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ZILELE COLEGIULUI 2013

Director prof. Mergea Teodor,
Director adj. prof. Bîzocu Codruţa
1. INTRODUCERE
În luna mai 2013, s-au derulat activităţile dedicate ZILELOR COLEGIULUI 2013.
2. COORDONATORI ACTIVITATE
Director - prof. MERGEA TEODOR
Director adj.- Prof. BIZOCU CODRUŢA
Consilier educativ- prof. BISTREANU ELIANA
Activitatea s-a desfășurat în conformitate cu programul aprobat de conducerea şcolii.

3. SCOPUL ACTIVITĂŢII
O1 Dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor,
O2 Cultivarea sensibilităţii faţă de frumos,
O3 Cultivarea sentimentelor de mândrie şi respect faţă de şcoala în care învaţă
O2 Dezvoltarea spiritului civic, a abilităţilor şi competenţelor sociale ale elevilor

4. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
a) Pregătirea activităţii
- stabilirea programului întâlnirilor de lucru ale echipei de implementare (şedinţe de lucru pentru
organizarea activităţii), formarea echipelor de lucru, împărţirea responsabilităţilor la elevi şi
profesori;
- contactarea partenerilor;
- organizarea administrativă a activităţilor (locaţie, logistică);

b) Desfăşurarea propriu-zisă a activităţii
Activităţile s-au derulat pe parcursul a şase zile, după cum urmează:
I. ZIUA ADOLESCENTULUI - activitate în parteneriat cu Primăria Tg-Jiu – 25 MAI 2013
Coordonator: Bistreanu Eliana
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Cei mai buni elevi ai colegiului nostru, însoţiţi de cadre didactice, au participat alături de
colegii lor de la celelalte licee din Tg-Jiu la Parada Liceelor. Elevii au purtat însemnele liceului la
care învaţă şi s-au întrecut în a-şi reprezenta cu mândrie şcoala. Această manifestare face parte din
cadrul Zilelor Municipiului şi poartă numele de Ziua Majoratului, astfel că toţi elevii care au
împlinit 18 ani în 2013 au primit câte un tort şi flori din partea autorităților. După o paradă prin
Parcul Central, elevii au ajuns pe insuliţa de pe Jiu unde fiecare unitatea şcolară şi-a prezentat
programul pregătit pentru manifestare. La sfârşitul programului, tinerii au avut parte şi de o surpriză
muzicală.
II. Deschidere festivă – 27 MAI
Coordonatori: conducerea şcolii
Elevii colegiului au luat parte la un careu organizat în curtea şcolii pentru a li se comunica
programul activităţilor din săptămâna dedicată Zilelor colegiului. Au fost invitaţi să ia parte la
activităţi într-un număr cât mai mare.
III. ELEVII AU TALENT - concurs literatură, artă fotografică şi desen – 28 MAI 2013
Coordonatori: Băbeanu Teodora, Zestroiu Simona
Membri: Bengescu Otilia, Moianu Mădălin, Purdescu Elena, Uscătescu Ramona, Ionescu
Gabriela
Concursul ELEVII AU TALENT s-a organizat pe mai multe secţiuni şi anume: creaţie literară, artă
fotografică, desen şi karaoke.
Pentru secţiunea Creaţie literară, elevii au scris versuri şi eseuri pe temele propuse: Natura,
miracolul de fiecare zi şi Permanenţe populare în viaţa cotidiană. Pentru celelalte secţiuni elevii au
realizat diverse desene şi fotografii. Toate secţiunile au avut un volum mare de lucrări, elevii
demonstrând talent deosebit pentru literatură şi artă.
Secţiunea Karaoke, a avut un număr mare de reprezentanţi, aceştia interpretând câte două
melodii aparţinând folclorului românesc şi muzicii uşoare româneşti.
Elevii au fost încântaţi să participe la concurs cu lucrări şi activităţi dintre cele mai
interesante. Lucrările înscrise la secţiunea artă fotografică au fost selectate pentru realizarea unei
expoziţii.
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Premierea a avut loc vineri, 31 mai 2013, iar elevii cei mai talentaţi au fost răsplătiţi cu diplome şi
premii simbolice.
Concursul a avut ca scop descoperirea talentelor, cultivarea valorilor, a spiritului de
competiţie şi motivarea pentru frumos şi artă.
Elevii participanţi sunt câştigători prin participare şi implicare în această activitate.

IV. ZIUA PORŢILOR DESCHISE - Turul laboratoarelor
Coordonatori: Mergea Teodor, Bîzocu Codruţa,Ursu Gabriela, Iovanov Valeria
„Ziua porţilor deschise” a reprezentat punctul culminant al activităţilor de orientare şi
consiliere pe care Colegiul Tehnic Nr. 2 le-a demarat pe parcursul semestrului II al anului şcolar
2012-2013 cu elevii din clasele a VIII-a, viitori elevi de liceu. Pe parcursul săptămânilor anterioare
s-au desfăşurat activităţi în toate şcolile din municipiul Tg-Jiu şi localităţile învecinate, ocazie cu
care viitorilor liceeni le-au fost prezentate structura liceului tehnologic, posibilităţile şi facilităţile pe
care filiera tehnologică le prezintă faţă de cea teoretică, precum şi calificările/specializările pe care
unitatea noastră le poate oferi. Pe parcursul săptămânii dedicate Zilelor colegiului elevii din
gimnaziu, au avut ocazia să viziteze spaţiile didactice din unitate, sălile de clasă, cabinetele,
laboratoarele şi atelierele de specialitate, ferma didactică, să discute cu colectivele de elevi şi
specialişti ai unităţii.
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PROIECTUL
PE URMELE TIMPULUI ÎN NORDUL OLTENIEI
15 noiembrie 2012 – 30 iunie 2013

Director prof. Mergea Teodor,
Director adj. prof. Bîzocu Codruţa
1. INTRODUCERE
Titlul proiectului: PE URMELE TIMPULUI ÎN NORDUL OLTENIEI
Tip proiect: Proiect educaţional şi concurs
Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri
Ediţia nr.1
Număr participanţi: 60
Bugetul proiectului - Contribuţie proprie estimat 5 000 LEI
Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate
•

46 elevi şi 14 cadre didactice

Beneficiarii direcţi şi indirecţi
•

Beneficiari direcţi:
 Elevii participanţi la proiect din clasele IX-XII de la Colegiul Tehnic
Nr. 2 Tg – Jiu şi Colegiul Naţional ”Tudor Vladimirescu” Tg – Jiu.

•

Beneficiari indirecţi:
 Ceilalţi elevi din şcolile participante la proiect, părinţii elevilor,
comunitatea locală

•

Activităţi propuse, în ordinea în care s-au desfăşurat:

A1. OBICEIURI ŞI TRADIŢII ÎN NORDUL OLTENIEI
A2. COLINDE ŞI COLINDĂTORI
A3. MUZEUL LA NOI ACASĂ
A4. SĂ GĂTIM OLTENEŞTE
A5. REDESCOPERIM VALORILE OLTENEŞTI
A6. CUNOSCĂTORI ŞI CONTINUATORI AI TRADIŢIILOR
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Parteneri organizare (alţii decât unităţile de învăţământ participante):
•

Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu, Târgu Jiu

•

Muzeul Județean Aurelian Sacerdoteanu Vâlcea

•

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier Drobeta Turnu Severin

Scopul proiectului
Cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor prin respectarea, practicarea şi
transmiterea lor generaţiilor actuale şi viitoare, căci „existăm temporar prin ceea ce luăm din jur,
dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim”. (Douglas M. Lawson)
Obiectivele specifice ale 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
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 două şcoli, consolidarea colaborării
între şcoală, familie, comunitate, în scopul creşterii calităţii educaţiei
Durata proiectului
Proiectul s-a derulat în perioada 15 noiembrie 2012 – 30 iunie 2013.
Descrierea activităţilor
ACTIVITATEA NUMĂRUL A1 - OBICEIURI ŞI TRADIŢII ÎN NORDUL OLTENIEI
Elevii vizaţi ca grup ţintă au participat la o sesiune de informare asupra derulării proiectului
ce se încadrează în domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri. De asemenea au fost
prezentate materiale informative referitoare la datinile şi obiceiurile locale şi regionale. Materialele
au constat în prezentări power point, ilustrând datini, obiceiuri, tradiţii întâlnite în nordul Olteniei.
Materialele au fost realizate de echipa de proiect şi de către elevi.
ACTIVITATEA A2. COLINDE ŞI COLINDĂTORI
Tematica activităţii a fost una culturală, urmărind familiarizarea elevilor cu obiceiurile şi
tradiţiilor locale, dezvoltarea identităţii culturale, a sentimentului de apartenenţă şi de mândrie
pentru 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 XE, XF şi XI C.
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Activitatea a constat în:
1. Prezentarea obiceiurilor de iarnă specifice în zona Gorj.
2. Prezentarea de către elevii din grupul ţintă a unui program artistic cu obiceiuri şi datini de
iarnă întâlnite în nordul Olteniei: Steaua, Sorcova, Capra – Decorurile şi costumaţia au fost
autentice, specifice sărbătorilor de iarnă şi au fost realizate de către elevi.
3. Răsplătirea colindătorilor, conform tradiţiei, cu colaci, mere, nuci.
4. Prezentarea programului artistic în 18-19 decembrie 2012 la instituţiile locale din Tg-Jiu.

ACTIVITATEA NUMĂRUL A3 MUZEUL LA NOI ACASĂ
În incinta căminului internat a fost amenajat un spaţiu
destinat minimuzeului de istorie al şcolii. Lucrările au constat în:
zugrăvit, montat parchet, schimbat uşă, montat galerie, perdea.
Muzeul a fost amenajat prin eforturile proprii ale cadrelor didactice,
personalului auxiliar şi al elevilor, care au donat obiecte ce au intrat
în patrimoniul muzeului. Muzeul a fost apreciat de toţi vizitatorii.
ACTIVITATEA NUMĂRUL A4 – SĂ GĂTIM OLTENEŞTE
Activitatea tematică propriu-zisă s-a desfăşurat în data de 26 aprilie 2013 la sediul Muzeului
Arhitecturii Populare de la Curtişoara.
Programul activităţii a constat în:
1. Vizitarea Muzeului Arhitecturii Populare Gorj
2. Concurs culinar cu preparate tradiţionale de post
3. Seminar cu tema „Modul de viaţă în societatea tradiţională”
ACTIVITATEA NUMĂRUL A5 – REDESCOPERIM VALORILE OLTENEŞTI
Activitatea s-a derulat în două etape:
1. Vizită de studiu la Muzeul Satului Vâlcean Bujoreni;
2. Vizită de studiu la Muzeul Regiunii Porţile de Fier
1. Vizită de studiu la Muzeul Satului Vâlcean Bujoreni.
Excursia tematică s-a desfăşurat în data de 01 aprilie 2013 pe traseul Tg-Jiu- Horezu- Rm- VâlceaBujoreni. La activitate a participat un număr de 24 elevi şi 9 cadre didactice.
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Deplasarea s-a efectuat cu un autocar achiziţionat prin sponsorizaare din partea părinţilor şi a
cadrelor didactice.
Au fost vizitate următoarele obiective turistice:
a) Mânăstirea Bistriţa
b) Atelierele de ceramică Horezu
c) Culele Măldăreşti
d) Judeţul Vâlcea şi Municipul Rm-Vâlcea
e) Muzeul satului vâlcean Bujoreni- partener în proiect
2.Vizită de studiu la Muzeul Regiunii Porţile de Fier
Activitatea tematică s-a desfăşurat în data de 25 iunie 2013 pe traseul Tg-Jiu – Drobeta
Turnu Severin – Orsova – Herculane. Deplasarea s-a efectuat cu un autocar achiziţionat prin
sponsorizare din partea comitetului de părinţi. Au fost întocmite toate documentele necesare şi
acţiunea s-a desfăşurat cu aprobarea conducerii şcolii, în conformitate cu programul stabilit de
comun acord între partenerii din proiect. Programul activităţii a constat în:
1.Vizitarea Muzeului Regiunii Porţilor de Fier
2.Vizitarea defileului fluviului Dunărea
3. Vizitarea staţiunii Băile Herculane

ACTIVITATEA NUMĂRUL A6 – CUNOSCĂTORI ŞI CONTINUATORI AI TRADIŢIILOR
Valorificarea activităţilor proiectului s-a realizat şi prin activitatea finală a acestuia, respeciv
prin desfăşurarea unui concurs interactiv cu elevii din grupul ţintă pe tematica proiectului.
Concursul s-a desfăşurat pe echipaje. Au fost acordate diplome şi premii simbolice.
De asemenea proiectul a avut permanent şi o componentă de diseminare, reprezentată
efectiv prin mediatizare pe site-ul şcolii, în mass media locală, prin realizarea de panouri şi expoziţii
temporare şi permanente, prin diseminare în cadrul activităţilor de tipul “Ziua porţilor deschise”,
alte activităţi organizate în şcoală, articole în revista şcolii, albumul proiectului, minimuzeul realizat
în cadrul şcolii.
Considerăm că rezultatele şi obiectivele propuse au fost atinse şi în anul şcolar viitor se va
urmări continuarea proiectului şi dezvoltarea acestuia.
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ACTIVITATEA A 5
PE URMELE TIMPULUI ÎN NORDUL OLTENIEI
Prof. Bîzocu Codruţa

