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I. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ÎN COLEGIUL NOSTRU 

 

PROIECTUL EDUCAŢIONAL LUMEA CĂRŢII 

EDIŢIA A II-A   

 

Prof. Mergea Teodor, prof. Bîzocu Codruţa 

 

Lumea cărţii a fost un proiect educaţional regional încadrat în Domeniul cultural-artistic, 

literatură derulat în perioada 1 noiembrie 2014 – 30 mai 2015, cuprins în CAEN 2015. Beneficiarii 

direcţi ai proiectului au fost 80  de elevi din clasele IX-XII, coordonaţi de 20 cadre didactice, iar 

beneficiarii indirecţi au fost reprezentaţi de ceilalţi elevi din colegiile participante la proiect, părinţii 

elevilor, comunitatea locală şi reprezentanţi ai unităţilor partenere. Scopul proiectului a vizat 

creşterea accesului la informaţie şi documentare a  elevilor prin intermediul cărţii şi dezvoltarea 

abilităţilor de creaţie literară şi plastică. Proiectul şi-a atins obiectivele propuse: stimularea 

interesului pentru lectură şi studiul individual; stimularea potenţialului creativ al elevilor; 

dezvoltarea personală  a elevilor prin asimilarea de cunoştinţe noi şi dezvoltarea parteneriatului 

dintre şcoli, consolidarea colaborării dintre şcoală familie, comunitate, în vederea creşterii calităţii 

educaţiei. Activitatea principală a proiectului a fost: PAGINI DE CARTE - CONCURS ŞI 

SIMPOZION REGIONAL. 

 Aceasta s-a desfăşurat în data de 17 martie, 2015, la Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu. La 

activitate au participat elevi, cadre didactice, bibliotecari şcolari 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, activitatea 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 trei secţiuni: 

 I. Pagini de carte – referat ştiinţific;  

II. Teoria instruirii. Aspecte metodice ale formării competenţelor elevilor – lucrare metodică;  

III. Proiecte extracurriculare – referat sau ppt.  

Concursul regional Pagini de carte, adresat elevilor din clasele IX - XII a fost structurat în 

trei secţiuni: Creaţii literare originale; Tema: Rânduri pentru cărticica mea; 2. Creaţii plastice – 

desen, Tema: Cărţile mele; 3. Prezentări power-point, Tema: Portret de autor. 



COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TÂRGU JIU                                                         - 4- 

112… NATURA!, Nr. 22        

 

 În urma statisticilor realizate după desfăşurarea activităţii, am constatat prezenţa 

profesorilor şi a elevilor din 20 judeţe, ponderea maximă deţinând-o judeţul Gorj, urmat de  judeţul 

Argeş, judeţul Dolj, municipiul Bucureşti şi judeţul Hunedoara. Lucrările elevilor au fost premiate 

cu Premiul I, II şi III. A fost realizat un catalog ce cuprinde cele 115 titluri ale  lucrărilor 

participante la Simpozion şi s-a redactat o publicaţie, conţinând o parte din aceste lucrări, cu titlul 

PAGINI DE CARTE: LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA SIMPOZIONUL REGIONAL 

(EDIŢIE ELECRONICĂ - ONLINE, PDF, 2015), ISBN 978-973-0-19264-3. 
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 II. ŞCOALĂ, ELEVI, PROFESORI 

ENSEIGNER L’EXPRESSION ORALE 

 

Profesor Bengescu Otilia 

Colegiul Tehnic Nr. 2 

 

«Apprendre à parler et à communiquer dans les situations de la vie courante» c’est l’objectif 

de l’approche communicative décrit par Christine Tagliante. Toutefois elle précise que ce concept 

impose une analyse des besoins langagiers des apprenants et que les outils linguistiques devront être 

introduits progressivement en tenant compte des besoins exprimés par ceux-ci. 

