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***Proverbe românești... 

 Din cele ce-ți scrie în carte, nu te duce mai departe. 
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Revista ,,Solidari pentru educație. Fii școlar, nu fi hoinar!” se înființează din 

necesitatea elevilor de a ,,redescoperi școala” ca educație, joc, seriozitate, atracție, timp util. 

Mai mult ca oricând, astăzi, elevii sunt tentați să opteze pentru școala vieții, îndepărtându-se 

de adevăratul sens al educației prin filtrul școlii, ca instituție socială. Tocmai de aceea,  titlul 

revistei îndeamnă spre a fi solidari pentru educație, noi toți, profesori, elevi, părinți, 

considerând că viața de școlar nu trebuie confundată cu ,,hoinărela” prin viață.  

Elevii ne uimesc permanent prin elanul lor, prin inițiative, aspirații, după cum și prin 

imprevizibilitate, reticență, comoditate, indiferență...Scopul revistei este, așadar, de a 

promova talentul celor activi în viața de  școlar și de a-i motiva pe ceilalți să nu-și irosească 

timpul, ignorând aproape permanent, semnalele pozitive din partea școlii. Revista va 

răspunde totodată nevoilor, dorințelor și așteptărilor elevilor, fiind o revistă caleidoscop, în 

care se vor regăsi informații științifice, articole de specialitate semnate de cadre didactice, 

dar mai ales inițiativele elevilor Liceului Tehnologic Astra (proiecte, concursuri, activități 

amuzante, ,,perle” de evitat,  acțiuni caritabile, creații literare etc.).               

 

 

 

 

 

 

 

***Proverbe românești... 

Vremea învață pe aceia ce n-au dascăl. 
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***Proverbe românești... 

Omul în copilarie, lesne învață orice să fie.
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Elevii din ASTRA, 

parlamentari europeni 

 

 

SOLIDARI PENTRU 

EDUCAȚIE. FII ȘCOLAR, NU FI 

HOINAR! 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

PROPUS DE LICEUL 

TEHNOLOGIC ASTRA, 

PITEȘTI, CÂȘTIGĂTOR ÎN 

CONCURSUL NAȚIONAL 

EUROSCOLA 2015-2016, EDIȚIA 

A VIII-A 

Biroul de Informare al 

Parlamentului European în 

România și Ministerul 

Educaţiei Naționale și 

Cercetării Științifice (MENCS) 

au clasificat la ediția a VIII -a 

a Concursului Național 

Euroscola, 12 echipe 

participante la Zilele Euroscola 

din Parlamentul European de 

la Strasbourg, printre care și 

cea din Liceul Tehnologic 

ASTRA, Pitești, coordonată de 

prof. Ana Maria DEMETER și 

Alina MATEI. Concursul 

Național Euroscola s-a 

desfășurat sub motto-ul Anului 

European pentru dezvoltare 

 Lumea noastră. Demnitatea 

noastră. Viitorul nostrum și a 

lansat ca temă de proiect 

,,Solidaritatea cu cei de lângă 

noi”.  

 Liceul Tehnologic ASTRA a 

participat pentru prima dată la 

această competiție, cu o echipă 

de 24 de elevi, cunoscători ai 

limbilor franceză și engleză, 

coordonați de prof. Ana Maria 

DEMETER și Alina MATEI. 

Acest proiect de voluntariat 

numit ,,Solidari pentru 

educație. Fii școlar, nu fi 

hoinar!” s-a născut din ambiție 

și din dorința de a răsturna 

munții de prejudecăți, cu 

privire la elevii și profesorii 

unui liceu tehnologic. 

Proiectul s-a adresat unei 

comunități defavorizate care se 

confruntă cu sărăcia, cu 

ignoranța, cu tentația 

abandonului școlar, comunitate 

formată din elevi ai căror 

părinți sunt plecați în 

străinătate sau care sunt 

afectați de fenomenul 

excluziunii sociale. Scopul 

proiectului a urmărit trezirea 

conștiinței comunității locale 

cu privire la problemele de 

integrare socială ale semenilor 

și la rolul decisiv al educației 

prin școală, în eradicarea 

sărăciei. Tocmai de aceea, 

motto-ul activităților 

desfășurate a fost ,,Fii școlar, 

nu fi hoinar!”, un îndemn 

adresat celor care pun preț prea 

ușor pe ,,școala vieții”, în 

detrimentul parcursului școlar. 

Practic, toate activitățile 

gândite de voluntari, pentru 

grupul țintă, au vizat crearea 

unei imagini noi, reale și  

atractive a școlii. DA, la școală 

poate fi frumos! 

Proiectul a cuprins două 

module: proiectul propriu-zis 

(incluzând și efectul produs de 

implementarea acestuia în 

comunitatea locală) și un afiș 

creativ, care să-l promoveze. 

Activitățile au avut impact în 

comunitatea locală, încheindu-

se parteneriate cu instituții 

culturale- Biblioteca Tinerilor 

Argeșeni, din cadrul 

Bibliotecii Județene ,,Dinicu 

Golescu”, Centrul Județean 

pentru  Conservarea și 

Promovarea Culturii 

Tradiționale Argeș, Școala 

Populară de Arte și Meserii- 

sau cu ,,Salvați copiii, Filiala 

Argeș, Centrul de Tip 

Familial, Găvana, Centrul 

,,Creștem Împreună” etc. 

 

Ziua de vineri, 5 februarie 

2016, a devenit pentru 

participanții la Evenimentul 

Euroscola, din Parlamentul 

European de la Strasbourg, un 

vis împlinit. Responsabilitatea 

pe care am conștientizat-o a 

venit din faptul că echipa 

ASTRA EUROSCOLA a 

reprezentat  nu un liceu, nu 

atât ,,Orașul lalelelor”, cât 
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ROMÂNIA, țara de suflet a lui 

Brâncuși, a Nadiei, a lui 

Enescu. Am fost greu de 

ignorant în fotografii, pentru  

frumusețea și eleganța 

ținutelor cu specific românesc, 

iar discursul celor doi purtători 

de cuvânt ai echipei (BRATU 

Bogdan și IONESCU Roxana) 

au subliniat că noi, românii, 

suntem înainte de toate, 

DEMNI! În sala plenară, în 

deschiderea Zilei Euroscola 

din 5 februarie 2016, 

reprezentanții Comisiei 

Parlamentare  au  prezentat 

Parlamentul European, 

structura și atribuțiile  

instituției; a urmat o sesiune de 

întrebări, în timpul căreia  

tinerii europeni au avut 

posibilitatea să ceară lămuriri 

legate de politica UE.  

Comisiile de lucru ale 

elevilor invitați să simuleze o 

zi ca parlamenteri, prin 

propuneri legislative, 

dezbateri, vot etc. au întâlnit 

477 de liceeni din țările 

membre UE, care, pentru a 

avea ocazia să-și exprime 

părerea s-au reunit în  grupuri  

a câte 12 persoane, au formulat  

rezoluții și le-au discutat în 

plen (Cum să promovăm 

dezvoltarea durabilă?, Putem 

limita drepturile omului dacă 

securitatea este în pericol?,Ce 

fel de viitor ați dori pentru 

Europa?, Locurile de muncă 

pentru tineri, o provocare la 

nivel European?, Rolul 

Europei în contextual 

migrașiiloe și al integrării, 

Politici europene în vederea 

dezvoltării). 

 

Competiția Eurogame a 

adus pentru România rezultate 

frumoase: locul I, pentru 

echipa formată din prof. Ana 

DEMETER (România), Angel 

Franco CIURANA (Spania) și 

alți doi profesori din Malta și 

Cipru, dar și locurile II și IV 

pentru elevii CIOBANU 

Cristian și ILIE Alina. 

Activitatea a presupus 

formarea unor grupuri 

multilingve, a câte 4 membri 

care să socializeze și să 

răspundă corect la întrebări de 

cultură generală, formulate în 

cele 24 de limbi oficiale ale 

Uniunii Europene. 

 

 

 

 Cu siguranță, cel mai 

frumos capitol al experienței 

noastre l-a reprezentat 

călătoria prin Europa, pe 

traseul BUDAPESTA, 

PRAGA, NURNBERG, 

STRASBOURG, MILANO, 

VERONA, PADOVA, 

VENEȚIA, POSTOJNA, 

BUDAPESTA, excursia 

primind subvenția 

Parlamentului European, 

pentru 24 de elevi și  2 

profesori coordonatori.  

 

                                                                                               
Prof. Ana Maria DEMETER                                                                                                            

Prof. Alina MATEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Proverbe românești...          

           Crede în limpezimea minții, 

cum te-au învățat părinții. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL                               

,,ALTCEVA PENTRU 

VIITORUL MEU” 

  

       De-a lungul timpului s-a 

constatat că fiecare dintre noi 

la naştere primim o zestre 

genetică specifică, unică.  În 

funcţie de vârstă şi mediul din 

care provenim şi în care trăim, 

avem fiecare nevoile noastre. 

Educaţia pentru o viaţă 

sănătoasă presupune abordare 

diferenţiată ţinându-se cont de 

trăsăturile mai sus amintite. În 

cadrul sectiunii “ISTET, 

FRUMOS SI SANATOS, INTR-

UN CORP ARMONIOS” am 

dorit sa implementez, cu 

creativitate şi succes, 

deprinderi de viaţă sănătoasă, 

accesibile elevilor. 

Dezvoltarea timpurie a acestor 

deprinderi, stau la baza 

procesului de autorealizare a 

fiinţei umane. 

      Pornind de la adevarul că 

deprinderile de viaţă 

sănătoasă se află intr-o relaţie 

de interacţiune şi 

intredependenţă, se poate 

spune că fiecare abilitate 

dobândită generează o alta şi 

împreună susţin procesul de 

formare a unui stil de viaţă 

sănătos. Copiii au nevoie  de  

oportunităţi de 

autodescoperire, de exersare 

şi dezvoltare continuă.     

     Important este să ştim cum 

şi prin ce mijloace ne putem 

păstra sănătatea şi să-i 

învăţam şi pe elevii liceului 

,,Astra”  lecţia minunată de 

viaţă. Pentru aceasta am 

conceput  sectiunea”Istet, 

frumos si sanatos, intr-un 

corp armonios”din cadrul 

Proiectului Educational 

,,Altceva pentru viitorul meu” 

unde ați acumulat informații 

despre ,,cum să trăiți 

sănătos”. Prin desfăşurarea  

acestei activități, intitulată 

,,HRĂNEȘTE-TE 

INTELIGENT. TRĂIEȘTE 

SĂNĂTOS. ALEGE 

ÎNȚELEPT” în  data de 

16.X.2016, ne-am  dorit  să 

promovăm,   sănătatea prin 

mişcare, exerciţiul fizic  şi o 

alimentaţie  corectă într-un 

mediu curat şi sănătos. Tot în 

aceeași zi, s-a sărbătorit și 

ZIUA MONDIALĂ A 

SĂNĂTĂȚII-16 OCT. 2015. 

