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I. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ÎN COLEGIUL NOSTRU
EXPERIENŢE EDUCAŢIONALE NON-FORMALE

Profesor Bistreanu Eliana,
Colegiul Tehnic Nr.2
Motto: „Trebuie să ceri de fiecare dată ceea ce poate fiecare să dea.“
(Antoine de Saint-Exupery)

Educaţia

permanentă

reprezintă

o

direcţie

importantă de evoluţie a activităţii de formare-dezvoltare
a personalităţii, un sistem deschis, compus din obiective,
conţinuturi, forme şi tehnici educaţionale, care asigură
întreţinerea şi dezvoltarea continuă a potenţialului
cognitiv,

afectiv

şi

acţional

al

personalităţii,

al

capacităţilor şi deprinderilor de autoeducaţie, formarea de
personalităţi independente şi creative. Ca şi educaţia formală, cea nonformală urmăreşte formarea
unor comportamente propice învăţării continue, chiar şi prin mijloace proprii, achiziţionarea unui
volum de informaţii şi transferarea lui în diverse domenii ale cunoaşterii, dezvoltarea gândirii
critice, multiplicarea experienţelor pozitive. În acest sens rolul activităţilor educative din cadrul
cercurilor pedagogice de educaţie permanentă este relevant permiţând astfel o recunoaştere a
activităţii educative extraşcolare ca parte esenţială şi complementară a educaţiei obligatorii.
În data de 15 ianuarie 2015 s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu, cercul
pedagogic având ca temă: Rolul activităţilor educative în dezvoltarea personală şi profesională a
tinerilor care a pus în valoare activităţi cu conţinut cultural, artistic, spiritual, cognitiv, ştiinţificdocumentar, adaptate cerinţelor individuale ale elevilor,
potenţialului acestora într-un climat relaxant care a
permis stimularea creativă a elevilor.
Formele de realizarea acestor activităţi au fost
diverse: prezentări power point, ateliere de lucru,
activităţi demonstrative, consiliere de grup, dezbateri,
colţ tematic, acestea vizând promovarea exemplelor de
bună practică.
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Scopul activităţilor propuse a fost destul de ambiţios în sensul că, s-a urmărit antrenarea
unui număr relativ mare de elevi în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, valorizarea
talentelor personale, a creativităţii şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual, iar abilităţile
însuşite sunt transformate în aptitudini ce devin foarte utile în diverse domenii profesionale,
îmbogăţind nivelul personal de competenţe şi de abilităţi de viaţă.
Educaţia nonformală acoperă astfel, o orientare firească a tinerilor de a se implica în
activităţi practice, de a se simţi activi în mediul în care trăiesc, de a produce schimbări importante în
viaţa lor.
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II. ŞCOALĂ, ELEVI, PROFESORI
PROIECTUL REGIONAL ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE
NOIEMBRIE 2014 – IUNIE 2015
Prof. Mergea Teodor, prof. Bîzocu Codruţa Nicoleta
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
Proiectul este dedicat elevilor de liceu şi urmăreşte să trezească interesul elevilor pentru
experimentare, pentru înţelegerea ştiinţei şi tehnicii, pentru descoperirea
realităţii înconjurătoare, pentru artă şi creaţie, pe scurt, interesul
pentru CUNOAŞTERE. Obiectivele vin în întâmpinarea nevoii de
specializare şi formare resimţită de elevii care trebuie să ia o decizie
de orientare către un domeniu de activitate şi să răspundă
cerinţelor de pe piaţa muncii.
Având în vedere nevoile identificate, proiectul va promova acţiuni
concrete, schimburi de experienţă şi activităţi practice, venind în sprijinul creşterii calităţii educaţiei
elevilor prin furnizarea de pregătire de specialitate de un înalt nivel calitativ, într-un mod plăcut şi
într-un mediu atractiv.
Se vor pune în valoare de asemenea, cunoştinţele informatice necesare documentării şi
realizării de proiecte, creativitatea şi dezvoltarea spiritului practic. Activităţile vor contribui la
consolidarea relaţiilor de colaborare, la sudarea grupului, la dezvoltarea competenţelor sociale ale
elevilor.
Scopul proiectului constă în facilitarea tranziţiei elevilor de la şcoală la viaţa activă prin
aprofundarea competenţelor cheie, alături de competenţele tehnice generale şi adaptarea pregătirii
profesionale a elevilor la nevoile pieţei muncii.
În perioada derulării proiectului am solicitat colaborarea cu Colegiul Tehnic Costin D.
Neniţescu Piteşti, Colegiul Tehnic Mihai Viteazu Vulcan, Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu,
Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu Craiova, Casa Corpului Didactic Gorj, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Gorj.

Obiectivele specifice ale proiectului


Dezvoltarea cunoştinţelor tehnice şi ştiinţifice ale elevilor

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


-6-

Stimularea potenţialului creativ al elevilor şi dezvoltarea abilităţilor practice prin
participarea la activităţile proiectului;



Dezvoltarea spiritului civic, a abilităţilor şi competenţelor sociale ale elevilor



Dezvoltarea parteneriatului dintre şcoli, consolidarea colaborării între şcoală, familie,
comunitate, în scopul creşterii calităţii educaţiei
Grupul ţintă este format din 50 de elevi din clasele IX-XII de la Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu

Jiu şi de la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu Târgu Jiu.
Activităţile proiectului


LANSAREA PROIECTULUI - activitate realizată în luna decembrie.



PAŞI CĂTRE VIITORUL MEU - ÎNTÂLNIRI CU PERSONALITĂŢI DIN DOMENIUL
TEHNIC ŞI ARTISTIC SAU CU REPREZENTANŢI AI AGENŢILOR LOCALIactivitate demarată în luna ianuarie printr-o vizită de studiu şi întâlnire cu specialiştii de la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj;



HARTA PARTENERIATULUI – SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎNTRE ŞCOLILE
PARTENERE;



UNIVERSUL, ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA - CONCURS INTERDISCIPLINAR;



ŞCOALA SE PREZINTĂ - EXPOZIŢIE CU PRODUSE FINALE ALE ELEVILOR;
Pe termen mediu şi lung, rezultatele anticipate pentru proiectul „Ştiinţa şi tehnologia” pot fi

definite astfel:
Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor cu informaţii relevante şi
justificate în mod obiectiv din domeniul tehnic şi ştiinţific
Dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor
Dezvoltarea abilităţilor practice prin participarea la
activităţile proiectului
Dezvoltarea la elevi a unor valenţe formative:


motivaţie pentru cunoaştere



motivaţie pentru o carieră în domeniul tehnic



abilităţi de documentare şi prelucrare



spirit de echipă



creativitate

Dezvoltarea parteneriatului şi creşterea prestigiului şcolilor în comunitate
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PROIECT REGIONAL – LUMEA CĂRŢII
În anul şcolar 2014-2015, în colegiul nostru, se derulează proiectul regional

LUMEA

CĂRŢII, domeniul cultural – artistic, literatură. Unităţile de învăţământ aplicante ale
PROIECTULUI REGIONAL – LUMEA CĂRŢII, ediţia a II-a, sunt COLEGIUL TEHNIC NR. 2,
Târgu Jiu şi COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, iar partenerii în proiect sunt:
Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu, Piteşti; Colegiul Tehnic Mihai Viteazu, Vulcan; Liceul
Constantin Brâncoveanu, Horezu; Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu, Craiova; Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Gorj; Casa Corpului Didactic Gorj.
Proiectul vizează creşterea accesului la informaţie şi documentare a elevilor şi cadrelor
didactice prin intermediul cărţii şi dezvoltarea abilităţilor de creaţie literară şi plastică a elevilor.
În cadrul proiectului sunt cuprinse mai multe activităţi:
A1. SĂ DESCOPERIM LUMEA CĂRŢII
A2. PAGINI DE CARTE – CONCURS ŞI SIMPOZION
A3. CARTEA, MEREU ÎN ACTUALITATE
ACTIVITATEA A1. SĂ DESCOPERIM LUMEA CĂRŢII s-a desfăşurat în data de 9
decembrie 2014 şi este activitatea de lansarea a celei de a doua ediţii a proiectului regional LUMEA
CĂRŢII.
Elevii vizaţi ca grup ţintă au participat la o sesiune de informare asupra derulării proiectului.
Au fost prezentate materiale informative
power-point sub genericul Lansare proiect.
Aceste materiale au adus în atenţia elevilor
rezultatele

