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I. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ÎN COLEGIUL NOSTRU

Director, Prof. Mergea Teodor
Director adj., Prof. Bîzocu Codruţa
În perioada 7-11 aprilie 2014 la Colegiul Tehnic Nr. 2,

Târgu Jiu s-a implementat

programul SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!, în conformitate cu ANEXA la ordinul
MECTS nr. 3818/03. 06. 2013 privind structura anului şcolar 2013-2014. Activităţile s-au
desfăşurat după un program special, realizat în conformitate cu propunerile elevilor, ale profesorilor
diriginţi, ale Consiliului Elevilor, program aprobat în Consiliul Profesoral din data de 10. 02. 2014,
în Consiliul de Administraţie din data de 10. 02. 2014, în Consiliul Elevilor din data de 04. 04.
2014, în şedinţa Comitetului de Părinţi pe şcoală din data de 04. 04. 2014. Programul a fost
comunicat şi promovat la nivel local prin afişare la avizierul şcolii, postare pe site-ul şcolii şi
transmitere la ISJ Gorj.
Programul a constat în proiecte şi activităţi organizate la nivel de clasă, pe grupe de elevi, pe
mai multe clase sau la nivelul întregii şcoli. Activităţile au fost monitorizate şi evaluate de către
directorul, directorul adjunct, consilierul educativ şi şeful comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii pe baza instrumentelor şi criteriilor specifice.
În cadrul programului săptămâna Să ştii mai multe, să fii mai bun! la Colegiul Tehnic Nr. 2
s-au desfăşurat activităţi cu caracter nonformal, interesante, menite să valorizeze talentele,
preocupările extraşcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante. Toate
activităţile au reprezentat o provocare pentru elevii care au dat dovadă de spirit de echipă, de
creativitate, imaginaţie, originalitate şi implicare în problemele comunităţii.
Activităţi cultural-artistice, de educaţie media şi cinematografică, de educaţie pentru
sănătate, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă, consiliere educaţională, dezbateri,
activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică (voluntariat), ateliere de creaţie, activităţi în
cadrul proiectului multilateral Comenius The European teenagers between culinary tradition and
fast food, prezentări şi dezbateri, vizite de studiu în punctele culturale şi turistice din cadrul
oraşului, activităţi de consiliere şi orientare în carieră, activităţi sportive, concursuri, redactare de
materiale pentru revista şcolii.

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

-4-

Activităţile s-au desfăşurat în parteneriat cu mai multe instituţii: Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă-Gorj, Asociaţia PROVITA, I.P.J. Gorj, Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg. Jiu,
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroşani, Asociaţia de luptă Antidrog A.M.A. - filiala Gorj,
A.J.O.F.M. Gorj, I.T.M. Gorj, C.S.C.C.H. Tg. Jiu, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Gorj,
Cabinetul Medical şcolar, Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, Garnizoana Militară Tg. Jiu,
Banca Naţională Tg. Jiu, Penitenciarul Tg. Jiu, Centrul Maternal Tg. Jiu.
Prevenirea violenţei în şcoală – activitate desfăşurată în parteneriat cu IPJ Gorj, la care au
participat elevi de la clasele IX-XII, cadre didactice şi reprezentanţi ai IPJ Gorj. Activitatea a
constat în prezentarea de materiale şi discuţii libere pe următoarele teme:
- analizarea materialului audio - video Unde-i lege nu-i tocmeală
- răspunderea penală a minorului conform noului Cod Penal
- prezentarea ofertei educaţionale a MAI pentru admiterea 2014-2015
- aspecte legislative la regimul rutier
- aplicarea de măsuri concrete privind asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică în zona
adiacentă unităţii de învăţământ.
Stil de viaţă sănătos – educaţie pentru sănătate
- activitate de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos;
- ateliere de lucru – exerciţii de acordare a primului ajutor.
Intervenţia în situaţia de urgenţă – activitate
realizată în parteneriat cu ISU Gorj. La activitate au
participat 60 de elevi de la clasele: IX A, IX C, X A, XI D,
care au fost informaţi de către mr. Bărdulete Cornel despre
activitatea şi misiunile I.S.U. Gorj. De asemenea elevilor le-a
fost prezentată oferta educaţională a instituţiilor din cadrul
MAI: Academia de Poliţie, Facultatea de Pompieri. Elevul
Popescu Alexandru a prezentat un material ppt despre un
scurt istoric al I.G.S.U.
Vizită la Centrul Maternal Târgu Jiu - elevii
claselor IXB, XB, XIB, XIID s-au deplasat la Centru Maternal Tg. Jiu unde au avut o întâlnire cu
tinerele mame care primesc sprijin din partea statului pentru a-şi îngriji copiii. Elevii au aflat
povestea a 12 tinere mame, ce au trăit experienţa unei sarcini şi a venirii pe lume a unui copil care
le-a schimbat în totalitate planul de viaţă. Directorul centrului le-a explicat statutul tinerelor mame
şi condiţiile de funcţionare, asistenţă şi ajutor ale centrului.
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Totodată le-a prezentat riscurile medicale la care se expune organismul tânăr prin sarcina
sau întreruperea de sarcină, dar şi implicaţiile sociale, în astfel de cazuri. În continuarea activităţii,
au fost dezbătute teme precum, sarcina la adolescenţa, responsabilitate şi sănătatea tinerei mame.
S-au purtat discuţii asupra următoarelor aspecte: sarcina în adolescenţă - efecte fizice şi psihologice,
metode contraceptive, planning familial.
Sportul contra droguri. Activitate de informare – educare – comunicare în rândul elevilor
claselor a IX-a A şi a IX-a C cu ocazia desfăşurării campaniei SPORTUL CONTRA DROGURI. S-a
prezentat cadrul legislativ existent în acest moment în domeniul drogurilor, efectele nocive ale
consumului de tutun, alcool, droguri şi SNPP. Au fost distribuite materiale de informare şi
sensibilizare, au fost purtate discuţii cu elevii pe tema abordată. A fost încheiat un parteneriat de
colaborare între Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg. Jiu şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Gorj.
Competiţie sportivă în colaborare cu ISU Gorj şi Poliţia Municipală Tg. Jiu – Campionat
de fotbal între echipele Colegiului Tehnic Nr. 2, ISU Gorj, Inspectoratul de Jandarmi Gorj, Poliţia
Municipiului Tg. Jiu. Au fost înscrise în competiţie nouă echipe: echipa claselor IX C şi A, echipa
clasei a X-a E, echipa clasei a XI-a A, echipa claselor XII C şi E, două echipe ale elevilor din
internatul colegiului, echipa I.S.U Gorj, echipa I.J.J. Gorj şi echipa Poliţiei Municipiului Tg. Jiu.
Meciurile disputate şi rezultatele competiţiei:
I - IX A+C şi X E – SCOR 1-2
II - XI A şi XII C+E – SCOR 4-2
III - I.J.J. Gorj şi Internat 1 – SCOR 4-5
IV - Poliţia Municipiului Târgu Jiu şi Internat 2 – SCOR 0-3
V - I.S.U. Gorj şi Internat 2 – SCOR 1-2
Semifinala I - X E şi XI A – SCOR 6 -7
Semifinala II - Internat 1 şi Internat 2 – SCOR 7-2
FINALA COMPETIŢIEI a fost disputată între Internat 1 şi
clasa a XI-a A – SCOR 16-4, iar câştigătoarea competiţiei a
fost echipa elevilor Internat 1. Toate echipele înscrise în
competiţie au primit diplome.
Poveşti de viaţă – în vizită la penitenciar. Activitatea a constat în vizitarea unităţii de către
un grup de 18 elevi de la clasele IXA şi XI B. Scopul activităţii a fost prevenirea delicvenţei
juvenile, conştientizarea de către elevi a riscurilor comportamentale deviante şi consecinţele care
decurg şi înlăturarea prejudecăţilor cu privire la persoanele private de libertate.
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Tradiţii profesionale în oraşul meu – întâlnire cu reprezentanţii AJOFM Gorj. Activitatea a
fost coordonată de reprezentantul AJOFM Gorj şi s-a desfăşurat sub forma unor ateliere de
informare şi dezbatere, folosindu-se ca metode jocul de rol şi studiul de caz. Informarea privind
oferta universităţilor s-a realizat prin prezentarea selecţiei realizate pe blogul clasei XII D
http://classeamis.wordpress.com/proiecte şi pe site-ul Ministerului Educaţiei - Instituţii de
învăţământ superior http://www.edu.ro/index.php/articles/c108/.
Studierea pieţei locurilor de muncă s-a
realizat