 

                                                                                     

Echipa de proiect: 

                                                                      

prof.Georgeta Lemnaru & 

Mihaela Pui 

                              

Activitatea  cuprinde : 

1).Promovarea unui stil de 

viață sănătos în rândul 

tinerilor ; 

  2).Discuții deschise cu un 

nutriționist ; 

 3).Prezentarea unui material 

PPT și discuții cu elevii ; 

 4). Pauza ,,vitaminizantă” : 

servirea de legume și fructe 

proaspete în pauzele dintre 

ore, cu ajutorul echipelor  de 

elevi ai liceului ; 

 5). Strângerea de fonduri din 

vânzarea sucurilor naturale 

proaspăt stoarse de către 

elevi, pentru ajutarea unui caz 

social din liceu ; 

6). Concurs de cultură 

generală cu premii ,,Toamna 

și beneficiile ei”.                             

  

,,Hrănește-te inteligent. 

Trăiește sănătos. Alege 

înțelept!”                                                                                                                                

                                                           

15 Oct. 2015 ZIUA 

MONDIALA A SĂNĂTĂȚII 

,,Ziua începe de cu seara. O 

cină ușoară, aerisirea camerei 

înainte de culcare, gimnastica 

de dimineață , un mic dejun 

bogat în semințe și fructe, 

hidratarea corpului fac parte 

din INGREDIENTELE de 

bază, care îți asigură energie 

și voioșie pentru  întreaga zi ” 
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Motto : ATUNCI CÂND 

VORBEȘTI, REPEȚI CEEA 

CE CUNOȘTI… CÂND 

CITEȘTI SAU ASCULȚI, 

ÎNVEȚI CEVA…CÂND 

CERCETEZI APLICATIV, 

DESCOPERI  VIAȚĂ ȘI 

SĂNĂTATE DIN BELȘUG   

              

       Alimentarea celulelor 

corpului cu oxigen și glucoză 

trebuie asigurată în mod 

continuu. În timpul efortului 

fizic, corpul arde energie 

suplimentară față de necesarul 

de bază. De aceea crește 

circulația sângelui, 

inima pompează mai mult 

sânge, iar metabolismul se 

menține la nivel înalt timp de 

câteva ore. În plus, crește 

tonusul muscular și psihic. 

Mișcarea practicată în mod 

regulat, crește speranța de 

viață, scade riscul îmbolnăvirii 

de cancer, previne apariția 

bolilor aparatului locomotor și 

a coloanei cum ar fi 

osteoporoza. Sportul combate 

proasta dispoziție și este  

benefic  pentru materia 

cenușie. 

Mișcarea zilnică. Activitățile 

sportive nu sunt neapărat 

legate de un sport anume. 

Puteți obține rezultate adecvate 

și altfel: folosiți treptele în 

locul liftului, străbateți pe jos 

sau cu bicicleta drumurile 

pentru micile obligații 

zilnice, lăsați mai des mașina 

în parcare, luați autobuzul și 

coborâți cu 2-3 stații înainte.. 

Sportul este și mai distractiv 

dacă este practicat cu alți 

amatori, în grupuri, asociații 

sau cluburi. Nu aveți nimic de 

pierdut. Încercați! 

Mesaj pentru  elevii   

din  L.T.     ,,ASTRA” 

Pitești (...și nu numai...) 

       Oricât de ciudat ar părea, 

trăim niște vremuri în care 

trebuie să ne creăm o 

concepție cu totul greșită a 

timpului. Trăim 40, 50, 60 de 

ani sau chiar mai mult, ca să 

aflăm ce înseamnă  viața și 

când, în sfârșit, încercăm să 

punem aceste cunoștințe în 

practică, descoperim că ni se 

cristalizează corpul. Ne trezim, 

aproape înainte să ne dăm 

seama, cu un corp aflat practic 

în cădere pe panta inutilității, 

exact în acel moment al vieții 

pe care îl putem exploata cel 

mai bine în avantajul nostru. 

      Când ravagiile unei 

îmbătrâniri premature se 

înrădăcinează, de regulă nu 

reușim să pricepem  care a fost 

durata de timp necesară pentru 

ca o afecțiune sau o infirmitate 

oarecare să pună stăpânire pe 

noi. Ne așteptăm după aceea să 

se petreacă un miracol peste 

noapte, folosind pilule sau 

injecții, fără să ne gândim 

vreodată cât de mulți ani a 

durat să se instaleze afecțiunea 

respectivă.Trupul este Templul 

Sufletului. Să avem grijă de el. 

                  

 

 

      

                                                                                               

                                

Prof.coordonator, Mihaela Pui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

***Proverbe românești... 

Tot învățăm cât trăim, și neînvățați murim.
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EMINESCU  SEMPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZION ANIVERSAR 

Sărbătorirea marelui poet național 

printre liceenii noștri a stat sub 

semnul temei lansate de profesorii 

din catedra de limba română: 

EMINESCU – poetul cel mai  

 

 

plin de dor dintre cei atestați 

istoricește. Aceasta a fost 

asociată și cu ZIUA CULTURII 

NAȚIONALE. Diversitatea 

activităților educative a avut drept 

succes angrenarea unui mare 

număr de elevi, cu diverse 

preocupări, conduse în jurul unei 

teme culturale (poezie, desen, 

muzică). 

Prin discuții pe marginea operei 

eminesciene, doamna profesor 

Camelia Alexe a selectat elevi din 

clasele a X-a B, a XI-a E și a XII-

a A care au ilustrat prin grafică, 
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desene și picturi universul natural 

și oniric specific. S-a realizat, 

astfel, o mică expoziție care a fost 

prezentată colegilor și 

profesorilor. Elevul Turcu Mircea 

de la clasa a XI-a E a fost lăudat 

de toți colegii pentru talentul său 

deosebit. 

Doamna profesor Emilia Badea a 

participat împreună cu elevii din 

clasele a XII-a C și a X-a D la 

activitățile desfășurate de 

CENTRUL CULTURAL 

PITEȘTI, la invitația călduroasă a 

doamnei director al acestuia. 

Programul extrem de interesant a 

debutat cu dramatizarea 

scrisorilor de dragoste dintre 

Veronica Micle și Eminul meu 

iubit. Un alt moment a fot cel 

muzical susținut de dl. Hărăguș. 

Directorul Centrului Cultural a 

dat cuvântul invitaților care au 

prezentat datele biografice mai 

puțin cunoscute ale marelui poet, 

iar poetul argeșean Adrian Mitroi 

a recitat versuri proprii dedicate 

lui Eminescu. Câștigul cel mare a 

fost al liceenilor noștri care au 

fost surprinși de diversitatea 

manifestărilor artistice la care au 

asistat. 

Cei 166 de ani de la nașterea 

poetului Mihai Eminescu – 

românul cel mai plin de dor – au 

fost omagiați și de elevii clasei a 

IX-a P2, coordonați de doamna 

profesor Demeter Ana. 

Elevii au realizat o incursiune în 

lirica eminesciană și au expus 

colaje și lucrări grafice pentru a 

reface legătura peste timp cu 

geniul poetului. Sara pe deal, De 

ce nu-mi vii și Pe lângă plopii 

fără soț au devenit ecouri de 

romanță. Corespondența de 

dragoste a scos la iveală 

sensibilitatea tinerilor noștri 

actori... (Preda Oana, Bratu Ioana, 

Popa Eliza). 

Totodată, elevii au putut cunoaște 

și activitatea de ziarist a lui 

Eminescu, care, spre deosebire de 

poezia sa duioasă, muzicală și 

extrem de prietenoasă, sau de 

proza cu iz fantastic, s-a dus prin 

concepte aride, critici, dezbateri, 

concepte filosofice occidentale și 

idei despre patriotismul național.  

Ne-am bucurat astfel că am fost 

pentru o zi...trăitori de Eminescu, 

de Nemurire... 

Afișul simpozionului a fost 

realizat de doamna profesor 

Brebuleț Aurora. 

 

*** CONCURS *** 

1. Al câtelea copil era Mihai 

Eminescu în familia căminarului 

Gheorghe Eminovici și a soției 

sale Raluca, născută Jurașcu? 

2. Cum se numea fratele poetului 

care i-a fost tovarăș de joacă în 

copilărie? 

3. Cine și când i-a schimbat 

numele poetului din Eminovici în 

Eminescu? 

4. La ce ziar din București a fost 

Eminescu redactor din 1877 până 

în 1883 (din 1880 redactor șef)? 

5. Ce compozitor român a pus pe 

muzică poezia „Somnoroase 

păsărele”, de Mihai Eminescu, 

piesă cunoscută și sub numele de 

„Serenada”? 

6. Cine a realizat bustul lui Mihai 

Eminescu din Rotonda Scriitorilor 

a Grădinii Cișmigiu, din 

București? 

7. Cine a realizat în 1986 filmul 

artistic de televiziune 

„Luceafărul” evocând viața și 

creația marelui poet? 

 
EMINESCU ȘI CREAȚIA 

De cele mai multe ori, studiul 

vieții lui Mihai Eminescu este 

rupt de disciplina analizei de text. 

Nu putem reconstrui viața lui ca și 

cum ar fi fost un om oarecare și 

nu un mare creator și nici nu 

putem interpreta opera ca fiind 

oglinda vieții poetului care s-a 

consumat în afara acestei opere. 

Întreaga sa existență s-a axat pe 

elanul creator, personalitatea sa 

stând sub semnul creației.  

Două aspecte sunt mai 

importante, și anume, 

 angajamentul său total în actul 

creației, de aceea Eminescu a 

forjat metaforele marelui său 

poem încă din primii ani ai 

adolescenței. El a lucrat fără 

contenire și cu toate forțele spre a 

edifica o operă de excepție, 

implinindu-se pe un plan superior, 

pe planul creației. 

