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De ce? 
 

Nimic nu este probabil când totul e posibil. România este un 

stat național divizibil? De câte ori s-au facut reforme, aleșii 

poporului au consultat vocea celor angajați ai sistemului?. Dacă 

da de ce rezultate din ce în ce mai slabe? Dacă nu de ce încalcă 

drepturile civile fără a da socolteală pentru ceea ce își asumă în 

parlament? Nu cumva România nu este un stat de drept? Dacă 

este după constituție, de ce legea se aplică pe principii oligarhice 

și teocratice? Și dacă constutuția este una democratică, nu cumva 

libertatea capitalistă a fost folosită ca pretext de menținere a 

avidității mogulilor? De ce media de vârstă scade în regimurile 

democratice? De ce apariția noilor boli necruțătoare în state 

civilizate, în ciuda tehnologiilor moderne existente? De ce 

globalizarea se face după reguli ce lezează integritatea națională? 

Lupta împotriva colonialismului parcă luase sfârșit în istorie! Nu 

cumva aceleași state mici au rămas în slujba marilor puteri 

mondiale? Nu cumva tratatul “tratatul celor trei mari” de la Ialta 

și Postam mai este valabil și astăzi? 

 

I.D.C 
 

 

 

 

 

 



Magazin Critic 
 

6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Calea Dreaptă 

Radu Gorj 

 

 

Spre Steaua cea din vârf, copile,  

pe Calea Dreaptă voi urca, 

e mult mai grea, dar mai curată, 

aşa îmi spune inima! 

 

Smerenia şi modestia, 
blândeţea, mila, liniştea, 

– nu bogăţia, ci Iubirea –  

aceasta este Calea mea! 

 

Nu catedrale somptuoase, 

– orgolii dincolo de nori – 

ci o micuţă mănăstire 
cu sfinţi frumoşi, lumini şi flori, 

 

într-o prisacă mirosind 

a caprifoi şi tămâioare! 

Sub steaua-naltă, limpede, 

să plângă o privighetoare! 

 

…Un preot blând, din vechi 
psaltire 

cu glas tremurător cânta: 

„Iubi-Te-voi Doamne, doar Tu 

eşti 

virtutea şi scăparea mea!” 

 

De la-nceput ne-am pus 

nădejdea 

într-Unul Singur Sfânt Temei, 

căci ne-a deschis Calea Iubirii, 
chiar cel Întâi Chemat, Andrei! 

 

Noi Îţi vom da dintr-ale Tale 

ce-avem mai bun, căci Tu ne-ai 

dat 

un Crez, o Limbă şi o Ţară! 

Credinţa Dreaptă ne-am păstrat 
 

cu basme, snoave sau proverbe,  

cu jocuri, doine, ghicitori… 

Ţinut-am Sfânta moştenire, 

prin ale timpului vâltori, 

 

 

cu pomeniri şi parastase, 
cu praznice pentru mulţi sfinţi, 

căci îl avem pe Brâncoveanu 

în Cer, cu-ai noştri vechi părinţi! 
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E binecuvântat de Ceruri 

acest popor de blânzi ciobani, 

doar ne-nchinăm Celui Ce Este 

de, iată, două mii de ani! 
 

Zadarnic lupi turbaţi rânjesc,  

de mult, spre Mioriţa noastră, 

e ocrotită nevăzut, 

de-o mândră Pasăre Măiastră! 

 

O, câţi s-au dus întru credinţă, 

pentru-ale neamului nevoi, 
când în Grădina Maicii Sfinte 

cădeau păgânii peste noi! 

 

Când regii-şi împărţeau prin 

lume 

corăbiile jafului,  

sta zid nebiruit, opinca, 

la Porţile Orientului! 
 

Da, n-am vânat prin jungle 

oameni  

să-i ducem robi la noi în jug, 

n-am nimicit întregi popoare 

şi nici n-am ars pisici pe rug!… 

 
N-am ridicat castele-nalte 

– prin jaf şi crimă, case mari – 

dar creşte-n Cer o mănăstire 

din ale noastre inimi tari! 

 

Mulţi venetici la masa noastră, 

fugari prin vremi, s-au aşezat… 

Îngăduinţă, omenie 
şi milă noi le-am arătat! 

 

Recunoştinţa, le e marfă 

ce-o vând pe treizeci de talanţi,  

ştiu să se laude, să fure, 

perfizi şi cruzi şi aroganţi! 

 

 

„Domni” educaţi la şcoli înalte, 
ne tot momesc cu „jucării”, 

azi „plâng” de grija câinilor 

cei ce mai ieri gazau copii 

 

şi plini din cap până-n picioare 

de sângele nevinovat,  

se-nchină gravi prin catedrale, 

convinşi că Domnul a uitat! 
 

Ei ne vorbesc despre dreptate, 

cu ochi de gheaţă ne privesc, 

în turnurile reci de piatră, 

inimi de piatră zămislesc! 

 

Ard paranoice coride 

– biserici pentru posedaţi – 
şi vin să strâmbe Dreapta Lege 

ai Întunericului fraţi!   

 

Pe larga cale-a desfrânării, 

naivi, fanatici şi rataţi, 

fără de preget se îndeasă, 

consumatori şi consumaţi! 
 

Noi locului aici ne ţinem 

şi vom rămâne cât om fi! 

Tismana, Cozia, Văratec, 

ni-s sufletului temelii! 

 

Visez o Aurită Cruce 

nălţându-se în Răsărit, 
e-a omeniei Dreaptă Cale,  

e-al Căii Drepte Duh unit! 

 

În Noaptea magică-a-Nvierii, 

la Sfânt Mormânt am înţeles 
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cum, iată, Domnul, fără vorbe 

arată lumii ce-a ales! 

 

Unde coboară-ntâi Lumina, 
acela e Altarul meu, 

nu am nevoie de-alte semne 

când Îl privesc pe Dumnezeu! 

 

 

Noi ne hrănim cu Pâinea Vieţii, 

cu toţii bem al Vieţii Vin, 

purta-vom Crucea Isihastă 
- al Mioriţei Semn divin - 

 

căci suntem de-ai lui 

Brâncoveanu 

şi asta n-o putem uita! 
Chiar Dumnezeu ne-a spus 

adesea, 

că Dreaptă este Calea Sa! 

 

Curată rază-i Calea Dreaptă, 

Lumina Răsăritului, 

e Calea Inimii şi-a Vieţii,  

e Calea Adevărului!  
 

 

 

 

  

Cultivarea aptitudini matematice 

 

                                                                         Profesor Poată Iulieta 

                                                                Grup Şcolar Industrial Tismana 

                                                                       (Şcoala Generală Sohodol) 

 

Aptitudinile matematice trebuie privite ca rezultate ale 
dezvoltării, ale interacţiunii dintre individ şi condiţiile sale de mediu 

socio-economic, ştiinţific, tehnic şi cultural. Caracterul lor, mai mult 

sau mai puţin creator, depinde de felul în care se realizează modelarea 

potenţialităţilor ereditare de către factorii ambientali, de conţinutul 

activităţilor desfăşurate de copil, a celei de învăţare a matematicii în 

primul rând. 

Între conţinuturile învăţării şi capacităţile intelectuale există 

strânse raporturi de determinare, de condiţionare reciprocă. Acumularea 
de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi duce la dezvoltarea şi 

transformarea calitativă a schemelor de cunoaştere şi acţiune 

matematică, iar acestea la rândul lor, reglează cantitatea şi calitatea 

achiziţiilor şcolare. Efectul învăţării devine maxim când între cei doi 
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termeni ai relaţiei se stabileşte un echilibru optim, ceea ce se poate 

realiza prin modul de organizare a activităţii şi prin folosirea celor mai 

adecvate căi şi mijloace de instruire şi educare. 

K. Lowel, pe baza ideilor exprimate de J. Piaget, preconizează un 
sistem didactico-metodic, în care formele de activităţi urmează o linie 

progresivă, de la concret la abstract, de la evidenţă la implicaţie. 

Conform acestui sistem, numerele şi numeraţia devin accesibile prin 

acţiuni concrete de grupare, de ordonare, schimbarea poziţiei, 

simbolizare, etc. Esenţialul este ca matematica să devină pentru copil un 

instrument cu care explorează lumea şi nu un joc de reguli abstracte. 

Pe măsură ce elevii se familiarizează cu conţinutul, metodele şi spiritul 

matematicii, modalităţile verbale devin tot mai necesare. Prin 
recurgerea la limbaj apare pericolul verbalismului, adică al unei 

disocieri nedorite între expresia verbală şi sensul real, exact al faptului 

matematic exprimat. Pentru a evita acest lucru, se urmăreşte trecerea de 

la aspectele calitative şi logice ale rea lităţii la cele cantitative, învăţarea 

operaţiilor şi judecăţilor matematice pe bază de înţelegere a relaţiilor 

necesare dintre acestea, şi nu prin simpla lor memorare, conştientizarea 

metodelor de rezolvare a problemelor, şi nu doar exersarea ca atare, 

folosirea largă a comparaţiilor, analogiilor, generalizărilor şi 
concretizărilor. 

Înţelegerea noţiunii de aptitudine matematică contribuie la 

stimularea interesului pentru cunoaşterea şi valorificarea ei în procesul 

instructiv-educativ, la introducerea în practică şcolară a unor obiective, 

strategii şi metode de învăţare care să vizeze direct componentele ei 

structurale. 

Cunoştinţele elevului, experienţa sa logico-matematică devin 
treptat nu numai suport, ci şi mijloace sau instrumente operative pentru 

însuşirea de noi cunoştinţe, devenind componente ale intelectului. 

Nu se poate vorbi de cultivarea aptitudinii matematice la elevi, 

fără ca aceştia să nu posede un bagaj apreciabil de cunoştinţe în acest 

domeniu. Dar ceea ce conferă acestora valoare este proprietatea lor de a 

influenţa în mod pozitiv şi statornic comportamentul matematic al 

elevilor. Cu alte cuvinte, problema este de a decela condiţiile şi 

mecanismele care fac posibilă trecerea de la aspectul informativ la cel 
formativ, trecerea de la cauză la efect şi invers. 
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Metode de predare ale poeziei-conversaţia euristică şi 

problematizarea 

 

                                                                                Prof. Albici Luminiţa 
                       Şcoala Generală Nr. 1 Motru 

 

 

                 Metodele reprezintă modalităţi de acţiune şi cunoaştere, 

instrumente cu ajutorul cărora profesorul conduce şi organizează 

activitatea de predare, un mod comun de a acţiona unind eforturile 

profesorului şi ale elevilor. Alegerea şi folosirea metodelor de predare a 

poeziei depinde de posibilităţile intelectuale ale elevilor şi de  vârsta 
acestora.  

