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1 – 5 aprilie 2013
Director prof. Mergea Teodor,
Director adj. prof. Bîzocu Codruţa
În perioada 01-05 aprilie 2013 la Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu s-a implementat programul
SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!, în conformitate cu ANEXA la ordinul MECTS nr.
5635/31.08.2012 privind structura anului şcolar 2012-2013. Activităţile s-au desfăşurat după un
program special, realizat în conformitate cu propunerile elevilor, profesorilor diriginţi, ale
Consiliului Elevilor.
Programul a constat în proiecte şi activităţi organizate la nivel de clasă, pe grupe de elevi, pe
mai multe clase sau la nivelul întregii şcoli.
I. TIPUL DE ACTIVITĂŢI DERULATE:
S-au desfăşurat activităţi cultural-artistice, de educaţie media şi cinematografică – Le grand
écran qui nous transporte, nous divertit, nous instruit… – activităţi în cadrul proiectului
etwinning, de educaţie pentru sănătate, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă,
consiliere educaţională, dezbateri, activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică (voluntariat) –
proiectului etwinning L'empreinte écologique et le développement durable, ateliere de creaţie,
activităţi de pregătire a materialelor elevilor pentru mobilitatea din Turcia din cadrul proiectului
multilateral Comenius

„The European teenagers between culinary tradition and fast food”,

prezentări şi dezbateri Proiecte e-twining vizite de studiu în punctele culturale şi turistice din
cadrul oraşului, excursii tematice, activităţi de consiliere şi orientare în carieră.

II. PARTENERI IMPLICAŢI (NUMELE INSTITUŢIEI):
În implementarea programului SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! colegiul nostru a
avut ca parteneri: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - Gorj, Asociaţia Sănătate, Educaţie şi
Familie, IPJ Gorj, Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu, Universitatea din Petroşani, Asociaţia
de luptă Antidrog A.M.A.-filiala Gorj, AJOFM Gorj, ITM Gorj, S.C. Polaris M Holding SRL, Avon
Cosmetics Romania, CSCCH Tg-Jiu, SC Inmelcon Prod SA, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi
Gorj, Prefectura Tg-Jiu, Cabinetul Medical Independent dr. Uscătescu Emilia, Muzeul Judeţean
Alexandru Ştefulescu, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier Drobeta Turnu Severin, Muzeul Judeţean
Aurelian Sacerdoteanu Vâlcea.
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III. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR

ACTIVITATEA 1.
Denumirea activităţii: Le grand écran qui nous transporte, nous divertit, nous instruit… activităţi în cadrul proiectului etwinning
Descrierea activităţii
În cadrul acestui proiect s-a propus vizionarea unor ecranizări realizate după opere literare precum
şi filme de succes din cinematografia românească. Ecranizările s-au realizat în sala de clasă şi au
fost urmate de discuţii/dezbateri pe tema filmelor vizionate, a istoriei cinematografiei şi a
importanţei filmului românesc în lume.
Obiectivele activităţii
Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea competenţelor interculturale, lingvistice şi sociale ale
elevilor prin derularea de activităţi de tipul:
- Prezentarea istoriei cinematografiei
- Vizionarea unor ecranizări
- Descriere experienţă/împărtăşire impresii
- Prezentarea subiectului filmului vizionat
- Dezbatere Sală de cinema clasică vs sală 3 D

ACTIVITATEA 2.
Denumirea activităţii: Les jardins publics de ma ville
Descrierea activităţii
- Explorare, documentare,
- Atelier de fotografie/Colaje
- Carnets des jardins
Documentarea s-a realizat la bibliotecă şi pe internet. În
explorarea grădinilor s-au folosit instrumente precum cadrul, cercul, aparatul foto (tehnică
fotografiere – caleidoscopul).
Metode şi tehnici utilizate - parcursul senzorial şi carnetul de grădină.
Diseminare: blogul clasei şi postare carnet vitual pe site-ul http://www.paysage-patrimoine.eu/
Scopul acestui proiect a fost încurajarea creativităţii elevilor şi deprinderea unor metode şi strategii
de explorare a unui spaţiu cultural – grădinile publice ale oraşului.
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ACTIVITATEA 3.
Denumirea activităţii: L’empreinte écologique et le développement durable
Descrierea activităţii:
Elevii din echipa proiectului etwinning L'empreinte écologique et le développement durable au
realizat vizite cu scop didactic în zonele poluate ale oraşului şi au pregătit materiale pentru
prezentarea proiectului şi pentru campaniile de conşientizare ulterioare.
Obiectivul principal a fost conştientizarea efectelor poluării în oraşul Tg-Jiu şi implicarea activă în
domeniul dezvoltării durabile.

ACTIVITATEA 4.
Denumirea activităţii: Educaţie pentru sănătate
Descrierea activităţii
Activitatea de educaţie despre sănătate s-a desfăşurat în cadrul Campaniei Asociaţiei Române
pentru Oncologie Sfânta Ana şi a constat în prezentarea de materiale, dezbateri, discuţii pe baza
prevenirii cancerului la sân.
Obiectivul activităţii a fost conştientizarea de către elevi a importanţei profilaxiei şi controlului
preventiv în prevenirea unor maladii grave.

ACTIVITATEA 5.
Denumirea activităţii: Redescoperim valorile olteneşti,
Descrierea activităţii
Excursia tematică, Vizită de studiu la Muzeul Satului Vâlcean Bujoreni, s-a desfăşurat în data de 01
aprilie 2013 pe traseul Tg-Jiu – Horezu – Rm – Vâlcea - Bujoreni. Au fost vizitate următoarele
obiective turistice: Mânăstirea Bistriţa, Atelierele de ceramică Horezu, Culele Măldăreşti, Judeţul
Vâlcea şi Municipul Rm-Vâlcea, Muzeul satului vâlcean Bujoreni- partener în proiect.
Obiectivele activităţii
- Dezvoltarea cunoştinţelor elevilor despre tradiţiile şi obiceiurile locale
- Cultivarea sensibilităţii faţă de frumos, a sentimentelor de mândrie şi
respect faţă de valorile tradiţionale olteneşti
- Dezvoltarea spiritului civic, a abilităţilor şi competenţelor sociale ale
elevilor.
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ACTIVITATEA 6.
Denumirea activităţii: Pe urmele trecutului cu paşi spre viitor : Excursie tematică, Tg-Jiu –
Deva.
Descrierea activităţii
În cadrul excursiei tematice „Pe urmele trecutului cu paşi spre viitor” din 4.04.2013, desfăşurată
pe traseul Tg-Jiu - Haţeg - Deva, au fost vizate ca puncte de interes Universitatea din Petroşani –
Facultatea de Mine, Mânăstirea Prislop din Haţeg, Castelul Huniazilor şi Cetatea Deva.
Obiectivele activităţii
- Familiarizarea cu realităţi culturale de tradiţie românească
- Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare la nivel interpersonal
- Crearea unei mai strânse legături între elevi şi cadrele didactice bazate pe încredere, înţelegere şi
respect reciproc.
ACTIVITATEA 7.
Denumirea activităţii: Excursie tematică Tg-Jiu – Petroşani - Straja - Lupeni
Descrierea activităţii
În cadrul excursiei tematice desfăşurată pe traseul Tg-Jiu – Petroşani - Straja, au fost vizate ca
puncte de interes Universitatea din Petroşani - Facultatea de Mine, staţiunea Straja şi oraşul
Lupeni.
Obiectivele activităţii
- Orientarea şcolară şi profesională a elevilor
- Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare la nivel interpersonal
- Crearea unei mai strânse legături între copii şi cadrele didactice bazate pe încredere, înţelegere şi
respect reciproc.

ACTIVITATEA 8.
Denumirea activităţii: ZIUA VERDE – activităţi de ecologizare în curtea şcolii
Descrierea activităţii
Înfrumuseţarea parcului şcolii şi crearea unui ambient cât mai plăcut prin lucrări de voluntariat
(curăţenie, vopsit garduri, văruit borduri/copaci, toaletat arbori, amenajare teren de sport şi alei).
Obiectivele activităţii
- Dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor prin implicarea în
activităţi de voluntariat.
- Cultivarea spiritului estetic, a respectului pentru mediu.
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ACTIVITATEA 9.
Denumirea activităţii: Vizionare filme educative
Descrierea activităţii
Au fost vizionate filme româneşti, ce au scenarii realizate după opere literare studiate în şcoală
(Moromeţii, Glasul Pământului, La moara cu noroc, Cuibul de viespi, Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de război), filme din cinematografia internaţională „The adventures of Huckleberry
Finn” şi „Pride and prejudice”, filme ştiinţifice, istorice, religioase, ecologice.
Obiectivele activităţii
- Promovarea valorilor culturii, ştiinţei şi civilizaţiei
- Conştientizarea culturii, a educaţiei şi a şcolii drept parte
componentă a vieţii elevilor
- Ridicarea nivelului de cunoştinţe pe plan cultural lingvistic şi social.
ACTIVITATEA 10.
Denumirea activităţii: Educaţie pentru sănătate – Prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, stil
de viaţă sănătos
Descrierea activităţii
Elevii au vizionat un material ppt IN YOUR FACE, prezentat de reprezentantul ASEF, au avut loc
discuţii asupra materialului prezentat şi pe tema generală a activităţii. Elevii au fost deschişi şi
receptivi şi au primit răspunsuri la întrebările proprii.
Obiectivele activităţii
- Conştientizarea elevilor asupra pericolului începerii vieţii sexuale la o vârstă fragedă
- Conştientizarea importanţei cunoaşterii măsurilor de protejare
- Îmbunătăţirea cunoştinţelor despre bolile cu transmitere sexuală
- Încurajarea elevilor să adopte comportamente şi stiluri de viaţă sănătoase.

ACTIVITATEA 11.
Denumirea activităţii: Întâlnire cu psihologul şcolar
Descrierea activităţii
Activitate de consiliere educativă pe următoarele teme:
- Evitarea eşecului şcolar
- Prevenirea abandonului şcolar
- Delicvenţa juvenilă
- Prevenirea violenţei
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- Respectarea regulilor de circulaţie
- Răspunderea penală pentru minori
- Calitatea vieţii şi prevenirea comportamentelor nesănătoase (consum de alcool, tutun, droguri)
Activitatea s-a desfăşurat pe parcursul mai multor zile şi a constat în:
- prezentarea şi distribuirea de materiale informative: pliante, afişe, prezentări ppt, filme educative
(Libertate versus delicvenţă, Violenţa sau libertatea, Cheia e la tine );
- dezbateri asupra materialelor prezentate
- dezbateri pe tematica propusă
- sesiuni de întrebări şi răspunsuri.
Obiectivele activităţii
- Prevenirea comiterii unor fapte antisociale/penale de către minorii implicaţi în procesul
educaţional
- Cunoaşterea cadrului normativ, a importanţei existenţei unor legi, reguli sociale
- Identificarea factorilor favorizanţi sau determinaţi ai comportamentelor delincvente – grup de
prieteni, familia, mass-media
- Dezvoltarea capacităţii de decizie responsabilă în situaţii de risc
- Însuşirea modalităţilor de rezistenţă la presiunea grupului şi a unor strategii comportamentale
adecvate.
ACTIVITATEA 12.
Denumirea activităţii: Selectarea deşeurilor reciclabile
Descrierea activităţii
S-au realizat dezbateri pe tema colectării deşeurilor reciclabile menajere. Elevilor le-au fost oferite
pliante şi au participat activ la discuţii. S-a discutat despre reducerea poluării mediului, despre
importanţa protejării mediului şi a resurselor naturale.
Obiectivele activităţii
- Promovarea importanţei colectării selective a deşeurilor şi contribuţia acesteia la reducerea
fenomenului de poluare.
ACTIVITATEA 13.
Denumirea activităţii: Sportul contra droguri
Descrierea activităţii
Activitatea s-a integrat în campania naţională Sportul contra droguri, campanie susţinută de
Asociaţia de luptă antidrog – filiala Gorj şi a constat în prezentarea de materiale informative
referitoare la principalele categorii de droguri şi consecinţele utilizării acestora, prezentarea unor
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adrese de site-uri ce conţin informaţii utile pe această temă, dezbateri/discuţii active, distribuire de
materiale informative: afişe, pliante.
Obiectivele activităţii
- Prevenirea comiterii unor fapte antisociale/penale de către minorii implicaţi în procesul
educaţional
- Cunoaşterea cadrului normativ, a importanţei existenţei unor legi, reguli sociale
- Identificarea factorilor favorizanţi sau determinaţi ai comportamentelor delincvente – grup de
prieteni, familia, mass-media
- Dezvoltarea capacităţii de decizie responsabilă în situaţii de risc
- Însuşirea modalităţilor de rezistenţă la presiunea grupului şi a unor strategii comportamentale
adecvate.
ACTIVITATEA 14.
Denumirea activităţii: Realizăm decoruri de Paşti - activitate sub egida SNAC
Descrierea activităţii
Activitatea s-a desfăşurat la sediul Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu şi a constat în confecţionarea de
coşuleţe şi pictarea de ouă pentru Paşti. Copiilor de la CSCCH le-au fost oferite gustări şi dulciuri
de către echipa de voluntariat a şcolii.
Obiectivele activităţii
- Includerea în mod activ a copiilor cu nevoi speciale din CSCCH;
- Implicarea copiilor cu nevoi speciale, a profesorilor, elevilor şi a altor voluntari în cadrul
proiectelor realizate împreună;
- Realizarea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un program
educaţional de activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială;
ACTIVITATEA 15.
Denumirea activităţii: Expoziţia concurs - Sărbători Pascale
Descrierea activităţii
Elevii au realizat diverse creaţii plastice (desene, picturi pe sticlă, pe lemn,
pe piatră, colaje, postere, ouă încondeiate, decoraţiuni de Paşti). Cele mai
reuşite produse finale au fost prezentate în cadrul unei expoziţii realizate în
holul căminului internat.
Obiectivele activităţii
- Dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor prin implicarea în ateliere de creaţie.
- Cultivarea spiritului estetic şi a respectului pentru valorile culturale şi tradiţionale naţionale.
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ACTIVITATEA 16.
Denumirea activităţii: Vizită la Universitatea Constantin Brâncuşi
Descrierea activităţii
Activitatea s-a desfăşurat în baza parteneriatelor încheiate cu Universitatea Constantin Brâncuşi şi a
constat în:
- Vizitarea facultăţilor din cadrul universităţii (prezentarea dotării materialelor, a laboratoarelor, a
oportunităţilor de studiu şi activităţi educative, proiecte, oferite de UCB)
- Discuţii cu rectorul UCB, cu decani ai facultăţilor
- Prezentarea ofertei educaţionale a UCB
- Distribuire de materiale informative şi de promovare
Obiectivele activităţii
- Cunoaşterea cerinţelor şcolii, profesiunii;
- Cunoaşterea vieţii economico-sociale;
- Dezvoltarea procesului de luare a deciziei;
- Dezvoltarea flexibilităţii şi capacităţii de adaptare la schimbări.
ACTIVITATEA 17.
Denumirea activităţii: Vizitarea obiectivelor culturale din Tg-Jiu
Descrierea activităţii
Activitatea s-a derulat pe tot parcursul săptămânii. Mergând în locurile care păstrează vie cultura,
tradiţia şi spiritualitatea locală, precum şi amintirea marilor personalităţi culturale româneşti,
activitatea s-a dovedit foarte instructivă, reprezentând în acelaşi timp o formă plăcută şi educativă
de petrecere a timpului liber. Dintre obiectivele vizitate: Parcul central şi operele lui Constantin
Brâncuşi, Muzeul Judeţean de Artă, Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, lăcaşuri de cult.
Obiectivele activităţii
- Îmbogăţirea cunoştinţelor culturale, esenţiale pentru dezvoltarea personală a
elevilor.
- Promovarea în rândul elevilor a valorilor culturale şi tradiţionale locale.
- Cultivarea respectului şi mândriei pentru patrimoniul cultural şi spiritual
local.

ACTIVITATEA 18.
Denumirea activităţii: Mod de comportare în caz de cutremur
Descrierea activităţii
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Informarea elevilor cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur prin
prezentarea de materiale educative: filme, spoturi, discuţii, studii de caz, întrebări şi răspunsuri.
Obiectivul activităţii
- Informarea şi educarea preventivă a elevilor cu privire la modul de comportament în cazul
producerii unui cutremur.