prin

intermediul

site-ul

http://www.go.ise.ro şi prin prezentarea unor
materiale informative şi ghiduri ce descriu
etapele planificării carierei şi pregătirii pentru
participarea la un interviu de angajare. În
cadrul acestei activităţi, elevii au participat la
un interviu de angajare simulat unde au primit
feedback privind maniera de prezentare şi
redactarea CV-ului, argumentarea şi strategiile de comunicare.
Cinemateca – vizionare film artistic. Activitatea „CINEMATECA” desfăşurată în clubul
elevilor în data de 9 aprilie 2014, unde au participat elevi de la clasele IX B, IX C, IX D, X B, XIC,
XIID şi elevi din internat. Au fost vizionate mai multe documentare, filme artistice şi piese de
teatru:
- Ghidul Londrei – documentarul realizat de către De' Agostini a oferit o călătorie virtuală prin
capitala Angliei, familiarizându-i pe elevi cu istoria, civilizaţia şi obiceiurile britanice,
monumentele străvechi, muzeele, parcurile londoneze.
- Filmul artistic „Marile speranţe”, filmat în 1946, le-a oferit elevilor o întâlnire plăcută cu
vechea cinematografie, cu filmul alb-negru. Această ecranizare a obţinut două premii şi trei
nominalizări Oscar. „Marile speranţe” a fost
prima adaptare a unui roman de Charles Dickens,
realizată de David Lean (Oliver Twist avea să
urmeze în 1948). Abordând această capodoperă
literară ca pe o sarcină cinematografică sub toate
aspectele, Lean explorează şi exploatează vastul
orizont emoţional al poveştii, transformând-o
într-o amplă şi fascinantă călătorie vizuală.
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Rezultatul a fost cea mai reuşită ecranizare cinematografică şi unul dintre cele mai bune filme
britanice realizate vreodată.
- Filmul artistic Declaraţie de dragoste, elevii au avut posibilitatea de a viziona un film despre
viaţa de licean din perioada anilor '80. Filmul relatează povestea romantică a doi tineri liceeni de
condiţie socială diferită, Ioana şi Alexandru, care rămân împreună în ciuda tuturor obstacolelor
sociale şi familiale. Ioana este o fată săracă, iar Alexandru un băiat de bani gata, căruia mama nu îi
permite să se căsătorească cu iubita sa.
- Piesa de teatru O scrisoare pierdută, de Ioan Luca Caragiale, un spectacol de teatru realizat în
anul 1982, le-a oferit elevilor o altă modalitate de a recepta opera dramaturgului român. Regia
artistică a spectacolului a fost realizată de Liviu Ciulei pe baza piesei de teatru omonime, scrise în
1884 de Ioan Luca Caragiale. Rolurile principale au fost interpretate de actori mari ai teatrului
românesc: Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Petrică Gheorghiu, Dem Rădulescu, Mircea Diaconu,
Octavian Cotescu, Ştefan Bănică, Fory Etterle, Aurel Cioranu. Această reprezentaţie teatrală este
considerată a fi una dintre cele mai valoroase. S-au vizionat fragmente de filme şi s-au organizat
dezbateri pe marginea temei adolescenţa.
Activitate SNAC Pregătim decoruri pentru Sfintele Paşti a fost organizată de echipa de
voluntari a Colegiului Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu şi clasa a XII-a J de la Colegiul Economic „Virgil
Madgearu” Târgu Jiu. În cadrul acestei activităţi, elevi şi cadre didactice voluntare au confecţionat
felicitări, coşuleţe ornamentale şi decoruri pentru Paşti. Activitatea s-a desfăşurat în data de 10
aprilie 2014 la Clubul elevilor de la Colegiul Tehnic Nr. 2.
Ziua porţilor deschise - în vizită la Garnizoana Militară Târgu Jiu. Elevii şi cadrele
didactice au participat la următoarele activităţi:
- Atelier de prezentare a armamentului şi muniţiei de infanterie,
precum şi a tehnicii de artilerie terestră şi antiaeriană din dotarea
armatei române
- Discuţii/dezbatere în cadrul Biroului de Informare Recrutare
- Atelier de promovare a carierei militare
Concursul şcolar de aplicaţii tehnice - „Aplicaţii de
Bază în Măsurări Tehnice” – a fost realizat în Parteneriat cu
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din Petroşani. Elevii de la
cele două colegii au luat parte la un concurs tehnic
interdisciplinar pe domeniile electric şi mecanic. Concursul s-a
desfăşurat pe grupe şi a reprezentat un schimb de experienţă benefic pentru toţi participanţii.
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Quizuri Sociale Innovation Relay (Sir) şi Global Enterprise Project (GEP) http://www.jaromania.org este o activitate la care au participat elevii de la clasele a XI-a C şi a XI-a
D.

Programul

România)

are

JA

(Junior

misiunea

Achievement

să inspire

să

şi

pregătească tânăra generaţie pentru a reuşi în
carieră şi viaţă prin încurajarea iniţiativei,
profesionalismului

şi

dezvoltării

unor

competenţe esenţiale pentru viaţa personală şi
profesională.
Diseminarea proiectului Comenius The
European

Teenagers

Between

Culinary

Tradition And Fast Food s-a desfăşurat în data
de 8 aprilie 2014 prilej cu care elevii
participanţi la mobilităţi pe parcursul celor doi
ani de implementare au avut posibilitatea de a
prezenta, atât colegilor implicaţi în proiect cât şi
celorlalţi elevi din şcoală, propriile activităţi şi
rezultate în cadrul proiectului sub forma unor
prezentări orale şi a unor prezentări ppt. Au luat
cuvântul toţi cei 12 elevi participanţi în vizitele de lucru din Italia, Turcia, Spania, Portugalia şi
Polonia. De asemenea, au fost împărtăşite impresii, opinii, au fost puse întrebări şi au fost oferite
răspunsuri cu privire la tema propusă. Impactul acestei activităţi în rândul elevilor a fost unul
pozitiv, motivându-i pe aceştia să se implice pe viitor şi în desfăşurarea altor proiecte.
Activitatea Ziua porţilor deschise - în vizită la ISU Gorj a vizat informarea elevilor cu
privire la activitatea desfăşurată de personalul specializat pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
Elevilor le-au fost prezentate: echipamentul utilizat în stingerea incendiilor, echipamentul utilizat în
cazul accidentelor chimice, echipamentul folosit pentru descarcerarea victimelor accidentelor,
autospecialele din dotarea I.S.U. Vizita elevilor a fost consemnată în registrul de intrări-ieşiri pentru
persoane străine, poziţia 109 de la I.S.U Gorj.
Activitatea Vizită la Muzeul Judeţean, în Parcul Central şi la Operele lui Brâncuşi a
constat în vizitarea operelor marelui sculptor Constantin Brâncuşi şi a Muzeului Judeţean, crescând
astfel interesul elevilor faţă de valorile culturale şi geografice locale şi naţionale româneşti, în
scopul recunoaşterii şi asumării identităţii naţionale a acestora.
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II. ŞCOALĂ, ELEVI, PROFESORI
PROIECT INTERJUDEŢEAN – LUMEA CĂRŢII

ACTIVITATEA NUMĂRUL A2 RAFTUL CU CĂRŢI

Activitatea a constat în amenajarea unor Rafturi
cu cărţi în cele două licee partenere în proiect. Elevii
implicaţi

în

proiect

şi

coordonaţi

de

profesorii

responsabili ai activităţii, au reuşit să strângă peste 260
de cărţi. La Colegiul Economic Virgil Madgearu cele 140
de cărţi de literatură română şi literatură universală au
fost etichetate cu Proiectul – Lumea Cărţii şi au intrat în
patrimoniul

bibliotecii

şcolare,

îmbogăţind

fondul

documentar al acesteia. La Colegiul Tehnic Nr. 2 elevii şi
profesorii implicaţi în proiect au dăruit 120 de cărţi, 10
reviste şi pliante pentru realizarea activităţii. Mica
colecţie cu caracter enciclopedic nou înfiinţată a fost
amenajată în holul bibliotecii de unde elevii cazaţi la
internatul colegiului se pot informa şi documenta în mod
curent.
Scopul acestei activităţi a fost acela de a atrage
utilizatorii către cartea tipărită şi de a-i învăţa cum să-şi amenajeze propria bibliotecă. Simpla
prezenţă a cărţii în jurul elevului este doar o premisă a cultivării atracţiei către lectură, dar nu este
suficientă, trebuie urmată de îndemnul şi îndrumarea atentă a elevului către lectură. Numai atunci
când atât dascălul cât şi părintele încurajează şi ajută
raţional acolo unde elevul nu poate, chemarea cărţii vine
din interior şi aduce bucuria de a citi şi de a cunoaşte.
Elevii au înţeles scopul acestei activităţi fiind
extrem de receptivi şi implicaţi în strângerea fondului
documentar şi realizarea raftului cu cărţi.
Echipa de proiect.
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SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN

Cartea, de la idee la concretizare
În data de 18 martie, 2014, la Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu-Jiu, s-a desfăşurat cea de a treia
activitate

din

cadrul

proiectului

LUMEA

CĂRŢII,

CARTEA,

DE

LA

IDEE

LA

CONCRETIZARE – SIMPOZION ŞI CONCURS.
La activitate au participat elevi, cadre didactice şi reprezentanţi ai partenerilor implicaţi în
proiect. Simpozionul, prin secţiunile adresate profesorilor şi elevilor, a urmărit valorificarea
potenţialului intelectual şi creativ al acestora. De asemenea, acţiunea a reprezentat o oportunitate în
realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice şi elevii din judeţele implicate în proiect
şi din ţară. Simpozionul a avut două secţiuni:
I. Secţiunea pentru cadrele didactice
II. Concurs interjudeţean „Cartea, de la idee la concretizare”, adresat elevilor din clasele IXXII. Pentru a acorda şanse egale tuturor elevilor, concursul adresat acestora a fost structurat în trei
secţiuni:
- Creaţii literare originale; Tema: Rânduri pentru carte;
- Creaţii plastice – desen (grafică – pictură); Tema: Cartea cu desene;
- Prezentări power-point; Tema: Lumini ascunse între coperţi.
Deşi a fost prima ediţie a simpozionului, ne-a surprins receptivitatea colegilor noştri din ţară
şi din judeţ. În urma statisticilor realizate după desfăşurarea activităţii, am constatat prezenţa
profesorilor şi a elevilor din 19 judeţe, ponderea maximă deţinând-o judeţul Gorj, urmat de judeţul
Argeş, municipiul Bucureşti şi judeţul Hunedoara.
Din cele 91 de lucrări ale profesorilor, două lucrări nu au respectat regulamentul
simpozionului (tema şi condiţiile de redactare) şi au fost respinse. A fost redactat un catalog cu
lucrările prezentate la activitate, iar rezumatele a 82 dintre acestea vor apărea într-o publicaţie online a simpozionului. Participanţilor li s-au acordat diplome şi adeverinţe.
La secţiunea Concurs pentru elevi au fost trimise mai multe lucrări, după verificarea
conformităţii cu regulamentul de desfăşurare a concursului, au fost admise 70 de lucrări, după cum
urmează:
- Creaţii literare originale; Tema: Rânduri pentru carte: 16 lucrări;
- Creaţii plastice – desen (grafică – pictură); Tema: Cartea cu desene: 27 lucrări;
- Prezentări power-point; Tema: Lumini ascunse între coperţi: 27 lucrări.
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Cele mai bune lucrări de la fiecare secţiune au fost premiate cu Premiul I, II şi III şi
Menţiune.
Reuşita activităţii se datorează bunei colaborări între cele două colegii organizatoare:
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu şi Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Târgu Jiu. Colaborarea
dintre cele două instituţii a fost iniţiată cu trei ani urmă, fiecare nou parteneriat a condus la o
implicare tot mai strânsă şi mai fructuoasă a cadrelor didactice şi a elevilor.
Echipa de proiect.
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SEMNE ŞI SIMBOLURI ALE UNOR ARBORI ÎN CREAŢIA LITERARĂ