 Poezia  este o construcţie cu multiple sensuri şi relaţii ce pot fi 

descifrate prin găsirea de răspunsuri la întrebări de genul: -Ce se 

analizează dintr-un text liric?, - Ce comunică textul liric? Având în 

vedere că fiecare scriitor se foloseşte de cuvinte pentru a-şi exprima 

propriile trăiri şi sentimente, în descifrarea sensurilor textului liric, 

profesorul va stabili cu elevii: ponderea cuvintelor cheie în cadrul 

poeziei, câmpurile semantice ale acestora, simbolurile, valorile stilistice 
ale cuvintelor, rezonanţa pe care cuvintele o au în întreaga poezie. De 

altfel, în receptarea poeziei trebuie urmărite câteva aspecte: contactul 

direct al elevilor cu textul liric prin citirea expresivă a poeziei, 

încadrarea în specia literară, explicarea titlului, identificarea temelor şi 

a motivelor, identificarea imaginilor artistice, a particularităţilor 

stilistice, descoperirea şi comentarea cuvintelor cheie, a câmpurilor 

semantice în care apar, analiza topicii şi a versificaţiei. Sub îndrumarea 
profesorului, elevii îşi însuşesc cunoştinţele şi îşi formează priceperi şi 

deprinderi intelectuale prin intermediul metodelor de învăţământ care 

reprezintă modalităţi de acţiune, o succesiune de operaţii realizate 

pentru atingerea scopului propus. Există mai multe tipuri de metode 

didactice pe care profesorul le poate folosi în cadrul orelor de literatură, 

în predarea unor opere literare ce aparţin genului liric: conversaţia 

euristică, problematizarea, descoperirea, comentariul literar, 

brainstormingul, exerciţiul, activitatea pe grupe de elevi.   
                 Conversaţia euristică, în cadrul lecţiei de literatură, este 

folosită ca metodă de însuşire, fixare sau recapitulare a cunoştinţelor. 

Această metodă presupune dialogul spontan, liber şi deschis dintre 

profesor şi elevi, profesorul fiind un partener în dialogul cu elevii. În 

acest fel, el stimulează participarea elevilor la discuţie, observând  
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puterea de analiză şi sinteză, spiritul de observaţie, deprinderile de 

exprimare ale acestora. Prin dialog autentic, pe baza textelor literare, se 

cultivă creativitatea elevilor, capacitatea de a folosi personal 

cunoştinţele dobândite. 
1
  

În studiul operei lirice la clasele gimnaziale , această metodă 

apare sub forma conversaţiei introductive, înaintea lecturii model a 

textului, pentru a pregăti înţelegerea lui; sub forma conversaţiei de 

orientare, după citirea model, pentru a afla impresiile elevilor provocate 

de citirea operei; sub forma comentariului literar.  De exemplu, la 

poezia,,Steaua-n iarbă” de Tudor Arghezi pentru a-i ajuta pe elevi să 

înţeleagă conţinutul de idei al textului liric, profesorul recurge la 

interogarea primară şi la explorarea nivelurilor de expresivitate a 
textului, urmărind nivelul prozodic, lexical, morfologic, sintactic şi 

stilistic, adresând întrebările: Cu ce specie literară se aseamănă această 

poezie?; Cine este steaua din iarbă?; Care este figura de stil prin care 

este prezentat licuriciul?; Ce trăsătură a licuriciului vizează 

comparaţiile?; Ce îţi sugerează cuvântul aureolă?; Ce reprezintă 

imperiul de urzici?;  Care sunt versurile care redau atitudinea poetului?; 

Cu ce se poate asocia folosirea rimei încrucişate?; Ce cuvinte din 

câmpul semantic al luminii puteţi identifica în text?; Care este rolul 
verbelor în descriere?; Ce figură de stil predomină în text?;  Care este 

rolul epitetelor cromatice?; Licuriciul este asociat cu o stea rătăcită în 

iarbă. De ce?   

   Flosirea metodei conversaţiei la ora de literatură nu trebuie să 

însemne reproducerea unor informaţii despre speciile literare sau 

operele unor scriitori, chiar de la clasa a V-a elevii trebuie obişnuiţi cu 

întrebările problematizante care să le cultive abilităţile de analză şi 
spiritul critic. De asemenea, la clasele liceale elevii trebuie obişnuiţi cu 

întrebări deschise, problematizante, care vizează interpretarea adecvată 

a textului liric.
2
 În studiul unui text liric accentul trebuie pus pe 

intervenţia elevilor, discuţia trebuie să fie convertită într-un mijloc de 

valorizare a opiniilor elevilor. De exemplu, la studierea 

poeziei,,Melancolie” de Tudor Arghezi profesorul poate utiliza întrebări 

care să suscite gândirea elevilor: 

-În ce constă tensiunea transmisă în poezie? 
-Care este şi cum poate fi explicat elementul surpriză al textului? 

                                                
1 Nicolae Eftenie, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti, 

2008, p. 218 
2 Emanuela Ilie, Didactica literaturii române, Editura Polirom, Bucureşti, 2008, p. 124  
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-De ce se raportează Arghezi la convenţia romantică a poeziei 

eminesciene de dragoste? 

-Se poate vorbi, în cazul poeziei,,Melancolie”, de ceea ce Nicolae 

Balotă numeşte erotica agonică?  
În cadrul activităţii de predare se stabileşte un dialog între 

profesor şi elevi, în care întrebările sunt puse pentru a stimula gândirea 

elevilor, a fixa şi asigura însuşirea cunoştinţelor. Întrebările sunt 

eficiente dacă solicită gândirea, incită la acţiune şi la descoperirea 

ideilor poetice şi a mesajului textului liric. Conversaţia euristică 

presupune formularea cu abilitate a unor întrebări care solicită 

răspunsuri de la elevi, destinate descoperirii unor informaţii şi date noi 

privind structura şi mesajul textului poetic.  
  Problematizarea este o metodă prin care se dezvoltă gândirea 

şi creativitatea, punându-i pe elevi în situaţia de a căuta un răspuns 

valabil pentru o situaţie problemă. Situaţia problemă reprezintă o 

întrebare-problemă al cărei răspuns este soluţia căutată. Problematizarea 

este o modalitate prin care elevii îşi însuşesc cunoştinţe noi pe baze 

conflictuale, antrenând întreaga personalitate a elevului, captând atenţia 

şi formând un stil activ de muncă. Pe de altă parte această metodă nu 

poate fi aplicată la orice lecţie şi la orice temă şi nu poate fi folosită 
exclusiv, ci combinată cu alte metode: conversaţia, descoperirea, 

activitatea pe grupe de elevi.
3
  

 La lecţia de literatură, în studiul poeziei, există mai multe 

modalităţi de realizare a problematizării. Opera lirică se pretează la 

multiple interpretări, astfel receptarea ei constituie un bun prilej de 

stimulare a capacităţii de interpretare a textului poetic. Elevii pot ajunge 

la răspunsuri nuanţate, când sunt puşi în situaţia de a răspunde la o 
întrebare problemă, ca urmare a lecturii unei poezii. 

                    O modalitate de utilizare a metodei este punerea unei 

întrebări problemă axată pe o contradicţie(reală sau imaginară) între 

cunoştinţele elevilor şi sarcina de cunoaştere propusă. De exemplu, pe 

baza cunoaşterii Psalmilor arghezieni, elevii şi-au dat seama de 

frământările eului liric. Profesorul poate formula întrebarea-problemă: 

Aspiraţia spre cunoaşterea forţei divine ia forme dramatice. Este sau nu 

Tudor Arghezi un spirit religios? De asemenea, profesorul mai poate 
formula întrebări problemă care să ceară elevilor o sinteză a 

cunoştinţelor, pentru a demonstra o teză. De exemplu, după studierea 

operei poetice a lui Tudor Arghezi, elevii pot da diferite răspunsuri la o 

                                                
3 Nicolae Eftenie, op. cit., p.229 
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întrebare-problemă de tipul: Tudor Arghezi a fost numit de G. 

Călinescu un poet,,artizan”. Explicaţi această sintagmă. Această metodă 

se foloseşte, mai ales, la orele de analiză sau comentariu literar, cele 

mai eficiente întrebări fiind acelea care conferă lecţiei o atmosferă de 
efervescenţă intelectuală prin introducerea unor tensiuni în sistemul de 

cunoştinţe al elevilor.,, Toate etapele receptării poetice şi lectura 

clarificatoare  până la instituirea judecăţii de valoare, au un caracter 

problematizant, pentru că în toate cititorul se confruntă cu dificultăţi, cu 

aspecte şi momente tensionale, care îl pun în dilemă, îl solicită la 

excursuri în cultura sa generală, în experienţa proprie de viaţă, la 

eforturi de gândire, îl invită la autoanaliză, la a opta pentru o soluţie 

interpretativă sau alta, la a formula o apreciere critică, în consonanţă cu 
gradul receptivităţii sale artistice. “

4
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Edificii culturale în Țara Zarandului 

 

Prof. Raț Florin 

 Muzee  
Muzeul Mineralogic din Brad (Muzeul Aurului) este cel mai de 

seamă edificiu cultural al regiunii, fiind situat în Municipiul Brad, pe 

strada Independenţei, numărul 2 și în prezent aparține Filialei 

Bradmin a Companiei naționale "MINVEST" SA din Deva. 

                                                
4 Constantin Parfene, Aspecte teoretice şi experimentale în studiul literaturii în şcoală, Editura 

Universităţii,,Al. I. Cuza”, Iaşi, 2000, p. 42 
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În acest muzeu este înfăţişat istoricul mineritului din zonă, bazele 

fiind puse între anii 1891-1899, într-un pavilion al Societăţii Mica. 

În 1912, prin completarea colecţiei iniţiale cu exponate de aur nativ 

şi alte minerale, s-a deschis oficial Muzeul Mineralogic. Din 1972 
muzeul a fost complet reorganizat în opt săli, care prezintă 

vizitatorilor atât evoluţia uneltelor folosite în minerit şi implicit 

istoria exploatărilor miniere din zona Brad cât şi eşantioane de 

minereuri şi minerale, adunându-se peste 2000 de exponate din 

foarte multe țări de pe toate continentele. 

Colecția începe prin prezentarea unor obiecte arheologice 

descoperite în zona Brad-Crișcior care dovedesc existența omului în 

urmă cu 5000 de ani și a unei activități de extragere a aurului de 
2000 de ani. Sunt expuse unelte și obiecte vechi folosite la 

extragerea și prelucrarea minereului aurifer, specifice ultimelor două 

secole, precum și imagini fotografice sugestive privind aceste 

activități. 

În sălile muzeului vizitatorul are prilejul de a cunoaște aurul 

într-o ipostazã ineditã, aceea de minereu, în care el apare sub diverse 

forme: fin dispersat, liber sau concrescent cu alte minerale, lamele, 

filamente, dendrite, granule și rarele combinații chimice naturale ale 
aurului cu telurul, între care silvanitul și nagyagytul, care s-au 

identificat pentru prima dată în lume în zăcăminte din Munții 

Apuseni. 

 Majoritatea zăcămintelor de aur din România se regãsesc în 

muzeu cu exponate reprezentative pentru toate tipurile de 

mineralizații. Zãcãmintele din zona Bradului sunt cel mai bine 

reprezentate, de aici provenind și cele mai spectaculoase forme. Între 
acestea se remarcă unele care sugerează vizitatorului plante, animale 

sau alte obiecte: frunze, flori, șarpe, cățel, aripi de pasăre, tun. 

Printre exponatele cu valoare deodebită situându-se cele denumite: 

Cerceii de aur, Cuibul de rândunică, Frunzele de aur, Coşuleţul cu 

flori, Pana lui Eminescu, Poarta de aur, Şopârla de aur, Harta 

României, Dodecaedrul – ultimele trei fiind unice în lume.  

