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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, acela 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 dorințelor și așteptărilor elevilor, fiind o revistă 

caleidoscop, în care se vor regăsi informații științifice, articole de specialitate semnate de 

cadrele didactice, dar mai ales inițiativele elevilor Liceului Tehnologic Astra (proiecte, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
 

 

***Proverbe românești... 

Din cele ce-ți scrie în carte, nu te duce mai departe. 
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LICEUL TEHNOLOGIC  „ASTRA”  PITEŞTI 

 

Oferta Educaţională pentru anul şcolar 2017-2018 
 

 

INVĂŢĂMÂNT DE ZI-LICEU 

 

-1 cls. Domeniul Electronică automatizări – Tehnician în automatizări 

-1 cls. Domeniul Mecanică – Tehnician mecatronist 

-1 cls. Domeniul Protecţia mediului – Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

 

-1 cls. Domeniul Mecanică –Operator la maşini cu comandă numerică 

 

- 0,5 cls. Domeniul Mecanică – Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj  tehnologic 

- 0,5 cls. Domeniul Mecanică - Sudor  

 

- 0,5 cls. Domeniul Electric – Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice 

- 0,5 cls. Domeniul Electronică automatizări- Electronist aparate şi echipamente 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT ,, A DOUA ŞANSĂ” 

 

 - 1 cls. ,,A doua şansă” –învăţământ  secundar inferior 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL 

 

- 1 cls. a IX-a, Domeniul Mecanică – Tehnician mecanic, întreţinere şi reparaţii 

- 1 cls. a XI-a, Domeniul Mecanică – Tehnician mecanic, întreţinere şi reparaţii 

 

ŞCOALĂ DE MAIŞTRI –CU FINANŢARE DE LA BUGET 

 

- 1 cls. – Maistru mecanic 

 -1 cls. – Maistru electromecanic, aparate de măsură şi automatizări. 

 

 

                                                                                                                                        

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NATIONALE                            

LICEUL TEHNOLOGIC ,, ASTRA”   PITESTI 

Str.Nicolae Dobrin, Nr 3, Judetul Arges,Tel/Fax  0248 251824 

                    e-mail liceulastra@yahoo.com ;  www.liceulastra.ro 

 
 

mailto:liceulastra@yahoo.com
http://www.liceulastra.r/
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PROIECTUL ,,Școli-ambasador ale Parlamentului European” 
 

                        
 

Biroul de Informa-

re al Parlamentului Euro-

pean în România a lansat 

vineri, 9 februarie a.c., 

proiectul-pilot „Școli-

ambasador ale Parlamen-

tului European în Ro-

mânia”, un proiect care se 

adresează elevilor din 

ciclul liceal de toate 

tipurile. 

 

Lansarea proiectului 

„Școli-ambasador ale 

Parlamentului Eu-

ropean în România” 
 

 
 

La lansare, au 

partici-pat profesori din 

25 de școli din București 

și județele Argeș, Buzău, 

Călărași, Constanța, Ga-

lați, Giurgiu, Ilfov, Pra-

hova, selecționate în par-

teneriat cu Ministerul 

Educației Naționale. Eve-

nimentul s-a bucurat de 

prezența dnei inspector 

Marinica Stoian, din 

Ministerul Educației Nați-

onale. Școlile implicate în 

proiectul-pilot vor desfă-

șura activități de infor-

mare, comunicare și 

învățare despre Uniunea 

Europeană și despre 

democrația europeană și 

valorile cetățeniei euro-

pene. Școlile vor organiza 

activități interactive pen-

tru a marca Ziua Europei, 

vor deschide un punct de 

informare despre Uniunea 

Europeană și vor organiza 

și alte evenimente menite 

să crească nivelul de 

înțelegere al elevilor 

despre Uniunea Euro-

peană.  

 
O ultimă etapă a 

proiectului o constituie 

evaluarea activităților 

desfășurate în școli. În 

urma acestor evaluări, 

școlile cu rezultate foarte 

bune vor primi titlul de 

„Școală-ambasador a 

Parla-mentului 

European”. #EPAS 

 
Implementarea  

proiectului ,,Școli-amba-

sador ale Parlamentului 

European”  la nivelul 

unității noastre școlare a 

fost anunțată prin 

intermediul paginii de 

facebook, special create, 

Liceul Tehnologic 

ASTRA ,,Școli-amba-

sador ale Parlamentului 

European”, pe pagina 

liceului, dar și în cadrul 

Consiliului profesoral din 

data de 20.02.2017, 

ocazie cu care a fost 

stabilită și echipa de lucru 

a ambasadorilor-seniori, 

prin dorința liber 

exprimată a cadrelor 

didactice.  

Interviul de 

selecție  a elevilor amba-

sadori-juniori a fost 

anunțat prin aceeași 

pagina de facebook, 

Liceul Tehnologic 

ASTRA ,,Școli-amba-

sador ale Parlamentului 

European”, de asemenea, 

prin implicarea Con-

siliului Școlar al Elevilor, 

dar și prin intermediul  

profesorilor diriginți. 

Anunțul de pe pagina de 

facebook: 

Selectie voluntari în 

proiectul ,,Școli-ambasa-

dor ale Parlamentului 

European”! 

Pe 20 februarie 2017, în 

sala Amfiteatru a Liceului 

Astra, are loc interviul de 

selecție a ambasa-dori-

lor-juniori, adică a 

elevilor din Liceul Tehno-

https://www.facebook.com/hashtag/epas?source=feed_text
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logic Astra, care vor să se 

alăture profesorilor, într-

o echipă dinamică pentru 

a contribui la schimbarea 

în bine a percepției Uni-

unii Europene la nivelul 

comunității școlare și nu 

numai, dar și pentru a se 

dezvolta pe ei înșiși ca 

persoane! 

*Vrei să contribui la o 

schimbare în modul de a 

face educație? *Dorești 

să te alături celor 6 

profesori voluntari si sa 

faci parte dintr-o echipa 

dinamică?* Vrei să te 

dezvolți pe tine însuți, să 

participi la cursuri de 

formare, să înveți să 

organizezi și să susții 

activități alături de tineri 

ca tine? *Atunci, ești 

binevenit la interviul de 

selecție a echipei de 

ambasadori-juniori 

proiectului ,,Școli-

ambasa-dor ale Parla-

mentului European”, din 

20 februarie, orele 13, 

organizat în Amfiteatrul 

liceului. 

Întrebările interviului: 

1. Care este motivația ta 

de a fi voluntar în 

Proiectul ,,Școli -

ambasador ale Parla-

mentului European”? 

2. Ai mai participat la 

alte activități și inițiative 

ca și voluntar ? Dacă da, 

fă o scurtă descriere. 

3. Ce crezi că te 

diferențiază de ceilalți 

candidați? 

5. Cum crezi că te poate 

ajuta mai departe 

activitatea desfășurată în 

cadrul acestui proiect? 

6. Ce știi în prezent, 

despre UE, PE și BIPE? 

S-au prezentat la 

interviul de selecție 42 de 

elevi, din aproape toate 

clasele liceului, care au 

manifestat un real interes 

pentru proiect, dar care s-

au autoselectat ulterior 

prin  punctualitate, dispo-

nibilitatea de a răspunde 

la solicitările echipei în 

timpul liber, seriozitate, 

inițiativă etc. Activitatea 

de selecție este finalizată, 

dar dacă oficial, sunt 

înscriși în echipă 18 

ambasadori-juniori, per-

manent, la activitățile 

derulate, se alătură aces-

tora și alți elevi, astfel 

încât, grupul de lucru este 

extins la 24-25 de elevi. 

Cei 18 ambasadori au 

roluri bine definite: 

comunicare în limba 

română, comunicare în 

limba engleză, realizarea 

materialelor video, res-

ponsabili cu fotografiile, 

administrator al paginii de 

facebook, responsabili cu 

punctul de informare. 

Evenimentele, acțiunile, 

selecția claselor invitate și 

a partenerilor externi se 

stabilesc împreună cu 

coordonatorul echipei de 

ambasadori- prof. Ana 

DEMETER. 

 
Pentru punctul de 

informare al proiectului, 

am ales un spațiu deschis, 

amplasat la intrarea în 

școală, în calea de acces a 

profesorilor, dar lângă 

spațiul elevului de servi-

ciu, astfel încât sa fie 

vizibil tuturor celor care 

vizitează liceul. Punctul 

de informare a fost ame-

najat cu două săptămâni 

înainte de primirea cole-

tului promoțional, întru-

cât, școala deținea mare 

parte din materiale, în 

urma concursului Euro-

scola, 2016. 

 
Elevii au consultat 

materialele individual sau 

dirijat, prin acțiuni de 

informare intitulate 

sugestiv ,,Călătorind prin 

Europa”, ,,Ce știu despre 

UE?” etc. De asemenea, 

la punctul de informare, 

există o condică de 

semnături ale vizitatorilor, 

ceea ce reprezintă o 

certificare a fluxului 

continuu de persoane care 

vizitează acest punct de 

interes pentru proiect. 

Activități: 

Expoziția de 

fotografie Swedish Dads 

prezintă modul în care 

tații suedezi percep rolul 

bărbatului modern, în 

contrast cu rolul 

stereotipului tradițional, 

paternal. Vernisajul 

expoziției a avut loc în 

data de 1 martie 2017, 

orele 18:00, la Biblioteca 

Judeţeană "Dinicu Goles-

cu" Argeş, unde au 

participat Mihai Leontes-

cu, ofițer de proiecte și 

comunicare al Ambasadei 
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Suediei la București, 

Andreea Braga, preșe-

dintele Centrului FILIA și 

Dan Cruceru, autorul 

blogului taticool.eu.  

Atunci când fotograful 

suedez Johan Bävman a 

devenit tată, a realizat că 

există o lipsă de modele 

masculine care să repre-

zinte un model de părinte. 

Acest lucru l-a determinat 

să creeze un album foto 

numit Swedish Dads, care 

prezintă barbați aflați în 

concediu paternal, alături 

de copiii lor. La rândul 

lui, albumul a condus la 

realizarea unei expoziții 

de fotografie Swedish 

Dads, bazată pe portretele 

unora dintre puținii tați 

care au ales să stea acasă 

timp de cel puțin șase 

luni, alături de copii. 

Expoziția Swedish Dads, 

adusă în premieră în 

Pitești, urmărește analiza-

rea motivelor pentru care 

acești tați au decis să 

rămână acasă, având grijă 

de copii, mai mult decât 

majoritatea taților din 

întreaga lume.  

Expoziția prezintă 

fotografiile a 25 de tați 

din Suedia, fiind un 

proiect comun între Insti-

tutul Suedez, Ambasada 

Suediei la București, 

Centrul FILIA, Study in 

Sweden, Centrul Europe 

Direct din cadrul Biblio-

tecii Judeţene "Dinicu 

Golescu" Argeş. 

Ziua de 1 martie 

2017 a adus un mărțișor 

puțin altfel tinerilor din 

Argeș. Aceștia au fost 

invitați să ia parte la 

diverse sesiuni de infor-

mare cu privire la 

posibilităţile de studiu 

universitar din Suedia, 

ţară care nu percepe taxe 

de şcolarizare pentru 

cetăţenii Uniunii Europe-

ne. La sesiunile de comu-

nicare, au participat din 

partea liceului nostru 61 

de elevi. 

 
Evenimentul a fost 

organizat de Centrul 

Europe Direct din cadrul 

Bibliotecii Județene 

,,Dinicu Golescu” Argeș 

în parteneriat cu Amba-

sada Suediei la Bucureşti, 

Study in Sweden și 

Centrul FILIA, iar partici-

parea a fost gratuită. Cu 

această ocazie, elevii şi 

studenţii au putut afla 

informaţii despre modali-

tatea de aplicare şi proce-

sul de selecţie la cele 

peste 900 de programe de 

masterat şi de licenţă în 

limba engleză, în peste 35 

de universităţi din Sue-

dia. Mihai Leontescu, 

ofițer proiecte și comuni-

care la Ambasada Suediei 

în România a vorbit 

deschis celor prezenți 

despre experiența sa de 4 

ani în Suedia. Acesta a 

povestit despre condițiile 

de trai, costuri și menta-

lități cu care se confruntă 

un student român atunci 

când merge să studieze în 

Suedia.  

 
Partea a doua a sesiunilor 

de informare a fost 

asigurată de Andreea 

Bragă, președinte Centrul 

FILIA, care a inițiat 

dezbateri despre egalita-

tea de gen, îndemnând 

totodată tinerii prezenți la 

sprijinirea egalității între 

femei și bărbați.  

Ținând cont de exemplele 

oferite din domeniul 

legislativ suedez în care 

există o politică clară a 

egalității de gen, subiec-

tele aduse în discuție 

legate de drepturile femei-

lor în România de-a 

lungul timpului au reliefat 

dorința tinerilor de a avea 

o societate bazată pe 

egalitate ca o normalitate 

necesară, așa cum ea 

există deja în multe alte 

țări europene. Elevii s-au 

întors mai încrezători 

datorită faptului că și 

absolvenții unui liceu 

tehnologic pot avea șansa 

de studiu în afară, mai 

ales în condițiile în care 

meseriile lor sunt căutate 

pe piața muncii, iar 

pregătirea de specialitate 

într-o țară europeană nu 

mai este o utopie pentru 

ei. 

Avantajele/dezava

ntajele aderării României 

la UE: Activitatea non-

formală s-a desfășurat, pe 

3 martie a.c., în cabinetul 

de istorie, sub coordo-
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narea domnului profesor 

Ștefan Cristian și cu 

participarea elevilor din 

clasele a IX-a, a X-a și a 

XI-a. Tranșant, obiectiv, 

taberele au subliniat 

avantajele, dar au căutat și 

soluții pentru a diminua 

dezavantajele românilor, 

ca membri ai Uniunii 

Europene. Chiar dacă la 

un moment dat, 

dezavantajele cântăreau 

mai mult, s-a ajuns la un 

numitor comun: Susținem 

Uniunea Europeană, prin 

demnitate și apărarea 

identității naționale! 

 
 

8 Martie, o zi de 

doua ori specială! La 

Centrul Europe Direct 

Argeș, ambasadorii-juni-

ori ai proiectului ,,Școli-

ambasador ale Parlamen-

tului European” au 

beneficiat de o sesiune de 

formare alături de Ionela 

Panait, consilierul pe 

probleme de comunicare 

și de profesorii din Liceul 

Tehnologic ASTRA, din 

echipa de lucru.Un scurt 

istoric al UE, valorile 

europene, dar și provocă-

rile prezentului au fost 

subiectele atelierului non-

formal, încheiat cu 

prezentările elevilor. 

 

 

 
Europe Direct Arges- UE: 

instituții, politici, valori 

fundamentale-9 martie 

2017 

Sesiunea de formare a 

cuprins date referitoare la 

istoria Uniunii Europene 

și valorile fundamentale 

care stau la baza formării 

acesteia, prezentarea 

instituțiilor comu-nitare, a 

politicilor europene și a 

drepturilor cetățenești. 

Evenimentul, ce a avut 

loc în cadrul Bibliotecii 

Județene ,,Dinicu Goles-

cu” Argeș, s-a adresat 

elevilor de la Liceul 

Tehnologic ASTRA din 

Pitești, implicați în 

proiectul ,,Școli-

ambasador ale Parlamen-

tului European” derulat 

prin intermediul Biroului 

de Informare al Parlamen-

tului European în Româ-

nia. 

 

 
 

 

29 martie: Unitate 

in diversitate!  