Profesor, Coană Sorana
Colegiul Tehnic Nr.2, Tg. Jiu
Dintre numeroasele elemente ale naturii, bradul, stejarul, gorunul şi salcâmul îşi găsesc
expresie în creaţia populară şi cultă nu numai pentru că oferă teme şi motive, ci şi datorită valorii
lor de semne şi simboluri, dezvoltând în acest sens credinţe şi obiceiuri.
Bradul, ca arbore cosmic, îndeplineşte la români trei funcţii mitice, după opinia lui Romulus
Vulcănescu, este o axă a lumii româneşti, este alegoria, metafora sau simbolul arhetipal al
ascensiunii la cer şi descensiunii în infern .
Printre cântecele ritualice prilejuite de obiceiurile de înmormântare, un loc aparte îl are
Bradul sau Cântecul bradului – reprezentând unul dintre miturile fundamentale ale românilor, care
se zice la moartea unui tânăr nelumit.
La popoarele creştine bradul este prezent în ajunul Crăciunului, iar la români este şi un motiv
literar, cel mai răspândit în creaţia folclorică, semn al vieţii şi al morţii, al nunţii şi al tinereţii, al
sentimentului familiei şi al singurătăţii, al înfrăţirii omului cu natura.
Bradul este şi un simbol al statorniciei oamenilor legaţi de pământul unde s-au născut şi unde
trăiesc, aşa cum o spune Mihail Sadoveanu în Baltagul („... munteanul având rădăcini la locul lui ca
şi bradul”).
Stejarul este un alt arbore întâlnit în creaţia literară, la poeţii Vasile Alecsandri, Dumbrava
Roşie şi Mihai Eminescu, Andrei Mureşanu.
Stejarul înseamnă slova fierbinte din cartea de istorie a românilor, mărturie peste veacuri a
jertfelor şi biruinţelor strămoşilor pentru apărarea patriei, transmisă urmaşilor: „Şi faptul cel istoric,
sub formă legendară,/Din neam în neam românii îl povestesc în ţară”(Dumbrava Roşie).
Salcâmul este întâlnit atât în poezia eminesciană cât şi în opera lui Marin Preda. Dacă în
poezia lui Eminescu salcâmul este arborele protector al îndrăgostiţilor „Sub un salcâm, dragă maştepţi tu pe mine” (Sara pe deal), în Moromeţii de Marin Preda, el reprezintă unul din cele mai
semnificative simboluri marcat prin trei secvenţe. Prima, precedată de bocetul şi „mirosul de tămâie
care adia dinspre cimitirul satului până în grădina lui Moromete”. Secvenţa a doua evidenţiază
importanţa salcâmului pentru Moromete şi pentru întreg satul: „Toată lumea cunoştea acest salcâm.
Copiii se urcau în el şi în fiecare primăvară îi mâncau florile, iar în timpul iernii jucau mija,
alegându-l ca loc de întâlnire.”
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Ultima secvenţă descrie ecoul tăierii salcâmului care, doborât, afectează gospodăria
Moromeţilor: „Acum totul se făcuse mic: grădina, caii, Moromete însuşi arătau bicisnici. Cerul
deschis şi câmpia năpădeau împrejurimile.”
Salcâmul, semn al stabilităţii şi al trăiniciei, martor şi păstrător al atâtor tainice manifestări
ale vieţii ţărăneşti nescrise, prin moartea lui devine un simbol.
Gorunul îşi găseşte expresia literară în opere dedicate arborelui – „străjer al libertăţii” –,
aflat în strânsă relaţie cu numele lui Horia, dar şi în creaţii literare pe tema coexistenţei vieţii cu
moartea, în Gorunul de Lucian Blaga, poezie inclusă în primul său volum de versuri „Poemele
luminii”.
Pentru Blaga, gorunul este un simbol al vieţii, dar şi al morţii, o materializare a morţii
presimţite. Poetul vede în gorun trunchiul din care creşte sicriul, el transformându-se dintr-un
arbore maiestuos într-un lucru fără viaţă, „sicriu”, care va aduce liniştea cea mare. E aceeaşi
împăcare cu destinul fiinţei umane ca în Mioriţa, Mai am un singur dor de Mihai Eminescu sau
Vara de George Coşbuc.
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CEA MAI FRUMOASĂ EXPERIENŢĂ
Stoichiţoiu Madalina Daniela,
Clasa a XI-a F, Colegiul Tehnic Nr. 2

Mă numesc Stoichiţoiu Madalina Daniela şi sunt elevă la Colegiul Tehnic Nr. 2, în clasa a
Xl-a. Cu ajutorul Proiectului Comenius The European teenagers between culinary tradition and fast
food, am putut beneficia de o deplasare în Polonia, pe o perioadă de o săptămână. Acolo am fost
găzduită de o familie de polonezi de care m-am ataşat mult într-un timp foarte scurt.
Aş spune că a fost o experienţă unică pentru mine deoarece a fost prima mea mobilitate în
străinătate, unde am cunoscut oameni minunaţi, mi-am făcut noi prieteni cu care ţin legătura şi
astăzi şi am încercat lucruri noi. Consider această vizită în Polonia ca fiind una benefică deoarece
m-a făcut să am mai multă încredere în mine şi în ceea ce pot să fac.
Aici am vizitat multe zone turistice, locuri semnificative pentru polonezi şi am rămas plăcut
impresionată de cele văzute. Oraşul Cracovia m-a fascinat cel mai mult, deoarece acolo am văzut
Dragonul Dealului Wawel, Castelul şi Mănăstirea Wawel şi timp de două ore m-am plimbat şi am
făcut multe fotografii.
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Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului timp de cinci zile m-au ajutat să descopăr
bucătăria poloneză, care este una bogată în carne de porc şi de pui, legume, dar şi condimente.
Felurile de mâncăruri tradiţionale sunt adesea dificile de preparat. Mulţi polonezi îşi permit să aloce
o perioadă generoasă de timp pentru a pregăti, a servi şi a se bucura de o masă festivă. De
asemenea, pâinea este unul dintre cele mai importante alimente din bucătăria poloneză. Principalul
ingredient pentru pregătirea pâinii poloneze este faina de secară sau de grâu.

Pentru mine va rămâne mereu o experienţă minunată şi de neuitat, pe care aş repeta-o oricând.
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CALEA SPRE LUMINĂ
Prof. Duţescu Mirela Lidia
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Tg. Jiu

Pentru biserica ortodoxă Sărbătoarea Floriilor reprezintă intrarea lui Hristos în Ierusalim.
Aceasta este o deschidere spre Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos
suferinţe interioare datorită învinuirilor mincinoase ale mai-marilor cărturarilor şi fariseilor care îl
pizmuiau şi invidiau, dar şi suferinţe fizice ale trupului. Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim
a fost prezisă încă din vechime de către prooroci (cf. Isaia 62, 11), în special de către proorocul
Zaharia, prin cuvintele: „Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci, iată,
Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei” (Zaharia 9, 9).
După ce Hristos S-a preaslăvit prin Învierea Sa din morţi şi prin Înălţarea Sa la ceruri, ucenicii Săi
au înţeles că Intrarea Sa triumfală în Ierusalim era de fapt un plan al lui Dumnezeu.
Din punct de vedere liturgic, din această zi începe Săptămâna Patimilor, în amintirea cărora
în biserici se oficiază în fiecare seară Deniile, slujbe prin care credincioşii îl „petrec” pe Hristos pe
drumul Crucii, până la moarte şi Înviere. Duminica Floriilor este precedată de Sâmbăta lui Lazăr. În
această zi, Iisus Hrisos îşi arată din nou minunile, înviindu-l pe Lazăr, la patru zile de la moarte.
După această minune, mulţimile strânse la porţile cetăţii l-au întâmpinat cu flori şi l-au aclamat pe
Mântuitor, la intrarea în Ierusalim.
Floriile au ca simbol ramurile de salcie. Înainte de Duminica Floriilor se strâng ramuri
înmugurite de salcie şi se duc la biserică, pentru a fi sfinţite de preot. Aceste crenguţe se împletesc
în coroniţe şi se pun la streaşina casei, în porţi şi la icoane pentru a îndepărta duhurile rele şi
furtunile ce pot afecta culturile agricole. Tradiţia spune că acolo unde există salcie pe stâlpul casei,
există protecţie împotriva tunetelor şi fulgerelor. Legat de superstiţii, în zona Olteniei se spune că
părul nu trebuie spălat în ziua de Florii, deoarece acesta albeşte şi se degradează. Alte credinţe spun
că aşa cum este vremea în ziua de Florii, aşa va fi şi în ziua de Paşte. Sărbătoarea Floriilor este
prăznuită de credincioşii care au postit fiind Dezlegare la peşte. Prăznuirea Floriilor precede an de
an cea mai mare sărbătoare a credincioşilor şi anume Înviere Domnului. Săptămâna care urmează
este o săptămână plină de rugăciune, de credinţă şi de căinţă a credincioşilor.
Sărbătoarea Învierii Domnului este cinstită de credincioşi într-un mod unic, iar fiecare casă a
gospodarului român, păstrează această tradiţie cu sfinţenie an de an.
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În zona Olteniei, în sătucele aruncate pe dealuri, pentru care şi timpul parcă s-a oprit în loc
uimit de frumuseţea pură a naturii, bisericile vechi, cu turle înalte, clopote răguşite de vremuri şi
vremi, cheamă seară de seară credincioşii la rugăciune. Bătrâni albiţi de vreme, cu straie mirosind a
busuioc, însoţiţi de copii şi nepoţi, se îndreaptă spre Lăcaşul Domnului la slujbă, aşa cum cere
tradiţia. În Săptămâna Patimilor, o mare însemnătate o are ziua de joi, denumită şi Joia Mare. În
amintirea celor morţi, se obişnuieşte ca în această zi, gospodinele să împartă de pomană cănuţe din
lut pictate şi frumos împodobite cu flori de grădină şi rămurele de salcie, pline cu vin roşu ce
simbolizează sângele lui Christos.
Spre seară, în căsuţele cu pereţii şi ulucile proaspăt văruite, gospodinele pregătesc ouăle
pentru a le vopsi în roşu aşa cum cere datina. Tradiţional, ouăle spălate cu grijă se vopsesc în foi de
ceapă roşie adunate cu grijă din timpul iernii, sfeclă roşie şi rostopască. Vinerea Mare este numită şi
Vinerea Neagră deoarece în această zi se ţine post negru, credincioşii căindu-se şi rugându-se
pentru iertarea păcatelor.
Toate aceste obiceiuri deschid credincioşilor calea spre lumină, spre Sărbătoarea Sfântă a
Învierii Domnului. Învierea Domnului aduce de fiecare dată în casele noastre acel miracol al
Învierii care ne face să ne deschidem sufletul spre bunătate, linişte şi credinţă în minunea Învierii
Domnului Isus Hristos.