A-l cunoaște pe Mihai Eminescu 

este asemănător cu parcurgerea 

unui ritual inițiatic. La capătul 

parcurgerii acestui drum, cel care 

a fost novice a cucerit o nouă 

personalitate. 
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Eminescu înainte de Eminescu 

 

Relația cu școala dovedește pe 

deplin că era nonconformist, 

inadaptat. Crizele prin care a 

trecut în gimnaziu, liceu, se 

datorează toate și stângăciei cu 

care școala tratează și astăzi 

problemele celor hiperdotați. De 

pe la 16 ani datează poeziile de 

debut publicate în revista mai 

puțin exigentă, “Familia”, iar din 

anii 1866 până în 1870 datează și 

primele lui proiecte dramatice. 

 

 

PRIMUL EMINESCU 

 

Individualitatea lui devine 

inconfundabilă  în anul 1970, 

când începe colaborarea cu revista 

,,Convorbiri literare”. După ce îi 

apar două poeme de calitate-  

,,Venere și Madona” și 

,,Epigonii”, va scrie prima sa 

capodoperă, ,,Mortua est’’.  

 

Între 1869-1872 va fi fost student  

extraordinar la Viena și acolo va 

pune bazele extraordinarei sale 

culturi. Va frecventa cursuri din 

multe domenii ale știintei, nu doar 

cursuri de tip umanist, precum 

literatură, filosofie, mitologie, 

istorie sau arte, ci s-a inițiat și în 

matematică, astronomie, fizică, 

științele naturii, medicină, științe 

economice. Vastitatea și 

profunzimea acestor cunoștințe, l-

au determinat mai târziu pe 

filozoful C. Noica să-l numească 

pe Eminescu ,,omul complet al 

culturii române”. 

Înâlnirea lui Eminescu cu 

cenaclul ,,Junimea’’ și cu criticul 

Titu  Maiorescu a fost crucială 

pentru destinul tuturor, iar 

Eminescu și-a însușit ideologia și 

estetica Junimii. Cei de la 

Junimea  erau cel mai select grup 

literar al vremii. 

Mortua est! 

Făclie de veghe pe umezi 

morminte, 

Un sunet de clopot în orele 

sfinte, 

Un vis ce îşi moaie aripa-n 

amar, 

Astfel ai trecut de al lumii 

hotar. 

Trecut-ai când ceru-i câmpie 

senină, 

Cu râuri de lapte şi flori de 

lumină, 

Când norii cei negri par sombre 

palate, 

De luna regină pe rând vizitate. 

Te văd ca o umbră de-argint 

strălucită, 

Cu-aripi ridicate la ceruri 

pornită, 

Suind, palid suflet, a norilor 

schele, 

Prin ploaie de raze, ninsoare de 

stele. 

O rază te-nalţă, un cântec te 

duce, 

Cu braţele albe pe piept puse 

cruce, 

Când torsul s-aude l-al vrăjilor 

caier 

Argint e pe ape şi aur în aer. 

 

 „Ai fi crezut că e un poet ateu, 

unul din acei îngeri căzuți, un 

Satan, nu cum și-l închipuiesc  

pictorii: zbârcit, hidos, urâcios, ci 

unSatan frumos, de-o frumusete  

strălucită, un Satan mândru de 

cădere, pe-a cărui frunte 

Dumnezeu a scris geniul și iadul, 

îndărătnicia.”Toma Nour 

Al doilea Eminescu 

 

În 1874 Eminescu își întrerupe 

bursa oferită de Statul român la 

Berlin, iar în 1876 trece printr-o 

criză adâncită și de moartea 

mamei. Geniul său cerea expresie 

densă în spațiu poematic redus. În 

același an publică poezia Cu 

gândiri și cu imagini. Va fi 

chemat la București ca redactor al 

ziarului conservator Timpul. 

Munca aceasta de publicist îl va 

absorbi și îi va cheltui o bună 

parte din timp și din energie; va 

scrie zeci de articole. Este 

perioada marilor creații căci 

poezia sa se ridică la rang de 

adevărat cult.  

Cucerește în 1876 acea înălțime 

de spirit și de expresie 

imaginistică și verbală care îi 

conferă calitatea de poet național 

și de poet universal de prim rang.  

Perioada de vârf a creației sale 

este până în anul 1883 când va 

publica poeziile capodoperă: 

ciclul Scrisorilor, Luceafărul, 

Glossă, Odă (în metru antic), 

Rugăciunea unui dac, Sonete.  

Sonet I 

Afară-i toamnă, frunză-

mprăştiată, 

Iar vântul zvârle-n geamuri grele 

picuri; 

Şi tu citeşti scrisori din roase 

plicuri 

Şi într-un ceas gândeşti la viaţa 

toată. 

Pierzându-ţi timpul tău cu dulci 

nimicuri, 

N-ai vrea ca nime-n uşa ta să 

bată; 

Dar şi mai bine-i, când afară-i 

zloată 
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Să stai visând la foc, de somn să 

picuri. 

Şi eu astfel mă uit din jeţ pe 

gânduri, 

Visez la basmul vechi al zânei 

Dochii; 

În juru-mi ceaţa creşte rânduri-

rânduri; 

Deodat-aud foşnirea unei rochii, 

Un moale pas abia atins de 

scânduri ... 

Iar mâni subţiri şi reci mi-acopăr 

ochii. 

Privirea ta asupra mea se plece,  

Sub raza ei ma lasă a petrece 

Și cânturi nouă smulge tu din lira-

mi. 

 

 

 

Când însuşi glasul 

Când însuşi glasul gândurilor 

tace,  

Mă-ngână cântul unei dulci 

evlavii,  

Atunci te chem; chemarea-mi 

asculta-vei?  

Din neguri reci plutind te vei 

desface?  

 

Puterea nopţii blând însenina-vei 

Cu ochii mari şi purtători de 

pace?  

Resai din umbra vremilor încoace 

Ca să te văd venind... ca-n vis, aşa 

vii!  

 

 

 

 

Cobori încet... aproape, mai 

aproape,  

Te pleacă iar zâmbind peste-a 

mea faţă,  

A ta iubire c'un suspin arat-o,  

 

Cu geana ta m-antinge pe pleope 

Să simt fiorii strângerii în braţe,  

Pe veci perduto, vecinïc adorato! 

 

 

Prof. BADEA Emilia 

 

 

 

 

MĂRŢIŞORUL - 

SIMBOLUL PRIMĂVERII 

 
          Mărţişorul, vestitorul 

primăverii, este oferit pe 1 

martie persoanelor dragi. El a 

căpătat de-a lungul vremii mai 

multe semnificaţii, fiind 

considerat aducător de noroc 

sau simbol al reînvierii naturii, 

simbol al primăverii. 

          Femeile şi fetele primesc 

mărţişoare pe care le poartă în 

luna martie. Însă în Moldova 

exista obiceiul ca fetele să 

ofere mărţişoare băieţilor. Se 

pare că mărţişoarele au apărut 

din timpuri străvechi, 

arheologii descoperind obiecte 

vechi de mii de ani care ar 

putea fi considerate 

mărţişoare. Ele erau mici 

pietre de râu vopsite în alb şi 

roşu, înşirate pe aţă. Cele două 

culori, alb şi roşu, pot avea 

multiple semnificaţii: roşul 

poate sugera vitalitatea femeii, 

iar albul, înţelepciunea 

bărbatului. Împletirea firelor 

alb şi roşu în şnurul 

mărţişorului semnifică deci 

împletirea celor două principii 

- feminin şi masculin. 

          Semnificaţia şnurului 

mărţişorului împletit din fire 

albe şi roşii este pusă în 

evidenţă şi de câteva legende. 

Se spune că Soarele ar fi 

coborât pe pământ sub forma 

unei fete frumoase şi ar fi fost 

ţinut prizonier de un zmeu. Un 

voinic s-a luptat cu zmeul ca 

să-l elibereze, vărsându-şi 

sângele în zăpadă. Soarele s-a 

suit iar pe cer şi acolo unde 

zăpada s-a topit, au răsărit 

ghiocei. 

 
          Un alt mit care circula în 

Republica Moldova ne spune 

că frumoasa Primăvară a ieşit 

la marginea pădurii în prima zi 

din martie şi a văzut cum, într-

o tufă de porumbari, de sub 

zăpadă răsare un ghiocel. Iarna 

a chemat vântul şi gerul să 

nimicească floarea. Ghiocelul 

a îngheţat, dar primăvara a 

înlăturat zăpada, rănindu-se la 
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un deget datorită mărăcinilor. 

O picătură de sânge a căzut pe 

floare şi ghiocelul a reînviat. 

Astfel, Primăvara a învins 

Iarna, iar culorile alb şi roşu 

din şnurul mărţişorului 

sugerează sângele roşu pe 

zăpada albă, triumful 

primăverii asupra iernii. 

          Se spune că, pe vremuri, 

mărţişorul era făcut din două 

fire de lână răsucite - de 

culoare albă şi neagră sau albă 

şi albastră - şi era oferit în 

prima zi din martie. Obiceiul 

mărţişorului reprezintă de fapt 

o parte dintr-un scenariu ritual 

de înnoire a timpului - 

primăvara, la moartea şi 

reînvierea simbolică a Dochiei. 

Tradiţia spune că firul 

mărţişorului, funie de 365 sau 

366 de zile, ar fi fost tors de 

Baba Dochia pe când urca 

turma la munte. Dochia torcea 

firul anului primăvara, 

asemenea Ursitoarelor care 

torc firul vieţii copilului la 

naştere. Astfel, mărţişorul este 

numit de etnologul Ion 

Ghinoiu, "funia zilelor, 

săptămânilor şi lunilor anului, 

adunate  într-un şnur bicolor". 

          Originile sărbătorii 

mărţişorului nu sunt exact 

cunoscute, dar se pare că ar fi 

apărut în vremea Imperiului 

Roman, când Anul Nou era 

sărbătorit în prima zi a lunii lui 

Marte. Acesta era zeul 

războiului, al fertilităţii şi 

vegetaţiei. Dualitatea aceasta 

este sugerată de culorile 

mărţişorului, albul semnificând 

pacea, iar roşul - războiul. 

Anul Nou a fost sărbătorit pe         

1 martie până la începutul 

secolului al XVIII- lea. 

          Mărţişorul este întâlnit 

în toate zonele ţării. 