O piață europeană plină 

de culoare, entuziasm și 

de idei noi!  

Amfitrionii evenimen-

tului- parte a proiectului 

Scoli-ambasador ale Par-

lamentului European- au 

fost ambasadorii-juniori, 

cadrele didactice, iar 

oaspeții (35 de elevi și 

profesori din Targoviște, 

dar și 167 de elevi și 

cadre didactice din L.T. 

Astra) care s-au întrecut 

pe sine în a lăuda efortul 

comun al ambasadorilor 

proiectului! Până în 

prezent- 13 martie 2017- 

au vizitat punctul de 

informare, 264 de elevi, 

cadre didactice și părinți. 

Filmul de prezentare a 

proiectului este unul moti-

vațional, din două puncte 

de vedere: conține foto-

grafii relevante despre 

proiectul ,,Școli-ambasa-

dor ale Parlamentului 

European”- despre iniția-

tori, școlile participante, 

elevi –ambasadori, dar și 

rezultatele proiectului 

european, Euroscola 

2015-2016, încheiat cu vi-

zita la PE de la Strasbourg 

a elevilor câștigători din 

L.T. Astra. Materialul 

video promoțional a fost 

de realizat de elevul 

PETER Akos și rulează 

pe pagina de facebook a 

proiectului și pe cea a 

liceului. De asemenea, 

acest film a fost inclus și 

în oferta de promovare a 

liceului, ocazie cu care 

vom duce mai departe 

numele și scopul 

https://www.facebook.com/EuropeDirectArges/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1349182345138133.1073741957.145180235538356&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1349182345138133.1073741957.145180235538356&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1349182345138133.1073741957.145180235538356&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1349182345138133.1073741957.145180235538356&type=3
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proiectului-pilot în școlile 

generale argeșene. 

Activitatea-

concurs ,,Călătorie prin 

Europa” s-a desfășurat 

împreună cu clasa a XII-a 

A, elevii având la 

dispoziție o mapă de lucru 

și un chestionar pe care l-

au completat în echipă. 

Intenția vădită a probei a 

fost aceea de informare, 

de testare a cunoștințelor 

și de completare a aces-

tora, pe tema Uniunii 

Europene și a Parlamen-

tului European.  Cei 25 de 

elevi au realizat în context 

non-formal o incursiune 

prin Uniunea Europeană. 

Materialele suport au fost 

Ghidul elevului, Modulele 

pedagogice, dar și 

celelalte broșuri, hărți 

comandate pentru dotarea 

punctului de informare. 

Chestionarul a fost com-

pletat corect, în proporție 

de 80%, ulterior, elevii 

însușindu-și cunoștințele 

despre U.E. pe care nu le 

dețineau. 

 
 Maratonul 

Europei! 

Gabriela, Andreea, Elena, 

Florentina și, din nou, 

Elena, adică cea mai 

dinamică echipă de 

ambasadori, a reușit 

împreună cu profesorii și 

elevii liceului, să dedice 

ziua de 6 martie Europei 

(într-un maraton de două 

ore), vorbind despre 

bătrânul continent, despre 

UE, despre valorile demo-

crației europene elevilor 

din clasele a 12-a A, a 11-

a D, a 10-a C, a 10-a D, a 

10-a E, a 9-a E, a 9-a C, a 

9-a A! 

Activitatea s-a 

derulat cu permisiunea 

fiecărui profesor în parte, 

cinci-zece minute,  în fața 

elevilor, voluntarii adre-

sând întrebări și lămurind 

prin răspunsuri scurte 

lacunele colegilor. 

Dialogul inter-

cultural din 10 martie 

2017 a adus față în față 

tinerii ambasadori ai 

proiectului ,,Școli-amba-

sador ai Parlamentului 

European” și voluntarii 

din Turcia, Kardelen 

Barış - din Rize,Tuba 

Miral - din Izmir, Selma 

Karagüzel - dinTrabzon și 

İfaket Yurdakul - din 

Eskişehir.  

 
Interesante au fost 

perspectiva asupra UE, 

argumentele și provocă-

rile aderării Turciei la 

Uniunea Europeană!  

 
,,We met Astra Techno-

logy Highs School's 

energetic students and 

kind teachers. We talked 

about European Union, 

EVS, Romanian and 

Turkish culture, 

similarities and 

differences between the 

these two countries…” 

(Zimbrul Carpatin). 

 

29 martie: Unitate în 

diversitate sau Piața 

Europeană! 

 
O piață europeană plină 

de culoare, entuziasm și 

de idei noi! Amfitrionii 

evenimentului- parte a 

proiectului Școli-ambasa-

dor ale Parlamentului 

European- au fost 

ambasadorii-juniori, ca-

drele didactice, iar 

oaspeții (35 de elevi și 

profesori din Targoviște, 

dar și 167 de elevi și 

cadre didactice din LT 

Astra ) care s-au întrecut 

pe sine în a lăuda efortul 

comun al ambasadorilor 

proiectului! 

 

 

 
Grecia- clasa a 9-a P2 
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Spania-clasa a12-a A 

 

 
Italia- clasa a 9-a C 

 

 
Olanda- clasa a 12-a B 

 

 

 

 
Franța- clasele a 12-a C și 

E 

 Discuții 

europarlamentare! 

Pe 7 aprilie 2017, 

provocările Uniunii Euro-

pene, valorile si princi-

piile democrației, dar și 

drepturile ca cetățeni 

europeni au fost discutate 

de către ambasadorii-

juniori cu dl eurodeputat 

Laurențiu Rebega. 

 
 Elevii au fost captivați de 

naturalețea discursului, de 

răspunsurile pertinente la 

întrebarile lor și au găsit, 

printre altele, o motivație 

în plus în a fi mai 

implicați în comunitate. 

 
Echipa de promotori ai 

Uniunii Europene, prin 

proiectul Școli- amba-

sador ale Parlamentului 

European, cadrele didac-

tice și cei 82 de elevi 

participanți multumesc 

domnului Rebega Lauren-

tiu pentru că a dat curs 

invitației de a fi prezent la 

Liceul Tehnologic Astra, 

în calitate de formator de 

opinie în rândul lice-

enilor! 

 

 
 

 

 

 

 

Prof. Ana DEMETER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rebega.laurentiu
https://www.facebook.com/rebega.laurentiu
https://www.facebook.com/liceultehnologic.astra
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Rolul activităţilor 

extraşcolare în 

dezvoltarea 

personalităţii 

copilului 

 
Prof.Vişan Silvia 

 

 Programul de activităţi 

extraşcolare, cunoscut sub 

denumirea de ”Şcoala 

ALTFEL”, respectiv „Să 

ştii mai multe, să fii mai 

bun” se autentifică, la 

nivel naţional, prin 

necesitatea extinderii 

mediului de învăţare fiind 

necesară atât în ceea ce-i 

priveşte procesului de  

învăţare, în speţă: elevii şi 

profesorii, dar mai ales în 

privinţa societăţii, care 

este pusă în situaţia de a  

cunoaşte şi a se implica 

tot mai mult în 

problemele procesului 

didactic. Cel mai puternic 

impact al Programului 

Școala altfel îl reprezintă 

diversificarea activităților 

de învățare, implicarea 

elevilor în noi activități 

care le pot pune în 

evidență înclinațiile sau le 

pot răspunde intereselor 

de cunoaștere.  

De-a lungul anilor, 

activitățile extrașcolare au 

luat forme variate, toate 

având ca scop învățarea 

nonformală și petrecerea 

în mod plăcut a timpului 

liber. Prin aceste active-

tăți, care cuprind domenii 

și arii foarte mari, elevii 

își pot dezvolta anumite 

competențe și abilități 

necesare unei bune 

dezvoltări armonioase 

pentru o integrare în 

societate. Când vorbim de 

activități extrașcolare, ne 

referim la acel program la 

care elevul participă după 

ore și ar trebui să facă 

acest fapt cu plăcere 

deoarece scopul este acela 

de a-i forma abilitățile 

necesare unei bune 

dezvoltări, formării perso-

nalităii elevului care își va 

găsi prin acestea 

înclinațiile, talentul și 

domeniul în care ei vor fi 

performanți. 

Cadrele didactice 

consideră că acest pro-

gram oferă ocazia promo-

vării activităţilor extra-

şcolare, cu impact asupra 

modului de organizare a 

timpului elevilor plus că 

oferă un climat relaxat și 

prietenos de învățare in 

care se subliniază rolul 

programului pentru com-

pletarea curriculumului 

sau pentru a răspunde 

nevoilor de socializare ale 

elevilor.  

Activitățile desfă-

șurate  în acestă săptă-

mână au avut specific 

cultural și sportiv, dar și 

de activități de educație 

pentru sănătate, de edu-

cație ecologică, educație 

rutieră sau pentru situații 

de urgență, activități 

tehnice și științifice, de 

voluntariat. Dintre toate 

activitățile,  cele culturale 

și sportive au fost cel mai 

mult apreciate de elevi, 

urmate de cele de 

educație ecologică, de 

cele tehnice și științifice 

și de cele de voluntariat 

precum și vizionarile de 

filme, piese de teatru sau 

spectacolele de magie.  

Prin participarea la astfel 

de evenimente, îi ajutăm 

pe adolescenți să își 

dezvolte abilitățile de 

comunicare și socializare, 

de observație, de dezvol-

tare a culturii, memoriei și 

imaginației. Este indicat 

ca aceste activități să 

implice direct copilul și să 

îl ajute să îl ajute să 

deprindă obiceiuri pozi-

tive, care în timp să îl 

ajute să se descurce 

singur în orice situație.  

Rolul acestora  îl va ajuta  

să își facă prieteni noi, să 

aibă mai multă încredere 

în el și să își dezvolte noi 

hobby-uri. În plus,  s-a 

dovedit ştiinţific  că par-

ticiparea la astfel de 

activități reduce riscul 

apariției depresiei, a 

consumului de alcool și 

droguri. De asemenea, ei 

vor fi mai motivați să 

reușească în tot ceea ce și-

au propus și vor reuși să 

obțină note mari la școală, 

deoarece își vor dezvolta 

capacitățile de învățare, 

cultura generală, me-

morie, simț critic, etc. 

Vizitele la muzee, expo-

ziţii, monumente şi locuri 

istorice, case memoriale – 

organizate selectiv – 

constituie un mijloc de a 

intui şi preţui valorile 

culturale, folclorice şi 

istorice ale poporului 

nostru, oferind  elevilor 

prilejul de a observa 

obiectele şi fenomenele în 

starea lor naturală, pro-

cesul de producţie în 

desfăşurarea sa, operele 
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de artă originale, momen-

tele legate de  istoria 

locală, naţională, de viaţă 

şi activitatea unor perso-

nalităţi de seamă ale 

ştiinţei şi culturii univer-

sale şi naţionale, relaţiile 

dintre oameni şi rezulta-

tele concrete ale muncii 

lor, stimulează activitatea 

de învăţare, întregesc şi 

desăvârşesc ceea ce elevii 

acumulează în cadrul 

lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor 

muzicale, de teatru de 

copii, distractive sau spor-

tive, stimulează şi 

orientează copiii spre 

unele domenii de activi-

tate: muzică, sport, 

poezie, pictură. 

Concursurile pe diferite 

teme sunt, de asemenea, 

momente deosebit de 

atractive și oferă copiilor 

posibilitatea să demons-

treze practic ce au învăţat 

la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, 

să confecţioneze modele 

variate şi să asimileze 

mult mai uşor toate 

cunoştinţele. 

Elevii trebuie să fie 

îndrumaţi să dobân-

dească: o gândire inde-

pendentă, nedeterminată 

de grup, toleranţă faţă de 

ideile noi, capacitatea de a 

descoperi probleme noi şi 

de a găsi modul de 

rezolvare constructiv. Ei 

sunt atraşi de activităţile 

artistice, reacreative, 

distractive, care ajută la 

dezvoltarea creativităţii, 

gândirii critice şi 

stimulează implicarea în 

actul decizional privind 

respectarea drepturilor 

omului, conştientizarea 

urmărilor poluării, educa-

ţia rutieră, educaţia pentru 

păstrarea valorilor, etc.. 

 

Bibliografie :   

Cernea, Maria, Con-

tribuţia activităţilor extra-

curriculare la optimizarea 

procesului de învăţământ, 

în “ Învăţământul primar“ 

nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, 

Bucureşti;  

Crăciunescu, Nedelea, 

Forme de activităţi extra-

curriculare desfăşurate cu 

elevii ciclului primar, în 

“Învăţământul primar“ nr. 

2, 3 / 2000, Ed. Discipol, 

Bucureşti; 

Ionescu, M., Chiş, V., 
Mijloace de învăţământ şi 

integrarea acestora în 

activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura 

Presa Universitară Clu-

jeană, Cluj-Napoca, 2001, 

pg.162;  

Vlăsceanu, Gheorghe, 

coord., Neculau, Adrian, 

Şcoala la răscruce. 

Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţă-

mântului obligatoriu. Stu-

diu de impact, Editura 

Polirom, Bucureşti, 2002, 

pg. 87.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şcoala Altfel 
 

Prof. Lipă Valentina, 

Ştefan Mihaela 

 

Mici şi mari, cu toţii 

aşteaptă cu nerăbdare 

activităţile din "Şcoala 

altfel". Dar când eşti în 

ultimul an de liceu? 

Atunci toate au o altă 

însemnătate. Dacă până 

acum au aşteptat ca zilele 

să treacă mai repede, să se 

termine şcoala, când au 

rămas câteva săptămâni 

până la examenul vieţii, 

simţi cum aceeaşi elevi ar 

vrea ca timpul să se 

dilate, să treacă mai greu. 

 Săptămâna altfel a 

fost ca o vacanţă pentru 

ei, vacanţă pe care ar fi 

prelungit-o dacă ar fi 

putut. Au participat cu 

entuziasm la toate 

activităţile pe care ni le-

am propus. 
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 Am mers la 

Universitatea Constantin 

Brâncoveanu, unde s-au 

întâlnit cu foşti 

absolvenţi, actuali oameni 

de afaceri de succes şi cu 

profesori ai universităţii, 

fiecare dintre ei 

împărtăşindu-le din 

tainele  succesului lor şi 

sfătuindu-i să-şi  aleagă 

cu grijă drumul în viaţă. 

La Universitatea din 

Piteşti au avut ocazia să-şi 

facă o idee despre viaţa de 

student, despre 

oportunităţile pe care 

universitatea le oferă, 

dar mai ales au fost 

fascinaţi de laboratoarele 

moderne ale facultăţilor 

vizitate. De asemenea, au 

făcut cunoştinţă cu 

profesorii universităţii, 

care le-au prezentat oferte 

tentante.  

 
 Bineînţeles că nu 

au uitat nici de examenul 

care se apropie şi au 

participat aproape zilnic 

la orele de pregătire 

pentru bacalaureat. 

 În cadrul proiec-

tului "Şcoli-ambasador 

ale Parlamentului Euro-

pean", coordonat de 

doamna profesoară De-

meter Ana-Maria, elevii 

clasei a XII-a A  au 

participat la activitatea 

,,Unitate în diversitate!" , 

unde au reprezentat 

Spania, iar cei de la clasa 

a XII-a B, Olanda. Au 

pregătit ppt-uri cu 

informaţii despre aceaste 

frumoase ţări: aşezare 

geografică, tradiţii, obice-

iuri, obiective turistice. 

Activitatea s-a desfăşurat 

pe frumoasa şi incitanta 

muzică spaniolă. Elevii au 

cântat, au dansat, dar au şi 

degustat din produse cu 

specific spaniol şi olandez 

pregătite chiar de ei. 