1. INTRODUCERE
În luna iunie 2013, în cadrul proiectului: „Pe urmele timpului în Nordul Olteniei” s-a
derulat activitatea A 4 „Pe urmele timpului în Nordul Olteniei”

2. RESPONSABIL ACTIVITATE
Prof. Bizocu Codruta
Participanți: 32 elevi şi 15 cadre didactice
Partener: Muzeul Regiunii Portilor de Fier Drobeta Turnu Severin

3. SCOPUL ACTIVITĂŢII
Activitatea are ca scop cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale şi
regionale. Principalele obiective din cadrul proiectului vizate prin această activitate:
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;
O5 Dezvoltarea spiritului civic, a abilităţilor şi competenţelor sociale ale elevilor.
Alte obiective vizate:
-

Dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor;

-

Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare în cadrul grupului;

-

Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi a spiritului de echipă;

-

Cultivarea bunului gust, a ambiţiei şi a socializării elevilor;

4. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
a) Pregătirea activităţii
- stabilirea programului întâlnirilor de lucru ale echipei de implementare (şedinţe de lucru pentru
organizarea activitatii), împărţirea responsabilităţilor;
- contactarea partenerilor;
- organizarea administrativă a activităţii (locaţie, logistică);
- realizarea achiziţiilor necesare – servicii transport autocar;
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- prezentarea obiectivelor vizate;
- instruirea elevilor cu privire la normele de conduită pe parcursul deplasării.
b) Desfăşurarea propriu-zisă a activităţii
Activitatea tematică s-a desfăşurat în data de 25 iunie 2013 pe traseul Tg-Jiu – Drobeta
Turnu Severin – Orşova – Herculane. Deplasarea s-a efectuat cu un autocar achiziţionat prin
sponsorizare din partea comitetului de părinţi. Au fost întocmite toate documentele necesare şi
activitatea s-a desfăşurat cu aprobarea conducerii şcolii, în conformitate cu programul stabilit de
comun acord între partenerii din proiect.
Programul activităţii a constat în:
1. Vizitarea Muzeului Regiunii Porţilor de Fier
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier este una dintre cele mai importante instituţii culturale din
întreaga regiune a judeţului Mehedinţi. Muzeul este situat într-o zonă pitorească de la malul
Dunării, lângă vechile ruine ale Castrului Drobeta, ce exista aici în trecut, pe vremea romanilor.
Castrul este prima construcţie de piatră ridicată de romani pe teritoriul Daciei, edificiu ce apără
primul pod roman peste Dunare, ruine ale acestuia (2 picioare) fiind vizibile şi în prezent. Elevii au
beneficiat prin parteneriatul încheiat de vizitarea muzeului, având şi sprijinul ghidului din cadrul
muzeului. Elevii au fost interesaţi de obiectivele istorice şi turistice vizitate, de mare interes fiind
proiectul de restaurare a castrului roman prin fonduri europene.
2.Vizitarea defileului fluviului Dunărea
Continuarea traseului s-a realizat pe şoseaua europeană E 70, ce însoţeste malul Dunării,
prin defileul sculptat de acest fluviu în arcul carpatic. Defileul reprezintă unul din cele mai
spectaculoase fenomene naturale din Europa, valoarea sa turistică fiind dată şi de frumuseţea şi
varietatea peisajului.
După parcurgerea a cca. 12 km, la ieşirea din localitatea Gura Văii, s-a vizitat Complexul
Hidroenergetic şi de Navigaţie “Porţile de Fier", ce reprezintă cel mai mare edificiu de acest fel
din România, fiind şi un elegant monument al tehnicii contemporane. Ansamblul desfăşurat între
malurile Dunării, alcătuit din barajul deversor, ecluze, blocuri de comandă centrale hidroelectrice,
are dimensiuni impresionante. Complexul dispune şi de un muzeu care, din păcate, a fost închis.
Traseul s-a continuat până la Mănăstirea Vodiţa, abătându-se cca. 1,0 km de la E 70. Aici s-au
vizitat ruinele celei mai vechi aşezări monahale din Ţara Românească întemeiată de voievodul
Vladislau Vlaicu (unul din primii Basarabi) la îndemnul călugărului Nicodim, în anul 1372.
Alături de acestea, s-a vizitat mănăstirea actuală, ridicată in 1990.
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Ulterior s-a vizitat oraşul Orşova, care constituie o atracţie turistică, în special faleza
Dunării.
Părăsind oraşul Orşova, traseul a urmat DN 57, iar la intrarea în Golful Mraconia, aflânduse “Chipul lui Decebal", basorelief sculptat într-o coloană monolitică naturală de calcar, fiind cea
mai mare lucrare de acest gen din România (40 m înălţime şi 25 m lăţime).
Traseul a continuat cu parcurgerea Cazanelor Dunării, sectorul cel mai interesant şi
impunător al Clisurii Dunării, ce se constituie în rezervaţie naturală mixtă.Valoarea peisagistică a
acestuia reiese atât dintr-o largă diversitate a reliefului carstic cu versanţi abrupţi, cât şi din
varietatea speciilor de plante.
La Herculane s-a vizitat mai întâi partea veche a staţiunii – deşi clădirile sunt azi în stadiul
de ruine, istoria vechiului "Herkulesbad" este foarte interesantă. Partea veche a fost construită
înainte de 1918 pe vremea monarhiei austro-ungare, staţiunea era una dintre preferatele familiei
imperiale a Habsburgilor (împărăteasa Sissi a făcut aici "concediu de wellness" de cinci ori!).
Ulterior s-a vizitat şi partea nouă a oraşului, inclusiv ştrandurile, unde elevii au avut parte şi de
distracţie.
c) Mediatizarea rezultatelor activității
În urma desfăşurării activităţii s-a realizat raportul şi un dosar al activităţii. Materialele
reprezentative s-au postat de asemenea pe site-ul şcolii.

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

- 13 -

II. ŞCOALĂ, ELEVI, PROFESORI

DECOUVRONS LA GASTRONOMIE TURQUE
En avril, l’équipe Comenius de notre lycée a passé une très belle semaine en Turquie, dans
la ville d’Antalya, une terre de rêve entourée de la Méditerranée et des montagnes Taurus.

La visite a été établie au début du projet Comenius The European teenagers between
culinary tradition and fast food (Les jeunes européens entre tradition culinaire et restauration
rapide) et constitue une étape importante dans la recherche proposée, une exploration qui vise à
approcher les ados de leur identité et spécificité culinaire, vues comme une alternative de vie saine,
un remède contre toutes les maladies contemporaines causées par un comportement alimentaire
autodestructif.
La cuisine traditionnelle turque compte parmi les meilleures et les plus variées de la
planète. Les ingrédients de base étant les légumes, les fruits, la viande de bœuf et d'agneau, le
poisson, tous mariés à une infinité d'épices pour obtenir de savoureuses préparations parfumées.
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Les Turcs commencent leur repas par un mezze. Plusieurs petites entrées, comme un borek,
une feuille de pâte enroulée farcie de fromage et d'herbes aromatiques. Le gözleme est une crêpe
cuite sur une plaque métallique et farcie par exemple de fromage fêta, de pommes de terre râpées et
de viande hachée. Chaque repas sera terminé avec un thé ou un café turc.

Pour ceux qui aiment les sucreries, les pâtisseries turques sont célèbres. Beaucoup sont
préparées à base de miel. La plus connue spécificité turque est le baklava, un dessert de fines
feuilles de pâte farcies de noix de pistaches moulues.

Élèves:
Vîrţanu Alexandra (Xe )
e

Andronescu Claudiu (X E)

Coordinateurs :
prof. Bengescu Otilia
prof. Bistreanu Eliana
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ
Chitigiu Elena-Loredana
Şcoala Gimnazială ,,Pompiliu Marcea” Tg-Jiu
Violenţa umană este, fără îndoială, una dintre temele recurente ale societăţilor
contemporane. Preocuparea pentru manifestările de violenţă, dilemele privind creşterea
criminalităţii şi a cauzelor ei, strategiile de prevenire şi combatere a acestor fenomene, reprezintă
subiecte de reflecţie pentru lideri de opinie, politicieni, jurnalişti şi, mai ales, pentru cercetători din
diferite domenii ale ştiinţelor sociale. Globalizarea interesului faţă de violenţa socială este
consecinţa unei conştientizări generalizate privind necesitatea punerii violenţei pe agendele de lucru
ale diferiţilor actori sociali, responsabili de găsirea unor soluţii, dar şi de mobilizarea corpului
social, a societăţilor civile pentru luarea de poziţie, implicarea şi participarea la prevenirea şi/sau
combaterea acestui fenomen social.
Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. Cu ce forme de
violenţă ne întâlnim în şcoli, care sunt cauzele care determină violenţa şcolară, de ce unii copii
adoptă modalităţi de comportament violent în relaţiile lor cu colegii, cu prietenii, cu profesorii, cu
părinţii, de ce unii profesori instituie relaţii de putere, exprimate prin violenţă la adresa elevilor,
sunt doar unele dintre întrebările la care trebuie să găsim răspunsuri pentru a asigura în şcoli un
climat pozitiv şi pentru a ţine sub control violenţa interpersonală.
În şcoli, violenţa este cel mai des întâlnită, comparativ cu alte medii instituţionale (firme,
facultăţi, spitale, etc). În funcţie de tipul de prejudiciu adus, se poate diferenţia între violenţa şcolară
fizică şi cea psihologică (verbală). Violenţa şcolară fizică are efecte atât asupra evoluţiei
psihologice a victimei – imagine de sine negativă, frustrare, teama constantă, depresie, cât şi a
integrităţii sale corporale, în timp ce violenţa psihologică afectează de obicei stima de sine a
elevului, care se va simti fără valoare şi neajutorat.
J. Herbert realizează o tipologie a violenţei şcolare în 1991:
- violenţa activă fizică şi directă: vătămarea corporală a unui elev;
- violenţa activă fizică indirectă: vătămarea corporală a unui elev mai slab, în imposibilitatea
agresiunii asupra sursei frustrării;
- violenţa activă verbală directă: înjurături, limbaj vulgar, ameninţări;
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- violenţa activă verbală indirectă: bârfe, calomnie;
- violenţa pasivă fizică directă: împiedicarea victimei să facă un anumit lucru, de exemplu,
împiedicarea ei să părăsească sala de clasă sau să meargă la toaletă;
- violenţa pasivă fizică indirectă: refuzul de a realiza o sarcină sau de a da curs unei rugăminţi (de
exemplu, la munca în echipă, un elev refuză să colaboreze lăsându-l pe celalalt să facă totul);
- violenţa pasivă verbală directă: refuzul de a interacţiona şi de a vorbi cu un anumit elev;
- violenţa pasivă verbală indirectă: negativismul.
Printre cauzele care determină comportamentul violent în rândul şcolarilor, (multiple şi greu de
combătut) putem argumenta următoarele:
• Încă de la vârsta preşcolară unii copii sunt martori ai violenţei domestice (fizice,psihice) şi
fiind la vârsta la care îşi aleg şi imită modelul de comportament, copilul îşi va însuşi inconştient
actele de violenţă ale adulţilor, le va reproduce în interacţiunea cu grădiniţa, grupul de prieteni sau
şcoala, fiind convins că aceste atitudini sunt corecte şi fireşti;
• Deseori, din dorinţa de a fi populari, de a avea ceea ce familia nu le oferă sau pur şi simplu
de a se răzbuna pe colegii cu performanţe în diverse domenii, elevii apelează la teroare, deoarece nu
cunosc pedepsele legale la care pot fi supuşi. Tot în ciclul primar se formează/dezvoltă dorinţa
copilulului de a se evidenţia; nereuşind performanţe la învăţătură, elevul va încerca să devină lider
prin orice alte metode, apelând sau instigând la violenţă;
• Provenind din medii sociale diferite, în clasele primare şcolarii vor avea tendinţa de a-i
exclude pe cei minoritari, cauzând astfel forme de violenţă;
• Un alt factor de risc în devierea comportamentului copilului spre violenţă îl constituie
Mass-Media, prin prezentarea realităţii ca pe un fapt banal, indiferent de gravitatea faptelor expuse
şi mai ales fără a accentua consecinţele acestor violenţe asupra celor ce le-au provocat. Mass-Media
expune acte de violenţă (atât în programele pentru copii cât şi în filme sau ştiri) în mare parte fără
să stigmatizeze aceste acte, fără a sublinia caracterul imoral al agresiunilor. O mare parte din vină o
are aici şi familia care permite contactul copilului cu televizorul, neexplicându-i ceea ce este etic şi
ceea ce constituie o abatere gravă de la normele sociale şi civice. Neimplicarea familiei în
dezvoltarea capacităţii de a discerne moralul de imoral, legalul de ilegal, are ca urmare însuşirea de
către copil a unor comportamente inadecvate vârstei şi deseori negative. La rândul sau, ajuns adult
copilul va repeta greşeala părinţilor.
• În apariţia fenomenului violenţei şcolare nu sunt de neglijat managementul defectuos al
clasei, deficienţele de comunicare între cadrele didactice şi elevi, neadaptarea practicilor
educaţionale la o populaţie şcolară în continuă schimbare.
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Cadrele didactice trebuie să observe comportamentul elevilor pentru a putea preveni
manifestările violente ale acestora prin discuţii atât cu elevii în cauză cât şi cu familiile lor. Doar o
bună colaborare a familiei cu personalul didactic va reuşi prevenirea/stoparea/îndreptarea unor
deviaţii comportamentale, deoarece cadrul legal nu permite şcolii luarea unor măsuri extreme care
să determine din partea elevului respectarea drepturilor celor din jur. Şcolii îi revine sarcina de a
corija abaterile, de a defini clar diferenţa dintre moral şi imoral, deoarece copilul se va manifesta în
mediul şcolar influenţat de imaginile vizualizate. La nivelul clasei este indicat elaborarea unui
regulament intern. Elevii sunt cei ce negociază regulile, şi stabilesc sancţiunile în cazul abaterilor.
Trebuie stabilite reguli simple ce pot fi lesne înţelese şi respectate. În condiţiile în care situaţiile de
violenţă şcolară nu pot fi rezolvate în mod direct prin acţiunea efectivă şi imediată a cadrului
didactic se impune formarea unei echipe (în cadrul căreia să fie incluse atât cadrele didactice cât şi
psihologul şcolii, medicul, reprezentaţi ai poliţiei, pompierilor, primăriei). Această echipă ar putea
preveni şi combate acte de violenţă prin prezentarea faptelor şi explicarea urmărilor acestora.
A elabora strategii, proiecte de prevenire a violenţei şcolare implică a ţine cont de toţi
factorii (temperamentali, sociali, familiali) care pot determina comportamentul violent al copilului.
Şcoala are un rol important în prevenirea violenţei şi asta nu numai în condiţiile în care sursele
agresivităţii sunt în mediul şcolar, ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul graniţelor
şcolii.