 



                                                                                        Numarul 34 

15  

 

 

Fig. 31: Piese din aur expuse în muzeu. Sursa: 

www.primariabrad.ro   

 

  Muzeul prezintă în continuare o colecție mineralogică generală, 

cu peste 800 exponate provenind din foarte multe țări. Organizată pe 

criterii științifice, ea începe cu noțiuni generale despre minerale, 
geneza acestora, proprietăți fizice după care pot fi determinate, fiind 

expuse în continuare după criteriul compoziției chimice. 

  Se începe cu elemente native și continuă cu sulfuri metalifere, 

săruri halogenate, oxizi, săruri oxigenate (carbonați, sulfați, silicați, 

etc) și se încheie cu o interesantă vitrină în care sunt prezentate 

câteva dintre mineralele care au fost identificate pentru prima oară în 

lume în zăcăminte din România. 

 
Fig. 32: Șopârla de Aur. Sursa: www.primariabrad.ro   

 
 Prin varietatea formelor și a culorilor, aceste minerale încântă 

privirea și creează o stare de mulțumire pentru cei care doresc să-și 
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lărgească orizontul cunoștințelor despre natură în general și lumea 

minerală în special.  

Muzee similare mai există doar la Lima şi Johanesburg. 

Muzeul de Istorie și Etnografie este situat tot în orașul Brad, dar 
pe partea dreaptă a Crișului. Fondat în 1987, având ca nucleu – 

colecția particulară - Ștefan Safian. Cuprinde exponate 

reprezentative pentru etnografia Țãrii Zarandului. Este reprezentativ 

pentru identitatea culturală a orașului Brad și a întregului ținut 

zărăndean.  

 Are o colecție de aproximativ 1800 piese din : lemn, metal, 

textile, ceramică, foto și cuprinde peste 120 piese de patrimoniu 

cultural național. Expoziția de bază este structurată în două registre:  
 1. Profan : așezări, ocupații, sate specializate, interior țărănesc, 

port popular. 

 2. Sacru: colțul sacru al locuinței, icoane, produse artistice cu 

însemne creștine. 

 Periodic găzduiește expoziții temporare (arheologie, artã, carte 

veche, fotografie din colecții muzeale sau particulare).  

Casa Memorială Crişan din localitatea omonimă a fost 

construită în 1979, fiind formată din două camere şi o anexă cu rol 
de cămară. Este construită din lemn pe o fundaţie de piatră şi 

acoperită cu paie. Într-una din camere sunt expuse unelte agricole şi 

de minerit, arme, sigilii săteşti, documente despre răscoala lui Horea. 

În cealaltă cameră se adăposteşte un interior ţărănesc specific. 

 
Fig. 33: Casa Memorială Crişan. Foto: Raț Florin 
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Casa Memorială Vlaicu Bârna situată tot în Crișan, este casa în 

care s-a născut și a crescut scriitorul (1913-1999), care apoi s-a 

mutat la București. 

Muzeul Etnografic de la Crișcior situat lângă primărie, dar pe 
partea stângă a văii Bucureșci și a fost amenajat de către Letiția 

Pleșa într-o casă bătrânească care cuprinde colecții de unelte 

specifice mineritului (unele vechi de peste 250 ani), evoluția surselor 

de lumină folosite de mineri în subteran, unelte agricole, costume și 

ceramică. 

Casa Muzeu "Avram Iancu"  din Baia de Criș a fost ridicată pe 

locul în care s-a aflat brutăria lui Ioan Stupina unde Avram Iancu s-a 

stins din viață la 10 septembrie 1872. Prin strădania inimosului 
profesor Nicolae Cristea din Baia de Criș și cu sprijinul Primăriei, a 

fost amenajat acest mic muzeu în care sunt adunate mai multe 

obiecte care amintesc de "Crăișorul munților". Muzeul face parte din 

rețeaua instituțiilor îndrumate științific de Muzeul Civilizației Dacice 

și Romane din Deva. 

 

 
Fig. 34: Casa Muzeu „Avram Iancu”-Baia de Criș. Sursa: www.baia-

de-cris.ro 

 

d) Edificii economice cu funcție turistică 

-barajul și lacul de acumulare de la Mihăileni, care se află în 

fază finală de construcție. 

-exploatările miniere de la Barza (Crișcior) și Tebea. 
-gara Brad – stația CFR de călători din "municipiul moților" va 

intra, în anul 2011, într-un proces de reabilitare finanțat din fondurile 

proprii ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara. 
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 Prefectura Hunedoara, împreună cu Direcția Județeană pentru 

Cultură și Patrimoniu Național și primăria municipiul Brad, au 

susținut în fața autorităților publice centrale necesitatea reabilitării 

clădirii care găzduiește gara din localitate, imobilul fiind monument 
istoric. 

 
Fig. 35: Clădirea gării din Brad – monument istoric. Sursa: 

www.ziare.com 
 

 Clădirea în care se află gara din Brad este o copie fidelă a unei 

stații din Tirol, Austria și seamană izbitor cu gara din Milano. 

Impozantă odinioară, ea a fost ridicată de austro -ungari și este 

înscrisă în lista monumentelor istorice, însă, clădirea zace într-o stare 

avansată de degradare  

e) Grupuri statuare, busturi, monumente 

În arealul studiat au o densitate ridicată, în special, troițele și 
monumentele ridicate în cinstea eroilor din principalelor evenimente 

istorice ale regiunii (răscoala din 1784, Revoluția din 1848-1849, 

Primul și Al Doilea Război Mondial). Aceste monumente se află în 

localitățile Blăjeni, Buceș, Cheia-Dupăpiatră, Mihăileni, Crișcior, 

Curechiu, Brad, Ribița, Țebea, Baia de Criș, Tărnava de Criș. 

Într-un număr mare se află crucile cioplite în piatră, mai rar în 

lemn, ridicate de localnici cu ocazia diferitelor sărbători religioase, 

acestea fiind de diferite mărimi, vechimi, stiluri și locuri de 
amplasare (vârfuri de dealuri, răscruce de drumuri etc). 

Busturi și statui  

 -ale lui Avram Iancu la Brad (în fața liceului care-i poartă 

numele și în parc) și la Țebea. La Baia de Criș se află un obelisc cu 
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basorelief ridicat în 1972, la împlinirea a 100 de ani de la moartea 

eroului. 

 -ale lui Crișan la Brad (în curtea liceului), la Crișan (în fața 

Casei Memoriale) 
 -al lui Horea la Brad (în fața poștei)  

Plăci comemorative cu importanță ridicată sunt cele trei plăci 

de la:  

 -Baia de Criș, care marchează locul în care a fost casa în 

care a murit Avram Iancu; 

 -Țebea în cimitir; 

 -Cheia-Dupăpiatră- marchează locul luptelor de la 1849. 
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IMPORTANŢA METODELOR INTERACTIVE 

ÎN PROCESUL DE PREDARE – ÎNVĂŢARE- EVALUARE  

ÎN DOMENIUL ISTORIEI 

 

Prof. Raț Jana Daniela 

 

 

Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de 

profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, lumea, lucrurile, 
ştiinţa . Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă 

priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra 

naturii, de a folosi roadele cunoaşterii, transformând exteriorul în 

facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-i 

personalitatea.  
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Noile cerinţe ale demersului educaţional impun restructurarea 

lecţiei de istorie în direcţia folosirii mai frecvente a metodelor 

interactive de predare –învăţare. Ele schimbă rolul profesorului în clasă, 

acesta devenind un moderator al unei dezbateri de idei şi probleme, 
susţinător al motivaţiei şi interesului elevilor pentru istorie, ghid al 

elevilor în procesul de dobândire de noi competenţe, deprinderi şi 

cunoştinţe. Odată cu deplasarea accentului de pe activitatea profesorului 

pe cea a elevului, noile metode îi determină pe elevi să înţeleagă mai 

bine logica fenomenelor şi faptelor istorice, stimulează formarea de 

opinii personale, argumentate, încurajează munca individuală , însă, în 

funcţie de situaţii şi spiritul de echipă, contribuie la formarea de 

deprinderi şi atitudini durabile.  
Cubul  este metoda ce presupune explorarea unui subiect, a unei 

situaţii, din mai multe perspective, permiţând abordarea complexă şi 

integratoare a unei teme. Sunt recomandate următoarele etape: 

 realizarea unui cub pe al cărei feţe colorate în diferite culori 
sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, 

aplică, argumentează. 

 anunţarea temei, a subiectului pus în discuţie. 

 împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare grupă examinând tema 

din perspectiva cerinţei de pe una din feţele cubului: 

- descrie ilustraţiile etc. 

- compară: Ce este asemănător? Ce este diferit? Sarcina de lucru 
privind comparaţia dintre două evenimente istorice solicitate în 

cadrul temei respective, se poate rezolva prin Diagrama Venn. 

- analizează: Care sunt personajele şi ce rol au avut ele în 

evenimentul respectiv? Sarcina de lucru, în acest caz, se poate 

rezolva prin rezolvarea unei diagrame a cauzelor şi efectului ( 

fishbone map –„ coadă de peşte”).sau prin completarea unui 

grafic ( „spider man –„ pânză de păianjen”) 

- asociază: La ce te îndeamnă să te gândeşti? Mai cunoşti şi alte 
situaţii? 

- aplică: Ce poţi face cu acestea? La ce pot fi folosite? 

- argumentează pro sau contra şi enumeră o serie de motive care 

vin în sprijinul afirmaţiei tale. 

 redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe. 

 afişarea formei finale la tablă sau pe pereţii clasei, fiind bine 

să se continue cu metoda turul galeriei. 
Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi formativă a 

produselor realizate de elevi 
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( precum şi învăţarea prin cooperare); la semnalul profesorului, 

grupurile se rotesc prin clasă pentru a examina şi discuta fiecare produs; 

la final, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu 

celelalte. 
Diagrama Venn este o metodă grafică realizată cu ajutorul a două 

eclipse parţial suprapuse . În partea comună se trec asemănările, iar în 

părţile rămase libere se marchează deosebirile. Un exemplu de lecţie la 

care s-ar putea aplica uşor este tema „ Cetăţile greceşti Sparta şi Atena” 

sau unitatea de învăţare „ Roma antică” la clasa a V-a . Metoda se poate 

aplica cu succes şi la celelalte clase.  

De asemenea , celelalte metode grafice(„ fishbone map”, „ spider 

man” sau „ spider gram” ) se pot aplica la clasa a V-a ( tema „ Marea 
colonizare greacă” ), la clasa a VI-a ( temele „ Războiul de 30 de ani şi 

consecinţele sale” sau „ Revoluţii ale epocii moderne”) etc.  

Braistorming-ul ( „ asaltul de idei”) reprezintă formularea unei 

multitudini de idei, oricât de fanteziste ar putea părea acestea. Pentru 

derularea optimă a unui brainstorming este necesar să se parcurgă 

următoarele etape: 

 alegerea temei şi a sarcinii de lucru  

 solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid, în fraze 
scurte şi concrete, fără cenzură, a tuturor ideilor, chiar 

trăsnite, neobişnuite, absurde, fanteziste, aşa cum vin ele în 

mintea elevului, legate de rezolvarea unei situaţii –problemă 

conturate.  