obţinute

la

prima

ediţie

a

proiectului – concursul adresat elevilor din
clasele

IX–XII

simpozionului,
PREZENTATE

şi

publicaţia

intitulată
LA

on-line

a

LUCRĂRILE
SIMPOZIONUL

INTERJUDEŢEAN, CARTEA, DE LA IDEE
LA CONCRETIZARE – şi activităţile ce
urmează a se desfăşura pe parcursul derulării
celei de a doua ediţii a proiectului.
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UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
Andronescu Claudiu, elev clasa a XII- E
Şchiopu Elena, elevă clasa a XII- E
Unirea Principatelor Române cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la
1918) a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea şi reprezintă unificarea vechilor state Moldova şi
Ţara Românească. Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza şi de
alegerea sa ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859
în Ţara Românească.
Unirea a fost un proces complex, bazat pe puternica apropiere culturală şi economică între
cele două ţări. Procesul unificării a început în 1848, odată cu realizarea uniunii vamale între
Moldova şi Ţara Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu.
Deznodământul războiului Crimeii a dus la un context european favorabil realizării unirii.
Votul popular favorabil unirii în ambele ţări, rezultat în urma unor Adunări Ad-hoc în 1857, a dus la
Convenţia de la Paris din 1858, o înţelegere între Marile Puteri prin care se accepta o uniune mai
mult formală între cele două ţări, cu guverne diferite şi cu unele instituţii comune.
La începutul anului următor, liderul unionist moldovean Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca
domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti, aducându-le într-o uniune personală. În 1862, cu ajutorul
unioniştilor din cele două ţări, Cuza a unificat Parlamentul şi Guvernul, realizând unirea politică.
După înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a
principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, iar Constituţia adoptată în acel an a denumit noul
stat România.
Ideea Unirii Moldovei şi a Ţării Româneşti, avansată încă din secolul al XVIII-lea a devenit,
după războiul Crimeii (1853-1856) o temă de prim plan a dezbaterii politice, atât în cele două
Principate, cât şi pe plan internaţional.
Un rol important l-a jucat propaganda unionistă, întreprinsă de către liderii partidei
naţionale, în cele două ţări şi în străinătate. În ţară, acţiunile unioniste s-au desfăşurat în noul
context determinat de prevederile Convenţiei de la Balta Liman, afirmându-se modalităţi variate:
constituirea Comitetelor Unirii la Iaşi şi la Bucureşti (1856); editarea unor organe de presă ca
România Literară, Steaua Dunării (Iaşi), Românul (Bucureşti); venirea în patrie a unor
revoluţionari paşoptişti (îndeosebi în Moldova, ca urmare a regimului liberal-moderat al
domnitorului Grigore Alexandru Ghica).
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Deciziile adoptate prin Tratatul de pace de la Paris (18/30 martie 1856), prevedeau intrarea
Principatelor Române sub garanţia colectivă a puterilor europene, revizuirea legilor fundamentale,
alegerea Adunărilor ad-hoc care să exprime atitudinea românilor în privinţa unirii, integrarea în
graniţele Moldovei a trei judeţe din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad, Ismail), trimiterea în
Principate a unei Comisii Europene cu misiunea de a propune „bazele viitoarei lor organizări”,
libertatea navigaţiei pe Dunăre ş.a.
Adunările ad-hoc aveau caracter consultativ, şi erau alcătuite din reprezentanţi ai bisericii,
marii boierimi, burgheziei, ţărănimii clăcaşe, cu scopul de a face propuneri referitoare la realizarea
unirii Principatelor Române.
Alegerile pentru Divanurile Ad-hoc au fost marcate de mari tensiuni. Dacă în Ţara
Românească majoritatea covârşitoare a opiniei publice susţinea ideea Unirii, în Moldova lucrurile
se arătau mai complicate. Partida unionistă, reprezentată de personalităţi ca Alexandru Ioan Cuza,
Mihail Kogălniceanu, Manolache Costache Epureanu, Anastasie Panu etc. avea în faţa ei opoziţia
separatiştilor moldoveni (Nicolae Istrate, ideologul mişcării separatiste, Gheorghe Asachi, Costache
Negruzzi etc.). Aceştia doreau menţinerea separării, motivându-şi opţiunea prin posibila decădere a
Iaşilor şi a Moldovei, odată cu mutarea capitalei la Bucureşti, ceea ce s-a şi întâmplat după1861.
În Moldova a fost ales în unanimitate, la 5/17 ianuarie 1859, liderul unionist Alexandru Ioan
Cuza, reprezentantul „Partidei Naţionale”.
Întrucât în textul Convenţiei nu se stipula ca domnii aleşi în cele două Principate să fie
persoane separate, conducătorii luptei naţionale au decis ca alesul Moldovei să fie desemnat şi în
Ţara Românească.
Într-o şedinţă secretă a Adunării, deputatul Vasile
Boerescu a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui
Alexandru I. Cuza, aceasta fiind acceptată în unanimitate.
Astfel s-a făcut primul pas către definitivarea Unirii
Principatelor Române.
Şirul de reforme iniţiate de Cuza şi venirea mai apoi
pe tronul Principatelor Unite a domnitorului Carol I, care
se bucura atât de sprijinul Franţei cât şi de cel al Prusiei, a
făcut ca actul de la 1859 să fie ireversibil. Din 1866,
potrivit Constituţiei promulgate la 1 iulie, Principatele
Unite încep să se numească oficial România.
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MIHAI EMINESCU - POETUL DE-ACUM ŞI DE-AICI