ACTIVITATEA 19.
Denumirea activităţii: Activităţi sportive
Descrierea activităţii
Desfăşurarea semifinalelor şi finalelor campionatului de fotbal pe şcoală.
Obiectivele activităţii
- Iniţierea sportivă, ţinând cont că valoarea performanţelor şi longevitatea competitorilor depind de
calitatea procesului de învăţare motrică
- Pregătirea tuturor celor dornici să cunoască tainele fotbalului
- Promovarea şi susţinerea elevilor cu aptitudini psiho-motrice, pentru sportul de înaltă performanţă

ACTIVITATEA 20.
Denumirea activităţii: Proiectul Comenius – The European teenagers between culinary tradition
and fast food
Descrierea activităţii
Elaborare portofolii grup ţintă.
Pregătirea de materiale de promovare şi diseminare
Pregătirea mobilităţii din Turcia din perioada 14-20 aprilie 2013.
Obiectivele activităţii
- Derivate din obiectivele specifice ale proiectului
- Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză , a abilităţilor IT
- Sporirea capacităţii de relaţionare în context multicultural.

ACTIVITATEA 21.
Denumirea activităţii: Prevenirea violenţei în şcoală – vizită la penitenciarul Tg-Jiu
Descrierea activităţii
Activitatea este inclusă în proiectul educaţional Prevenirea violenţei în şcoală, proiect ce se
desfăşoară în anul şcolar 2012-2013. Un grup de elevi însoţiţi de cadre didactice a efectuat o vizită

COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TÂRGU-JIU
112… NATURA!

- 12 -

la Penitenciarul Tg-Jiu unde au purtat discuţii cu psihologul instituţiei şi cu deţinuţii care şi-au
prezentat poveştile de viaţă.
Obiectivele activităţii
- Prevenirea comiterii unor fapte antisociale/penale de către minorii implicaţi în procesul
educaţional
- Cunoaşterea cadrului normativ, a importanţei existenţei unor legi, reguli sociale
- Dezvoltarea capacităţii de decizie responsabilă în situaţii de risc .

ACTIVITATEA 22.
Denumirea activităţii: Activităţi specifice în birourile Prefecturii Gorj
Descrierea activităţii
În data de 02.04.2013 elevul Brandibur Teodor Radu a participat la activităţi
specifice, la invitaţia Instituţiei Prefectului şi ISJ Gorj.
Obiectivul activităţii
Promovarea şi motivarea elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură şi conduită exemplară

ACTIVITATEA 23.
Denumirea activităţii: Cum să ne identificăm abilităţile şi calităţile?
Descrierea activităţii
Activitate realizată în colaborare cu AJOFM Gorj, unde împreună cu elevii au fost dezbătute
următoarele teme:
- Realizarea unui bun CV
- Interviul de angajare
- Prevederile Legii 76/2002 privind protecţia şomerilor, măsurile active şi serviciile de formare
profesională
- Cursuri gratuite pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă
- Acordarea consultanţei gratuite privind înfiinţarea unei societăţi, întocmirea unui plan de afaceri
- Locuri de muncă în străinătate prin serviciul EURES
Obiectivele activităţii
- Cunoaşterea cerinţelor şcolii, profesiunii;
- Cunoaşterea vieţii economico-sociale;
- Dezvoltarea procesului de luare a deciziei;
- Dezvoltarea flexibilităţii si capacităţii de adaptare la schimbări.
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ACTIVITATEA 24.
Denumirea activităţii: Unde începe SSM ?
Descrierea activităţii
Au fost dezbătute următoarele teme:
- Riscuri. Riscuri psihosociale
- Stresul în muncă
- Hărţuirea morală la locul de muncă
- Accidente de muncă. Boli profesionale
Obiectivul principal al activităţii a fost conştientizarea importanţei respectării normelor SSM
pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
ACTIVITATEA 25.
Denumirea activităţii: Marş antidrog la Tg-Jiu
Descrierea activităţii
Elevii de la Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu s-au alăturat celor aproximativ 100 de elevi care, sub
îndrumarea specialiştilor de la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj au făcut
un tur prin centrul municipiului, invitând târgujienii să li se alăture în această acţiune. De asemenea,
elevii au înmânat „o declaraţie antidrog” autorităţilor locale.
Obiectivele activităţii
Conştientizarea comunităţii locale cu privire la riscurile consumului de droguri, tutun sau alcool.
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SĂRBĂTORI PASCALE
SĂRBĂTOAREA LUMINII
Duţescu Mirela Lidia
Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Tg. Jiu
Sărbătorirea Paştilor la gorjeni începe printr-o serie de pregătiri şi sărbători care anunţă
vestita sărbătoare a Învierii Domnului Isus. Floriile sau Floralia, cum se numea în vremea
romanilor, se prăznuieşte în ultima duminică din Păresimi. În timpul romanilor, sărbătoarea era în
cinstea zeiţei Flora, protectoarea naturii, a florilor, dar creştinătatea a dat o nouă însemnătate acestei
sărbători, aceea de a vesti Învierea prin întâmpinarea cu ramuri de salcie şi palmier aşa cum fusese
primit Domnul Iisus Hristos la intrarea sa în Ierusalim, după învierea lui Lazăr.
Gorjenii întâmpină Floriile cu ramuri de salcie înmugurită ce reprezintă simbolul vieţii
reînviate. Conform tradiţiei, salcia este cinstită în această ultimă duminică dinaintea răstignirii
Mântuitorului deoarece atunci când Fecioara Maria a vrut să treacă un râu, o salcie s-a aplecat peste
ape, ca ea să poată trece. Maica Domnului a binecuvântat-o, să fie mereu plecată peste ape şi sfântă
de Florii.
În Gorj rămurelele de salcie sfinţită sunt puse la icoane sau la streaşina casei, în livezi sau
pomi pentru a proteja gospodăria de stihiile naturii. Grindina era alungată cu nuiele de răchită legate
în vie.
Alexandru Odobescu, în scrierile sale ne spune că oamenii luau ramuri de salcie din crâng,
la ieşirea de la slujba de Florii, fiindcă se considera că în această zi salcia este sfinţită (fapt
asemănător cu apa la Bobotează). Sărbătoarea Învierii Domnului este considerată cea mai
importantă dintre toate sărbătorile de peste an şi este al doilea praznic împărătesc cu dată
schimbătoare, primul fiind Duminica Floriilor, cel care vesteşte Minunea Învierii. Sărbătoarea
Paştelui este cea mai lungă dintre sărbători, ea fiind prăznuită trei zile.
Sărbătorile pascale sunt precedate de o serie de evenimente, cum ar fi patimile şi moartea
Domnului. Sărbătoarea Învierii Domnului reprezintă cea mai veche sărbătoarea creştină. Alături de
ziua de duminică (sărbătoarea săptămânală a creştinilor), Sfintele Paşti au fost sărbătorite încă din
epoca apostolică.
Data sărbătoririi Paştilor a creat controverse între partizanii diferitelor practici, a fost
aproape de a provoca divergenţe sau rupturi între unele Biserici (secolul al II-lea). Astfel, la
iniţiativa împăratului Constantin cel Mare s-a calculat data Paştilor folosind practica cea mai
generală şi anume, Paştile se vor serba întotdeauna duminica şi aceasta duminică va fi cea imediat
următoare lunii pline de după echinocţiul de primăvară.
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Data Paştilor depinde de două fenomene naturale: unul cu dată fixă, legat de mişcarea
soarelui - echinocţiul de primăvară (21 martie) – iar celălalt cu dată schimbătoare, legat de mişcarea
de rotaţie a lunii în jurul pământului - luna plină de după acest echinocţiu, este numită luna plină
pascală. Aceasta din urmă face ca data Paştilor să varieze în fiecare an.
Modul sărbătoririi Paştilor este unul de bucurie, fiind cea mai mare sărbătoare creştină care
stă la temelia credinţei şi a Bisericii creştine. Noaptea învierii la gorjeni este petrecută în biserici, în
priveghere şi rugăciune. Momentul Învierii este întâmpinat cu bucurie, cu slavă şi cântări pentru
Sfânta Jertfă şi cu multe lumini, semn al luminării duhovniceşti. Începând de la împăratul
Constantin cel Mare, se luminau nu numai bisericile în care se făcea slujba Învierii, ci şi casele
creştinilor, cu făclii înalte de ceară sau torţe aprinse, astfel încât noaptea Învierii era mai luminoasă
ca ziua. Acest obicei este păstrat de gorjeni care aduc acasă în Noaptea Învierii, lumânări aprinse.
Salutul între creştini, până la Înălţare este "Hristos a înviat!", la care se răspunde cu "Adevărat a
înviat!" Ziua Învierii este o zi de pace, de iertare, de sărbătoare şi prăznuire.
Învierea Domnului rămâne inima spiritualităţii ortodoxe, a creştinilor, prăznuită cu mare fast
în toate regiunile ţării. Este sărbătoarea care aminteşte de intrarea triumfală a Domnului în
Ierusalim, înainte de Patimi (Matei 12, 1-10; Ioan 12, 12-18). În zona Gorjului, legate de această
mare sărbătoare sunt şi câteva obiceiuri şi superstiţii şi anume: ouăle se vopsesc în roşu şi se aşează
într-un coş cu iarbă verde; în noaptea învierii, după primirea Sfintelor Paşti, se mănâncă peşte şi
leuştean pentru a fi sănătos tot anul; creştinii puneau în pragul uşii o brazdă de pământ cu iarbă
verde pentru a-i feri de rele; în săptămâna dinaintea Paştilor se curăţau pomi, se văruiau şi îngrijau
casele şi curţile, se primeneau aşternuturile pentru a primi sărbătoarea cu cinste şi curăţenie. Aceste
obiceiuri se păstrează şi astăzi, în special în satele gorjeneşti.

Bibliografie selectivă:
Brăiloiu, C. ( 2001). Sărbători şi obiceiuri - Oltenia - vol. 1, Editura Bucureşti
Pop, Mihai. (1979). Obiceiuri tradiţionale româneşti, Editura Univers, Bucureşti
Şerban, Alexandru Doru (2004) Credinţe, datini şi obiceiuri din Gorj, Editura Rhabon, Tg. Jiu
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Freamăt de Paşte

Lumini ce plâng în prospeţimea nopţii,
Şi suflete ce bat în lemnul greu al porţii,
Un coş de rugăciuni săltat de mâini plăpânde,
Lăsat cu-nchinăciune la suflete flămânde.

Omul cu aripi şi trup încrezător de şoim
E scuturat de fiare din blestematul somn.
Copii cu trup gingaş surâd de mângâiere
Şi-nchid cu plecăciune a lumii zvârcolire.

Pâques
Des lumières pleurant dans la sainte nuit,
Et l’âme opprimée frappant à la porte des cieux,
La main chétive et douce de l’enfant cueillit
Les prières qui soulèveraient l’homme pieux

Seul le faucon guérisse son aile percée,
Son âme soulagée quitte le sommeil du péché,
Le bonheur envahit son esprit qui sourit,
Le triste tortillement du monde est banni.
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Fêtes de Pâques en France

Selon la légende catholique, en France les cloches partent de Rome le jeudi saint et
reviennent le jour de Pâques, le lundi. Sur leur passage, elles éparpillent des œufs dans les jardins et
les maisons.
C’est alors l’occasion pour tous, petits et grands, de manger du chocolat, et cela sous
différentes formes : œufs, poules, cloches, poissons en chocolat. Les enfants se font une joie de
chercher ces trésors en chocolat et en sucrerie que leurs parents ont cachés avec soin.
La table d‘abondance est de mise, avec :
1. l‘agneau pascal, de chair ou de pâte,
2. le porc,
3. les œufs sous toutes les formes, omelettes, œufs durs colorés,
4. les gâteaux à base d‘œufs et soupes rousses.

Prof. Bengescu Otilia

COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TÂRGU-JIU
112… NATURA!

- 18 -

ŞCOALĂ, ELEVI, PROFESORI

GAZDE PENTRU EUROPENI

ASOCIAŢIA “EDUCAŢIA DE – A LUNGUL ÎNTREGII VIEŢI” (AELIV) este parteneră
într-un proiect Grundtvig Parteneriat pentru Învăţare cu ID / naţional: GRU – 11- P – LP – 130 –
GJ – PL şi ID / proiect: 2011-1-PL1-GRU06-19982 5. Proiectului AWAKE vizează: angajarea cât
mai eficientă a adulţilor 50+ în activităţi educaţionale”, „animarea nevoii de învăţare în rândul
persoanelor în vârstă”, „promovarea voluntariatului în rândul persoanelor 50+”, etc.
În perioada 21-23 martie 2013 COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU a fost gazda oaspeţilor
din ţările Uniunii Europene, participanţi la implementarea proiectului Aging With Active
Knowledge and Experienc / AWAKE.
AELIV în colaborare cu AJOFM Gorj şi IZGLĪTĪBAS INOVĀCIJU PĀRNESES CENTRS
de Jeglava în Letonia a prezentat „metode şi bune practici de formare în domeniul TIC pentru
adulţii 50 +”. AELIV are experienţă în dezvoltarea şi implementarea de programe educaţionale în
domeniul IT pentru adulţi, în ceea ce priveşte certificarea calificărilor (nivelurile 1, 2 şi 3) sau
dobândirea de competenţe IT.
Voluntari/traineri de la Colegiul Tehnic Nr. 2 au asigurat pregătirea a 37 de adulţi 50+ în
domeniul IT şi s-au implicat în organizarea celei de-a patra întâlniri, la nivel de ţară, a partenerilor
implicaţi în proiectul AWAKE.

Voluntari în echipa de proiect
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PE URMELE TIMPULUI ÎN NORDUL OLTENIEI
Proiect de parteneriat interdisciplinar
Avizat de MEN în Calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene 2013

PE URMELE TIMPULUI ÎN NORDUL OLTENIEI este un tip de proiect educaţional şi
concurs şi se încadrează în domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri. Perioada în care
proiectul se derulează este 15 noiembrie 2012 – 30 iunie 2013.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 46 de elevi din clasele IX-XII, coordonaţi de 14 cadre
didactice, iar beneficiarii indirecţi sunt ceilalţi elevi din colegiile participante la proiect, părinţii
elevilor, comunitatea locală şi reprezentanţi ai unităţilor partenere.
Partenerii Colegiului Tehnic Nr.2 în proiectul PE URMELE TIMPULUI ÎN NORDUL
OLTENIEI sunt: Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu, Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu,
Târgu Jiu, Muzeul Judeţean Aurelian Sacerdoteanu Vâlcea, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU
COLEGIUL NATIONAL
”TUDOR VLADIMIRESCU” TG-JIU

Drobeta Turnu Severin.
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului sunt:
A1. OBICEIURI ŞI TRADIŢII ÎN NORDUL OLTENIEI

CNTV

PARTENERI
Muzeul Judetean Gorj Alexandru Stefulescu
Muzeul Regiunii Portilor de Fier Drobeta Turnu Severin
Muzeul Jude?ean Aurelian Sacerdoteanu Vâlcea

A2. COLINDE ŞI COLINDĂTORI
A3. MUZEUL LA NOI ACASĂ
A4. SĂ GĂTIM OLTENEŞTE
A5. REDESCOPERIM VALORILE OLTENEŞTI
A6. CUNOSCĂTORI ŞI CONTINUATORI AI TRADIŢIILOR
Tema acestui proiect educaţional este una de actualitate în