Bibliografie:
1.Mihaela Jigau, Aurora Liiceanu, Liliana Preoteasa, Violenţa în şcoală, Editura Alpha MDN,
2006,Bucureşti
2.http://Integrareacopiilor.blogspot.com/2009/03/Prevenirea-si-combaterea-violentei.html
3.www.didactic.ro
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TRĂIEŞTE MAI MULT DECÂT O ŢIGARĂ!

Profesor consilier Bobic Loredana
În perioada. 07 – 30 mai 2013, s-a desfăşurat Campania „Mai puţin tutun, mai multă viaţă!”
cu sloganul „Trăieste mai mult decât o ţigară!“ la Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg Jiu, în vederea marcării
Zilei Mondiale fără Tutun (31 mai).
Principalele obiective ale acestei campanii au fost: responsabilizarea elevilor în ceea ce
priveşte adoptarea unei atitudini activ-participative în activităţi educaţionale de prevenire a
consumului de tutun, creşterea nivelului de conştientizare în rândul elevilor privind riscurile de
sănătate asociate consumului de tutun, precum şi creşterea gradului de coeziune socială între copii –
părinţi – profesori în lupta împotriva fumatului.
Elevii participanţi s-au implicat cu entuziasm în diferite activităţi şcolare şi extraşcolare din
cadrul proiectului, fiind deschişi şi receptivi pe tot parcursul campaniei. Printre activitaţile
desfăşurate enumeram:
• „Câştigă o zi din viaţa ta! Donează o ţigară” - acţiune de colectarea ţigărilor de la fumatori în
schimbul bomboanelor, merelor, oferire de pliante, flayere – zona de desfăşurare Lido;
• „Nu fuma!” – activitate în colaborare cu C.P.E.C.A. în clubul elevilor de la Colegiul Tehnic Nr. 2
– Concurs infomativ-educativ despre tutun;
• „Salvează-ţi viaţa şi bunurile” – activitate de informare şi conştientizare a elevilor despre
riscurilor provocării incendiilor din cauza ţigărilor aruncate la întâmplare, partener ISU Gorj.
Campania „Mai puţin tutun, mai multă viaţă!” s-a
încheiat pe data de 31 mai printr-un concurs la care au
participat 27 unităţi şcolare înscrise în campanie. Concursul
a avut ca scop premierea celor mai complexe şi originale
campanii organizate şi desfăşurate în fiecare şcoală
participantă

la

campanie,

Colegiul

Tehnic

fiind

recompensat cu menţiune.
Coordonatorii

campaniei,

Bobic

Loredana

şi

Diaconescu Mirela, alături de echipa de organizare
Purdescu Elena şi Zestroiu Simona, împreună cu cadrele
didactice implicate, Pătruţ Felicia, Sofei Carmen, Manta
Fănela s-au bucurat de tot sprijinul şi implicarea direcţiunii
Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg Jiu.
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III. EDUCAŢIA ÎN CONTEXT EUROPEAN
LE FRANÇAIS PAR LA CHANSON
Profesor Bistreanu Eliana
Colegiul Tehnic Nr.2,Tg-Jiu, Gorj
On propose une activité didactique qui correspond à la démarche de résolution de problème
en insistant sur les phases successives de l'apprentissage et sur le fait que les documents
authentiques, et particulièrement la chanson semblent être une bonne solution pour une acquisition
réussie du français langue étrangère.

Séquence didactique
Public : adolescents, niveau A2
Compétences visées: Compréhension orale, production orale, production écrite
Thème : Le verbe- Indicatif Présent versus Conditionnel présent

Objectifs de la séquence
 Linguistiques
-identifier les formes verbales utilisées et les classer
 Communicatifs
-formuler des hypothèses
 Socio-culturels
-Sensibiliser les élèves sur les rythmes et la richesse de la chanson française
-Affiner leurs capacités de comprendre le français tel qu'il est parlé en dehors d'une situation de
classe.
Supports utilisés
Chanson POUR UNE NUIT JE LUI DONNERAI MA VIE (paroles et musique, fiches, site web)

juste pour une nuit ( je te donnerais toute ma vie ).mp3

Durée
50 minutes
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Mise en route
I. Activité avant l’écoute
1. Activité de l’enseignant
i.

Organiser un remue-méninge autour du mot « l’amour ».
L’enseignant note ce mot au centre du tableau et écrit les mots proposés par les apprenants en
réalisant ainsi le champ sémantique du thème l’amour. On écrit tous les mots sans exception et puis
on trace des flèches vers ceux qui sont corrects et on supprime ceux qui ne sont pas convenables en
éliminant la confusion par un dialogue avec les élèves.
Puis on leur propose un jeu de mots.
2. Activité de l’apprenant
-Associez au mot l’amour des mots qui font partie du même champ sémantique.
-Trouvez rapidement quelques mots qui riment avec amour.
II. Activité après une première écoute
Formuler des hypothèses sur les sentiments dominants qui s’en dégagent.
Faire la mise en commun de ceux-ci et les écrire au tableau.
Partager la classe en groupes d’élèves, rappeler les consignes. Se préparer pour une nouvelle écoute.
III. Activité après une seconde écoute
Identifier la première proposition du refrain.
Écouter attentivement la chanson pour préciser le verbe qui se répète et combien de fois.
Préciser quels sont les modes et les temps prédominants dans le texte.
Découvrir les verbes qui sont utilisés au conditionnel présent, les noter sur une feuille de papier et
puis les transcrire au tableau.
IV. Découverte (observation et conceptualisation)
Distribuer les fiches de travail aux apprenants et expliquer les tâches.
-Compléter les vers de la chanson par le conditionnel présent des verbes qui manquent.

Fiche de l’apprenant
Pour une nuit je lui donnerai ma vie
Je pense à lui ce soir,
La solitude est venue me voir
Si mon amour a tort,
Est-ce que mon âme aimera encore ?
Car il est celui,
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Il est l'homme sans qui,
Tout s'éteint dans mon corps
Je ………………… ma vie,
Mes jours,
Pour une nuit

[Répétition] :
Je lui ………………mes rêves,
Pour ses lèvres sur mes lèvres
Je ………………mon âme,
Mes espoirs et j'……………………… mes larmes
Je ………………… toute ma vie,
Pour qu'il m'aime une nuit

J'ai vu dans son regard,
Imaginé le début d'une histoire
Je ressens sa présence,
Près de moi, effaçant les distances
Car il est celui,
Il est l'homme sans qui tout s'éteint
Et s'enfuit
Je ………………ma vie,
Mes jours, pour une nuit

Je lui ………………mes rêves,
Pour ses lèvres sur mes lèvres
Je ………………………… mon âme,
Mes espoirs et j'…………………… mes larmes
Je ……………………toute ma vie,
Pour qu'il m'aime une nuit

-Repérer les verbes à l’indicatif présent du texte.
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V. Réinvestissement des acquis
Toujours organisés par groupes proposer un autre titre pour cette chanson.
Noter et puis présenter trois mots du texte qui ont retenu votre attention.
Recommander aux apprenants des sites web pour des informations supplémentaires.

VI. Évaluation
Proposer une activité de production écrite
Pensez-vous que l’amour à la manière des couples célèbres de la littérature et du cinéma
puisse exister de nos jours ? Argumentez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples de
vos lectures et de votre propre expérience pour rédiger un article pour la revue de l’école. (80-100
mots)

Fiche de travail
POUR UNE NUIT JE LUI DONNERAI MA VIE
Interprétée par Marie-Ophélie
Version française de la chanson de Mariah Carey
Je pense à lui ce soir,
La solitude est venue me voir
Si mon amour a tort,
Est-ce que mon âme aimera encore ?
Car il est celui,
Il est l'homme sans qui,
Tout s'éteint dans mon corps
Je donnerais ma vie,
Mes jours,
Pour une nuit

[Répétition] :
Je lui donnerais mes rêves,
Pour ses lèvres sur mes lèvres
Je risquerais mon âme,
Mes espoirs et j'épuiserais mes larmes
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Je donnerais toute ma vie,
Pour qu'il m'aime une nuit

J'ai vu dans son regard,
Imaginé le début d'une histoire
Je ressens sa présence,
Près de moi, effaçant les distances
Car il est celui,
Il est l'homme sans qui tout s'éteint
Et s'enfuit
Je donnerais ma vie,
Mes jours, pour une nuit

Je lui donnerais mes rêves,
Pour ses lèvres sur mes lèvres
Je risquerais mon âme,
Mes espoirs et j'épuiserais mes larmes
Je donnerais toute ma vie,
Pour qu'il m'aime une nuit.
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STUDY ON INTERACTIVE TEACHING METHODS
Prof. Contraş Elena-Marinela
Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu
Teaching is a profession which requires not only a good teacher but also a cooperative
student who helps the teacher to achieve the objectives set at the end of the lesson with ease. For
many centuries, the teacher was the primary source of information, the font of knowledge. Books
were nonexistent or scarce, as they still are today in developing countries of the world, and
information was passed orally from teacher to pupil. Even nowadays, newly constructed classrooms
often have the same configuration as those lecture halls built centuries ago. As good teachers, we
are almost always on the lookout for new and interesting ways to stimulate our students.
It is the responsibility of the teacher
to make the lesson as interesting as possible
inside the classroom. We, as teachers, must
now recognize that our students no longer
have to depend on us for the acquisition of
information, which may be one reason some
teachers report low attendance in class.
Why wake up for an 8 AM lecture if you
can learn the material on your own? And
that brings the fundamental question that
we each need to answer: What is my role as
a teacher? What can I do during my face-toface time with students that they cannot do as effectively on their own?
The teaching of any subject matter is usually based on an analysis of the nature of the
subject itself and the application of the teaching and learning principles drawn from research and
theory in educational psychology. The result is generally referred to as a teaching method or
approach, by which we refer to a set of core teaching and learning principles together with a body
of classroom practices that are derived from them. The same is true in language teaching, and the
field of teaching methods has been a very active one. Throughout the 20th century new approaches
and methods proliferated and some achieved wide levels of acceptance and popularity at different
times, but were then replaced by methods based on newer or more appealing ideas and theories.
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All students do not learn in the same way. Teachers know this and they need to use different
teaching methods in order to reach all students effectively. A variety of teaching strategies, a
knowledge of student levels, and an implementation of which strategies are best for particular
students can help teachers to know which teaching methods will be most effective for their class. A
wide variety of foreign language teaching methods developed in the 20th century and this fact
strongly influenced the process of second language teaching and learning.
Teachers choose the method that seems to them the most convenient and appropriate.
However, it is a quite subjective and individual process. Basic teaching methods can be classified
into the following categories:
• structural methods: the grammar-translation and the audio-lingual method;
• interactive methods (communicative language teaching, direct method, language immersion,
natural approach, proprioceptive language learning method, silent way, storytelling,
teaching proficiency through reading, total physical response etc.)
• functional methods: situational language teaching
Kevin Yee, the author of interactive techniques, considers interactive methods to be the most
effective ones. They involve a collection of more than 100 teaching strategies that aim to engage
students in studying process. Most of them encourage the natural acquisition of language, not
learning. There is an important distinction between language acquisition and language learning.
Children acquire language through a subconscious process during which they do not study
grammatical rules. The same as they acquire their first language. Language learning, on the other
hand, is not communicative. In language learning, students have just knowledge of the language and
can operate it. Research has shown, however,
that knowledge of grammar rules does not
necessarily result in good speaking or
writing. A student who understands the rules
of the language may be able to succeed in a
standardized test of English language but
may not be able to speak or write correctly.
Interactive techniques are essential
inside a classroom while teaching a lesson.
They help teachers to create a lively and
respectful environment for learning and to achieve the following objectives:
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• all

students must become engaged in the learning process and must be passionated about the

subject matter.
• the classes

should be fun and meaningful at the same time.

