
 Eu duc o copilărie fericită. Mă cred un copil căruia i se face aproape orice voie. Unele 
sunt poate imposibile, pe care părinŃii mei poate nu le pot face. Eu cred că am tot ce îşi poate 
dori un copil. Am nişte părinŃi minunaŃi. Poate uneori nu au bani să îmi cumpere ce vreau, dar 
eu nu ştiu să mă supăr. Dar totuşi ştiu ceva: ”Ştiu că łara Copilăriei este mare.” Este cât 
sufletele nevinovate ale prichindeilor de pe Pământ, cât inimile mamelor care tresaltă la vederea 
primilor paşi făcuŃi de puiul de om, cât toate îmbrăŃişările pruncilor adormiŃi de sunetele dulci 
ale cântecelor de leagăn. 
 Copilăria este minunată. Să ne bucurăm de cele mai nevinovate jocuri, pentru a putea 
creşte, pentru a ajunge oameni. 
Doresc tuturor copiilor o copilărie fericită!!! 

 
 
 
 
 

Din valurile vremii 
 

Arjocu Priscila Sunamita, clasa a VIIIa B 
ŞCOALA  GEN. NR. 1 MOTRU 

 
Din valurile vremii, iubitul meu, apari! 
Un luceafăr desprins de pe cer tu îmi pari, 
Cu ochii cei mai trişti, dar încă-ncrezători, 
Iubitul meu cu ochi căprui, strălucitori! 
Surâsul cel mai blând din toate câte sunt, 
Cel mai frumos surâs, mai dulce şi mai sfânt! 
 
Din valurile vremii, luceafăr drag te-arăŃi, 
Cu mult strălucitor şi luminos ca-n alte dăŃi. 
Tu, suflet blând, îndurerat şi singuratic, 
Ce suferă tăcând şi zbuciumându-se sălbatic. 
Tu, suflet de copil, sufletul cel mai sincer, 
Tu, cel matur, tu, inimă de înger! 
 
Din valurile vremii Ńi-apar din nou în cale 
Şi fericirea mea e în mâinile tale, 
Singura mea speranŃă e acum în tine. 
ÎnvaŃă-mă să văd ce-i rău şi ce e bine! 
În viaŃă-mi eşti singura rază de lumină, 

Doar ochii tăi căprui durerea-mi mai alină. 
 
Din valurile vremii se naşte o idilă, 
Ah! între mine – o fată, o copilă; 
Tu – un luceafăr, al sufletului meu domn. 
Şi azi văzându-mă, visându-mă în somn 
ÎŃi deveni atât de scumpă şi de dragă 
Încât nici sufletul, nici mintea nu mai neagă. 
Din valurile vremii venit-ai către mine, 
Iar eu îmi ridic ochii şi îi îndrept spre tine. 
Întinsu-mi-am şi braŃele, dar valuri ne lovesc 
Şi într-o clipă îmi iau tot ce iubesc!... 
Zadarnic mai încerc să te cuprind, sânt doar 
un fulg, 
Din valurile vremii nu pot ca să te smulg. 
 
Din valurile vremii tu nu mă poŃi lua, 
Răpi-mă-vei, dar nu pot ajunge-n lumea ta. 
Sub luna de argint rămâi pe-o stâncă rece, 
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De neclintit, în faŃa valului ce va trece, 
Iar ape se ridică din nou învolburate – 
Valuri răzbunătoare, tot mai întunecate. 
 
Din valurile vremii se născu o durere 
Şi nu ne dărui o clipă de plăcere. 
Ochii-s însângeraŃi de durerea cea mai crudă 
Îmi privesc trupul, faŃa mereu de lacrimi udă. 
Al tău suflet iar Ńipă, se zbate ne’ncetat, 
Dară capul durerii nicicând nu Ńi-ai plecat. 
 
Din valurile vremii se naşte o lumină, 
Sigur, ea se va stinge, dar nu-i a noastră vină. 

Şi strălucind în faŃa morŃii rămâi de neclintit, 
Atât de arzător, luceafăr mult iubit…! 
S-a stins pe veci lumina care se aprinsese, 
Iar valurile ’nalte stâncile cuprinsese. 
 