Prof. Gabriela Ionescu, Colegiul Tehnic Nr. 2
Acesta a fost Eminescu, aceasta este opera lui. Pe cât se poate omeneşte prevedea,
literatura poetică română va începe secolul al 20-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma limbei
naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul
de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a veştmântului cugetării româneşti.
T. Maiorescu, Eminescu şi poeziile lui, 1889
Despre Eminescu s-au spus toate cuvintele de preţ ale limbii române, dar, în oricâte formule
s-a încercat a i se cuprinde opera, aceasta a scăpat oricărei abstractizări şi a rămas ceea ce este – o
realitate artistică străbătând egal timpul, nesecată de seve prin interpretare şi netocită de repetate
rostiri. Este uimitoare capacitatea ultimului mare romantic de a solicita sensibilitatea şi spiritul
omului modern, oferindu-i această nesperată posibilitate de a evada din cotidian în universul liric
eminescian, eliberându-se de tensiuni şi de stres.
Pentru românii iubitori de cultură şi de frumos, Eminescu este poetul de-acum şi de-aici,
transgresând veacul său şi trăind într-o perpetuă actualitate, el este cel care ţine încă marea lecţie de
poetică a literaturii române, este personalitatea în lumina căreia s-au înălţat şi Blaga, şi Bacovia, şi
Barbu, şi Arghezi, şi Nichita Stănescu şi aproape toţi ceilalţi poeţi care se înscriu în sistemul nostru
de valori. Eminescu a produs un efect de modelare profund şi de durată, a făcut ca aproape toată
poezia ulterioară să evolueze sub auspiciile geniului său, confirmând spusele lui Titu Maiorescu,
care, cel dintâi, a prevăzut această evoluţie. Influenţa copleşitoare a poetului provine din înălţarea
filosofică şi din frumuseţea expresivă a unei opere exemplare ce-a marcat, sintetizându-le,
principalele elemente de recunoaştere a spiritualităţii naţionale, cuprinzându-le într-o creaţie unică
şi durabilă. Condiţia pe care Eminescu a dat-o poeziei româneşti a fost de ridicare spre
universalitate prin „sublimele îngustimi” (G. Călinescu) ale concretului etnic.
Personalitate copleşitoare, „poetul nepereche” (G. Călinescu), cel care a dat măsura geniului
creaţiei româneşti, ca valoare absolută, înscriindu-se, după aprecierea lui T. Vianu, alături de Dante,
Goethe, Shelley, Hugo în galeria valorilor universale, a făcut să se creeze, încă de când era în viaţă,
un mit eminescian. Titu Maiorescu fixează trăsăturile personalităţii eminesciene: „om al timpului
modern”, „inteligenţă extraordinară”, „o memorie prodigioasă... căreia nimic din cele ce-şi
întipărise vreodată nu-i mai scăpa, încât lumea în care trăia el... era aproape exclusiv lumea ideilor
generale ce şi le însuşise şi le avea pururea la îndemână”.
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Poet, prozator, dramaturg, publicist, M. Eminescu a cultivat toate genurile literare şi aproape
toate speciile genului liric, inclusiv poezia cu formă fixă, sonetul, gazelul, glosa, valorificând în
opera sa ştiinţa, filosofia, ritmul istoric al veacului, înţelepciunea anticilor.
Temele şi motivele abordate, majoritatea specifice romantismului european, impresionează,
nu atât prin marea diversitate, cât mai ales prin profunzimea şi originalitatea abordării. Mihai
Eminescu preferă temele universale precum: iubirea şi natura, teme ce se întrepătrund în creaţiile
sale, natura fiind când terestră – cadru ocrotitor al iubirii, când cosmică – întregul univers
participând la sentimentul de iubire umană („Dorinţa”, „Floare albastră”, „Călin (file din poveste)”);
istoria, incluzând ideea de patrie, evoluţia omului în timp, critica socială, creaţia şi contribuia lui
socială („Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!”, „Scrisoarea III”, „Memento mori”); cosmicul,
infinitul, geneze şi prăbuşiri cosmice, luna, soarele, stelele, luceferii, cerul, zborul intergalactic,
muzica sferelor („Scrisoarea I”, „Luceafărul”, „La steaua”); timpul, considerat laitmotiv al operei
sale, supratema, cu sentimentul straniu al ireversibilităţii („Glossă”, „Revedere”, „Cu mâne zilele-ţi
adaogi”); condiţia creatorului de geniu, nefericit într-o societate meschină, superficială, incapabilă
să-i înţeleagă aspiraţiile spre absolut („Numai poetul”, „Luceafărul”, „Scrisoarea I”, „Scrisoarea
III”, „Împărat şi proletar”).
Eminescu deschide prin poezia sa orizont întrebărilor fundamentale asupra condiţiei omului
în univers, căutând soluţii pentru realizarea armoniei rupte dintre existenţa umană şi esenţa ei, dintre
ordinea naturii şi cea socială, dintre libertate şi necesitate. Ca inadaptat superior, poetul a trăit cu
luciditate abisul dintre ideal şi real, alegând ipostaza de cugetător, ars de patima adevărului.
Profunzimea şi unicitatea poetului i-a determinat pe erudiţi să încerce a explica genialitatea
acestuia, apariţia sa meteorică fiind atribuită în egală măsură genelor ereditare, mediului în care a
trăit şi educaţiei (mai degrabă autodidactă decât formală). Contextul socio-cultural i-a croit o
anumită măsură, cum şi el la rândul lui a trasat epocii o măsură estetică şi umană. Ce a adus
hotărâtor Eminescu în cadrul cultural şi literar al momentului său este copleşitoarea lui
personalitate, care i-a determinat pe mulţi (pe Titu Maiorescu în primul rând) să-i intuiască
genialitatea şi să participe încă din timpul vieţii poetului la constituirea mitului eminescian. Mai
mult decât inteligenţa şi memoria sa extraordinară, pe Eminescu îl caracterizează o curiozitate
intelectuală ieşită din comun. În forme insolite, contrazicând de cele mai multe ori opiniile curente
despre modalitatea de a învăţa, Eminescu transforma o hoinăreală de adolescenţă într-o şcoală
sui-generis de cercetare a poporului, a limbii şi a folclorului, ocupându-se de scrierile unor prieteni
ca Slavici, Creangă, Caragiale, studiind cursul filozofiei europene, izvoarele istorice ale românilor,
sanscrita sau religia budistă, dreptul sau economia.
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Din această atitudine derivă o altă trăsătură a personalităţii sale impresionantă şi astăzi:
cultura enciclopedică de nivel european. În caietele lui Eminescu sunt notiţe, comentarii, rezumate
despre cele mai variate aspecte, demonstrând o cuprindere uimitoare a multor orizonturi de cultură.
El cunoaşte operele importante ale literaturii antice şi moderne, îi ştie – şi nu ca un amator – pe
Platon, pe Kant, pe Schopenhauer, cunoaşte deasemenea marii poeţi ai lumii, admiră Rig-Veda şi e
iniţiat în miturile indiene şi credinţe, iar în ceea ce priveşte istoria, limba şi literatura română deţine
informaţii complete. Plăcerea de a învăţa, neîngrădit de limitele educaţiei instituţionalizate,
autodidacticismul fac din Eminescu „omul cel mai silitor, veşnic citind, meditând, scriind”. Cultura
de o vastitate impresionantă provine aşadar din cunoaşterea literaturii naţionale şi universale de
până la el, a literaturii populare, a istoriei naţionale, a filosofiei europene, a religiilor, a unor
probleme de economie politică, de învăţământ, din studiul ştiinţelor precum matematica, anatomia,
fizica, astronomia etc. şi de fapt din relaţionarea cu toate problemele importante existente în
societatea contemporană lui.
Această bogăţie culturală, farmecul limbajului, puterea de asimilare a culturii şi de
transpunere a ei în creaţie artistică îl ridică deasupra contemporanilor, în timp ce creaţiile sale
majore înalţă cultura românească în universalitate.
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EMINESCU, REPER DE VALOARE ÎN ABSOLUT
Prof. Coană Sorana, Colegiul Tehnic Nr. 2
Miracolul eminescian a stat în faptul de a fi dobândit o limbă în acelaşi timp nouă şi
proaspătă. Pentru aceasta, Eminescu este considerat un inovator al limbajului poetic, un creator
pentru care poezia nu este un exerciţiu exterior, ci un mod profund de a exista. Trei idei
fundamentale domină concepţia despre poezie a lui Eminescu: năzuinţa poetului într-un ideal, o
perfectă concordanţă între conţinutul ideatic şi forma expresiei poetice, iar arta trebuie să fie o
transfigurare a lumii reale într-o lume fictivă, rod al geniului poetic. Viaţa lui Eminescu nu este a
unui sfânt şi nici a unui erou, în sensul consacrat de biografiile care idealizează. Este viaţa unui
geniu care a trăit permanent cu privirea aţintită spre înaltele idealuri: de artă, de cunoaştere,
naţionale, de puritate sufletească şi de dăruire care a trăit aproape exclusiv prin şi pentru opera sa,
neacceptând compromisuri şi dând acestor idealuri tot ce avea mai bun în propria fiinţă.
Frânturi din portretul lui Eminescu se reflectă în propria operă. O bine cunoscută poezie
relevă timpuria sa dragoste pentru natură: „Fiind băiet, păduri cutreieram/Şi mă culcam ades lângă
izvor,/Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam/S-aud cum apa sună-ncetişor. ” („Fiind băiet, păduri
cutreieram”).Ecoul unei regretate copilării răsună în sufletul poetului cu amintirea mulţimii de
basme şi tradiţii populare care i-au fermecat primii ani de viaţă şi au lăsat urme puternice în opera
sa: „Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri/Şi niciodată n-or să vie iară,/Căci nu mă-ncântă azi cum
mă mişcară/Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri.” („Trecut-au anii...”)
În poezia eminesciană pot fi urmărite câteva teme în funcţie de care se poate vorbi despre
lirica de meditaţie socială („Epigonii”, „Împărat şi proletar”), lirica iubirii şi a naturii („Floare
albastră”, „Dorinţa”), poezia filozofică („Luceafărul”, „Scrisoarea I”), precum şi poezia folclorică
(„Ce te legeni...”, „Revedere”). În fiecare poezie se observă talentul lui Eminescu de a valorifica
teme şi motive (condiţia omului de geniu, cosmogonia, timpul, natura în dimensiune cosmică sau
terestră, iubirea împlinită sau dezamăgirea în iubire, visul, noaptea, luna, codrul, singurătatea etc.),
de a le conferi o notă personală, de a transmite ideile şi sentimentele sale, folosind un limbaj poetic
care a încântat şi încântă generaţii de cititori, fiind un model şi pentru următoarele generaţii de poeţi
români. Sinteza poeziei eminesciene rămâne poemul „Luceafărul”, o creaţie a maturităţii artistice,
în care Eminescu a surprins condiţia omului de geniu neînţeles, având conştiinţa apartenenţei la o
lume superioară prin cunoaşterea rece a adevărului absolut, renunţând la patima fierbinte şi
ispititoare a vieţii pământeşti, ca urmare a înfrângerii în dragoste.
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ISTORIE ŞI CONTEMPORANEITATE ÎN TEATRUL LUI MARIN SORESCU
BĂBEANU Teodora Gabriela
Colegiul Tehnic, Nr. 2, Târgu Jiu
Viziunea metaforică asupra lumii contemporane, asupra condiţiei existenţiale a omului de
azi din trilogia Setea muntelui de sare sau din teatrul de descendenţă absurdă este prezentă şi în
teatrul istoric. În anii ’70-’80 temele istorice erau ocolite de scriitori pentru că ar fi trebuit să
legitimeze regimul comunist. Prin teatrul istoric Marin Sorescu reuşeşte sincronizarea cu formulele
moderniste occidentale şi redobândirea autonomiei tematicii istorice. Dramaturgul intenţiona să îşi
grupeze piesele istorice într-o trilogie alcătuită din Răceala, A treia ţeapă şi Otrăvitorii de fântâni.
Cum cea de-a treia piesă nu a putut fi isprăvită, autorul a intercalat a patra piesă, Luptător pe două
fronturi. Lupoaica mea trebuie considerată ca un intermezzo al teatrului istoric. Desfacera
gunoaielor şi Vărul Shakespeare, stilistic diferite între ele dar şi faţă de Răceala şi A treia ţeapă,
sunt reprezentative pentru viziunea lui Marin Sorescu despre relaţia dintre prezent şi trecut.
Dramaturgul reuşeşte să combine în aceste piese „istoricul [...] cu contemporanul, realizînd o
«ţesătură» perfect unitară, fără stridenţe sau forţări de notă” (TITEL, 1984: 167). Fără a înfăţişa
trecutul prin transferul în psihologia şi limbajul unei epoci, teatrul istoric al lui Marin Sorescu
recuperează istoria în dimensiunea sa concretă, realitatea dramatică născându-se din imediatul
temporal.
Autorul însuşi mărturiseşte că a refuzat formula tradiţională, preferând „prospeţimea chiar
şuie, unui lucru perfect plat”. Răceala şi A treia ţeapă sunt piese de o mare libertate artistică. În
Răceala, Tabloul 2 debutează prin surprinderea fastului de la curtea bizantină: „O masă
împărătească. Jilţuri sculptate în fildeş. [...] Pe masă tacâmuri scumpe” (SORESCU, 2007: 89).
Împărăteasa îl invită pe Împărat să meargă în grădina palatului pentru a servi ceaiul: „Ia braţul
Împăratului. Se îndreaptă în avanscenă. De sus cade un grilaj, care le barează trecerea. Acum se
observă că totul se petrece într-o cuşcă mare, mobilată în stil bizantin – dar cuşcă precum toate
cuştile” (SORESCU, 2007: 91). Curtea bizantină este reprezentată prin actori închişi într-o cuşcă
remorcată la căruţa lui Mahomed al II-lea, care joacă în faţa Sultanului spectacolul căderii
Bizanţului. După ce Mahomed trece Dunărea este întâmpinat de un văcar ce paşte o „cireadă de
formă”, nişte „vaci manechin”, care adăpostesc înăuntrul lor ostaşi, „şapte inşi în şapte boi”.
Văcarul îşi scuză cireada, „Vite cumsecade, spune el. Aşa mi le-au dat în primire, aşa le-am luat”,
nu ştia că haiducii au intrat în vite şi „le-au mâncat pe dinăuntru”.
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A treia ţeapă debutează cu o scenă fantasmagorică - în întuneric se disting două siluete şi se
aude un dialog despre politica lui Mahomed şi a lui Ţepeş. Când scena se luminează, „se văd cei doi
– un turc şi un român, traşi în ţeapă”; dimineaţa Ţepeş vine la ţepi, le încearcă dacă sunt bine
înţepenite, discută cu cei doi, mănâncă sub ţepi şi închină un pahar de vin în sănătatea celor aflaţi în
vârful parilor ascuţiţi.
Dramaturgul propune o nouă convenţie teatrală, prin care comunică idei măreţe, renunţând
la recuzita greoaie a teatrului istoric, „pentru factorul surpriză”: „Acţiunea e lungă, se perindă prin
faţa ochilor mai multe lumi, îmi venea să zic lumea asta şi lumea cealaltă, dacă n-ar mai fi şi-o a
treia, reprezentată de Bizanţul ambulant” (SORESCU, 1984: 537). Existenţa celor trei lumi face
posibil dialogul pe axa timpului între trecut, prezent şi viitor. Un imperiu înghiţit de un alt imperiu,
figurat metaforic de cuşca în care sunt închişi actorii, „prizonieri bizantini întruchipând Curtea
bizantină” – Împăratul, Împărăteasa, miniştri – reprezintă trecutul. Prezentul este legat de Imperiul
Otoman aflat în plină ascensiune sub conducerea lui Mahomed, sceptic în privinţa gloriei sale.
Neîncăpând „între cei trei pereţi” ai prezentului dominat de Mahomed, Ţepeş şi idealurile sale,
independenţa şi propăşirea ţării, reprezintă viitorul.
Câteva dintre personajele soresciene sunt gândite dincolo de orice convenţie dramatică. În
Răceala antagonismul forţelor este ilustrat în mod surprinzător printr-un personaj absent. În A treia
ţeapă Domnitorul apare ca prezenţă fizică, dar în acelaşi timp în piesă îşi găseşte locul şi un alterego al acestuia – Minică. Cu acest „hagiu plecat în viitor spre sfântul bine”, dramaturgul deshide în
teatrul românesc seria personajelor transistorice. Minică din A treia ţeapă, Pânzaru din Răceala şi
Voicea şi Sorescu din Vărul Shakespeare, Luptătorul din Luptător pe două fronturi sunt personaje
care se sustrag determinărilor spaţio-temporale, evadând din timpul şi spaţiul lor. Minică este
dependent de axa temporală, pierzând „cinci copii din cauza istoriei”, el cercetează istoria ţării
pentru a găsi un timp fără războaie, când nevasta să aducă pe lume copilul pe care îl poartă în
pântec. Pânzaru e „un pribegit” care a plecat de acasă pentru că voia să vadă „oraşe mari... ca
Viena”, iar mai apoi, din Apus, ajunge în Turcia. După ce colindă prin lume, înţelege că „Lumea
trebuie să o pătrunzi cu mintea, nu să o baţi cu picioarele! Prostul poate să meargă şi-n cap, că tot
nu-i intră nimic în el... Doar mărăcini...” Voicea pleacă din Ţara Românească şi străbate un
continent „cu subiectele în desagă, pe la străini”, pentru a găsi în lumea rescrierilor shakespeariene
un dramaturg demn de ele, iar Sorecu, „un danez”, autorul absorbit ca personaj în opera sa, se
întoarce în timp pentru a-l convinge pe Shakespeare să-şi regâdească deznodământul tragediilor
sale. Luptătorul rătăceşte şi el prin tunelul timpului, nu înţelege „aceste inserţii ale trecutului în
prezent”, crezând în cele din urmă că are „halucinaţii istorice din cauza trecutului”.
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În trilogia Setea muntelui de sare Marin Sorescu găseşte ieşirea din tragic prin jocul
imaginaţiei, realitatea istorică însă, descoperită în documente, „răsfoind cronici şi hrisoave”, cum
spune autorul, se dovedeşte a fi greu modelată de imaginaţie. În articolul Istoria la faţa locului,
dramaturgul mărturiseşte: „În teatrul istoric lupta cea mai crîncenă o dă imaginaţia. Nu trebuie trasă
de mînecă, să ia înălţime şi nici înfrînată, ci condusă atent, de pe colină, întărîtată, stîrnită, pusă să
repete atacul şi numai spre sfîrşit ajutată... să piardă vitejeşte în faţa faptului real. Triumfă adevărul.
Dar triumful lui n-ar însemna nimic dacă ar repeta stereotip cronografele” (SORESCU, 1984: 538).
Autorul dramatic reciteşte aşadar documentul istoric, respectă adevărul istoric şi îl aduce în atenţia
contemporaneităţii, istoria devenind „pretext pentru a demonstra că în derularea ei există distorsiuni
de anvergură. [...] Sorescu nu repovesteşte istoria, ci o aşează sub lupa contemporaneităţii,
demonstrând perenitatea unor adevăruri, indiferent de saltul pe care societatea îl face pe spirala
progresului material” (DIACONESCU, 2001:184).
Reclădirea istoricului în contemporan în teatrul lui Marin
Sorescu se face prin intermediul limbajului, eroii din vremurile de
demult vorbesc limba de azi, autorul mărturisind acest fapt: „Am dat
drumul în piesă vorbelor contemporane pentru că limbajul de epocă,
las’că nici nu-l cunoşteam bine, s-ar fi substituit uneori eroilor, şi-am
fi avut în faţă vorbe iar nu fapte, ne-ar fi încurcat. Dacă scriam piesa
atunci, aş fi gîndit tot cu vorbe de azi, văzînd în viitor şi inventînd
şabloane” (SORESCU, 1984:537).
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ACASĂ LA SCRIITORI ROMÂNI (2)