Această activitate a 

coincis cu Ziua porţilor 

deschise, în care am 

primit oaspeţi de la un 

liceu din Târgovişte.          

 Şi cum altfel se 

putea încheia Săptămâna 

altfel, decât cu o 

excursie?! Am mers la 

Curtea de Argeş, unde am 

vizitat faimoasa mănăs-

tire. Elevii au rămas 

impresionaţi de legenda 

dar şi istoria care o  

însoţeşte. S-au bucurat de 

frumoasele magnolii care 

începuseră să înflorească, 

s-au recules şi bineînţeles 

şi-au pus o dorinţă. 

 

 

 

 

 
   

 
 Am urcat apoi cele 

1480 de trepte până la 

Cetatea Poenari pentru o 

lecţie de istorie şi nu 

numai. De la înălţimea 

cetăţii, am putut ve-

dea Cheile Argeşului în 

toată splendoarea, Barajul 

Vidraru şi Munţii Făgă-

raş. Peisajul a fost 

incredibil. Bineînţeles că 

am mers şi la colosala 

costrucţie, Barajul Vidra-

ru, obiectiv de importanţă 

strategică pentru sistemul 

energetic naţional, unde 

elevii s-au bucurat de 

frumuseţile şi măreţiile 

naturii. 

 
 După entuziasmul 

elevilor, pot spune că a 

fost o săptămână 

deosebită, pe care o vor 

păstra în suflet toată viaţa. 

Şi cum altfel pot încheia 

aceste gânduri decât cu 

urarea: Succes copii! Să 

fiţi învingători! 
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Pe Argeș, în sus 

 
…UN CĂLĂTOR 

Prof. coordonator, 

Camelia ALEXE 

 
La casa amintirii cu-

obloane și pridvor/ 

Păienjeni zăbreliră  și 

poartă și zăvor. 

 

Iar hornul nu mai trage 

alene din ciubuc/ De când 

luptară-n codru și poteri 

și haiduc. 

         

        Cu versurile astea 

minunate de Ion Pillat ne-

a vrăjit doamna profe-

soară de literatură, când 

ne-a propus nouă, clasei a 

IX-a C, să facem o 

călătorie inițiatică, un 

drum prin care să ne 

descoperim rădăcinile… 

pe Argeș în sus, la doar 5 

km de Pitești, în satul 

Valea Mare din comuna 

Ștefănești. 

 
          Conacul boieresc 

este o capodoperă de 

arhitectură în stil neoro-

mânesc, edificiu realizat 

de primii Brătieni, Ion și 

Ionel, tată și fiu. El face 

parte dintr-un complex de 

clădiri – numit domeniul 

Florica – alături de o 

fermă, o capelă, o cramă, 

o gară, chiar și un obser-

vator astronomic. Cel care 

a început lucrările a fost 

„vizirul”, fondatorul 

familiei, Ion C. Brătianu, 

în 1858. Casa a fost 

îmbogățită prin talentul de 

arhitect al urmașului, 

Ionel Brătianu, în 

perioada 1889-1925. El a 

încastrat în zidurile 

exterioare câteva emble-

me: fragmente de capite-

luri de la Histria, 

basorelieful „Cavalerul 

trac” datând din secolul al 

II-lea î.Hr., un fragment 

de friză de la  Sar-

mizegetusa. Aici ne-am 

dorit să ne fotografiem, să 

zâmbim soarelui pentru a 

se bucura și el de bucuria 

noastră. Cum să nu fim 

mândri că suntem 

argeșeni? Cum să  nu să-

rim în sus de bucurie că 

vom călca pe urmele unor 

asemenea mari oameni de 

stat? 

            În dimineața zilei 

de 28 martie, ne-am trezit 

mai devreme ca de obicei, 

desi nu aveam cursuri! 

Ne-am îmbrăcat, ne-am 

ferchezuit de s-au speriat 

și mamele, crezând că 

mergem la bal, nu  în 

drumeție! E adevărat , nu 

ne-a așteptat la scară o 

trăsură cu doi cai albi, 

dar… un maxi-taxi ne-a 

dus ca vântul și ca gândul  

la Valea Mare. Iar doi 

colegi au fost tare  

încântați de misiunea 

primită: să ne aștepte la 

stație și să  ne conducă 

sus, pe deal, deoarece ei 

sunt mari cunoscători ai 

geografiei locului. 

 
           Cu emoție am pășit 

înăuntru, iar o doamnă 

frumoasă , cu o voce 

caldă, ne-a călăuzit prin 

toate saloanele. Am 

admirat mobilierul din 

stejar, din cireș sau din 

rădăcini de trandafir, 

biblotecile înalte cu gea-

muri de cristal, am 

urmărit simbolurile în-

crustate în lemn (funia 

împletită în trei- „Sf 

Treime”), arborele gene-

alogic, fotografiile. Cu 

multă sfială am respirat 

parfumul acelor „trecute 

vremi de doamne și 

domnițe”. Și a fost un 

miracol să poposim pe 

terasa de la parter, apoi pe 

cea de la etajul I de unde 

mi s-a dezvăluit panorama 

comunei Ștefănești și par-

țial  a orașului Pitești. 

 
    Am fost impresioanați 

de faptul că bătrânul 

Brătianu a avut 6 copii și 

toți au fost crescuți după 

reguli stricte,cu guver-

nantă, dar și cu libertatea 

de  a alerga prin pădure 
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sau a îngriji animalele de 

la fermă. 

     Conacul a constituit și 

locul de întâlnire predilect 

al liberarilor. Oaspeții de 

seamă au fost regale 

Carol I, regele Ferdinand 

I, reginele Elisabeta și 

Maria, oameni importanți 

ai vieții politice românești 

– boierii cultivați  ai 

familiei Golescu, C.A.Ro-

ssetti, mareșalul Averes-

cu, prințul Barbu Stirbey, 

I.G.Duca. Aici s-au luat 

decizii importante privind 

istoria țării: s-au hotărât 

reforme majore, s-au 

alcătuit și destituit 

guverne, s-au fixat 

strategii de pace sau de 

război. 

      Familia Brătienilor 

care a dat  țării trei prim-

miniștri a edificat Ro-

mânia modernă. Ion C. 

Brătianu și partidul liberal 

au condus țara spre 

cucerirea independenței, 

continuatorul său a re-

alizat Marea Unire din 

1918 și reformele demo-

cratice. 

 

 

 

 
 

                                                                                          

      

***Proverbe românești... 

Vremea învață pe aceia 

ce n-au dascăl.

 

 

 

 

 
 

 

DEZVOLTAREA 

PERSONALĂ- 

IEȘIREA DIN 

CONFORT 

 

Prof. Ana DEMETER 

 

 SFATURI, IDEI, 

SUGESTII…pentru 

elevi și nu numai, în 

privința încrederii în 

sine, a dezvoltării 

personale și a depășirii 

disconfortului în comu-

nicare! 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vorbește în fața unui 

public de minim 5 

persoane – cea mai răs-

pândită teamă este aceea 

de a vorbi în public! Fă 

acest exercițiu cu câțiva 

prieteni sau cu câțiva 

membri ai familei și iți va 

fi mai ușor să susții o 

prezentare în fața 

colegilor sau a profe-

sorilor. 

Mărturisește cuiva 

sentimentele tale – să-ți  

exprimi cu sinceritate 

sentimentele poate fi un 

act de curaj. 

Nu e tocmai ușor să ne 

deschidem în fața cuiva și 

să recunoaștem ceea ce  

simțim, cu riscul de a 

deveni vulnerabili. 

Ia-ți inima în dinți și 

spune-i unei persoane la 

 

 

 

 

 
 

 

care ții ce simți, fie că e 

vorba de părinți, un 

profesor. Indiferent de 

răspunsul pe care îl vei 

primi, faptul de a fi 

exprimat ceea ce simți te 

ajută sa depașești pro-

priile limite. 

Stabilește o provocare 

proprie si respect-o 

minim 30 de zile – să 

repeți în fiecare zi 30 de 

minute la o anumită 

materie, să adormi în 

fiecare seară la o anumită 

oră sau să citești minim 

150 pagini pe săptămână. 

Stabilește ce îți dorești să 

faci și fă tot posibilul să 

respecți propria provo-

care. 

 Rămâi o zi offline – fără 

să verifici telefonul, fără 

să intri pe laptop. Des- 
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coperă ce înseamnă să 

comunici fără rețele de 

socializare timp de o zi. 

Te va ajuta să-ți valorifici 

timpul altfel și să 

descoperi noi lucruri pe 

care le ai la îndemână, dar 

pe care nu le folosești la 

fel de mult: joaca cu rude 

mai mici, vizite la 

prieteni, conversații în 

familie, mai mult timp 

dedicat temelor etc. 

Vorbește cu cineva cu 

care n-ai îndrăznit să 

deschizi o conversație – 

un coleg de clasă, un 

profesor sau un artist pe 

care îl admiri. Îndrăznește 

să îi adresezi câteva 

cuvinte și vezi cum 

continuă conversația. Nu 

trebuie să aveți o discuție 

de 20 de minute, ci e 

suficient un schimb de 

câteva replici. Te va ajuta 

să îți demonstrezi că poți 

face o grămadă de lucruri 

pe care altfel nu le-ai fi 

văzut posibile. 

Cum îi faci pe cei din 

jur să te accepte? 

Vorbește despre tine. 

Fă-te auzit. Pasiunile tale, 

hobby-uri, ce îți place să 

mănânci sau cum îți place 

să te îmbraci. Dacă ție îți 

place ceea ce faci, te simți 

bine în pielea ta și te 

comporți firesc, cei din 

jur se vor obișnui cu tine 

așa cum ești. Povestindu-

le mai multe despre tine 

vor vedea și care este 

modul tău de a vedea 

lucrurile și vor înțelege 

mai multe despre tine. 

Fii deschis la rândul tău. 

Când lași de înțeles că și 

tu îi accepți și apreciezi 

pe cei din jur, ai toate 

șansele să ți se întoarcă 

aceeași atitudine. 

Zâmbește, afișează o 

atitudine prietenoasă și 

acceptă-i pe cei din jur 

fără să-i judeci în grabă. 

De multe ori ne ia destul 

de mult timp până să 

înțelegem de ce o 

persoană arată sau se 

comportă într-un anumit 

fel. 

Adaptează-te 

schimbărilor. Atât tu, cât 

și cei de o vârstă cu tine 

sunteți într-o continuă 

evoluție, la nivel fizic și 

emoțional. Preferințele, 

idealurile și activitățile se 

schimbă chiar și de la o 

lună la alta. Ușurința cu 

care te adaptezi noilor 

schimbări, atât în ceea ce 

te privește, cât și în cercul 

de prieteni, îi va 

determina pe ceilalți să 

înțeleagă că te poți adapta 

când e nevoie, la o 

situație nouă.   

 
Despre încrederea în 

tine… Adoptă o atitudine 

optimistă. Dacă 

înlocuiești ,,Nu sunt bun 

de nimic”, cu ,,Sunt om, 

se mai întâmplă să 

greșesc”, te vei învăța să 

vezi lucrurile într-o 

lumină mai bună. Nu ai 

cum să faci totul perfect, 

nimeni nu poate asta. 

Învață din greșeli și 

continuă cu capul sus 

ceea ce voiai să faci. O 

relație deosebit de 

importantă este cea cu 

propria persoană. 

Matthieu Ricard spune că 

trăim cu mintea noastră 

de dimineața până seara, 

iar aceasta poate să fie cel 

mai bun prieten al nostru 

sau cel mai groaznic 

dușman al nostru. Ceea ce 

vrea să spună este că 

pentru oricine este im-

portant să aibă o relație 

bună cu el însuși. Pentru 

acest lucru este esențial 

să: îți dezvolți încrede-

rea și stima de sine; să 

accepți că e uman să 

greșești și să te ierți 

atunci când e nevoie; să 

te accepți așa cum ești 
sau să încerci să îm-

bunătățești ceea ce poți 

(să obții note mai bune, să 

fii un prieten și un coleg 

mai bun, să te înțelegi mai 

bine cu părinții etc.). să te 

axezi pe ceea ce știi și 

poți să faci, nu pe defecte 

și ce nu poți să faci; să 

conștientizezi că e nor-

mal să ai temeri și să nu 

încerci să le ignori, ci să 

încerci să le depășești; să 

speri la ce e mai bine și 

să ai o atitudine pozitivă 

față de viitor. Alegerile 

tale sunt importante. Indi-

ferent de care sunt decizi-

ile pe care le iei, asigură-

te că sunt cele pe care le 

dorești, pe care le simți a 

fi potrivite pentru tine. 

Poţi să ai toate cunoş-

tinţele din lume, dacă nu 

ai şi încredere în tine să 

faci ceva cu ele acestea îţi 

sunt inutile. Încrederea în 
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propria persoană o poţi 

avea sau o poţi dobândi 

prin exerciţiu. Ca în orice 

antrenament sunt lucruri 

pe care e bine să le faci şi 

altele pe care să le eviţi. 

Iată 5 lucruri la care să 

renunţi, pentru mai 

multă încredere în tine: 

1. Să mai cauţi 

aprobarea celorlalţi 

pentru ceea ce faci. O 

persoană cu încredere în 

sine nu încearcă să facă 

pe plac tuturor. Nu ai cum 

să mulţumeşti pe toată 

lumea tot timpul. Când 

renunţi la provocarea de a 

face pe toată lumea 

fericită şi conştientizezi 

cât de multă energie îţi 

consumă de fapt, 

descoperi că este mai 

important să-i mulţumeşti 

doar pe aceia care 

contează pentru tine. 

Oamenii care te susţin şi 

îţi sunt alături de tine în 

momentele importante. 

 
2. Social media. 

Facebook şi Instragram 

sunt site-urile unde 

postăm periodic poze, 

prietenii ne dau like-uri, 

iar asta ne face să ne 

simţim bine. Problema cu 

reţelele de socializare este 

că prezintă doar partea 

frumoasă a vieţii. Fiecare 

postează o dovadă a 

faptului că sunt fericiţi 

(poze din vacanţe, poze 

cu prietenii ș.a.) Acest 

lucru poate să ne facă să 

credem că ceilalţi sunt 

mai fericiţi decât noi şi ne 

poate măcina încrederea 

în sine. De asemenea, 

goana după like-uri ne 

poate împinge să afişăm 

online o personalitate 

diferită de ceea ce suntem 

cu adevărat, un alt lucru 

care ne poate afecta 

încrederea în propria 

persoană. Nu e nevoie să 

renunţi la social media, 

însă îţi va fi util dacă 

reuşeşti să conştientizezi 

şi să limitezi influenţa pe 

care o are asupra ta. 

3. Să îţi măsori succesul 

în funcţie de oamenii pe 

care nu-i cunoşti cu 

adevărat. Este bine să ai 

idealuri, oameni pe care îi 

admiri şi către care aspiri, 

însă trebuie să ai şi o 

abordare realistă în ceea 

ce te priveşte. Dacă îţi 

place tenisul şi te aştepţi 

ca după două sesiuni de 

antrenament să o ajungi 

din urmă pe Simona 

Halep, îţi faci mai mult 

rău decât să te motivezi. 

Dacă vrei să arăţi ca 

modelele din reviste, 

trebuie să iei în calcul că 

fiecare imagine este 

retuşată şi nu este 

conformă cu realitatea. 