Bibliografie:
Bratu, F., Cultura populară sau virtuţile permanente, Iaşi, Ed. Junimea, 1983 ;
Chiţimia, I.C., Folclorişti şi folcloristică românească, Ed. Academiei, 1968;
Duţu Al., Sinteză şi originalitate în cultura română, Ed. enciclopedică română, 1972;
\Eretescu, C., Folclorul literar al românilor, Bucureşti, Ed. Compania, 2004;
Irimie, C., Focşa, M., Icoane pe sticlă, Bucureşti, Ed. Meridiane,1971;
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ÎNVIEREA ŞI SĂRBĂTORIREA EI ÎN GORJ

Pedagog şcolar Diaconescu Mirela,
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
Învierea este simbolul cel mai clar al manifestării divine, căci taina vieţii, potrivit tradiţiilor,
nu poate fi ştiută decât de Dumnezeu. Învierea, mit, idee sau fapt, este un simbol al transcendenţei
şi al unei atotputernicii asupra vieţii, care sunt atributele exclusive ale lui Dumnezeu.
Considerată sacră în toată lumea creştină, noaptea Învierii Mântuitorului reuneşte sensurile
mai multor simboluri ascensionale, reprezintă un timp al iluminării şi al alegerii, fiind asociat cu
pragul, răspântia şi crucea ce sunt semne ale probei revelatoare şi ale centrului. În literatură, forţa
sacră a nopţii de Înviere determină gesturi şi atitudini simbolice. În nuvela O făclie de Paşti scrisă
de Ion Luca Caragiale, Leiba Zibal, epuizat de cât aşteptase, priveşte fascinat cum mâna tâlharului
se carbonizează şi sentimentul de vină prinde proporţii mistice. Leiba îşi dă seama că este noaptea
Paştelui creştin şi mutilarea lui Gheorghe se transformă într-un sacrilegiu, pentru că Zibal este evreu
şi are o altă religie. Leiba Zibal rămâne împietrit, până în zori când oamenii se întorc de la biserică,
purtând lumânări aprinse. Atunci el capătă un sentiment cumplit de vinovăţie, pentru că a săvârşit
un gest creştin, adică şi-a trădat religia şi identitatea de evreu prin aprinderea unei făclii de Paşti.
Frica şi aşteptarea deturnează sensul păcatului din sfera profană în cea sacră, iar hangiul se
învinovăţeşte de gestul creştin nu de cel criminal.
În credinţele populare, Învierea ilustrează timpul miraculos al invaziei sacrului, când se
deschid porţile cerului şi când pământul trimite semne luminoase deasupra locurilor în care sunt
îngropate comori.
Paştele (provine de la cuvântul grecesc pasha – ce înseamnă trecere prin moarte la viaţă)
reprezintă sărbătoarea religioasă celebrată anual la începutul primăverii în amintirea Învierii lui Isus
Hristos, având şi semnificaţia biruinţei vieţii asupra morţii şi a eliberării credincioşilor din robia
păcatului. Sărbătoarea cea mai însemnată a creştinismului, Paştele pentru creştini este „ ziua învierii
domnului”, a împărtăşirii cu „Trupul şi Sângele” lui Hristos Dumnezeu.
În tradiţia populară românească pregătirea sărbătoririi Învierii lui Hristos începe cu opt
săptămâni înainte cu lăsatul Postului Mare şi se încheie la patruzeci de zile după aceasta cu
Înălţarea Domnului.
Lăsatul Postului Mare al Paştelui cuprinde manifestările legate de schimbarea timpului –
Echinocţiul de primăvară. Venirea primăverii e marcată de lăsatul Postului Mare (al Paştelor) cu
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manifestările de bucurie prin strigare şi petrecere, înaintea unei interziceri de şapte săptămâni prin
post, la mâncarea de dulce şi la distracţii ale comunităţii.
Floriile sunt sărbătorite cu o săptămână înaintea Învierii. La romani se sărbătorea Floralia,
în cinstea zeiţei Flora, protectoarea florilor, dar creştinătatea a impus Floriile în amintirea
întâmpinării cu ramuri de salcie, finic şi palmier a Domnului Iisus la intrarea sa în Ierusalim, după
învierea lui Lazăr. Românii cinstesc Floriile cu ramuri de salcie înmugurită. Ele sunt simbolul
vegetaţiei reînviată primăvara.
Săptămâna Patimilor este săptămâna dinaintea Paştilor în care nu se râde, nu se joacă, nu se
petrece, nu se bea băutură, nu se mănâncă de dulce, nici prăjit. Lumea trebuie să fie tristă în această
săptămână şi cu gândul la cele întâmplate lui Iisus. În noaptea de sâmbătă spre duminică din
Săptămâna Patimilor oamenii merg gătiţi cu mic cu mare la slujba de înviere. Paştele şi îndeosebi
Învierea, este cea mai mare dintre sărbători. Spre a arăta solemnitatea actului învierii, fiecare om
aduce de la biserică acasă o lumânare aprinsă, unde o stinge, iar la primejdie aceasta va fi reaprinsă.
Pasca este cea mai însemnată coptură ce trebuie făcută din pâinea cea mai aleasă, iar pâinea
cea mai aleasă este grâul, fiindcă el este cinstea mesei.
Săptămâna Luminată este săptămâna imediat următoare Paştelor. Se sărbătoreşte în general
prin nelucrare. Vineri în Săptămâna Luminată se sărbătoreşte Izvorul Tămăduirii, când sunt sfinţite
apele şi au leac. Sâmbăta din această săptămână se numeşte Sâmbăta Tomii. Femeile merg la
biserică şi dau de pomană pentru morţii pomeniţi de preoţi. Prima duminică după Paşti este
Duminica Tomii. Iisus Hristos s-a arătat în această zi Apostolului Toma, care s-a îndoit de învierea
sa, până ce nu i-a pus degetul pe semnul cuielor şi până nu i-a pus măna pe coastă. Din această
cauză Apostolul a fost numit Toma Necredinciosul.
Înălţarea Domnului sau Ispasul este sărbătoare cu dată mobilă şi cade întotdeauna în joia
săptămânii a şasea după Paşti (a patruzeci-cea zi de la Înviere) când Domnul Iisus s-a înălţat la cer.
Se spune că Ispas a fost un om vesel şi de ziua lui Iisus s-a înălţat la cer. De Ispas se dă de pomană
lapte dulce şi ouă roşii, fiindcă după această dată până anul următor nu se mai roşesc ouă, iar în
unele sate gorjene se fac hramuri. Tot în ziua de Ispas sunt comemoraţi eroii neamului.
Prin respectarea credinţei şi a datinilor se duce mai departe moştenirea înaintaşilor şi se
păstrează identitatea neamului.
Bibliografie:
Ruşi Doina, 2002, Dicţionar de teme şi simboluri din literatura română, Editura Univers Enciclopedic
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ENERGIA ELECTRICĂ
Prof. Ursu Gabriela Anica, Colegiul Tehnic Nr.2

Curentul electric este una din formele de utilizare e energiei electronilor târziu descoperită,
dar care a cuprins întreaga lume civilizată şi a contribuit decisiv la dezvoltarea şi modelarea lumii
întregi. Energia electrică este elementul de bază în dezvoltarea umanităţii în secolul XX. Aceasta
este folosită în toate domeniile de activitate: în iluminat, în medicină, în uz casnic şi în domeniul
tehnic. Curentul electric reprezintă deplasarea dirijată a sarcinilor electrice. Sarcinile electrice în
corpurile solide sunt electronii, iar în soluţii purtătorii de sarcină electrică sunt ionii.
Electricitatea se obţine utilizând cărbune, petrol, gaz, combustibil nuclear sau captând
energia soarelui, vântului sau a apelor curgătoare. Aceasta se produce în centrale speciale. Astfel,
aparatele automatice care foloseau energia electrică au înlocuit cu timpul munca manuală,
uşurându-i astfel omului viaţa de zi cu zi.
Nu e deloc simplu ca în secolul XXI să ne imaginăm viaţa fără tehnologie, mijloace de
comunicare sau mijloace de transport. Toate astea ne sunt indispensabile pentru a ne desfăşura întrun ritm normal activităţile zilnice. În ziua de astăzi majoritatea dintre noi are acces la facilităţi şi
tocmai de aceea fără ele considerăm că în jurul nostru ar fi un adevărat haos dacă nu am dispune de
asemenea lucruri. Viaţa şi activitatea noastră ar fi cu totul alta, dacă nu am folosi bogăţiile mediului
înconjurător, cum ar fi spre exemplu energia care se găseşte în natură. Pentru a putea produce
aceasta energie de care suntem cu toţii dependenţi, avem nevoie de resurse naturale precum:
cărbunele, lemnul, apa. Toate aceste sunt transformate în energie mecanică, chimică însă cea mai
mare parte este transformată în energie electrică. În ciuda faptului că este aproape de neînchipuit
existenţa noastră fără energie electrică, prea puţini dintre noi se gândesc la impactul uriaş ce l-a
produs aceasta descoperire. Datorită electricităţii vorbim azi de o industrie modernă şi mai ales de
numeroase descoperiri ce nu se puteau realiza în alt mod: becul electric, radioul, televizorul, etc.
Cu ajutorul electricităţii iluminăm locuinţele şi străzile, punem în mişcare trenurile, tramvaiele,
troleibuzele, putem asculta şi viziona transmisiuni de la distanţe de mii de kilometrii.
Însă pentru a cunoaşte importanţa acestui ,,fenomen este important să cunoaştem o definiţie
a curentului electric. Curentul electric reprezintă o deplasare dirijată a unor purtători de sarcini
electrice. Aceşti purtători sunt particule de dimensiuni foarte mici încărcate cu sarcină electrică.
Există două mărimi fizice care caracterizează curentul electric:
 intensitatea curentului electric, numită adesea tot curent electric;
 densitatea de curent electric.
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Pentru a pune ceva în funcţiune, cu ajutorul electricităţii, avem nevoie de un circuit electric.
Circuitul electric este alcătuit dintr-un generator electric, consumatoare electrice, întrerupător şi
conductoare electrice. Aceste elemente sunt absolut necesare într-un circuit electric.
Generatorul electric este acel dispozitiv, care are rolul de a produce curentul electric.
Consumatoarele electrice reprezintă aparatele care funcţionează cu curent electric, cum ar fi:
becul, televizorul, radioul, aspiratorul, frigiderul etc.
Întrerupătorul este acel element de circuit, cu ajutorul căruia putem închide sau deschide un
circuit. De asemenea, conductoarele electrice nu pot lipsi dintr-un circuit electric, ele fiind fire
metalice, izolate în exterior, cu ajutorul cărora se face legătura electrică între părţile componente ale
circuitului. Energia electrică are diferite tensiuni, fiind distribuită de curent continuu sau curent
alternativ. La sfârşitul anilor 1800 când s-a început alimentarea cu curent electric, pe măsură ce
utilizarea energiei creştea, s-a constatat faptul că ar exista anumite avantaje de pe urma
standardizării tensiunilor electrice. Pe lângă faptul că transferul de curent electric dintr-o parte în
alta era mai uşor şi construcţia instalaţiilor se putea simplifica.
Acestea fiind spuse nu e deloc greu de observat importanţa curentului electric asupra vieţii
omeneşti. Fără electricitate, oamenii nu ar putea munci, călători sau comunica între ei. În ziua de
astăzi, principala cale de realizare a venitului naţional a oricărei ţări o constituie activitatea
industrială, desfăşurarea acestei ramuri fiind strâns legată de consumul de energie electrică. Pentru a
supravieţui oamenii lucrează în fabrici, instituţii, pe şantiere sau chiar în instituţii în faţa unui
calculator, activităţi care sunt strict legate de consumul de curent electric.
La ora actuală, electricitatea şi implicit becul electric ne ajută să putem citi până noaptea
târziu, să putem lucra în orice moment al zilei, să putem călători în orice colţ al lumii, aceste
activităţi făcând parte din viaţa noastră de zi cu zi. Tocmai de aceea e greu să ne imaginăm cum ar
fi dacă nu am avea posibilitatea să facem aceste lucruri… Toate acestea reprezintă „urmările” unei
mari descoperiri, urmări care din punct de vedere al desfăşurării activităţilor zilnice sunt vitale
pentru viaţa omului, însă există şi un „ impact” negativ al folosirii excesive de curent electric, care
se simte mai ales în sănătatea omului.
Nu ne putem imagina cum ar fi fără să avem energie electrică la dispoziţie în orice moment
sub diverse forme de utilizare, sau nu ne putem imagina computere funcţionând pe principiul
aburului sau al motorului termic, nu mai vorbim de iluminat, transport, încălzit, acţionând diverse
utilaje şi agregate tehnice sau dispozitive medicale.
Bibliografie:
Purica Ionel – Energia astăzi şi mâine
Baciu A., Baciu C.I. – Energia electrică şi viaţa
Vitan Maria – Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice
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III. EDUCAŢIA ÎN CONTEXT EUROPEAN
CETĂŢENIA EUROPEANĂ
ACS Nicolaie Mănescu
Institutul de Cercetare a Dezvoltării Universitatea „Constantin Brâncuşi”