Pedagog Diaconescu Mirela, ped. Purdescu Elena,
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
Pentru călătorul care poposeşte pe plaiuri nemţene această parte a Moldovei peste care a
domnit Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş reprezintă una dintre destinaţiile încărcate
de istorie din România. Aici poţi vizita numeroase monumente, locaşuri de cult, muzee şi case
memoriale.
La 17 kilometri vest de Târgu Neamţ şi la 61 de kilometri nord de Piatra Neamţ, în
vecinătatea Schitului Vovidenia (Vânători - Neamţ) se află casa Mitropolitului Visarion Puiu al
Bucovinei, în care funcţionează în prezent un muzeu închinat scriitorului Mihail Sadoveanu (19471961), prieten al mitropolitului, care a folosit-o între anii 1947-1961, drept casă de creaţie.
Născut în 5 noiembrie 1880 la Paşcani, Mihail Sadoveanu a fost coleg de şcoală primară cu
Visarion (Victor) Puiu avându-l ca învăţător pe Mihai Busuioc, cel imortalizat mai târziu în
povestirea „Domnu’ Trandafir”.
Clădirea, ridicată în 1937, este construită în timpul şi la iniţiativa Mitropolitului Visarion
Puiu al Bucovinei (1899 - 1964) cu destinaţia de palat arhieresc. De altfel mitropolitul a locuit în ea
doar câţiva ani, după plecarea sa în exil (1944), casa rămânând în administrarea Mănăstirii Neamţ,
devenind ulterior casă de oaspeţi. În perioada 1947 - 1961 clădirea a găzduit pe marele povestitor
Mihail Sadoveanu, familia şi prietenii acestuia, fiind reşedinţa de vară a acestuia. Ultima vizită a lui
Sadoveanu la casa de la Vânători a fost în vara anului 1961. După moartea scriitorului, aceasta
devine muzeu începând cu 26 iunie 1966, fiind amenajat, inaugurat şi administrat de Muzeul
Literaturii Române din Bucureşti, cu sprijinul familiei scriitorului. În anul 1970, Muzeul Memorial
Mihail Sadoveanu trece în subordinea Muzeului Judeţean Neamţ (la acea vreme), până în 1993 când
revine în administrarea Muzeului Literaturii Române. Clădirea a fost retrocedată Mitropoliei
(1997), în acest moment fiind administrată de către