4. Să te gândeşti ,,de ce 

eu”? Inevitabil,  în viaţă 

ni se întâmplă lucruri pe 

care nu le dorim. În loc să 

te gândeşti ,,De ce mi se 

întâmplă mie asta?”,  te 

poţi gândi, ,,Ce să fac să 

ies din această situaţie?” 

sau ,,Care ar fi cea mai 

bună soluţie în acest 

moment?” . Te ajută să nu 

rămâi blocat într-o 

perioadă dificilă, ci te 

îndeamnă să gândeşti 

pozitiv şi proactiv. 

5 Să vrei să ai tot timpul 

dreptate. Celor care au 

încredere în propria 

persoană nu le este 

teamă să greşească, 

motiv pentru care nici 

nu se feresc să facă 

greşeli, ci îşi asumă 

slăbiciunile sau lipsa de 

cunoştinţe, când e cazul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

***Proverbe românești... 

Omul în copilarie, lesne 

învață orice să fie. 
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MĂRŢIŞORUL –

SIMBOLUL 

PRIMĂVERII 

 

Prof.  Neagoie Mădălina 

 

 
          Mărţişorul, vesti-

torul 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 stră-

vechi, arheologii descope-

rind obiecte vechi de mii 

de ani care ar putea fi 

considerate mărţişoare. 

Ele erau mici pietre de râu 

vopsite în alb şi roşu, înşi-

rate pe aţă. Cele două 

culori, alb şi roşu, pot 

avea multiple semnifi-

caţii: roşul poate sugera 

vitalitatea femeii, iar 

albul, înţelepciunea băr-

batului. Împletirea firelor 

alb şi roşu în şnurul 

mărţişorului semnifică 

deci împletirea celor două 

principii - feminin şi 

masculin. 

          Semnificaţia şnu-

rului 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. Ghio-

celul a îngheţat, dar 

primăvara a înlăturat 

zăpada, rănindu-se la un 

deget datorită mărăcinilor. 

O picătură de sânge a 

căzut pe floare şi ghio-

celul a reînviat. Astfel, 

Primăvara a învins Iarna, 

iar culorile alb şi roşu din 

şnurul mărţişorului su-

gerează 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 pri-

măvara, asemenea Ur-

sitoarlor 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 răz-

boiului, al fertilităţii şi 

vegetaţiei. Dualitatea a-

ceasta este sugerată de 

culorile mărţişorului, al-

bul semnificând pacea, iar 

roşul - războiul. Anul Nou 

a fost sărbătorit pe         1 

martie până la începutul 

secolului al XVIII- lea. 

          Mărţişorul este în-

tâlnit în toate zonele ţării. 

Folcloristul Simion Florea 

Marian povesteşte în 

cartea ,,Sărbătorile la ro-

mâni" că în Moldova, 

Muntenia, Dobrogea şi în 

unele părţi din Bucovina, 
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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 fruc-

tifer. Se spune că acesta 

va aduce belşug în case. 

Se crede că, dacă cineva 

îşi pune o dorinţă în 

momentul legării mărţi-

şorului de pom, aceasta se 

va împlini. La începutul 

lunii aprilie, în multe zone 

din România, pomii sunt 

împodobiţi de mărţişoare. 

În Transilvania, mărţişoa-

rele sunt agăţate de uşi, 

ferestre, de coarnele ani-

malelor, pentru a speria 

duhurile rele. Mărţişorul 

este o tradiţie în România 

şi Republica Moldova. 

Obiceiuri asemănătoare a-

par însă şi în Bulgaria, 

Albania, Macedonia. 

          Mărţişorul, un o-

biect 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, semni-

ficaţia lui a rămas. El este 

simbolul primăverii, sim-

bolul reînvierii. Mărţi-

şorul a trecut peste timp, 

el face legătura între 

trecut şi viitor. Oferirea 

mărţişorului este un obi-

cei străvechi, un obicei 

minunat ce trebuie păstrat 

şi continuat de generaţiile 

viitoare. Oferiţi mărţi-

şoare, oferiţi-le cu 

dragoste şi viaţa vă va fi 

mai frumoasă!  
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PUȚINĂ ȘTIINȚĂ… 

 

 

DESPRE 

ALUMINIU 
 

Prof. Georgescu Nicoleta 

 

          Aluminiul este cel 

de-al treilea metal prezent 

în natură, din punct de 

vedere al abundenţei şi 

are proprietăţi care nu se 

alterează în niciun fel prin 

transformare: este uşor, 

rezistent, nu rugineşte, 

este un bun conducător de 

căldură şi electricitate, 

este ductil şi nu are miros.  

          În natură nu se 

gaseşte în stare liberă,ci 

numai sub formă de 

combinaţii chimice ca 

oxizi si silico-alu-

minaţi.Cel mai utilizat 

minereu pentru fabricarea 

aluminiului este bauxita, 

în care aluminiul se 

gaseşte în mod special sub 

formă de hidroxid. 

           Aluminiul se gă-

seşte în natură şi sub 

formă de silicaţi în 

combinaţie cu alte metale, 

argilă, sulfat de aluminiu, 

fluorură dublă de 

aluminiu şi sodiu (crio-

lita) şi hidraţi de 

aluminiu.  

           Stare naturală: 

Oxidul de aluminiu Al2O3.   

În funcţie  de  impurităţile 

cunoscute, oxidul de 

aluminiu poartă urmă-

toarele denumiri: 

topaz(galben),                                                   

 
rubin(roşu),                                          

 
safir(albastru)  

                                                            
ametist(violet)                                   

 
        Cele mai importante 

domenii de activitate în 

care aluminiul îşi găseşte 

utilizări sunt: arhitectură, 

conservarea alimentelor, 

industria conservelor, ob-

ţinerea conductorilor elec-

trici,  construirea şinelor 

de tramvai, în aero-

dinamică, aeronautică, la 

construirea bărcilor, a 

jantelor de aluminiu, la 

fabricarea ferestrelor şi 

uşilor, a burlanelor, la 

obţinerea de tablă şi foi 

din aluminiu, în industria 

bijuteriilor,  în industria 

monetară etc. Aluminiul 

oferă soluţii inteligente şi 

practice unei vieţi mo-

derne. 

Aluminiul în cosmetică 

         În fiecare zi folosim 

şampon, balsam, deo-

dorant si loţiune hidra-

tantă. Ne dăm cu ojă, ruj 

şi cel mai probabil cu 

parfum. Aratăm bine, 

mirosim bine, dar tocmai 

ne-am expus la peste 200 

de substanţe chimice 

diferite, chiar înainte de a 

ieşi măcar pe uşă.  

         Aluminiul, în 

diversele sale forme este 

utilizat în rujuri şi deo-

dorante, deşi a fost pus în 

legătură cu afecţiunea 

Alzheimer. El este folosit 

în antiperspirante pentru a 

preveni transpiraţia 

(acoperă pielea, nepermi-

ţând sudorii să fie 

eliminate), deşi acesta 

este modul nostru natural 

de a elimina toxinele din 

organism.   

 
 Ştiaţi că: 

*Cea mai mare parte a 

uzinelor de tratare a apei 

de suprafaţa din Canada, 

de pildă, utilizează sulfat 

de aluminiu pentru a 

elimina microorganismele 

nocive şi alte particule pe 

care le conţin şi care pot fi 

uşor distruse prin 

sedimentare şi filtrare.  

*Anumite alimente, ca 

produsele lactate, produ-

sele cerealiere, deserturile 

şi băuturile pot avea 



 

 

22 | P a g e  

 

niveluri mai ridicate de 

aluminiu decât cele nor-

male datorită utilizării 

aditivilor alimentari care 

conţin compuşi ai alumi-

niului (de exemplu: fosfat 

de aluminiu şi sodiu).  

*Cu mulţi ani în urmă 

aluminiul era mai preţios 

decât aurul sau argintul. 

  
                                                                                                                                  

 

 

 

 

PROBLEMATIZA-

REA – metodă 

modernă de învăţare 
 

 

Prof. POPA ŞTEFANIA 

DALIANA 

 

Problematizarea 
este o metodă care solicită 

un efort intelectual din 

partea elevului pentru 

descoperirea de noi 

cunoştinţe sau procedee 

de acţiune şi de verificare 

a soluţiilor găsite. Pro-

blematizarea aplicată în 

şcoală poate fi considerată 

o variantă a conversaţiei 

euristice, această metodă 

dezvoltând la copil 

gândirea independentă, 

scheme operatorii şi  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asigurând motivaţia in-

trinsecă a învăţării.  

Prin rezolvarea situaţiilor 

problemă propuse de 

profesor, elevul îşi 

însuşeşte noi cunoştinţe. 

Orice situaţie-problemă 

dă naştere unei stări 

conflictuale în gândire, 

şcolarul trebuind să facă 

faţă diferenţei dintre 

cunoştinţele sale 

interioare şi sarcina de 

lucru.  

Pentru a fi eficientă si-

tuaţia-problemă trebuie să 

respecte următoarele 

cerinţe: 

- să pună în evidenţă 

dezacordul dintre  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cunoştinţe şi sarcina de 

rezolvat; 

- să declanşeze o trebuinţă 

de cunoaştere;  

APLICAŢII: Modulul 1: 

IGIENA ŞI 

PROTECŢIA MUNCII 

ÎN DOMENIUL 

PROTECŢIEI 

MEDIULUI /Clasa a XI-

a/ Domeniul: Resurse 

naturale şi protecţia 

mediului 

I. Situaţie problemă  

 Să presupunem că 

sunteţi angajatul Ins-

pectoratului de Protecţie a 

Mediului din judeţ şi 

conform fişei postului 

aveţi responsabilitatea de 

a îndeplini atribuţiile ser-

viciului monitorizare, dis-
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pecerat şi urgenţe de 

mediu, adică:  

1. Organizaţi şi operaţi în 

profil teritorial moni-

torizarea integrată a stării 

mediului, potrivit compe-

tenţelor ce revin auto-

rităţii centrale pentru 

protecţia mediului în ceea 

ce priveşte:  

a) starea de calitate a 

atmosferei şi a preci-

pitaţiilor;  

b) starea de calitate a 

apelor de suprafaţă şi sub-

terane;  

c) starea de calitate a 

solurilor sub aspectul po-

luării chimice;  

d) nivelul de zgomot;  

e) regimul deşeurilor, al 

depozitelor de deşeuri şi 

al produselor chimice pe-

riculoase.  

2. Organizaţi activitatea 

labotaroarelor de analize 

şi expertize fizico-chimice 

şi biologice; 

3. Organizaţi şi operaţi 

baza de date ataşată 

sistemului de moni-

torizare integrata la nivel 

judeţean prin:  

a) realizarea şi actuali-

zarea periodică a inven-

tarului surselor de poluare 

a mediului;  

b) realizarea evidenţei de-

şeurilor şi a substanţelor 

toxice periculoase;  

c) realizarea inventarului 

de emisii poluante în 

atmosferă, ape şi sol;  

d) realizarea inventarului 

obiectivelor cu impact 

negativ asupra mediului;  

e) realizarea inventarului 

siturilor şi zonelor poluate 

şi a celor ce se clasifică în 

zone critice;  

f) realizarea inventarului 

siturilor şi zonelor ce 

necesită măsuri de re-

construcţie ecologică.  

Sarcini de lucru (pe 

echipe): folosind 

cunoştinţele acumulate la 

disciplinele de specia-

litate, caracterizaţi indica-

torii de calitate pentru 

factorii de mediu în 

scopul stabilirii para-

metrilor naturali ai 

acestora; enumeraţi câteva 

aparate necesare efectuării 

analizelor de mediu; 

enumeraţi şi descrieţi 

(două metode) analizele 

care se fac pentru apă, 

aer, sol, zgomot, vibraţii 

în   laboratoarele regi-

onale de protecţia 

mediului; identificaţi sur-

sele antropice sem-

nificative de poluare (în 

bazinul Argeş); elaboraţi 

câteva obiective strategice 

privind gestionarea deşe-

urilor, a substanţelor şi 

preparatepor chimice 

periculoase prin corelarea 

măsurilor şi acţiunilor 

întreprinse cu cerinţele în 

domeniu a U.E, în ve-

derea asigurării unei bune 

protecţii a factorilor de 

mediu şi a sănătăţii po-

pulaţiei; întocmiţi o listă 

în care să enumeraţi trei 

agenţi economici din 

judeţul dumneavoastră ca-

re au ca profil de 

activitate colectarea de 

materiale reciclabile (de-

şeuri metalice, deşeuri 

ambalaje hârtie şi carton, 

deşeuri materiale plastice 

şi PET, deşeuri de sticlă, 

baterii şi acumulatori, 

anvelope uzate); 

enumeraţi câteva zone 

critice sub aspectul stării 

mediului în România; 

identificaţi  trei obiective 

industriale a căror acti-

vitate determină frecvente 

depăşiri ale con-

centraţiilor maxim admise 

la indicatorii de calitate ai 

factorilor de mediu (apă, 

aer, sol); prezentaţi două 

zone vulnerabile (din 

România) care necesită 

reconstrucţie ecologică 

(ex. zonele  alpine în care 

se practică păşunatul 

excesiv -Piciorul Babelor, 

Valea Obârşiei); iden-

tificaţi şi argumentaţi 

consecinţele accidentelor 

de muncă şi a bolilor 

profesionale care pot 

apărea în urma activităţii 

prestate (la birou, în 

laborator şi pe teren). 

 

II. Situaţie problemă 

 Să presupunem că 

în cadrul orelor de 

laborator la disciplinele 

chimie/Protecţia mediului 

a avut loc un accident 

datorat nerespectării 

manipulării cores-

punzătoare a substanţelor 

folosite la diferite ex-

perimente ştiinţifice. 

Cinci elevi care au 

participat la experimente 

au suferit arsuri la nivelul 

tegumetului mâinilor şi 

feţei şi alţi şase elevi au 

avut afecţiuni respiratorii 

din pricina inhalării unor 

vapori toxici.  

 Sarcini de lucru: 

identificaţi cauzele apa-

riţiei accidentelor în 

activitatea practică din 

laboratorul de chimi-
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e/ecologie; clasificaţi ac-

cidentul de muncă în 

raport cu urmările 

produse şi cu numărul 

persoanelor accidentate; 

precizaţi care sunt factorii 

/persoanele răspunzătoare 

de producerea acestui 

accident; imprimaţi de pe 

internet de la adresa 

http://www.itmalba.ro/fisi

ere/fiam.doc,  formularul 

pentru înregistrarea ac-

cidentului  de muncă şi 

completaţi-l prin raportare 

la cazul enunţat anterior.        

 

III. Situaţie problemă 

(se dă următoarea 

circumstanţă ipotetică):  

 Sunteţi respon-

sabilul serviciului de 

management al riscului la 

locul de muncă, din 

cadrul Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Mediului 

(A.N.P.M.), şi aveţi urmă-

toarele atribuţii şi 

competenţe: coordonaţi şi 

monitorizaţi imple-

mentarea legislaţiei de 

mediu şi diseminaţi 

informaţii privind con-

trolul asupra pericolelor 

de accident major la locul 

de muncă; evaluaţi 

necesităţile de instruire şi 

pregătire a personalului 

din secretariatele de risc şi 

organizaţi activităţi pentru 

instruirea şi pregătirea 

acestuia; participaţi în 

cadrul grupurilor de lucru 

la elaborarea legislaţiei în 

domeniul controlului peri-

colelor de accident major 

şi în comisiile teritoriale 

pentru investigarea acci-

dentelor apărute la locul 

de muncă. 