• the students
• the

have to learn to work together.

teacher must form positive and respectful relationships with his students that will allow them

to learn more effectively .
Teachers often feel that some of the
students

in

their

classrooms

are

"somewhere else." These are the students
who sit in the back of the room and do not
participate in class activities. Some of these
students may be preoccupied with personal
issues,

while

others

may

feel

so

disconnected from the subject matter that
they find it difficult to concentrate. The
interactive methods make clear to all
students that their participation and their authentic voices are valued. It helps to break down the
barriers that may be holding students back from participation, and it helps teachers to gain insight
into why students may be disengaged.
When these barriers begin to break down, students are freer to engage with the class's
academic content.Also, use of interactive exercises allows teachers to tap into the range of "multiple
intelligences" described by psychologist and educator Howard Gardner. Most of the exercises work
with bodily/kinesthetic and interpersonal intelligences, and many work with intrapersonal, musical,
and spatial. Students whose strengths are in areas other than the types of intelligence most relied on
for classroom work (linguistic and logical-mathematical) are more likely to become engaged as
their own strengths are called upon.
Experienced teachers recognize that powerful learning experiences are often playful. These
are not distractions from real learning, but instead allow students to explore their learning through
play and apply their learning through work. Study of mental life has made evident the fundamental
worth of native tendencies to explore, to manipulate tools and materials, to construct, to give
expression to joyous emotion, etc. When exercises which are prompted by these instincts are part of
the regular school program, the whole pupil is engaged.
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In order to make the lesson approachable to the students the teachers must adopt devices like
interaction, group work and role play inside the classroom while teaching a particular lesson. These
techniques help the students to comprehend better and in a faster process. Cooperation fuels human
development. The ability to communicate effectively and the ability to work in collaboration with
others are essential skills for success in almost any sphere of life. The interactive methods allow the
teacher to facilitate relationship-building and surface group dynamics so that collaboration becomes
a classroom norm.
Interaction between the teacher and the student is an essential part of the lesson. Role play and
group work also helps the student to focus on the important parts of the lesson and makes learning
simpler. Especially in English and French Classes this technique may work wonders for the
students. Other methods that can be adopted are audio-visual aids inside the classroom, exhibitions,
extra reading and discussions and many more can be made suitable for the students. It depends upon
the teacher to adopt the technique that she finds appropriate for the students and applicable for the
lesson taught.Research reveals that the quality of student-teacher relationships is associated with
students' academic motivation and attitudes toward school and that youth who have positive
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relationships with teachers are more likely to achieve personal and professional success. Through
warm-up questions and springboard exercises, the interactive lesson provides opportunities for
teacher and students to build respect for each other's strengths and life challenges while learning
together. Interactive learning in the classroom help students prepare more successfully for the
outside world than those who do not. Engaged students who actively participate in their own
education are more apt to remember more from a lesson and then transfer newly acquired skills to
different situations. They are able to express their own opinions during the class. They will have
chance to talk in front of their friends and teacher. So it will help them to gain self confidence to
talk. Interactive environment is good for the students to present themselves in front of everyone and
this is the time to train them to be courageous enough for their future work or career presentation. It
motivates students and helps them to improve their communication skills with people. So they can
be more active during class.
Furthermore, it allows teachers to make effective use of classroom resources. Teachers will
be able to analyze his/her students learning capacity easily. The feedback from student will be as
fast as possible.
Interactive environment brings conducting brainstorm sessions for the students that can help
students to work in a group. So they can learn how to work in a group. At the same time, it makes
the learning sessions more interesting and fun so that the students will have more intentions to learn
new thing. Students sometimes learn better from each other than they do from the teacher.
Encouraging cooperative learning among peers through projects or assignments creates amore
relaxed classroom environment. However, certain specific obstacles are associated with the use of
active learning including limited class time, a possible increase in preparation time, the potential
difficulty of using active learning in large classes and a lack of needed materials, equipment or
resources.
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ÉTUDE SUR DES MODALITES D’AMELIORATION DE LA
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Introduction
La compréhension orale est une des étapes fondamentales de la communication et
dans l’acquisition d’une langue étrangère. Dans l’acquisition de la langue seconde, comme dans
celle de la langue première, la compréhension précède l’expression. Avant de pouvoir formuler et
transmettre un message oral, l’élève doit avoir entendu la langue seconde. Il doit avoir été baigné
dans un milieu linguistique riche et varié. Plus l’élève sera récepteur de messages significatifs, plus
il sera en mesurede s’approprier la langue seconde. L’enseignant a un rôle important à jouer par
rapport à l’écoute. L’écoute dans des situations authentiques est absolument nécessaire, car
elle permet à l’élève de se familiariser avec les sons de la langue non maternelle, elle
amène l’élève à s’appuyer sur les éléments du texte et les connaissances personnelles pour
comprendre un message oral. C’est en écoutant une mélodie rythmique, une comptine, un chant,
une histoire ou une consigne que l’apprennant développe son habileté d’écoute. L’enseignant attire
l’attention des élèves sur des indices visuels tels que des illustrations et des objets. Il facilite
également la compréhension en ayant recours au contexte, aux gestes, aux expressions du visage,
aux mimiques ou en jouant sur les intonations.

La

perception auditive joue, donc, un rôle fondamental dans l'accès au sens et on ne peut percevoir que
ce que l'on a appris à percevoir: elle évolue donc en cours d'apprentissage jusqu'à la maîtrise du
système phonologique et le développement des compétences linguistiques et langagières.
malheureusement,on est

Mais,

restreint par un programme surchargé et le nombre réduit de

classes dans cette tentative de développer une aptitude de l’écoute et d’expression orale.
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Une compétence primordiale - La compréhension de l'oral
Longtemps négligée, la compréhension de l'oral a gagné beaucoup de terrain les dernières
années et a connu un rayonnement particulier avec l'entrée des documents authentiques dans la
classe de langue. Le besoin de mettre les apprenants au contact de diverses formes orales,
diverses situations de communication, de proposer diverses stratégies de compréhension
deviennent de plus en plus évident.

À

ce

qu’on

sache,comprendre n'est pas une simple activité de réception : la compréhension de l'oral suppose la
connaissance du système phonologique, la valeur fonctionnelle et sémantique des structures
linguistiques véhiculées, mais aussi la connaissance des règles socioculturelles de la communauté
dans laquelle s'effectue la communication sans oublier les facteurs extra-linguistiques comme les
gestes ou les mimiques. Mais, comme l'affirme Louis Porcher, « la compétence de réception orale
est de loin la plus difficile à acquérir et c'est pourtant la plus indispensable. Son absence est
anxiogène et place le sujet dans la plus grande "insécurité linguistique"»

Le CECR

met

clairement en avant la notion de compétence et être compétent dans une langue, c'est avant tout
pouvoir interagir socialement, et être donc capable de comprendre un locuteur particulier ou
plusieurs locuteurs dans une conversation générale. Dans ce sens, il faut apporter à l'apprenant les
outils nécessaires pour qu'il puisse mobiliser un ensemble de compétences linguistiques et
extralinguistiques, ainsi que les stratégiesnécessaires à leur mise en place.
1. Démarches envisagées pour entraîner la compréhension orale
• Proposer plusieurs situations sur une même thématique ou sur des thématiques proches un même
champ lexical, séparées par des phases de lecture, d’expression écrite ou orale permettant de
mémoriser le lexique;
• Favoriser l’attention et pour cela il convient donc d’une part de déterminer l’objet susceptible de
focaliser l’attention, d’autre part d’installer des conditions favorables à l’écoute (silence,
concentration);
• Motiver l’écoute, lui donner du sens en l’inscrivant dans un projet pédagogique susceptible
d’intéresser les élèves.Ainsi, l’écoute doit s’inscrire dans une séquence qui lui donne tout son sens :
l’élève écoute pour apprendre, comprendre, rêver;
• Solliciter l’attention et la concentration, veiller à installer un climat de classe favorable;
• Mettre les élèves en confiance (en s’appuyant sur leur réussite, en fournissant des aides) ;
• Entraîner la mémorisation.
Dès les premiers temps de l’apprentissage, la mémoire auditive est sollicitée pour permettre
aux élèves de reconnaître et de reproduire les phonèmes et les schémas intonatifs et accentuels de la
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langue étudiée. Mémoriser des comptines, puis des poésies, des chansons, tout cela aide à enrichir et
renforcer le répertoire des sons, des mots, des structures;
• Favoriser la mise en œuvre de stratégies (éventuellement en fournissant des repères) ;
• Proposer des situations d’entraînement permettant à l’élève de repérer ses compétences, mais aussi
ses difficultés éventuelles;
• Instaurer des temps de bilan, de mémorisation du lexique entre deux situations d’entraînement;
• Jouer sur la connexion et l’interdépendance entre la compréhension orale et les autres activités
langagières (lire, écrire, parler pour mieux écouter…) dans le cadre de travaux par groupes de
compétence par exemple;
• Donner à chacun des axes de progrès (en s’appuyant sur les descripteurs du CECRL) pour faciliter
le passage de A1 à A2, de A2 à B1, de B1 à B2.
Pour améliorer la compréhension de l'oral de nos élèves, il faut avoir en vue quelques
stratégies.
a. Dans une première étape, il faut amener les apprenants à reconnaître la composition phonétique
des mots (structure syllabique, séquence de phonèmes, accentuation des mots, tons), le rythme de la
phrase, l'intonation, les élisions, etc.
Ceci est d'autant plus important que dans l'écoute d'un document oral, l'apprenant n'aura accès ni
aux expressions du visage du locuteur, ni à sa gestuelle, éléments importants d'information.
Il s'agit aussi d'habituer son oreille à différents accents francophones et à différents registres de
langues qui ne peuvent être perçus que dans une grande multiplicité de documents sonores.
b. Deuxièmement, il s'agit de faire acquérir à l'apprenant des stratégies d'écoute. On va lui
demander de faire le bilan des stratégies qu'il a mises au point dans son propre système linguistique
– ou dans celui d'une langue qu'il a déjà apprise, puis de les tester en français. Il va alors se rendre
compte que ses stratégies ne fonctionnent pas vraiment et qu'il va devoir en développer de nouvelles
qui, à leur tour, vont enrichir les premières. Il s'agit alors de rendre l'apprenant capable de repérer
des informations, de les hiérarchiser, de prendre des notes, en entendant des voix, des rythmes, des
intonations, des façons de parler et des accents différents. Ce travail d'appropriation de la langue
orale doit amener les apprenants à s'exprimer plus aisément.
c. Troisièmement, il s'agit de former l'apprenant-auditeur (et futur locuteur) à devenir plus sûr de
lui et donc de plus en plus autonome pour agir et interagir en lui expliquant que ce n'est pas parce
qu'il ne comprend pas tous les mots d'un texte qu'il ne comprend rien. Il s'agit ici encore de
développer desstratégies de réception complémentaires aux stratégies d'écoute précédentes.
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Ces stratégies recouvrent à la fois la reconnaissance du contexte et la mise en œuvre du
processus de reconnaissance (phase d'ancrage). Pendant la réception du message, l'apprenant va à la
chasse aux indices linguistiques et non linguistiques et à partir de son schéma de réception, construit
sa représentation du sens. Il comble les lacunes potentielles du message par un jeu d'approximations
successives ou par une coopération avec son/ses camarade(s) et parvient ainsi à la signification du
message (phase de déduction). L'apprenant doit ensuite vérifier ses hypothèses (phase d'évaluation)
et les réviser s'il y a lieu (phase de remédiation).
Les stratégies utilisées permettent de favoriser une compréhension partielle ou totale,
globale ou détaillée du message. Dans tous les cas, il est nécessaire de placer l'apprenant dans une
situation d'écoute active, de lui donner une tâche précise à accomplir avant l'écoute du document.
Il est possible également de le préparer à l'écoute par des activités de remue-méninges que
l'enseignant met en place à partir des spécificités du document choisi: discussion sur le thème ou
les aspects culturels abordés, activités ludiques centrées sur le vocabulaire comme les associations
de mot à partir d'un mot donné, mise en relation du thème sonore par l'analyse d'une photo, etc.
2. Types d’ activités de réception orale
Il y a plusieurs modalitésauxquelles l'utilisateur de la langue étrangère peut faire appel dans
son processus d’enseignement-apprentissage mais l’écoute de discours authentiques permet à
l’enseignant

d’aborder

certains

éléments

culturels

de

la

francophonie:

- écouter des interviews, des conversations téléphoniques ou de la vie quotidienne;
- écouter des annonces publiques (aéroport, gares) pour capter des renseignements, une information
globale;
- écouter les médias pour saisir une information particulière (météo, annonce publicitaire, etc);
- être spectateur (théâtre, réunion publique, conférence...) pour prendre des notes et comprendre une
information détaillée;
- surprendre une conversation et saisir les implicites culturels qui surgissent dans le discours. Il
s'agit de donner à l'auditeur tous les outils nécessaires pour qu'il devienne autonome donc pour agir
et interagir sur des sujets plus ou moins complexes avec les Francophones qu'il rencontrera.
En ce qui suit, je propose une fiche de travail qui vise un entraînement rapide dans la
compréhension de l’oral.
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Fiche de travail
Niveau de référence du CECRL - A 2/B1
Xème classe, L2
Manuel -Limba franceză, L2, Editura Humanitas Educațional
Unité 7 d’étude: Les joies de la fête!
Compétence visée: - Compréhension orale
Durée de la séance : 40 minutes environ
Genre de texte : reportage
Type de leçon: Fixation des connaissances

Thème : Le Carnaval
Support utilisé: Document audio

Objectifs:
 linguistiques : - enrichir et employer le vocabulaire de la fête
 communicatifs: - identifier une information dans un document sonore
-comprendre les informations principales et certains détails du reportage
exprimer son point de vue en synthétisant des informations
 socioculturels: - connaître des éléments typiques de civilisation française
- maîtriser le language de la vie quotidienne

Activité pré-écoute
On donne les consignes :
Vous allez écouter un document sonore.Vous avez :
• 5 minutes pour lire attentivement les questions
• 5 minutes pourécouter le reportage
• 5 minutes pour répondre aux questions après une première écoute
• 5 minutes pour compléter vos réponsesaprès une deuxième écoute
Lisez et puis répondez aux questions suivantes :

1) Le thème de ce texte est :
la pollution
le carnaval
l'ordinateur

/5 points

-

2) Qui parle ? _______________________________________________________/ 5 points
3) Quelle fête marque le début du carnaval?
_________________________________________________________/5 points
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4) Quand commence le Carnaval?