monahi ai schitului Vovidenia, care au

amenajat în incinta ei şi un mic muzeu dedicat Mitropolitului Visarion Puiu.
Se pătrunde în interiorul curţii printr-o poartă mare, bătrânească, de lemn şi se înaintează pe
un drum înţelenit, de ţară, adăpostit de poala brazilor aliniaţi în şir ordonat. Casa este masivă, albă,
cu cerdac, se intră înăuntru urcând trepte tot albe, de piatră, străjuite de ghivece cu muşcate
înflorite.
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Te întâmpină ghidul care povesteşte cu pasiune şi îţi oferă o mulţime de informaţii.
La Vânători va petrece Sadoveanu clipe de tihnă maximă, înconjurat de familie şi prieteni,
într-un decor feeric: la tâmpla pădurii, în acorduri de clopot şi muzică bisericească ce răzbate din
mănăstirea Vovidenia aflată la doar câţiva zeci de metri depărtare. La circa un kilometru se află
mănăstirea Neamţ cel mai mare şi mai vechi aşezământ monahal din Moldova, fiind declarat
monument istoric.
În vecinătatea locuinţei se afla un lac, pe malul căruia mult timp va fi petrecut scriitorul
îndeletnicindu-se cu pescuitul, una dintre marile pasiuni ale vieţii sale şi admirând totodată
frumuseţea paradisiacă a plaiurilor moldave. Printre prietenii de seamă ai scriitorului care adorau să
îl viziteze aici, trebuie neapărat să o menţionez şi pe Maria Tănase care îl vizita des, uneori fiind
însoţită şi de orchestră.
Mihail Sadoveanu venea aici alături de soţia Valeria (Mitru), de fiica Profira, care aminteşte
în scrierile sale despre schit, de Titel Mitru, secretarul său personal. Aici, la Vovidenia, scriitorul
era vizitat de mulţi oameni de cultură şi de diferite personalităţi (Garabet Ibrăileanu, Demostene
Botez, George Topârceanu).
Casa memorială cuprinde 9 camere, etalează 1823 de obiecte care au aparţinut scriitorului şi
21 de manuscrise. Atmosfera este de epocă. Biroul la care a scris cele 8 romane plăsmuite la
Vânători Neamţ, călimara, obiecte decorative tipice unei biblioteci, camera sa de odihnă, cu un pat
micuţ, la baza căruia tronează o piele de urs imensă. Sadoveanu a fost un împătimit vânător. Există
şi o cameră cu specific „vânătorul şi pescarul” unde se pot admira o multitudine de obiecte de
pescuit şi vânătoare folosite de Sadoveanu: undite, sabia de samurai, tolbe, pistoale, puşti, cuţite.
Peste tot domneşte eleganţa fapt care evidenţiază educaţia şi nobleţea proprietarilor. Valeria Mitru,
femeia alături de care îşi petrece aici anii cei mai liniştiţi ai vieţii, era o femeie educată, melomană,
sensibilă, dotată cu un ascuţit simţ al umorului, studiase filosofia. E important de spus că fiecare
cameră are o soba de teracotă de o altă culoare, iar mobilierul şi perdelele au fost alese în funcţie de
nuanţa sobei. Pereţii sunt împodobiţi cu tablouri semnate de nume ilustre Cornelia (Nelly) Ştirbei,
Dimitrie Sadoveanu - fiul cel mare al povestitorului, Iulia Hălăucescu, Aurel Băieşu, Jean Steriadi,
Ştefan Constantinescu, Ispir. Tot aici şi-au găsit locul sculpturi şi alte opere ale unor adevăraţi
maeştri precum Ion Vlasiu, Miliţa Pătraşcu, Constantin Baraschi.
Biblioteca nu se impune numeric sau ca legătură de carte, dar nu poate fi trecută cu vederea,
când cuprinde 61 prime ediţii sadoveniene sau „Biblioteca roz” cu 75 volume, dar şi volume de
documente istorice. Amintitul mobilier nu şochează. Doar ochiul atent şi iscoditor va repera mobila
veneţiană din sufragerie sau un scrin, vechi de peste o sută de ani, achiziţionat de autor.
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Sare în ochi un impresionant pian vienez, la care au cântat George Enescu, Dinu Lipatti,
Maria Tănase, Richter, Valentin Gheorghiu şi două din fiicele scriitorului: Despina - Lia şi Tincuţa.
Pe tot parcursul vizitei, am fost însoţiţi de trei titani ai culturii româneşti: Mihail Sadoveanu
recitând versurile lui Mihai Eminescu, acompaniat fiind de Ciprian Porumbesu cu a sa excepţională
„Balada”.
La Vânători, te tulbură frumuseţea aşezării, o natură bogată în încântări, în marginea
codrilor vechi, la poalele munţilor. Sadoveanu spunea că „liniştea locului coboară şi în sufletele
celor ce poposesc pe aceste meleaguri”.
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THE IMPORTANCE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Prof. Camelia MĂNESCU
Extra-curricular work is an important aid in the instruction and education of students. It is
closely connected with work in class, and it supplements it. Also, it offers numerous possibilities for
instruction and education.
In the field of foreign languages extra-curricular work is especially important. Because our
schools can afford but a reduced number of foreign language classes, this work offers additional
possibilities for developing the students´ skills and abilities in the foreign language. Besides this
practical consideration, the extra-curricular activities have great instructive value as students get
supplementary opportunities to study the great writers of English and American literature, the
history of Great Britain and the U.S.A., the formation of the English language.
The main characteristic which distinguishes extra-curricular work from the work in class is
that the latter is compulsory for all students, extra-curricular work is optional. This should increase
the students´ interest. The students´ creative initiative has to be taken into consideration and further
developed. The work of the participants in extra-curricular activities is first appreciated by their
classmates, then by the teacher. The results obtained should be brought to the students´ notice on
bulletin boards.
There are three types of extra-curricular activities with foreign languages: individual work,
group work and mass work. These three types of work are closely connected with one another.
1. Individual work often marks the starting point of mass work. The teacher appoints a student
to make a short report on an author or literary work in English, to learn a poem by heart, to translate
a literary passage into the mother tongue, to prepare some visual material for the English classes
(pictures, tables, diagrams, Power Point presentations). It is important to include in this kind of
work students of medium and even low level and not only the best students, as teachers usually do.
2. Group work includes permanent circles as well as temporary groups created for a special
task. These special tasks may be: the organization of a literary program, organization of reading
competitions, the creation of a foreign language library and the organization of a foreign language
corner. The foreign language corners may contain an exhibition of the best papers, with a collection
of picture, postcards and photographs showing some views of British culture and civilization. The
foreign language corner may include a bookcase containing English reference books and
dictionaries used by all the students. Prints or portraits dealing with a period of literature or history
which is being studied can be exhibited in frames.
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Foreign language circles are the main form of extra-curricular activities. There are
specialized and combined circles. The specialized circles concentrate their activity upon a definite
task. Thus there might be:
-

circle for improving pronunciation which has a training character, students train
themselves in correct pronunciation and intonation;

-

reading circles where the students are trained in expressive reading, extensive reading
and the use of dictionaries;

-

conversation circles which develop the students´ speaking abilities and are based on
conversation on everyday topics;

-

circles of preparing audio-visual material offer many possibilities for different learning
activities (pictures from magazines or postcards, grammatical diagrams, drawings for a
given theme);

-

circles of a combined type may include any of the above mentioned activities.