Proiect educational
regional
2012-2013

condiţiile în care, în ultimii ani, România s-a confruntata cu mari schimbări la nivelul societăţii, iar,
datorită deschiderii graniţelor, un număr mare de români a ales să emigreze. Această emigrare se
poate datora schimbărilor la nivelul identităţii naţionale. Prin proiectul PE URMELE TIMPULUI ÎN
NORDUL OLTENIEI ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile româneşti, într-un context
socio-cultural în care mass-media promovează în rândul tinerilor împrumuturi din diverse culturi.
Scopul proiectului este cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor prin respectarea,
practicarea şi transmiterea lor generaţiilor actuale şi viitoare.
Obiectivele specifice proiectului
O1 Dezvoltarea cunoştinţelor elevilor despre tradiţiile şi obiceiurile locale
O2 Cultivarea sensibilităţii faţă de frumos, a sentimentelor de mândrie şi respect faţă de valorile
tradiţionale olteneşti
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O3 Stimularea potenţialului creativ al elevilor şi dezvoltarea abilităţilor practice prin participarea
la activităţile proiectului
O4 Promovarea în cadrul comunităţii a obiceiurilor şi tradiţiilor locale
O5 Dezvoltarea spiritului civic, a abilităţilor şi competenţelor sociale ale elevilor
O6 Dezvoltarea parteneriatului dintre cele şcoli, consolidarea colaborării între şcoală familie,
comunitate, în scopul creşterii calităţii educaţiei
Descrierea activităţilor
Prima activitate, A1. OBICEIURI ŞI TRADIŢII ÎN NORDUL OLTENIEI, s-a desfăşurat
la începutul lunii decembrie şi a vizat informarea beneficiarilor direcţi şi indirecţi, cu privire la
derularea proiectului. Au fost prezentate materiale Power point, referitoare la datini, obiceiuri,
tradiţii întâlnite în nordul Olteniei.
Cea de-a doua activitate, A2. COLINDE ŞI COLINDĂTORI, a avut caracter cultural,
urmărind familiarizarea elevilor cu obiceiurile şi tradiţiile locale, dezvoltarea identităţii culturale, a
sentimentului de apartenenţă şi de mândrie pentru locurile în care trăiesc, respectul pentru valorile
locale şi naţionale. Grupul ţintă a fost constituit din elevii de la clasele X E, X F şi XI C. Activitatea
a constat în:
1. Prezentarea obiceiurilor specifice sărbătorilor de iarnă din zona
Gorj, localităţile Stăneşti, Aninoasa, Baia de Fier (prezentare ppt);
2. Prezentarea unui program artistic de către elevi, cu obiceiuri de
iarnă din Gorj: piţărăii, colinde tradiţionale întâlnite în nordul
Olteniei, Steaua, Sorcova, Capra, în data de 11 decembrie 2012;
3. Răsplătirea colindătorilor, conform tradiţiei, cu colaci, mere şi nuci;
4. Prezentarea programului artistic în 18-19 decembrie 2012 la instituţiile locale din Tg. Jiu:
Primăria Tg. Jiu, Consiliul Judeţean, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, prilej cu care colindătorii
noştri au fost apreciaţi pentru modul în care s-au prezentat.
Cea de-a treia activitate, A3. MUZEUL LA NOI ACASĂ, a
constat în amenajarea unui muzeu cu obiecte tradiţionale olteneşti,
donate de cadre didactice şi elevi din şcoala noastră. În muzeu sunt
expuse costume populare olteneşti, obiecte de Ceramică de Horezu,
ţesături şi cusături olteneşti, obiecte tradiţionale de mobilier (pat,
scaun, masă, rafturi, poliţe), obiecte şi ustensile de bucătărie. Muzeul
este amplasat în Internatul de elevi, alături de Clubul Elevilor şi
Biblioteca şcolară, spaţii destinate activităţilor cultural-educative.
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Activitatea A4. SĂ GĂTIM OLTENEŞTE propune redescoperirea tradiţiilor culinare
româneşti din nordul Olteniei. Activitatea tematică s-a desfăşurat în data de 26 aprilie 2013 la
Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara.
Programul activităţii a fost variat:
1. Vizitarea Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj

Curtişoara – elevii au beneficiat, prin

parteneriatul încheiat, de vizitarea gratuită a muzeului, având totodată sprijinul ghidului din cadrul
muzeului. Elevii au vizitat ansamblul muzeistic, specific zonei Olteniei, o mare parte dintre ei
recunoscând că se află pentru prima dată în acest muzeu.
2. Concurs culinar cu preparate tradiţionale de post
Concursul culinar a fost pregătit minuţios printr-o documentare asupra
obiceiurilor culinare locale specifice perioadei de post. S-a realizat o
culegere de reţete olteneşti vechi care a fost folosită ca reţetar de către elevii
concurenţi.
Elevii au fost împărţiţi în patru grupe, şi, sub coordonarea şi
supravegherea cadrelor didactice, au preparat mâncăruri tradiţionale de post în conformitate cu
reţetele primite şi în condiţii similare timpurilor străvechi (foc la vatră, vase specifice pentru gătit şi
servit, etc). Au fost realizate următoarele preparate culinare: sarmale de post, fasole bătută, ciorbă
de legume, ciorbă de dragavei, mâncare de prune, mămăligă, varză călită, fiecare grupă realizând
câte două feluri de mâncare.
După realizarea preparatelor culinare, elevii şi-au expus produsele în faţa juriului, într-un mod cât
mai original şi în spiritul tradiţiilor locale, utilizând ca ornamente obiecte
specifice de artizanat, vase de pământ, flori de grădină, etc. O mare parte
dinte obiecte au fost aduse chiar de către elevi şi după activitate au fost
donate muzeului de istorie realizat în cadrul liceului.
Juriul a fost constituit din: reprezentanţii celor două colegii, ai Muzeului
Judeţean Gorj, ai presei locale. Reprezentanţii juriului au degustat şi au
apreciat foarte mult preparatele culinare realizate de către elevi, astfel
încât la finalul concursului toţi elevii au fost declaraţi câştigători şi au
fost premiaţi de către reprezentanţii muzeului şi ai mass mediei locale.
3. Seminar cu tema „Modul de viaţă în societatea tradiţională”
Reprezentanţii Muzeului Judeţean Gorj au susţinut în faţa elevilor o prezentare cu tema „Modul de
viaţă în societatea tradiţională”, urmată de un spectacol folcloric al unui rapsod popular,
reprezentant al Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu.
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5. Mediatizarea rezultatelor activităţii
Activitatea a fost mediatizată prin intermediul panourilor de promovare a proiectului PE
URMELE TIMPULUI ÎN NORDUL OLTENIEI. Elevii au purtat tricouri inscripţionate cu însemnele
colegiului. Acţiunea s-a bucurat de o prezenţă generoasă a presei locale: n-sat.tv, TV-SUD, Ziarul
„Vertical”. Profesorii şi elevii au fost intervievaţi cu privire la activitatea desfăşurată.
Activitatea A5. REDESCOPERIM VALORILE OLTENEŞTI, organizarea a două excursii
tematice. Prima s-a desfăşurat în data de 01 aprilie 2013 pe traseul Tg-Jiu – Horezu – Costeşti –
Râmnicu-Vâlcea – Bujoreni. La activitate a participat un număr de 24 elevi şi 9 cadre didactice.
Deplasarea s-a efectuat cu un autocar achiziţionat prin sponsorizare din partea părinţilor şi a
cadrelor didactice.
Au fost vizitate următoarele obiective turistice:
6. Mânăstirea Bistriţa
Mănăstirea Bistriţa, ctitorie a boierilor Craioveşti (Barbu, Banul Craiovei şi fraţii săi Pârvu
vornicul, Danciu armaşul şi Radu postelnicul), a fost zidită
între anii 1492-1494. Ea se află în satul Bistriţa aparţinând de
comuna Costeşti din judeţul Vâlcea, pe pitoreasca vale a
râului cu acelaşi nume. Mănăstirea Bistriţa adăposteşte
obiecte de o inestimabilă valoare (Clopotul donat de
Constantin Brâncoveanu, icoana făcătoare de minuni a
Sfintei Ana, picturile interioare manuscrise şi hrisoave cu
valoare istorică şi culturală – prima carte în limba română, Liturghierul, un manuscris a lui
Constantin Grămaticul din satul Corbeasa-Vâlcea, care atesta documentar că aici a funcţionat o
şcoală,

un vechi act românesc, datând din 1573,

o lucrare despre viaţa Sfântului Grigore

Decapolitul scrisă de Matei al Mirelor).
7. Atelierele de ceramică Horezu
Localitatea Horezu reprezintă unul dintre vechile centre de
olărit româneşti, unde se face ceramică smălţuită. Aici au
funcţionat ateliere de olărit pe lângă Curtea Domnească a
Ţării Româneşti unde se producea ceramică de lux în stil
bizantin. Atelierele de olărit produc vase de ceramică, în mod
tradiţional la roata olarului. Elevii au asistat la o demonstraţie
de realizare a obiectelor de ceramică la Atelierul de ceramică
Casa Paloş.
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8. Culele Măldăreşti
Complexul Muzeal Măldăreşti este organizat într-un cadru
natural pitoresc şi reuneşte Culele Greceanu, Duca, precum şi Casa
Memorială I.G. Duca, toate fiind monumente deosebite ale
arhitecturii româneşti. Ridicate de boieri olteni, ca măsură de
apărare împotriva ameninţării incursiunilor paşalelor de la Vidin şi Ada-Kaleh şi a cetelor de
haiduci care se înmulţiseră îngrijorător, culele au dăinuit până în zilele noastre, făcând dovada
rezistenţei lor.
9. Muzeul satului vâlcean Bujoreni – partener în proiect
Muzeul Satului Vâlcean şi-a conturat profilul său tematic încă din 1974
sub forma unui sat muzeu, menit să reconstituie pe o suprafaţă de 8 hectare,
imaginea funcţională a unei aşezări rurale tradiţionale, cu toate instituţiile sale
social-culturale.
În prezent muzeul este reprezentativ prin cele patru sectoare ale sale:
- Sectorul Gospodărie – locuinţa cuprinde un număr de 42 unităţi şi peste 12.000 piese muzeistice,
ilustrând structura gospodăriei, în funcţie de ocupaţiile tradiţionale.
- Sectorul Social – cultural al „monumentelor de utilitate publică” cuprinde o şcoală primară rurală
de la începutul secolului al XX-lea, din vremea lui Spiru Haret, un han de la sfârşitul secolului al
XIX-lea din satul Sălişte comuna Mălaia, o biserică din lemn, construită la 1785 şi transferată din
comuna Nicolae Bălcescu, un scrânciob din comuna Stoeneşti,
- Sectorul Meşteşuguri – tehnici populare prezintă procedeele şi tehnicile de prelucrare a unor
materii prime necesare pentru făurirea unor unelte, vase şi diferite obiecte de uz casnic, metodele
folosite pentru prelucrarea fibrelor vegetale şi animale sau tehnicile tradiţionale pentru obţinerea
unor produse animale şi vegetale.
- Sectorul Construcţiilor specializate – reprezentat prin câteva unităţi, ilustrând pe cele din hotarul
satului sau din zona montană: troiţe de drum, transferate din localităţile Govora-sat şi Feteni, fântâni
de hotar, stupine de albine, o stână transferată din muntele Smeurat, un conac de vie transferat din
comuna Fârtăţeşti, foişoare de pază etc.
Cea de-a doua excursie tematică este organizată în luna mai pe traseul Târgu Jiu – Drobeta
Turnu Severin – Herculane – Baia de Aramă.
1. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier – partener în prezentul proiect. În 1912 profesorul Al. Bărcăcilă
înfiinţează "Muzeul Istoric al Liceului Traian", care se va muta în 1926 în clădirea nou construită de
lângă castrul roman, clădire care încă de la început, trebuia să adăpostească şi un muzeu numit
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Muzeul de Istorie şi Etnografie din Turnu Severin. După 1945 muzeul creste în importanţă şi îşi
lărgeşte arealul de cercetare, fiind numit Muzeul Regiunii Porţilor de
Fier. La 15 mai 1972 s-a deschis muzeul în forma actuală, având două
secţii: istorie şi ştiinţele naturii, cu un acvariu în care sunt prezentate
specii de peşti dunăreni. Ulterior au mai fost create secţiile de
etnografie şi de artă. Expune piese din domeniile: ştiinţele naturii (fauna şi flora, acvariu pentru
fauna dunăreană şi peşti exotici), istorie – documente, arheologie, numismatică, etnografie (port,
ceramică, ţesături), artă plastică românească.
2. Castrul
Vestigiile Castrului roman Drobeta, Podul lui Traian şi Turnul lui Sever, se pot vedea şi astăzi. La
jumătatea sec.III carpii, distrug castrul, dar şi oraşul antic. Refăcut, la sfârşitul sec. al IV-lea, castrul
Drobetei suferă distrugeri provocate de goţi, iar la mijlocul sec. al V-lea, sunt consemnate alte
distrugeri importante provocate de huni. Castrul roman îşi încetează definitiv rolul de garnizoană în
anul 602 d.C., când triburile avare distrug multe aşezări romane de pe malul nordic al Dunării.
3. Podul lui Traian
A fost construit în numai trei ani (103-105) după planurile celebrului arhitect,
Apolodor din Damasc fiind considerat cea mai îndrăzneaţă lucrare inginerească
a antichităţii romane. Podul a fost ridicat pe 20 de piloni din blocuri de piatră,
fiind lung de 1.135 m, lat de 14,55 m şi înalt de 18,60 m, la capete având câte
un portal monument, ale căror relicve se văd pe ambele maluri ale Dunării.
4. Băile Herculane
Staţiune milenară menţionată sub denumirea „Ad aqua Herculi sacras ad Mediam”. Originea Băilor
Herculane se întinde pe o durată de aproape două milenii. Bazele staţiunii au fost puse în anul 102
d.Ch. de Împăratul Traian, romanii introducând cultul balnear preluat de la greci pe care apoi l-au
dezvoltat. Numele staţiunii de care este legat şi numele societăţii noastre, vine de la zeul Hercules,
fiul lui Zeus şi al frumoasei Elena, consemnat în mitologia romană ca patron al izvoarelor termale,
simbol al puterii şi al echilibrului între forţa fizică şi cea spirituală. Romanii au construit aici, la
Therme Herculi (Ad Aquas Herculi Sacras), temple, băi, monumente şi statui, închinate zeilor
Hercules Aesculap şi Hygieia. Atestarea documentară a staţiunii datează din anii 153 d.C.
Activitatea finală, A6. CUNOSCĂTORI ŞI CONTINUATORI AI TRADIŢIILOR constă în
valorificarea activităţilor proiectului prin desfăşurarea unui concurs interactiv cu elevii din grupul
ţintă din cele două şcoli partenere pe tematica proiectului.
Echipa de proiect
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, cunoscută şi îndrăgită în egală măsură, de profesori

şi elevi pentru oportunitatea colaborării cu instituţii de învăţământ preuniversitar din Europa, a fost
lansată în anul 2005 la iniţiativa Comisiei Europene, fiind coordonată de European Schoolnet.
Comunitate şcolilor din Europa reuneşte peste 200.000 de cadre didactice din peste 95.000 de şcoli,
numărul membrilor etwinning din ţara noastră fiind unul semnificativ, peste 12.500 de cadre
didactice din 5000 de şcoli, implicate în peste 5500 de proiecte europene.
Numărul de proiecte colaborative online pe platforma eTwinning este în continuă creştere, iar
parteneriatele oferă noi perspective de învăţare, dezvoltare

educaţională, profesională şi

instituţională.
Liceul nostru s-a alăturat acestei comunităţi din anul 2011, iar în acest an şcolar are în derulare
alte două proiecte, cu parteneri din Italia, Polonia, Grecia şi Belgia.

Primul proiect, Le grand écran qui nous transporte, nous divertit, nous instruit, a demarat
în octombrie 2012 şi oferă elevilor ocazia descoperirii, cunoaşterii şi promovării celei de-a şaptea
arte, cinematografia.
Dincolo de explorarea tezaurului cultural european al filmului, elevii au descoperit istoria
filmului naţional, reprezentanţi, cineaşti de succes la nivel internaţional, ecranizări premiate şi.....
cel mai important, gustul pentru arta cinematografică. Şi dacă la începutul călătoriei în lumea
cinematografiei nu le erau cunoscute nume şi simboluri precum Charlot sau Gopo, proiectul le-a
stârnit interesul şi pasiunea pentru regizori şi actori care au dat naştere unor personaje nemuritoare.
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Până în prezent au fost derulate următoarele activităţi:
•

Prezentarea partenerilor: descrierea instituţiei şi prezentarea grupului de elevi

•

Cinematografia de-a lungul timpului: realizarea unei retrospective – descriere/prezentare

•

Cinematografia alb-negru şi cinematografia modernă:

-

prezentarea unor actori/cineaşti celebri din ţările partenere;

-

prezentare/dezbatere din sfera profesională cinematografică: actori / regizori / costumieri /
ingineri lumină-sunet etc.;

-

descrierea filmului/actorului/rolului preferat;

-

replici celebre – transpunere/traducere/comentare;

-

realizarea unui interviu.

În momentul de faţă se lucrează la elaborarea unui glosar cu termeni ce ţin de domeniul
cinematografiei, crearea unui scenariu şi realizarea unui scurt metraj. La sfârşitul acestei luni, elevii
vor lua parte la ultima activitate din cadrul proiectului – vizionarea unor ecranizări într-o sală de
cinema – în urma căreia îşi vor descrie experienţa, îşi vor împărtăşi impresiile, vor prezenta
subiectul filmului vizionat şi vor participa la o dezbatere cu tema Sală de cinema clasică vs sală 3
D.