O altă metodă care poate fi folosită în cadrul orelor de istorie este 

metoda ciorchinelui , o variantă a braistorming-ului care stimulează 

găsirea conexiunilor dintre idei şi concepte/noţiuni. O astfel de metodă 
stimulează gândirea critică şi creativitatea, asigură organizarea în sistem 

a conţinuturilor şi informaţiilor, permite exprimarea personalităţii 

elevului şi facilitează descoperirea de noi informaţii. Etapele aplicării 

unei astfel de metode ar fi următoarele: 

 se scrie un cuvânt sau concept, care urmează a fi cercetat, în 
mijlocul tablei sau pe o foaie de hârtie. 

 se notează toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele care sunt 
spuse de elevi în legătură cu noţiunea respectivă, trăgându-se 

linii între acestea şi cuvântul iniţial. 

 pe  măsură ce se scriu cuvintele se fac conexiuni între toate 

ideile, în cazul în care există. 

 sunt analizate toate tipurile de relaţii/conexiuni stabilite 

identificându-se tipul acestora. 
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 activitatea se când se epuizează toate ideile sau când expiră 
timpul acordat acestui moment. 

Copacul ideilor este o metodă grafică, asemănătoare ciorchinelui, 

diferit fiind doar modul de dispunere al ideilor sub forma unui copac cu 

ramificaţii. Se notează cuvântul – cheie într-un dreptunghi la baza 

paginii, în partea centrală, după care se scriu ideile, se stabilesc 

conexiunile dintre ele, rezultând o imagine asemănătoare cu ramurile 

unui copac. Se recomandă în special evidenţierea unor aspecte pozitive 
/negative în lecţia de istorie.  

În predarea – învăţarea istoriei, utilizarea hărţii este, de asemenea, 

indispensabilă, întrucât se asigură formarea reprezentărilor şi noţiunilor 

elevilor despre timpul istoric şi spaţiul geografic în care s-au desfăşurat 

diferite evenimente istorice. Cu ajutorul hărţii elevii dobândesc 

cunoştinţe şi li se formează convingeri asupra vechimii popoarelor, 

asupra spaţiului geografic în care s-au format şi au trăit. 

Totodată, prin integrarea în lecţie a acestui instrument de lucru se 
formează competenţa care se referă la utilizarea adecvată a 

coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 

Prin aceste metode, elevii sunt determinaţi să-şi asume 

responsabilităţi, să-şi formeze deprinderi de muncă independentă, opinii 

argumentate, să înţeleagă rolul argumentelor, să sintetizeze idei 

provenite din surse diferite sau să lucreze în cooperare cu alţi elevi. 

Acestea sunt metode care valorifică procesele de cunoaştere, înţelegerea 
şi respectarea valorilor istoriei. Prin intermediul acestor metode, elevul 

este pus în ipostaza de căutător al cunoştinţelor istorice, nu doar de 

consumator al acestora. 

Prin utilizarea mijloacelor şi resurselor didacticii moderne, 

învăţarea este activă, imediată şi de ce nu , mult mai distractivă. 

         Evaluarea este ultima etapă, activitate fundamentală a procesului 

de învăţământ. Cu evaluarea se încheie circuitul de predare –învăţare. 

Prin evaluare cadrul didactic obţine informaţiile strict necesare 
privitoare la rezultatele activităţii de învăţare ( cunoştinţe, priceperi, 

deprinderi, capacităţi) şi ca urmare, reglează activitatea următoare în 

vederea obţinerii unor performanţe superioare. Cunoaşterea 

performanţelor obţinute la un moment dat, a eventualelor lacune, a 

cauzelor acestora constituie indicatori care stau la baza aprecierii 

profesorului.  

Modul în care este proiectat şi aplicat actul de evaluare este 

important deopotrivă pentru profesor, cât şi pentru elevii săi, feedback-
ul primit oferind primului ocazia de a-şi îmbunătăţi calitatea strategiilor 
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didactice aplicate la clasă, iar elevilor şansa de a afla unde anume se 

plasează în efortul de pregătire pentru integrarea în societate. 

Rezultatele evaluării sunt semnificative şi pentru instituţiile 

responsabile de calitatea serviciilor educaţionale oferite elevilor, dar şi 
pentru părinţii interesaţi de asigurarea succesului şcolar al propriilor 

copii, sau pentru viitori angajatori preocupaţi de nivelul de calificare al 

viitorilor angajaţi. Privită din această perspectivă, evaluarea rezultatelor 

şcolare devine o piatră de încercare pentru orice profesor, inclusiv 

pentru cel de istorie.  

În procesul de predare–învăţare-evaluare a cunoştinţelor de 

istorie avem la îndemână următoarele forme mai importante: 

- verificarea şi evaluarea orală a cunoştinţelor 
- verificarea şi evaluarea cunoştinţelor în scris într-o 

varietate de forme: extemporale, fişe de lucru, teste, 

hărţi mute, rebus istoric etc.  

La toate clasele pot fi folosite hărţi mute ce vor fi completate 

de către elevi cu desfăşurarea unor bătălii sau drumul parcurs fie de 

armatele străine, fie de cele româneşti în desfăşurarea unor campanii 

sau războaie. Folosirea hărţilor mute, a rebusului istoric pot stimula 

elevii în cadrul procesului de evaluare, antrenându-i într-o manieră 
diferită comparativ cu modalitatea de realizare a evaluării tradiţionale. 

În cadrul orelor de istorie, profesorul este dator să folosească multiple 

mijloace de învăţământ, cât mai moderne, inclusiv în etapa evaluării. 

De asemenea, mi se pare eficient, ca atunci când un elev 

greşeşte deseori la probele de evaluare, ori fişe de muncă independentă, 

să se apeleze la alternative ca: eseul de 5 minute, portofoliul, observarea 

sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor, proiectul, 
investigaţia, autoevaluarea, căci implicat direct fiind în activitatea de 

căutare şi ordonare a informaţiilor nu poate înregistra decât un câştig şi, 

eventual, un progres.  

Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului 

elevilor poate fi făcută pentru a evalua performanţele elevilor, dar mai 

ales pentru a evalua comportamentele afectiv – atitudinale. 

Proiectul este o activitate mai amplă decât investigaţia care 

începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii( eventual şi prin 
începerea rezolvării acesteia), se continuă acasă pe parcursul a câtorva 

zile sau săptămâni ( timp în care elevul are permanente consultări cu 

profesorul ) şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a 

unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a produsului 
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realizat. Proiectul poate fi individual sau în grup. Titlul / subiectul va fi 

ales de către profesor sau elevi.  

Portofoliul este un instrument de evaluare complex ce include 

experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, 
urmărind progresul global efectuat de elev; reprezintă un mijloc de a 

valoriza munca individuală a elevului şi acţionează ca un factor de 

dezvoltare a personalităţii; reprezintă o colecţie exhaustivă de informaţii 

despre progresul şcolar al unui elev, obţinut printr-o varietate de metode 

şi tehnici de evaluare. 

Un portofoliu la istorie ar putea cuprinde: înregistrări audio ale 

elevilor ( lectură de texte, prezentarea unor produse realizate), lucrări 

scrise, teste criteriale, răspunsuri la chestionare, analiza unor izvoare 
istorice, eseuri pe teme date, prezentarea unor autori sau lucrări istorice, 

postere, colaje, machete, desene, caricaturi etc. Acesta este un  tip de 

portofoliu care vizează, majoritatea capacităţilor şi abilităţilor implicate 

în înţelegerea şi învăţarea unei discipline. 

Autoevaluarea ajută elevii să –şi dezvolte capacităţile de 

autocunoaştere, să-şi valorizeze atât cunoştinţele cât şi atitudini şi 

comportamente. S-a demonstrat că autoevaluarea dublează cunoştinţele 

dobândite dacă este folosită frecvent; ea încurajează obişnuinţa  de 
autoanaliză, ceea ce este esenţial pentru perfecţionare, asigură faptul că 

elevii preiau responsabilitatea învăţării, concentrează atenţia asupra 

efortului şi stăruinţei. 

Calitatea evaluării realizate de profesor se repercutează direct 

asupra capacităţii de autoevaluare a elevului. Interiorizarea repetată a 

grilelor de evaluare cu care operează profesorul constituie o premisă a 

posibilităţii şi validităţii autoaprecierii elevului. Pe lângă această 
modalitate implicită a educării capacităţii de autoevaluare, profesorii 

pot dispune de căi explicite de formare şi de educare a spiritului de 

evaluare obiectivă. 

Evaluarea nu trebuie asociată cu eşecul, sancţiunea sau 

controlul, ci cu posibilitatea de reflectare asupra rezultatelor, cu 

formarea unei imagini cât mai corecte despre sine, nu  numai cu 

lipsurile pe care le are, dar mai ales cu calităţile pe care le poate 

valorifica şi dezvolta de aici încolo. 
Orice profesor ar trebui să-şi proiecteze evaluarea o dată cu 

proiectarea conţinutului şi să prezinte ce se aşteaptă de la elevi, ce 

progrese vor trebui să facă: o probă care este precedată de prezentarea 

obiectivelor de evaluare se va dovedi mult mai eficientă decât una la 
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care elevul nu ştie la ce să se aştepte. Pentru profesor, evaluarea este un 

prim instrument ce îi conferă o imagine asupra acţiunii sale . 

Aplicarea acestor metode de către profesor presupune 

experimentarea lor continuă pentru a descoperi el singur variantele celei 
mai bune combinări, aplicând cunoştinţe de psihologie şi reflectând 

asupra rezultatelor obţinute. Numai în acest fel metodele se integrează 

organic în activitatea sa, diminuându-se riscul de a transforma în simple 

reţete ce se aplică în mod identic. Nu există o metodă bună în sine, ea 

poate primi acest atribut dacă se aplică în mod creator. 

Metoda didactică, în general, este calea de urmat de către elevi şi 

cadru didactic pentru atingerea unor obiective, este o practică 

raţionalizată, validată ştiinţific ce serveşte ca instrument pentru 
transformarea şi ameliorarea naturii umane. Ea constituie parte a 

ansamblului condiţiilor externe ale învăţării şi simultan cu dezvoltarea 

societăţii umane se impune şi optimizarea metodelor de învăţământ 

pentru sporirea eficienţei lor educaţionale. 

Aşadar, didactica modernă se pronunţă în favoarea utilizării mai 

multor modele de instruire deoarece „ nu există un singur mod în care 

elevii învaţă şi cu atât mai puţin nu există un singur mod în care 

aceştia să fie învăţaţi”.( Ioan Cerghit, 2002) 
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Metode interactive de grup în învățământul preșcolar 

 

 

Inst. Andrei Ana 

 
  Metodele interactive de grup sunt modalități moderne de stimulare a 

învâtării și dezvoltarii personale încă de la varstele timpurii, sunt 

instrumente didcatice care favorizează interschimbul de idei, de 

experiențe, de cunoștinte. 

          Acestea  stimulează creativitatea, comunicarea, activizează toţi 

copii şi formeză capacităţi: spiritul critic constructiv, independenţa în 

gândire şi acţiune, găsirea unor idei creative, îndrazneţe de rezolvare a 

sarcinilor de învăţare. 
          Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive 

conferă activității “mister didactic”, se constituie ca o “aventură a 

cunoașterii” în care copilul e paticipant activ pentru ca el întâlnește 

probleme, situații complexe pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin 

analize, dezbate, descoperă răspunurile la toate întrebarile, rezolvă 

sarcini de învățare, se simte responsabil si mulțumit la finalul activității. 