Dans le cadre de cette compétence qui s’acquerra progressivement et qui consiste à 

s’exprimer dans des situations diverses, il s’agit d’instaurer un rapport interactif entre un émetteur 

et un destinataire ou récepteur. L’apprenant a la mission de s’intégrer en s’adaptant à la situation. Il 

doit mobiliser toutes ses connaissances pour accomplir le but. 

Quant à l’enseignant, il est devenu le meneur du jeu, l’animateur qui doit initier des 

interactions de type apprenant/apprenant, enseignant/apprenant. Les interactions sont fondamentales 

car l’interactivité est le moteur de l'apprentissage en classe. Elles devront être organisées, gérées et 

développées  par le professeur. Bien que son but de transmettre un savoir soit le même, l’enseignant 

se doit surtout de laisser ses apprenants faire en donnant des tâches à accomplir aux étudiants, il 

sollicite leurs capacités de déduction et de découverte et les invite à construire leur propre savoir. 

L’enseignant doit animer des interactions au sein de sa classe. Il convient de développer entre les 

élèves des dialogues en contexte. 

Pour donner plus d’authenticité à l’activité, il faut avoir la liberté de reconstruire l’espace 

d’apprentissage pour que l’organisation spatiale dans la classe permette aussi de tels échanges. On 

procédera à la disposition des tables en U, en cercle ou organisées pour accueillir de petits groupes 

afin que les élèves puissent débattre, interagir, accomplir leurs taches dans un cadre approprié. 

 Le professeur reste alors concentré face aux problèmes linguistiques et communicatifs des 

apprenants auxquels il remédiera ultérieurement.  

Pour amener l’apprenant à communiquer, il faut organiser des débats en classe, car les 

élèves doivent maîtriser le vocabulaire de l’argumentation, savoir se justifier. Pourtant, il ne faut 

pas passer trop de temps sur un débat. Il  vaudrait mieux faire réfléchir avant à la maison sur le 

sujet. 

Exemples de sujets de jeux de rôles en classe de FLE 
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Vous voulez passer des vacances en France.   

Vous allez dans une agence de voyage et vous demandez des informations sur les différentes 

possibilités de voyage organisé. 

Vous  êtes  dans  un  magasin,  vous  avez  choisi  une  paire  de  chaussures  qui  vous  plaît 

beaucoup. Mais il y a un défaut et vous discutez avec le vendeur 

Vous avez prêté votre maison à un ami, mais vous la retrouvez en mauvais état. Vous êtes en colère 

et parlez avec lui. 

Vous voulez réserver une chambre dans un hôtel en en donnant toutes les caractéristiques Vous 

parlez avec l‘employé au téléphone et lui demandez des précisions 

Vous décidez d‘aller au cinéma avec votre ami(e), mais vous n‘êtes pas d‘accord sur le choix du 

film. Vous discutez avec votre ami. 

 

Exemples de sujets argumentatifs pour organiser des débats 

La technologie moderne représente d’énormes avantages pour tout le monde.  Etes-vous d‘accord ? 

La vie rurale et la vie urbaine. Discutez-en. Quel est votre choix ?  

La femme au travail ou à la maison ? Qu‘est-ce qui est le plus important : la famille ou le travail ? 

L‘ordinateur vous isole du monde. Qu‘en pensez-vous ? 

Les amis comptent autant que la famille. Qu‘en pensez-vous ? 

 

 

 

 

Références 

Bérard , E., Grammaire française  - Niveaux B1/ B2 du CEER, Éditions Didier, Paris, 2006 

Tagliante, C., La classe de langue, CLE International, 1994 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources 
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PERSONAJUL SORESCIEN ÎN CĂUTAREA DE SINE 

 

Prof. Băbeanu Teodora Gabriela 

 

„Trilogie a nedumeririlor”, cum o numeşte însuşi autorul, Setea muntelui de sare este 

metafora omului însetat de absolut şi de adevăr, de autocunoaştere şi cunoaştere a sinelui, a celuilalt 