Din valurile vremii, cele întunecate 
Se născură atâtea iubiri îngemănate. 
Au apărut spre-a se ’neca din nou în valuri 
Şi au murit luptând pentru-a le lor idealuri. 
Încă un suflet piere în valurile vremii… 
O! piere pe vecie… 
Şi cine-l mai învie?!?... 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Amintire  
 

Globaşu  Amelia-Larisa 
                                                                   Clasa a VI-a A Şcoala Gen. Nr.1 Motru  

Pe măsuŃa mea de brad,  
Stau cu capul aplecat 
Aplecat şi pus pe gânduri  
Cum să-ncep aceste rânduri. 
 
Pe această foaie mică 
Amintirea mea Ńi-o las 
Că nu ştiu în care parte 
Mă va duce al vieŃii pas. 
 
Amintirea este scurtă 
Când  totul se uită uşor 
E un moment de consolare 
Pentru un suflet simŃitor. 
 
E mic cuvântul amintire,  
Dar preŃuieşte foarte mult  
Căci el e singur-amintire  
A vremurilor de demult. 
 
 
 

 
Pentru mine orice ar fi  
Tu, doar tu vei şti  
Sunetele ce de-o viaŃă  
Cântau prietenia noastră.  
 
Să împlineşti în viaŃă un ideal  
Să ai parte numai de fericire  
Tot ce visezi să fie un vis real  
Să nu cunoşti ce e o dezamăgire 
 
Doresc ca viaŃa ta să fie 
łesută-n flori de trandafir 
Şi-a lor petale să-Ńi deschidă 
Un drum de vis şi fericiri. 

În urma anilor ce trec 
Se scurge fericirea 
Dar dacă o-nŃelegi uşor 
Rămâi cu amintirea. 
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Tr ăiŃi-vă copilăria ! 
    

Miloiu Cristina 
Şcoala Generală Nr. 1 Motru 

 
TrăiŃi-vă copilăria! 
Pe lângă ea şi bucuria  
Cu floricele pe câmpii 
Şi multe, multe jucării 
 
Copii, gândiŃi-vă aşa: 
PărinŃii voştri chiar ar vrea 

Ca ei să fie tot copii 
Să aibă chiar şi jucării. 

 
Dar anii repede-au trecut 
Şi-au devenit acum părinŃi 

Aşa cum azi, acum copii 
Vom fi ca mâine şi părinŃi.   

   
 
 
 
 
 

Primăvara 
 

Stănescu Robert 
Şcoala Generală Nr. 1 Motru 

 
Şi-a scos capul din zăpadă 
Jucăuşul ghiocel 
Scuturându-şi frunza verde 
Şi albul lui clopoŃel. 
 
Se aud în depărtare 
Păsările ciripind 
Sub razele sclipitoare 
Ale soarelui zâmbind 

 
 

 
Gâzele zboară în aer 

Bucuroase şi cochete, 
Vântul vine-ncet, adie 

Mângâindu-le prin plete. 
 

Acum, vine primăvara 
Aducând din nou cu ea 

Căldură şi veselie 
Şi flori pentru mama mea. 

 

 
 

 
 

 
Floare de mălin 

 
  ChiŃulescu Andreea Elena 
   Clasa a a VI a A                                                                              

 
Floare de mălin răsărită-n câmp de crini 

La poalele muntelui, la umbra pământului, 
În lacrimi de soare, în cânt de izvoare 
Lângă lacuri pustii, pe sub streşini mii. 

 
Răsărită în zori, în mii de culori 

Cu zâmbete calde, 
Ca doi ghiocei, pe-un câmp plin de mei, 

Ca două făclii, aprinse de vii. 

Încet dinspre rai, doi crai, 
Veneau alintat, cu zbor agitat, 

A iernii răceală, s-o aducă de grabă. 
Să vină cu ei, fulgii albi din tei. 

 
Floare de mălin, cu mult suspin, 

Cu dragoste de mama, 
ÎŃi pun poza-n ramă, 

Şi cu-n sărut discret, te strâng lin la piept. 
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I. I. I. I. SecŃiunea de didacticăSecŃiunea de didacticăSecŃiunea de didacticăSecŃiunea de didactică    
 

        Prezentare model opŃional de istorie 
 
Prof. RaŃ Jana Daniela 
 
 Prezentarea unui model de opŃional pentru disciplina istorie vine în întâmpinarea dorinŃelor 
noastre de a acoperi un spectru cât mai larg al demersului nostru cultural şi educativ care să vină în 
sprijinul cadrelor didactice doritoare  să realizeze un astfel de Curriculum la decizia şcolii (CDS), mai 
ales în acest moment când posibilitatea introduceri unor opŃionale variate care să vină în ajutorul 
eleviilor este de apreciat. 
 Un curs opŃional de istorie locală nu face altceva decât să ne apropie de rădăcinile trecutului 
nostru, de tradiŃii, de obiceiuri, să ne prezinte unicitatea locală în diversitatea culturală naŃională şi 
internaŃională. 