           

               De ce metode interactive? 

 

 Creează deprinderi; 

 Facilitează învățarea în ritm propriu;  

 Stimulează cooperarea, nu competiția; 

 Sunt atractive; 

 Pot fi abordate din punctul de vedere al diferitelor stiluri de 

învățare. 

 

   Valențe formative ale metodelor interactive 

 

 Stimulează implicarea activă în sarcina didactică; 

 Exersează capacitătile de analiză a copiilor; 

 Stimulează inițiativa copiilor; 

 Asigură o mai bună punere în practică a cunoștintelor, capacităților 

și priceperilor; 
 Asigură un demers interactiv al actului predare -învătare- evaluare; 

 Valorifică și stimulează potentialul creativ, originalitatea copiilor; 
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 Actionează asupra dezvoltării gândirii critice a copiilor; 

 Copiii  devin responsabili în rezolvarea sarcinilor; 

 Asigură dezvoltarea culturii “de grup” cooperarea, întrajutorarea. 

 Incurajează autonomia copilului și promovează 
învățământul prin cooperare. 

 Copiii se comportă cu toleranță, afectivitate, sensibilitate, 

corectitudine cu cei din jur. 

 Învață să argumenteze. 

 

                   Ce fac copiii? 

 Copiii se ajută unii pe alții să învețe, împărtășindu-și ideile; 

 Învață cum să învețe, se exprimă liber, experimentează; 
 Copiii trebuie să fie capabili: 

- să asigure conducerea grupului; 

- să coordonează comunicarea; 

- să stabilească un climat de încredere; 

- să poată lua decizii; 

- să medieze conflicte; 

- să fie motivați, să acționeze conform cerințelor educatoarei. 

 

Ce face educatoarea? 

 

 Aranjează mobilierul din clasă în mod corespunzător. Ideal este 

formarea grupurilor în număr de câte 4 copii, aranjați de-o parte și de 

altă a unei măsuțe.  

 Stabilește criteriul de grupare (sexul, prieteniile, nivelul 

abilităților într-un anumit domeniu, diferite jocuri) și dimensiunea 

grupului de la 2 la 6 copii. 
 Stabilește regulile de lucru (se vorbește pe rând, nu se atacă 

persoană, ci opinia sa, se consultă între ei, nu se monopolizează 

discuția, nu rezolvă unul singur sarcina, se lucrează cu culori diferite) 

 Explică foarte clar obiectivele activității, specifică timpul pe care 

îl au copiii la dispoziție; 

 Pregătește spațiul și materialele didactice necesare. 

 

Câteva dintre competențele educatoarei: 
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 Partener – care poate modifica “scenariul” lecției dacă grupa o 

cere; 

 Animator – care inițiază metode și explică copiilor, pregătește 

materialele didactice și prezintă scopurile învățării; 
 Pedagog – care își ajută copiii în rezolvarea problemelor, îi 

motivează să își prezinte propriul punct de vedere; 

 Scenograf,  actor – care creează scenografia activității; 

 Mediator – care rezolvă potențialele conflicte ce pot apărea; 

 Consilier – care își ajută copiii în rezolvarea problemelor, îi 

motvează să își prezinte propriul punct de vedere. 

 

 

Clasificarea metodelor interactive de grup 

 

 Metode de predare – învățare: 

 

   Metoda predării- învățării reciproce; 

   Mozaicul ; 

   Tehnica lotus; 

   Metoda învățarii pe grupe mici; 
   Metoda schimbării perechii ; 

   Metoda piramidei ; 

   Învățarea dramatizată ; 

 

 Metode de fixare și sistematizare:  

 

   Cvintetul;  
   Diagrama cauză-efect; 

   Harta cognitivă; 

   Pânza de păianjen; 

 

 Metode de rezolvare de probleme: 

 

   Brainstormingul; 

   Explozia stelară; 
   Pălăriile gânditoare; 

   Interviul de grup; 

   Tehnica 6/3/5; 

   Controversa creativă; 

   Tehnica acvariului; 
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   Patru colțuri; 

 

 Metode de cercetare: 

 
   Proiectul de cercetare în grup; 

   Experimentul;  

   Portofoliul pe grupe; 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 
5.Păun, E., Iucu, R., Educația preșcolară în România, Editura Polirom, Iasi, 2002. 

 

6. *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura V&I Integral, București, 

2002. 
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Integral, 2000, 2005. 

 

 

ÎNFĂŢIŞAREA TÂRGURILOR MUNTENE ÎN SECOLELE XIV –XV 

 

 Prof. Cuțui Constantin 

 

 “Aspectul obişnuit al oraşelor româneşti în secolul XV era acelaşi 
al unor sate mari, cu moşia pe care orăşenii creşteau vite, semănau şi 

cultivau şi pe care fiecare târgoveţ avea un lot agricol.”
5
 

 Într-adevăr, aceasta este imaginea oraşelor şi târgurilor româneşti 

în secolele XIV – XVI, imagine pe care o întâlnim deseori în paginile 

jurnalelor de călătorie  ale călătorilor străini care au vizitat ţările 

noastre. Călugărul dominican, Ioan de Sultanieh, scrie în 1404 

                                                
 

NOTE: 

 

5  V. Costăchel, P.P. Panaitescu , A. Cazacu, Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova ( secolele 

XIV-XVI), Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1957, p. 437 
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“Llibellus de notitia orbis” (“Carte despre cunoaşterea lumii”), în care 

scrie ceea ce văzuse şi auzise despre mai multe ţării europene, între care 

şi Ţara Românească. Acesta spune că “ei (românii) nu au oraşe mari, ci 

multe sate”.
6
 Sunt şi exagerări ale acestor călători străini, dar de regulă 

imaginea pe care şi-o formează ei despre viaţa orăşenească românească 

este reală, dacă ne gândim că ei se raportează de regulă la fenomenul 

urban specific Europei occidentale şi centrale, mult mai avansat în 

această perioadă. 

 Oraşele româneşti, atât cele moldovene, cât şi cele muntene se 

compun dintr-o vatră, ocupată de case şi prăvălii, curţi şi grădini, dintr-

un teren agricol înconjurător constituind hotarul târgului – cu ogoare, 

fâneţe, livezii, vii, prisăci, heleşteie – şi dintr-un ocol, exterior hotarului 
şi cuprinzând mai multe sate.

7
 Astfel, oraşul vechi românesc era o 

unitate care se compunea din târgul propriu-zis şi moşiile sale din jur, 

adică ocolul târgului. P.P. Panaitescu consideră că “vechile oraşe din 

principatele Române erau nişte moşii mari, cu centru urban, dar şi cu 

exploatare agricolă în jur.”
8
 Locuitorii oraşului erau în majoritate 

negustori şi meşteşugari ocupaţi atât cu îndeletnicirile burgheze, cât şi 

cu agricultura, ocupaţie de care oraşul nu s-a despărţit niciodată în 

cursul Evului Mediu românesc, ceea ce i-a dat un caracter semi – rural.
9
 

 Oraşul avea în centru, deci în vatra sa – de obicei în jurul bisericii 

sau a curţii domneşti (dacă exista) – o piaţă numită în documente 

“bazar” sau “pazar”, respectiv “târg”, unde se desfăşura aproape 

întreaga viaţă economică. 

Astfel se explică numele de târg, care se dă oraşului întreg, adică loc de 

comerţ. Pentru ca un târg să se transforme în oraş avea nevoie de o 

conducere administrativă autonomă şi trebuia să se bucure de un statut 
orăşenesc. Târgul Gilort nu a devenit niciodată oraş, tocmai pentru că 

nu a atins niciodată acest stadiu de dezvoltare.
10

 

 În general, oraşele aveau o singură piaţă, doar oraşele cu o intensă 

activitate economică avea două sau mai multe pieţe. Este cazul 

Bucureştiului, unde este menţionat “Târgul de Sus” – care se pare că era 

principalul centru economic şi care se afla în apropierea curţii domneşti 

                                                
6  apud P.I Panait, Începuturile oraşului Bucureşti în lumina săpăturilor arheologice, în “SMIM”, nr.5, 

1967, p. 15  
7   C.C. Giurescu. D.C. Giurescu, Istoria Românilor. Din cele mai vechi timpuri până astăzi, Bucureşti, 

Ed. Enciclopedică, 1994, p. 122 
8  P.P. Panaitescu, Interpretări româneşti, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1994, p. 122    
9 V. Georgescu, Istoria Românilor. De la origini până în zilele noastre, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992, p. 

47    
10 L. Lehr, Aspecte urbanistice şi forme de proprietate în oraşele Moldovei şi Ţării Româneşti (secolele 

XVII – XVIII), în “Revista de Istorie”, 33, nr. 1, 1980, p.65  
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– “Târgul de Jos” şi “Târgul din Afară” – aşezat spre marginea oraşului 

, în apropierea uliţei cu acelaşi nume, azi Calea Moşilor.
11

 La fel se 

prezintă situaţia şi în cazul fostei capitale, Târgovişte, unde sunt atestate 

“Bazarul de Sus” şi “Bazarul de Jos”.
12

 Una din pieţe forma nucleul 
principal al oraşului, de unde porneau străzile, care rareori erau drepte 

şi pe care se aflau cele mai importante construcţii. 

 În Bucureşti, care se întindea între râurile Dâmboviţa şi 

Colentina, centrul oraşului era pe malul Dâmbiviţei, în jurul curţii 

domneşti şi până la Sf. Sava, mahalaua Colţei, Uliţa cea Mare, “Calea 

târgului din afară” şi străzile din jur. Între pieţele oraşului se întindeau 

străzi ce purtau fie numele bisericii din mahalaua respectivă (mahalaua 

bisericii Sf. Gheorghe Vechi, mahalaua Sf. Sava), fie numele 
meşteşugarilor care-şi aveau dughenele aici (uliţa “unde lucrau 

tăbăcarii”, uliţa zlătarilor, şelarilor, bărbierilor), ori numele populaţiei 

stabilite în număr mai mare aici (uliţa turcilor, uliţa grecilor, uliţa 

braşovenilor).    

 La Târgovişte putem aminti “Uliţa Mare”, “Uliţa Buzeştilor”,  sau 

mahalalele mai populate ( “mahalaua moldovenilor”,  “Mahalaua Sf. 

Nicolae” , “mahalaua Sf. Vineri “). 

 Astfel de  mahalalele întâlnim şi în celelalte oraşe ale ţării, dar în 
număr mult mai mic , în funcţie de întindere şi viaţa economico-socială 

care avea loc aici.
13

 

 Piaţa se putea prezenta sub forma unui patrulater – cum este cazul 

Buzăului - din care pornesc radial străzi spre patru puncte cardinale. În 

jurul acestui perimetru se aflau (în oraşul menţionat): spre nord , Oborul 

sau “ Dejugătoarea”, limitat de iazul morii, spre vest, Crângul, iar spre 

sud şi est, case , curţi şi grădini, dincolo de care se întindea hotarul 
târgului cu ogoare , livezi, vii, fâneţe, heleşteie, şi pădure.