România a fost prima ţară din Europa centrală şi de est care a avut relaţii oficiale cu
Comunitatea Europeană. În ianuarie 1974, o înţelegere a inclus România în Sistemul Generalizat de
Preferinţe al Comunităţii, după care au fost semnate o serie de acorduri cu CEE pentru facilitarea
schimburilor comerciale. În 1980, România a procedat la recunoaşterea de facto a Comunităţii
Economice Europene, prin semnarea Acordului privind crearea Comisiei mixte România – CEE.
Începând cu 1 ianuarie 2007, data oficială a aderării, România este ţară membră a Uniunii
Europene, cu drepturi depline dar şi cu obligaţii.
Actul de înfiinţare al Uniunii Europene este Tratatul de la Maastricht semnat la 7 februarie
1992 şi intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. Scopul acestuia a fost să pregătească realizarea
uniunii monetare europene şi să introducă elementele esenţiale ale uniunii politice, dintre care şi
cetăţenia europeană.
Cetăţenia europeană reprezintă primul instrument în procesul de formare a identităţii
europene. Cetăţenia europeană, conform definiţiei Tratatului de la Maastricht, constă în
posibilitatea dată oricărui individ, care are cetăţenia unui stat membru, de a fi considerat cetăţean al
Uniunii Europene. Ca urmare a dezvoltării Pieţei Unice, cetăţenii beneficiază de o serie de drepturi
generale în domenii precum libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor, protecţia consumatorilor şi
sănătatea publică, egalitatea de şanse şi de tratament, accesul la ocuparea locurilor de muncă şi la
protecţia socială ş.a.
Sintagma de „cetăţenie europeană” nu a existat în această formă de la început. A fost
folosită, mai întâi, noţiunea de „Europa cetăţenilor” care, cu timpul, a evoluat şi, în cele din urmă,
s-a consacrat în forma actuală. În 1990, la iniţiativa guvernului spaniol, a fost adoptată noţiunea de
cetăţenie europeană care va fi consacrată juridic prin Tratatul de la Maastricht, la art. 8, şi definită
astfel: „Este cetăţean al Uniunii orice persoană care deţine naţionalitatea unui stat membru.”
Tratatul de la Amsterdam (1997) a precizat că „cetăţenia Uniunii completează cetăţenia naţională
şi nu o înlocuieşte”. Proiectul de Constituţie europeană a adus din nou în discuţie subiectul
cetăţeniei îmbogăţindu-l cu noi aspecte ce tind spre o formă definitivă. Cetăţenia europeană se
adaugă cetăţeniei naţionale şi nu o înlocuieşte pe aceasta.
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Cetăţenia europeană este direct legată de deţinerea unei naţionalităţi a unui stat al Uniunii.
În raport cu cetăţenia unui stat, cetăţenia Uniunii Europene desemnează un raport între cetăţean şi
Uniune, caracterizat prin drepturi, obligaţii şi participare la viaţa politică.
Drepturile ce revin cetăţenilor europeni, prevăzute pentru prima dată în Tratatul de la
Maastricht, au fost analizate şi completate ulterior prin tratatele de la Amsterdam, Nisa, în proiectul
de Constituţie europeană şi în alte acte normative, decizii ale Consiliului, directive, etc. Amintim
aici drepturile principale, la care se adaugă cele cuprinse în Tratatul instituind o Constituţie pentru
Europa. Restul drepturilor sunt deja garantate pentru că statele membre ale Uniunii sunt părţi
semnatare ale convenţiilor şi declaraţiilor internaţionale în domeniu. Conţinutul cetăţeniei europene
este dat de o serie de drepturi expres prevăzute de normele şi reglementările dreptului Uniunii
Europene.
Statutul cetăţeniei Uniunii Europene înseamnă pentru orice cetăţean al Uniunii:
 dreptul la libera circulaţie şi dreptul de şedere pe teritoriul statelor membre ;
 dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European, precum şi la alegerile locale în
statul membru unde îşi au reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acestui stat (pentru
normele privind participarea la alegerile locale: a se vedea Directiva 94/80/CE din 19
decembrie 1994, iar pentru normele privind alegerile în Parlamentul European a se vedea
Directiva 93/109/CE din 6 decembrie 1993);
 dreptul de a primi, pe teritoriul unei ţări terţe (care nu aparţine Uniunii Europene), protecţie
diplomatică sau consulară din partea autorităţilor unui alt stat membru, dacă ţara acestuia nu
este reprezentată acolo, în aceeaşi măsură ca şi resortisanţii statului membru în cauză;
 dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European (articolul 24 alineatul (2) din TFUE), de
a se adresa Ombudsmanului European (articolul 24 alineatul (3) din TFUE) desemnat de
Parlamentul European pentru a analiza cazurile de administrare necorespunzătoare a
instituţiilor şi organismelor comunitare. Aceste proceduri sunt reglementate, respectiv, de
articolele 227 şi 228 din TFUE ;
 dreptul de a se adresa în scris oricărei instituţii sau oricărui organ al Uniunii Europene întruna din limbile statelor membre şi de a primi un răspuns redactat în aceeaşi limbă (al
patrulea paragraf al articolului 24 în TFUE);
 dreptul de a avea acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale
Comisiei, sub rezerva anumitor condiţii (articolul 15.3 din TFUE).
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*Programul «Europa pentru cetăţenii săi» îi invită pe actorii societăţii civile, pe responsabilii
politici naţionali, pe cadrele didactice şi pe cercetători să organizeze întâlniri, manifestări, dezbateri,
să publice şi să prezinte informaţii utile despre programele şi politica Uniunii Europene.

Surse de informare on line:
http://legeaz.net/dictionar-juridic/cetatenia-europeana
www.europarl.europa.eu/
www.tecit.ecit.pl/ro
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ULTIMELE DOUĂ MOBILITĂŢI ALE PROIECTULUI MULTILATERAL COMENIUS
The European teenagers between culinary tradition and fast food

Prof. Contraş Elena-Marinela
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
În perioada 12-17 ianuarie 2014, Colegiul Tehnic
Nr. 2 din Târgu Jiu a participat la a cincea mobilitate din
calendarul

proiectului

multilateral

Comenius

The

European teenagers between culinary tradition and fast
food. De această dată, delegaţiile partenere din cele şase
ţări europene (România, Turcia, Portugalia, Spania, Italia,
Polonia) s-au întâlnit în Torres Novas, oraş situat în
centrul Portugaliei, în districtul Santarém. Instituţia de
învăţământ gazdă a fost reprezentată de Escola Básica dos
20 e 30 Ciclos Manuel de Figueiredo din Torres Novas. La a cincea întâlnire a partenerilor implicaţi
în acest proiect, echipa Colegiului Tehnic Nr. 2 din Tg-Jiu a fost alcătuită din trei profesori (Peptan
Anca, Contraş Elena, Bibirigea Romeo) şi doi elevi (Vilan Adrian, Lupşoiu Ionuţ) care au
beneficiat de o experienţă multiculturală deosebită.
Elevii din instituţiile partenere, îndrumaţi
de profesorii

coordonatori

au participat la

diverse activităţi atât în incinta şcolii cât şi în
afara ei. Atelierele de creaţie, activităţile legate de
un stil de viaţă sănătos sau de proiectul GO,
prezentările reţetelor tradiţionale specifice fiecărei
ţări,

analiza

rezultatelor

şi

concluziilor

chestionarelor aplicate elevilor din grupul ţintă al
fiecărei instituţii partenere au alcătuit un program
complex în care elevii participanţi au fost antrenaţi pe tot parcursul acestei săptămâni. Este
important de menţionat faptul că atât elevii cât şi profesorii au fost invitaţi să viziteze alte două
instituţii de învăţământ, respectiv Escola Secundária de Maria Lamas şi Centro Escolar da Serra de
Aire, vizite care au produs o impresie plăcută legată de felul în care decurg activităţile educative,
dar şi de baza materială disponibilă.
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Programul mobilităţii a mai cuprins o şedinţă de lucru pe tematica proiectului, vizitarea unei
fabrici de panificaţie, produse de patiserie şi cofetărie (Carla Aguiar Unipessoal), degustări de
produse tradiţionale, vizitarea bibliotecii municipale Maria Lamas şi excursii culturale în Fátima,
Nazaré, Mira de Aire, Serra de Aire şi Golegã. Printre obiectivele turistice vizitate se numără
Catedrala Fátima, Mănăstirea Alcobaça, Sítio, o
aşezare înalta în Nazaré ce oferă posibilitatea de a
vedea