Cerinţe: 

-folosind diferite surse 

informaţionale, notaţi care 

sunt atribuţiile angajaţilor 

care lucrează în 

următoarele compar-

timente din cadrul 

A.N.P.M: 

Compartimentul substanţe 

şi preparate chimice peri-

culoase; 

Serviciul laborator radio-

activitate; 

Serviciul laborator zgo-

mot şi virbaţii; 

Compartimentul laborator 

identificarea şi detecţia 

organismelor modificate 

genetic; 

Compartimentul laborator 

deşeuri; 

Serviciul protecţie sol şi 

subsol; 

-întocmiţi liste specifice 

de control privind iden-

tificarea pericolelor la 

locul de muncă  pentru 

fiecare compartiment 

menţionat anterior;  

-să presupunem că 

A.N.P.M. răspunde cu da 

la două întrebări din 

listele de verificare şi 

identificare a pericolelor: 

enumeraţi presupusele 

cauze care ar fi putut 

influenţa problemele me-

diului de lucru men-

ţionate; realizaţi în scris, 

un plan de acţiune 

referitor la evaluarea 

mediului de muncă în 

compartimentele  nomi-

nalizate, în care să ţineţi 

cont de cauzele presu-

puselor probleme, solu-

ţiile găsite, persoanele 

reponsabile, de rezolvarea 

problemelor, solicitările 

speciale cu privire la 

evaluarea locului de 

muncă, priorităţile şi 

termenele limită de 

rezolvare a problemelor 

care influenţează procesul 

de activitate, sănătatea şi 

securitatea angajaţilor; 

decideţi asupra gravităţii 

consecinţelor şi proba-

bilităţii producerii lor 

pentru fiecare pericol 

identificat, folosindu-vă 

de grila de evaluare a 

riscurilor generate de 

pericole; planificaţi 

acţiunile de reducere 

\eliminare a riscurilor 

generate de pericolele 

depistate în sectoarele de 

activitate luate în calcul, 

respectând ordinea ierar-

hică a măsurilor de 

prevenire şi protecţie la 

locul de muncă; com-

pletaţi fişele de evaluare a 

riscurilor şi fişele de 

expunere la riscuri pro-

fesionale pentru fiecare 

sector de muncă din 

cadrul A.N.P.M; (în 

vederea completării co-

recte a fişei de expunere 

la riscuri profesionale 

reamintiţi-vă care sunt 

valorile limită admisibile 

pentru diferiţi agenţi 

chimici, radiaţii, zgomot, 

vibraţii, factori de mi-

croclimat); 

- mediatizaţi activităţile 

dumneavoastră printr-o 

prezentare cât mai clară, 

concisă şi atractivă 

(pliante, prezentări 

Power-Point, afişe etc.) 
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DETERMINĂRI 

CALITATIVE ALE 

ZOOCENOZEI 

ACVIFAUNISTICE 

DIN PĂDUREA 

TRIVALE 

-proiect de cercetare 

ştiinţifică- 
 

Prof. POPA ŞTEFANIA 

DALIANA 

 

Disciplina de studiu: 

Metode practice de 

investigare a ecosis-

temelor 

Clasa: a IX-a A; 

Perioada desfăşurării pro-

iectului: februarie 2016-

iunie 2016 

Obiectivele principale 

avute în vedere în 

desfăşurarea acestui stu-

diu au fost reprezentate 

de: stabilirea structurii 

taxonomice a avifaunei 

(Ordinul Passeriformes) 

din zona pădurii Trivale; 

identificarea factorilor de 

presiune şi evaluarea 

stării de conservare a 

populaţiilor de păsări din 

această zonă. 

Zona naturală cercetată: 

Pădurea Trivale Querco 

petraeae-Carpinetum 

betuli Soó et Pócs 1957 

(syn.: Lathyro haller-

steinii-Carpinetum Col-

dea 1975) 

Metode de lucru utilizate: 

Pentru atingerea obiec-

tivului ce vizează stabi-

lirea structurii taxonomice 

a avifaunei Ordinul 

Passeriformes, din Pădu-

rea Trivale, judeţul Argeş, 

s-au utilizat metode cla-

sice, care presupun obser-

varea directă a păsărilor 

prin lunetă sau prin 

binoclu.  

1. Metoda fâşiilor  

S-au ales fâşii de 

200x40m. Fâşiile au fost 

alese astfel încât să 

parcurgă variantele cele 

mai importante din teren. 

S-a avut în vedere ca 

mărimile fâşiilor să 

parcurgă cel puţin 5% din 

suprafaţa totală a bio-

topului cercetat. Ieşirile 

pe teren au fost făcute la 

diferite ore din zi, 

acoperind astfel toată 

perioada diurnă.  

2.Metoda observaţiei din 

punct fix (în apropierea 

locurilor de hrănire, 

odihnă sau migraţie ale 

păsărilor).  

Materiale folosite: 

-aparat de fotografiat 

(Sony 15 x); carneţel de 

notiţe; creion; binoclu 

(Zeiss Jena 10x50 şi 

Buchnell 12x40); deter-

minator (Peterson şi 

colab., 1989; Bruun şi 

colab., 1999); 

Astfel, elevii au identi-

ficat în total 21 de familii 

care au inclus 55 de 

specii. Familiile de păsări 

slab reprezentate în fauna 

Pădurii Trivale au fost: 

Aegithalidae, Alaudidae, 

Bombycillidae,Hirundinid

ae, Oriolidae, Prune-

llidae, Regulidae, Sitti-

dae, Sturnidae, Troglo-

dytidae având doar o 

singură specie (2%); 

familiile: Certhiidae, 

Emberizidae, Muscica-

pidae, Passeridae cu câte 

două specii (4%); familia 

Laniidae cu 3 specii (5%) 

şi familiile Motacillidae, 

Paridae reprezentate de 4 

specii (7% din efectivul 

total de specii observate).  

Familiile de passeriforme 

bine reprezentate taxo-

nomic în fauna teritoriului 

cercetat au fost: Sylvidae -

5 specii (9%), Corvidae-6 

specii (11%), Turdidae-7 

specii (13%), Fringillidae 

-8 specii (14%). 

 

 

II. Identificarea factori-

lor de presiune şi 

evaluarea stării de con-

servare a populaţiilor de 

păsări cercetate 

 

Elevii au observat că 

distribuţia şi abundenţa 

speciilor de păsări este 

corelată cu parti-

cularităţile şi caracteris-

ticile habitatului pe care-l 

ocupă. Cu toate acestea, 

lista speciilor identificate 

în interiorul sitului, nu 

caracterizează doar teri-

toriul din care au fost 

recenzate; cum toate 

păsările ordinului Pa-

sseriformes au o 

mobilitate ridicată, iar 

suprafeţele de cercetare 

au avut dimensiuni 

relative, multe dintre 

specii nu sunt carac-

teristice doar sitului ci şi 

teritoriilor învecinate. 

De asemenea,  chiar dacă 

multe din speciile de 

păsări îşi caută hrana în 

apropierea cuibului, aces-

tea nu vor respecta 

niciodată limitele pădurii.  

Dintre toate ecosistemele 

naturale din zona Argeş, 

Pădurea Trivale este cel 
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mai mult supusă presiunii 

antropice, datorită pozi-

ţionării în imediata 

vecinătate a oraşului Pi-

teşti.  

Pădurea Trivale reprezintă 

un loc de recreere pentru 

locuitorii oraşului Piteşti, 

aceasta adăpostind câteva 

obiective turistice şi 

amenajări publice. 

Există însă o serie de 

factori naturali şi an-

tropici care au contribuit 

şi contribuie la modi-

ficarea spectrului 

avifaunistic din eco-

sistemul Pădurii Trivale şi 

în consecinţă la de-

stabilizarea reţelelor 

trofice ale acestuia.  

Activităţile umane cu 

efecte negative asupra 

păsărilor din sectorul 

studiat sunt atât de natură 

economică (lucrări sil-

vice, lucrări agricole, 

păşunat, cosit, depozitarea 

deşeurilor, construirea lo-

cuinţelor), cât şi de 

agrement (vânătoare, tu-

rism neorganizat).  

Astfel, elevii implicaţi în 

proiect, au identificat 

principalele activităţi an-

tropice cu posibil impact 

asupra habitatelor care 

adăpostesc ornitofauna 

din Pădurea Trivale: 

-un mare pericol pentru 

specii îl reprezintă de-

frişările şi curăţirea 

pădurii de copacii ,,bol-

navi” sau uscaţi (acţiune 

destul de frecvent prac-

ticată), reducând astfel 

sursa de hrană şi adăpost; 

-chiar în interiorul Pădurii 

Trivale este în curs de 

dezvoltare un cartier 

rezidenţial care are ca 

efect reducerea diversităţii 

specifice prin variatele 

activităţi cotidiene (zgo-

mot, praf, depozitare de 

gunoaie, traversarea de 

nenumerate ori a 

suprafeţelor de pădure) şi 

de utilizare a terenurilor 

având un impact negativ 

în primul rând asupra 

diversităţii botanice cu re-

percursiuni imediate şi 

asupra zoocenozelor; 

-cultivarea terenurilor din 

imediata vecinătate a 

pădurii, în multe cazuri 

fără o zonă de tampon, 

poate constitui un pericol 

pentru ornitofaună dacă se 

folosesc pesticide care 

intră în lanţul trofic al 

păsărilor;  

- s-a constatat că în 

pădure există porţiuni de 

terenuri particulare, culti-

vate cu lucernă sau 

exploatate prin cosit; 

 -s-a observat aplicarea de 

tratamente realizate prin 

intermediul elicopterelor 

utilitare însă nu s-a 

constat mortalitatea verte-

bratelor în zonă; 

-în afara deşeurilor lăsate 

în locurile frecventate 

pentru picnic, s-a observat 

abandonarea deşeurilor 

menajere pe marginea 

drumurilor şi a căilor de 

acces în pădure;  

- principalii factori 

deranjanţi sunt turiştii de 

sfârşit de săptămână, pro-

ducători pe de o parte de 

zgomot, pe de altă parte 

de tulburări prin activităţi 

petrecute sub arborii o-

cupaţi de păsări şi chiar 

de puii eclozaţi ai 

acestora. Asemenea 

atitudine induce la pă-

sările adulte stări de 

conflict exprimate prin 

sunete de alarmă, sunete 

care debusolează puii 

eclozaţi şi care pot încerca 

evadări din cuib încă din 

faza nezburătoare.  

Rezultatul poate fi pier-

derea lor definitivă prin 

moarte. Se adăugă la 

acestea nehrănirea de 

către părinţii alertaţi, pe 

timp îndelungat a 

progeniturii, fapt care în 

prima fază după eclozare 

poate duce la decesul 

întregului cuib, stare in-

dusă sub aspectul dublării 

impactului şi de un alt 

factor: neumbrirea puilor 

golaşi expuşi astfel 

incidenţei solare. 

Ca răspuns la efectele 

cauzate de factorii natu-

rali şi antropici asupra 

avifaunei, elevii au 

elaborat şi unele soluţii de 

ameliorare şi reabilitare a 

comunităţilor de păsări şi 

a habitatelor acestora: 

 -înlocuirea arborilor us-

caţi prin plantări sau 

protejarea refacerii natu-

rale; 

-conştientizarea şi 

despăgubirea pro-

prietarilor pentru evitarea 

defrişărilor în vederea 

construirii locuinţelor; 

-încurajarea orientării spre 

o agricultură durabilă, pri-

etenoasă cu mediul, 

bazată pe combatere 

integrată; 

-sancţionarea per-

soanelor/firmelor care 

depozitează deşeuri în 
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afara spaţiilor special 

amenajate; 

-interzicerea accesului 

auto şi a activităţilor de 

agrement  în interiorul 

pădurii; 

-realizarea unor perdele 

de protecţie între limitele 

pădurii şi zonele limi-

trofe; 

-facilitarea montării de 

izolatori pe cablurile de 

înaltă tensiune pentru 

prevenirea electrocutării 

păsărilor; 

-acţiuni de conştientizare 

a publicului larg con-

cretizate prin tipărirea 

unor materiale infor-

mative, conceperea şi 

amplasarea unor panouri 

informative, organizarea 

unor conferinţe, sim-

pozioane sau dezbateri 

publice, facilitarea unor 

schimburi de experienţă; 

Astfel, se impune o mai 

mare responsabilizare a 

comunităţii locale în 

vederea ocrotirii acestei 

zone. Interesele eco-

nomice nu trebuie să 

primeze în raport cu 

problemele care privesc 

conservarea naturii. 

Este necesar să fie 

încurajate activităţile eco-

nomice care sunt în 

armonie cu natura şi nu 

aduc prejudicii modi-

ficând starea ecosis-

temelor, modificare care 

se reflectă direct asupra 

stării populaţiilor de 

păsări.  

Omul trebuie să cunoască 

biologia acestor păsări, să 

acţioneze în sensul 

păstrării lor în ecosistem, 

ele oferindu-i un mijloc 

economic şi sănătos de 

combatere a dăunătorilor. 

Din această cauză foarte 

multe specii sunt puse sub 

ocrotirea legii. 

 Codul moral al 

omului ar trebui să 

includă şi promovarea o-

crotirii mediului ambiant, 

evitarea deranjării şi 

stresării păsărilor, precum 

şi educarea tinerelor ge-

neraţii în direcţia în-

ţelegerii naturii şi ocrotirii 

tuturor vietăţilor. 

 Iar în această 

direcţie, birdwatchingul 

(plăcerea de a observa, 

fotografia sau filma 

păsările sălbatice) ac-

ţionează ca un liant pentru 

cei mici, cărora li se oferă 

astfel ocazia de a face 

drumeţii în natură şi a fi 

martori la spectacolul 

vieţii pe Pământ. 

Oricine devine interesat 

de păsări trebuie felicitat 

– un mod plăcut şi 

interesant de petrecere a 

timpului liber este ga-

rantat pentru tot restul 

vieţii. 

Elevii au fost încântaţi de 

acest proiect şi au 

concluzionat că păsările 

nu prind viaţă şi nu ne 

solicită imaginaţia decât 

dacă învăţăm ceva despre 

obiceiurile şi compor-

tamentul lor. 

 

 

 

 

 

I. Caracterizarea calitativă a Ordinului Passeriformes 

Nr. 

crt. 