14
 

 La Craiova , târgul poartă pecetea îngrămădirii unei populaţii 

comerciale , pe un spaţiu restrâns. În partea da apus, pe un spaţiu în 

formă de potcoavă, cu deschizătura spre răsărit , îngustele proprietăţi 

comerciale apar înconjurate de o cunună de alte proprietăţi foarte 

întinse şi de locuri virane. Acestea sunt ”curţile boiereşti”, care se 

aşezau întotdeauna la periferia oraşelor şi mai cu seamă a localităţilor 

comerciale. Acest teren circular este străvechea şi cea dintâi Craiovă. 

                                                
11 Ibidem, p. 66   
12 Ibidem   
13 Ibidem, p. 66-68 

14  D. Gh. Ionescu, Istoria oraşului Buzău. Din cele mai vechi timpuri până astăzi, Bucureşti, Ed. Litera, 

1978, p.92  
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Convergenţa uliţelor  spre spaţiul central – aproape lipsit de clădiri – 

arată că acesta era locul destinat pieţei şi târgului de săptămână. 

 Cea mai însemnată uliţă negustorească din Craiova a purtat 

numele de “uliţa Precistii”, datorită faptului că “hramul” cel mai 
venerat era “Adormirea Maicii Domnului”, iar bâlciul anual, unul dintre 

cele mai mari, era bâlciul “ dintre Sfinte Mării”.
15

 

 La Râmnicu Vâlcea , în vatra oraşului se aflau diferite clădiri, 

curţi , grădini, uliţe şi terenuri virane; în centru se afla o piaţă  

triunghiulară de tip medieval.
16

 

 Străzile oraşelor erau de regulă înguste şi nu erau pavate ; doar în 

oraşele mai mari, cu trafic mai intens , acestea erau pavate cu trunchiuri  

mari de copaci, care formau un fel de podeţe de lemn.
17

: spre exemplu, 
Bucureştiul “ e podit cu trunchiuri de copaci”, cum aflăm din descrierea 

lui Pierre Lescalopier, care trece prin Ţara Românească în 1574.
18

 

Cornăţelul ne oferă imaginea celor mai multe din oraşele şi târgurile 

româneşti. El este străbătut de drumuri naturale , “drumuri negre” , cum 

se mai numesc şi azi în Bărăgan, fără nici un fel de amenajare.
19

 

Acceptabile pe vreme bună , ele deveneau şleauri pe timp ploios , greu 

de străbătut când erau acoperite de zăpadă; râurile se treceau prin vad şi 

doar rareori pe câte un pod.
20

 
 Caracteristic ţărilor române în secolele XIV-XV, în mediul 

orăşenesc, este arhitectura civilă durată în lemn şi lut , reprezentate de 

case cu pivniţă – depozit, locuinţe uşor adâncite în pământ sau locuinţe 

de suprafaţă ( uneori cu temelie de piatră), care au fost cercetate pe 

teritoriul Ţării Româneşti la Curtea de Argeş, Târgovişte , Râmnicu 

Vâlcea, Târgşor. Locuinţele din oraşele medievale româneşti comportă 

anumite detalii constructive  care au fost preluate din experienţa marilor 
construcţii din lemn şi pământ din mediul cetăţilor ca şi din cel al 

construcţiilor de caracter colectiv (întărituri) ori al caselor 

reprezentative , iniţiate şi dirijate de către domnie sau marii feudali. 

 

                                                
15  A. Georgescu, Craiova. Cercetări istorice. I Târgul Craiovei, Craiova, Ed. Ramuri, 1936, p. 37-38  
16  C. Tamaş, Istoria oraşului Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Ed. “Antim Ivireanul”, 1994, p. 67  
17  L. Lehr, Op. cit., p. 67  
18  Călători străini despre Ţările Române, vol. II, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, p. 426-428  
19  C.C. Giurescu, Un vechi oraş al Ţării Româneşti. Cornăţelul, în “SAI”, mr. 2, 1957, p. 110  
20  D.C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV – XV, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1973, p. 187  
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Ploaie de vară înainte de naştere 

 

 

                         Mircea Hristecu, Liceul Nicolae Tonitza, București 

 

Ne vom mai vedea o dată 

Când tot oraşul va alerga lătrând 

După apă sfinţită 

Frunzele-or întinde plictiseala 

lichidă 

Când roata nu va mai avea miros 

de roată 

 

Din boxe sângele 

 Curge cu picătură 

În ghivece, în rădăcini, 

Seva se-nfunda 

Şi ceru-şi lăţeşte cu îngeri partitura 

 

 

De ce şi cum, şi ce 

Aş putea să-ncetinesc 

Căci de foame şi de fum 

Pasarile-ncet orbesc 

 

Nu-ţi aştept, acum căci poate... 

Blocul meu ca o nălucă... 

Nu-ţi aştept privirea-n noapte 

Unsuroasa ca un miez de nucă 

 

Îmi blochez în tastatură 

Blândul şi străinul aer 

Sânge din amurg pe gură 

Dintr-o pânză de bomfaer! 
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Clipa Andreea,  Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, București 

  

"You can be whoever you want to. You can change, you can choose another life. You can 

pretend being someone else or being the person you don't have the courage to be in the 

reality. Live your life with a mask on. Be whoever you wanna be. Be you, express yourself. 

Maks. Black and White." 

Seems to be happiness, huh? 

Oh, no. It's not. 

Don't try to be who you're not. 

Don't try to lie yourself. 

You are who you wanna be without a mask. 

You are you. 

You are perfect just the way you are. 

A mask is a mask. 

You are alive, but the mask is lifeless. 

Be careful, so it won't swallow you; So you won't die. 

Be you. 

 I realised that I'm good enough just the way I am. I'm not trying to pretend anymore. I'm 

throwing the mask away.  I'm me. But you... 

Get your mask off. 

Show me.. 

Who are you? 

 

 

Viaţa 

 

Sonia Pârvan, 

  Liceul “Nicolae Tonitza”, București 

 
Eu scriu, tu scrii, el scrie 

Plângea lumea pustie 

Eu merg, tu mergi, el merge 

Vine durerea târzie. 
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Floare 

 

                                                                       Eris Antoanela  

 

 "Iubirea este asemenea unei flori care îţi dăruieşte parfumul: o putem 

mirosi sau putem trece nepăsători pe lângă ea. Floarea se afla acolo pentru 

toţi, dar mai ales pentru cei care îşi dau osteneala să-i soarbă parfumul şi să 

o privească cu încântare. Puţin contează pentru floare faptul că suntem în 

grădina alături de ea sau că ne aflam departe: ea continua să împrăştie în 

jur suavul sau parfum pentru toată lumea." (J. Krishnamurti) 

 Scriu despre flori, căci în fiecare dintre noi există o floare rară, cu un 

parfum unic, aparte, încântător. Eu pot vedea asta, nu este greu, trebuie 

doar să fii puţin atent! 

 Florile, îmi aduc aminte de frumuseţea autentică a oamenilor, de 

frumuseţea lor sălbatică, originară, pură neatinsă de nimeni şi de nimic, de 

spiritul lor etern, de floarea care aşteaptă să fie observată dincolo de mintea 

noastră limitată şi de credinţele noastre orbitoare. Nu este greu, trebuie 

doar să tăcem, tăcerea ne va dezvălui misterul, tărâmul nostru mistic, plin de 

oceane întinse şi câmpii largi, pe unde te poţi aventura, păduri de smarald 

care te cheamă în adâncurile lor, unde Soarele îndepărtat îţi trimite, pe un 

fir de lumină, aripi angelice ca să poţi zbura către El şi îţi cere nonşalant să 

te joci şi să pluteşti atât de treaz pe razele Lui strălucitoare. Florile, şi ele, te 

strigă vesele în nenumărate culori şi parfumuri, te cheamă să dansezi cu ele 

printre firele rebele de iarbă, ce se mişca graţios în bătaia vântului. 

 Dar hai să-ţi zic un secret! Totul în jurul tău este o parte a unui Tu 

mai mare: Oceanul, Plaja, Pădurea strălucitoare de smarald, Florile 

colorate şi parfumate, Iarba care dansează pe muzica vântului, Soarele care 

te cheamă să te joci cu El în timp ce îţi încălzeşte inima cu lumina Lui 

orbitoare, valurile oceanului şi apa cristalină de izvor... toate acestea sunt... 

TU! 

 Aceasta este adevărata noastră frumuseţe: o frumuseţe atât de 

sălbatică, fiindcă frumuseţea numai sălbatică poate fi. Suntem atât de 

binecuvântaţi, avem întregul Univers în interiorul nostru! Suntem atât de 

minunaţi, atât de bogaţi! 

 Frumuseţea noastră sălbatică este eternă! Noi Înşine suntem 

nemuritori!!! 

 Cineva mă întreba: "Tu spui că oamenii sunt minunaţi, dar lumea 

pare să fie plină de suferinţă şi de durere. De ce?" Această întrebare, "De 

ce?", este greşită deoarece lucrurile există pur şi simplu, existentă este şi nu 

poţi să o pui la îndoiala. În existenţa noastră, în dimensiunea noastră, exista 

suferinţa, exista durere, exista războaie, exista ura... 

 Însa latura noastră divină exista şi ea, râurile, cristalele, florile, 

oceanele, pădurile, diamantele noastre interioare exista, iar existenţa lor nu 
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poţi să o pui, sub nicio formă, la îndoiala. Suntem minunaţi şi nu avem de ce 

să ne îndoim de magia noastră, de forţa noastră, de dragostea noastră, de 

compasiunea noastră. Suntem un izvor care curge neîncetat, în eternitate.  

 Lumea de astăzi şi lumea trecută a fost plină de suferinţă, războaie, 

rasism, din cauza somnului nostru adânc! Suntem orbi pentru că dormim, 

avem ochii închişi, nu privim tărâmul mistic din interior, dar asta nu 

înseamnă că El nu exista, ca noi nu suntem iubire în esenţă. Fiinţa noastră 

este infinită, însa trebuie să avem curajul să trăim prin toţi porii noştri, nu 

doar să supravieţuim, ca 99% din populaţie... 

 Există conflicte pentru că dormim. Un om treaz simte tot ce este în jur 

la intensitate maximă, el nu fuge nici de durere, nici de suferinţă, nici de 

război. Un Socrate simte de 1000 de ori “mai” profund o lovitură decât noi, 

dar Socrate simte şi bucuria de 1000 de ori “mai” profund, el priveşte, 

ascultă, experimentează, el se înalta deasupra loviturii, dar noi sau 

majoritatea nu putem face acest lucru, pentru că trăim ca somnambulii. 

 Aceasta este cauza, de aceea noi am uitat de bogăţia noastră. Din 

acest motiv lumea trăieşte mecanic, dezarticulat. Dar nouă ne e frică se 

devenim conştienţi. Întotdeauna oamenii treji, precum Socrate, Buddha, 

Iisus..., au încercat să ne trezească şi pe noi. Însa nouă ne place somnul, este 

un scut împotriva durerii. Dar dacă fugim de suferinţă şi de durere, fugim şi 

de plăcere, de bucurie sau de extaz, într-un cuvânt fugim de conştientizare, 

fugim de oamenii conştienţi, îi declarăm nebuni şi ne continuăm somnul. Ne 

izolam într-o cameră şi nu lăsăm “duşmanii” să intre, dar, pentru că uşa 

este închisa, nu pot intra nici prietenii.  