All these activities are carried out according to a plan which is drafted by the students
themselves. The teacher should give suggestions and advice regarding the choice of the topics,
suitable bibliography, the content of the work.
3. The mass forms of extra-curricular activities consist in a synthesis of students´ work carried
out in different circles and temporary groups. To mass activities belong school festivities and
competitions.
School festivities require a long and careful preparation and include a great number of
students. Such festivities may be devoted to the anniversary of a great writer or an important event
(e.g. Christmas Celebration).
Competitions may be organized for different purposes such as to compete for the best
translations from English, for expressive reading, for the best audio-visual material (pictures and
drawings).
Such competitions are carried out within all the classes of the same level.
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III. EDUCAŢIA ÎN CONTEXT EUROPEAN
TEHNICA LOTUS – METODĂ INTERACTIVĂ DE GRUP
ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBI STRĂINE
Prof. Contraş Elena-Marinela
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
Importanţa metodelor de participare activă pentru abordarea situaţională a procesului de
învăţământ este de actualitate. Din acest motiv consider lecţiile moderne de limbi străine ca fiind
lecţii active care se bazează pe folosirea metodelor participative contribuind astfel la modelarea
formativă, practică a elevului. Tehnica Lotus este o metodă interactivă de grup esenţială în fixarea,
sistematizarea şi verificarea cunoştinţelor în cadrul orelor de limbi străine. Abordată adesea, ea
constă în deducerea unor conexiuni între concepte, idei, pornind de la o temă centrală. Similar
construcţiei florii de nufăr, care-şi aranjează cu graţie petalele într-un cerc armonios, această
metodă centrează problema sau tema principală care va determina alte idei secundare în jurul ei
generând teme noi de studiu pentru care este necesară dezvoltarea de noi concepte şi noi conexiuni.
Emise în jurul temei centrale, ideile secundare vor deveni teme principale pentru alte flori de nufăr.
Există trei variante mai vehiculate ale Lotus-ului de grup, toate menite să influenţeze generarea de
idei. De asemenea, ea poate fi privită nu numai ca un excelent mijloc de stimulare a capacităţilor şi
structurilor cognitive dar şi ca un exerciţiu de evaluare sau verificare a cunoştinţelor elevilor în
cadrul orelor de limbi străine.
Prezentarea metodei
Fiecare cadru didactic selectează din combinaţiile metodologice calea de a realiza cel mai
bun mod de organizare a învăţării. Metodologia evoluează în timp, astfel profesorul are
oportunitatea de a alege metode clasice, tradiţionale sau metode moderne. Alegerea metodelor
folosite e categoric dictată de particularităţile de vârstă şi cele individuale ale elevilor, de
obiectivele pedagogice, de conţinuturile transmise, de modalităţile de evaluare, de natura
mijloacelor de învăţământ, dar şi de experienţa şi competenţa cadrului didactic. În cadrul orelor de
limbi străine se pot folosi foarte multe metode moderne deoarece profesorul devine partener de
învăţare, promovând învăţarea prin colaborare şi punând accentul pe dezvoltarea gândirii în
confruntarea cu alte opinii. Astfel elevul îşi asumă riscurile de participare şi implicare personală, îşi
dezvoltă o gândire liberă, creativă, critică, devenind un spirit întreprinzător, plin de iniţiativă.
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Una din metodele preferate este Tehnica Lotus (Lotus Blossom Technique/Floarea de lotus).
Aceasta metodă presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind de la o temă
centrală. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei secundare care se construiesc în jurul
celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr. Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei
centrale, urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme principale, pentru alte 8 flori de nufăr.
Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se vor construi câte alte noi 8 idei secundare. Altfel,
pornind de la o temă centrală, sunt generate noi teme de studiu pentru care trebuiesc dezvoltate
conexiuni noi şi noi concepte. Membrii grupului participant reflectează asupra ideilor sau efectelor
aplicative legate de tema propriu-zisă, idei pe care le trec în cele opt „petale” care o înconjoară în
sensul acelor de ceasornic după două coordonate intercalate-ABCD şi EFGH. Importantă este
respectarea strictă a etapelor acestei tehnici: construirea diagramei; scrierea temei centrale în centrul
diagramei; emiterea de idei sau aplicaţii în legătură cu tema centrală şi scrierea lor în cele opt
„petale” ce încercuiesc tema principală; construirea de conexiuni noi pentru cele opt teme centrale
noi şi consemnarea lor în cadrane; evaluarea ideilor (analiza diagramelor), aprecierea cantitativă şi
calitativă.
Exemplu:
• Tema centrală: Părţile de vorbire în limba engleză
• Teme secundare: Substantivul, Pronumele,
Verbul,

Adjectivul,

Conjuncţia, Interjecţia

Adverbul,

Prepoziţia,
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Ideile secundare care înconjoară tema centrală pot fi folosite drept noi teme centrale pentru
celelalte 8 cadrane („flori de nufăr”). Exemplu: Nouns (substantivele) → are words which name
persons, animals, things or ideas (sunt cuvinte care denumesc persoane, animale, lucruri, obiecte
sau idei). De aici se poate merge mai departe şi se pot da exemple care să ilustreze definiţia.
Exemplu: Tom, dog, candy, table, hope, happiness (Tom, câine, bomboană, masă, speranţă,
fericire). La final, putem analiza diagramele şi putem aprecia rezultatele din punct de vedere
calitativ şi cantitativ. Ideile emise se pot folosi ca sursă de noi aplicaţii şi teme de studiu în lecţiile
viitoare. Tehnica Lotus stimulează munca colaborativă în echipă şi efortul creativ al fiecărui
membru al grupului în soluţionarea sarcinii date. Există şi o oarecare competiţie între grupe, în
sensul găsirii celei mai potrivite idei, în rapiditatea cu care lucrează un grup faţă de altul, cu toate că
acestea nu se înscriu în dezideratele metodei. Scopul central este participarea tuturor elevilor la un
exerciţiu creator şi, în unele cazuri, la găsirea unei soluţii la o problemă dată. Elevii lucrează cu
plăcere în cadrul acestei tehnici, mai ales dacă grupurile au fost alese preferenţial. Colectivul clasei
de elevi poate fi aranjat în forma florii de nufăr; astfel fiecare grup poate ocupa locul unei petale de
nufăr în jurul temei centrale. De exemplu, într-un colectiv de 32 de elevi se pot organiza 8 grupe de
câte 4 elevi. Important este ca fiecare participant să fie încurajat să lucreze, să aibă posibilitatea de
a-şi spune părerea şi aceasta să-i fie luată în considerare. Toate ideile create sunt comunicate şi
discutate în finalul activităţii.
Tehnica Lotus este o modalitate de lucru în grup cu mari valenţe formativ-educative.
Stimulează şi dezvoltă capacităţi ale inteligenţei lingvistice (abilitatea de a folosi efectiv limba
pentru a-şi aminti informaţii şi a crea idei noi), ale inteligenţei interpersonale (capacitatea de a
înţelege intervenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi), ale inteligenţei intrapersonale (capacitatea de
autoînţelegere, autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivaţii), ale inteligenţei naturaliste
(care face omul capabil să recunoască, să clasifice, să se inspire din mediul înconjurător), ale
inteligenţei sociale (capacitatea de relaţionare).