Folcloristul Simion Florea 

Marian povesteşte în cartea 

"Sărbătorile la români" că în 

Moldova, Muntenia, Dobrogea 

şi în unele părţi din Bucovina, 

era obiceiul ca părinţii să lege 

pe 1 martie copiilor lor o 

monedă de argint sau de aur la 

gât sau la mână. Moneda 

legată cu un şnur roşu se 

numea mărţişor, martigus sau 

mart. Se credea că mărţişorul, 

pus la mâinile sau la gâtul 

copiilor, le purta noroc de-a 

lungul anului, îi ajuta să fie 

sănătoşi şi curaţi. În anumite 

zone, copiii purtau mărţişorul 

12 zile, iar apoi îl legau de 

ramura unui copac tânăr. Dacă 

în timpul anului copacului îi 

mergea bine, însemna că şi 

copilului îi va fi bine în viaţă. 

În alte zone, mărţişorul era pus 

pe ramuri de porumbar sau 

păducel înflorit, copilul fiind 

alb şi curat ca florile acestora. 

         Folcloristul Simion 

Florea Marian precizează că 

mărţişorul este pentru cei care 

îl poartă "ca un fel de 

amuletă", îi apără de rău şi le 

poartă noroc. 

          Acum, mărţişorul este 

purtat toată luna martie, apoi 

este legat de crengile unui pom 

fructifer. Se spune că acesta va 

aduce belşug în case. Se crede 

că, dacă cineva îşi pune o 

dorinţă în momentul legării 

mărţişorului de pom, aceasta 

se va împlini. La începutul 

lunii aprilie, în multe zone din 

România, pomii sunt 

împodobiţi de mărţişoare. În 

Transilvania, mărţişoarele sunt 

agăţate de uşi, ferestre, de 

coarnele animalelor, pentru a 

speria duhurile rele. Mărţişorul 

este o tradiţie în România şi 

Republica Moldova. Obiceiuri 

asemănătoare apar însă şi în 

Bulgaria, Albania, Macedonia. 

          Mărţişorul, un obiect 

mic, dar plin de semnificaţii 

adânci, ne încântă în fiecare 

an, ne aduce bucurie în suflet 

şi poftă de viaţă. Chiar dacă 

aspectul mărţişorului s-a mai 

schimbat, semnificaţia lui a 

rămas. El este simbolul 

primăverii, simbolul reînvierii. 

Mărţişorul a trecut peste timp, 

el face legătura între trecut şi 

viitor. Oferirea mărţişorului 

este un obicei străvechi, un 

obicei minunat ce trebuie 

păstrat şi continuat de 

generaţiile viitoare. Oferiţi 

mărţişoare, oferiţi-le cu 

dragoste şi viaţa vă va fi mai 

frumoasă!  

Prof.  NEAGOIE 

MĂDĂLINA-GABRIELA 

 



 

 

14 | P a g e  

 

„Use your mind!” 

Ce trebuie să facem ca 

să avem un creier 

sănătos? 

Neurochirurgul 

Ștefan Florian, medic, și 

președinte al Senatului UMF 

și al altor asociații spune că 

pentru a avea un creier 

sănătos este nevoie de mult 

exercițiu și de mai puțin uitat 

la televizor, care lâncezește 

pur și simplu creierul.  

Ștefan Florian (54 de 

ani) este un apreciat 

neurochirurg român, iar 

potrivit unui interviu 

acordat publicației Adevărul, 

ca sa avem un creier sanatos 

nu trebuie decât: 

„Use your mind!“ (n.r. – 

Folosește-ți mintea!). Asta 

înseamnă să citim, să scriem, 

să ne folosim mintea. Cititul 

este un exercițiu extraordinar. 

Uitatul la televizor nu este atât 

de util pentru dezvoltarea și 

menținerea funcțiilor 

cerebrale, pe cât este cititul, 

care-ți stimulează și 

imaginația, că tu trebuie să-ți 

imaginezi ce citești. Pentru 

antrenarea memoriei este 

foarte important să repeți, să 

înveți lucruri, versuri, o limbă 

străină. Utilizează-ți creierul, 

gândește, creează, construiește 

mental, în fiecare zi, în fiecare 

moment! Nu-ți lăsa creierul să 

lâncezească, pentru că el va 

lâncezi! Cei care gândesc, cei 

care folosesc creierul ajung 

foarte rar să facă demență. 

Pentru a preveni și a împinge 

demența cât mai încolo, e bine 

să-ți utilizezi mintea. Ca să ai 

o minte sănătoasă, trebuie să ai 

și un organism sănătos, atunci 

faci mișcare, te alimentezi 

rațional și, ca să-ți menții 

creierul viu, trebuie să lucrezi 

cu el, să-l folosești! 

 

Sursa: pagina de Facebook 

a publicației Adevărul 

 

PORNEALĂ Alexandru, 

clasa a X-a E

SPECII  INVAZIVE 

Prof. Tudor Claudia 

 

Speciile invazive sunt 

specii ale căror populații au 

capacitatea de a pătrunde 

masiv în areale întinse, prin 

creșterea exagerată a 

numărului de indivizi. Ele 

produc dezechilibre ecologice 

în ecosistemele invadate, fiind 

favorizate printre altele și de 

absența unor paraziți, 

dăunători sau prădători 

capabili să le limiteze rata de 

înmulțire.  

O astfel de specie, 

relativ puțin cunoscută la noi, 

dar în raspândirea căreia 

pescarii sportivi pot avea un 

rol nefast, este Dreissena 

polymorpha denumită la noi 

Draisena, „scoica fixă” sau 

„scoica zebră”. 

 

 

 

 

 
 

Legenda:  

Fig. 1 și 2 - indivizi adulți; Fig. 

3 - colonie fixată pe pilonii 

unui debarcader.  

 
Impactul speciilor 

invazive asupra celor 

autohtone în Marea Neagră 

este de cele mai multe ori 

puţin cunoscut. Evidente sunt 

doar efectele pe care le-a avut 

pătrunderea unor specii cu 

impact extrem de puternic 

asupra asociaţiilor de 

organisme autohtone – 

gasteropodul Rapana venosa, 
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bivalva Mya arenaria, 

ctenoforul Mnemiopsis leydi.  

În cazul ţării noastre, 

studii speciale privind ecologia 

şi impactul speciilor invazive 

nu s-au efectuat în trecut şi nu 

se efectuează nici în prezent. 

De asemenea, pentru bazinul 

pontic, în afara câtorva specii 

cu impact major asupra 

ecosistemelor – Mnemiopsis, 

Rapana, Mya – sau a unor 

specii pătrunse mai recent – 

Doridella obscura (studiat de 

specialiştii ucrainieni în 

condiţii de laborator), pentru 

cea mai mare parte a speciilor 

imigrante studiile ecologice 

lipsesc. Astfel încât, se poate 

doar estima situaţia multora 

dintre speciile invazive la 

nivelul întregului litoralului 

românesc.  

Prima specie care a 

produs bulversări majore în 

ecosistemele Mării Negre şi 

care a atras atenţia 

specialiştilor şi un numai, a 

fost gasteropodul răpitor din 

Extremul Orient Rapana 

venosa, care a determinat 

colapsul populaţiilor de stridii 

autohtone incomplet refăcute 

după o epidemie puternică ce a 

avut loc la începutul secolului 

XX.  

Impactul pătrunderii 

bivalvei nord-americane Mya 

arenaria asupra biotei de pe 

fundurile nisipoase din nord-

vestul Mării Negre a fost de 

asemenea puternic, chiar dacă 

nu la scara celui produs de 

Rapana. În urma aclimatizării 

speciei nord-americane, specia 

preexistentă autohtonă 

Corbula (Lentidium) 

mediterranea a fost înlocuită 

de pe mari suprafeţe unde 

dominantă este acum specia 

imigrantă. Desigur, Corbula 

nu a dispărut, însă asociaţia 

caracteristică pe care această 

mică bivalvă o domina pe 

fundurile nisipoase din nord-

vestul bazinului pontic a 

dispărut, în locul ei existând în 

prezent o asociaţie dominată 

de Mya arenaria. In afară de 

faptul că o asociaţie unică a 

dispărut, pătrunderea bivalvei 

nord-americane are şi alte 

efecte nefavorabile – mărimea 

valvelor şi modul de 

cristalizare al calciului 

determină pe termen lung 

alterarea calităţii plajelor din 

nordul litoralului românesc. Pe 

de altă parte, nu se poate nega 

faptul că stabilirea acestei 

specii are şi efecte pozitive: 

astfel, juvenilii de Mya 

arenaria pot fi consumaţi de o 

serie de peşti bentofagi 

(calcani, gobiide, sturioni), în 

vreme ce exemplarele adulte 

pot fi consumate de Rapana – 

care a reuşit astfel să-şi extindă 

nişa trofică şi pe fundurile 

nisipoase din Marea Neagră – 

abilitate dovedită deja şi în 

habitatele de origine. De 

asemenea, datorită taliei mari, 

Mya arenaria are o capacitate 

de biofiltrare mult mai mare 

comparativ cu cea a speciilor 

autohtone, reprezentând 

totodată şi o importantă 

resursă trofică pentru populaţia 

umană, în cazul în care se va 

lua în calcul valorificarea ei 

din punct de vedere economic.  

In ecosistemele 

dulcicole din Dobrogea au 

pătruns recent două bivalve – 

Anodonta woodiana şi 

Corbicula fluminea, ambele 

având un succes ecologic 

deosebit. Atât Anodonta cât şi 

Corbicula au devenit specii 

comune în Delta Dunării, 

lacurile paramarine iar 

populaţiile ultimei specii mai 

ales au atins deja efective 

importante. Totuşi, prezenţa şi 

a altor specii de bivalve în 

asociaţiile bentale respective – 

anodontide autohtone sau 

Dreissena polymorpha, altă 

specie invazivă, de data 

aceasta pe cale naturală – care 

nu au fost influenţate aparent 

de noile specii par să indice 

din nou un efect neutru dacă 

nu unul pozitiv datorită 

capacităţii lor de biofiltrare. 

Cu toate acestea, faptul că una 

dintre specii – Corbicula 

fluminea – a generat o serie de 

probleme în sistemele de 

aducţiune ale apei în alte zone 

ale globului ne face să fim 

precauţi cu situaţia de 

perspectivă.  

Alte specii de crabi – 

crabul chinezesc Eriocheir 

sinensis şi crabul albastru 

american Callinectes sapidus – 

sunt în faza iniţială a 

aclimatizării în zona litoralului 

românesc. După semnalarea sa 

în zona gurilor Dunării, crabul 

chinezesc pare a fi stabilit 

populaţii viabile în mai multe 

puncte din toată partea 
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răsăriteană a Deltei (Oţel, in 

litteris), fără ca aceste 

populaţii să atingă efective 

importante până în acest 

moment. Motivul ar putea fi 

acela că în Deltă există specii 

concurente – racii autohtoni – 

iar fenomenele de înflorire 

afectează în egală măsură şi 

specia nou instalată.  