L'empreinte écologique et le développement durable, cel de-al doilea proiect, a început
în ianuarie 2013 şi se derulează până la sfârşitul anului şcolar. Tematica este una de actualitate şi
cercetarea întreprinsă de elevi are ca scop implicarea în problematica comunităţii europene şi
exerciţiul cetăţeniei active. În acest proiect sunt implicaţi elevi de la clasele de resurse naturale şi
protecţia mediului, iar primele acţiuni au vizat descrierea ecologică a mediului în care trăiesc,
identificarea surselor poluării, cunoaşterea conceptului de amprentă ecologică şi calcularea acesteia,
dezbateri pe tema dezvoltării durabile şi participarea la activităţi de ecovoluntariat.
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S-au realizat pliante în care s-au prezentat modalităţile în care în şcoala noastră sunt
implementate proiectele cu caracter ecologic, pornind de la personalizarea coşurilor de gunoi din
incinta şcolii şi până la proiectele internaţionale de voluntariat la care au participat profesorii alături
de elevi.

Italie
Belgique
Roumanie

Cele două proiecte se desfăşoară în limba franceză oferind astfel oportunitatea practicării
limbii într-un context real de comunicare, iar spaţiul etwinnig, prin complexitatea instrumentelor de
lucru puse la dispoziţia utilizatorilor, facilitează extinderea competenţelor digitale şi găsirea unor
noi oportunităţi de colaborare şi dezvoltare continuă.

Prof.Bengescu Otilia
Prof. Contraş Elena

Prof.Uscătescu Ramona
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Aprilie, 2013

Cea de-a treia reuniune din cadrul proiectului multilateral Comenius
The European teenagers between culinary tradition and fast food s-a desfăşurat în Turcia. Gazda
săptămânii de mobilitate a fost Liceul

YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ din Antalya, iar

delegaţiile ţărilor partenere au format un grup de 50 de persoane, elevi şi profesori din Italia,
Grecia, Spania, Polonia, Portugalia şi bineînţeles coordonatorul proiectului, echipa României.
FIRST DAY
Deschiderea oficială a săptămânii Comenius
în sala de ceremonii a liceului
Instituţia partenerilor este situată la 40 de km de
centrul oraşului şi face parte din corpul de elită al
liceelor, cu un procent de 10% elevi super dotaţi,
înscrişi

în

programul

special

al

Ministerului

Educaţiei şi peste 95% elevi absolvenţi acceptaţi în
universităţi. Atât elevii cât şi profesorii ne-au primit
cu deosebită ospitalitate şi prietenie, demonstrând un interes viu pentru cultura şi tradiţia oaspeţilor.
Programul zilei a cuprins şedinţe de lucru pe tematica proiectului şi a continuat cu vizitarea
unei fabrici de produse lactate (Yörükoğlu). Cu această ocazie am aflat că specialitatea locului
este ayranul , o băutură populară făcută dintr-un amestec de iaurt şi apă, aromatizat cu sare.
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SECOND DAY
Vizită culturală în Kaleiçi, centrul vechi al Antalyei. Un loc plin de istorie
care impresionează prin vestigiile arhitecturale în stil
bizantin şi roman. Atracțiile acestei zone sunt poarta
fortificată cu un turn cu ceas, moscheea Tekeli Mehmet
Pasa (construită în secolul XVIII), moscheea Selgiuc
Karatay, turnul Kesik Minare care si-a inceput existenţa
în secolul II e.n., ca templu roman. Poarta, construită în
onoarea Împăratului Hadrian, aflată în partea de est a
oraşului vechi Antalya, face parte din zidul antic ce
datează din perioadele romană şi elenă.
A urmat o plimbare cu yachtul pe Mediterană, probabil cea mai mare atracţie a copiilor din
toate echipele.

THIRD DAY
Ziua de miercuri a fost marcată de alte vizite culturale în zona de vest a Antalyei, printre
obiectivele turistice numărându-se Phaselis, Finke – ruinele oraşului Limira, Demre (Myra – cetate
a Regatului Lycia). În Demre ne-am oprit la amfiteatrul greco-roman, destul de bine conservat, iar
mormintele licyenilor săpate în stancă a fost cel mai impresionant lucru pe care l-am văzut vreodată.
A urmat Lykien unde am vizitat o biserică foarte veche, numită Sfântul Nicolae (acesta e
considerat ocrotitorul marinarilor, al copiilor, al celor nevoiaşi).
La fiecare din aceste vizite am fost însoţiţi de un ghid care ne-a prezentat detalii privind istoria
acestor locuri minunate.
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FOURTH DAY
Excursii culturale şi degustări de bucate tradiţionale în partea de est a Antalyei, Perge, Silon,
Aspendos, Side şi Manavgat. Perge este cunoscut in istorie ca fosta capitală a Pamphyliei Antice,
iar primele construcţii făcute de oameni pe acest teritoriu sunt aproximate in jurul anului 1500
înaintea erei noastre. Oraşul a cunoscut o perioada înfloritoare sub Alexandru cel Mare, la fel de
bine s-a dezvoltat şi în intervalul de după cucerirea romană.
Teatrul din Aspendos, nu departe de Perge stă cuibărit la poalele Munţilor Taurus. Aceasta
este cea mai bine conservată construcţie de gen din Asia Minor.

FIFTH DAY
Vineri s-a analizat activitatea derulată de-a lungul săptămânii, au fost reamintite termenele şi
sarcinile de lucru pentru fiecare şcoală parteneră, a fost discutat programul pentru următoarele
vizite, în special pentru următoarea mobilitate ce va avea loc în Spania, în luna septembrie.
A fost o săptămână frumoasă şi antrenantă, iar graţie spiritului organizatoric al echipei din
Turcia, am avut ocazia de a descoperi multe lucruri noi, am schimbat opinii şi impresii, am analizat,
comparat şi am concluzionat că în toată această diversitate lingvistică, culinară, vestimentară, există
totuşi multe puncte comune, iar cel mai important ar fi respectul pentru valorile naţionale.

Comenius team
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EDUCAŢIA ÎN CONTEXT EUROPEAN
SCRIEREA CREATIVĂ PE MARGINEA TEXTULUI LIRIC
– Studiu –
Onea Emilia Tatiana
Cuprins
I. Introducere
II. Textul liric – punct de plecare pentru dezvoltarea capacităţilor creativ artistice ale
elevilor
III. Concluzii
I. Introducere
Poezia constituie unul dintre sectoarele cele mai bogate ale literaturii pentru copii. Poezia
presupune armonie, dar şi observaţie, meditare, interpretare într-un mod artistic şi transmiterea unei
emoţii născută din această interpretare. Copiii au o anumită sensibilitate, o anumită dispoziţie
poetică, ce se dezvoltă treptat, pe măsură ce ei dobândesc cunoştinţe şi acumulează experienţă.
Pentru declanşarea emoţiei poetice trebuie găsite acele elemente specifice care o pot provoca.
Creaţii cu o muzicalitate perfectă, cu imagini clare şi simple, conţinând un joc al fanteziei, care dă
obiectelor şi fenomenelor valori poetice, poeziile găsesc ecouri în sufletul copiilor, aceştia reuşind
să le memoreze cu destulă uşurinţă.
Prin varietatea temelor, prin mijloacele specifice – elemente prozodice, figuri de stil, figuri
de construcţie, figuri retorice – poezia lărgeşte orizontul cognitiv, stimulează o serie de procese
intelectuale şi afectiv-voliţionale, dezvoltă gustul estetic, sensibilitatea şi imaginaţia creatoare.

II. Textul liric – punct de plecare pentru dezvoltarea capacităţilor creativ artistice ale elevilor
Ca dimensiune principală a personalităţii omului contemporan, creativitatea constituie o
problemă centrală a şcolii de azi. Orice subiect dispune de un potenţial creativ pentru că fiecare
subiect posedă o experienţă pe care o prelucrează mereu şi variabil, uzând de operaţii, tehnici şi
scheme mintale. Potenţialul creativ al elevilor urmează a fi dezvoltat prin diferite modalităţi, atât în
procesul de învăţământ cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare. Astfel copiii sunt îndrumaţi să-şi
imagineze, să admită idei, să orienteze aceste idei în direcţii noi, să caute conexiuni între date, să
asocieze. Printr-o comunicare generoasă între învăţători şi elevi, prin oferta cu care dascălul îi iese
în întâmpinare copilului, se pot realiza punţi trainice care să conducă la rezultate inedite.
Asigurarea succesului la învăţătură al copiilor în funcţie de potenţialul lor biologic şi psihic,
pe de o parte, şi depăşirea eşecului pe de altă parte, se prezintă ca obiective educaţionale de mare
complexitate în etapa actuală de dezvoltare a teoriei şi practicii pedagogice.
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La intrarea în şcoală, copilul posedă o gândire concret-intuitivă, rigidă, lipsită de supleţe şi
mobilitate. Dar, sub îndrumarea atentă şi permanentă a învăţătorului, prin efortul depus atât de
învăţător cât şi de elev, se fac paşi însemnaţi pentru educarea unei gândiri creatoare. Crearea unor
situaţii-problemă în timpul învăţării atrage de la sine o gimnastică a gândirii în vederea găsirii de
noi soluţii pentru problema pusă. Se dezvoltă astfel calităţi superioare ale gândirii: fluiditatea,
flexibilitatea, originalitatea, sensibilitatea.
Calitatea esenţială prin care este definită creativitatea este capacitatea proprie a spiritului
omenesc de a depăşi prezentul şi faptele liniar constituite şi de a descoperi printre ele realităţi noi.
Este nevoie aşadar de un nou tip de învăţare – învăţarea creativă, o formă specială a
învăţării şcolare. Activitatea creatoare presupune dezvoltarea tuturor proceselor intelectuale: spiritul
de observaţie, memoria, imaginaţia, gândirea.
Învăţarea creativă, fiind un complex atitudinal, se distribuie în mod diferenţiat de la copil la
copil, de la o grupă de vârstă la alta, pe o gamă largă de variabile. Ceea ce trebuie să reţinem este că
nu există copil dezvoltat normal intelectual care să nu fie înzestrat cu aceste capacităţi într-o
măsură mai mare sau mai mică şi ca aceste capacităţi să nu poată fi restructurate funcţional sau
optimizate pe calea unei influenţe educaţionale corespunzătoare.
Creativitatea constituie o problemă fundamentală a întregului proces instructiv-educativ din
clasele I-IV şi nu numai, în sensul că premisele ei native şi sociale trebuie cunoscute încă de la o
vârstă fragedă, atât cea individuală, în raport cu fiecare copil, cât şi la nivel de grup, pentru ca
învăţătorul să acţioneze în cunoştinţă de cauză prin cele mai eficiente modalităţi psihopedagogice şi
metodice. Persoanele cu un pronunţat potenţial creativ sunt puternic motivate prin curiozitate,
dorinţa de a realiza ceva deosebit, tendinţa de a se impune, de a se exprima; ele dispun de anumite
trăsături caracteriale şi voliţionale: simţ de răspundere, capacitate de a depăşi anumite obstacole,
baraje psihologice
Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa spontană către nou,
pasiunea pentru fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv-creativ pot fi ,,alimentate” şi
implicate efectiv, pot fi puse adecvat în valoare prin solicitări şi antrenamente corespunzătoare. În
acelaşi sens, atmosfera sau climatul psihosocial în care îşi desfăşoară copilul activitatea constituie
aspectul hotărâtor. Un rol important îl are şi un climat caracterizat prin deschidere şi stil relaxat de
muncă şi creaţie, prin asigurarea libertăţii de afirmare şi expresie independentă, prin recunoaştere şi
apreciere pozitivă, ca şi prin încurajarea şi promovarea efortului creativ.
Orele de limba şi literatura română oferă, prin conţinutul lor, diverse posibilităţi de stimulare
şi dezvoltare a creativităţii.
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Încă din clasa I, jocurile propuse, imaginile din etapa prealfabetară şi alfabetară precum şi
textele din etapa postalfabetară sunt momente prin care se cultivă creativitatea elevilor. Exerciţiile de
creare a unor texte literare cu temă, pe bază de imagini, cu ajutorul unor idei sau pe bază de întrebări
se pot aplica în cadrul orelor de limba şi literatura română încă din clasa I. Cunoştinţele de
comunicare oferă posibilitatea elevului să-şi exercite autocontrolul asupra propriilor elaborări orale
şi scrise. La unii elevi se va observa tendinţa de copiere a unor texte cunoscute, a ideilor unor colegi,
însă alţii se vor folosi de propria experienţă. Pentru dezvoltarea creativităţii cadrul didactic trebuie să
încurajeze elevii, să propună spre rezolvare exerciţii care exercită actul creativ cum ar fi: realizarea
unui text opus ca şi conţinut; crearea unui personaj cu trăsături opuse decât cele date în anumite
texte; schimbarea finalului unei opere; emiterea unei păreri despre o atitudine, acţiune; crearea unei
povestiri, versuri pe baza unor cuvinte; exerciţii de interpretare; alcătuire de texte cu titlu dat, cu
început dat, cu final dat, după imagini, texte libere, după benzi desenate, după un plan de idei, pe
baza unor cuvinte de sprijin, pe baza unui text încurcat, după un proverb sau grup de versuri;
exerciţii de creare de cuvinte pornind de la o silabă, schimbând poziţia literelor din cuvântul dat,
urmărind literele dintr-un careu, schimbând o literă cu alta, unind două cuvinte, sau prin eliminarea
unor litere şi silabe din cuvintele date; exerciţii de rimă, de construire de dialoguri între anumite
personaje; povestiri la timpul viitor. Acestea dezvoltă gândirea creativă şi anticipativă a elevilor,
conduc la cultivarea unor însuşiri motivaţionale precum curiozitatea şi dorinţa de a rezolva sarcini
noi. Învăţătorul trebuie să aibă o atitudine încurajatoare faţă de elevi, să-i aprecieze pozitiv
stimulându-le spontaneitatea şi iniţiativa, creând stări pozitive necesare pentru antrenarea acestora în
rezolvarea sarcinilor şi pentru reuşita deplină în activitate. Şezătorile şi medalioanele literare cultivă
creativitatea, dezvoltând gândirea creativă şi capacitatea de exprimare. Compunerile şcolare
reprezintă cel mai generos prilej de valorificare a experienţei de viaţă, de manifestare a imaginaţiei
creatoare a elevilor. Pentru a putea să realizeze o compunere liberă, elevii trebuie să fie pregătiţi şi
obiectivul poate deveni posibil numai ca rezultat al unei activităţi creatoare. În elaborarea unei
compuneri, redactarea este actul creativ cel mai semnificativ.
Limba şi literatura română urmăreşte, concomitent cu constituirea receptivităţii estetice, şi
dezvoltarea spiritului creator ce presupune formarea receptivităţii creatoare, dezvoltarea capacităţii
de a restructura unitar într-o viziune proprie, elemente decupate din lectura unei opere, dar şi
dezvoltarea mijloacelor de autoexprimare, cultivarea expresiei artistice. Literatura în general şi
textele lirice în special contribuie la dezvoltarea sensibilităţii micilor cititori, ajutându-i să descopere
frumosul, să dorească să trăiască în prejma lui şi să-l creeze. Alain Duchesne şi Thierry Legnay, în
Petite fabrique de littérature, Editions Magnard, 1987 susţin ideea că un bun cititor este cel care
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învaţă el însuşi să scrie, nu neapărat pentru a deveni scriitor, ci pentru a înţelege mai bine
,,meşteşugul scrisului” şi a se apropia de textul literar ,,în cunoştinţă de cauză”.
Creativitatea poate fi socotită o expresie a personalităţii, dar aceasta nu exclude, ci presupune
activităţi îndelungate şi eforturi deosebite.
Indiscutabil, cultivarea spiritului creativ al elevului depinde în mare măsură de capacitatea
dascălului de a crea o atmosferă propice procesului de învăţământ. El este mijlocitorul dintre copil şi
lumea înconjurătoare, deschide posibilităţi de dobândire a unei experienţe proprii, sprijinindu-i în
ordonarea şi sistematizarea cunoştinţelor. Produsul de bază în educarea creativităţii este activitatea
independentă care se poate pune în practică la toate obiectele de studiu. Angajarea sistematică a
elevilor în operaţii de analiză, sinteză, generalizare asigură o gândire creativă, flexibilă.
Eficienţa creativităţii la elevi este dependentă de pregătirea ştiinţifică şi pedagogică a
educatorului, de priceperea lui de a organiza în mod judicios activitatea elevilor, de a subordona
totalitatea mijloacelor didactice obiectivelor propuse.
Pentru a susţine cele afirmate mai înainte, supunem atenţiei câteva strategii care valorifică
potenţialul textului liric în dezvoltarea capacităţilor creativ - artistice ale elevilor.
a) ÎN ZIUA DE PAŞTE, de Elena Farago
Metoda „diamantul”
Cuprinde 9 întrebări şi presupune 9 răspunsuri:
- primul răspuns se dă într-un cuvânt;
- al doilea...................... în 2 cuvinte;
- al treilea..................... în 3 cuvinte;
- al patrulea ................ în 4 cuvinte;
- al cincilea ................. în 5 cuvinte;
- al şaselea ................... în 4 cuvinte;
- al şaptelea ................. în 3 cuvinte;
- al optulea................... în 2 cuvinte;
- al nouălea.................. în 1 cuvânt.
Răspunsurile pot fi în cuvinte sau versuri, pe care elevii „le caută” în poezia deja memorată.
De obicei, la ultima întrebare, se apelează la ceea ce simt ei, la sentimentele lor faţă de eveniment.
1. Despre ce sărbătoare este vorba în poezie? (un cuvânt)
2. Ce fac copiii în ziua de Paşti? (2 cuvinte-verbe, din poezie)
3. Ce sărbătoresc creştinii la Paşti? (vers din 3 cuvinte)
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4. Ce ciocnesc la masă copiii cei cuminţi? (vers din 4 cuvinte)
5. Scrie versul din 5 cuvinte în care se spune cum sunt copiii în ziua de Paşti.
6. Versul din 4 cuvinte: Care copii îi sunt dragi lui Hristos?
7. Cu cine ciocnesc copiii ouăle? (sunt 3 cuvinte dintr-un vers)
8. Ce dau copiii în ziua de Paşti săracilor? ( 2cuvinte)
9. Ce simţi în ziua de Învierea Domnului?