/5 points

Mercredi des cendres
Àl’Épiphanie
Jeudi de mi-carême
5)

En

quoi

consistent

ces

grandes

manifestations

?

________________________________________________/10 points
6) Quand finit le Carnaval? /5 points
Mercredi des cendres
Dimanche
Jeudi de mi-carême
7) Identifiez du paragraphe les mots qui manquent:/15 points
Le soir voit s'approcher ...................... par "Grand brilé Vaval", l'incinération du roi Carnaval,
"Vaval", sous les cris et lamentations .............. La journée s'achève dans ......................., le Ti-Punch
coule une dernière fois à flots.
Total : 50 points
Activité écoute -document audio (deux écoutes)

carnaval.m3u

Activité post-écoute (évaluation de la performance)
•

Faire la correction des grilles

•

Diviser les élèves en groupes coopératifs et leur demander de partager leurs réactions
au discours : Quelles sont tes impressions de ce reportage?

- le format (amusant, intéressant, original..)
- la présentation (capte mon attention, garde mon intérêt...)
- le sujet (à mon goût, pour mon âge, ennuyant...)
- la durée (trop long, trop court..)
- le réalisateur (intonation de la voix, articulation, débit, prononciation..)
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Grille d’évaluation
Correction et interprétation des résultats
1) Le thème de ce texte est : /5 points
le carnaval
2) Qui parle ?/ 5 points
C’est un homme qui parle.
3) Quelle fête marque le début du carnaval?/ 5 points
Le carnaval commence à l'Epiphanie.
4) Quand commence le Carnaval?/5 points
Àl’Épiphanie
5) En quoi consistent ces grandes manifestations ?/ 10 points
On peut assister à des concours de beauté, des défilés de chars, des concours de costumes, concours
de musique et de chansons, des marathons de danse.
6) Quand finit le Carnaval? /5 points
Mercredi des cendres
7) Identifiez du paragraphe les mots qui manquent:/15 points
Le soir voit s'approcher la fin du carnavalpar "Grand brilé Vaval", l'incinération du roi Carnaval,
"Vaval", sous les cris et lamentations de la foule.
La journée s'achève dans des bals populaires, le Ti-Punch coule une dernière fois à flots.

Transcription du document audio
Le carnaval
Le carnaval commence à l'Epiphanie et se termine - particularité guadeloupéenne - le soir
du Mercredi des Cendres.
Dès debut janvier vous pourrez, notamment les week-ends, observer des groupes carnavalesques
s'entraîner dans les rues, chantant, dansant, faire la quête auprès des passants pour pouvoir
achever leurs costumes ... Tous ces préparatifs culmineront dans les derniers jours "gras"
précédant le carême, où, du Dimanche au Mercredi, tout travail fait place à la frénésie et la joie
populaire. Vous pourrez assister à des concours de beauté, des défilés de chars, des concours de
costumes, concours de musique et de chansons, des marathons de danse ...
Les plus grandes manifestations et défilés ont lieu à Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, mais les autres
villes ne sont pas en reste.Dès Dimanche précédent le Mercredi des cendres, la foule costumé
envahit les rues, des défilés sont organisés.
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C'est l'aboutissement des mois de travail des groupes carnavalesques qui défileront en costumes
multicolores, inspirés par un thème différent chaque année, à pied ou avec des chars.
Mardi Gras commence par une levée en pyjama très tôt le matin, suvie de défilés toute la journée et
de bals le soir.
Mercredi des Cendres: ce dernier jour de folie voit des diables et diablesses vetus uniquement de
noir et blanc envahir les rues. Le soir voit s'approcher la fin du carnaval par "Grand brilé Vaval",
l'incinération du roi Carnaval, "Vaval", sous les cris et lamentations de la foule. La journée
s'achève dans des bals populaires, le Ti-Punch coule une dernière fois à flots.
Le Jeudi de mi-carême, à mi-temps entre le carnaval et Paques, est une journée de répit pendant le
carême. Le carnaval reprend vie pour une journée: c'est la journée des diables rouges et noires.
http://www.antilles-info-tourisme.com/guadeloupe/carnaval.htm
3. Procédures d'exploitation pédagogiques
Les procédures d'exploitation doivent se présenter comme des aides à la réception et guider
l'apprenant vers l'autonomie. Il est également important de les varier :
•

questions orientées ou activités de justification,

•

questions fermées ou grille d'écoute (activité efficace avec des documents qui sont
longs),

•

questionnaires à choix multiple,

•

activités de repérage,

•

grille à compléter,

•

exercices à trous,

•

puzzle ou exercice de reconstruction, etc., sans oublier les activités ludiques

•

illustrer,

•

dessiner,

•

mimer

•

mises en relation iconique (relier un document à un schéma, un tableau, etc.) qui
conviennent particulièrement aux niveaux faux-débutants.
En terme d’apprentissage des langues, la compétence de compréhension orale est motivée par
une technique d’écoute et pour un but précis : il s’agit d’écouter pour comprendre une information
globale, particulière, détaillée ou implicite.
Toutes les activités qui favorisent le temps d'exposition à la langue étrangère ainsi que les exercices
plus classiques de phonétique éduquent l'oreille et contribuent à une meilleure discrimination auditive.
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Conclusion
On met souvent le problème d’apprendre à communiquer dans une langue étrangère mais
il est primordial d’apprendre à écouter et à comprendre car toute activité de compréhension orale
suppose une progression qui inclut le repérage et l’extraction de l’information mais aussi son
appropriation ce qui conduit vers une autonomie de l’apprentissage.
Il est évident que le succès de toute approche dépend en grande partie du temps et de l’effort
que l’enseignant voudra consacrer à la préparation de son cours. Cela passe par l’élaboration d’une
pédagogie active et interactive qui favorise chez l’apprenant l’intégration de connaissances
nouvelles, facilite l’acquisition d’automatismes et crée des liens entre les aspects cognitifs et
affectifs de l’apprentissage du français. A cet égard, les stratégies spécifiques d’apprentissage et les
technologies nouvelles pourraient aider l’enseignant à motiver davantage l’apprenant, en faisant de
lui un intervenant actif prêt à prendre en charge l’enseignement/apprentissage. L’attention est un
facteur très important dans la compréhension orale. Les apprenants eux-mêmes doivent être
conscients de leur niveau de concentration pour qu’ils puissent après un instant de distraction
réorienter leur attention sur la tâche à accomplir. L’expérience a montré que l’attention des
apprenants est attirée, en principe, par le sujet ou le contenu du document qu’ils tentent de
comprendre.Les apprenants sont là pour comprendre, faire comprendre, se comprendre.
L’enseignement de la compréhension orale

est une entreprise qui se heurte encore à

plusieurs difficultés, ce qui justifie de poursuivre les recherches à venir.
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POEZII DESPRE COPILĂRIE
– Studiu –
Onea Emilia Tatiana
Cuprins
I. Introducere
II. Poezii despre copilărie
III. Concluzii
I. Introducere
Având o atitudine sinceră, deschisă faţă de viaţă, faţă de relaţiile umane, copiii se conectează
total şi serios la ceea ce trăiesc, atât în planul realităţii, cât şi acela al lumii plăsmuite de literatură.
Impresionaţi de culorile vii, de muzică şi joc, copiii caută în poezie imagini vizuale şi auditive
simple, dar pline de dinamism şi forţă de sugestie, efecte muzicale realizate prin procedee variate:
cuvinte onomatopeice, repetiţii, armonii imitative. Copiilor le place poezia care urmează legile
prozodiei clasice (structurarea versurilor în strofe, păstrarea ritmului, a rimei şi a măsurii). Prin
caracterul său particular, prin forţa sa expresivă, limbajul poetic comunică mai mult decât cel
ştiinţifi, sugerând stări emoţionale profund umane şi exprimă altceva decât cuvintele uzuale.
Copilăria cu jocurile, bucuriile şi suferinţele ei a inspirat pana poeţilor din toate timpurile, care s-au
aplecat cu înţelegere şi dragoste asupra unui univers cu bogate rezonanţe afective şi morale în planul
expresiei artistice.
II. Poezii despre copilărie
O adevărată feerie infantilă, plină de viaţă şi optimism este poezia Iarna pe uliţă de George
Coşbuc. Poetul păstrează imaginile din anii copilăriei sale şi reproduce cu toată vioiciunea şi
seninătatea:
„Sunt copii. Cu multe sănii
De pe coastă vin ţipând,
Şi se-mping şi sar râzând;
Prin zăpadă fac mătănii
Vrând- nevrând.”
Din mulţimea copiilor porniţi la joacă şi la săniuş se detaşează cel mai mic, al cărui portret e
o realizare artistică incontestabilă:
Haina-i măturând pământul

Uite-i, mă, căciula, frate,

Şi-o târăşte-abia-abia

Mare cât o zi de post-

Cinci ca el încap în ea

Aoleu, ce urs mi-a fost!

Să mai bată soro, vântul,

Au sub dânsa şapte sate

Dac-o vrea!

Adăpost!”
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Imaginile, păstrate de poet din anii copilăriei sale, le-a reprodus întocmai, cu toată
vioiciunea şi seninătatea, însoţindu-le numai la final cu nota de nostalgie şi de împăcare cu soarta
celor vârstnici: „ [...] Se urnesc miraţi bătrânii
Din bordei.
- Ce-i pe drum atâta gură?
- Nu-i nimic. Copii ştrengari.
- Ei, auzi! Vedea-i-aş mari,
Parcă trece-adunătură
De tătari!”
Chiar şi atunci când vrea să scrie „poezie eminamente didactică”, domină poetul şi nu
pedagogul, aşa ca în Jocurile celui cuminte, unde Coşbuc realizează atmosfera voioasă a jocului:
„Un copil, când jocu-i place
Toată lumea joc îi face,
Iar el toate le pricepe
Şi cu ele un joc începe.”
Finalul sună mai mult a proverb decât a dojană:
„Numai cel ursuz nu ştie
Cum să fac-o jucărie
Şi numai posomorâtul
Nu-şi ştie alunga urâtul.”
Numai în Cartea celor doi zbârliţi şi a mai multor alţi pârliţi, intenţia moralizatoare e mai
puţin mascată. Ea apare chiar din titlul poeziilor: Petrache cel zbârlit, Tinca nespălata, Tudorică şi
Titi cei neascultători, Gică şi Lică cei somnoroşi, Zoia miorlăita. Procedeul este al caricaturii,
trăsăturile sunt voit îngroşate pentru a da poeziei un caracter satiric:
„Geme, miorlăie mereu,
Plânge, se scânceşte...
Dă din cap şi dă din mâini,
Dă şi din picioare
Se trânteşte jos ţipând,
Urlă până moare.”
Primul efect asupra cititorilor este acela de a le stârni râsul şi abia apoi aceştia se gândesc
dacă nu cumva le seamănă celor satirizaţi.
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Lumea celor mici este explorată şi de către Elena Farago, ale cărei versuri pentru copii sunt
alerte ca ritm, luminoase şi formative, cultivându-le celor mici deprinderi şi sentimente frumoase.
Nelu, care face firimituri dinadins, nu are sentimentul că ar contrazice sfaturile de bună conduită ale
mamei sale, fiindcă el intenţiona să ospăteze puii rândunicii, care trebuie hrăniţi de cineva:

„ [...] Iar nu eşti copil de treabă,

- Şi de ce îmi faci gunoi?