Oceanul

Atlantic

într-o

panoramă

impresionantă, grotele Mira de Aire, cele mai mari
şi mai spectaculoase din Portugalia, urmele
dinozaurilor în Parcul Natural Serras de Aire
datând tocmai de la mijlocul perioadei jurasice,
aproximativ 175 de milioane de ani în urmă,
Muzeul de fotografie Carlos Relvas şi Centrul
ecvestru din Golegã, unde elevii şi profesorii au
putut călări. Un alt moment deosebit în programul acestei vizite l-a constituit seara culturală
găzduită de Muzeul Municipal Carlos Reis din Torres Novas.
Acest periplu cultural-educativ a fost dublat, evident, de unul culinar, cu toţii încercând să
descoperim tradiţiile gastronomice lusitane, renumite pentru influenţele mediteraneene, europene şi
arabe care au creat în Portugalia o bucătărie bogată şi variată, cu preparate simple, condimentate cu
cele mai exotice arome: piper roşu, ghimbir, coriandru, şofran, nucşoară, vin de Porto şi Madeira.
Ingredientele de bază ale bucătăriei portugheze sunt peştele, fructele de mare, carnea de porc, ouăle,
supele şi prăjiturile gătite după reţete europene, dar condimentate în stil arab. Bacalhau,
specialitatea naţională a portughezilor, gătită într-o varietate mare de reţete are la bază codul. Există
convingerea că portughezii dispun de atâtea posibilităţi
de pregătire a bacalhau câte zile are anul, adică 365. Tot
din punct de vedere culinar, este interesant de amintit
faptul că unul dintre cele mai cunoscute, misterioase şi
legendare dulciuri din întreaga lume se numeşte pastel
de nata şi este un desert portughez al cărui nume
originar este pastel de Belém, clasat de publicaţia
britanică The Guardian pe locul 15 în topul extrem de
select al celor mai delicioase preparate din întreaga
lume.
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În perioada 29 martie-6 aprilie 2014 în Lubliniec, Polonia, s-a derulat cea de-a şasea
reuniune din cadrul proiectului multilateral Comenius The European teenagers between culinary
tradition and fast food unde Colegiul Tehnic Nr. 2 din Târgu Jiu a fost reprezentat de trei profesori
(Peptan Anca, Bibirigea Romeo, Contraş Elena) şi o elevă (Stoichiţoiu Mădălina). Trebuie
menţionat faptul că aceasta a fost ultima mobilitate din calendarul proiectului finanţat cu sprijinul
Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, Programul Sectorial
Comenius.
În cadrul vizitei din Polonia atât elevii cât şi profesorii din instituţiile partenere au luat parte
la mai multe acţiuni printre care activităţi de cunoaştere a participanţilor şi a şcolii gazdă - respectiv
Zespol Szkol Zawodowych din Lubliniec, activităţi de management de proiect, ateliere de lucru, dar
şi vizite tematice.
Totodată, a fost prezentat şi produsul final al acestui proiect, Grandma’s Recipes, o carte de
bucate ce conţine reţete tradiţionale cu specific românesc, italian, spaniol, portughez, turc şi
polonez. Printre rezultatele acestei ultime întâlniri mai putem enumera abilitatea de a comunica în
limba engleză, cunoaşterea sistemului de învăţământ din Polonia, dorinţa de a descoperi istoria,
valorile dar mai ales tradiţiile culinare şi culturale poloneze prin intermediul dialogului. În cadrul
acestei reuniuni au fost prezentate activităţile desfăşurate pe parcursul celor doi ani de
implementare a proiectului şi au fost realizate panouri tematice de către elevi în cadrul unui atelier
de lucru.
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De asemenea, s-au prezentat chestionarele de evaluare propuse de fiecare partener, urmând
ca echipa coordonatoare de proiect din România să decidă cu privire la forma lor finală. În
conformitate cu tema proiectului, programul mobilităţii a cuprins vizitarea Muzeului pâinii din
Radzionków şi a Muzeului berii din Żywiec. Pe de altă parte, excursiile tematice din Cracovia,
Czestochowa şi Oświęcim au permis, în egală măsură, elevilor şi profesorilor să-şi extindă
competenţele socioculturale.
Ultima întâlnire a partenerilor implicaţi în proiectul multilateral Comenius The European
teenagers between culinary tradition and fast food şi-a atins scopul propus fiind bine organizată şi
primind aprecieri din partea tuturor membrilor participanţi. Astfel, Colegiul Tehnic Nr. 2 se află
aproape de finalul implementării acestui proiect care se va lua sfârşit în luna august şi care s-a
derulat în perioada 2012-2014.
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14 MARTIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A NUMĂRULUI PI
Prof. Anca Peptan
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
Pi este constanta matematică a cărei valoare este egală aproximativ cu 3,14 - de aici şi data
la care se serbează. Pi este un număr iraţional, adică valoarea sa NU poate fi exprimată exact sub
formă de fracţie, reprezentarea sa zecimală NU are sfârşit şi nici nu se repetă.
Pi este una dintre cele mai importante constante din matematică şi fizică, numeroase formule
din inginerie şi din alte ştiinţe implicând folosirea sa.
Pi reprezintă raportul dintre circumferinţa unui cerc şi diametrul său, dar acest număr poate
fi definit şi ca raportul dintre suprafaţa unui cerc şi pătratul razei sale. Numeroase formule din
fizică, inginerie şi matematică demonstrează faptul că acest număr reprezintă una dintre cele mai
importante constante din formulele de calcul. De-a lungul timpului, oamenii au încercat să
determine o valoare aproximativă, suficient de precisă, pentru acest număr şi să-i înţeleagă natura.
Această fascinaţie matematică pentru numărul Pi a intrat şi în cultura populară, odată cu declararea
zilei de 14 martie de către Camera Reprezentanţilor din Statele Unite drept „Ziua numărului Pi"
(„The Pi Day").
S-a sărbătorit pentru prima data în urmă cu 25 de ani în Statele Unite, unde această dată din
calendar care corespunde zilei de 14 martie se scrie „3/14", Ziua numărului Pi este celebrată în
special în ţările anglo-saxone, dar a început de curând să fie sărbătorită şi în alte state.
Celebrată în special în departamentele universitare specializate în matematică, această zi
specială reprezintă şi un bun prilej pentru înfiinţarea anumitor grupuri. Astfel, pe 14 martie, sunt
înfiinţate diverse „cluburi Pi", ai căror membri povestesc, pe rând, rolul pe care acest număr l-a
jucat în vieţile lor şi îşi imaginează cum ar arăta lumea fără Pi.
Evenimentele prin care numărul Pi este sărbătorit nu duc lipsă de imaginaţie. Având la bază
jocuri de cuvinte, cei interesaţi obişnuiesc să prepare tarte în forma constantei Pi. Într-adevăr,
cuvântul „tartă" se traduce prin „pie" în limba engleză, fapt care conduce la jocul de cuvinte „Pi
Pie" (care se pronunţă [pi pai]).
În SUA, locurile obişnuite pentru întâlnirile fanilor acestui număr intact de la Arhimede sunt
diverse: la Cambridge, în apropiere de Boston, unde se află celebrul Massachusetts Institute of
Technology (MIT) care, timp de mai mulţi ani, s-a amuzat să anunţe admiterile la 14 martie, la
Exploratoriumul din San Francisco, pentru a degusta plăcinte ('pie' în engleză se pronunţă ca 'Pi'),
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purtând bijuterii în formă de Pi (a 16-a literă din alfabetul grec) sau superbe coliere în care fiecare
perlă are o culoare specifică unei cifre şi este dispusă, bineînţeles, în ordinea numărului Pi.
Participanţii se adună în jurul unei fel de loc sacru dedicat lui Pi, o placă din cupru pe care
sunt gravate primele 100 de cifre ale numărului. Mulţi dintre aceşti pasionaţi cunosc, de altfel, pe de
rost, primele 100 de zecimale. Neimpresionat, ţinând cont că unul dintre modurile în care îşi petrec
timpul liber constă în a se provoca în a recita cât mai multe zecimale.
Faimosul Pi este celebrat şi în alte zile ale anului, precum 22 iulie (scrisă în formatul
american de afişare a datelor ca 22/7, ce reprezintă împărţirea numărului 22 la numărul 7, iar
rezultatul este o valoare aproximativ a lui Pi) sau pe 10 noiembrie (sau 9 noiembrie în anii bisecţi),
întrucât acea zi este cea de-a 314-a din calendarul gregorian.
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ALTERNATIVE MEANS OF EVALUTION

Prof. Camelia Mănescu
Colegiul Tehnic Nr.2 Târgu Jiu

Sometimes it might seem unfair to mark students on one product only at one time which is
chosen by the teacher evaluator. Learning is a process and as we have learnt so far, communicative
teaching is centred on the process more than on the product. Then why shouldn´t we evaluate the
process as well? There are some means of evaluation that we have to take into consideration in
order to have a broader view of the students´ progress.

1. Portfolio Assessment
The portfolio is a systematic collection of the student´s work and other information about
the student in order to determine whether they have maintained progress in accomplishing his/her
own or teacher-set learning goals. The portfolio should enable the teacher to judge student
achievement, growth and thinking processes. Portfolios arm teachers with evidence about the
student´s progress and serve as support in communicating this progress, if there is any, to the school
administration, other teachers, the form teacher and parents.
The reasons why we use portfolio assessment are:
a) The portfolio assessment is systematic. It is a mechanism of assembling the information
collected about student´s participation in class and serves to monitor the student´s progress.
b) The portfolio provides visible evidence of the student´s work progress.
c) It is useful for making instructional decisions. Because portfolio shows evidence of the
student´s progress over a period of time, teacher can assess effectiveness of various teaching
approaches and modify, if necessary, the materials and teaching methods for individual
students or groups of students.
d) The portfolio is accessible. Both the teacher and the students can have access to it and can
give the student the option to enter samples of his ˝best work˝ or work that shows on-going
progress.
e) Portfolio assessment is focused and efficient. It is focused in that the information in the
portfolio can be related to the learning goals and is efficient because this approach
determines the choices about the type of information that should be maintained in the
portfolio.
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Taking into account the competencies stated in the National Curriculum, a portfolio might
include: autobiography, learner diary, self –evaluation, notes on my favourite book, my best stories,
tests taken during the semester, worksheets, grammar charts, etc..
Scoring portfolios is problematic since they are so personal and unique. In this respect scoring
will be criterion-referenced and individual-referenced (how well the learner has performed relative
to his/her own previous performance). Since the learner can select what materials to include in
his/her portfolio as representative of his/her work, portfolios will have a positive washback effect
also by encouraging reflective learning.