Lucrarea în final ar putea să arate astfel (dar pot fi mici diferenţe):
Paştele
ciocnesc, cântă
Învierea lui Hristos
Ouă

roşii

şi

pestriţe

Toţi copiii azi sunt darnici
Cei cu sufletul milos
cu iubiţii părinţi
cozonaci, ouă
bucurie.

b) Metoda ,,cvintetului”
1. Pe prima linie se scrie tema poeziei. Aici, PAŞTELE.
2. Scrie 2 cuvinte – însuşiri, adjective – care se referă la sărbătorile de Paşti.
3. Scrie 3 verbe specifice Paştilor.
4. Scrie o propoziţie despre Paşti (alcătuită din 4 cuvinte).
5. Scrie un cuvânt, „cuvânt-oglindă” pentru cuvântul PAŞTELE (de pe prima linie). Să fie
cuvântul cel mai potrivit, specific sărbătorilor de Paşti.

................................
......................
.......................

......................

......................... .....................

.......................... ....................... ..................... ......................
....................................
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a) Acrostihul:
Scrieţi un cuvânt cu literele una sub alta, majuscule. Completând cu cuvinte întregi, obţineţi
un acrostih. Poate reuşiţi să-l faceţi în versuri.
Ex.: Ciocârlia cântă iar
Anunţă zilele senine
Râd florile de nenufar
Tresar sub zumzet de albine:
E vară şi-i atât de bine
d) Explicaţii false şi rimate: De ce e pomul verde?/ Fiindcă nu mă crede.
De ce încălzeşte soarele? / Fiindcă nu-l dor picioarele.
De ce e pâinea caldă? / Fiindcă a fost la scaldă.
e) Tudor Arghezi născoceşte câte o ghicitoare pentru fiecare literă a alfabetului:
Cine vine mândru şi călare

Urechile au crescut

Şi nici cal măcar nu are?

Pe măgarul nevăzut.

(M)

(V)

Inventaţi voi alte ghicitori pentru fiecare literă a alfabetului.
f) Şarade
Fiecare şaradă este alcătuită din trei definiţii. Una pentru prima parte a cuvântului,
alta pentru a doua parte şi încă una pentru cuvântul întreg:
Are valuri, mică nu-i (mare)
Stă la gâtul orişicui (şal)
Are grade dumnealui! (mareşal)
Compuneţi şi voi definiţii şaradă pentru:
ani-mal, caş-caval, etaj-eră, sur-priză, stil-ou, par-fum, mi-ros, par-care, zi-dar.
g) Luaţi la întâmplare o strofă dintr-o poezie studiată. Transcrieţi-o pe o foaie de hârtie.
Tăiaţi strofa în două. Încercaţi cu colegul de bancă să completaţi fiecare jumătatea lui, însă nu cu
adevăratele cuvinte lipsă. Cel care alege prima jumătate are de rezolvat problema rimelor. Cel care
alege jumătatea a doua, trebuie să găsească alte cuvinte care să se potrivească logic cu versurile gata
rimate.
h) Alegeţi, din operele studiate, comparaţiile care vă plac în mod deosebit. Găsiţi pentru
fiecare alte două-trei variante, fără a trăda sensul comparaţiei de pornire:
Fulgii zbor, plutesc în aer... ca un roi de fluturi albi
nişte flori de cireş
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nişte planoare miniaturale
nişte paiete de spumă
puful de păpădie.
III. Concluzii
Scopul literaturii în perioada şcolarităţii este acela de a forma progresiv un tânăr cu o
cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi
să interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la
frumosul din natură şi la cel creat de om şi, în viitor, să poată continua procesul de învăţare în orice
fază a existenţei sale.
Textele lirice, prin conţinutul lor, participă la dezvoltarea unor capacităţi intelectuale,
imaginative şi motivaţionale, latura afectivă menţinându-se, pe tot parcursul lecturii, constantă.
Prin textele lirice, copiii descoperă frumuseţea şi expresivitatea limbii române, îşi
îmbogăţesc vocabularul, înţeleg sensurile de bază şi sensurile figurate ale unor cuvinte, îşi însuşesc
structuri gramaticale pe care le pot folosi, ulterior, în exprimarea proprie.
Cultivarea gustului pentru frumos, pentru estetic nu poate avea
loc decât printr-un amplu proces de inserţie în lumea poeziei.
Adevărate comori ale sufletului, poeziile, menţin o adeziune afectivă
faţă de tot ce e mai frumos, mai curat şi inedit în această lume.
Lectura lor creează copiilor emoţii puternice, modelează trăsături de
caracter, îi conduce spre judecăţi şi atitudini morale, le dezvoltă
gândirea, memoria, limbajul imaginaţia, sensibilitatea.
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ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE
Prof. Camelia MĂNESCU,
Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu
What is a global language ?
"Global English" in a sociolinguistic context refers almost literally to the use of English as a
global language. It means a common language for the world. A language achieves a genuinely
global status when it develops a special role that is recognized in every country. Having such a
status, the global language has to be of a great importance, influencing all the domains of the human
activity in the world. For example English dominate such fields as the media, foreign language
teaching, business etc.
English is present on every continent. In over 60 countries it is used officially and it is
prominent in 20 more. Today about 400 million people speak English as their mother tongue or first
language. Over 50 million children study English as an additional language at primary level and
over 80 million study it at secondary level. English we know is derived from the language of the
Angles, Saxons and Jutes. Until the early 1600s only a few million people spoke English. Today,
we will acknowledge that English is sweeping the planet's physical, economic, cultural and cyber
space. Hollywood, Microsoft, Coca-Cola, the hegemony of the American empire in the world
battered by two global wars - English is the language of pop-culture, of tourism, of markets and
trade, of the Internet. English encompasses more than just a convenient means of communication
among the globe's denizens; it's an ideological movement1. What does itmean to say that a language
is a global language? A language achieves a genuinely global status when it developsa special role
that is recognized in every country. Such a role will be most evident incountries where large
numbers of the people speak the languageas a mother tongue – in the case of English, this would
mean the USA, Canada, Britain, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa, several Caribbean
countries and a sprinkling of other territories. Such a language is often described as a ‘second
language’, because it is seen as a complement to a person’smother tongue, or ‘first language’. The
role of an official language is today best illustrated by English, which now has some kind of special
status in over seventy countries, such as Ghana, Nigeria, India, Singapore and Vanuatu. Secondly, a
language can be made a priority in a country’s foreign-language teaching. English is now the
language most widely taught as a foreign language – in over 100 countries, such as China, Russia,
Germany, Spain, Egypt and Brazil – and in most of these countries it is emerging as the chief
foreign language to be encountered in schools.
1

Crystal, David, 2003, English as a Global Language. Second Edition. Cambridge. Cambrige, p.2
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Why a language becomes a global language has little to do with the number of people who
speak it. It is much more to do with who those speakers are. Latin became an international language
throughout the Roman Empire, but this was not because the Romans were more numerous than the
peoples they subjugated. They were simply more powerful. And later, when Roman military power
declined, Latin remained for a millennium as the international language of education, thanks to a
different sort of the ecclesiastical power of Roman Catholicism2. There is the closest of links
between language dominance and economic, technological, and cultural power, too, and this
relation ship will become increasingly clear as the history of English is told. Without a strong
power-base, of whatever kind, no language can make progress as an international medium of
communication. A language has traditionally become an international language for one chief
reason: the power of its people – especially their political and military power. The explanation is the
same throughout history. The history of a global language can be traced through the successful
expeditions of its soldier/sailor speakers. And English has been no exception. But international
language dominance is not solely the result of military might. It may take a militarily powerful
nation to establish a language, but it takes an economically powerful one to maintain and expand it.
By the beginning of the nineteenth century, Britain had become the world’s leading
industrial and trading country. By the end of the century, the population of the USA (then
approaching 100 million) was larger than that of any of the countries of western Europe, and its
economy was the most productive and the fastest growing in the world. British political imperialism
had sent English around the globe, during the nineteenth century, so that it was a language ‘on
which the sun never sets’3. During the twentieth century, this world presence was maintained and
promoted almost single-handedly through the economic supremacy of the new American
superpower. Economics replaced politics as the chief driving force. And the language behind the
US dollar was English. The prospect that a lingua franca might be needed for the whole world is
something which has emerged strongly only in the twentieth century, and since the 1950s in
particular. The chief international forum for political communication – the United Nations –dates
only from 1945. Since then, many international bodies have come into being, such as the World
Bank (also 1945), UNESCO and UNICEF (both 1946), the World Health Organization (1948) and
the International Atomic Energy Agency (1957). In 1945, the United Nations began life with 51
member states. By 1956 this had risen to 80 members. But the independence movements which

2
3

Crystal, David. Op. cit. p. 6
Idem. p. 29
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began at that time led to a massive increase in the number of new nations during the next decade,
and this process continued steadily into the 1990s, following the collapse of the USSR. There were
190 member states in 2002 – nearly four times as many as there were fifty years ago. The language
has penetrated deeply into the international domains of political life, business, safety,
communication, entertainment, the media and education. The convenience of having a lingua franca
available to serve global human relations and needs has come to be appreciated by millions. Several
domains, as we shall see, have come to be totally dependent on it – the computer software industry
being a prime example. As a result, when new technologies brought new linguistic opportunities,
English emerged as a first rank language in industries which affected all aspects of society – the
press, advertising, broadcasting, motion pictures, sound recording, transport and communications4.
The present-day world status of English is primarily the result of two factors: the expansion
of British colonial power, which peaked towards the end of the nineteenth century, and the
emergence of the United States as the leading economic power of the twentieth century. It is the
latter factor which continues to explain the world position of the English language today. The US
linguist Braj Kachru has suggested that we think of the spread of English around the world as three
concentric circles, representing different ways in which the language has been acquired and is
currently used. Although not all countries fit neatly into this model, it has been widely regarded as a
helpful approach. The inner circle refers to the traditional bases of English, where it is the primary
language: it includes the USA, UK, Ireland, Canada, Australia and New Zealand. The outer or
extended circle involves the earlier phases of the spread of English in non-native settings, where the
language has become part of a country’s chief institutions, and plays an important ‘second
language’ role in a multilingual setting: it includes Singapore, India, Malawi and over fifty other
territories. The expanding or extending circle involves those nations which recognize the
importance of English as an international language, though they do not have a history of
colonization by members of the inner circle, nor have they given English any special administrative
status. It includes China, Japan, Greece, Poland a steadily increasing number of other states. In
these areas, English is taught as a foreign language.
English as a Global language is not merely an international language, that Global
Englisheven as an international language represents a totally new phenomenon inhuman history.
The world has seen quite a few international languages in the past, but not anything like English.
The uniqueness of English as an international language is not merely a matter of scale. Global

4

Mc. Arthur, Tom, 1998, The English Language. Cambridge. Cambrige University Press, p. 119
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English is a distinct and new phenomen on with a dynamism and a logic of its own. English
has become an ideological movement and it has already grown to be independent of any form of
social control5. The English Language is the single linguistic support of the democracy expansion in
the world.
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CALCULATORUL ÎN VIAŢA UNUI COPIL
Pătruţ Felicia, Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg. Jiu