Nelule şi-mi faci gunoi?

- Pentru vorba dintre noi:

Cum fu vorba între noi

Eu acum fac firimituri

- Vorba noastră stai să-ţi spun

Pentru puii rândunicii,

Ca să vezi cum e, ţin minte:

Ca să aibă şi ei, micii,

Să mă fac tot mai cuminte

Azi la masă prăjituri!”

Şi mai harnic şi mai bun!
(Nelu)

Intervenţia poetei, în ciuda notei moralizatoare, este plină de haz:
„Şi vecinul are-o fată

Gâtuie ca o pisică

Ca şi-a ei de răsfăţată

Făr’ de milă, făr’ de frică,

Dar mai rea de mii de ori,

Parcă n-a citit de fel

Deşi-i pui de om şi ştie

Că-n dragostea ei de mamă

Să citească şi să scrie,

Şi-n plăceri şi-n griji şi-n teamă

Vai de bieţii puişori!

Om şi pasăre-s la fel.”
(Bobocica)

Conflictele din viaţa copiilor sunt rezolvate cu o naivă candoare:
„-De ce plângi, fetiţa mamii

- Bine, dar să fii cuminte...

- Plâng că doctorul ţi-a spus

- Nici de şorţ nu mă mai cerţi?

Să nu-mi dai deloc cireşe

- Care şorţ? Întreabă mama...

Şi tu în dulap le-ai pus.

- Uite ăsta, l-a pătat

- Şi tu plângi din lăcomie?

Lăcomia pentru care

Ce ruşine!...-Să mă ierţi.

Chiar acuma m-ai iertat.
(Şireata)
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Universul infantil a fost imortalizat în versuri, adevărate capodopere ale genului, de către
Tudor Arghezi, care, iubind copiii, lăsându-se „furat” de miracolul numit „copilărie”, a scris pentru
ei cu neîntrecuta lui artă de „a potrivi cuvintele”, înfruntând dispreţul confraţilor:
„Poţi închide uşile

Asta, Domnule Confrate,

De ţi-e teamă şi ruşine

Dă alean şi sănătate

Să te faci de râs ca mine,

Eu, cum vezi încet, încet

Ieşi din dogmă şi tiptil,

M-am făcut analfabet.”

Fă-te la citit copil.

(Prefaţă)

Poetul aduce un cald elogiu vârstei candorii, a purităţii şi a deplinei libertăţi ludice.
În Cântec de adormit Mitzura se simte atmosfera eminesciană, într-o îngânare de leagăn şi
paradis al copilăriei: „Doamne, fă-i bordei în soare
Într-un colţ de ţară veche
Nu mai ’nalt decât o floare
Şi îngust cât o ureche.”
Universul boabei şi al fărâmei e dominat de inocenţa copilului care se joacă:
„Ştie-atât numai să facă
Ia o leacă, pune-o leacă
Face oameni şi lumină
Din puţin scuipat şi tină,
Şi dintr-un aluat mai lung
Scoate luna ca din strung.”
Pentru a putea „copilări”, poetul recurge la parodie:
„Din strofe am ales micile

Mi-a trebuit un violoncel

Şi din înţelesuri furnicile

Am ales un brotăcel

Am voit să umplu celule

Pe-o foaie de trestie îngustă

Cu suflete de molecule,

O harpă: am ales o lăcustă.”
(Cuvânt)

Pentru a se regenera, poetul se retrage între vieţuitoare şi jucării, în universul casnic:
„Fă-te, suflete copil
Şi strecoară-te, tiptil
Prin porumb cu moţ şi ciucuri,
Ca să poţi să te mai bucuri.”
(Creion)
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Copilăria este vârsta fericirii umane, când totul este posibil. Poeţii au cântat-o în versurile
lor, evidenţiind, atât bucuriile, cât şi suferinţele unor copii, faţă de care au manifestat dragoste şi
înţelegere.
Cenuşiul vieţii unor oropsiţi ai sorţii apare pregnant în poezia lui Ştefan Octavian Iosif,
Artişti. Frumuseţea unei zile de toamnă rămâne fără ecou în sufletul a „doi micuţi”, nevoiţi să
cerşească pentru a-şi asigura existenţa mizeră:
„Sunt doi micuţi, e mama lor

Ei joacă, sar şi se-nvârtesc

Ea, cu flaşneta-n spate,

Împiedicaţi în zdrenţe,

E-o zi de toamnă, pic de nor,

Răsuflă greu când se opresc

Dar, cât de triste-s toate!”

Şi fac la reverenţe.”

Compasiunea poetului pentru suferinţa şi umilinţa îndurată de copii străbate întreaga poezie,
fiind sugerată prin contrastul dintre frumuseţea naturii şi suferinţa micilor artişti.
Ştefan Octavian Iosif a creat şi cel mai frumos Cântec de leagăn:
„Hai odor, hai păsărică
Dormi, o dormi fără de frică
Să te-alinte
Moş Cuminte
Şi să-ţi cânte-ncetinel
Mugur, mugur, mugurel.”
Dedicat Corinei, pornit din duioşie părintească, Cântecul de leagăn găseşte doar în lumea
basmului imagini ca s-o exprime:
„Şi a trimis o gâză mică
Să-ţi aducă o scrisorică
Şi să-ţi spună
Noapte bună,
Că şi el, sătul de drum,
Merge să se culce-acum.”
O reîntâlnire cu lumea minunată a copiilor este prilejuită de Otilia Cazimir. Imaginea
universului copilăriei este una de paradis, fie că este intelectualizată sau rămâne aproape concretă,
intuitivă, privită mai departe cu ochii copilului. Multe din poeziile sale (vol. Baba Iarna intră-n sat,
Jucării) creează impresia de basm continuu, cu zâne şi cu pitici, care fac deliciul cititorilor:
„Din adâncuri de pădure,

Şi când tu tresari de frică

A pornit un duh viclean

Şi de plâns ţi-s ochii gata
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Şi-a venit pe vânt să fure

(Plâns prin somn: e plâns ori cântec?)

Ochi-bănuţi de măghiran-

Mâna dreaptă ei ridică,

Păr de in şi gură mică

Suflă peste chipul tău,
Leagă vraja cu lăcata

(O mărgică
De mărgean)

Unui vechi şi lung descântec
Şi alungă duhul rău:

Dar la capătul trăsuricii
Stau de veghe, albi, bunicii.

«Cătinel... că doarme fata!»”
(Pentru Lizuca)

Poeta intuieşte naivitatea, puritatea copilului în Rugă, o rugăminte nu străină de o oarecare
viclenie, menită a capta bunăvoinţa Moşului, de care depind bucuriile lui şi ale celor apropiaţi;
copilul nu cere direct jucării, dar îi spune Moşului: „Însă nu m-aş supăra/ Dacă tot mi-ai da ceva!”:
„... o plăcuţă/ Că mi-am spart-o pe cea veche”, o acadea, un motocel roşu pentru pisicuţă, un os
pentru Cuţu, o lulea pentru bunicul, un covrigel pentru „Dănuţ cel mititel/ Care plânge-n copăiţă”.
Otilia Cazimir reconstituie, prin poeziile sale, o lume a sufletului curat – copilăria – care va
muri doar în momentul încetării existenţei fizice:
„De câte ori n-am aruncat cu bulgări

Cu stropi mărunţi şi aurii de soare

În apa lui curată de topaz

Şi-n ochii-mi de copil al nimănui

Se-nvineţea atunci şi din vâltoare

Că-n unda lui se răsfrângea seninul

Mă biciuia, zburdalnic, în obraz

Iar sufletul mi-era ca unda lui.”
(Pârâul)

Realitatea înconjurătoare devine sursă inepuizabilă de îndemnuri către inventivitate şi
creaţie pentru toţi copiii în volumul Făurari de frumuseţe, al lui Cicerone Theodeorescu:
„ De pe-acum încep să-nveţe
Frumuseţii făurari
Să dea vieţii frumuseţe
Când s-or face oameni mari.”
(Făurari de frumuseţe)
În Făurari de frumuseţe şi Poezii pentru copii sunt adunate aproape toate versurile pentru
copii, „ghicitori pentru copiii silitori”, elementare, dar ingenioase, incitante şi antrenante pentru ei,
care-i ajută să ia contact cu lumea din jur, pe care încep a o cunoaşte progresiv: „Ţii în mână, / flori
cu rouă.../ Câte mâini ai tu? / Am două”.
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Ce e rău şi ce e bine, ce e frumos şi ce e urât în comportarea unor semeni ne învaţă Nina
Cassian prin intermediul alegoriei, al umorului şi satirei. Copiii vor şti să discearnă valorile
adevărului şi frumosului în viaţa lor de fiecare zi:
„Hai să ne jucăm! De-a soarele şi de-a luna,
de-a veveriţa şi de-a aluna, de-a câinele
şi de-a pisica... Tot jucându-ne aşa învăţăm
câte ceva: ce se adună şi ce se scade, cine-i rău
şi cine-i cumsecade...”
Versurile poetei sugerează jocul copilăresc, imagini din basme:
„Nu-i aşa că sunt frumoasă
Oglinjoara mea?
Păr bălai, albaştri ochi
Să nu-mi fie de deochi”.
(Domnişoara de smântână)
Conturând prin versuri de o mare forţă sugestivă, imaginea mofturosului prinţ Miorlau,
poeta lasă loc meditaţiei pe marginea faptelor, mesajul etic fiind uşor de sesizat
(Prinţul Miorlau).
Un prinţişor de „şase anişori” adoptă un limbaj pisicesc:
„În loc de «vreau»! Spunea «miorlau»
Şi tot «miorlau» pentru «nu vreau».”
Lanţul de mofturi de care se face vinovat prinţul conturează schiţa de portret, iar
consecinţele acestora îi vor evidenţia atitudinea reprobabilă:
„Deci, cum spuneam, cu prinţul miorlăit

De-atâta miorlăială, se-mbolnăvise casa

Deloc nu era lesne de trăit.

Canarii asurziră, căţeii leşinară,

Când i se aduceau bomboane,

iar caii se mutară cu totu-n altă ţară.

el miorlăia că vrea baloane;

Bostanii şi verzele

Şi-n loc de baloane

Părăsiră grădinile.

voia tromboane;

Fugiră găinile,

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

zburară şi berzele.”

Frica de a se transforma în pisică îl vindecă pe mofturosul prinţişor care, „prinse să
vorbească omeneşte...”
Îndemnul adresat copiilor de a nu urma un asemenea exemplu este semnificativ:
„Dragi copii, povestea-i gata

Să le spuneţi răspicat:
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Să vă duceţi imediat

«Iubiţii mei părinţi, nu vreau

Şi la mama şi la tata,

Să fiu şi eu un prinţ Miorlau!»”

Apucăturile unor copii mofturoşi, supărăcioşi sau neastâmpăraţi sunt comentate în versuri
revelatoare:
„Şi toţi copiii mănâncă
Dar Matei cel mofturos
Scapă prăjitura jos:
Se tot uită lung la ea
Şi ar plânge şi nu vrea...”
(Demostene Botez, Masa la cămin)
O viziune satirică adoptă şi poeta Maria Banuş pentru corectarea unor înclinaţii spre lene,
comoditate, lipsă de modestie, aroganţă, în unele poezii din volumul Noru Visătorul şi amicii săi.
Poeta lasă să se înţeleagă că simpla fantezie nedublată de efortul asimilării unor cunoştinţe, la vârsta
când învăţătura, ca preocupare cotidiană, înlocuieşte în mare măsură jocul, este ineficientă şi inutilă.
Noru Visătorul, în ipostaza de inventator de nave cosmice, devine ţinta satirei în poezia
intitulată sugestiv Tehnică miracol şi un scurt spectacol.
Copilul minune „... deşi cu matematica merge mai încet
târâş-grăpiş, pân’ la sfârşit de an,
acasă are invenţii epocale, în transporturi spaţiale.”
Enumerarea unor obiecte de uz casnic, folosite pentru realizarea unor invenţii de cea mai
înaltă tehnicitate, expresia familiară „târâş-grăpiş”, prin care se evidenţiază mediocritatea
„celebrului inventator”, constuituie principale surse de umor şi ironie. Aventurile lui Noru-visătoru
la şcoală, la plajă, la mare, la munte fac deliciul micilor cititori şi aduc în prim plan lumea
copilăriei, aşa cum este ea: curată, senină, fantezistă.
Remarcabil prin sensibilitatea sa, ştiind „a se copilări” ca puţini alţii, Tiberiu Utan a creat un
personaj de referinţă al literaturii pentru copii în Cărţile cu Ciopârţilă.
Inimosul, simpaticul, dar buclucaşul erou este tipul eroului curios, dornic să afle, să ştie,
care face şi desface, căutând să pătrundă în miezul lucrurilor:
„Ziua-ntreagă ciopârţeşte

El pe unde trece lasă

tot ce-n cale întâlneşte.

aşchii în întreaga casă,

Meşter de-a strica ce drege,

numai zdrenţe şi surcele –

Umblă-ntruna cu bricege.