şi a lumii. Pornind în aventura înţelegerii dramaturgiei soresciene ar trebui să ne întoarcem la 

Aristotel pentru a lua în considerare teoria sa despre metaforă. Autor al primei teoretizări a 

metaforei, Aristotel nu considera acest trop doar un ornament al discursului, ci îi atribuia funcţie 

cognitivă. Umberto Eco precizează că  în Poetica se spune că „metafora este cel mai bun dintre toţi 

tropii, pentru că a înţelege metafore înseamnă «a şti să vezi asemănările dintre lucruri» sau 

«conceptul afin». Verbul folosit este theōrein, care echivalează cu a observa, a investiga, a 

compara, a judeca. Este vorba, astfel, în mod limpede, de un verbum cognoscendi.”
1
  

Metafora lui Sorescu este îndrăzneaţă, deoarece insinuează că atât muntele, cât şi omul, 

element care nu apare numit, au o proprietate comună: setea. Setea e dorinţa arzătoare, este pasiune, 

nesaţ, mistuire lăuntrică. În majoritatea culturilor, muntele simbolizează măreţia. Înălţat spre cer, 

muntele se înscrie în simbolismul transcendenţei, indicând gândirea ascensională. Ivan Evseev 

consideră că muntele s-a constituit într-un simbol arhetipal cu multiple semnificaţii mitico-

religioase, morale şi estetice; este un Axis mundi, o scară ce înlesneşte ascensiunea omului spre 

valorile spiritului. Sarea a dobândit şi ea o serie de sensuri simbolice. Este asociată înţelepciunii şi 

hranei spirituale este „simbolul incoruptibilităţii, al substanţei purificatoare şi alianţei 

indestructibile”. În tantrism, capacitatea sării de a se topi în apă „semnifică resorbţia «eului» în 

Univers”
2
.  

Teatrul lui Marin Sorescu are ca temă fundamentală condiţia umană, abordată  într-un stil 

interogativ, fapt ce îl determină pe Eugen Simion să îl pună sub semnul căutării spirituale. Instalate 

în anormalitate, personajele soresciene rămân liniştite, căutând ieşirea. „O întreagă problematică a 

ieşirii dezvoltă Marin Sorescu în aceste excepţionale piese unde indivizii apar de la început instalaţi 

într-un spaţiu închis ca într-un spaţiu originar. În Iona locul împrejmuit este pântecele unui peşte; în 

Paracliserul, o catedrală în care nu vine nimeni; în Matca, o casă ameninţată de potop; în altă piesă  

(Există nervi), o cameră ce e confundată cu un compartiment de tren etc.”
3
 

                                                 
1
 Umberto Eco, De la arbore spre labirint, traducere de Ştefania Mincu , Polirom, Iaşi, 2009, p. 60 

2
 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara, 1994, p. 84 

3
 Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol.3, Litera Internaţional, Bucureşti - Chişinău, p. 178 
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Spaţiul închis este punctul de pornire pe drumul cunoaşterii: personajele îşi pun întrebări şi 

caută răspunsuri, trăind sentimentul tragic al vieţii. Odată înghiţit prin voia destinului, pescarul Iona 

vrea să scape şi acţionează în acest sens spintecând cu un cuţit burta peştelui. Gestul împotriva 

condiţiei tragice nu-i aduce adevărata eliberare căci peştele de care fusese înghiţit „este la rândul lui 

înghiţit de alt peşte şi, urmând o lege inexorabilă, peştele din urmă este înghiţit de un al treilea – 

sugestie, desigur, a unei existenţe care se închide în altă existenţă, ca un cerc  într-un cerc mai mare 

sau o capcană într-un şir neîntrerupt de capcane. Viaţa este o ierarhie de sfere pe care omul trebuie 

s-o străbată, mânat de o voinţă aprigă de eliberare.”
4
 În debutul piesei, Iona stă, fără să ştie, în gura 

unui chit, pândind să-i cadă în nadă peştele cel mare după care tânjeşte de mai multă vreme. La 