Copiii de azi cresc practic cu un calculator în
casă. Ce facem însă noi părinţii ca acesta să nu devină
singura sursă de învăţare şi educaţie pentru ei? În ultimii
ani, calculatorul a devenit un obiect tot mai des întâlnit
într-o casă. Ştiri, vreme, sport, informaţii medicale, jocuri prin internet au devenit tot mai accesibile
şi tot mai mulţi adulţi le preferă.
Toate aceste oportunităţi le extindem şi le transmitem şi copiilor, uneori fără să ne dăm
seama. Le arătăm cât de convenabil este un calculator şi omitem uneori să-i îndrumăm să treacă
prin procesul de învăţare clasic (ex. aranjarea cuburilor sau construcţiile LEGO, beţişoare de
numărat, cărţi de colorat şi desenat, scrierea de mână etc.). În ultimii ani, calculatorul este un obiect
tot mai des întâlnit într-o casă, o prezenţă incontestabilă în viaţa oamenilor.
Majoritatea copiilor din ziua de astăzi învaţă mai întâi să folosească mouse-ul, înainte să ştie
cum să ţină un creion în mână; joacă jocuri la calculator în loc să coloreze; ascultă poveşti audio, în
loc să le citească.
Unul dintre efectele petrecerii unui timp îndelungat în faţa monitorului, este faptul că cei
mici nu mai interacţionează cu cei din jur, nu vor învăţa să-şi împartă lucrurile, să-şi aştepte rândul
şi uneori nu vor cunoaşte lucruri de bază, simple, precum bunele maniere.
Un alt efect, poate cel mai grav, este transformarea copiilor în ţinte uşoare pentru persoanele
cu anumite probleme psihice. De cele mai multe ori, copiii nu îşi dau seama de acest lucru şi pot fi
atraşi în capcane. Un timp prea îndelungat în faţa calculatorului poate duce la confundarea realităţii
cu virtualul.
Folosit cu măsură, calculatorul ne este un bun prieten. Iată câteva din avantajele utilizării
calculatorului de către copil:
- învaţă să caute şi să utilizeze informaţia, folosind mai multe surse;
- îşi îmbogăţeşte cunoştinţele cu informaţii din domenii variate;
- cele mai multe jocuri dezvoltă viteza de reacţie, gândirea logică,
spiritul competitiv;
- poate învăţa prin joc culorile, cifrele, literele, figurile şi formele geometrice, etc.;
- se familiarizează cu utilizarea tehnicii informaţionale.
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Pentru o dezvoltare armonioasă fizică şi psihică, copiii au nevoie să îşi petreacă timpul
lecturând o carte sau o revistă, plimbându-se în aer liber, practicând un sport. Urmărirea unui film
de animaţie, a unui alt program TV sau petrecerea timpului liber în faţa calculatorului sunt activităţi
sedentare fiind factori determinanţi ai obezităţii, dar mai ales poate crea dependenţă. Unii copii
învaţă să scrie şi să citească cu jocuri de calculator mai degrabă, în loc să folosească mai întâi cărţi
cu imagini şi cuvinte corespunzătoare fiecărei vârste. Încet, tradiţiile se rup şi calculatorul devine
unul din elementele principale în procesul de învăţare pentru un copil. Mulţi părinţi preferă să
cumpere jocuri educative pentru calculator în loc să opteze pentru jocuri tradiţionale şi cărţi de
colorat sau cu imagini în relief. Părinţii lasă procesul de învăţare în seama calculatorului şi petrec
tot mai puţin timp alături de copii.
Utilizarea calculatorului pendulează mereu între ameninţări şi beneficii. Copiii care-l
folosesc sunt mai inteligenţi, după cum spun statisticile. Cei care ştiu să folosească foarte bine un
calculator au avantajul, în viitor, de a-şi găsi un serviciu în domeniu mult mai uşor şi se adaptează
repede schimbărilor tehnologice. În unele ţări unde tehnica digitală este avansată, dacă un copil
pierde o zi de şcoală, el poate găsi lecţiile şi temele din ziua respectivă publicate pe internet.
Părinţii care îşi supraveghează copiii când aceştia utilizează calculatorul pot fi mai liniştiţi
că aproape totul este în siguranţă. Calculatorul face parte din valul viitorului, dar tehnicile vechi de
învăţare şi educaţie nu trebuie uitate sau date deoparte. Un copil trebuie să interacţioneze fizic cu
alţi oameni şi nu trebuie să înveţe absolut totul la calculator.
Există anumiţi factori care ar trebui luaţi în considerare când decizi să aduci un calculator
în viaţa copilului.
Când are nevoie copilul de propriul calculator?
Un copil mai mic de 10 ani poate împărţi calculatorul împreună cu părinţii. Un copil care
foloseşte des calculatorul familiei pentru a-şi rezolva temele - începând cu clasa a 7-a sau a 8-a de
multe ori - poate beneficia de un calculator propriu. Nu cumpăra un calculator prea devreme, ca
acesta să crească cu el. Când copilul va mai creşte şi va dori să-l folosească s-ar putea ca softwareul să fie depăşit şi viteza mult prea mică pentru utilizare.
Ce ar trebui să ştiu despre conţinutul unui joc de calculator pentru copii?
Mai întâi trebuie să cunoşti despre ce anume este vorba în joc şi ce caractere/personaje sunt
implicate în el şi care le sunt reacţiile. Comportamentul lor este conform cu ceea ce crezi că este
normal să vadă copilul tău? Elementele pe care este construit jocul sunt prea intense (prea multă
acţiune) pentru copil? Singurul mod prin care poţi depista acest lucru este să joci tu jocul mai întâi,
de la un capăt la altul şi toate variantele pe care le are.
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Clasificarea jocurilor după vârsta utilizatorilor poate să îţi ofere informaţii generale, dar
numai tu eşti în măsură să decizi dacă într-adevăr jocul este conform cu vârsta copilului. De
asemenea, acordă o atenţie deosebită reclamelor incluse de anumite companii în jocurile pe
calculator sau cele video prezente pe piaţă. Produse comerciale de genul cerealelor sau dulciurilor
sunt transformate în personaje ale unui astfel de joc. Fii atent la mesajul pe care aceste personaje îl
transmit copilului.
Ce limite ar trebui să impun în folosirea calculatorului şi a jocurilor video?
Este un lucru bun ca în jurul tehnologiei să existe reguli impuse de părinţi, dar nu există nici
un număr magic al minutelor alocate jocului. Părinţii trebuie să-şi evalueze proprii copii şi
comportamentul lor înainte de a stabili reguli. Dacă un joc pe calculator sau video duce la un
comportament agitat, violent, atunci trebuie stabilită o limită de timp sau o regulă care să
restricţioneze utilizarea acestuia înainte de culcare. Dacă îţi faci probleme să expui copilul unui joc
mult prea violent pentru vârsta lui, nu uita să-l verifici personal înainte de a i-l pune la dispoziţie.
Odată ce stabileşti limite atât de timp, cât şi asupra tipului de joc pe calculator sau video, asigură-te
că toţi adulţii prezenţi în viaţa copilului, inclusiv bunici sau bone, cunosc aceste reguli şi le acceptă.
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ÉTUDE SUR L’ENTRETIEN DE LA MOTIVATION EN CONTEXTE SCOLAIRE
Prof. Contraş Elena-Marinela,
Colegiul Tehnic Nr.2, Tg-Jiu
C’est un fait bien connu que la motivation correspond à ce que l’on veut faire, contrairement à
la compétence qui correspond à ce que l’on sait faire. Pour Joseph Nuttin, «la motivation c'est
l'aspect dynamique et directionnel du comportement.» Elle désigne «l’ensemble des mécanismes
biologiques et psychologiques qui permettent le déclenchement de l’action, l’orientation, l’intensité
et la persistance.» De ce point de vue, on distingue deux grands types de motivation:
- la motivation intrinsèque «dépend de l’individu lui-même. L’individu se fixe ses propres objectifs,
construit des attentes, et le renforcement est obtenu par l’atteinte des objectifs qu’il s’est lui-même
fixé.»
- la motivation extrinsèque est «provoquée par une force extérieure à l’apprenant, c’est-à-dire
lorsqu’elle est obtenue par la promesse de récompenses, ou par la crainte de sanctions venant de
l’extérieur.»
Pendant les dernières décennies, le concept de motivation a également fait l’objet de
nombreuses recherches en contexte scolaire. Pour Bernard André, motiver, c'est «créer des
conditions de travail permettant à l'élève de passer de son impuissance apprise à un engagement de
qualité dans les activités qui lui sont proposées. L'élève n'arrive pas «neutre» devant
l'apprentissage.» Il est important de considérer la motivation comme un processus dynamique et
non comme un état permanent, figé ou encore une caractéristique individuelle. Face à l’apprenant,
l’enseignant est donc en mesure d’agir. Quant à Rolland Viau, «la motivation est un état dynamique
qui a ses origines dans la perception qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui
l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre
un but.» L'ouvrage intitulé «Motivation et réussite scolaire» et rédigé par Alain Lieury et Fabien
Fenouillet s'adresse à la fois à des psychologues débutants ou avertis, à des pédagogues et à des
éducateurs. Écrit dans un style simple, moderne, il est conçu pour fournir aux lecteurs un corpus de
connaissances scientifiques ayant trait à la motivation: l'un des facteurs susceptibles de contribuer à
la réussite scolaire. Il faut tout de suite indiquer que les auteurs, en fournissant des exemples de la
vie courante, en indiquant de possibles applications pédagogiques des recherches menées en
psychologie.
On ne saura trop souligner l'extrême importance de la motivation des apprenants, alors que
beaucoup se retrouvent au lycée sans vraiment savoir pourquoi ils sont là, sans avoir de projet de
vie.
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Pour motiver les apprenants, il suffit de pratiquer une pédagogie de la réussite, ou en d’autres
termes, organiser des situations d’apprentissage dans lesquelles les élèves font fréquemment
l’expérience du succès. En contexte scolaire, le monde conçu comme satisfaisant c’est l’objectif
pédagogique. Le rôle de cet objectif est de poser un problème qui ait du sens pour l’élève en rendant
le monde perçu comme insatisfaisant. Par ailleurs, pour entretenir la motivation durant toute une
séance, il est important de découper cette séance en «micro objectifs» afin de faire prendre
conscience à l’élève que ses efforts sanctionnés par des succès le font progresser vers l’objectif
final. Pour compléter cet étude, il faut aussi parler de l’approche sociocognitive développée par
Rolland Viau. Selon lui, la motivation d’un élève naît de l’interaction entre ses perceptions et des
facteurs externes liés à sa vie personnelle, à la société, à l’institution scolaire et enfin à la classe. Si
l’enseignant a peu de contrôle sur les trois premières catégories de facteurs, il est responsable des
facteurs liés à la classe. Dès lors, ces facteurs tels que les activités proposées en classe, les modes
d’évaluation utilisés par l’enseignant ou encore l’enseignant lui-même peuvent influencer la
motivation des élèves.
Une possible solution pour motiver les apprenants de nos jours serait l’internet. Son usage est
fortement valorisé socialement et l’image professionnelle qui accompagne l’informatique produit un
sentiment de fierté, tant chez les enseignants que les apprenants.
Posséder l'information, c'est posséder le pouvoir. Les enseignants de langue utilisent l'Internet
pour eux-mêmes, mais aussi dans les classes. L'Internet represente une aide dans l'enseignement des
langues. Les professeurs n'ont pas été insensibles aux possibilités nouvelles qu'offre l'Internet, à la
fois pour la recherche documentaire - qu'elle soit effectuée par eux-mêmes ou par leurs élèves - et
pour une manière nouvelle de communiquer. Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, des
expériences ont été faites, des comptes-rendus ont été publiés et les premiers articles de réflexion
pédagogique voient le jour. Pour le
professeur

de

langue,

le

recours

à

l'Internet peut prendre des formes très
diverses: la recherche de renseignements
et de documents de tous genres, de textes
de référence, d'articles de presse, d'idées
de

débat,

d'informations

touristiques

(lieux, hôtels, visites guidées, voyages
organisés), de renseignements culturels,
historiques, etc; la participation à des
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forums de discussion, la recherche de cours et d'activités linguistiques en tous genres, la lecture de
documents de réflexion didactique sur les emplois de l'Internet en cours de langue.
L'Internet est un excellent outil de préparation de la classe et de recherche documentaire
pour les enseignants mais peut-il devenir un moyen d'apprentissage pour les élèves? Notre
expérience d'enseignants de langue rappelle que si cela peut être vrai pour quelques élèves, la
presque totalité a besoin d'apprendre à se servir de ce nouvel outil, et d'être guidée dans les activités.
Les innovations pédagogiques comme le recours au document vidéo, au multimédia et à l'Internet,
outre qu'elles permettent de faire acquérir une certaine maîtrise des nouveaux outils de
communication, ravivent la motivation des élèves pour l'apprentissage des langues, surtout quand
celles-ci, ont la réputation d'être assez difficiles.
La dynamique motivationnelle d’un élève en situation d’apprentissage scolaire naît de trois
de ses perceptions: la perception qu’il a de l’activité pédagogique, la perception qu’il a de sa
compétence à l’accomplir et la perception qu’il a du contrôle sur celle-ci. Pour décrire
succinctement ces trois perceptions, la perception de la valeur d’une activité est le jugement qu’un
élève porte sur l’intérêt et l’utilité d’une activité pédagogique en fonction des buts qu’il poursuit. La
perception de sa compétence est une autoévaluation, l’élève juge sa capacité à accomplir de
manière satisfaisante une activité qu’il n’est cependant pas certain de réussir. Quant à la perception
de contrôlabilité, elle rend compte de la perception qu’à l’élève du contrôle qu’il exerce sur le
déroulement d’une activité et sur ses conséquences.
L'Internet apporte une source supplémentaire de motivation. Si l’apprenant utilise l'Internet
pour faire part de ce qu'il pense, l'effort qu'il fait pour s'exprimer dans la langue cible prend
vraiment tout son sens. Et si quelque part un internaute lui répond, il se produit un échange
authentique, comme jamais dans la classe (où tout est simulé).
La conclusion qui s’en tire est que l’internet est perçu comme plus réel, plus authentique que
le savoir scolaire puisque les savoirs qu’on y trouve n’ont pas été sélectionnés ni prescrits. Il permet
une ouverture sur l’extérieur: le réseau ouvre les murs de la classe à tout un monde qui informe. En
même temps, il apporte des nouveautés et c’est précisement cette nouveauté attire, on le sait bien.
Paradoxalement, l’acceptation très nuancée - voire critique - que l’école manifeste face à l’Internet,
le rend d’autant plus attrayant aux yeux de certains des apprenants. On a donc sur l’Internet un
ensemble de forces de motivation très nombreuses et intenses, dans des directions divergentes et
difficilement contrôlables. Parmi les facteurs de motivation on peut citer: l’obligation issue d’une
autorité - celle de l’enseignant le plus souvent- qui pourrait être un vecteur de motivation qui oriente
et dynamise bien les activités. Or l’ordinateur n’a pas d’autorité effective sur l’apprenant.
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L’apprenant peut rêver ou suivre les consignes à l’écran à sa manière sans que l’ordinateur puisse
même le savoir, en fin de compte il peut même éteindre l’écran. Aussi la motivation à effectuer la
tâche ne peut pas reposer sur une consigne imperative provenant du système; s’il y a obligation, elle
est l’expression de l’autorité de l’enseignant en dehors du système TIC. En somme l’ordinateur ne
peut pas imposer, il propose: l’apprenant doit trouver sa motivation en lui ou, plus fréquemment,
dans le scénario que l’enseignant propose. Le niveau de compétence de l’enseignant, sa motivation
à enseigner et ses conceptions de l’apprentissage jouent considérablement sur la motivation des
élèves. Au-delà de ces critères professionnels, il ne faut pas négliger les relations qui naissent entre
le professeur et ses élèves. Par son sens de l’honnêteté et d’équité, son humour, son respect des
différences individuelles et son empathie, l’enseignant influence la motivation de ses élèves à
s’investir et à persévérer dans les activités pédagogiques.
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TAINE ALE NATURII
REZERVAŢIA CHEILE GROPULUI SEC
Prof. Mariela Feier
Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg Jiu
Complexul carstic Gropu Sec este situat în catena sudică a Munţilor Vâlcan, în bazinul
Sohodolului şi cuprinde versanţii abrupţi ai Muntelui Pleşa, bazinul Gropul Sec, pârâul Măcrişului,
Cleanţul Cucului şi Stâncile de la Pătrunsa. Acest complex se distinge printr-o individualitate
geomorfologică sub aspectul genezei, evoluţiei şi a îmbinării formelor de relief. Aspectul actual al
reliefului este rezultatul în timp a conlucrării factorilor tectonici cu cei climatici. Înfăţişarea
ruiniformă a calcarelor, care altitudinal variază între 1443m (Vf. Pleşa) şi 450m (V. Sohodolului),
prezintă un mare interes peisagistic prin variatele forme carstice prezente: abrupturi stâncoase,
arcade, chei, doline, peşteri, avene, izbucuri. Alături de acestea trebuie amintită şi "Toaia
Dracilor", o cascadă de 8 m înălţime. Sălbăticia peisajului, frumuseţea şi varietatea lui fac din
zona Gropului Sec, o valoare peisagistică de neegalat. Acest complex carstic prezintă o mare
însemnătate ştiinţifică sub aspectul geologic şi geomorfologic, sporită de bogăţia şi diversitatea
florei, vegetaţiei şi a faunei. Această diversitate şi bogăţie floristică şi faunistică se explică prin
larga variabilitate a condiţiilor staţionare, prin substratul calcaros termofil, cât şi prin marea
răspândire a pădurii.
Se întâlneşte o mare concentraţie de specii sudice, endemite şi rarităţi floristice care alcătuiesc
asociaţii complexe; se remarcă unele endemite cu areal restrâns, cum ar fi: Primula auricula ssp.
serratifolia, Pinus nigra ssp. banatica, aflat aici la limita N-E a arealului său. Alte specii rare:
Linum uninerve, Daphne blagayana, Aethionema saxtile, Sorbus borbasii etc.
Pe pajiştile de stâncărie cresc: Sesleria rigida, S. rigida ssp. haynaldiana (coada iepurelui),
Athamanta turbith ssp. hungarica (brie), Cephalaria laevigata (sipică), Ceterach officinarum (unghia
ciutei), Allium flavum (ceapa ciorii), Ceantaurea atropurpurea (mărturică), Silene saxifraga (guşa
ciorii), Dianthus spiculifolius (garofiţa albă), Erysimum comatum (mixandră) şi tufişuri de Syringa
vulgaris (liliac), Cotinus coggygria (scumpie), Padus mahaleb (vişin turcesc), Fraxinus ornus
(mojdrean).
Plantele din stratul ierbos al pădurilor de fag adăpostesc printre alte specii şi pe următoarele:
Asarum europaeum (pochivnic), Asperula odorata (vinariţă), Dentaria bulbifera (colţişor), Hepatica
transsilvanica (crucea voinicului), etc.
Nevertebratele sunt bine reprezentate printr-un număr mare de moluşte, arahnide, insecte.
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Peştii care se găsesc în bazinul Gropului Sec au reprezentanţi din speciile: Salmo trutta fario
(păstrăv), Cottus gobio (zglăvoacă), Barbus meridionalis (moioagă).
Din clasa reptilelor merită menţionată populaţia de Vipera ammodytes (vipera cu corn) care pare
a fi mai numeroasă decât cea din Valea Motrului.
Numeroase păsări cuibăresc în zonă. Cele mai interesante prin raritatea lor sunt: Apus melba
(lăstun de stâncă), Emberiza cirlus (presura bărboasă) şi Emberiza cia (presura de stâncă).
Zona Gropului Sec prezintă o mare valoare ştiinţifică, putând fi considerat un veritabil tezaur
floristic, faunistic şi de vegetaţie în suprafaţă de circa 1200 ha. Valoarea ştiinţifică este întregită
prin formaţiunile carstice complexe.
Viaţa modernă caracterizată prin dezvoltarea tehnicii şi turismului începe să ridice şi în această
zonă probleme complexe ce vizează ocrotirea sa. Pentru menţinerea aspectului peisagistic al
Gropului Sec nu trebuie să se construiască drumuri auto, nu trebuie admisă exploatarea calcarului,
ca şi deviaţia cursului Sohodolului. Se poate efectua păşunatul fără mărirea numărului actual de
animale (120 ovine şi bovine); arboretele de pin negru merită o protecţie totală de circa 100 ha
Dosul Măcrişului 40 ha, Dealul cu Corni 25 ha, Cleanţul Cucului 40 ha).