Familii Specii identificate 

Denumirea  

ştiinţifică 

Denumirea românească 

1. Aegithalidae Aegithalos caudatus 

(Linnaeus, 1758)   

piţigoi codat 

2. Alaudidae Alauda arvensis  

(Linnaeus, 1758) 

ciocârlia de câmp 

3. Bombycillidae 

 

Bombycilla garrulus 

(Linnaeus, 1758) 

mătăsar 

4. Certhiidae Certhia brachydactyla 

(C. L. Brehm, 1820)   

cojoaca cu degete scurte 

Certhia familiaris 

(Linnaeus, 1758) 

cojoaca de pădure 

5. Corvidae Corvus corone  

(Linnaeus, 1758)  

cioara grivă 
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Corvus monedula 

soemmerringii 

(J.G. Fischer, 1811) 

stăncuţa 

Corvus frugilegus 

(Linnaeus, 1758) 

cioara de semănătură 

Corvus corax corax 

(Linnaeus, 1758) 

corb 

Garrulus glandarius 

(Linnaeus, 1758) 

gaiţa 

Pica pica 

(Linnaeus,1758) 

coţofana 

6. Emberizidae Miliaria(Emberiza) 

calandra 

(Linnaeus, 1758)   

presura sură 

Emberiza citrinella 

(Linnaeus, 1758)  

presura galbenă 

7. Fringillidae Carduelis cannabina 

(Linnaeus, 1758)  

cânepar 

Carduelis carduelis 

(Linnaeus, 1758)  

sticlete 

Carduelis chloris 

(Linnaeus, 1758)  

florinte 

Carduelis spinus 

(Linnaeus, 1758)  

scatiu 

Coccothraustes 

coccothraustes  

(Linnaeus, 1758) 

botgros 

Fringilla coelebs 

(Linnaeus, 1758)  

cinteza 

Loxia curvirostra 

(Linnaeus, 1758) 

forfecuţa 

Pyrrhula pyrrhula 

(Linnaeus, 1758) 

mugurar 

8. Hirundinidae Hirundo rustica  

(Linnaeus, 1758)  

rândunica 

9. Laniidae Lanius collurio  

(Linnaeus, 1758) 

sfrâncioc roşiatic 

Lanius excubitor 

(Linnaeus, 1758) 

sfrâncioc mare 

Lanius minor  

(J.F. Gmelin, 1788) 

sfrâncioc mic 

10. Motacillidae Anthus pratensis 

(Linnaeus, 1758) 

fâsa de luncă 

Anthus trivialis 

(Linnaeus, 1758)  

fâsa de pădure 

Motacilla alba 

(Linnaeus, 1758) 

codobatura albă 

Motacilla flava feldegg   

(Michahelles, 1830)  

codobatura 



 

 

29 | P a g e  

 

11. Muscicapidae 

 

Ficedula hypoleuca 

(Pallas, 1764) 

muscar negru 

  Muscicapa striata 

(Pallas, 1764)  

muscar sur 

12. Oriolidae Oriolus oriolus 

(Linnaeus, 1758)  

grangur 

13.  Paridae Parus ater 

(Linnaeus, 1758) 

piţigoi de brădet 

Parus caeruleus 

(Linnaeus, 1758) 

piţigoi albastru 

Parus major (Linnaeus, 

1758) 

piţigoi mare 

Parus palustris 

(Linnaeus, 1758)  

piţigoi sur 

14.  Passeridae Passer domesticus 

(Linnaeus, 1758) 

vrabia de casă 

Passer montanus 

(Linnaeus, 1758) 

vrabia de câmp 

15.  Prunellidae Prunella modularis 

(Linnaeus, 1758)  

brumăriţa de pădure 

16. Regulidae Regulus regulus 

(Linnaeus, 1758)  

auşel cu cap galben 

17. Sittidae Sitta europaea caesia 

(Wolf, 1810)   

ţoi, ţiclean 

18.  Sturnidae Sturnus vulgaris 

(Linnaeus, 1758)  

graur 

19. Sylvidae Phylloscopus collybita 

(Vieillot, 1817)  

pitulice mică 

Phylloscopus sibilatrix 

(Bechstein, 1793) 

pitulice sfârâitoare 

Sylvia atricapilla 

(Linnaeus, 1758)  

silvia cu cap negru 

Sylvia communis 

(Latham, 1787) 

silvia de câmp 

Sylvia curruca 

(Linnaeus, 1758) 

silvia mică 

20. Troglodytidae Troglodytes troglodytes  

(Linnaeus, 1758)  

 

ochiu-boului 

21. Turdidae Erithacus rubecula 

(Linnaeus, 1758)  

măcăleandru 

 

 

Rezultate obţinute: 

  Luscinia megarhinchos  

(C.L. Brehm, 1831)  

privighetoarea roşcată 

Phoenicurus phoenicurus 

(Linnaeus, 1758)  

codros de pădure 

Saxicola rubetra mărăcinar mare 
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(Linnaeus, 1758) 

Saxicola torquatus 

(Linnaeus, 1766)  

mărăcinar negru 

Turdus merula 

(Linnaeus, 1758) 

mierla 

Turdus philomelos 

(C.L.Brehm, 1831) 

sturz cântător 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CARACTERISTICI 

DE FUNCȚIONARE 

ALE MOTORULUI 

ELECTRIC DE 

CURENT 

CONTINUU 

pentru ștergătorul 

de parbriz 
 

Prof. Ciocîndel Nicoleta  

 

 Motorul electric 

de curent continuu pentru 

ștergătorul de parbriz este 

construit dintr-un rotor 

bobinat și un stator cu 

magneți permanenți. 

 În vederea utili-

zării la turație mică, 

motorul se echipează cu 

un reductor cu roți 

dințate. Capătul liber al 

axului are sens de rotație 

antiorar. Gradul de pro-

tecție este IP 20. 

 Motorul este 

echipat cu dispozitiv de 

oprire la punct fix, care 

permite oprirea în aceeași 

poziție. 

Caracteristici tehnice: 

-Tensiune nominală:12 

cc; 

-Tensiune de încercare: 

13,5 V cc; 

-Cuplu de funcționare: 1,5 

Nm; 

-Viteză de funcționare: 45 

rpm; 

-Curent absorbit: max 5 

A; 

-Cuplu de pornire 10 m; 

-Masă aproximativă: 1 kg. 

Pentru trasarea 

caracteristicilor de 

funcționare, s-au utilizat o 

frînă și aparate 

digitale.Valorile obținute 

în urma măsurătorilor 

sunt date în tabelul nr. 1. 

Variabila independentă 

este cuplul de încărcare, 

M(Nm), iar variabilele 

dependente sunt: inten-

sitatea curentului I(A), 

turația n(rpm), puterea 

utilă Pu(W), randamentul 

eta(%). Trasarea carac-

teristicilor de funcționare 

s-a realizat utilizând 

Microsoft Excel. 

 

 

 
 

Reprezentarea grafică a 

intensității curentului 

absorbit, precum și a 

turației confirmă teoria 

mașinii electrice de acest 

tip, deci sunt liniare, 

având următoarele 

tendințe: 

        Liniar(I(A)):  y = 0,7 

•x + 1,4 

        Liniar(n(rpm)): y  = - 

4,3 • x + 52,5 

 Ecuațiile permit 

obținerea următoarelor 

valori: curentul de 

Nr. 

motor 

I0 

(A) 

n0 

(rpm) 

Mrotor 

blocat 

(Nm) 

Irotor 

blocat 

(A) 

1 1,4 52,5 12,2 9,94 
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funcționare în gol – I0(A), 

turația la funcționarea în 

gol – n0(rpm), cuplul de 

blocare – Mrotor blocat(Nm) 

și curentul cu rotor blocat 

– 

 Irotor blocat(A). 

  

 Valorile calculate 

din grafic și sistematizate 

în tabelul nr. 2 pot fi 

obținute și din măsurători, 

dar regimul de func-

ționare  cu motorul cuplat 

pe frână încarcă motorul 

cu o sarcină nenulă – deci 

nu este mers în gol, iar 

blocarea motorului soli-

cită mult frâna și apa-

ratele, în vederea deter-

minării cuplului de 

pornire.   

 Diagramele trasate 

permit determinarea valo-

rilor parametrilor moto-

rului pentru diferite valori 

ale cuplului,  stabilirea 

cuplului pentru care se 

obține randamentul ma-

xim, verificarea încadrării 

în limitele impuse în 

specificația tehnică a pro-

dusului.  
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Circuite electrice, Teorie, 

lucrări practice, aplicații, 
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CREATIVITATE ȘI 

FRUMOS 
 

PROF. Lipă Valentina, 

Ștefan Mihaela  

 

Creativitatea este o stare 

de spirit, o maniera de a 

privi noul sau necu-

noscutul, o modalitate de 

a pune probleme sau de a 

imagina soluții, de a crea 

opere de artă sau de a-și 

trăi viața. Creativitatea 

ține de natura noastră și 

avem nevoie de ea pentru 

a reacționa în fața 

întâmplărilor vieții într-un 

mod potrivit și folositor 

nouă și altora. Creati-

vitatea este o capacitate 

pe care copilul o are în 

mod natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezența și dezvoltarea ei 

diferă însă de la un copil 

la altul. De multe ori nu 

trebuie decât să fie 

încurajată. Stimularea 

imaginației și a crea-

tivității se face la vârstele 

mici prin intermediul 

jocului, la fel ca și 

învățarea.  

Creativitatea, în termeni 

generali, este un proces 

mental care permite 

generarea de idei şi 

concepte noi sau asocieri 

originale între concepte şi 

idei deja existente. În 

procesul de predare-

invāţare, trebuie să fie 

gāsite și încurajate 

metode si tehnici de 

dezvoltare a creativitāţii. 

n epoca contemporană,un 

real accent se pune pe 

gândirea creatoare. Pentru 

a susține creativitatea şi  

 

 

 

 

 

inovația, predarea clasică 

trebuie înlocuită cu me-

tode care pun accent pe 

explorare, pe descoperire, 

pe încurajarea gândirii 

critice a elevului. Epoca 

contemporană formulează 

multiple exigenţe faţă de 

personalitatea umană, pe 

primul loc situându-se 

gândirea, nu orice fel de 

gândire, ci o gândire 

creatoare. În abordarea 

creativităţii în procesul 

educaţional, elevul trebuie 

încurajat sa gândeascā 

independent, să îşi asume 

riscuri si responsabilitāţi 

în demersul sāu spre 

formare intelectualā. 

Caracteristicile creative-

tății sunt: originalitate, 

noutate, productivitate, e-

ficienţă, utilitate. 

Un individ creativ trebuie 

să fie capabil să identifice 
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problemele ce aşteaptă a 

fi rezolvate, să vină cu 

idei care să ajute la 

rezolvarea lor şi apoi să le 

rezolve efectiv. 

Noi, cadrele didactice 

suntem mentorii tinerelor 

vlăstare care ne privesc ca 

pe nişte atotştiutori şi 

aşteaptă de la noi toate 

răspunsurile la întrebările 

lor spuse sau nespuse care 

să-i călăuzească prin 

lumea mare a celor mari.  

Dezvoltarea creativităţii 

devine, astfel, o com-

ponentă a învăţământului 

formativ, un obiectiv 

esenţial al şcolii con-

temporane.  

După A.Haven, ,,oamenii 

ar fi mult mai creativi 

dacă li s-ar explica în ce 

constă, de fapt, noţiunea 

de creativitate.” 

Educaţia fiind un 

mecanism complex, 

transformă omul în va-

loare, în valoarea supre-

mă, cu condiţia ca el să 

asimilize valorile pe care 

procesul de educaţie le 

vehiculează. Centrarea 

procesului de învăţământ 

pe învăţarea creativă şi, în 

general, oferirea unui 

mediu educaţional favo-

rabil, dezvoltă şi poten-

ţialul creativ al copiilor, 

pentru a-l transforma cu 

timpul, în creativitate 

inovativă şi inventivă. 

Creativitatea, ca valoare 

formativă esenţială, ocupă 

un loc foarte important în 

dezvoltarea personaităţii 

copilului şi este necesar 

ca asupra acesteia să se 

acţioneze focalizat încă 

din perioada preşcolară, 

prin mijloace şi metode 

specifice, pentru a crea o 

personalitate armonioasă 

individului.  

Meseria de educator este 

o profesiune frumoasă 

care nu seamănă cu nici o 

alta, o meserie care nu se 

părăseşte seara, odată cu 

hainele de lucru. Este 

aspră şi plăcută, umilă şi 

mândră, exigentă şi liberă, 

o meserie în care 

mediocritatea nu este 

miză, o meserie care 

epuizează şi înviorează în 

acelaşi timp, ingrată şi 

plină de farmec în acelaşi 

timp.  

Creativitatea este fereas-

tra larg deschisă ce-i dă 

imaginaţiei aripi şi 

puterea de a atinge înaltul, 

de a da viselor contur şi 

împlinire,dă culoare vie-

ţii, aducând speranţă în 

priviri, alungă frica şi 

neîncrederea, lăsând locul 

curajului şi încrederii în 

sine. Să păstrăm această 

fereastră mereu deschisă 

pentru a primi mereu în 

suflet lumină, căldura şi 

prospeţime. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

,,Dornice dimineți 

precedate de prea plinul 

atingerii sadice, 

A picăturii de ceară 

căzută din lumânarea 

aprinsă în nopți de visare, 

A descoperirii gloriosului 

adevăr  ceresc  al 

umanității 

Ce s-a închegat pe pamânt 

ca o picatură de ceară  

Căzută din universul 

stelar ca o săgeată 

aruncată de zei  

Lăsând mari semne de 

întrebare... 

 

* 

Când toamna noastră 

pictată în eternuri pale 

S-a salat stinsă de albul 

solemn al iernii 

Și de rozul delicat al 

florilor de cireș din toi de 

primăvara 

Au trezit  în noi alți fiori, 

Am înțeles că acea 

toamnă, a noastră , 

Nu a însemnat iubirea, ci 

doar a legat nevoia de a 

iubi, 

Ștergând, parcă, 

singurătatea pe care 

toamna o trezește în 

suflete. 
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CREATIVITATE… 

 

Muza 
 

Am sângerat mii de dulci 

poeme, 

Peste îngerii ce-mi 

aprindeau nopțile boeme. 

Din mine, fluturi și 

versuri s-au născut  

Și din sufletu-mi, aripi 

tandre și-au făcut. 

Când nopți prea înstelate 

alunecă în uitare, 

Muză, eu simt, aud a ta 

chemare. 

Unde se-neacă țărmul în 

solemna tăcere, 

Acolo, esența mea tacit te 

cere.  

Unde glas de întuneric se-

aude în surdină, 

Muză, eu iau, preschimb a 

ta lumină. 

Dorul, ființa în noapte mi-

o cuprinde 

Și-n veci, de el n-am să 

mă pot desprinde. 

Un univers de stele ninge 

genele mele, 

Muguri de cuvinte apasă 

dorințele grele, 

Taciturn se aștern visele 

cu îngerii 

Și cu palma ta, Muză, tu 

le vei acoperi. 

 

Petale negre cad... 
 

Petale negre cad deasupra 

mea, 

Iar eu sunt încă a ta.  

Acum se simte cel mai 

greu pustiu, 

Fără tine, sufletul devine 

un sicriu. 

Petale negre cad deasupra 

mea, 

Sunt încă  a ta... 

Rozele din buchet s-au 

ofilit, 

E târziu...tot n-ai venit. 

 

Petale negre cad deasupa 

mea, 

Sunt rămasă a ta. 

Am uitat și ai uitat de 

mine, 

Dar cred ca voi începe să 

uit și eu de tine... 

 

Petale negre cad deasupra 

mea, 

Eu nu mai sunt a ta. 

Fiecare roză e un strop 

din iubire, 

Fiecare petală e o 

amintire.  

 
Roze în asfințit 

 

Pornirea dintre noi s-a 

stins tacit 

Sau poate că pe drum s-a 

rătăcit. 

Pe lungul drum de roze în 

asfințit 

Cu spini ce-au sfârtecat 

dorul amorțit.  

 

Azi, versul mi-e fără 

candență, 

Arunci cuvinte reci din 

abundență. 

Pe buze avem suspine 

dulci și moi, 

Acum, de sentimente 

suntem goi.  

 

Se sparg șoapte-n mii de 

cioburi, 

Peste inimi picură cu 

globuri 

De foc și ard ce-a rămas 

din noi, 

Iubire ingenuă împărțită 

la doi.  

 

Astenie 
 

S-a așternut serafimic 

anotimp, 

Astenia mă bântuie în 

acest timp 

Căci azi ard albi îngerii de 

dor 

Și lin se stinge trupul lor. 