Crabul albastru 

american Callinectes sapidus a 

fost citat deocamdată doar din 

sudul litoralului, în exemplare 

izolate. Ținând cont de talia 

mare a acestei specii, este 

puţin probabil că în viitorul 

apropiat se vor dezvolta 

populaţii numeroase de 

Callinectes sapidus în zona 

Vama Veche – 2 Mai. 

Impactul său asupra speciilor 

din zonă este deocamdată 

neutru, hrana crabilor – specii 

de bivalve – fiind prezentă în 

cantitate apreciabilă.  

Dacă se analizează 

speciile invazive în 

ecosistemele lor de origine se 

poate constata că acestea nu au 

nici pe departe rolul pe care îl 

au în ecosistemele Mării 

Negre. În fapt, nicio specie 

invazivă nu poate fi apreciată 

exclusiv prin prisma rolului 

ecologic din asociaţia ei de 

origine. Condiţiile particulare 

ale noului habitat – 

temperatura – şi variaţia 

temperaturii, salinitatea apei,  

abundenţa hranei, lipsa unor 

competitori sau prădători – 

sunt numai câţiva din factorii 

care vor determina statutul 

noului imigrant.  

Din aceste puncte de 

vedere, pot fi distinse – după 

cum remarcau o serie de 

cercetători – zone mai 

,,sensibile” la anumite specii 

invazive şi zone mai puţin 

,,sensibile”. Din păcate, Marea 

Neagră s-a dovedit a face parte 

din prima categorie.  

Luând ca exemplu 

cazul speciilor invazive 

Rapana venosa, Mya arenaria 

şi Mnemiopsis leidyi, care au 

produs modificări severe în 

ecosistemele Mării Negre, 

putem constata uşor că deşi 

aceste specii au pătruns şi în 

Marea Mediterană, efectul 

acestei intruziuni asupra 

ecosistemelor mediteraneene 

este mult mai puţin dur. 

Rapana venosa nu a produs 

scăderea drastică a efectivelor 

de bivalve din zonele cu fund 

stâncos, Mya arenaria nu a 

devenit specie dominantă iar 

Mnemiopsis leidyi nu reuşeşte 

să dezvolte populaţii la fel de 

importante ca cele din bazinul 

pontic. Explicaţia este una 

singură : în Marea Mediterană 

toate aceste trei specii se 

găsesc în competiţie cu alte 

specii care ocupă nişe 

ecologice similare – 

gasteropode răpitoare muricide 

în cazul lui Rapana, bivalve 

psamobionte sau alte ctenofore 

răpitoare din aceeaşi grupă 

taxonomică în cazul lui 

Mnemiopsis (acesta din urmă 

mai este confruntat pe de altă 

parte cu existenţa unor specii 

de Beroe, care reprezintă 

prădtori pentru ctenofore 

lobate. In felul acesta, chiar 

dacă prin pătrunderea noilor 

specii, ecosistemele 

mediteraneene au fost alterate, 

efectele nu au fost şi nu vor fi 

niciodată comparabile cu cele 

înregistrate în bazinul pontic.  

În concluzie, speciile 

invazive din Marea Neagră pot 

fi încadrate în mai multe 

categorii în funcţie de efectul 

populaţiilor lor asupra 

asociaţiilor de organisme 

autohtone. Astfel, putem 

distinge specii invazive cu 

efect pozitiv asupra 

ecosistemelor, specii cu efect 

neutru şi specii cu efect 

negativ.  

Speciile cu efect 

negativ sunt acele specii al 

căror impact asupra mediului 

sau economiei este major şi 

care au produs modificări 

ecologice majore în 

ecosistemele autohtone. Din 

această categorie în Marea 

Neagră fac parte relative 

puţine specii – Rapana venosa, 

Mnemiopsis leidyi, Mya 

arenaria; de asemenea, toate 

organismele care participă la 

formarea foulingului pot intra 

în această categorie.  

Cu efect pozitiv, de 

asemenea, sunt puţine specii; 

ideea de ,,efect pozitiv” al 

speciilor invazive se referă la 

posibilitatea unei astfel de 

specii de a determina 

reabilitarea ecologică a unor 

habitate perturbate puternic, 

fie de om, fie de alte specii 

invazive. În această categorie 

intră Beroe ovata. Tot cu efect 
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pozitiv asupra ecosistemelor ar 

putea fi creditate specii ca 

Scapharca inaequivalvis, 

Balanus improvisus în 

ecosistemele marine sau 

Anodonta woodiana în cele 

dulcicole.  

Cea mai mare parte a 

speciilor invazive au mai 

degrabă un efect neutru, rolul 

lor în ecosistemele naturale 

nefiind lămurit cu precizie. În 

această categorie intră de 

asemenea şi acele specii 

cripto-invazive al căror statut 

continuă să fie neclar fie din 

cauza lipsei de date despre 

populaţiile lor de o lungă 

perioadă de timp, fie datorită 

semnalării unui singur 

exemplar sau a unor exemplare 

izolate la intervale îndelungate 

de timp. Pentru astfel de specii 

sunt necesare programe 

speciale de monitorizare şi de 

analiză a rolului ecologic, 

deoarece în cazul 

ecosistemelor pontice, care s-

au dovedit fragile în faţa 

pătrunderii de noi specii astfel 

de studii se impun cu 

necesitate.  
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,,SPUNE-MI…CE 

MUZICĂ ASCULȚI, 

CA SĂ-ȚI SPUN CE 

ASCUNZI!” 

 
-interviu cu prof. Ioan 

BRADU IAMANDESCU 

pentru ziarul ADEVĂRUL- 

 

Preferinţa pentru 

muzica de calitate nu ţine cont 

doar de educaţie, ci mai ales de 

inteligenţă, iar ascultarea 

muzicii are aproape numai 

efecte benefice. Profesorul 

Iamandescu a realizat primele 

studii de muzicoterapie din 

România, în cadrul catedrei de 

Psihologie Medicală şi 

Psihosomatică a UMF „Carol 

Davila” din Bucureşti. 

Adevărul: Este adevărat că 

muzica ne poate face să 

simţim mai puţin durerea? 

Ioan Bradu Iamandescu:  

Muzica joacă un rol mult mai 

important decât am putea 

crede. În Antichitate se mergea 

chiar până la folosirea flautului 

în dreptul zonei afectate de 

lumbago. Dincolo de asta, 

muzica şi-a dovedit posibilităţi 

terapeutice în plan psihologic 

şi somatic. De exemplu, 

efectul antalgic, de combatere 

a durerii, a fost evidenţiat într-

un mod spectaculos la femeile 

care făceau chiuretaj uterin. 

Cele care au ascultat numai 

muzică au simţit mai puţin 

durerea decât cele care au luat 

calmante. Muzica se utilizează 

foarte mult în ginecologie, 

acum şi în chirurgie.  

Aţi studiat efectele muzicii 

asupra organismului şi aţi 

scris un tratat de 

muzicoterapie în acest sens. 

Am scris primul tratat de 

muzicoterapie receptivă, iar 

peste o săptămână-două va 

apărea o nouă ediţie a acestui 

tratat, care a fost îmbunătăţit 

prin contribuţia a nouă 

personalităţi din domeniul 

muzicoterapiei internaţionale. 

Aceste personalităţi m-au 

ajutat să lărgesc cadrul acestei 

abordări şi să încerc să 

introduc muzicoterapia la noi 

în ţară ca specialitate muzicală, 

lucru care este pe cale să se 

http://www.specii-invazive.ro/
http://www.specii-invazive.ro/
http://www.ceasulcuc.ro/mediu/5_Biodiversitate/7_Specii%20invazive/
http://www.ceasulcuc.ro/mediu/5_Biodiversitate/7_Specii%20invazive/
http://www.ceasulcuc.ro/mediu/5_Biodiversitate/7_Specii%20invazive/
http://www.pescuitul.ro/ps/page.php/id/dreissena/nav/2/
http://www.pescuitul.ro/ps/page.php/id/dreissena/nav/2/
http://www.pescuitul.ro/ps/page.php/id/dreissena/nav/2/
http://www.roportal.ro/articole/specii-invazive
http://www.roportal.ro/articole/specii-invazive
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realizeze şi cu ajutorul 

cadrelor didactice de la 

Universitatea de Muzică din 

Bucureşti şi al mai multor 

psihologi. Numai că este un 

domeniu foarte pretenţios, care 

cere cel puţin trei ani de 

formare şi acum este o tatonare 

în această direcţie. Cartea 

despre care vă vorbesc se 

adresează în primul rând 

melomanilor. 

Este eficientă orice melodie 

care ne place sau gusturile se 

discută? 

Orice muzică este eficientă, în 

mod sigur, dar s-a dovedit că 

piesele din repertoriul clasic şi 

romantic activează cel mai 

mult creierul. Chiar dacă există 

aşa-numita muzică preferată 

(unul vrea romanţe, unul vrea 

rock), există tomografia cu 

emisie de pozitroni care arată 

cum muzica lui Mozart 

activează 99%-100% din 

scoarţa cerebrală. Şi, în 

general, muzica simfonică şi 

de cameră activează creierul în 

proporţie de 90%, spre 

deosebire de muzica uşoară 

sau tangoul, de exemplu, care 

activează creierul în proporţie 

de 50%. Mai mult, nicio 

muzică nu poate depăşi pragul 

pe care îl atinge muzica 

barocă, de exemplu, ale cărei 

unde sonore au frecvenţe care 

se înscriu în zona de activare 

optimă a activităţii cerebrale. 

Dacă ascultăm muzică barocă, 

neuronii capătă un ritm de 

activitate ciclică între 8 şi 12 

cicli pe secundă, ceea ce se 

întâmplă numai în cazul 

geniilor! Numai că geniile îl au 

permanent, în vreme ce omul 

care ascultă muzică îl are doar 

cât ascultă muzica, dar este 

suficient, pentru că 

îmbunătăţeşte memoria.  

Înseamnă că ar trebui să 

ascultăm muzică în timp ce 

învăţăm? 