Daphne-blagayana

Hepatica transsilvanica

Sorbus dacica

Pinus nigra

Syringa vulgaris

Primula auricula
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ZIUA PĂMÂNTULUI – EARTH DAY
Partenie Georgiana,
elevă, Colegiul Tehnic Nr. 2
Ziua Pământului a apărut în SUA într-o perioadă când au avut loc mai multe evenimente
deosebite, printre care folosirea armelor de foc pentru oprimarea revoltei unor studenţi care militau
împotriva războiului din Cambodgia, "Masacrul din 4 mai", apariţia fibrelor optice, succesul
melodiei "Bridge over Troubled Water", ultimul album al formaţiei Beatles, moartea lui Jimmy
Hendrix, un accident în Carolina de Sud la centrala nucleară din Savannah River din apropierea
oraşului Aiken - nerecunoscut timp de 18 ani, poluarea foarte mare cu gaze şi fum, considerată
"semn al prosperităţii". În aceste condiţii, societatea a început să vorbească din ce în ce mai des
despre mediul înconjurător.
Pentru prima dată a fost sărbătorită ziua Pământului (Earth
Day) în 1970, la iniţiativa senatorului american Gaylord Nelson, cu
scopul de a trezi interesul clasei politice faţă de mediu, un subiect
care fusese ignorat.
A fost celebrată în primul an de circa 20 milioane de cetăţeni
americani, în marea lor majoritate tineri şi foarte tineri. După două
decenii, în anul 1990, peste 200 milioane de oameni din 141 de ţări
au transformat Ziua Pământului într-o manifestare de amploare în istoria omenirii, prin alăturarea
lor în dorinţa de a milita pentru un viitor mai bun al planetei. În prezent, peste 500 de milioane de
oameni din toată lumea sărbătoresc Ziua Pământului.
În anul 2009, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare
oficială a planetei Pământ şi expresie comună a dorinţei tuturor de a construi o societate stabilă,
pentru un viitor mai curat şi mai verde.
Ziua Pământului este menită să atragă atenţia oamenilor asupra
importanţei mediului înconjurător, asupra degradării mediului, asupra efectelor
poluării şi să educe cu privire la acţiunile pe care fiecare dintre noi le poate
întreprinde pentru a ajuta la conservarea naturii.

Sursa:
http://ro.wikipedia.org/wiki/ Ziua_Planetei_Pământ
http:// www.earthday.org/
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AMPRENTA ECOLOGICĂ
Prof. Ramona USCĂTESCU,
Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg. Jiu
Există destule resurse în lume pentru nevoile umane, dar nu şi pentru lăcomia umană
Mohandas K. Gandhi
Conceptul

de

„amprentă

ecologică”

(Ecological Footprint) apare prima dată într-un
articol de specialitate publicat de profesorul William
Rees de la University of British Columbia, din
Vancouver, Canada. În 1996, Rees, alături de
studentul său, Mathis Wackernagel, publică lucrarea
“Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth”, unde compară cerinţele naturale
ale oamenilor cu capacitatea biosferei de a produce resurse regenerabile. Este vorba despre o unitate
de măsură standardizată, care se referă la suprafaţa de teren exploatabil precum şi la suprafaţa
maritimă necesară pentru a produce resursele pe care societatea umană le consumă la un moment
dat şi pentru a absorbi deşeurile rezultate, utilizând tehnologia disponibilă.
Amprenta ecologică se poate referi atât la consumul global, cât şi la impactul pe care
comunităţi locale sau chiar indivizi le au asupra ecosistemulor locale sau asupra biosferei în
general. Acest impact este exprimat în termeni precum: amprenta de carbon, amprenta tipului de
hrană, amprenta locuinţei, amprenta bunurilor şi serviciilor. Rezultatul final al unei cercetări pe
tema amprentei ecologice exprimă de obicei numărul de planete Pământ necesare pentru a susţine
populaţia la nivelul de consum rezultat din datele acestui studiu.
Printr-un calcul simplu, raportând suprafaţa Planetei la numărul de locuitori ai acesteia, rezultă
o suprafaţă de teren de care este nevoie, pentru a se asigura necesarul de resurse şi pentru a se
neutraliza deşeurile generate de consumul nostru. Astfel, se calculează amprenta ecologică
(ecological footprint), index ce măsoară presiunea pe care omenirea o exercită asupra ecosistemelor.
În 2007 s-a calculat că amprenta ecologică a omenirii era de 1,5 planete Pământ. Cu alte
cuvinte, consumul total al populaţiei este de 1,5 ori mai mare decât capacitatea planetei de a
regenera resursele necesare acestui consum. Pământul dispune de aproximativ 1,8 Gha (hectare
globale) biocapacitate de persoană, în timp ce noi utilizăm, în medie, 2,6 Gha. Este vorba însă
despre consumul general. Dacă toţi locuitorii planetei ar trăi după modelele americane, de pildă, se
consideră că amprenta ecologică ar fi de 9,57 Gha.
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În alţi termeni, dacă toată lumea ar trăi ca americanul de rând, am avea nevoie de 5 planete
Pământ. Conform Raportului Planeta Vie 2012, consumul de resurse naturale depăşeşte cu 50%
capacitatea de susţinere a Pământului. În total, amprenta ecologică a omenirii s-a dublat din 1966
până acum. Aceasta înseamnă că Pământul are nevoie de un an şi jumătate pentru a produce
resursele pe care noi le consumăm într-un an.
Dacă cererile vor creşte în acelaşi ritm ca şi până acum, până în 2025 omenirea va ajunge să
consume resursele naturale a două planete – dacă aceste resurse nu se vor fi epuizat deja!
Suntem prea mulţi? Este o întrebare foarte disputată. Încă din secolul al XVII-lea,
microbiologul olandez Anton van Leeuwenhook (1673-1723) aprecia că Pământul poate susţine
maxim 13,4 miliarde de locuitori. În aceeaşi epocă, un alt om de ştiinţă, Gregory King, vorbea
despre o marjă mai largă, între 6 şi 12 miliarde. La mijlocul secolului al XIX-lea, chimistul german
Justus von Liebig (1803-1873) formula Legea Minimului care îi poartă numele şi care se referă la
constrângerile asupra umanităţii pe care le determină acele resurse naturale care se diminuează cel
mai mult. Pe baza acestei legi, cercetători moderni apreciază că planeta poate susţine de la 1 sau 2
miliarde de oameni, în condiţii de prosperitate, până la 33 de miliarde, în condiţiile unei
raţionalizări drastice a hranei şi ale cultivării intensive a pământului. Ca o cifră medie, se vorbeşte
despre pragul de 12 miliarde la resursele actuale.
Pǎmântul are în jur de 13.6 miliarde de hectare de teren şi apă, capabile să furnizeze resurse
pentru producţia de hranǎ şi îmbrǎcǎminte, energie şi locuinţe şi să absoarbă emisiile de carbon şi
alte noxe. Cum populaţia globului depăşeşte în prezent 7 miliarde locuitori, numai 1.8 hectare revin
fiecǎruia pentru satisfacerea nevoilor zilnice.
Şi atunci, cum putem consuma mai mult decât avem?
Ţările cu o amprentă ecologică mare trăiesc pe „credit” ecologic. Este ca la bancă: banii pe care
îi cheltui de pe card nu sunt ai tăi; sunt luaţi cu credit. Apoi, nu toţi locuitorii Planetei consumă la
fel de mult. În ţările dezvoltate, de exemplu, consumul se situează cu mult peste capacitatea de
regenerare a Pamântului. Quatar, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Danemarca, Statele Unite, Belgia,
Australia, Canada, Olanda şi Irlanda au cea mai mare amprentă ecologică pe cap de locuitor,
conform Raportului Planeta Vie.
Practic, dacă toată lumea ar consuma ca locuitorii din Emiratele Arabe, am avea nevoie de mai
mult de 4.5 planete Pământ pentru a ne putea asigura necesarul de resurse.
La polul opus se află ţările slab dezvoltate, în mare parte situate în Asia şi Africa. Aici, cererea
de resurse şi consumul se situează mult sub nivelul din Ţările bogate. Conform Raportului Planeta
Vie, ţările cu cea mai mică amprentă ecologică sunt, în prezent, Teritoriul Ocupat al Palestinei,
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Timor-Leste, Afghanistan, Haiti, Enitrea, Bangladesh, Rwanda, Pakistan, Republica Democratică
Congo, Nepal.
Amprenta asupra apei
Pentru confecţionarea unui tricou de bumbac sunt necesari 2900 de litri de apă. Pentru un pahar
de cafea sunt folosiţi, în medie, 200 de litri de apă. Înmulţind aceste cantităţi cu numărul de tricouri
şi pahare de cafea care se produc zilnic în toată lumea, ajungem la o cifră exorbitantă. Şi nu vorbim
decât de tricouri şi cafea; traiul nostru zilnic ne determină să cumpărăm mult mai multe lucruri.
În acest ritm, nu e de mirare că Planeta se confruntă cu o criză de apă dulce tot mai accentuată.
Mai exact, cel puţin 2,7 miliarde de oameni trăiesc în zone care se confruntă cu secetă accentuată
cel puţin o lună pe an.
Conform previziunilor Naţiunilor Unite, până în 2025 aproximativ 2/3 din populaţia lumii va
locui în zone în care apa va fi dificil de procurat. De asemenea, oceanele Planetei sunt grav afectate
de poluare şi supraexploatare. Pescuitul în oceane a crescut de 5 ori în ultimele 6 decenii, de la 19
milioane de tone în 1950, la 87 de milioane de tone în 2005.
Trăim aşadar într-o lume a paradoxurilor şi a inegalităţilor. În aceste condiţii ne rămâne să ne
întrebăm dacă se cuvine să dăm dreptate celor care avertizează, mai mult sau mai puţin cinic, asupra
necesităţii de a dezvolta politici de control a creşterii populaţiei. Suntem, într-adevăr, prea mulţi
pentru a putea trăi decent pe această planetă? Depinde ce înţelegem prin noţiunea de „trai decent”.
În condiţiile în care modelul de societate dezvoltată pe care umanitatea a reuşit să îl ofere până în
prezent eşuează lamentabil, poate că generaţiile viitoare ar trebui să se gândească foarte serios la
stilul de viaţă pe care îl vor adopta. La ponderea pe care o vor da în viaţa lor consumismului
iresponsabil al generaţiilor de până acum. Amprenta ecologică şi respectiv amprenta tipului de
hrană pot deveni indicatori foarte utili în încercarea de a schimba, la modul concret, lumea aşa cum
o ştim astăzi. E posibilă o lume diferită? Cu siguranţă. Depinde de noi cum vom şti să începem
schimbarea.
[1] William E. Rees: “Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics
leaves out”, în Environment and Urbanisation 4 (2), Octombrie 1992, p. 121–130
[2] Mathis Wackernagel, William Rees: Our Ecological Footprint, New Society Press, 1996
[3] “Data Sources”, Global Footprint Network, 05-06-2010
[4] http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/
[5] http://www.sustainablefood.com/Foodfootprint-What.htm
[6] http://www.umac.org/ocp/CarryingCapacity/info.html
[7] http://www.nutritionecology.org/overview/nutrition_intro.html
[8] Ibidem.
[9] http://romania.panda.org/resurse/publicatii/raportul_planeta_vie/amprenta_ecologica
[10] https://lefo.wikispaces.com/Amprenta+ecologica
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CE ESTE AMPRENTA ECOLOGICĂ?
Calotă Roxana, Clasa a XI a E
Amprenta ecologică se poate referi atât la consumul global, cât şi la impactul pe care
comunităţi locale sau chiar indivizi le au asupra ecosistemelor locale sau asupra biosferei în general.
Aplicaţia

electronică

“Ecological

Footprint

Quiz”

accesibilă

direct

la

http://myfootprint.org/en/visitor_information/ estimează suprafaţa de teren necesară pentru a
asigura consumul de hrană, energie şi servicii.
Rezultatul final al quiz – uluieşte exprimat în hectare globale(gha). Mesajul final face o
comparaţie între disponibilul durabil de resurse de pe planetă şi consumul personal, într-un rezultat
de tipul: Pentru a susţine nivelul actual al consumului tău ar fi nevoie de ... Planete Pământ.
Consumul individual este împărţit în 4 categorii de consum:
•

Producţia de bioxid de carbon datorată consumului de energie şi transportului

•

Mâncarea

•

Locuinţa

•

Bunurile şi serviciile

Amprenta de carbon - Include suprafaţa de pământ şi apă
necesară pentru a absorbi emisiile asociate consumului de energie şi mijloacelor de transport
folosite de o persoană.

Amprenta tipului de hrană - Include cantitatea de hrană vegetala şi animală necesară
pentru consumul anual al unei persoane, plus suprafaţa necesară pentru a absorbi bioxidul de carbon
asociat producţiei, procesării şi transportului hranei..

Amprenta locuinţei – include aria de Pământ necesară pentru construcţia, amenajarea şi
mobilarea unei locuinţe, aria necesară pentru asigurarea apei pentru locuinţă şi aria de pământ şi
ocean necesară pentru absorbţia bioxidului de carbon emis de locuinţă.