Istorie şi civilizaŃie pe valea Motrului 
 

OpŃional istorie –clasa a VIII-a 
Notă de prezentare 
 
Programa şcolară pentru cursul opŃional de istorie este structurată astfel: 

• Argument 
• Durata cursului 
• Scopul 
• Competente generale şi specifice 
• ActivităŃi de învăŃare 
• ModalităŃi de evaluare 
• ConŃinuturi 
• Valori şi atitudini 
• Bibliografie 

Argument: 
 Curriculum-ul şcolar „Istorie şi civilizaŃie pe valea Motrului” face parte  din curriculum-ul la 
decizia şcolii în învăŃământul gimnazial, beneficiind de un buget de timp de o oră pe săptămână. 
 Curriculum-ul şcolar propus răspunde cerinŃelor formulate de „Legea învăŃământului”, 
îndeosebi în articolele trei şi patru referitoare la idealul educaŃional şi la finalităŃile învăŃământului. 
 MotivaŃia prezentării prezentului curriculum are în vedere trecutul încărcat de evenimente 
istorice al văii Motrului, iar cunoaşterea acestuia de către elevii aparŃinători ai acestei zone istorice, 
geografice si culturale trebuie să devină  o preocupare continuă pentru toŃi membrii comunităŃii. 
 Prin structură si conŃinut, acest opŃional presupune un demers flexibil şi educativ care să 
contribuie la: 
- cunoaşterea trecutului istoric si cultural al văii Motrului, prin aceasta dorindu-se apropierea elevilor 
de trecutul strămoşesc. 
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- implicarea  elevilor în cercetarea istoriei locale prin adunarea de informaŃii din satele  aferente văii 
Motrului. 
- realizarea  prin intermediul unor drumeŃii si periegheze a unui punct muzeistic dedicat istoriei 
locale. 
- realizarea unei expoziŃii foto în  şcoală cu imagini relevante pentru realităŃile istorice Ńi etno-
folclorice ale văii Motrului. 
este evident că între abordarea teoretică sau  practică a acestei teme şi formarea atitudinilor este o 
diferenŃă importantă. În acest sens finalităŃiile principale ale prezentului curriculum şcolar sunt 
următoarele: 
- orientarea elevilor spre cercetarea istoriei locale, a trecutului prin intermediul investigaŃiei. 
- integrarea istoriei locale şi tradiŃiilor în cadrul istoriei naŃionale dar şi a culturii  universale. 
 
Durata cursului: 
 Activitatea de predare-învăŃare-evaluare se va desfăşura pe parcursul a două semestre, câte o 
oră pe saptămână. 
 
Scopul: 
 Deprinderea de către  elevi a mijloacelor de înŃelegere a evenimentelor istoriei locale şi 
plasarea acesteia în contextul istoriei româneşti şi universale. Se urmăreşte ca elevii să îşi dezvolte 
interesul şi capacitatea de a investiga istoria locurilor natale. 
 
CompetenŃe generale 
 

1. Deprinderea unui limbaj istoric adecvat care să poată fi folosit într-un discurs oral sau 
scris 
2. Investigarea şi interpretarea evenimentelor istorice locale în contextul istoriei 
româneşti şi universale 
3. ÎnŃelegerea timpului şi spaŃiului istorico-geografic în contextul istoriei româneşti 
4. Dezvoltarea unor atitudini pozitive faŃă de trecutul istoric local şi faŃă de valorile 
culturale ale acestui spaŃiu 

CompetenŃe specifice 
 
La încheierea cursului elevii trebuie să: 

1. Identifice în surse istorice evoluŃia spaŃiului autohton 
2. Compare evenimente istorice locale cu cele naŃionale şi universale 
3. Arate rolul unor personalităŃi locale de marcă în evoluŃia istorica a zonei 
4. Cunoască semnificaŃia unor noŃiuni istorice 
5. Plaseze evenimente de istorie locală în istoria românilor şi universală 
6. Manifeste sentimente  de mândrie şi patriotism 
 

ActivităŃi de învăŃare: 
 

-alcătuirea unor mape documentare 
-alcătuirea unor fişe cu caracter documentar 
-comentarea la clasă a diverselor texte selectate anterior 
-comentarii pe baza unor informaŃii de istorie orală, albume foto 
-compararea de opinii referitoare la diferite aspecte locale ale evoluŃiei culturale şi istorice 
-alcătuirea unor scurte eseuri, lucrări practice, descrieri,comentarii. 
 