început ignoră pericolul: „Scena e împărţită în două. Jumătate din ea reprezintă o gură imensă de 

peşte. Cealaltă jumătate – apa, nişte cercuri făcute cu creta. Iona stă în gura peştelui, nepăsător, cu 

năvodul aruncat peste cercurile de cretă. E întors cu spatele spre întunecimea din fundul gurii 

peştelui uriaş.” Ca să nu se întoarcă cu năvodul gol, Iona îşi aduce de acasă un acvariu – simbol al 

universului închis, prefigurând închiderea pescarului: „Lângă el, un mic acvariu, în care dau veseli 

din coadă câţiva peştişori.”
5
 Monologul său pare a se înscrie în sfera ludicului, dar ascunde 

formulări grave cu privire la condiţia omului, care ar trebui „Să privească în cercul său”, cu regretul 

că nu-şi poate schimba marea. 

 Inevitabilul se întâmplă şi Iona este închis în cercul chitului său, iar acesta va fi înghiţit la 

rândul său de altul. Spintecând fiecare monstru, „Iona realizează metafora spaţiului închis din care 

nu are scăpare” şi „în ciuda stării sale de prins, Iona manifestă un neistovit spirit de acţiune şi 

gândire, sugerând în permanenţă că nu acceptă situaţia de prizonier.”
6 

Nu disperă, se instalează în 

anormalitate aducând argumente din starea de normalitate. Iona îşi aminteşte povestea legată de 

„unul înghiţit de un chit”, dar nu ştie decât începutul, ieşirea, trebuie să o găsească el însuşi. 

Povestea aflată cândva este înţeleasă cu adevărat doar când personajul trăieşte „evenimentul”, 

întrucât pentru Iona „cuvântul nu e împlinire, cunoaştere, până nu se întemeiază pe faptul trăit – nu 

poveste ca învăţătură, ci viaţa, chiar teatrul, reluând-o şi recreând-o, în experienţa directă.”
7 

Monologul lui Iona devine dialog cu sine şi cu alţii, personajul îşi dedublează vocea, vorbind cu el 

însuşi, jucând două roluri, al său şi al sinelui. Din teama de a nu fi nici măcar cu sine în propria-i 

singurătate, se dedublează în absenţa unui interlocutor real, devenind mai întâi un alter ego într-o 

oglindă verbală. „Ca orice om foarte singur, Iona vorbeşte tare cu sine însuşi, îşi pune întrebări  

                                                 
4
 Eugen Simion, op. cit. p. 179 

5
 Marin Sorescu, Teatru I, p. 17 

6
 Romulus Diaconescu, Condiţia umană în dramaturgia postbelică,  p. 130 

7
 Vodă Căpuşan, Maria, Marin Sorescu sau despre tânjirea spre cerc, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1993, p .30 
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 şi-şi răspunde, se comportă, tot timpul, ca şi când în scenă ar fi două personaje. Se dedublează şi se 

«strânge», după cerinţele vieţii sale interioare...”
8
 După indicaţia autorului, în ultimele două tablouri 

Iona poate deveni cu totul altul, fiind „interpretat de alt actor”. Pentru Iona cuvântul rostit devine 

expresia supravieţuirii. Gheorghe Crăciun consideră că dedublarea „manifestată întâi la nivel 

verbal” devine apoi „dedublarea propriei fiinţe. Iona vorbeşte cu sine, se strigă, se ipostaziază în 

Iona cel fără noroc la pescuit şi Iona cu noroc la nori şi se-ntreabă:  «Dacă sunt geamăn?», «Sunt 

ochii mei aceia care mă privesc?» El îşi creează un însoţitor pentru drum, căci suferind de 

singurătate şi încercând să o depăşească, trăieşte numai prin iluzia comunicării.”
9
  

Iona se divide în cuvânt, e „geamăn”: „... Dacă sunt geamăn? 

– Cu cine? 

– E aici, numai că nu-l văd. [...] 