Amprenta bunurilor şi serviciilor - Include suprafaţa de sol şi ocean necesară pentru
absorbţia emisiilor de carbon asociate producţiei, transportului şi depozitării bunurilor, plus
suprafaţa de sol necesară activităţilor comerciale.
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MĂRUNTELE CONDEIE

BLESTEM ŞI BINECUVÂNTARE
Budei Roxana,
elevă, Colegiul Tehnic Nr. 2
A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost nu v-aş povesti, o fată de împărat, cu părul negru
ca noaptea, strălucitor ca stele şi lung de-i trebuiau trei slujitoare pentru a-l pieptăna de când se
arată soarele până ce masa de prânz trebuia pusă. Împăratul poruncise ca fiecare fir căzut din
căpşorul fetiţei sale să fie păstrat pentru că avea planuri mari cu dragostea sa pentru prinţesă. Pe de
altă parte, fata nu-şi dorea acel minunat păr, pentru că se zvonea prin regat, că împărtăşea acelaşi
păr cu mama ei ce a murit blestemată de o vrăjitoare geloasă pe frumosul ei păr. Un blestem mai
oribil, făcut de aceeaşi vrăjitoare, îl purta prinţesa. Blestemul era că, dacă îşi va tăia părul fără un
scop nobil, i se va tăia firul vieţii şi tatălui ei. Aşa că, fata a hotărât să-şi accepte destinul: să
împlinească 18 ani, vârsta la care vrăjitoarea îşi va îndeplini dorinţa de a scăpa de prinţesă. În
aşteptarea zilei blestemate, prinţesa îşi plimba picioarele dezgolite prin pădurea din apropierea
castelului. Cu părul împletit gros, atingând doar cu vârfurile iarba. Îşi întoarse capul pentru a se uita
la castel pentru ultima dată, era parcă aurit, scăldat în razele soarelui de dimineaţă. Îşi continuă
drumul prin pădurea pe care o credea infinită, când o privea de la fereastra din camera ei. Mare i-a
fost uimirea când a zărit ieşirea din pădure. Păşind hotărâtă afară, în faţă i s-au arătat porţile unui
oraş. Sunetul muzicii vesele se auzea printre tropăituri, chiuituri şi aplauze. Îşi grăbi paşii, privind
cu ochii mari şi sclipitori în jur, casele micuţe, albe şi destul de rustice, oamenii îmbrăcaţi
sărăcăcios şi totuşi râsetele şi fetele zâmbitoare împânzeau locul. În centrul orăşelului se încingeau
la joc oamenii. Intrând în jocul lor, uitase de sfârşitu-i destul de aproape. Oboseala se arăta asupra ei
aşa că a dat drumul mâinilor de care se legase şi îşi continuă plimbarea prin oraşul descoperit. Cum
îşi plimba ochii peste tot, a zărit o bătrânică îndoită de spate, cu bastonul vechi într-o mână,
sprijinindu-şi bătrâneţile pe el, în cap având o cârpă pentru a se apăra cât de cât de soarele amiezii.
A urmat-o, în speranţa că va căpăta puţină apă, dar a pierdut-o în mulţimea gălăgioasă. Intrând, la
întâmplare într-o casă dărăpănată şi întunecată, a regăsit-o pe bătrânică lucrând la război, cu puţinul
material ce-l mai avea.
Părul fetei lumina camera, atrăgându-i atenţia bătrânei.
- Oh, ce mi-e dat să văd, cel mai frumos material ce poate exista!
- Părul meu, bătrânico?
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- Da draga mea, deşi nu înţeleg de ce în ochii tăi văd cât de mult ţi-ai dori să nu ai parte de
el, dacă nu ţi-e drag, dăruieşte-l unei bătrâne ce nu are material pentru ţesut, ai face o faptă bună.
Fata stătu pe gânduri, uitase şi de paharul cu apă, gândindu-se că poate aşa va reuşi să îl
salveze şi pe tatăl ei şi pe ea. Uitându-se în jur, zări o foarfecă destul de mare. Cu mâinile
tremurânde tăie legăturile cu care părul îi era strâns, lăsându-l să cadă pe podeaua prăfuită, dintr-o
singură mişcare hotărâtă şi totuşi uşor temătoare. Îşi tăie părul ce acum îi ajungea doar până la
umeri.
- Te-ai eliberat de povara ce o duceai, spuse bătrânica începând, în mod curios, să îşi
schimbe vocea şi să întinerească în faţa prinţesei. Speriată, fata dădu drumul părului şi încremeni.
- Nu trebuie să îţi fie teamă, nu sunt o vrăjitoare rea, ca aceea de te-a blestemat. Mi te-am
arătat pentru a vedea dacă eşti demnă de ajutorul meu. Dacă îmi cereai în schimbul părului tău şi
paharul cu apă, tatăl tău ar fi murit.
Fata, cu speranţă în ochi, a înţeles că tatăl ei este în viaţă, şi o dată ce vrăjitoarea a dispărut
luând cu ea noul material ce îl primise, a alergat prin oraş, spre poarta misterioasă a pădurii. Nu s-a
oprit până ce nu a zărit castelul primenit cu strai de sărbătoare, nu a zăbovit pentru a-l admira, avea
o viaţa întreagă pentru a o face.
Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea aşa, şi-am încălecat pe-o căpşună şi v-am spus
o mare minciună.
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Ochi-de-Soare
Andronescu Andreea,
Elevă, Colegiul Tehnic Nr.2 Tg. Jiu
A fost odată ca niciodată că de n-ar fi fost nu s-ar povesti. A fost un împărat şi o
împărăteasă, tineri şi frumoşi, dar nu aveau copii.
Când îşi pierduseră toate speranţele, într-o dimineaţă împărăteasa, când s-a trezit, a privit de
la fereastra ei soarele şi s-a pomenit că îl ruga în şoaptă să-i dăruiască un copil. Soarele s-a aprins
parcă şi mai tare, i-a inundat iatacul cu lumina lui şi i-a mângâiat chipul cu razele lui fierbinţi. Peste
nouă luni împărăteasa a născut o fetiţă, nespus de frumoasă, căreia i-au pus numele Ochi-de-Soare,
pentru că îi străluceau ochii şi părul precum razele soarelui. Fata era aşa deşteaptă, blândă şi
înţeleaptă, că în preajma ei oricine afla bucurie, alinare ori.
Când i-a venit vremea să se mărite, tatăl fetei a dat zvon în împărăţie că cel care va afla
semnul din naştere al fetei o va lua de soţie.
Au venit foarte mulţi flăcăi, unii de rang înalt, alţii
oameni de rând, dar niciunul nu a ghicit semnul ascuns al fetei.
Într-o zi s-a dus la poarta împăratului un tânăr frumos, dar
modest, despre care nimeni nu ştia nimic pentru că trăia retras
la marginea unei păduri. Nu-şi cunoscuse părinţii şi nici alte
rude, era singur pe lume. Până într-o noapte când a venit la el o
Zână, nu ştia dacă în vis sau aievea. Zâna i-a spus că trăieşte în singurătate pentru că poartă
blestemul unor strămoşi care au supărat nişte duhuri nevăzute ale aerului şi pământului. Este
urmaşul celei de-a noua spiţe a acelor strămoşi, dar blestemul se va sfârşi dacă el va putea să se
folosească de darul cu care a fost înzestrat: când îi priveşte pe oameni în ochi, să le audă gândurile
şi pe cele bune să le împlinească, iar pe cele rele să le alunge în cotloanele minţilor omeneşti, să le
ferece acolo până oamenii vor uita de ele.
Tânărul l-a rugat pe împărat să îl lase să o vadă pe fată, dar împăratul a refuzat. Trei zile şi
trei nopţi a stat la poarta împărăţiei, nu a băut şi nu a mâncat nimic, deşi împăratul îi trimisese
merinde pe servitorii săi. Făcându-i-se milă de tânăr, împăratul a acceptat să îl primească în palat şi
să-i arate fata, dar numai pentru o clipă. Nici nu-i trebuia mai mult, numai fata să îl privească.
Soarele scăpătase şi peste împărăţie se lăsase umbra întunericului. Tânărul prinţ aştepta nerăbdător
ochii prinţesei sale când deodată lumina stelelor păli. În salon intrase fata învăluită în lumina
frumuseţii sale şi privi curioasă să vadă pentru cine o chemase tatăl ei atât de târziu. În clipa aceea
ochii prinţului i-au văzut gândul în care era cuibărit semnul ei din naştere.
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După ce prinţesa s-a retras, tânărul i-a spus împăratului:
– Luminate, împărat, gândurile bune pe care le ai pentru fiica ta se vor împlini. Frumuseţea
ei este ruptă din soare, iar soarele stă ascuns sub braţul ei drept.
Auzind acestea împăratul s-a bucurat nespus, înţelegând, mai ales, că
tânărul nu este un oarecine. Nu a mai stat pe gânduri şi i-a dat fata de soţie.
Au făcut o nuntă împărătească şi apoi au împărăţit şi mai împărăţesc şi
astăzi oriunde veţi fi întâlnit bucurie, blândeţe şi înţelepciune.
Am trecut şi eu pe acolo şi nu m-a răbdat inima să nu vă spun ce am
văzut şi ce am auzit în acea împărăţie!

Floarea de la Râul Frumos
Luiza Andreea Popescu,
elevă, Colegiul Tehnic Nr.2 Tg. Jiu
A fost odată ca niciodată că de n-ar fi fost nu s-ar povesti. A fost un împărat şi o
împărăteasă, tineri şi frumoşi, dar, din păcate, Dumnezeu i-a dăruit numai cu un copil care era
timid, urât şi cu picioarele strâmbe. Pe zi ce trecea, se făcea tot mai mare şi mai înţelept, dar tot pe
atât de urât. Stătea retras şi se ferea din calea oamenilor de teamă să nu-i sperie cu sluţenia lui. Când
erau petreceri la palat, se ascundea prin cotloane, ţinându-le de urât păianjenilor şi liliecilor. Cu
toate că băiatul era stânjenit din pricina urâţeniei sale, pe unde trecea, locurile şi oamenii se
umpleau de frumuseţe şi de bucurie. Într-o zi s-a furişat la râul ce curgea în spatele palatului în care
locuia. Din înaltul cerului, a coborât o turturică şi s-a aşezat în copacul la umbra căruia băiatul se
odihnea.
– Nu mai fi îngândurat, prinţule! O vrajă veche îţi acoperă frumuseţea. Străbunica ta
strălucea precum soarele şi de aceea, cine o privea nu se mai putea bucura de lumina zilei. A trebuit
să se căsătorească cu un tânăr care nu-i putea vedea frumuseţea. Iată de ce străbunicul tău a fost orb.
O vrajă a făcut ca unul dintre urmaşii împărătesei să fie atât de urât, pe cât a fost ea de frumoasă.
Această vrajă se va rupe doar atunci când o tânără fată va fi oarbă la urâţenia ta. Ea va şti să-ţi
găsească frumuseţea pe care chipul tău o ascunde sub masca urâţeniei.
Trei ani a rătăcit prinţul prin lumea mare şi oamenii s-au tot minunat de urâţenia lui, până
într-o zi când, coborând spre albia unui râu, a întâlnit o fată care limpezea rufele.

COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TÂRGU-JIU
112… NATURA!

- 60 -

A ridicat ochii spre el, i-a zâmbit şi apoi şi-a desprins floarea din părul auriu şi i-a întins-o.
Nimeni, niciodată, în afară de părinţii lui, nu-i dăruise nimic, cu atât mai puţin un zâmbet! A vrut să
o întrebe cum o cheamă, dar fata şi-a luat rufele şi a plecat grăbită. A plecat şi prinţul şi, mergând
printre oameni, a băgat de seamă că aceştia se comportau normal în preajma lui. A crezut că s-au
obişnuit cu urâţenia lui şi nu-l mai luau în seamă. Nu-i plăcea să se privească în oglindă, dar
trecând pe lângă o căsuţă cu un geam mic şi afumat şi-a întors privirea şi s-a văzut. Nici urmă de
urâţenie pe faţa lui!
S-a întors la palatul tatălui său şi toată împărăţia a petrecut trei zile şi trei nopţi că FătFrumos se întorsese acasă şi că era într-adevăr frumos precum spunea şi numele.
Când i-a venit vremea pentru însurătoare, Făt-Frumos a spus că nu se însoară decât cu fata
care ştie să-i spună povestea florii uscate păstrată cu mare grijă într-o
carte veche. Au venit prinţese din toate colţurile lumii, dar niciuna nu
ştia nimic despre floare. Atunci împăratul a chemat la curte pe toate
fetele din împărăţia sa. Nici de această dată prinţul nu a reîntâlnit-o pe
fata de la râu. Timpul trecea şi parcă toţi uitaseră de încercarea
prinţului de a se însura. Însă el, în fiecare seară mângâia cu privirile floarea uscată, căci nu
îndrăznea să pună mâna pe ea de teamă să nu o sfarme. Închidea apoi ceaslovul cu grijă.
Într-o seară, toropit de oboseală, a lăsat cartea deschisă. Dimineaţa a plecat grăbit şi nu a
văzut că floarea stătea răsfăţată pe fila îngălbenită a cărţii. În dimineaţa următoare pleca la
vânătoare şi s-a întors să-şi ia paloşul, tocmai când servitoarea intrase să-i deretice prin cameră.
Prinţul a sărit ca ars când fata a ridicat floarea din carte:
–

Să nu atingi niciodată această floare, a spus el cu un glas surprinzător de poruncitor.

– Cunosc această floare, a spus fata cu voce blândă, e culeasă într-o primăvară târzie din
Valea Râului Frumos.
Tânăra care venise de curând să slujească la palat nu era alta decât fata care îi dăruise
prinţului floarea la râu.
Curând la palat s-a făcut nuntă mare şi au chefuit laolaltă împăraţi, împărătese, domni,
domniţe şi oameni de rând, căci astfel am nimerit şi eu pe acolo şi m-am întors cu o poveste!
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SECRETUL CASTELULUI
Cernitoiu Duţescu Ducu,
elev, Şcoala Generală Gheorghe Tătărăscu
Era o zi obişnuită de primăvară, ce-i drept, mai rece ca de obicei. De trei zile ploua
continuu, tocmai de când pornisem în excursie la Bran. Era un peisaj superb, castelul era înfipt întro stâncă înconjurată de copaci înalţi, însă furtuna îl transforma în locul ideal pentru Frankenstein.
Fulgerele loveau turnurile într-un foc de artificii electrizante. Totuşi nu era departe de castelul lui
Frankenstein pentru că un alt personaj sinistru locuise aici: Vlad Ţepeş, cunoscut şi ca Dracula.
La intrare ne aştepta un ghid ce avea să ne spună câte ceva despre castelul Bran şi să ne
prezinte încăperile. Ne-a explicat că Vlad Ţepeş nu a locuit în castel, doar a fost întemniţat acolo
pentru o perioadă scurtă de timp. Temniţa era la subsol, iar acesta nu se vizita. Am rămas intrigat de
acest lucru. De ce nu aveam voie să mergem la subsol? Probabil era în ruină, poate se prăbuşea, miam spus şi am mers mai departe. În camera alăturată se afla „Scara Secretă”. Intrarea se făcea
printr-un Şemineu care fusese mutat în celălalt colţ al camerei pentru acces. Era o scară îngustă,
sculptată în stâncă, ce ducea la etajul al treilea al castelului. Eu am rămas în urma grupului de
turişti. Am alunecat pe o treaptă şi, sprijinindu-mă de perete, acesta s-a desfăcut într-o arcadă şi am
căzut în întuneric. Peretele s-a închis ca şi cum nu

s-ar fi întâmplat nimic.

M-am trezit pe podeaua de piatră de care dădusem cu capul. Picături de sânge mi se
scurgeau pe frunte. În faţa mea era aprinsă o torţă de fier agăţată pe perete. Am luat-o şi am început
să-mi croiesc drum printre bolovani şi scânduri. Din loc în loc erau prinse lanţuri în pereţii de
piatră. Din tavan picurau stropi de apă, iar totul era acoperit de praf. La un moment dat, coridorul se
împărţea în altele trei. Deasupra era scris ceva în limba latină,
dar abia puteai să citeşti, oricum nefolositor pentru că nu ştiu
limba latină. Dintr-unul din coridoare se auzeau nişte urlete
ciudate, am crezut că sunt claxoanele maşinilor de afară, aşa că
am pornit cu torţa în mână prin tunelul întunecat. Urletele se
auzeau tot mai tare şi mi-am dat seama că nu erau maşini, nici
oameni. Nu semăna cu niciun sunet pământesc. Am continuat
oricum. Coridorul se termina cu o încăpere întunecată, chiar de
unde veneau urletele.
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Torţa se stinse şi, mergând orb prin întuneric, dau cu mâna de un întrerupător. Se face
lumină.

Eu îngheţ. În faţa mea e o cuşcă de fier fără uşi. În interior, chiar Dracula! Nu în costum

negru, fără capă cum îl imaginează lumea.
Nu semăna nici măcar cu Vlad Ţepeş, voievodul. Era de pe altă lume. O creatură cu blană
cenuşie, ochi roşii şi o pereche de dinţi uriaşi. Arăta mai mult a urs decât a om. Un urs negru biped,
cu un rânjet terifiant. O scurtă caracterizare a lui Dracula.
Când a văzut sângele de pe fruntea mea a încetat urletul. Se uita fix la mine printre crucile bătute în
pereţi şi agăţate de cuşcă.
– Vino mai aproape copile, mi-a spus cu voce groasă, printre lamele dinţilor.
Un neon de pe tavan a făcut o scânteie. Monstrul s-a ascuns în umbră. Din roşii, acum ochii îi avea
negri şi urla ca din gură de şarpe. O piatră a căzut din tavan pe cuşcă şi a desfăcut barele de fier.
Dracula le-a lovit cu toată forţa până s-a eliberat. Am luat-o la fugă prin tunel cu creatura pe urmele
mele. Aruncam cu bolovani, cuţite sau săbii, orice găseam în temniţă după el, dar nimic nu părea săl oprească. În neatenţia mea mi-am agăţat piciorul de un cablu şi am căzut pe podeaua umedă.
Monstrul se apropia tot mai repede. Miam amintit de reacţia lui la acea
scânteie. Am luat cablul de jos şi i-am
rupt izolaţia de cauciuc, rămânând doar
fierul şi două bucăţi de cauciuc de care
am prins cablul. Când Dracula a sărit cu
colţii de oţel la gâtul meu, i-am legat
cablul de gheară şi am fugit. Săracul.
Cred că e „şocat” că un puşti a scăpat
din colţii temutului Dracula…
Cum am alergat după autocar e o altă poveste…

„Poveştile lui Ducu”