Evaluare: 
1. Evaluare continuă (formativă) 
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-chestionare orală 
-teste scrise: probe de control curente, examinări scurte de tip obiectiv care permit 
autoevaluarea elevilor 
 
2. Evaluare sistemică: 
-culegere de informaŃii 
-fi şe 
-conspecte 
-analize biografice 
-studiu de caz 
 
3. Portofoliu:   -referate 
    -recenzii ale unor articole 
    -culegere de imagini( foto) 
    -compuneri, rezumate, eseuri 

Structura cursului-conŃinuturi 
 

1. NoŃiuni de geografie-istorică a văii Motrului 
2. Cele mai vechi urme ale vieŃuirii în spaŃiul văii Motrului 
3. Toponimie şi hidronimie locală 
4. Primele atestări documentare ale aşezărilor de pe valea Motrului 
5. Domeniul domnesc si domeniul manăstiresc pe valea Motrului 
6. Familii boiereşti din zona Motru 
7. RevoluŃia de la 1821 

-studiu de caz: Tudor Vladimirescu 
-studiu de caz: monumentul de la Padeş 
-studiu de caz: Cula Glogoveanu, Cula CuŃui 

8. ContribuŃii locale la revoluŃia de la 1848 
9. Mişcări Ńărăneşti in secolul al XIX-lea, începutul celui  XX 
10. Primul război mondial 
11. Al doilea război mondial 
12. Regimul comunist: colectivizarea si industrializarea in   regiunea Motru 

-studiu de caz: oraşul Motru 
13. Mişcări anticomuniste ale minerilor motreni 
14. TradiŃii si obiceiuri pe valea Motrului 
15. ÎnvăŃământul motrean  „ieri si azi” 

 
Valori si atitudini 

• Coerență și rigoare în gândire şi acŃiune 
• Gândire critică şi flexibil ă 
• RelaŃionarea pozitivă cu ceilalŃi 
• Atitudine pozitivă faŃă de rolul personalităŃilor istorice 
• Respectarea valorilor locale, naŃionale si universale 
• Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii si vieŃii sociale 
• Dezvoltarea capacităŃilor proprii de investigare 

 
Bibliografie orientativă: 
 

1. Alexandru Ştefulescu,” Gorjul istoric şi pitoresc”,Ed. Al. Ştefulescu, Tg. Jiu, 1996 
2. Vasile Cărăbiş, „Istoria gorjului”,  Ed. Editis, 1995 
3. Ana Tosa Turdeanu, „Oltenia, geografie istorică în hărŃile secolului XVIII”,  Ed. 
Scrisul romanesc, Craiova, 1975 
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4. Vasile Cărăbiş, „Sate de moşneni din valea Jaleşului”,  Ed. Scrisul romanesc. 
Craiova, 1976 
5. Elena Harisiad, Nicolae Brânzan, Ion Mocioi, „Gorj-monografie”, Ed.sport-turism, 
Bucureşti, 1980 
6. Luchian Deaconu, Mircea Pospai, „Tulnic peste veacuri, monumentul de Padeş”,  Ed. 
Militară, Bucureşti, 1981 
7. Dumitru Bălaşa, „Sfânta Mânăstire Tismana”, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 
1978 
8. Grigore Pupăză, C. Cheznoiu, „ Istoria învăŃământului din Gorj”,  Ed.Newest, Tg.Jiu, 
2005 
9. Violette Rey & colab. „Atlasul României”. Ed. Enciclopedia Rao, Bucuresti, 2006 
10. xxx “Ghidul judeŃului Gorj”,  Ed. Publirom, 2002 
11. Ion Donat, „Domeniul domnesc în łara Romaneasca sec. XIV- XVI, Ed. 
Enciclopedică, Bucureşti, 1996 
12. Ruxandra Cesereanu, „Comunism si represiune în România”, Ed. Polirom, 2006 
13. GhiŃescu –Cocea Corneliu, Şcoala Generala Nr. 1 Motru ( 40 de ani de existenta) 
1965-2005, Ed. Rhabon, Tg. Jiu, 2005 
14. CăpăŃînă Victor, Monografia comunei Broşteni, 2002 
15. Revista Freamăt de codru,O.S. Corcova 
 