 

În noaptea ce-a înghețat 

poeme 

Ce tremurau firav peste 

visele mele 

Iarna cu frigul au purificat 

amorul angelic,  

Ce azi se potrivește cu 

decorul. 

 

Felinarul ce bate-n 

geamu-nzăpezit 

Știe că amândoi cândva l-

am privit. 

Dar în mine și eternul a 

înghețat 

Și nu pot spune că te-am 

uitat. 

 

E cumplit în lume fără 

tine 

Astenia s-a îndrăgostit de 

mine 

Și strigă cu iarna că nu va 

pleca 

Fără îngerească 

mângâierea ta. 

 

Decăderea 
 

Ca-ntr-un cimitir de piane 

și orgi, 

Răsună sinistre și chinuite 

voci. 
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Ostile cruci se-ntind pe 

mii de zări 

Din tot atâtea zări se-aud 

ale morții chemări. 

 

Stihia se destramă, văd 

demonii din iad 

Din cer, îngeri fără aripi 

cu miile cad, 

Doi corbi vikingi vestesc 

că va veni Ondin, 

Parcă nici al speranței 

chip, azi, nu mai e senin. 

 

Statui crucificate se-nalță 

către cer 

Sunt idolii păgâni ce-n 

flăcări astăzi pier 

Ca și credințe vechi 

născute-n începuturi 

De antici zei ce par să nu 

mai aibă scuturi.  

 
Și rugile de plumb în 

zadar se strigă 

Religiile între ele dacă se 

tot despică 

Și ce rost are totul dacă 

zidiri de secole  

Se lasă zdruncinate de 

crezuri efemere? 

 

Oamenii ce rost  mai au, 

dacă lutul și-l strică, 

Viața vrea tribut, iar ei 

sunt lași și le e frică? 

Când palmele-și mânjesc 

cu sânge și trădări 

Și niciunul n-aude ale 

dreptății chemări. 

 

Și chiar Ondin aici de va 

veni 

Pe acest pământ ce căzu-n 

desfrâu 

Pe care parcă din trădări 

s-a format un râu 

Viteji pentru Valhalla nu 

va mai găsi. 

 

Lupii dacici 
 

Zamolxes încă dăinuie în 

acest vechi pământ, 

Ca în veci să nu uităm 

acel pur legământ 

Că noi prin el, cândva, ne-

am înfrățit cu lupii 

Și că prin os și sânge 

suntem ai dacilor copii. 

 

Ecouri încă sună prin 

munți și prin câmpii 

Și Marele Lup Alb se mai 

poate auzi 

Și-n noi sună ecoul 

dacilor de-atunci, 

Să fim demni spre 

libertate, e una dintre 

porunci. 

 

Suntem fii de daci și 

suntem să fim liberi, 

Căci dacii liberi încă n-au 

pierit, 

Ci s-au supus doar pentr-o 

clipă, 

Grea cât multe veacuri 

scurse în clepsidră.  

 

Rătăcitori prin greul timp, 

dar mereu aici 

Pe acest pământ sfânt cu 

dureri adânci, 

Noi, dacii, dezlegarăm 

clipa grea de asuprire 

Pe care- acei barbari ne-o 

dară cu asprime.  

 

Imn dacic vuiește azi 

parcă prin munți 

Și în sufletele lor îl pot 

auzi mulți. 

E imnul libertății și-al 

lupilor uniți în haită, 

A căror demnitate n-au 

granițe și mită. 

Și dacă lupul dacic e fiara 

de temut, 

Și dacă dacul din început 

s-a declarat că-i lup, 

 

Iar dacii suntem noi, să 

cântăm acel imn mut, 

Al dacilor și lupilor din 

Dacia demult.  

 

(Pentru tatăl meu, care 

m-a învățat să nu-mi uit 

originile.) 

Bratu Ioana, 

clasa a XII-a A 
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Rânduieli – 

Marin Sorescu 

 

La noi muierea pupa 

mâna bărbatului 

Până mai adineauri – 

zicea Marin al lui Pătru, 

Şi din dumneata nu-l 

scotea niciodată, 

Îi făcea trei, patru copii, 

dar nu îndrăznea să-i zică 

tu, 

Cele mai mândre, care se 

ambiţionau, nu-i ziceau 

nicicum. 

Femeia are socotelile ei, 

ea să ţină de coada 

cârpătorului, 

Să ţină oala de mănuşă, la 

foc, să stea ciucită la vatră 

Şi să lase politica – de 

asta ne ocupăm noi, asta e 

pentru oameni – 

 

Femeia, ce ştie femeia? 

Ea să şteargă sticla 

lămpii, să alinieze 

clondirele pe corlată, 

Să fie toate drepte, aşa să 

tragi cu aţa, 

Să te tragă, să-ţi pună 

ventuzele şi să nu-ţi iasă 

din vorbă 

Că ce ştie ea? 

Înainte n-o prea vedeai la 

faţă, că purta maramă, 

Zăvelca lungă, acolo, 

abia-i sclipeau gleznele, 

Dar o ghiceai pe-a 

frumoasă – şi-o furai, 

domnule, 

O luai pe cal, şi-o făceai 

muierea ta, era o dulceaţă, 

Dar acum pe cine să furi? 

Uitaţi-vă-n jur, pe cine să 

furi? 

Altfel era viaţa, mai 

tacticoasă, umblai în 

cămaşă lungă până 

Spre douăzeci de ani, că 

ziceau că eşti copil, la 

douăzeci de ani 

Îmbrăcai izmenele, te-

ncingeai cu brâul şi plecai 

după fete, 

Le încântai din fluier. 

 
Nu mai sunt rânduielile 

alea, treierai cu caii, 

Vedeai cum se suceşte 

lanţul pe steajăr, la urmă-

ntorceai caii, 

Rămânea jos grâul ca 

aurul. Aveai stupi, oi, 

Beai câte-un putinei de 

lapte bătut şi te ştergeai la 

gură cu mâtca, 

Mâncai un geac de 

brânză, coceai floricele, 

Nici mălaiul nu mai e 

Aşa de dulce, când îl 

spoia mama cu cocă 

Şi făcea pe deasupra flori 

cu lingura , 

După aia îl băga-n ţest. 

Zăbicul are alt gust. 

Şi vitele parcă sunt mai 

proaste, că ţin minte 

Când se ducea mama să 

mulgă vacile în obor, 

Viţeii, care stăteau aleşi în 

curte, cum o vedeau cu 

oala în mână 

Săreau, se gudurau pe 

lângă ea. 

Ştiţi că şi anul acesta 

Prica iar mi-a rămas 

stearpă? 

Şi vitele sunt mai proaste, 

ascultaţi-mă pe mine. 

Poţi să discuţi cu femeia 

lucrurile astea? Că nu 

poţi. 

Nici copii nu mai face ca 

lumea, 

Să-ţi umple casa, să te 

simţi om, 

Una-două îi leapădă, zice 

că a râvnit la varză acră şi 

n-a 

Găsit la repezeală şi i-a 

lepădat, 

Ori c-a râvnit la cireşe 

iarna, şi de unde să ia, şi 

s-a stârpit, 

Bazaconii – nu vor să 

dea-n greu, 

De-aia s-a-mpuţinat 

lumea. 

Înainte când veneau turcii 

pe-aici cine-i lua la 

palme? – câte zece-

doisprezece 

Săreau din câte-un copac 

pe turc, lui Baba Novac 

pe-aici îi plăcea 

Să se bată cu ei, de ne 

lăuda şi Mihai Viteazul: 

„Daţi mă, băga-i-aş la 

ududoi, să mai stea şi pe-

acasă.” 

Dar discută astea cu 

Maria Bălii – uite-o că 

vine – toată ziua prin odăi 

– să vezi ce zice, 

Că ea a stat toată viaţa cu 

fundu’ pe cămaşă degeaba 

şi nici tabla 

Înmulţirii n-o ştie. 

– Mărie, cât fac fă, nouă 

ori opt?Care e, fă, capitala 

Portugaliei? 
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– Însoară-te, mă, Târziule, 

şi nu mai lozi aci, cu 

copiii, 

Că ai şi-nceput să iei 

culoarea cerii.  

– Păi găseşte-mi tu una, 

care să-mi placă şi să-mi 

pupe mâna la comandă, 

Că acum o iau. 

– În nădejdea aia, vezi să 

nu te pupe moartea rece. 

Nea Marin al lui Moşu 

Pătru se apropia bine de 

cincizeci de ani, 

Dar nu se hotăra să se-

nsoare, toate aveau câte-

un cusur, 

Era poreclit Târziu, dar 

numai Maria Bălii 

îndrăznea să-i spună în 

faţă, 

Deştept, iscoditor, 

cunoştea bine ce-a fost 

înainte pe la noi, 

Avea parcă alt puls, dat 

cu o sută de ani în urmă, 

Lăcrima sec pentru 

stricarea rânduielilor şi 

după cum citise el în 

Norii de la cornul Caprii, 

nu era de-a bună. 

Se-ntoarce lumea cu curu-

n sus şi se scufundă 

pământul. 

Casa lor bătrână, de 

moşneni domoli şi 

aşezaţi, 

Intra încet în pământ. 

 

 

 

 

 
 

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

***Proverbe românești… 

Părintele care nu crede dascălului, își trimite degeaba copilul la școală.
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PERLE DE… 

,,CULTURĂ” 

            Absolvenţii de 

liceu ne surprind 

mereu…plăcut și 

neplăcut! 

La Bac-ul din 2015, cei 

de la profilul Real au avut 

la subiectul al III-lea al 

probei de Limba şi 

literatura română de 

caracterizat un personaj 

dintr-un text narativ 

aparţinând lui Ion 

Creangă, Marin Preda sau 

George Călinescu. 

Trebuia ca elevii să 

precizeze curentul şi 

epoca în care se 

încadrează autorul 

repectiv, să scrie despre 

arta construirii 

personajului. Unul dintre 

candidaţi a „croit” o 

caracterizare cel puţin 

interesantă a Otiliei, 

personajul din „Enigma 

Otiliei“. 

 „Otilia era o tipă 

introvertită, pentru că nu 

avea cont de Facebook, 

nici Twitter, nu se bucura 

de avantajele lumii 

online. Nu avea unde se 

„spovedi“ în faţa 

prietenilor din listă şi nu 

numai. Şi eu am crescut 

fără părinţi de mică, la fel 

ca Otilia, îi înţeleg 

tristeţea.“ 

Candidatul atinge şi 

povestea de iubire dintre 

Otilia şi Felix.  

„Otilia era un bun 

psiholog, în sensul că i-a 

citit gândurile lui Felix. O 

apreciez pentru că şi-a 

sacrificat iubirea, pentru a 

nu-i sta în calea carierei. 

Şi eu am făcut la fel, când 

am aflat că iubitul meu 

vrea să lucreze în 

Olanda“. 

Candidaţii au avut la 

subiectul al doilea al 

probei de redactat, după 

anumite cerinţe, un text 

argumentativ despre 

importanţa practicării 

unui sport la orice vârstă. 

Elevii ar fi trebuit să 

puncteze avantajele 

mişcării fizice, atât pentru 

sănătatea fizică, cât şi 

pentru psihic. Unul dintre 

candidaţi a scris pe foaia 

de examen:  

„E important să faci sport. 

Mulţi suntem în pericol să 

uităm mersul pe jos, sărim 

în maşină când mergem 

câţiva metri până la 

magazin, la sala de sport, 

la fast-food. Ce mai, am 

uitat să mai fugim la 

stadion, în parc, jucăm 

fotbal pe tabletă “. 

La cerinţa a treia de la 

primul subiect, elevii 

aveau să construiască o 

locuţiune/expresie care să 

conţină cuvântul „viaţă“. 

Unul dintre candidaţi pare 

să se fi inspirat din viaţa 

politică a României.  

„Politic, Ponta şi-a luat 

viaţa cu operaţia în 

Turcia“. 

,,Ruxandra era foarte 

îndragostită de muzician 

îi voia banii, de fapt asta 

se întampla şi pe vremea 

aia cu banii. Femeile 

voiau statut. Profa ne-a 

zis ca perioada asta 

interbelica a fost cea mai 

smechera dintre toate, 

femeile aşteptatau iar 

bărbaţii munceau dar 

dădeau dovadă de 

bărbăţie.” 

,,Notăţiile autorului sunt 

să ne impresioneze pe noi 

cititorii dacă om mai fi 

sau ele pot să accentueze 

sau să aplaneze drama 

dintre cele două 

personaje.” 

,,Pe mine sportul nu mă 

ajuta deoarece după o 

noapte de băută cu băieţii 

în cartier nu mai am timp 

să fac şi sport. La 

educaţie fizica proful ne-a 

spus că si relaţiile intime 

intra in sport deci şi ăsta e 

un sport.” 

,,În concluzie toţi ăştia 

bogataşii fac sport 

deoarece au bani să 

meargă pe la tot felul de 

săli şi saloane.” 

,,Scriitorul e stingherit în 

societate se simte ca un 

frustrat sau poate este şi 

de aceea vrea sa scrie să 

se scufunde în necazuri. 

Viaţa lui e chiar tristă nu 

poţi judeca un asemenea 

sensibil.” 

,,Personajul lui Moromete 

este personajul central, 

chiar Tudor Calaraşu 

participa la acţiune, aveau 

10 copii şi o pisică pe 

Bisisica.” 

Importanţa sportului: 

,,Mama îmi dă 1500 de lei 

lună să merg la una dintre 

cele mai de lux săli.”  

,,Romanul Povestea lui 

Harap Alb a aparut în 

revista Literatorul în anul 
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1840 la Iaşi chiar în Dacia 

literara a lui 

Kogălniceanu.” 

,,Scenele reprezentative 

din romanul Morometii 

sunt: Ca să se mire prostii 

şi s-au mirat atunci cand 

au văzut că nu mai au 

arborele în curte şi alta e 

cand le frige băietilor o 

bataie ca-n zona de nord a 

ţării.” 

,,Harap Alb e prea tare 

ajunge pe un alt tărâm şi o 

recuperează pe fata lui 

Roş.” 

,,Eram însurat de 7 ani cu 

o colega de la psihologie, 

Camil vrea să zică că 

suferea.” 

,,Catinca îl certa pe 

Moromete că fuma mult. 

Un exemplu îl constituie 

şi faptul ca mama îl ceartă 

pe bunicul când bea.”  

,,Profa de română nu ne 

preda nimic ne punea să 

copiem dintr-o carte zicea 

că are salariul prea mic ca 

să facă una ca asta.” 

 

 

 

,,Liviu Rebreanu este cel 

mai de seama poet al 

regiunii Moldova, a scris 

în perioada paşoptistilor 

alături de Sadoveanu şi de 

Bacovia.” 

,,Romanul Plumb a lui 

Rebreanu este o artă 

poetică deoarece prezintă 

drama unui ţăran într-un 

cavou.” 

,,Familia Moromete s-a 

distrus pe sine însăşi când 

a început să bea Ilie cu 

tovaraşii lui pe la poiana 

lui Iorgu Iovan.” 

http://www.realitatea.et/p

erle-bacalaureat-2015 

 

Nici în 2016, după 

simularea examenului de 

bacalaureat, nu a scăzut, 

din păcate, producția de 

perle de…,,cultură”. 

 

► ,,În genul liric, autorul 

se vaită tot timpul de câte 

ceva și e foarte plin de 

lacrimi. În cazul nostru 

plânge în trei strofe, și 

nici n-are motiv decât că 

apune soarele.'' 