ciopârţeşte toate cele...”
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Copiii se zguduie de râs la năzbâtiile şi păţaniile eroului (Ciopârţilă rămâne blocat în lift, îşi
sechestrează părinţii în camerele lor, dispare pe negândite din apartament, se crede dresor şi
cascador), dar asta nu înseamnă că îi vor urma exemplul. De fapt, autorul concluzionează că, în
ciuda tuturor poznelor, Ciopârţilă nu este un „băiat prea rău”, deoarece „Că e vesel, că se joacă?/
Nu e nimeni să nu-i placă/ gluma bună, jocul, hazul...”.
Iubitor de copii, integrat în lumea lor, de care nu se poate desprinde, Tiberiu Utan a reuşit
prin îndrăgitul său personaj una dintre cele mai vii imagini ale copilăriei din literatura pentru copii
postbelică.
Versuri destinate copiilor, ce inspiră „simpatie şi încredere” şi care te îndeamnă să le reciteşti
şi „trec cu succes deplin proba recitirii” (Alexandru Philippide) scrie Ana Blandiana. Poeta se
adresează copiilor, dar o face ca şi când şi-ar vorbi sieşi, trăind şi retrăind propria copilărie ori
„copilărindu-se” pur şi simplu. Copiii din poeziile Anei Blandiana se joacă, visează – imaginativi în lumea lor nealterată, de basm fără sfârşit:
„Uneori, când sunt fericită într-adevăr
Simt (sau poate numai mi se pare)
Cum în vârful fiecărui fir de păr,
Îmi creşte câte o floare
Şi ştiu că sunt grozav de frumoasă
Cu podoaba aceea împărătească.
.....................................................
Eu cred că puteţi încerca şi voi binişor.
E uşor
Nu trebuie decât să fiţi
Foarte fericiţi...”
(Minune)
Poeta simte nevoia de „a se juca”, după cum mărturiseşte chiar ea în Cuvânt înainte
(volumul Alte întâmplări din grădina mea):
„De fapt, eu nu caut decât un loc
Unde-aş putea să mă joc;
............................................
Şi mă joc cu litere şi cuvinţele
Cum vă jucaţi voi cu basmele în bucăţele.”
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Versul curgător, limba armonioasă, umorul cu funcţie uşor moralizatoare, fără a aluneca
într-un didacticism desuet, fac din versurile Anei Bandiana adevărate bijuterii, şlefuite cu migală şi
răbdare, în pofida faptului că dau impresia de joacă, de întoarcere la starea de puritate a copilăriei.
III. Concluzii
Lectura textelor lirice conduce la descoperirea expresivităţii limbii române, la înţelegerea
sensurilor de bază şi figurate ale cuvintelor. Marea disponibilitate afectivă a copiilor constituie o
cale de comunicare optimă pe care cadrul didactic o poate valorifica, orientând copilul spre lectura
individuală. Capacitatea cadrului didactic de a crea o emoţie, măiestria cu care citeşte sau recită un
text liric, atitudinea convingătoare din timpul lecţiilor le dezvăluie elevilor universuri noi,
sentimente profunde, le stimulează imaginaţia şi interesul pentru lectură.
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IV. TAINE ALE NATURII

CUM PUTEM REDUCE AMPRENTA ECOLOGICĂ ?
Calotă Roxana, Clasa a XI-a E

1. Folosind transportul ecologic
•

Mergeţi pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în
comun ori de câte ori este posibil.

•

Evitaţi menţinerea în stare de funcţionare a motorului atunci

când staţi pe loc. Dacă aşteptaţi mai mult de 30 de secunde, opriţi motorul (cu excepţia
situaţiei în care vă aflaţi în trafic). Şi nu adoptaţi tehnica de intrare cu maşina – parcaţi
maşina şi mergeţi pe jos până la intrare.
•

Faceţi periodic service-ul maşinii pentru a păstra sistemele de control a emisiilor la eficienţa
maximă. Verificaţi lunar filtrul de aer al maşinii şi păstraţi pneurile la o presiune optimă
pentru o maximizare a raportului consum de gaz-km parcurşi.

•

Evitaţi călătoriile scurte cu avionul – luaţi în schimb autobuzul sau trenul.

2. Economisiţi energia acasă
•

Instalaţi în toată casa becuri compacte fluorescente – dar ţineţi minte că acestea conţin
mercur, aşadar căutaţi modele cu cantităţi mici de mercur şi asiguraţi-vă că apelaţi la
programul local de reciclare pentru a scăpa de becurile vechi.

•

Impermeabilizaţi-vă casa. Asiguraţi-vă că pereţii şi tavanele sunt izolate şi luaţi în
considerare posibilitatea unor geamuri duble. Eliminaţi crearea de curent cu ajutorul unor
benzi izolatoare, ferestre şi uşi ermetice.

•

Izolaţi sistemul de încălzire a apei (boilerul) sau, şi mai bine, treceţi la un sistem de încălzire
a apei fără rezervor astfel încât apa dumneavoastră să fie încălzită numai când o folosiţi.

•

Alegeţi dispozitive eficiente de energie.

3. Adoptaţi unele comportamente economice
•

Păstraţi termostatul la un nivel relativ scăzut în timpul iernii şi diminuaţi utilizarea aerului
condiţionat în timpul verii. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele aerului condiţionat pentru a permite
funcţionarea acestuia la eficienţa maximă.
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•

Deconectaţi aparatele electronice când nu le utilizaţi. Pentru a uşura lucrurile, folosiţi un
deconector de curent. Chiar şi atunci când sunt închise, aparate precum televizorul,
computerul şi încărcătorul telefonului mobil consuma totuşi cantităţi mici de energie.

•

Uscaţi hainele afară ori de câte ori este posibil.

•

Faceţi uz minim de echipament consumator de energie când renovaţi.

•

Dezgheţaţi frigiderul şi congelatorul în mod regulat

•

Alegeţi electricitate verde. Multe dintre utilităţi vă dau posibilitatea de a achiziţiona
electricitate generată de energia eoliană şi cea solară pentru o mică suprataxă.

•

Achiziţionaţi offset-uri de carbon pentru a compensa energia pe care nu o puteţi elimina.

4. Reduceţi amprenta datorată hranei
•

Consumaţi mai multe alimente alimente autohtone, organice şi specifice sezonului.

•

Plantaţi-vă o gradină - mai autohton de atât nu se poate.

•

Faceţi cumpărături de la magazinul fermierului din zona sau de la magazinul de alimente
naturale. Căutaţi alimente autohtone specifice sezonului care nu au ajuns la dumneavoastră
de la distante foarte mari.

•

Alegeţi alimente cu mai puţine ambalaje pentru a reduce risipa.

•

Consumaţi alimente de pe nivelul inferior al lanţului trofic - servind cel puţin o masă pe
săptămână fără carne ar putea conta. La nivel global, s-a estimat ca un procent de 18% din
totalul emisiilor gazelor cu efect de seră este asociat cu consumul de carne.

5. Reduceţi amprenta datorată locuinţei
 Alegeţi materiale de construcţii, mobilier şi produse de curăţare sustenabile
•

Exploraţi caracteristici ecologice privind design-ul construcţiei dumneavoastră cum ar fi

încălzirea solară pasivă, un sistem de colectare a apei de ploaie sau sistem de refolosire a apei
menajere precum şi materiale reciclate
•

Alegeţi dispozitive eficiente cum ar fi capete de duş, robinete şi toalete cu debit redus

•

Alegeţi mobilier care este produs la mâna a doua sau reciclat

•

Sădiţi în gradină şi în curtea dumneavoastră plante rezistente la secetă

•

Utilizaţi produse de curăţare biodegradabile şi netoxice.
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 Adoptaţi obiceiuri de economisire a apei
•

Faceţi duşuri mai scurte şi mai rare – acest lucru conduce nu numai la o economie de apă ci

şi la o economie a energiei necesare pentru încălzirea acesteia.
•

Nu aruncaţi gunoiul. Folosiţi-l ca îngrăşământ natural.

•

Puneţi maşina de spălat rufe şi pe cea de spălat vase în funcţiune numai atunci când sunt

pline.
•

Spălaţi maşinile rar, sau şi mai bine, duceţi-le la spălătorie. Spălătoriile comerciale consumă

mai puţină apă pentru spălarea unei maşini şi sunt de asemenea obligate să dreneze apa folosită
în sisteme de scurgere, protejându-se astfel viaţa acvatică.
•

Evitaţi spălarea cu furtunul sau cu jet de apă a trotuarelor sau aleilor de parcare.

•

Căutaţi în mod regulat şi reparaţi orice fel de scurgeri.

Reduceţi amprenta datorată bunurilor şi serviciilor utilizate
•

Cumpăraţi mai puţin! Înlocuiţi obiectele vechi numai şi numai când aveţi nevoie.

•

Reciclaţi toată hârtia, sticla, aluminiul şi plasticul. Nu uitaţi de obiectele electronice!

•

Folosiţi resturile de mâncare drept îngrăşământ. Gunoiul care nu este contaminat cu resturi
degradabile (biologice) poate fi mai uşor reciclat şi sortat şi nu produce gaz metan (un gaz
care contribuie din plin la efectul de seră)

•

Cumpăraţi produse reciclate.
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VACANŢA DE VARĂ

Zestroiu Simona, C.T. NR.2, Tg. Jiu
Odată cu venirea verii, gândul tuturor se îndreaptă către vacanţă. Experienţa vacanţei este
cea care ne motivează să finalizăm proiectele personale sau profesionale.
„Zilele libere ne dau posibilitatea să interacţionăm mai mult cu familia, cu partenerul de
cuplu şi cu prietenii. Oamenii din jurul nostru ne ajută să ne încărcăm bateriile”, spune psihologul
Jessica de Bloom.
Concediul nu ar trebui privit ca pe un lux sau ca pe un răsfăţ personal întrucât, acesta în sine,
reprezintă un demers extrem de important în vederea funcţionării optime a organismului.
Mai ales pentru că este vară află de ce este bine să petreci cât mai mult timp în aer liber!
 Belşug de vitamină D
În urma expunerii la lumina naturală, organismul tău va sintetiza vitamina D, necesară fixării
calciului şi fosforului în oase. Şi sistemul tău imunitar are beneficii de pe urma acestei vitamine, la
fel şi cel nervos. Specialiştii susţin că doar o jumătate de oră de expunere zilnică la razele blânde ale
soarelui de primăvară e suficientă ca să-ţi „resetezi“ metabolismul, buna dispoziţie.
 Echilibru biochimic
Lumina dă ritm vieţii. Razele soarelui sunt în măsură să „acordeze“ armonios mesajele biochimice
din organism, ca să fii din nou în formă. Plimbările regulate, în aer liber, sunt o etapă importantă în
cura de lumină.
 Relaxare şi bună dispoziţie
Studiile dovedesc că lumina solară relaxează şi alungă stresul – atât la adulţi, cât şi la copii.
„Vinovată“ e tot vitamina D, care îmbunătăţeşte asimilarea magneziului. Carenţa de magneziu –
curentă la omul modern – duce la iritabilitate, oboseală şi anxietate.
 Revitalizare şi detoxifiere
Soarele revitalizează. Energia sa acţionează asupra sistemului imunitar şi nervos, stimulează
circulaţia sangvină, ceea ce favorizează eliminarea toxinelor.
 Are efect antiîmbătrânire
Dacă excesul de soare îmbătrâneşte, acelaşi efect îl are şi deficitul, susţin cercetătorii. Pielea are
nevoie de razele luminoase pentru mai multă strălucire. Sunt cercetători care cred că lumina
intervine în sinteza fibrelor de colagen şi de elastină, esenţiale pentru o piele fermă.
 E un bun remediu antidurere
Suferi de artroză, migrene, dureri musculare? Razele solare îţi aduc uşurare.
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 Orologiul organismului
Lumina este orologiul organismului, sincronizează ritmul zi-noapte şi activează numeroase funcţii
biologice. Starea de bine cotidiană depinde în mare parte de cantitatea şi calitatea razelor luminoase
primite.
 Soarele îţi face zâmbetul mai frumos
„Lipsa vitaminei D (pe care corpul nostru o produce atunci când este expus la soare) poate cauza
afecţiuni şi inflamaţii gingiilor, lucru care ar putea conduce la apariţia cariilor şi chiar la pierderea
dinţilor. Vitamina D ar putea îmbunătăţi structura osoasă din jurul dinţilor”, susţine medicul
stomatolog Chris Barrowman.
 Virtuţi binefăcătoare
Lumina, naturală sau artificială, este folosită de ani buni în scopuri terapeutice. Razele ultraviolete
sunt benefice în tratamentul psoriazisului, infraroşiile sunt indicate în reumatism, iar lumina albastră
tratează icterul la nou-născuţi. De asemenea, expunerea la lumină albă puternică este remediu
brevetat împotriva depresiei sezoniere şi a tulburărilor de somn.
Atenţie la excese!
Trebuie să fie o măsură în toate, căci excesul de soare poate duce la efecte contrare. Adică, te lasă
fără vlagă, în loc să te revitalizeze. Prin urmare, în zilele călduroase, cura de lumină nu trebuie să
dureze mai mult de 10 minute, în prima zi de expunere. Creşte gradual, cu câte 5 minute zilnic,
durata de expunere – pentru o perioadă totală de 10 zile. Plimbările în aer liber sunt recomandate: o
oră zilnic, înainte de ora 1100 şi după ora 1700. Nu uita să te hidratezi şi să aştepţi o oră înainte de a
face duş, pentru ca vitamina D să aibă timp să fie asimilată.