Da, muzică în stil baroc în 

special, adică Bach, Telemann, 

Handel. O doctorandă a mea, 

psihologul Liliana Neagu, a 

dovedit că persoanele care 

învaţă folosind acest fundal 

sonor obţin performanţe cu 

40% mai mari la testele de 

memorie. Poate că mai târziu 

se va putea ca în sălile de clasă 

să se pună muzică în surdină 

ca fundal sonor, care să nu 

distragă atenţia, dar care să 

favorizeze memoria. 

În afară de stimularea 

memoriei, ce alte efecte mai 

are muzica? Şi ce tipuri de 

muzică clasică sunt cele mai 

indicate? 

Muzica barocă are efecte 

foarte bune, slavă Domnului, 

şi pentru relaxare, şi pentru 

terapie, dar aici, sigur, îi putem 

include şi pe Mozart, pe 

Beethoven, pe Wagner. De 

asemenea, efectul antalgic este 

mare şi la muzica preferată. În 

studiile mele, am pus muzica 

pe care a vrut-o fiecare, chiar 

şi muzică populară gen „Uhăi, 

bade". Şi aceasta a avut efect 

antalgic. Dar am pus şi muzică 

clasică şi aceasta a avut mai 

mult succes! Ştiu acest lucru 

pentru că am avut un aparat 

care te ciupea şi provoca 

durere, iar intensitatea 

senzaţiei era înregistrată, 

aparatul spunea cât te doare. 

Eu vă pot spune că am avut 

Zona Zoster, cu dureri mari 

localizate la ureche, am crezut 

că am otită. Am ascultat la 

căşti „Amurgul zeilor" de 

Wagner - şase ore, de la ora 

două la opt dimineaţa. Mă mai 

durea foarte puţin când am 

ajuns la medicul ORL-ist.  

În altă ordine de idei, o 

cercetare recentă a colectivului 

nostru a demonstrat o scădere 

considerabilă a glicemiei pe 

fondul audiţiei muzicii clasice. 

Toate aceste cercetări nu au alt 

rol decât să convingă marele 

public, dar şi lumea medicală, 

de valoarea muzicoterapiei şi 

să pregătească atmosfera în 

ţara noastră pentru 

introducerea muzicoterapiei ca 

specialitate complexă, pe care 

trebuie să o practice fie un 

muzicolog cu pregătire de 

psihologie, fie un psiholog cu 

educaţie medicală, fie un 

medic care să aibă o cultură 

muzicală deosebită şi noţiuni 

de psihologie. 

 Se spune că plantele cresc 

mai bine, că văcuţele dau mai 

mult lapte pe muzică de 

Mozart. Este adevărat? 
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Da. Şi nu numai Mozart, 

muzică clasică, muzică 

armonioasă. Pe de altă parte, 

ascultând un discurs al lui 

Hitler, plantele s-au chircit, s-

au ofilit.  

Diferă impactul pe care îl are 

muzica asupra noastră dacă o 

ascultăm în cadrul unui 

concert la Ateneu, de 

exemplu, sau acasă, la căşti? 

La un concert, efectul este 

maxim, deoarece sunt trei 

factori implicaţi: în primul 

rând, concentrarea este mult 

mai bună, te duci la concert ca 

să asculţi muzică. Pe de altă 

parte, este vorba de acţiunea 

sunetelor asupra corpului, 

întregul corp este învăluit de 

aceste efluvii sonore la modul 

direct. Şi apoi, contează 

caracterul emoţiei colective. 

Este vorba de fenomenul de 

contagiune emoţională care 

potenţează trăirile. Şi 

caracterul de eveniment pe 

care îl are participarea la un 

concert este important.  

Sunt artiştii, în general, şi 

persoanele care cântă, în 

special, mai sănătoşi, mai 

fericiţi sau mai puţin stresaţi 

decât ceilalţi? 

Aici este vorba despre 

muzicoterapia activă pe care 

eu nu am analizat-o, deoarece 

este mult mai puţin la 

îndemâna oricui să cânte în 

casă, să cânte la un instrument 

chiar, poate cel mult să cânte 

într-un cor. Nu sunt studii 

foarte exacte în acest sens, 

încă nu avem o statistică şi în 

ştiinţă nu poţi să mergi numai 

pe impresii. Dar se pare că 

muzicienii trăiesc mai mult - 

cu unele excepţii regretabile, 

desigur. Uitaţi-vă la marii zei, 

Herbert von Karajan, Arthur 

Rubinstein, la 94 de ani cânta 

la pian, Pablo Casals. Muzica 

stimulează imunitatea, iar cine 

are o imunitate mai bună 

trăieşte mai mult. Cel puţin din 

punctul acesta de vedere se 

poate spera. Dar ascultând 

muzică, efectele sunt cu 

siguranţă benefice.  

Să revenim la gusturile 

muzicale. 

Vreau să reţineţi un lucru. Nu 

există obstacol pentru a 

beneficia de efectele muzicii 

aşa-zise grele. Nu este valabilă 

ideea că-ţi trebuie neapărat o 

educaţie muzicală. O educaţie 

muzicală favorizează un 

contact mai uşor cu această 

muzică, dar oamenii care sunt 

foarte inteligenţi apreciază un 

astfel de gen indiferent de 

cultura lor muzicală.  

Dovadă stau notele pe care ei 

le dau pieselor din repertoriul 

simfonic şi de cameră. Cele 

mai noi cercetări pe care le-am 

făcut pe plan internaţional sunt 

în domeniul 

muzicodiagnosticului, este un 

concept prin care reuşesc să 

îmbogăţesc examenul 

psihologic prin felul în care 

bolnavul descrie, pe baza 

impresiilor personale, ce îi 

sugerează muzica pe care o 

ascultă, fără să ştie cine este 

compozitorul sau cum se 

numeşte piesa.  

O să vă dau un exemplu: o 

femeie de serviciu, când a 

ascultat un fragment de 

Wagner, „Călătoria lui 

Siegfried pe Rin", o muzică 

accesibilă, frumoasă, a fost 

extrem de impresionată şi a 

descris exact ce a vrut să spună 

Wagner, dar într-o formă 

modificată, adaptată secolului: 

şi-a amintit de o călătorie a ei 

nu cu luntrea, ci cu autobuzul, 

în care vedea locuri frumoase. 

I-am spus că are un nivel de 

inteligenţă ridicat şi mi-a zis că 

a fost bună la carte, dar n-a 

putut să continue. Însă copilul 

ei este olimpic! Deci avea gena 

aceasta, dar nu s-a putut 

realiza.  

''Muzica lui Mozart activează 

aproape 100% din scoarţa 

cerebrală.'' 

Ritmul trezeşte instinctele, 

melodia emoţiile, iar 

armonia inteligenţa 

Ce le transmiteţi tinerilor care 

ascultă muzică „supărată", 

zgomotoasă? 

Să nu abandoneze o astfel de 

muzică, dar să nu devină 

prizonierii ei, să încerce şi 

altceva. Să o asculte la 
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petreceri, mai ales muzica 

uşoară de bună calitate, muzica 

de film. Şi mai ales, să cânte ei 

înşişi, într-un cor, la un 

instrument. Îi dezvoltă mult. 

Anihilează efectul stresului şi 

le finisează personalitatea. Îi 

face mai complecşi.  

Dar manele? Manelele, dacă 

vreţi, sunt foarte bune pentru 

exacerbarea instinctelor. Şi am 

spus tot. Dar exacerbează şi 

instinctul de agresivitate, nu 

doar pe cel sexual, care e bun. 

Muzica manelelor activează 

toate organele şi aparatele „de 

la buric în jos", ca să zic aşa, 

în timp ce muzica cealaltă - 

„de la buric în sus".  

De ce se întâmplă aşa? 

Manelele înseamnă în primul 

rând ritm, iar ritmul stimulează 

instinctele. Melodia stimulează 

afectivitatea, emoţiile, le 

rafinează, iar armonia 

sonorităţilor, orchestraţia 

stimulează inteligenţa. 

„Bolero"-ul lui Ravel, după 

părerea mea, este exemplul de 

muzică completă: are un ritm 

obsedant, este melodic şi are o 

orchestraţie care creşte 

progresiv. Acesta este 

exemplul de muzică în care 

găseşti toate cele trei trăsături.  

Riscă să devină oarecum 

„autişti" cei care ascultă 

muzică la căşti în mijloacele 

de transport şi în toate 

momentele în care vor să 

evadeze? 

Nu înseamnă că muzica îi face 

autişti, ci că aceia care au 

această înclinaţie spre 

introversie se izolează cu 

ajutorul muzicii. Unii 

evadează şi pe calculator. Şi eu 

zic că în lumea muzicii e mai 

bine decât în cea a 

calculatorului. Iar muzica 

poate fi un ecran foarte 

folositor pentru studiu, după 

cum spuneam. Revenind însă 

la căşti, atenţie la riscul 

hipoacuziei! În Germania, o 

treime din tineri sunt 

hipoacuzici, iar Germania nu 

este o ţară din lumea a treia, ca 

noi.  

Aveţi un compozitor preferat? 

Îmi place foarte mult Haydn. 

Mi se pare un rezervor de 

optimism extraordinar, o 

baterie care te încarcă. 

Preferinţele acestea sunt însă şi 

în funcţie de starea de spirit şi 

de activitatea pe care o faci. 

Sigur, şi Mozart, şi Bach, şi 

Wagner. Beethoven rămâne 

însă Beethoven. Reprezintă 

omul cu toate dimensiunile lui, 

cu toate calităţile şi cu toate 

defectele lui. Pe lângă el, toţi 

ceilalţi sunt îngeri. Iar Bach 

este... cum să zic. Bach este 

infinitul.  

O educaţie muzicală 

favorizează un contact mai 

uşor cu muzica grea, dar 

oamenii care sunt foarte 

inteligenţi apreciază acest gen 

indiferent de cultura lor 

muzicală. Manelele 

exacerbează instinctele. 

Activează toate organele şi 

aparatele ,,de la buric în jos”, 

ca să zic aşa, în timp ce 

muzica cealaltă acţionează 

,,de la buric în sus”. 

Una din două - Instrument sau 

voce? Ce preferaţi să ascultaţi? 

Instrument. Dar şi opera sau 

liedul. 

- Muzică clasică sau 

ambientală? Care ne relaxează 

mai bine? Muzica clasică (pe 

cei inteligenţi!). 

- Concert în sală sau la căşti? 

Ambele, cu preferinţă pentru 

concertul în sală. 