– Patru! Suntem patru.”
10

, dar se divide şi în privire: „Sunt ochii mei aceia care mă privesc? 

– Ţi se pare. Nu e nici o oglindă pe-aproape. 

– (Îngrozit.) Sunt ochi adevăraţi. (Numără.) Unu, doi, trei, o sută de perechi. Uite, şi-n partea 

cealaltă, şi dincolo, şi aici.”
11

 

 Iona se cunoaşte pe sine, iar cunoaşterea sinelui devine cunoaşterea celorlalţi şi a lumii. 

Vocea lui sună „ca un cor”, căci sinele lui Iona devine sinele colectiv. În întunericul monstrului, 

vocea calmă şi lucidă a lui Iona exprimă asumarea condiţiei sale de prins: 

 „– Începe să fie târziu în mine. Uite, s-a făcut întuneric în mâna dreaptă şi-n salcâmul din faţa 

casei. Trebuie să sting cu o pleoapă toate lucrurile care au mai rămas aprinse, papucii de lângă pat, 

cuierul, tablourile. Restul agoniselii, tot ce se vede în jur, până dincolo de stele, n-are nici un rost s-

o iau, va arde în continuare. Şi-am lăsat vorbă în amintirea mea, măcar la soroace mai mari, 

universul întreg să fie dat lumii de pomană. (Pauză.) 

– Totuşi, nu mi-e aşa somn. 

– Nu contează, trebuie să adormi. 

– De ce trebuie să se culce toţi oamenii la sfârşitul vieţii? 

– (Îndemnându-se.) Hai, pune capul jos. (Dă să se culce. În acest moment, lumina se aprinde brusc. 

E ca o idee care i-a venit lui Iona.) 

– Asta era!”
 12

 

 

                                                 
8
 Marin Sorescu, op. cit. p. 17 

9
 Gheorghe Crăciun, Istoria didactică a literaturii române, Editura Magister, Braşov, 1997, p. 472 

10
 Marin Sorescu, op. cit. p. 28  

11
 Ibidem, p. 37 

12
 Ibidem, p. 23 
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Întunericul e luminat de ideea care ţâşneşte în mintea lui Iona, iar scena devine una „a 

limpezirii şi a iluminării”, căci „a deveni conştient de propria ta condiţie este un act de luciditate şi 

de «aprindere a luminilor». Iona devine lucid, cunoaşte – iar, după cum se ştie, a cunoaşte înseamnă 

a naşte lumea în orizontul conştiinţei. Pântecele vâscos, umed al peştelui este cel în care se petrece 

gestarea cunoaşterii.”
13

  

 În periplul său existenţial, personajul ajunge la o lumină interioară care străpunge tenebrele. 

Vocea liniştită a lui Iona, în întunericul închisorii sale, se alătură simbolisticii luminii, prin mesajul 

pe care îl transmite: deşi însingurată existenţa umană, ea este „aptă să-şi revendice sensurile 

ascunse, materializând nevoia de adăpost şi securitate într-un univers niciodată sigur, când omul 

este hăituit de destin (legile obiective ale naturii), ca un vânat fără prestigiu.”
14

 

Ameninţarea spaţiului închis dobândeşte accentele unui dramatism metafizic, lucrurile ce 

populează amintirile eroului intră şi ele într-un proces lin dar sigur al dezagregării. Viaţa de zi cu zi 

a lui Iona, începând cu „mâna dreaptă” şi „salcâmul din faţa casei”, se integrează prin extincţie, 

„universului întreg”. Grija cea mare a lui Iona este îndreptată spre lume, nu spre eul său singuratic: 

„Sentimentul alienării pe care Iona este conştient că îl parcurge înseamnă despărţirea de universul 

concret, imediat, palpabil şi glisează treptat spre trăirea pură, esenţială, care este a spiritului şi a 

rostului de a gândi la rostul vieţii”
15

  