Bibliografie:
Cerghit, I., Metode de învăţământ, editura Polirom, 2006;
Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, E.D.P., Bucureşti, 1998;
Cucoş, C., Tehnologia procesului instructiv-educativ, în Psihopedagogie, Spiru Haret, Iaşi, 1994;
Dragomir, M., Puncte de vedere privind predarea-învăţarea limbii franceze ca limbă străină, editura Dacia,
2001;
Michalko, M., Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques, Second Edition, Ten Speed Press,
Toronto, 2006;
Oprea, C.L., Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003;
Pânişoară, I.O., Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune educaţională, editura Polirom, 2003;
Văideanu, G., Pedagogie. Note de curs, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1998.
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ETWINNING, O CALE SPRE INTERCULTURALITATE
Prof. Bengescu Otilia
Proiectele online desfăşurate pe platforma etwinning au intrat deja în tradiţia şcolii noastre.
Cu fiecare generaţie însă, nevoia de învăţare şi de cunoaştere se schimbă, iar maniera de abordare a
nonformalului în educaţie urmează trendul firesc.
Anul acesta, am propus elevilor de la clasa a IX-a B un proiect interdisciplinar ce se
implementează prin curriculum de limba franceză, prin cel de
consiliere şi orientare şi prin activităţi extracurriculare specifice.
Prin intermediul proiectului Odiseea, elevii vor călători în
istoria Greciei Antice, alături de alţi 22 de temerari (şcoli partenere),
vor pătrunde tainele teatrului grec şi vor realiza un film original, în
limba nativă, subtitrat în limba engleză.
Proiectul este unul îndrăzneţ şi de anvergură, fiecărei şcoli
partenere revenindu-i realizarea scenariului, a decorului, punerea în
scenă a unuia dintre cele 24 de cânturi ale operei literare şi filmarea
secvenţei pentru îndeplinirea obiectivului propus, acela de a
transpune poemul într-un film original, în care actorii sunt simplii elevi ce dau viata povestii lui
Ulysse, în limba nativă.

Iniţiatorii şi coordonatorii europeni ai proiectului sunt Angeliki Vogia din Grecia şi Yves
Dupuich din Belgia. Activitatea profesorilor se desfăşoară în spaţiul etwinning, unde au ocazia să
participe la chat room-uri şi la discuţii pe forum, dar comunică şi pe Skipe sau prin intermediul
email-ului/messenger-ului. Pentru elevi, s-au creat conturi individuale şi sunt coordonaţi în
activitate de echipa de proiect constituită la nivelul şcolii.
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Selecţie galerie de imagini din spaţiul de proiect

Ceea ce este inovator în acest proiect, dincolo de ideea unică de realizare a filmului, este
maniera flexibilă de abordare şi implementare la nivelul instituţiilor partenere. Fiecare profesor din
şcolile partenere urmărind şi alte obiective ale învăţării, la discipline diferite, în limbile de
comunicare stabilite la nivel de parteneriat, engleza şi franceza. La nivelul şcolii noastre, am ales
limba franceză şi urmăresc îmbunătăţirea competenţelor de comunicare la nivelul grupului de elevi
prin modalităţi inovative, învăţarea prin teatru, film şi comunicare autentică.
Modifica

în

Adaugă
album

b42cfa6.gif
Le

Proiectul se va finaliza la sfârşitul lunii februarie, iar filmul va putea fi vizionat la nivelul
instituţiei noastre, ca activitate specifică, în săptămâna Şcoala Altfel.
ad1981e.jpg

profesor coordonator
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IV. TAINE ALE NATURII

CĂLDURA REZIDUALĂ SE TRANSFORMĂ EFICIENT ÎN ENERGIE ELECTRICĂ

Laborant Istratie Verginica,
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
Resursele naturale ale pământului sunt esenţiale pentru supravieţuire, dezvoltare şi
civilizaţie a populaţiei umane. O parte dintre aceste resurse sunt finite şi în momentul în care ele au
fost epuizate pot să dispară pentru totdeauna. Deşi multe efecte ale exploatărilor de multe ori
necontrolate sau excesive sunt resimţite la nivel local, interdependenţa în creşterea naţiunilor şi a
comerţului internaţional fac din gestionarea lor o problemă globală. Se consumă mai multe resurse
decât poate planeta să producă. Plecând de la aceste constatări se caută soluţii de producere de
resurse alternative, sau de reintroducere în procesele de obţinere a energiei de noi metode, care să
reducă semnificativ consumul de resurse naturale. Fiind mereu preocupaţi de transmiterea către
generaţiile viitoare a unei planete care să asigure
condiţii de viaţă normale, oamenii de ştiinţă au
început să

studieze noi metode de producere a

energiilor regenerabile. Un exemplu concludent în
acest sens este şi cercetarea făcută de o echipă de
cercetători de la Universitatea americană Penn State
care au descoperit o metodă eficientă de a transforma
căldura

reziduală,

rezultată

din

alte

procese

tehnologice precum arderea combustibililor fosili, în energie electrică. „Utilizarea căldurii reziduale
ar putea duce la generarea energiei electrice adiţionale fără un consum adiţional de combustibili
fosili. Bateriile termale regenerative constituie un mod de transformare al căldurii reziduale în
energie electrică cu costuri potenţial mai mici decât ale echipamentelor solide”, spune Bruce E.
Logan, profesor de inginerie a mediului. Au existat şi alte încercări făcute de alţi cercetători de a
transforma căldura reziduală, dar acestea s-au dovedit până acum a fi mult prea puţin eficiente sau
nu au reuşit să furnizeze o resursă continuă de energie electrică.
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Logan şi echipa lui utilizează o baterie pe bază de amoniac care constă în electrozi de cupru
şi amoniac adăugat doar la anolit (electrolitul din jurul anodului). „Bateria va funcționa până când
reacţia foloseşte tot amoniacul necesar pentru crearea formaţiunilor complexe în electrolitul din
jurul anodului sau până când se epuizează ionii de cupru din electrolitul din jurul catodului. Apoi
reacţia se opreşte”, spune Fang Zhang, postdoctorand în ingineria mediului. Acest tip de baterie ar fi
inutil ca o sursă constantă de electricitate dacă reacţia nu ar fi regenerativă. Folosind căldura
reziduală de la o sursă externă, cercetătorii distilează amoniacul din soluția rămasă în anolitul
bateriei şi îl încarcă în camera catodului din baterie. În acel moment, recipientul cu amoniac devine
camera anodului, iar cuprul este redepozitat pe electrodul din celălalt recipient, devenit acum al
catodului. Una dintre problemele metodelor precedente era energia mult prea mică produsă. Bateria
termal regenerativă cu amoniac poate transforma aproximativ 29% din energia chimică din baterie
în electricitate şi poate fi optimizată în viitor pentru a deveni şi mai eficientă.
Cercetătorii au reuşit să producă o densitate de putere de aproximativ 60W pe metru pătrat
în mai multe cicluri, de şase până la zece ori mai mare decât densitatea de putere produsă cu
ajutorul altor sisteme de conversie termal regenerativă. Aceste studii şi cercetări ale omenilor de
stiinţă nu vor fi pe deplin rentabile dacă noi cei care ocupăm vremelnic acest spaţiu de pe terra nu
vom conştientiza că acest spaţiu nu este numai al nostru, ci şi al generaţiilor viitoare şi că trebuie să
contribuim la folosirea cât mai rezonabilă a resurselor pentru a beneficia şi aceste generaţii de ele.
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PROTEJAREA BIODIVERSITĂŢII LA NIVEL LOCAL, ZONAL ŞI NAŢIONAL
Prof. Bîzocu Codruţa Nicoleta, prof. Ivan Camelia Cerasela
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
Termenul biodiversitate ne descrie întreaga gamă a
variabilităţii a organismelor vii în cadrul unui complex ecologic.
Biodiversitatea cuprinde diversitatea ecosistemului şi diversitatea
genetica a unei specii din acest ecosistem. Biodiversitatea se
imparte în: biodiversitate vegetală şi biodiversitate animală.
Cuvântul Biodiversitate îşi are originea prin unirea într-unul singur, a cuvintelor BIO=VIAŢĂ şi
DIVERSITATE=DEOSEBIRE. Până în prezent au fost inventariate în jur de 1,700 milioane de
specii, în care sunt cuprinse plantele, animalele şi microorganismele (bacterii, viruşi). Există însă
convingerea că numărul speciilor este mult mai mare, estimările mai recente oscilând între 8 şi 15
milioane, ceea ce scoate în evidenţă diversitatea extraordinară a materiei vii. Din păcate, această
bogăţie se împuţinează pe zi ce trece datorită fenomenului de poluare.
În contextul protejării biodiversităţii, pentru buna înţelegere a fenomenului, se definesc
termeni specifici, după cum urmează:


habitate naturale: zone terestre sau acvatice ce se disting prin caracteristicile lor
geografice, abiotice şi biotice, fie ele în întregime naturale sau seminaturale



tipuri de habitate naturale de interes comunitar: cele care sunt în pericol de dispariţie în
aria lor de răspândire naturală sau au o arie de răspândire naturală redusă ca urmare a
regresului lor



tipuri de habitate naturale prioritare: tipurile de habitate naturale în pericol de dispariţie
şi pentru a căror conservare comunitatea are o responsabilitate particulară



conservare: un ansamblu de măsuri necesare pentru menţinerea sau restabilirea habitatelor
naturale şi populaţiilor speciilor din fauna şi din flora sălbatică într-o stare favorabilă



habitatul unei specii: mediul definit prin factori abiotici şi biotici în care trăieşte o specie în
oricare stadiu al ciclului său biologic



sit: arie definită geografic a cărei suprafaţă este clar delimitată



sit de importanţă comunitară: sit care în regiunea sau regiunile biogeografice de care
aparţine, contribuie în mod semnificativ la menţinerea sau restabilirea unui tip de habitat
natural sau a unei specii într-o stare de conservare favorabilă.
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Pentru speciile animale care ocupă teritorii vaste, siturile de importanţă comunitară corespund
locurilor din cadrul ariei de repartiţie naturală a acestor specii, care prezintă elemente fizice şi
biologice esenţiale pentru viaţa şi reproducerea lor


zona specială de conservare: sit de importanţă comunitară desemnat de Statele Membre
printr-un act legal, în care sunt prevăzute măsurile de conservare necesare pentru menţinerea
sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă ariilor protejate; aceasta cuprinde un
număr de 10 categorii de arii, din care cinci categorii de nivel naţional (corespunzătoare
categoriilor I-V definite de normele Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii IUCN) şi cinci categorii speciale stabilite prin convenţii internaţionale specifice



Rezervaţiile ştiinţifice sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor habitate naturale terestre şi acvatice, cuprinzând elemente reprezentative
de interes ştiinţific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic,
pedologic sau de altă natură.



Parcurile naţionale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional cuprinzând
elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizicogeografic, floristic, faunistic,
hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind
posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.



Monumente ale naturii sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică,
peisagistică deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare, endemice
sau ameninţate cu dispariţia, arbori seculari, asociaţii floristice şi faunistice, fenomene
geologice-peşteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apă, cascade şi alte manifestări şi
formaţiuni geologice, depozite fosilifere, precum şi alte elemente naturale cu valoare de
patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor



Rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor habitate specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier,
hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic



Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura
de-a lungul timpului a creat o zona distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi
culturală, deseori cu o mare diversitate biologică
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Rezervaţiile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice.



Zonele umede de importanţă internaţională sunt acele arii naturale protejate al căror scop
este de a se asigura protecţia şi conservarea siturilor naturale cu diversitatea biologică
specifică zonelor umede.



Ariile speciale de conservare sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a
conserva, menţine acolo unde este cazul, de a readuce într-o stare de conservare favorabilă
habitatele naturale şi populaţiile speciilor pentru care situl este desemnat.



Ariile de protecţie specială avifaunistică sunt acele arii naturale protejate al căror scop
este de a conserva, menţine şi acolo unde este cazul de a readuce într-o stare de conservare
favorabilă habitatele specifice desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare
sălbatice.
România deţine cea mai mare diversitate biogeografică dintre toate statele membre ale U.E:

5 regiuni biogeografice din cele 11 europene, acestea aflându-se în majoritate într-o stare favorabilă
de conservare. Suprafaţa totală a ariilor protejate în România este de cca. 1.866.705 ha şi acoperă
aproximativ 7,83 % din suprafaţa ţării:


Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” – 576.216 ha, Rezervaţie a Biosferei

(Comitetul UNESCO MAB – „Omul si Biosfera”), Zona Umedă de Importanţă Internaţională
(Secretariatul Convenţiei Ramsar) şi Sit al Patrimoniului Natural Universal (UNESCO);


13 Parcuri Naţionale – 318.116 ha (e.g. Parcul Naţional Retezat – Rezervaţie a

Biosferei (Comitetul UNESCO MAB – „Omul si Biosfera”); Parcul Naţional Munţii Rodnei –
Rezervaţie a Biosferei (Comitetul UNESCO MAB – „Omul si Biosfera”); Parcul Naţional Balta
Mică a Brăilei – Zona Umedă de Importanţă Internaţională (Secretariatul Convenţiei Ramsar).
 13 Parcuri Naturale – 772.128 ha,
 981 Rezervaţii Naturale – 179.193 ha
 28 Arii Speciale de Protecţie Avifaunistică – 21.052 ha.
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HAZARDE CLIMATICE
Profesor Manta Fănela
Viscolul este un vânt puternic însoţit de spulberarea zăpezii şi de transportul acesteia
deasupra suprafeţei pământului. Viscolele devin hazarde naturale atunci când prin efectele
vânturilor puternice, spulberării zăpezii şi formarea troienelor produc pagube materiale importante
şi pierderi de vieţi omeneşti. Viscolul perturbă traficul rutier, feroviar şi aerian, uneori acestea fiind
întrerupte pentru diferite perioade. Acesta poate produce dezrădăcinări de arbori şi întreruperi ale
livrărilor de curent electric şi ale aprovizionării populaţiei. Localităţile pot rămâne blocate pentru
mai multe zile, drumurile de acces fiind închise. În America de Nord, 80.000.000 de persoane din
nordul SUA şi Canada locuiesc în centre urbane expuse viscolului.
Pe culmile Carpaţilor, viscolele pot apărea din luna septembrie până în luna mai. Formarea
viscolelor se produce la contactul unor mase de aer rece, cu presiune mare (Anticiclonul Siberian şi
cel Est-European), cu mase de aer cald şi umed provenit din Mediterană. Sunt uneori şi situaţii
extreme, precum viscolul din august 1949, care a arătat că acestea se pot produce, la altitudinea de
peste 1500 m, tot timpul anului. Cel mai mare număr mediu anual de zile cu viscol se înregistrează
în Bărăgan şi în Podişul Moldovei, vântul având direcţia nord şi nord-est. Numărul maxim de zile
cu viscol înregistrate în Bărăgan a fost de 13, vântul bătând cu viteza de 100 km/h. La Iaşi, viteza
vântului a fost de 200 km/h în ianuarie 1966. Cele mai mici valori în ţara noastră se înregistrează în
Câmpia Banato-Crişană şi Depresiunea Transilvaniei. Cele mai
puternice viscole s-au înregistrat în februarie 1954 şi februarie
1966. În ianuarie 2000 viscolele s-au extins treptat din
Transilvania şi nordul Moldovei spre nordul şi sud-estul ţării
provocând pierderi omeneşti prin accidente, îngheţ şi avalanşe,
dar şi numeroase pagube materiale. Viscolul a fost asociat cu
ninsori abundente, vânturi violente şi geruri cuprinse de între -15 °C până la -20 °C. Precum în
cazul altor fenomene de risc, impactul asupra populaţiei se stabileşte în cazul viscolului, după
numărul deceselor, pagubele produse. Viteza vântului, cantitatea de zăpadă spulberată, vizibilitatea
sunt caracteristici ale viscolului ce reflectă calitatea şi cantitatea riscurilor întâlnite. Topirea rapidă a
stratului de zăpadă depus de viscol poate produce inundaţii grave. Urmările viscolului se resimt şi în
construcţii, agricultură etc. Cele mai eficiente măsuri, în asemenea situaţii, constau în pregătirea şi
dotarea echipelor de intervenţie şi asigurarea unor stocuri de combustibil şi alimente.
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V. MĂRUNTELE CONDEIE

JOCUL COPILĂRIEI
Copilăria e un loc
Unde totu-i numai joc,
Unde păsările cântă
Şi copiii le ascultă.
Unde zburdă mieluşei,
Noi jucăm pe lângă ei,
Unde fluturii valsează
Şi copiii îi urmează.
Unde murmură izvoare,
Limpezi şi strălucitoare,
Unde creşte orice floare
Răsărită chiar din soare.
Ce frumos şi magic loc!
Încă vreau să mă mai joc!
Pentru timp o fi vreun leac,
Să copilăresc un veac ?!

Bercă Adelina, elevă clasa a IX-a B
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