- Beethoven sau Mozart? Care 

compozitor ne ajută să ne 

concentrăm mai bine? Bach 

(râde). Poate şi Mozart.  

 

 
 

 

SURSA: pagina de Facebook 

a publicației Adevărul 

PREDA Oana, clasa a XI-aA 
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,,Învață să fii 

antreprenor prin Firma 

de exercițiu!” ID151567 

Proiectul 

POSDRU/175/2.1/S/1515

67 
 ,,Învață să fii antreprenor prin 

Firma de exercițiu!” a fost 

implementat în perioada iunie 

– decembrie 2015, prin 

înființarea firmelor de 

exercițiu ASTRA-PHONES 

SRL și ASTRA HOTEL SRL. 

La activitatea acestor firme de 

exercițiu au participat un 

numar de 20 de elevi ai 

claselor a XII-a A, a XII-a F și 

a XI-a E. 
 Proiectul a avut scopul 

de a facilita tranziția de la 

școală la viața activă a tinerilor 

absolvenți prin dezvoltarea 

abilităților antrepenoriale ale 

acestora. 

 
 Activitatea elevilor în 

proiect a impus ca aceștia să 

lucreze cel puțin 12 ore lunar, 

timp de șase luni și să 

realizeze activitățile specifice 

departamentelor adminstrativ, 

financiar-contabil, resuse 

umane, marketing și 

comercial. 

 Pentru simularea 

activităților specifice unei 

firme reale elevii au realizat : 

*Curriculm vitae și scrisoare 

de inteție pentru angajarea în 

firma de exercițiu 

*Fișa postului și contractul de 

muncă 

*Regulamentul de ordine 

interioară, planul de afacere, 

sigla și sloganul, motto-ul 

firmei, viziunea și obiectivele 

firmei de exercițiu 

*Formular de comandă, 

factura și ordin de plată 

personalizate cu sigla firmei 

*Promoționale pentru 

participarea la târg : banner, 

roll-up, catalog de prezentare, 

pliant, flyer, mapă 

*Organigrama și rotația 

posturilor 

*Tranzacții cu alte firme de 

exercțiu din proiect și din afara 

proiectului finalizate prin 

operarea ordinul de plată pe 

ROCT 

*Pontajul și statul de plată 

pentru fiecare lună, precum și 

plata contribuțiilor sociale pe 

ROCT 

*În cadrul activităților 

proiectului un număr de 10 

elevi au participat la Târgul 

regional de firme de exerciţiu 

SUD MUNTENIA desfașurat 

în perioada 1-4 septembrie 

2015, în Stațiunea Jupiter. 

 Activitatea elevilor la 

acest târg a avut următoarele 

obiective : 

 Consolidarea 

abilităţilor elevilor din cadrul 

firmelor de exerciţiu înfiinţate 

la nivelul proiectului în ceea ce 

priveşte derularea activităţii de 

promovare a firmelor de 

exerciţiu. 

 Intensificarea relaţiilor 

de colaborare între firmele de 

exerciţiu expozante, prin 

crearea unui  cadru favorabil 

activităţii de tranzacţionare 

între acestea. 

 Promovarea 

Conceptului firmelor de 

exerciţiu atât în rândul 

elevilor, cât şi printre 

reprezentanţii locali. 

În urma participării 

elevilor celor două firme de 

execițiu la acest târg, 

reprezentanții FE ASTRA 

HOTEL SRL au primit 

mențiune pentru Catalogul de 

prezentare al acestei firme. 

 

 

 

  
 

 

 

Prof. ing. Olga BACRIA 

 

 

 

 

 

 

***Proverbe românești... 

Respectă-ți dascălii, nu-i judeca! 
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EDUCAŢIA ŞI 

DEZVOLTAREA 

DURABILĂ A SOCIETĂŢII 

 

  Educaţia este unul 

dintre fenomenele care a 

apărut odată cu societatea 

umană, suferind pe parcursul 

evoluţiei sale, modificări 

esenţiale.  De la acţiunea 

empirică de pregătire a tinerei 

generaţi pentru viaţa socială, 

până la acţiunea fundamentată 

ştiinţific, educaţia a parcurs un 

drum lung devenind o 

adevărată ştiinţă cu statut 

propriu. Epoca actuală a 

informatizării, a călătoriilor 

interplanetare a 

interdependenţelor culturale, 

economice sau de altă natură, 

pune probleme cu care 

omenirea nu s-a confruntat 

niciodată în istoria sa. 

Obiectivată în cele trei 

ipostaze (formală, nonformală 

şi informală), educaţia este 

chemată, poate mai mult ca 

niciodată, să formeze 

personalităţi uşor adaptabile la 

nou, creative şi responsabile.  

 Educaţia formală 

cuprinde totalitatea 

influenţelor intenţionate şi 

sistematice, elaborate în cadrul 

unor instituţii specializate, în 

vederea formării personalităţii 

umane. Este puternic expusă 

politicii educaţionale a 

comandamentelor sociale, este 

generalizată şi se centrează pe 

performanţe înscrise în 

programe care lasă puţin loc 

imprevizibilului, predispunând 

către rutină şi monotonie.  

 Educaţia nonformală 

cuprinde totalitate influenţelor 

educative ce se derulează în 

afara clasei prin intermediul 

unor activităţi opţionale sau 

facultative. Includem în 

această sferă şi unele emisiuni 

ale radioului şi televiziunii, 

gândite şi difuzate special 

pentru elevi şi realizate 

competent de către specialişti 

în domeniul educaţiei.  

Educaţia informală include 

totalitatea influenţelor 

neintenţionate, eterogene, 

difuze, care nu sunt selectate, 

organizate şi prelucrate din 

punct de vedere pedagogic. 

Importante pentru educaţia 

informală sunt încercările şi 

trăirile existenţiale care, 

cumulate şi selectate, pot 

încuraja raporturi noi faţă de 

realitatea înconjurătoare. 

 

 
 Apreciem că toate cele 

trei forme de educaţie au 

obiective, conţinuturi şi o 

metodologie proprie. Acţiunea 

lor se desfăşoară simultan în 

cadrul aceleiaşi realităţi – 

mediul social. Se consideră că 

în viitor, ponderea educaţiei 

nonformale şi a celei informale 

va creşte (nu până la anularea 

activităţii şcolare – cum 

susţine teoria deşcolarizării 

societăţii; şcoala va rămâne 

instituţia centrală de educaţie).  

 În sens prospectiv, 

menirea şcolii va fi aceea de a-

l învăţa pe om nu să-şi 

ghicească viitorul, ci să-şi 

decidă viitorul, contribuind în 

egală măsură la dezvoltarea 

celorlalţi şi la propria 

dezvoltare, chiar dacă 

cunoscutul paradox al 

prospectivităţii pare să ne 

ridice mereu semne de 

întrebare. 

 Anticiparea viitorului 

într-o perspectivă ştiinţifică 

constituie o necesitate a 

omului contemporan pentru a 

găsi soluţii concrete şi rapide 

în rezolvarea multiplelor 

probleme pe care le ridică 

viaţa.  

 Educaţia viitorului nu 

se poate alimenta din 

experienţa trecutului, de aceea 

obiectivele şi metodele sale 

trebuie căutate în viitor. 

Educaţia trebuie astfel 

organizată în jurul a patru 

piloni ai cunoaşterii: a învăţa 

să ştii (dobândirea 

instrumentelor cunoaşterii), a 

învăţa să faci (relaţionarea cu 

mediul înconjurător), a învăţa 

să trăieşti împreună cu alţii 

(cooperarea cu alte persoane, 

participarea la activităţi 

umane), şi a învăţa să fii 

(rezultă din primele trei).  

 A învăţa să înveţi şi a 

te perfecţiona continuu sunt 

condiţiile educaţiei 

permanente. Deoarece 

şcolarizarea este o etapă 

iniţială a educaţiei permanente, 
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se observă creşterea rolului 

educatorului, acesta fiind cel 

care trebuie sensibilizat şi 

pregătit pentru a imprima 

elevilor nevoia de a se educa 

permanent.  Autoeducaţia 

devine posibilă pe baza 

educaţiei, când adolescentul, 

reuşind să interiorizeze 

valorile socio-culturale, 

participă la propria sa formare 

şi dezvoltare. În condiţiile 

societăţii contemporane se 

pune problema reformării unei 

întregi societăţi în ceea ce 

priveşte valorile şi aspiraţiile, 

cultura în general. Sunt tot mai 

multe vocile care afirmă că 

educaţia va devenii cu 

adevărat eficientă în măsura în 

care va reuşi să transforme 

educaţie permanentă într-o 

activitate socială generalizată.  

 Alternarea formelor de 

educaţie cu cele de joacă, cu 

cele de muncă sau chiar 

funcţionarea lor simultană va 

impune reorganizarea unor 

sisteme tradiţionale de lucru şi 

de convieţuire. Formele 

organizate de şcoală necesită 

la început dirijare din partea 

profesorului, cooperare şi, în 

acelaşi timp, muncă 

independentă care trebuie să 

conducă la dezvoltarea 

fenomenului de autoeducaţie, 

de autocontrol şi de autoreglaj 

educaţional.  

 Formele organizate de 

şcoală necesită la început 

dirijare din partea profesorului, 

cooperare şi, în acelaşi timp, 

muncă independentă. Formele  

relativ libere în cadrul 

educaţiei extraşcolare au o 

pondere mare în epoca 

contemporană: educaţia 

realizată prin excursii, vizite, 

drumeţii, expoziţii.   

 Şcoala încetează de a 

mai deţine monopolul 

educaţiei, iar în aceste condiţii 

este dezirabil ca mediul şcolar  

să devină mai deschis, mai 

cooperant, să fie mai apropiat 

de viaţă. Educaţia dată în 

şcoală nu mai este suficientă 

pentru întreaga viaţă a omului; 

de aceea, reprezentanţii 

pedagogiei moderne au emis 

teza educaţiei prelungite sau a 

educaţiei permanente care 

străbate întreaga viaţă 

personală a omului, de la 

naşterea şi până la moartea sa.  

 Autoeducaţia este o 

calitate a omului modern, în 

sensul că ea exprimă o tendinţă 

a prezentului şi o cerinţă a 

viitorului, vizând afirmarea 

fiecărei persoane conştiente şi 

instruite. 

Prof.  Liana Mihaela 

DRĂGHICI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Proverbe românești... 