 În universul în care lucrurile plutesc, Iona visează construcţia unei bănci: „Dacă aş avea 

mijloace, n-aş face nimic altceva decât o bancă de lemn în mijlocul mării. Construcţie grandioasă de 

stejar geluit, să respire pe ea, în timpul furtunii, pescăruşii mai laşi. E destul de istovitor să tot 

împingi din spate valul, dându-i oarecare nebunie; vântul, el mai degrabă s-ar putea aşeza acolo, din 

când în când. Şi să zică aşa, gândindu-se la mine: «N-a făcut nimic bun în viaţa lui decât această 

bancă de lemn, punându-i de jur împrejur marea». M-am gândit bine, lucrul ăsta l-aş face cu dragă 

inimă. Ar fi ca un locaş de stat cu capul în mâini în mijlocul sufletului.”
16

 Iona rămâne în memoria 

arhetipală a comunităţii prin ceea ce doreşte să construiască, o bancă, simbol al stabilităţii, locul fix 

şi sigur în orizontul nesfârşit şi mereu schimbător al mării. Scândura de stejar ar adăposti pescăruşii 

în timpul furtunii, ar fi loc de repaus pentru vânt, dar, mai ales, ar fi  un locaş de stat cu capul în 

mâini în mijlocul sufletului, un loc deci, al contemplării absolute, unde individul să mediteze asupra 

condiţiei eliberării sale spirituale: „La acest punct, comunicarea devine şi instantanee şi universală. 

Iona nu este un simplu captiv, ci reprezintă o întreagă umanitate aflată în captivitatea destinului.”
17

  

                                                 
13

 Mihaela Andreescu, Marin Sorescu. Instantaneu critic, Editura Albatros, Bucureşti, 1983, p. 41 
14

 Ibidem. p. 44 
15

 Romulus Diaconescu, op. cit. p. 132 
16

 Marin Sorescu, op. cit. p. 26 
17

 Romulus Diaconescu, op. cit. p. 133 
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  Tragedia lui Iona vine din conştientizarea realităţii care nu are nicio fisură prin care omul să 

mai poată scăpa: „Problema e dacă mai reuşeşti să ieşi din ceva odată ce te-ai născut”. Lupta lui 

Iona nu este „doar o luptă pentru supravieţuire, ci pentru individuaţie; este un nisus cognitivus ca un 

dat existenţial inalienabil. În această confruntare decisivă dintre eu şi limita tragică, în final, îşi 

regăseşte identitatea, dar realizează că în alcătuirile lumii totul  e invers.”
18

  

Iona ajunge la înţelegerea esenţei umane: dacă omul este supus predestinării, neliniştea sa 

provine din dramatica încercare de spulberare a fatumului. Iona înţelege că drumul, semnificând 

datul, i-a fost potrivnic: „Dar drumul, el a greşit-o. Trebuia s-o iau în partea cealaltă.” În culturile 

arhaice simbolul drumului este legat de iniţierea peregrinului. Paolo Santarcangeli identifică 

originea acestui simbol în reprezentările primare ale omului: „imaginea călătoriei constituie o 

reprezentare primară a sufletului omenesc, dacă sîntem atenţi la viaţa omului în ceasul dintîi al 

deşteptării conştiinţei şi reflecţiunii lui în Dimineaţa existenţei sale. Omul îşi reprezintă în mod 

intuitiv propria lui viaţă în chipul unui drum. Ce este altceva viaţa decît o desfăşurare?”
19

 Axul 

călătoriilor simbolice ale omului, în spaţiu şi timp, îl constituie paradigma drumului, care, în 

accepţie folclorică, apare „ca o iniţiere în viaţă a tânărului”. Materializarea epică a călătoriei „este 

concepută ingenios, cu meandre şi răscruci, nu de puţine ori cu mai multe puncte pseudofinale”, din 

dorinţa naratorului de a „evidenţia hiperbolic perspicacitatea şi vitejia eroului”
20

. 