2. Projects
Projects, either individual or group ones help bridge the gap between language study and
language use at all levels of student language proficiency. A project starts in the classroom, moves
out into the real world and returns to the classroom. The teacher works with the students during
each stage, acting as a counsellor and consultant, not as a provider of information or controller. The
whole process of devising a project implies lots of revision, learning from others and from the
materials which are used. Acquisition takes place, as does self-correction and peer corection and
evaluation and the use of all skills in order to produce a piece of work to be presented to the whole
class. During the process of preparing a project all four skills are integrated:
Speaking and listening: during the initial stages of the project there will be mainly group
discussions and exchange of ideas; later, oral presentation and taking notes/filling in a feedback
form while listening to presentations;
Reading: literature, brochures, all sorts of background material;
Writing: taking notes, writing full texts of diffetent types depending on projects.
Generally speaking, projects are not necessarilly meant to be scored. The are means of giving
students the opportunity to produce a piece of work that is real and will be the measure of their
language proficiency at the time. During the whole process, you can watch and take notes on your
students´ language abilities and needs and use this material for further teaching. However, most
students will like their projects to be scored because they believe the projects show them at their
best and they would like to be rewarded for their hard work and personal involvement.

3. Self-Evaluation
Self-evaluation is a complex mental process useful in any learning event. Students performing selfevaluation understand their goals for learning, monitor their success in achieving those goals.
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This leads students to analyse their progress and plan their further language improvement.
Students can write a learner diary that should contain one or two learning goals for a week and
some strategies to be used.
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IV. TAINE ALE NATURII
PLOILE ACIDE
Costoiu Maria Georgiana, clasa a XII-a E
Tomescu Oana Maria, clasa a XII-a E
Colegiul Tehnic Nr.2, Tg.Jiu
Ploile acide sunt generate de transformarea oxizilor de sulf (SO2 ) şi azotat (NO2 ) prezenţi în
atmosferă în acid sulfuric şi,respectiv, azotic. Această transformare este mediată de prezenţa
vaporilor de apă şi a radiaţiilor solare ultraviolete. Reacţiile de transformare au loc in troposferă la
10-12 km deasupra scoarţei terestre.
Efectele ploilor acide se fac simţite atât asupra solului cât şi asupra pădurilor, apelor de
suprafaţă şi a vieţuitoarelor acvatice. Investigaţii detaliate realizate în cursul anilor’ 70 au relevat
faptul că ploile acide au deteriorat calitatea a numeroase locuri, determinând dispariţia peştilor şi a
altor specii acvatice. Investigaţiile asupra efectelor ploilor acide au reliefat o serie de fenomene
negative asociate acestora, unele din ele fiind considerate chiar catastrofe.
•

Spălarea solului de substanţe nutritive, necesare dezvoltării arborilor şi determinarea morţii
pădurilor.

•

Punerea în libertate a aluminiului existent în sărurile minerale din sol; aceasta poate astfel
reduce aprovizionarea rădăcinilor plantelor cu calciu şi deci încetarea creşteri lor, prin
combinaţia între cele două elemente.

•

Distrugerea descompunerilor din sol, rupând astfel un ciclu ecologic important în asigurarea
circulaţiei substanţelor minerale necesare plantelor.

•

Favorizează extragerea substanţelor nutritive din frunzele coniferelor în mai mare măsură
decât reuşesc rădăcinile să realimenteze.

•

Favorizează absorbţia elementelor minerale şi apariţia unui înveliş micelian ce joacă rol de
perii absorbanţii .
Ploaia acidă este în prezent un important subiect de controversă datorită acţiunii sale pe

areale largi şi posibilităţii de a se răspândi şi în alte zone decât cele iniţiale formării. Dintre urmările
sale negative se pot aminti: erodarea structurilor, distrugerea culturilor agricole şi a plantaţilor
forestiere, ameninţarea speciilor de animale terestre, dar şi acvatice, deoarece puţine specii pot
rezista unor astfel de condiţii, deci în general distrugerea ecosistemelor. Studiile publicate în 1996
sugerează faptul că pădurile şi solul forestier sunt cu mult mai afectate de ploaia acidă decât se
credea prin anii ’ 80, şi redresarea efectelor este foarte lentă.
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Gradul de aciditate sau alcalinitate reprezintă unul dintre indicii cei mai importanţi ai
soluţiilor ce intervin în procesele de fabricaţie cu caracter chimic, măsura sa fiind dată de
concentraţia ionilor de hidrogen. Gama uzuală de valorii pentru pH este 1….14, valorile 1..7
corespund soluţiilor acide, iar valorile 7…14 corespund soluţiilor bazice. Valoarea pH-ului este
utilizată în general ,pentru a indica proprietăţile acide sau bazice ale unor medii lichide. Dacă
nivelul pH-ului în apa de ploaie scade sub 5,5 ploaia este considerată acidă. Ploile din estul S.U.A
şi din Europa au adesea un pH între 4,5 şi 4.
Deşi costurile echipamentelor antipoluante ca: arzătoare, filtre sau instalaţii de spălare sunt
mari, costurile stricăciunilor cauzate mediului şi vieţi omeneşti se estimează a fi şi mai mari, pentru
că ele pot fi ireversibile. Acizii din ploaia acidă reacţionează chimic cu orice obiect cu care intră în
contact .Acizii sunt substanţe chimice corozive ce reacţionează prin punere in comun de atomi de
hidrogen . Aciditatea unei substanţe provine din abundenţa de atomi de hidrogen liberi în momentul
în care substanţa este dizolvată în apă.
a)

Asupra copacilor – prin îndepărtarea substanţelor nutritive din sol, ploaia acidă încetineşte

creşterea plantelor dar mai ales a copacilor. De asemenea atacă copacii într-un mod mai aparte prin
producere unor găuri în depozitele de amidon ale frunzelor rezultând pete moarte, maronii. Dacă se
formează mai multe astfel de pete, un copac îşi pierde abilitatea de a produce hrană prin fotosinteză.
De asemenea, organismele pot infecta copacul prin frunzele rănite. Odată slăbiţi, copaci sunt mai
vulnerabili la alţi posibili factori cum sunt infestarea cu insecte, temperaturi scăzute sau secetă.
Ploile acide acţionează asupra structuri solurilor şi determină distrugerea plantelor.
b)

Asupra suprafeţelor de apă – ploaia acidă cade, de asemenea, şi în râuri, lacuri şi mlaştini .

Acolo unde este zăpadă iarna apele locale cresc dintr-o dată mai acide în momentul în care zăpada
se topeşte primăvara. În mediul acid creşte solubilitatea Al(OH)3. La concentraţie în apă mai mare
ca 0,2 mg/m3, Al+3 este toxic pentru peşti.
c)

Asupra structurilor construite de om – ploaia acidă strică clădiri, statui, automobile şi alte

structuri obţinute din piatră, metal sau orice alt material expus pentru o perioadă îndelungată de
timp la capriciile vremii paguba corozivă poate fi scumpă, iar în oraşe cu clădiri istorice, tragică.
Ploile acide ameninţă sănătatea oamenilor şi indirect; ele fac ca unele metale cum ar fi
aluminiu, cadmiu, mercur, plumb, foarte periculoase pentru sănătate, să devină mai solubile. Astfel
ele se pot sedimenta în râuri, ape freatice bazine de apă, contaminând resursele de apă potabilă şi
speciile acvatice.
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V. MĂRUNTELE CONDEIE
PERIPEŢIILE LUI AVENTURĂ
Elev Petcu Flavius,
Clasa a IX-a, Colegiul Tehnic Nr. 2