 Singura noastră scăpare este să devenim conştienţi pe deplin de 

natura noastră, să pătrundem în misterele fiinţei noastre, să urcăm muntele 

nostru interior. Dar cum să realizăm acest lucru? Privind şi ascultând... 

acesta e secretul.  

 Hai să privim împreună: picătură de ploaie care devine ocean, stelele 

care îşi afişează lumina în infinitul cerului, munţii înalţi şi cascadele lor 

purificatoare, fluturii care se joacă şăgalnic prin înflorita poieniţa, culoarea 

florilor şi frumuseţea lor sălbatică. 

 Hai să ascultăm împreuna: munţii, stâncile, copacii, lacurile, cântecul 

păsărelelor, vântul. 

 Hai să privim şi să ascultăm împreuna Florile Sufletului Nostru... să 

ne mişcăm aşa cum ne face dragostea să ne mişcăm, precum spunea Marele 

Rumi, să ascultăm Întregul Univers, căci e viu şi infinit de inteligent. 

 Hai să pătrundem adânc în interiorul nostru şi să descoperim că avem 

aripi, că putem zbura lăsând în urma noastră culorile curcubeului şi putem 

presăra flori pretutindeni asemenea zânelor fermecate din poveşti. 

 Hai să ne maturizăm împreuna, nu să îmbătrânim, ci să putem împărţi 

culoare, parfum, cântec, dans, prin vasta noastră înţelepciune. Ecoul muzicii 

noastre să răsune în eternitate, că generaţiile viitoare să danseze, să cânte, 
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să picteze în urma noastră! Noi suntem lumea, noi suntem Întregul, noi 

suntem minunaţi şi putem lăsa energia noastră magică în această lume 

pentru noi, pentru copiii noştri, pentru oceane, pentru păduri, pentru 

animale, ca toată Planeta să cânte de bucurie că noi suntem oaspeţii ei, iar 

tot Universul să strige că suntem Divini! 

 

 

 

Adio dependente 

 

Eris Antoanela 

 

 

Ştii, din tot ce am experimentat până acum, mi-am dat seama că 

dependentele îţi schimba cursul vieţii, dar ţi-l schimba în feluri nebănuite, 

uneori în bine, dar când dependențele devin excesive, totul în jurul tău se 

agreavează. 

Cea mai bună soluţie e să ai încredere în tine şi în naturaleţea ta. Fiind 

natural poţi face faţă acestor distructive lucruri minore din viaţa ta, în cazul 

în care nu au ajuns majore. 

De ce zic adio dependențe? 

Pentru că vreau să fiu liberă, iar o dependență, te ţine strâns, nu te lasă să fi 

până la capăt liber, pentru că ai nevoie de un stimulent pentru a putea merge 

mai departe. Un stimulent atunci când ţi-e foame, când eşti nervos sau 

anxios, când eşti depresiv, când simţi că totul nu are niciun rost şi nu meriţi 

absolut nimic. 

Dar, mi-am dat seama că merit, şi merit mult şi bine. 

Merit iubire 

Merit o sănătate deplină 

Merit respect 

Merit încredere 

Merit admiraţie 

Merit curăţenie 

Merit cultură 

Merit, merit tot ce este mai bun şi mai frumos în acest magic şi mistic 

Univers. 

Dependețele mele întodeauna m-au făcut să mă simt proastă, slabă, 

incompetentă, urâtă, fără speranță, un nimic... dar pentru a reuşii să faci ce ţi-

ai propus în viaţă e esenţial să îţi laşi aceste dependențe în spate, să spui " e 

viaţa mea, las trecutul în urmă şi merg mai departe" 
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Ce ai făcut în trecut nici nu mai contează, contează ce faci din 

momentul Acum, care este o binecuvântare, profita de acest moment, mai 

bine zis bucurate de el şi de fiecare moment de Acum! 

Mi-am dat seama că în viaţă, nu ai cum să reuşeşti prea multe dacă nu 

te iubeşti şi nu îţi eşti cu adevărat o prietenă bună, respectiv prieten. 

Tu cu tine însăţi/însuţi e esenţial să ai o relaţie, o relaţie profundă şi 

puternică. 

Multă lume nu înţelege ce spun, dar chiar dacă puţină lume înţelege e 

de ajuns. 

E viaţa mea, am venit aici pentru a face istorie, nu pentru a mă 

distruge singură, nu pentru a mă lăsa acaparată de iluzii. 

Dar sunt foarte mulţumită, am experimentat multe pentru vârsta mea, 

pentru unii fragedă. 

Şi acum deşi mică fiind, pot zice că am înţelepciune, oare nu e păcat 

să-mi bat joc de această cunoaştere, să o arunc la gunoi, când nu numai mie 

îmi e necesară, ci şi semenilor mei care par că duc o viaţă amară. 

În meditaţiile mele, în lungile mele căutări, am realizat că pot aduce lumina, 

pace, iubire, magie, mister, înţelepciune. 

Dar după ce am am aflat aceste lucruri, laşitatea mea m-a ţinut în zona 

de confort, mi-a zis:" nu tu nu eşti încă pregătită, eşti prea mică, nimeni nu o 

să te bage înseamă, toţi or să râdă de tine, mult şi bine, te vor crede nebună, 

venită de pe lună". 

Dar acum realizez profund că mă minţeam, că mă autodistrugeam, mă 

drogam, îmi adormeam toată frumuseţea, inocența, feminitatea, iubirea... şi 

mă alimentam cu iluzii. 

Am zis să zic stop acestor iluzii, să scap de lanţurile iluzorii ale minţii 

mele şi să merg mai departe. 

Dar sunt veşnic recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit viaţa, sunt 

recunoascătoare că mi-am apărat individualitatea încă de mică. Deşi pentru 

unii poate părea greşit, pentru mine toate experienţele mele au însemnat 

trambuline ale evoluţiei. La 14 ani, umblăm ca o nebună pe străzi, o ardeam 

cu oameni dubioşi, mă sedam singură cu iluzii, am fugit de acasă la 15 ani, 

am stat pe străzi şi pe la cine am apucat, era să o păţesc de multe ori şi rău, 

urmărită de poliţie, dar părinţii mei din fericire în cele din urmă m-au 

reacceptat şi mi-au acordat liberatea de a alege singură, fapt care m-a ajutat, 

pentru că enorm am evoluat. Mă simţeam mândră să stau în ultima banca, să 

mă uit la colegii mei cum se mint de fiecare dată, nu mă deranja să fiu 

exclusă, pentru că eram diferită. Nu mă deranja când eu îl aveam ca model 

de viaţă pe Socrate, Platon, Nietzche, Meera, Rumi, iar ei pe Columbeanu, 

Dragușanu, Becali... iar apoi râdeau de mine. Mă simt într-un fel mândră, 

când mi se zice că vorbesc din cărţi, când de fapt eu nu am citit nici 5 lăzi, 

dar am dat cu capul de uşi şi viaţa singură m-a învăţat cum şi pe ce uşi. Mă 
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simt minunat când văd că am experimentat ce alţii nici măcar până în 30 de 

ani n-au făcut în viaţă. 

Dar acum e rândul meu să-mi pun experienţa pe faţă şi să dau un 

zâmbet, un trandafir al iubirii, parfumat cu înţelepciune care să dea o dulce 

speranţa, în această percepţie falsă. 

 

Mintea umană e un computer bio, dacă este alimentat cu gânduri 

pozitive şi afmiramtii pline de iubire, frumuseţe, sănătate şi îi pui şi un anti-

virus biologic extraordinar de bun, anti-virus care să distrugă orice urmă de 

îndoială, orice gând negativ, orice sentiment josnic, atunci... cu o minte 

curată, fără viruşi letali, vei putea să te aliniezi cu voinţă sinelui tău suprem. 

Am o viaţă de trăit 

Am o viaţă de jucat 

Am o viaţă de zâmbit 

Am o viaţă de iubit 

Am o viaţă şi n-am să o las să atârne pe un fir de aţă! 

 

 

 

 

Chemarea 

 

Wagner Iosif –Emanuel,  

Liceul de Artă Nicolae Tonitza cl aXII-a E 

 

 

Printre petele verzi gri colorate 

Apari lângă mine 

Doar în gândul meu peticit 

Şi cusut cu sfoară de sânge 

Te îndepărtezi în năluci 

 

 

Sus urcat printer firele de iarbă 

La buza unui gutui 

Stăteam conectaţi două ceasuri 

Cu două ceasuri legate de auz 

 

 

În vis ai apărut, ai fugit 
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Nu ai mai venit 

Te-ai întors dar melodia nu se aude 

Mâna ta nu o mai ţine pe a mea de când 

Pe cerul nopţii acidulat, cu a ta sapasma 

Ai băgat în frigider sentimentele unui poem scris pe hârtie igienică 

 

Prin natură cu pete mari şi mijlocii 

Alergi însetată după ciocanul barberit 

Cu pensula în gură şi cu goase pe paleta 

Îngerii slabi să te salute seara la opt jumate. 

 

 

 

Iubirea 
 

Brehui Oana Alexandra 

Liceul de Muzică și Arte Plastice, Tărgu-Jiu 
 
 

Visezi prea mult... 

Filosofie 

Iubire 

Amăgire 

Durere şi regret 

Le vezi când te trezeşti 

Şi realizezi că viaţa e grea 

Filosofia e în mintea ta, 

O frază complicată... 

Nu o înţelegi 

Şi poezia o alegi 

O cale de-a înlocui 

Ştiinţa pe care nu o ştii 

Şi brusc... IUBEŞTI 

Un suflet complicat, 

Un suflet neînţeles, 

Ce vrei să-l schimbi... 

Nu reuşeşti 

Şi te trezeşti 

Mult prea târziu 

Răni, dezamăgit 

Te-ntrebi 

De ce te-ai amăgit 

Suferi cu fiecare gând 

Că ai fi putut 

Mult mai curând 

Să nu te-ndrăgosteşti 

Şi acum nu ai fi simţit durerea 

În orice clipă de tăcere 

Când gândurile se înteţesc 

Şi zi de zi îţi amintesc 

De clipe de plăcere 

Şi acum regreţi 

Că ai greşit 

Nu că ai iubit 

Iubirea e un dar ceresc 

Greşeala e ceva firesc 

Dar poţi să ierţi 

Doar dacă vrei 

Şi atunci primeşti 

Surâsul ei 

Precum o mulţumire. 
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Pentru cititorii noștri redacția revistei vă va prezenta și un alt model 

de prezentare a principalelor știri locale. 