www.semneletimpului.ro
www.tonica.ro/sanatate/medicina
www.farmaciata.ro/preventie
www.lapsiholog.com
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V. MĂRUNTELE CONDEIE
DOR DE VERDE CRUD

verde crud verde crud
ce n-aş da să nu te-aud
timpule cum mi te duci
într-un câmp scăldat de cruci

părul lung de fir de iarbă
te-apuci iarnă să-l răneşti
friguroasă-n haină albă
viaţă verde crud ce nu mai eşti

şi-apoi zilele-mi aduni
în dor greu de primăvară
toate clipele-ntr-o doară
şi dorinţele-mi amâni
iubite-ar vreme doar păgâni
Budei Roxana,
elevă, clasa a IX-a A
Colegiul Tehnic Nr. 2
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REGĂSIREA FERICIRII
Budei Roxana, clasa a IX-a A
Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg. Jiu

A fost odată, de parcă nici n-ar fi fost, într-un colţ de lume un castel ce de la depărtare putea
fi confundat cu soarele la apus, strălucirea lui aurie te făcea să crezi că razele de lumină numai către
el se îndreptau. Într-un astfel de castel cine să trăiască decât un prinţ înalt, cu părul negru ca
tăciunele, cu ochii mai verzi decât iarba proaspătă, cu pielea atât de albă încât se spune că ghioceii
sunt aplecaţi deoarece aşa îşi arătau admiraţia faţă de prinţ. Însă această frumuseţe învăluia un
caracter sfidător şi rece. Atât de mândru era acest prinţ încât refuza să calce a doua oară pe iarba ce
o culcase cu al său pas înainte. Plictisit, într-o zi prinţul se hotărâse să îşi uimească slujitorii
făcându-şi apariţia la cocinile de porci. Capa albastră ca cerul unei nopţi înstelate era trasă după el
prin nămoale, însă nu era problema lui, doar avea atâţia slujitori care să o cureţe imediat. În
plimbarea lui, zărise o fetişcana ce vorbea c-un porc, uimit, dar şi curios, se îndreptă spre ea,
ascultându-i vorbele.
– Ce-ai zice tu, porcuşorule, să îi facem prinţului viaţa mai interesantă? spuse fata, conştientă de
prezenţa prinţului în spatele ei.
Prinţul fu plăcut surprins de înfăţişarea ei – părul castaniu împletit neglijent, faţa arsă de
razele soarelui, ochii negri scăpărători, ce i-au făcut inima să bată cum nu i s-a mai întâmplat
niciodată.
– Ascult, fetiţo! De-mi vei oferi o întâmplare ce să mă fascineze, te voi lua de soţie. Sigur pe
sine ca de obicei, prinţul spuse aceste cuvinte fălos.
– Soţia dumitale? Un prinţ fără pic de şarm şi fără de poveşti aventuroase!
– Timpul îmi este prieten, am timp şi pentru aventuri. Nu uita ce i-ai spus nesuferitului de porc:
fă-mi interesantă viaţa mea plictisitoare.
Fata se ridică şi luă mâna îngâmfatului prinţ, făcându-l să-i atingă râtul porcului. Într-o
clipire, prinţul se transformă într-o pocitanie ce rar se putea întâlni, cu nasul ca un rât, zbârcit, cu
ochii cufundaţi în orbite, cu degetele groase şi încovoiate, scund, cu părul scurt şi ţepos ca al unui
purceluş.
– Vrăjitorie, strigă cu o voce nazală ciudata creatură.
– Nu te speria, de vei găsi cununa de mărgăritărele din pădurea de după dealuri şi vei dovedi
ca meriţi tot ce ai, vraja se va rupe.
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Când să o întrebe pe fată cum va trebui să îi dovedească acest lucru, ea dispăru într-o clipire.
Băiatul, nemaizăbovind, alergă împleticit la grajduri pentru a-şi lua frumosul cal, însă când acesta
îl zări pe stăpân, necheză şi bătu din picioare speriat. Neştiind ce să facă, prinţul îşi plimbă ochii
prin grajd până zări un măgar ce nu părea afectat de înfăţişarea sa şi porni la drum pe spatele
acestuia. Cu privirea spre cerul ce începea să se întunece, văzu în depărtare vârfurile copacilor şi
grăbi pasul măgăruşului. Ajuns la o fântână, se gândi să-şi roage tovarăşul de drum cu o găleată de
apă proaspătă. Când a scos găleata din fântână, a zărit de după fântână, nişte ochişori ce îl priveau
uimiţi.
– Cine eşti, a întrebat copilul.
– Sunt prinţul de la castelul ce străluceşte precum aurul!
– Nu, nu eşti! Prinţii sunt frumoşi, nu ca tine, ei călăresc cai mari, puternici şi cu aripi, nu
măgari, şi nu se opresc din drum să bea apă dintr-o fântână părăsită.
– Cine ţi-a spus astfel de lucruri neadevărate?
– Mama, ea spune că nu e bine să vorbeşti de regalitate, că este un prinţ tiran prin tărâmurile
astea şi de m-ar auzi că vorbesc astfel, m-ar închide într-o temniţă.
– Poate are dreptate mama ta, gândi cu voce tare prinţul..
– Trebuie să mă grăbesc, dacă nu ajung acasă repede, mama se va îngrijora, am vrut să ajung
la pădure, dar e prea departe şi acum sunt prea oboist să merg acasă.
Prinţul cugetă puţin, apoi îi dădu băiatului măgarul său.
Continuându-şi drumul pe jos, la căderea nopţii ajunsese la pădurea ce părea bântuită de
fantasme. Fără să ezite, intră în pădure, dar nu privea în nicio parte de frica umbrelor înşelătoare. O
lumină aurie veni din înaltul cerului şi îi lumina puternic priveliştea ce o avea în faţă. O poiană
plină de comori, de la praful de aur ce acoperea iarba, până la diamantele de toate culorile ce ţineau
locul florilor ori mătăsurile scumpe crescute în jurul copacilor! Însă privirea lui le ocoli pe toate,
căutând numai cununa ce avea să îi înapoieze frumuseţea şi să i-o înfăţişeze pe fata de la grajduri.
Agăţată de o creangă de copac, trasă în jos de comorile ce o împodobeau, stătea cununa de
mărgăritarele. Folosindu-se de mâinile mari şi picioarele cu gheare ascuţite se caţără în copac,
ajunge cu greu la cunună, apoi copacul îl aruncă pe un morman de mătăsuri pufoase. O data ce-şi
puse cununa pe capul pătrăţos, îşi simţi corpul cum îşi revine la normal, cum părul redevine negru şi
mătăsos, cum mâinile sunt din nou albe şi delicate.
Se trezi în curtea din spatele castelului, în nămolul în care se tăvăleau porcii, cu fata ce l-a
purtat în această aventură, uitându-se la el cu dragoste. În timp ce încerca să se ridice din mocirlă,
prinţul râse pentru prima dată în viaţa lui.
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LUMEA CUVINTELOR
Călugăru Roxana, clasa a IX-a A
Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg. Jiu

Abia mă întorsesem de la şcoală într-o zi obişnuită de iarnă. M-am hotărât să îmi fac temele
şi m-am aşezat la birou. Mi-am luat caietul şi stiloul, iar când am vrut să scriu prima silabă, literele
au început să zboare din caiet. Am rămas foarte surprinsă când am văzut tot ce se întâmpla şi pur şi
simplu nu mai ştiam ce să fac. Am încercat din nou să scriu, dar, spre surprinderea mea, s-a
întâmplat acelaşi lucru. Am tot insistat să scriu şi dintr-o dată toate literele alfabetului au venit la
mine şi m-au luat cu ele într-o lume cu totul paralelă.
Am mers cu ele până când am ajuns în faţa unui castel măreţ, iar acolo a trebuit să spunem
că suntem din partea împăratului pentru a putea intra. După ce am intrat, a trebuit să zburăm o zi
pentru a ajunge la împărat.
Când am ajuns acolo am rămas foarte surprinsă de înfăţişarea lui deoarece nu arăta aşa cum
mi l-am imaginat. Avea şapte capete, patru mâini, patru picioare şi era cu totul diferit de oamenii
obişnuiţi.
În castelul împăratului literele mi-au făcut o surpriză. M-au condus în faţa unei uşi imense,
iar, după ce literele au deschis uşa, am văzut că acolo era un tunel fără sfârşit, am zburat cu ele prin
tunel şi am văzut numai litere şi cuvinte peste tot.
Mi-am dat seama că acolo era chiar „Lumea Cuvintelor”. Acolo fiecare literă avea treaba ei:
M şi A scriau: „Mama”, A şi N scriau: „Ana”, B şi R împleteau coşuleţe din bucle întortocheate, Ş
şi T jucau şotronul, altele se prindeau de mânuţe şi dansau agale în cuvinte care se aşezau apoi
cuminţi pe filele cărţilor. Am deschis la întâmplare o carte şi, citindu-i paginile, dintr-o dată au
început să cadă spre mine diamante strălucitoare, ghirlande de mărgăritare, cununi de stele. Mi-au
crescut aripi şi am putut zbura singură până în adâncul cerului, am plutit dincolo de infinitul lumii,
am plutit până în liniştea tihnită a oceanelor.
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SIGILIUL LUI SPARDO
Arseni Paula, clasa a XI-a C,
Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg. Jiu

Anul 2325, lumea suferise un impact total, oamenii erau întemniţaţi şi erau forţaţi să fie
slugi. Era un haos total, doar o mică parte din oameni mai populau Terra. Conducătorul demonilor,
Spardo, era cel mai puternic dintre demoni, fiind şi succesorul tronului. Puterea sa era râvnită de
toţi, dar, presimţind acest lucru, Spardo a pus la cale haosul total, pentru a putea stăpâni mai uşor
lumea, şi, sprijinit de forţe ale întunericului, a făcut în aşa fel încât, la o eventuală înfrângere, toată
puterea sa să fie închisă într-un sigiliu şi să fie ascunsă departe de toţi, până când o inimă pură şi
sinceră o va găsi. Puterea închisă în acel sigiliu era demonică şi putea să aibă urmări nefaste pentru
întregul univers. Trecuseră deja 20 de ani de când Spardo teroriza planeta, dar după o serie de
comploturi a fost învins de către semenii săi, la fel de însetaţi de putere. Nu s-au înţeles între ei
pentru că fiecare căuta pentru sine sigiliul lui Spardo, haosul guvernând astfel în continuare.
Într-o temniță, la periferia orăşelului Rottingam, un copil reuşeşte să fugă din iadul în care a
fost captiv de când se născuse. Era speriat şi dezorientat, nu ştia ce să facă şi unde să se ducă.
Alergând la întâmplare, numai să nu fie prins, s-a întins pe un câmp să-şi tragă sufletul. Era o
senzaţie pe care nu o cunoştea, nu mai atinsese niciodată iarba, tot ce vedea acum era ca în
poveştile spuse de mama sa pe când era captiv. Vântul adia uşor legănând domol crengile copacilor,
soarele de o strălucire intensă se cufunda agale în necunoscut, lăsând în urmă un întuneric apăsător.
Steluţe fermecătoare cuprinseseră întregul cer. Dar mai în depărtare strălucirea unei stele era divină,
grațioasă, întunericul ce învăluia tot cerul părea să se destrame în apropierea ei. Copilul nu mai
văzuse niciodată aşa frumuseţe. Privea încântat steaua, dar nu-şi putea opri lacrimile ce se
rostogoleau pe obrazul său. Călăuzită de lună, steluța cobora uşor pe pământ lăsând în urmă pulbere
de lumină. Ajunsă aproape de copil, steluţa căpătă o altă formă, avea
o siluetă de tânără fată, îmbrăcată într-o rochie dantelată cu mici
steluţe strălucitoare, un păr lung şi strălucitor strâns de o cunună de
lumină, ochii albaştri şi adânci precum oceanul. Privirea ei senină îi
dădea un sentiment de încredere copilului. Fata misterioasă, coborâtă
dintr-o stea, îi întinde mâna zâmbind şi buzele ei argintii îi şoptiră:
„Fiecare secundă poate fi un nou început”.
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Ochii copilului se opriră pe un inel de o strălucire orbitoare. „Îţi dăruiesc ţie acest inel şi
odată cu acest dar vei deveni nemuritor în adâncul nesfârşit al cerului”, îi spuse fata. „Dacă aş putea
să rup din acest inel o fărâmă de strălucire aş punea-o sufletul mamei şi al mamei fiecărui copil.
Poate numai aşa ar prinde aripi şi ar putea zbura nu spre nemurire, ci spre libertatea şi tihna despre
care mi-a vorbit mama.”
În acea clipă lanţurile întunericului au căzut, abisuri nevăzute s-au deschis şi i-au aspirat în
adâncurile lor pe toţi urmaşii lui Spardo, cu toată urâţenia şi răutatea lor.
Lumea trăia un nou început...