Cartea pentru mine este o îmbinare de culoare, idei şi imaginaţie, prin care noi reuşim să ne
închipuim lumea. Lectura unei cărţi, Lumea Apărută Înaintea Cărţii, mi-a prilejuit o călătorie
inedită într-o lume ascunsă, neştiută.
Era o zi ca oricare alta. Stăteam pe canapea şi citeam cartea amintită mai sus, când deodată,
din carte răsare o mână care mă trage cu putere în carte şi mă trezesc într-un alt univers. Un peisaj
absolut fantastic de culori pe care nu credeam c-o să-l văd vreodată. Totul era un vast necunoscut
fabulos pentru mine. Pomii erau nişte cărţi uriaşe, cu trunchiuri de copertă şi ramuri din pagini
ţesute cu fire de basm. Norii păreau a fi litere urzite perfect, iar pământul era acoperit cu pagini de
un alb strălucitor, împodobit cu litere înflorite în culorile curcubeului. Aici, un copil cu trup subţire
ca o filă de carte mi-a spus îngândurat că are mare nevoie de ajutor.
– Cum te numeşti? l-am întrebat cu foarte mare curiozitate.
– AVENTURĂ, domnule!
– Şi pe mine cine m-a adus aici?
– Eu, domnule! Regele SOARTĂ vrea să aducă aici în LUMEA CĂRŢII teroarea împărăţiei sale de
FOC. Sunteţi printre puţinii pământeni care ne mai poate ajuta.
– Dar cum aş putea eu să vă ajut?
– Dumneavoastră aveţi un dar de care noi paginile trebuie să ţinem cont.
– Ce dar? Despre ce vorbeşti?
– Darul despre care vă vorbesc are legătură cu obiectul din buzunarul dumneavoastră, cartea
dumneavoastră din buzunar.
– Cărticica mea?
– Da, domnule! Cartea aceea are o putere pe care noi, paginile nu o putem folosi singure. Dacă un
om ALES o citeşte până la capăt, Regele SOARTĂ va fi învins.
– Deci, să înţeleg, Cartea mea are un dar?
– Absolut, domnule, destinele vă sunt legate.
După discuţia mea cu AVENTURĂ, se înserase. AVENTURĂ m-a invitat în casa lui clădită
din cărţi şi litere şi am discutat despre Regele SOARTĂ şi armata sa.
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– Cum am putea să-l învingem pe rege?
– Va trebui să ducem cartea în vârful Muntelui de FOC, iar aceasta va trebui citită toată. Numai aşa
vom reuşi să-l învingem.
– Am înţeles, AVENTURĂ! Când vom pleca?
– În zori, domnule!
Între timp, în regatul de FOC un străjer de lavă care acoperă de zor paginile cărţilor necitite,
îi spune regelui :
– Maiestate, un om a călcat pe teritoriul paginilor!
– Cuum? Un om? Şi ce caută aici?
– Maiestate, am auzit că doreşte să vă oprească şi să readucă bucuria în împărăţia paginilor!
– Este imposibil! Încă mai există cineva care să mă înfrângă citind?!
– Are cartea SACRĂ!
– Nu pot să cred! Nu ştiam că mai există cartea aceea şi, dacă este aşa, trebuie oprit cu orice preţ.
– Maiestate, am aflat că vor pleca mâine în zori!
– Am înţeles! Ştiu ce voi face!
Se făcuse dimineaţă. Împreună cu AVENTURĂ am pornit la drum. Mergând, am dat peste
PĂDUREA ÎNDURERATĂ. Pomii nu mai erau din pagini mirifice de basm, crengile lor plângeau
cu lacrimi de litere, din frunze picurau stropi de sânge de litere. În pădure am dat peste un
PAGINILIN maro, cu un toiag în mână.
– Opriţi-vă! Sunteţi într-un ţinut sacru!
– Cine sunteţi? Nu v-am văzut niciodată pe tărâmul paginilor? întrebă AVENTURĂ.
– Eu sunt MISTER, paznicul primei porţi către muntele de FOC.
– Şi ce trebuie să facem ca să trecem poarta? am întrebat eu curios.
– Vreau să-mi aduceţi din pădure prima creangă aurie pe care o găsiţi.
– Am înţeles!
După multe căutări, creanga era la noi.
– Uite, MISTER, creanga cerută!
– Acum puteţi trece, dar ţine minte că odată trecut, nu te mai poţi întoarce.
După despărţirea noastră de MISTER, ajunsesem pe un tărâm îngheţat, alb ca laptele. Aici cărţile
erau şi ele îngheţate, iar atmosfera apăsătoare. Cu fiecare pas pe care îl făceam, simţeam groaza şi
frigul. Şi eu şi AVENTURĂ eram foarte obosiţi, ne-am adăpostit într-o peşteră de gheaţă.
Spre dimineaţă m-am trezit în faţa unei porţi precum aceea din pădure şi am văzut alt
PAGINILIN de culoare albastră.
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– Salutare! Eu sunt paznicul celei de-a doua porţi către muntele de FOC!
– Şi cum te numeşti?
– SUSPANS, domnilor! Ca să treceţi de poartă trebuie să-mi aduceţi un cristal din peşteră. Dar
atenţie, numai unul este bun.
Am început să căutăm şi treceau ore după ore, dar cu puţin noroc, l-am găsit.
– Felicitări! Puteţi trece, dar odată trecuţi nu vă mai puteţi întoarce!
În sfârşit, trecusem şi de a doua poartă. Ajunsesem la o groapă uriaşă, iar pe partea cealaltă a
gropii era poarta a treia.
– Hei! Eu sunt paznicul celei de-a treia porţi către muntele de FOC. Numele meu este PASIUNE.
Ca să ajungeţi dincolo trebuie să treceţi peste puntea aceasta şubredă de cărţi.
Păşesc cu grijă, dar AVENTURĂ se dezechilibrează şi… cade.
– Nuuuuuu! am strigat eu cu disperare.
Cu lacrimi în ochi ajung la poartă şi îl iau pe PASIUNE la ceartă de parcă el fusese de vină.
– De ce a fost pusă poarta tocmai aici? De ce?
– Nu este vina mea! Eu doar mi-am făcut datoria! Acum treci… Este singura şansă.
Am trecut supărat poarta şi am ajuns pe un tărâm de FOC şi lavă. Peste tot erau numai
coperţi de cărţi de fier încins, iar lângă munte era ultima poartă.
– Salutare! Numele meu este DURERE! Sunt ultimul străjer de lavă a ultimei porţi către munte.
– Care este misiunea mea?
– Misiunea ta este să-l învingi pe regele SOARTĂ într-un duel.
– Deci asta era ultima misiune!
– Exact!
Deodată apare ca din neant regele SOARTĂ cu armata sa şi-mi spune:
– Tu eşti cel care se crede stăpânul cărţii sacre?
– Nu mă cred, SUNT! şi voi readuce bucuria şi zâmbetul LUMEA CĂRŢILOR!
– Prea bine! Atunci aşa să fie, dacă te crezi în putere!!
Şi regele mă lovi cu o sabie de foc cum nu mai văzusem, de mă aruncă cât acolo. Apoi eu
mă ridicai şi în spatele meu apărură cei trei portari care îmi aruncară o sabie de cristal cu mânerul
din creangă argintie. De-abia acum începu adevărata luptă. Portarii se luptau cu armata, iar eu cu
regele pentru a trece poarta. Fiecare lovitură de sabie se simţea până în inima paginilor.
Braţele mele crude au obosit, sabia devenea din ce în ce mai grea. Din zarva războiului au
răzbit până la mine vorbele portarilor:
– Foloseşte-ţi darul!
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Scot cartea din buzunar şi încep să citesc din ea pe nerăsuflate. Literele treceau prin faţa
ochilor mei ca nişte păsări de foc grăbite. Cu cât citeam mai mult, cu atât regele SOARTĂ devenea
tot mai firav şi mai fără viaţă. Cuvintele rostite cu glas tare îl izbeau mai tare decât orice sabie pe
rege, care a căzut în genunchi şi a rămas împietrit pentru totdeauna. Atunci am pornit în fugă spre
vârful muntelui unde l-am găsit, spre surprinderea mea pe AVENTURĂ
– Cum de ai supravieţuit căzăturii?
– Domnule, aţi uitat că eu sunt o pagină şi nu am cum să mor sau să mă lovesc?! Voi trăi veşnic
dacă vei înţelege că VIAŢA E O CARTE, PRECUM CARTEA E O OGLINDĂ A VIEŢII. Vom fi
mereu împreună dacă vei citi. Nu mă vezi, dar sunt cu tine!
Am scos cartea din buzunar şi am început să citesc. Focul şi lava deveneau hârtie, pagină
scrisă cu litere de suflet, cu litere de bucurie.
S-a auzit o izbitură puternică şi am crezut începuse din nou războiul. Lăsasem geamul
deschis şi l-a trântit vântul. M-am trezit, lângă mine era o carte deschisă. Mi-a venit în minte
AVENTURĂ. Atunci am realizat că eu sunt AVENTURĂ atâta vreme cât am lângă mine o carte pe
care o citesc. Dincolo de paginile CĂRŢII e o întreagă împărăţie, împărţită în regate numite
EMOŢIE, CREATIVITATE, PASIUNE, CURIOZITATE.
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RÂNDURI PENTRU CARTE. DINCOLO DE CATALOG

Ilie Andreea, Clasa A XI –A D,
Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu, Piteşti

Cărţile, sau teatrul viselor, aşa cum îmi place să le numesc, la figurat vorbind, sunt universul
în care vii mic şi pleci mare. Deşi este înţeleasă de multe ori greşit, şcoala nu este doar un loc în
care elevii se întâlnesc cu profesorii, şi nici sala de clasă în care profesorul întreabă, iar elevul este
notat după anumite criterii. Şcoala este ca un cuib din care păsările îşi iau avânt spre zări. Ea ar
trebui să fie un loc în care să-ţi doreşti desăvârşirea, nu unul care să-ţi inspire teamă sau care să te
inhibe. Deşi pare un clişeu, ea este piatra de temelie a viitoarelor caractere, o fabrică mistică de
suflete şi idei. Puterea sa magică stă între filele cărţilor.
Prin şcoală, fiecare ar trebui să poată regăsi şi cultiva ceea ce are mai bun în sine; competiţia
trebuie să dea naştere ambiţiilor pozitive, să descătuşeze energii magice. Ideea de a fi primul sau de
a lua nota cea mai mare implică raportarea la ideea de perfecţionare şi autodepăşire. Catalogul este
necesar în măsura în care societatea are nevoie de o scară a valorilor, de un etalon care să măsoare
unităţile de acelaşi tip.
Deşi anii de şcoală trec rapid, din suflet nu se şterg niciodată. În fiecare cută a gândurilor se
ascunde câte o bucăţică din cele trăite şi simţite acolo. Bineînţeles, în această călătorie prietenii cei
mai fideli şi cei mai pricepuţi sunt tot cărţile.
Catalogul rămâne un document oficial, dar cea mai fidelă arhivă este cea intimă. Fiecare
ştie, dincolo de ierarhia de la sfârşitul anului, care este locul său în clasă, în lume. Şi, în momentele
de sinceritate, putem spune dacă notele primite ne reprezintă sau nu. Uneori sunt prea mari, vânate
cu uşurinţă, sau, din păcate, nedrept de mici.
Dar cum ar fi dacă dincolo de catalog ar mai exista şi alt mod de notare…
Cum ar fi dacă, în locul notelor, ar conta numai ceea ce ai reuşit cu adevărat să înveţi, ceea
ce rămâne întipărit în memoria şi în sufletul tău? Cum ar fi dacă singura materie studiată la şcoală ar
fi lectura?
Este inutil să spun că dincolo de catalog şi de note proaste poate exista un elev cu capacitate
mare de învăţare, care nu a fost îndrumat corespunzător şi cu care nu s-a avut suficientă răbdare
pentru a ajunge la momentul în care va conştientiza rolul studiului. De asemenea, elevii „eminenţi”
din catalog nu trebuie să se autoamăgească.
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În acest univers din care facem parte există o lege care spune „poţi fi tot ceea ce vrei să fii”,
dar pentru asta trebuie să crezi că vei reuşi şi să munceşti pentru reuşită.
Trist este că elevii nu înţeleg că nu contează notele din catalog, ci ce îţi rămâne în memorie
dominant peste ani. Ideal ar fi ca aceste note să constituie motivări şi elanuri către viitor.
De aceea, consider că dincolo de catalog şi de note trebuie să existe dorinţa de a ieşi în faţă
cu nişte cunoştinţe, cu ceva, dacă nu revoluţionar, cel puţin de care să te simţi personal mândru.
Dar, fireşte, acest lucru se întâmplă doar studiind, citind cărţi de calitate şi învăţând cât mai mult!
Între toate acestea, unde e şcoala? Şcoala e acolo unde, dincolo de datorie, încep pasiunea,
curiozitatea, bucuria de a afla, de a şti, de a întreba, de a citi... Şcoala e acolo unde elevul şi
profesorul călătoresc alături, fără ranchiună şi înverşunare, unde fiecare dintre cei doi se bucură să
se întâlnească.
Dincolo de catalog e o lume fără legi. Un univers magic, în care toţi sunt prieteni, în care nu
există limite de vârstă, în care toţi pot învăţa unul de la celălalt, chiar şi profesorii de la elevi.
Şi, surprinzător, când catalogul nu e o armă, când notele sunt uitate sau nu mai sunt
considerate importante, ele devin, dintr-o dată, mari. Cu siguranţă, în timp nu îţi vei aminti notele
pe care le-ai primit la o disciplină sau alta, ci zâmbetul cald al profesorului sau încurajările sale şi ce
ai simţit când ai citit o carte pentru că ţi-ai dorit să o citeşti, nu pentru că ai fost obligat să o faci.