► ,,Poetul aberează non-

stop, se uită în jur și vede 

blonde, îngeri cu aripi și 

ochi. Cel mai probabil l-a 

adus în acest hal iubita lui 

care îi e dor de ea'' 

► ,,Uneori motivele 

literare se confundă cu 

motivele intime ale 

poetului, dar nu e cazul 

aici de față.'' 

► ,,Basmul este opera 

unde autorul fabulează și 

aberează și nimic nu se 

întâmplă ca în viața reală, 

adică e vrajeală că nu 

există zmei și feți 

frumoși.'' 

► ,,Acum găsim cărțile 

să le citim pe internet sub 

formă de filme'' 

► ,,Eu cred că COPII nu 

trebuie să AIBE internet 

decât ca să cumpere cărți 

de pe el. Altfel NUMAI 

citețte.'' 

► ,,Pe mine m-a ajutat 

internetul să cumpar 

prima carte după foarte 

mult timp, scrisă de un 

polițist. Am citit o 

poveste de-a lui cu bețivi 

și am vrut să-mi 

îmbogățesc cultura.'' 

► ,,Telefonul mobil este 

pentru noi oamenii de azi 

cum erau săgețile pentru 

vlad țepeș. Dacă nu avea 

săgeți nu putea să-și facă 

treaba și să țepuiască 

oamenii, așa și noi fără 

telefoane celulare nu 

putem să rezovăm 

probleme.'' 

► ,,Virgula ajuta la 

neîngrămădirea 

cuvintelor'' 

► ,,Uneori cratima 

sparge cuvântul că e prea 

lung, alteori îl amplifică''. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 
***Proverbe românești... 

Cine are carte, are parte. 
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Scrisoarea lui Caragiale 

către Vlahuţă: ,,Neamul 

acesta încă nu înțelege că 

în mâna lui ar sta să-și 

îndrepteze soarta și să 

dispună apoi de ‘ntregul 

de ea – precum e drept și 

precum are să și fie 

odată.” 

 

De ce să ne facem spaimă 

și inimă rea degeaba? La 

noi nu e nici mai multă, 

nici mai puțină stricăciune 

decât în alte părți ale 

lumii, și nici chiar nu s’ar 

putea altfel. Calitățile și 

defectele omenești sunt 

pretutindeni aceleași; 

oamenii sunt peste tot 

oameni. Limbă, costume, 

obiceiuri, apucături inte-

lectuale și morale, 

religiuni – precum și toate 

celelalte rezultate ale 

locului unde au trăit, ale 

împrejurărilor prin care au 

trecut – îi pot arăta ca și 

cum s’ar deosebi mult cei 

dintr’un loc de cei 

dintr’altul; ei însă, în 

fondul lor, pretutindeni și 

totdeauna sunt aceiași. Nu 

există pe pamânt speță 

zoologică mai unitară 

decât a regelui creațiunii. 

Între un polinezian an-

tropofag și cel mai rafinat 

european, altă deosebire 

hotarâtă, nu există decât 

modul de a-și găti bu-

catele. Niciun neam de 

oameni nu-i mai bun sau 

mai rău, niciunul mai 

inteligent ori mai prost; 

unul e mai așa, altul mai 

altminterea; dar, la urma 

urmelor, toți sunt la fel. 

Zi-le oameni și dă-le 

pace! 

 Așadar, să nu ne mai 

facem inimă rea și spaimă 

gândindu-ne că lumea 

românească ar fi mai 

stricată decât altele. Nu, 

hotărât; neamul acesta nu 

e un neam stricat, e numai 

nefăcut încă; nu e 

pân’acum dospit cum-

secade. E încă nelimpezit 

de mizeriile seculare sub 

care a mocnit cu jun-

ghetura frântă; încă nu 

crede în dreptate; încă nu 

poate scoate din sânu-i pe 

cine să-l poată comanda; 

încă nu știe de cine să 

asculte – fiindcă nu are 

deocamdată încredere în 

nimeni… Fript cu lapte, 

suflă și ‘n brânză. N’a 

ajuns să cumpanească 

bine ceea ce i se pune 

împotrivă; și astfel încă, 

nu înțelege că în mâna lui 

ar sta să-și îndrepteze 

soarta și să dispună apoi 

de ‘ntregul de ea – 

precum e drept și precum 

are să și fie odată. În fine, 

nu are încă destulă 

îndrăzneală să-și răfuiască 

socotelile cu ,,binevoitorii 

lui epitropi”. Dar cu 

vremea, trebuie să vină și 

asta; trebuie să vină și 

înțelegerea fără de care nu 

poate fi o națiune sigură 

de avutul ei, nici de 

onoarea, nici de viitorul 

ei. 

Românii sunt 

astăzi un neam întreg de 

peste zece milioane de 

suflete, având una și 

aceeași limbă (nu ca s’o 

lăudăm noi), extraordinar 

de frumoasă și de … grea, 

având un mod de gândire 

deosebit al lui, o comoară 

neprețuită de filosofie 

morală, de humor și de 

poezie – cu atât mai 

originală avuție cu cât 

este un amestec de 

moșteniri și de dobândiri 

antice, grecești, slave, 

orientale și altele, 

pecetluite toate cu 

netăgăduita lui nobilă 

pecetie romanică, latina, 

care-l arată bun și 

netăgăduit stapân al lor. 

Din această stapânire 

seculară a lui rezultă și 

puterea nebiruită de 

asimilare a acestui popor, 

ce încă d’abia pe departe 

încep a-și simți im-

portanța în lumea 

europeană. Și de aceea, 

este așa greu de ‘nțeles 

teama ce o au unii de 

,,înstrăinarea neamului 

românesc”, ,,de alterarea 

spiritului național”, de… 

,,pierderea 

românismului”! Să se 

piarză neamul românesc! 

– Auzi dumneata!…Dar 

să ne temem că are să se 

prăpădească, să se piarză, 

așa de azi pe mâine, până 

nici nu s’a ridicat încă 

bine ‘n picioare, un neam 

de zece milioane!… De 

ce?… Fiindcă un Fănică 

oarecare, sec, n’are destul 

respect pentru antemer-

http://gandeste.org/general/scrisoarea-lui-caragiale-catre-vlahuta-neamul-acesta-inca-nu-intelege-ca-in-mana-lui-ar-sta-sa-si-indrepteze-soarta-si-sa-dispuna-apoi-de-ntregul-de-ea-precum-e-drept-si-p/68239
http://gandeste.org/general/scrisoarea-lui-caragiale-catre-vlahuta-neamul-acesta-inca-nu-intelege-ca-in-mana-lui-ar-sta-sa-si-indrepteze-soarta-si-sa-dispuna-apoi-de-ntregul-de-ea-precum-e-drept-si-p/68239
http://gandeste.org/general/scrisoarea-lui-caragiale-catre-vlahuta-neamul-acesta-inca-nu-intelege-ca-in-mana-lui-ar-sta-sa-si-indrepteze-soarta-si-sa-dispuna-apoi-de-ntregul-de-ea-precum-e-drept-si-p/68239
http://gandeste.org/general/scrisoarea-lui-caragiale-catre-vlahuta-neamul-acesta-inca-nu-intelege-ca-in-mana-lui-ar-sta-sa-si-indrepteze-soarta-si-sa-dispuna-apoi-de-ntregul-de-ea-precum-e-drept-si-p/68239
http://gandeste.org/general/scrisoarea-lui-caragiale-catre-vlahuta-neamul-acesta-inca-nu-intelege-ca-in-mana-lui-ar-sta-sa-si-indrepteze-soarta-si-sa-dispuna-apoi-de-ntregul-de-ea-precum-e-drept-si-p/68239
http://gandeste.org/general/scrisoarea-lui-caragiale-catre-vlahuta-neamul-acesta-inca-nu-intelege-ca-in-mana-lui-ar-sta-sa-si-indrepteze-soarta-si-sa-dispuna-apoi-de-ntregul-de-ea-precum-e-drept-si-p/68239
http://gandeste.org/general/scrisoarea-lui-caragiale-catre-vlahuta-neamul-acesta-inca-nu-intelege-ca-in-mana-lui-ar-sta-sa-si-indrepteze-soarta-si-sa-dispuna-apoi-de-ntregul-de-ea-precum-e-drept-si-p/68239
http://gandeste.org/general/scrisoarea-lui-caragiale-catre-vlahuta-neamul-acesta-inca-nu-intelege-ca-in-mana-lui-ar-sta-sa-si-indrepteze-soarta-si-sa-dispuna-apoi-de-ntregul-de-ea-precum-e-drept-si-p/68239
http://gandeste.org/general/scrisoarea-lui-caragiale-catre-vlahuta-neamul-acesta-inca-nu-intelege-ca-in-mana-lui-ar-sta-sa-si-indrepteze-soarta-si-sa-dispuna-apoi-de-ntregul-de-ea-precum-e-drept-si-p/68239
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gătorii progresului nostru 

cultural?… fiindcă un 

muțunache maimuțește 

apucăturile și tonul de 

boulevardier parisien?… 

fiindcă inteli-gențe tinere 

își risipesc zadarnic 

vremea în a critica, în loc 

să și-o întrebuințeze în a 

face mai bine decât au 

făcut aceia pe care îi 

critică? (…) neamul ro-

manesc tot el, neam 

românesc va fi, lucrând 

cuminte, așteptând cu 

răbdare vremea când să 

dea și el culturii și 

civilizației europene con-

cursul lui specific, pe cât 

va fi fost înzestrat pentru 

asta de Pronia cerească – 

fiindcă oricum ne-om 

învârti și ne-om răsuci 

noi, oamenii, legile care 

stăpânesc mersul omenirii 

tot în mâna Proniei cerești 

sunt și trebuie să rămână; 

căci a puterii acesteia 

nepă-trunse de noi este și 

omenirea o arătare. Fie 

dată în omenire parte cât 

mai frumoasă și neamului 

românesc! Dumnezeu să 

te țină în sfânta lui pază! 

 

Al tău vechiu, 

Caragiale” 

 

 

 

 

I.L.Caragiale – ,,Despre 

lume, arta și neamul 

românesc”, Editura 

Humanitas, 1994 
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Despre Galeș... (din 

Mărginime și din Argeș) 

 

Prof. Ana DEMETER 

 

 
În urmă cu aproape 300 

de ani au plecat din 

Galeșu – Săliște, din 

Mărginime, peste munți, 

în Argeș cei care sunt 

astăzi locuitori ai satului 

Galeșu, com. Braduleț 

Argeș.  

Aici, în Argeș doar 

costumul bărbătesc mai 

amintește de cel al locului 

din care au plecat 

strămoșii. Femeilor, 

iubitoare de frumos, le-a 

plăcut dintotdeauna să-și 

împodobească locuința, 

vasele de lut, țesăturile și 

îmbrăcămintea în culorile 

cerului și ale codrului. 

Așa că au renunțat (aici în 

libertate religioasă) la 

sobrietatea costumului 

popular din Sibiu. 

Feciorii au pentru 

acoperitul capului pălărie 

neagră de fetru, cu boruri 

foarte mici (,,cuib de 

cioară”). Pălăria este 

purtată de primăvară până 

toamna. Iar pentru 

anotimpul rece este 

căciula neagră 

mocănească din piele de 

miel. În picioare se purtau 

opinci și obiele din 

pănură albă, astăzi mai 

ales bocanci. 

Cămașa bărbătească este 

albă, din pânză țesută în 

război, cu ,,râuri” cu 

albastru sau galben dar cu 

mai multă culori, pe guler 

și piept (în formă de 

cruce); fustă încrețită la 

spate, este albă și se 

poartă peste cioareci până 

 la genunchi. Cioarecii 

sunt confecționați din 

pănură albă (dimie), 

țesută în război și apoi 

dusă la pină. Sunt strânși 

pe picior. Peste cămașă 

poartă chimir din foi de 

piele groasă (foaia 

interioară este mai lată) și 

acoperă ”gura chimirului” 

de jur împrejur ca un 

nerv. Peste cămașă se 

îmbracă pieptarul din 
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piele de miel. Este 

prevăzut cu buzunare și 

bogat ornamentat (mai ale 

pe piept). Se încheie cu 

bumbi tot din piele. 

Pentru vremea caldă 

feciorii au vestă neagră 

din postav, cu rever în 

față ce este prins cu bumb 

îmbrăcat în catifea 

neagră. Minteanul, sau 

zeghea, din pănură neagră 

– lucrată în război și apoi 

în pină. Cojocul cu 

mâneci, sau cojoaca din 

piele de oaie pentru 

vremea aspră.  

Costumul popular 

femeiesc este un costum 

viu colorat, apropiat de 

cel din zona de munte 

Argeș-Muscel. Predomină 

culorile roșu și verde. Ia 

este albă cu broderii pe 

guler, piept și spate și mai 

ale pe mâneci. 

Peste poale (cu marginea 

brodată  roșu) fetele și 

femeile poartă fotă (nu 

catrință-șorțuri) lucrată 

din lână, fir și bumbac, 

țesută în război. Este 

cusută, sau brodată cu 

mătase și lânică vopsită și 

se prinde în brâu cu bete 

lucrate din lână cu 

ornamentație geometrică 

(vergi).  

La capete are ciucuri 

lungi din urzeală.  

 
Peste ie poartă vestă de 

catifea neagră împodobită 

cu flori de mătase, 

mărgele.  

În picioare poartă  călțuni 

din postav alb (pănură, 

dimie) peste ciorapii albi 

de lână (azi mai puțin) și 

opinci din piele de porc, 

sau vită argăsită în coajă 

de stejar, legate cu nojițe 

din fire de lână neagră 

răsucite. În anotimpul 

iarna poartă cojoc scurt, 

sau mintean (sau zeghe) 

din pănură neagră țesută 

în casă. Pe cap poartă 

basma (bariș), maramă, la 

gât mărgele sau salbă. 

 
Dacă azi nu mai există o 

ceată a junilor, în anul 

1941, învățătorul Ioan 

Frăcea, spunea în 

,,Obiceiuri din Tilișca”, 

ed. ASTRA, Sibiu, că în a 

patra zi de Crăciun junii 

din Tilișca împreună cu 

fetele ,,cerute de la 

părinți”, în frunte cu 

lăutarii, cântând cântecul 

durerilor și al bucuriilor 

românești din Ardeal, 

,,Deșteaptă-te române”, se 

îndreptau spre Săliște. În 

comuna Galeș, prin care 

se trece, sunt așteptați de 

junii localnici cu care își 

continuă drumul.  

La Sibiu, în Piața Mare, 

se în întâlnesc cu junii 

veniți din Aciliu, Vale, 

Săcel, Galeș, Săliște și 

altele din Mărginime. 

 
 

Articol înscris la 

Concursul interjudețean – 

Tradiții românești, Sim-

pozion cadre didactice. 
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         1. Din acid acetic şi __ se obţine oţet.  
       

  
         2. Cu acidul acetic formează un ester. 
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     3. Metal tranziţional cu care reacţionează acidul acetic. 
     

2 
 

  
 

      9 
    4. Starea de agregare în care se prezintă acidul acetic la temperatura camerei. 

  
  3   

 
        

    5. Gust specific acizilor organici şi anorganici. 
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   6. Oxidul de __ reacţionează cu acidul acetic. 

   
A                     B 

  7. Acetat de sodiu. 
    

      
 

            
   8. Sare a acidului acetic. 

    
      

 
    

 
      

   9. Miros specific acidului acetic. 
     

  
  

  
   

    
   10. Element cu Z=29. 

            
    

   

                  