Altora le dă povață / Dar pe sine nu se învață. 
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„Important este să nu te opreşti din a-ţi pune întrebări!” ( Albert Einstein) 
 

 

 

                 

 

                      

 

Cercul  răspunde solicitărilor 

elevilor pasionaţi de 

electronică, celor care 

manifestă interes pentru 

formarea şi perfecţionarea în 

acest domeniu. 

 
Activităţile tehnico-aplicative 

au fost şi vor rămâne un punct 

de atracţie pentru tineri. Cea 

pe care o desfăşor în cadrul 

Liceului Tehnologic 

“ASTRA” vine în 

întâmpinarea cererii elevilor 

dornici de afirmare. 

Activitatea se 

desfăşoară săptămânal pe 

grupe, fiecare grupă fiind 

formată din 10 elevi. Elevii din 

grupul ţintă vor fi selectaţi 

ţinând cont de interesul mani- 

festat de aceştia, de dorinţa de 

a se perfecţiona şi de 

cunoştinţele pe care le posedă, 

acest grup  fiind şi o bază de 

selecţie pentru elevii ce vor 

participa la olimpiadele şi 

concursurile tehnice în 

domeniul Electronică şi 

Automatizări. 

     Tehnicile electronice se 

aplică în cele mai diverse 

domenii de activitate, cum sunt 

industria, comunicaţiile, 

apărarea militară, etc. Practic 

vorbind, în zilele de azi, 

electronica este omniprezentă. 

Pornind de la descifrarea celor 

mai simple noţiuni de curent 

electric, componente şi circuite 

electronice, de la construirea 

celor mai simple montaje până 

la cele mai complexe, de la 

proiectarea asistată de 

calculator pâna la simularea 

soft a funcţionării circuitelor, 

se doreşte formarea unor 

abilităţi practice în domeniu. 

In timp, aceasta devine o 

pasiune sau chiar o profesie! 

 
În cadrul activităţilor 

desfăşurate în cadrul  cercului 

se vor utiliza aparate şi 

instrumente de măsurare, 

componente electronice, 

calculatoare, videoproiector, 

soft-uri de proiectare asistată 

de calculator a circuitelor 

electronice. 

 

Obiectivul general: 

Dezvoltarea competenţelor-

cheie şi profesionale ale 
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colectivului de elevi şi 

obţinerea performanţei şcolare. 

 

Obiectivele specifice: 

O1. Selecţia unui 

număr de elevi care doresc să 

se perfecţioneze în domeniul 

electronicii: 

O2. Cunoaşterea şi 

aprofundarea terminologiei, 

conceptelor şi metodelor 

specifice electronicii; 

O3. Dezvoltarea 

capacităţii de utilizare a 

dispozitivelor, instrumentelor 

şi aparatelor; dezvoltarea 

capacităţii de executare, 

evaluare şi utilizare a 

montajelor electronice; 

 

 
 

O4. Dezvoltarea 

capacităţii de cooperare, de 

lucru în echipă; stimularea 

inventivităţii şi creativităţii 

O5. Dezvoltarea 

capacităţii de comunicare prin 

valorificarea termenilor de 

specialitate; 

 O6. Obţinerea de 

performanţe şcolare la 

olimpiade şi concursuri 

profesionale; 

 

 
 

O7. Îmbunătăţirea 

bazei materiale a laboratorului 

de electronică; 

O8. Promovarea 

imaginii unităţii de 

învăţământ. 

 

 
 

Rezultate anticipate 

(măsurabile) pe fiecare 

obiectiv specific: 

 

 O1 – Selecţia unui grup 

de elvi capabili de 

performanţă; 

 O2 – Formarea unui 

bagaj solid de cunoştinţe în 

domeniul electronicii; 

 O3 – Formarea unor 

deprinderi şi abilităţi practice 

specifice domeniului; 

 O4 – Dezvoltarea 

spiritului de lucru în echipă; 

 O5 – Realizarea unor 

prezentări, referate, vizând 

rezultatele activităţilor 

desfăşurate; 

 

 
 

 O6 – În urma 

rezultatelor la olimpiade, 

concursuri, lucrări, elevii 

primesc diplome; 

 O7 – Realizarea de 

montaje electronice, machete 

de laborator; 

 O8 – Realizarea unor 

expoziţii cu  lucrările elevilor. 

 

 

 

 
 
 
COORDONATOR,  
prof. ing. Ovidia BUCIU 
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EDUCAŢIA ELEVILOR 

FAŢĂ DE PROBLEMELE 

MEDIULUI 

 

Îmbunătăţirea şi 

menţinerea calităţii mediului 

reprezintă obiectivele educaţiei 

de mediu. Unul dintre 

scopurile programelor de 

educaţie ecologică este de a-i 

ajuta pe elevi să-şi dezvolte 

capacitatea de a gândi atât 

critic cât şi creativ. Educaţia 

ecologică trebuie să-i facă pe 

elevi să se simtă cetăţeni care 

pot să se implice în rezolvarea 

unei probleme ce afectează 

mediul şi comunitatea.  

Elevii învaţă cum 

„funcţionează” pământul şi ce 

urmări poate avea degradarea 

mediului, conştientizând astfel 

care este rolul lor în crearea şi 

prevenirea problemelor de 

mediu. 

Elevii de astăzi preferă tot mai 

mult să-şi petreacă timpul în 

faţa calculatoarelor şi 

televizoarelor, decât în 

mijlocul naturii. Profesorii ar 

putea schimba această 

atitudine, şi-ar putea aduce 

elevii mai aproape de natură 

prin folosirea mediului drept o 

aulă studenţească. De 

exemplu, mulţi profesori din 

occident îşi ţin prelegerile în 

aer liber pentru a le stimula 

elevilor spiritul de creaţie, alţii 

folosesc mediul ca un 

laborator în care elevii îşi 

efectuează investigaţiile şi 

experimentele. La noi, cu 

părere de rău, experienţele în 

aer liber deseori se reduc doar 

la câteva ieşiri, în loc să fie 

practicate de-a lungul întregii 

perioade de şcolarizare a 

elevilor. Desfăşurarea orelor 

de protecția mediului în natură 

este o parte substanţială a unui 

program eficient de educaţie 

de mediu, pentru că nimic nu 

poate înlocui propriile 

experienţe care îi ajută pe elevi 

să-şi creeze o imagine 

obiectivă a realităţilor care îi 

înconjoară.  

 
Educaţia ecologică nu constă 

numai în a face să se nască idei 

bune, adică prin cuvinte 

potrivite să se nască 

sentimente lăudabile. Educaţia 

de mediu este şi una practică, 

în sensul învăţării unor 

deprinderi de viaţă care ar 

reduce impactul negativ asupra 

mediului. Elevii trebuie să 

simtă că au contribuit şi ei cu 

ceva la protecţia mediului 

înconjurător, iar atunci când 

vor creşte mari să-şi îndrume 

proprii copii să sădească un 

arbore, să cureţe o fântână, să 

fie mai responsabili fașă de 

mediu, etc.  

Acţiunile de igienizare 

organizate cu participarea 

elevilor, le insuflă acestora un 

fel de dispreţ faţă de cei care 

au produs mizeria pe care o 

adună şi implicit un dispreţ 

faţă de atitudinea pe care au 

avut-o aceştia faţă de mediul 

înconjurător. Ei suportă de fapt 

«pedeapsa» care ar trebui 

aplicată celor care au generat 

deşeurile. În acest mod, este 

cert că elevii, participanţi la 

această acţiune, îşi vor revizui 

atitudinea şi comportamentul 

faţă de mediu şi faţă de cei 

care nu-i valorifică resursele. 

Când elevii iau parte la un 

proiect al comunităţii pentru a 

contribui la îmbunătăţirea 

calităţii mediului sau la 

rezolvarea unei sau altei 

probleme, ei se ajută pe sine 

înşişi şi îi ajută şi pe ceilalţi în 

acelaşi timp. Ei îşi afirmă 

propriile valori şi văd că 

acţiunile lor contează. 

Introducând strategiile 

educaţiei ecologice în predare 

se poate influenţa mentalitatea 

elevilor. 

 Pe de altă parte, educaţia de 

mediu sporeşte sensibilizarea 

opiniei publice faţă de 

protecţia mediului, ajutându-i 

pe elevi să-şi evalueze şi să-şi 

clarifice sentimentele faţă de 

mediu şi faţă de modul cum 

contribuie la rezolvarea 

problemelor acestuia. Educaţia 

ecologică accentuează 

abilităţile de a acţiona ca 

cetăţean – de la elaborarea 

unui proiect până la 

influenţarea consiliilor locale 

sau a autorităţilor publice şi a 

instituţiilor internaţionale. 

Educaţia de mediu cultivă şi 

un sistem de valori care poate 
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influenţa opţiunile şi deciziile 

elevilor referitoare la toate 

aspectele vieţii lor, inclusiv 

problemele de mediu. Este 

foarte important ca 

informaţiile despre problemele 

de mediu şi soluţiile lor să fie 

transmise într-un mod cât mai 

interesant şi accesibil copiilor. 

În general, potrivit opiniei mai 

multor specialişti în domeniul 

educaţiei, orele de protecția 

mediului vor fi cu atât mai 

eficiente cu cît profesorii îi vor 

ajuta pe elevi să-şi evalueze 

aportul lor la rezolvarea unor 

probleme de mediu. 

Ajutându-i să-şi cunoască 

drepturile cetăţeneşti, dându-le 

puterea să acţioneze şi să simtă 

că atitudinea lor contează, 

clarificând legăturile dintre 

sănătatea individuală sau 

familială şi mediu, trezindu-le 

interesul faţă de lumea 

naturală, putem aprinde o 

scânteie a sentimentului de 

stimă faţă de sine care este un 

început bun. 

Prof. LIPĂ Valentina 
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    INVĂŢĂMÂNT DE ZI-

Liceu 

       -1 clasă electronică şi 

automatizări 

       -1 clasă  domeniul 

electric 

       -1 clasă domeniul 

mecanic 

       -2 clase protecţia 

mediului 

      -1 clasă, seral, domeniul mecanic 

    ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

      ½  clasă- Operator sonde- în parteneriat cu OMV PETROM 

      ½ clasă- Operator la extracția    transportul, tratarea și distribuţia gazelor- în parteneriat cu OMV 

PETROM 

           1clasă-Sudori 

 

Şcoală postliceală  şi de maiştri –cu finanţare de la buget 

  1 clasă Tehnician ecolog protecţia calităţii mediului 

 1 clasă –Maistru electromecanic aparate de măsură și automatizări 
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