II. Concurs de creaŃie literară „SperanŃe pentru viitor” 

 Revista Magazin Critic provoacă tinerii gorjeni la un concurs de creaŃie literară 
pentru lunile martie şi aprilie 2010. Jurizarea concursului are ca parteneri Şcoala 
Generală Nr. 1, Casa de Cultură a Municipiului Motru şi AsociaŃia Culturală „Liga 
Tinerilor Creştini Ortodocşi”  – filiala Motru. Preşedintele juriului este Conf. Univ. 
Dr. Ion Popescu – Brădiceni. Rezultatele concursului vor fi afişate în numărul din luna 
mai 2010 a revistei Magazin Critic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Casa de Cultură a Municipiului Motru 
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ŞtiaŃi că... 
 
1.  Japonia este una dintre Ńările în care reciclarea este reglementată prin lege şi general accepată de 
către locuitori, mai mult decât în celelalte Ńări? 
  În 2007, în Japonia s-au colectat pentru reciclare 802.036 tone de plastic, cu 429,5% mai mult 
decât în 2000, adică fiecare locuitor al Ńarii reciclează aproximativ 6.4 kg de plastic pe an. 
 

*** 
 

2. Cea mai puternică bomba nucleară produsă şi testată de SUA a avut o forŃă prevazută de doar 5 
megatone TNT? Însă, din cauza unei reacŃii în lanŃ care nu fusese prevazută în proiect, explozia a fost 
de 3 ori mai puternică iar deşeurile radioactive ce i-au urmat au produs victime umane.                                                                               
 Testul a avut loc pe 01.03.1954 in Arhipelagul Marshall din Oceanul Pacific si este cunoscut 
sub numele de cod Castle Bravo. 

 
*** 

 
Glume 
 
1. Se intalnesc doi ardeleni: 
- De ce eşti amărât, Ioane? 
- Cum să nu fiu amărât, mai Gheo, amu mi-o murit un bou... 
- Eh, nu-Ńi fă griji că aşe ne-om duce toŃi, unu' după altu'... 
 
2. Trei vulturi faceau bungee jumping. 
Sare unu de pe stâncă cade vreo 100 de metri şi cu 5 metri înainte de sol deschide aripile. 
Sare al doilea, sare al treilea... 
- Mama ce cool a fost, zice unu', hai să mai sărim odata. 
Sus apare ursu. 
- Băi ce faceŃi voi aici? 
- Bungee jumping. 
- Vreau şi eu! 
- Pai hai sari. Sare ursu odată cu vulturii şi după vreo 50 de metri un vultur îl intreabă pe urs: 
- Ba da tu ai aripi? 
- Nu, n-am... 
- Mama ce cool e ursu'! 
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APARIłIA 
Revista de atitudine “Magazin Critic” este editată periodic la cererea cadrelor didactice şi se 
găseşte de vânzare la sediul redacŃiilor din  JudeŃul Gorj. 

CONTACT 
Motru : Parohia I „Sf Nestor”, Şcoala Generală Nr. 1, Şcoala Generală Nr.2. Târgu Jiu : Colegiul 
Teologic „Sf. Nicodim”, Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu”. Telefon: 
0720548604, 0766561628 sau 0728353441. 

Www: www.magazincritic.wordpress.com. 
E-mail: magazincritic@yahoo.com sau ltcor_motru@yahoo.com 

COLABORARE 
Aşteptăm colaboratori serioşi. Textele tehnoredactate*, în Microsoft Word, Office XP, şi semnate 
pot fi trimise pe adresa de e-mail a revistei: magazincritic@yahoo.com, până la data de 15 a 
fiecărei luni. Tehnoredactarea se va face cu font Arial, corp 10-12, pagină format A5, folosindu-se 
diacritice. Responsabilitatea textelor publicate aparŃine în exclusivitate autorilor. O echipă 
redacŃională va selecta articolele în vederea publicării acestora. AtenŃie la plagiat! (*Reguli 
minime de tehnoredactare: Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, 
semnul exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaŃiu. SpaŃiul se va pune după aceste semne de 
punctuaŃie, precum şi înainte de deschiderea unei paranteze.) 
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