În piesa lui Marin Sorescu, se poate identifica o anume simetrie sintactică, specifică 

basmului popular: eroul, pescarul Iona, se află în căutarea peştelui visat şi, după ce învinge 

nenorocul din perimetrul lumii reale prin construirea unui acvariu cu peşti particulari, se regăseşte 

în gura peştelui uriaş, întors cu spatele spre adâncimea „celuilalt tărâm”. Gura deschisă a monstrului 

marchează punctul terminus al lumii cunoscute, al „tărâmului de aici”. După ce fălcile „se 

încleştează scârţâind groaznic”, Iona îşi începe călătoria în „împărăţia cealaltă”, palatul zmeului 

fiind figurat de pântecele balenei, care se aseamănă cu lumea „de afară”, pe care Iona o cunoaşte: 

„Bureţi, oscioare, alge, mizerie acvatică. Impresia e că te afli pe fundul mării”, după cum notează 

dramaturgul. Aventura drumului este determinată de jocul lui Iona care „se dedublează şi se 

«strânge» după cerinţele vieţii lui interioare” şi de dorinţa lui de a pescui „în altă mare”. Periplul în 

interiorul chitului îi relevă posibilitatea mai multor drumuri, dar el, ca unic individ, nu poate alege 

decât unul singur, şi de aceea invocă mai multe naşteri, pentru a putea cunoaşte de fiecare dată o 

altă cale. Reamintirea propriului nume simbolizează întoarcerea acasă a eroului, în fapt, întoarcerea 

                                                 
18

 Constantin  Măciucă, Motive şi structuri dramatice, Editura Eminescu, Bucureşti, 1986, p. 109 
19

 Paolo Santarcangeli, Cartea labirinturilor, traducere din limba italiană de Crişan Toescu, Editura Meridiane, 

Bucureşti, 1974, p. 15 
20

 Vasile Tudor Creţu, Ethosul folcloric – Sistem deschis, Editura Facla, Timişoara, 1980, p. 123 
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în sine, acolo unde sălăşluieşte singurul drum veritabil. 

Iona, a pornit-o bine, dar îşi dă seama că, în realitate, drumul acestei vieţi este greşit, iar nu 

el, omul de pe acest drum, şi, după ce spintecă peşti după peşti, întoarce cuţitul spre sine. Salvarea 

nu poate veni din afară şi Iona, acceptându-şi condiţia, are revelaţia sensului interior al cunoaşterii: 

„E invers. Totul e invers. Dar nu mă las. Plec din nou. De data asta te iau cu mine. Ce contează dacă  

ai sau nu noroc? E greu să fii singur.  

– (Scoate cuţitul.) Gata, Iona? (Îşi spintecă burta.) Răzbim noi cumva la lumină.”
21

  

Actul final al personajului suportă interpretări variate. Sinuciderea nu este una fizică, nu este 

„un act de exasperare, de abandon «agnostic», ci o altă etapă, una de corectare a unei erori 

epistemologice, a unei erori de metodă”
22

.
 
 

Soluţia la care apelează Iona în final este ultima variantă rămasă în raport cu ceea ce făcuse 

el până atunci în acel univers limitat – dacă spintecând peşti a găsit mereu altul în exterior, poate să 

se regăsească pe sine, spintecându-şi burta, deci în interior. Este o încercare de eliberare nu în afară, 

ci înăuntru. Căutarea noului Iona se insinuează din primul tablou, când Iona cel ameninţat de 

ghinion se strigă însuşi: „– Numai că eu trebuie să strig. Să-l chem pe Iona. – (Strigă) Ionaaa!” 

Chemarea eului se repetă obsesiv până în final când eroul are revelaţia lui invers în căutarea căii 

spre lumină. Noul Iona, născut dintr-o irepetabilă experienţă, va fi aliatul personajului care pleacă 

mai departe, în setea lui metafizică de a trăi, de a lua totul de la capăt. Chemarea amintirii, 

concentrarea sinelui se loveşte de ceaţă: „– Încearcă să-ţi aminteşti totul. (Îşi acoperă cu mâinile 

faţa, stă aşa câteva clipe, dă din cap că nu poate.) E ceaţă! 