 

Pentru iubitorii de utilizare a metodelor moderne de predare –

învățare le recomandăm:  

Cartea „Efectele televiziunii asupra minţii umane“ este 
primul volum al seriei „Faţa nevăzută a televiziunii“ şi este 

primul semnal de alarmă asupra acestui subiect, prima 

analiză temeinică a fenomenului în cauză. Ea oferă un preţios 

material informativ atât părinţilor sau celor care se ocupă de 

educaţia tinerilor, cât şi tuturor celor care vor să înţeleagă 

pericolul pe care îl reprezintă tehnologia audio-video şi cultura 
divertismentului pentru sănătatea mentală, pentru viaţa fiecăruia dintre 

noi. Deficienţele de atenţie şi concentrare, slăbirea capacităţilor 

mentale, a puterii de judecată şi a motivaţiei sunt probleme care se află 

de câteva zeci de ani în atenţia cercetătorilor din lumea occidentală. În 

ultima vreme aceste afecţiuni au început să fie observate şi la mulţi 

dintre copiii şi tinerii din ţara noastră, sindromul anunţându-se a avea o 

largă răspândire în următorii 10 ani. Înţelegerea mecanismelor ce stau 

în spatele procesului disolutiv la care este supusă mintea omului în 
societatea modernă poate fi un prim pas pe calea reîntoarcerii la 

normalitate sau a menţinerii în afara sferei de influenţă a modului de 

viaţă bolnav propus de televiziune, divertisment şi, în ultimă instanţă, 

de cultura nihilismului. „Este posibil ca tinerii care petrec zilnic un timp 

îndelungat în faţa televizorului să aibă creierul dezvoltat diferit faţă de 

al acelora care se implică în activităţi fizice, interpersonale şi 

cognitive?“ Răspunsul la această întrebare, primit din partea unor 
cercetători ca dr. Richard M. Lerner, profesor la Universitatea de Stat 

din Pennsylvania, specialist în dezvoltarea mentală a copiilor şi 

tinerilor, este unul afirmativ: „Din moment ce tinerii sunt atraşi de un 
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alt tip de activitate (privitul la TV) decât cei aparţinând altor generaţii, 

atunci şi funcţia, şi structura creierului lor vor fi alterate.“ 

http://www.jovis.ro 

 

Pentru cei care cred că în Liceul de Muzică şi Arte Plastice 

“Constantin Brăiloiu”, Târgu-Jiu, nu există copii talentați sau 

profesori care să-și vadă de activitatea lor vom atașa un model de 

C.V. plus câteva din creațiile literare și artistice ale elevilor acestui 

liceu. 

 

Ne cerem scuze pentru calitatea imaginilor cu picturile în 

alb/negru și dimensiuni reduse ale elevilor dar este limpede că pentru 

unele revistele culturale Gorjene (ca de altfel și în alte județe) se 

găsesc mai puțini edili care să fie cu dare de mână pentru a 

îmbunătăți efortul noilor generații pentru care România nu va 

pieri…Este și cazul acestei reviste care se află la al 34-lea număr și în 

ciuda efortului aproape sisific continuă să se tipărească. 

 

 

 

   Curriculum vitae  
 

      Nume şi Prenume BREHUI OANA 

ALEXANDRA 

Educaţie şi formare: 

       Perioada 2008/în curs: 

    Numele instituţiei Liceul de Muzică şi Arte 
Plastice “Constantin Brăiloiu” 

       Specializarea: Pictura, prof. Coordonator 

Şerban Daniel 

 

        Perioada 2004/2008 

  Numele instituţiei Liceul de Muzică şi Arte Plastice “Constantin 

Brăiloiu” (şcoala generală) 

          Specializarea Pictura, prof. Coordonator Bistreanu Constantin 
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DIPLOME 

Menţiune clasa XI 2010/2011 

Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului, specializarea 

tehnician pentru tehnici artistice, octombie 2010 
Diploma de participare “Brâncuşiana Copiilor” ediţia IX 2011 

Premiul I Pictura “Brâncuşiana Copiilor” ediţia IX 2011 

Diploma de participare “Brâncuşiana Copiilor” ediţia VIII 2010 

Premiul II Pictura “Brâncuşiana Copiilor” ediţia VIII 2010 

Diploma de participare “Brâncuşiana Copiilor” ediţia VII 2009 

Premiul I Pictura “Flori de Primăvară” Martie 2008 

Diploma de participare “Descoperă îngerul din tine” Noiembrie 2008 

Premiul III “Fantasticul din mine şi din afara mea” ediţia VI 2006 
 

Iată câteva din astfel de puținele picturi la dimensiuni prea reduse ale 

aceleiași eleve: 
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   Wagner Iosif –Emanuel,  

Liceul de Artă Nicolae Tonitza cl aXII-a E și fost elev la Liceul de 

Muzică şi Arte Plastice “Constantin Brăiloiu”, Târgu-Jiu .  

 

    Mai jos vom prezenta doar două din picturile sale alb-negru 

urmând ca pe viitor să prezentăm dacă se va putea și pe cele color. 
 

  
 

Uter                                                                                     The wall 

it’Ok 
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Câinele şi purcelul 

 

Brehui Oana Alexandra 

Liceul de Muzică și Arte Plastice, Tărgu-Jiu 

 

Azorel căţel flocos 

Leneveşte lângă un os 

Şi-l întreabă pe Mirel 

Purcel gras şi mititel: 

- Tu ce crezi, va fi la fel? 

- Nu ştiu la ce te referi 

- Hai, ştii bine timpul trece 

Chiar şi osu’îmbatrânește 

- Nu-mi fac griji, îmi este bine 

Cât timp am dovleți şi pâine 

- Dar o să vină şi iarna 

- Da şi Crăciunul şi zăpadă 

- Nu fi prost! 

Tu de Crăciun vei merge pe 

ultimul drum. 

- Nu mi-e frică nu o vor face, 

Doar pe tine te vor coace 

- Mirele mă faci să râd, 

Sunt câine, latru şi muşc 

Carnea ta e de mâncare 

La grătar şi în sarmale. 

Chiar şi mie îmi vor da 

Oasele din coasta ta 

- Ah! Lasă că vom vedea! 

 

 

 

*** 
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Povestea Uniunii Europene 

 

A fost odată un ţăran sărac, dar cinstit, ca de aia era şi sărac. El putea 

fi deopotrivă roman, bulgar, ungur, ceh, slovac, polonez, croat, ori sârb, ori 

albanez, ucrainean, rus, moldovean, ori turc, sau orice alta naţie, importante 

fiind - în acest caz - sărăcia şi cinstea. De altfel, în diverse variante,  povestea 

 circulă şi în folclorul nou al amintitelor popoare.   În satul lui, uitat de lume, 

se auzise că undeva, departe, peste mari şi ţări s-ar afla o cucoană înstărita, 

cu dărnicie fără seamăn, care s-ar fi numit Uniunea Europeană. Şi zvonul nu 

era numai zvon, căci văzuse omul prin vecini, ba pe unul, ba pe altul, 

fălindu-se cu Darurile Cucoanei. 

 

    Într-o bună zi şi-a  pus  traista în bat şi a plecat la drum. Ajuns la Palatul 

Cucoanei celeia mari, a bătut la poartă şi i s-a deschis. Doamna cea mare l-a 

primit, l-a poftit să şadă şi, fiindcă era peste măsură de ostenit, l-a îmbiat cu 

Coca-Cola şi gumă de mestecat. Ţăranul de-abia s-a atins de ele şi şi-a spus 

necazul: 

-  Mărita Doamna Uniune, am auzit că faci daruri celor nevoiaşi. Eu am 

Acasă pământ bun, ape limpezi, am şi păduri. Iarna pe la noi însă-i 

Cam lungă, tine aproape şase-şapte  luni pe an. Ca să lucrez bine 

Pământul aş avea nevoie de o pereche de încălţări noi. Sunt desculţ şi 

Mi-e frig, doar atât îţi cer. 

 

    Doamna Uniune Europeană l-a măsurat din cap până în picioare şi a 

Rămas cu privirea pironită la degetele acestuia, vineţii, înfrigurate,  

Bătătorite şi prăfuite de drum. 

 

  Apoi a glăsuit: 

 

 - Omule, eşti desculţ şi eu te înţeleg... Dar, tot ce-ţi pot oferi 

Este o bască. Una nouă şi de calitate europeană - Armani. Ţine de frig, 

De ploaie." 

 

   Dacă a văzut aşa, omul a luat bască, a oftat dezamăgit, a mulţumit 

Şi a făcut calea-ntoarsă spunându-şi: 

 

- Totuşi e doamnă bună. Putea să nu-mi dea nimic. 

A trecut iarna şi din gerurile sale cumplite, omul a ieşit cu un deget 

Degerat. Apoi, la sfârşitul verii, istovit de munca pământului, a  

Plecat iar pe lungul drum al Doamnei Uniuni, spunându-i păsul cel 
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                                                                                        Numarul 34 

47  

 

 - Coană Mare, sunt desculţ, o pereche de încălţări mi-ar prinde tare bine. 

Doamna l-a privit iar cu înţelegere şi căldură, l-a ospătat cu 

Coca-Cola, oferindu-i iar o bască nouă-nouţă, de firmă. 

 

 - Dacă-i degeaba, merită s-o ia,  îşi spune la întoarcere ţăranul cel 

Sărac şi cinstit. 

 

A mai trecut o iarnă grea, cu chiu cu vai şi, în afara altui deget de 

La picior, numai unul, degerat şi amputat, omul n-a avut de suferit. A 

Urmat primăvara, vara şi pe când frunzele s-au îngălbenit, ţăranul 

Şi-a amintit iar de Doamna cea darnica pornind iar spre ea să-şi 

Încerce norocul.  

 

Dinaintea acesteia şi-a băut cu poftă paharul de Coca-Cola, ba a mai şi 

cerut unul, căci începuse să-i placă, dar de întors s-a întors tot cu o bască. 

 

Totuşi, nu s-a dat bătut. An după an a străbătut calea plin de speranţă, 

primind cu politeţe ştiutul dar. Până într-o iarnă, când zăpezile şi gerurile au 

fost mai amarnice ca niciodată. Prins cu treburile, picioarele i-au degerat şi la 

spital a trebuit să i le amputeze, spre a-i salva viaţa. Purtat pe braţe de vecini, 

omul a bătut la poarta Doamnei Uniune care, iute, şi-a dat seama de 

trebuinţe, făcându-i cadou un cărucior de invalid, cu rotile, nou şi strălucitor, 

având mai multe  viteze şi telecomanda. 

 

Omul a mulţumit şi, întorcându-se în satul său cu maşinăria cea arătoasă, a 

stârnit mari invidii. De aici i s-a tras un necaz: într-o noapte fu călcat de hoţi. 

Aceştia nu găsiră mare lucru, dar plecară acasă cu saci întregi de băşti. În 

prag de iarnă, ţăranul s-a pomenit astfel fără nici o bască. Hoţii, oameni cu 

frică de Dumnezeu, îi lăsaseră, totuşi, căruciorul. Aşa că, aşezat comod în 

căruciorul sau silenţios, cu mai multe viteze, a pornit iar la drum şi s-a 

înfăţişat Doamnei Uniuni şi i-a spus: 

 

- Mărită Doamnă, m-au călcat hoţii şi acum, la căderea zăpezii, sunt 

cu capul descoperit. Fii bună şi dă-mi o bască, fiindcă ştiu că ai şi 

poţi. Doamna l-a măsurat din cap până la brâu, acolo unde începea 

Căruciorul,  şi gânditoare i-a spus: 

 

-  Bade dragă, eu te înţeleg. Dar, tot ce-ţi pot dărui acum este o 

Pereche de încălţări. Apropo, aşa cum te văd, cred că nu poţi munci.  

Nu-mi vinzi mie pământul dumitale? 

 

  Cu banii primiţi ai putea să-ţi cumperi cea mai bună bască. 

  Această poveste, ca orice poveste din popor, are autor necunoscut. 
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