–  Încearcă să-ţi aminteşti măcar ceva. (Acelaşi joc.) Ce ceaţă! (Îngrozit.) Nu-mi aduc aminte nici o 

limbă-n vânt. (Pauză.)     

(Cu mâna streaşină la ochi.) Cum se numeau bătrânii aceia buni, care tot veneau pe la noi când 

eram mic? Dar ceilalţi doi, bărbatul cel încruntat şi femeia cea harnică, pe care-i vedeam des prin 

casa noastră şi care la început nu arătau aşa bătrâni? Cum se numea clădirea aceea în care-am 

învăţat eu? Cum se numeau lucrurile pe care le-am învăţat eu? Ce nume purta povestea aia cu patru 

picioare, pe care mâncam şi beam şi pe care am jucat de câteva ori? În fiecare zi vedeam pe cer 

ceva rotund, semăna cu o roată roşie, şi se tot rostogolea numai într-o singură parte, cum se numea? 

Cum se numea drăcia aceea frumoasă şi minunată şi nenorocită şi caraghioasă, formată de ani, pe 

care am trăit-o eu? Cum mă numeam eu? (Pauză.)”
23

 

Anularea amneziei aduce redobândirea identităţii personajului, dar şi conştiinţa eşecului: 

                                                 
21

 Marin Sorescu, op. cit. p. 41 
22

 Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române. Dramaturgia, Ediţia a II-a, Ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2008, p. 490. 
23

 Marin Sorescu, op. cit. p. 41 
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 „– (Strigând.) Ionaaa! 

– Mi-am adus aminte: Iona. Eu sunt Iona. 

– Şi acum, dacă stau bine să mă gândesc, tot eu am avut dreptate. Am pornit-o bine. Dar drumul, el 

a greşit-o. Trebuia s-o ia în partea cealaltă.”
24

 

 Eugen Simion consideră că replica din urmă a personajului, plină de speranţă – „Răzbim noi 

cumva la lumină” – este anulată de gestul întoarcerii cuţitului spre propria burtă. Fiind deschis mai 

multor lecturi, finalul piesei admite şi interpretarea potrivit căreia, „spintecarea pântecului nu-i 

decât un gest de eliberare în plus, un efort suplimentar de a ieşi dintr-o situaţie fără ieşire, 

înfrângând un nou cerc, unul din numeroasele cercuri care, negreşit, îl aşteaptă. Importantă ar fi, în 

acest caz, dorinţa  lui de a nu se lăsa învins, moartea voluntară fiind un gest simbolic: un nou capăt 

de drum şi nu un sfârşit, o tentativă nouă a individului de a-şi lua în stăpânire destinul şi de a-şi 

înfrânge condiţia.”
25

 

Deşi îşi asumă condiţia de prizonier în vintrele monstrului, Iona, încrezător, aspiră  

mereu să găsească lumina: 

„– Straşnic năvod mai am. Vreau să prind cu el acum soarele. Doar atât! Soarele! (Râzând.) Şi să-l 

pun la sărat, poate ţine mai mult. – (Se arată şi Iona, îşi pune mâinile la ochi, ferindu-se de lumină.) 

Marea. (Luându-şi mâinile de la ochi.) Marea!”
26

 

Chiar dacă este „rea” şi periculoasă, marea îi dă sentimentul libertăţii şi forţa de a continua 

lupta dincolo de orice limite: „– O să înot pe burtă o zi, două, un an, pană obosesc bine, apoi pe 

spate, apoi într-o dungă. Apoi într-un deget, apoi într-un fir de păr, apoi    într-un fir de suflet, apoi 

într-o răsuflare, apoi într-un geamăt... Ies eu la un liman.”
27

  

Destinul lui Iona se intersectează cu cel al bătrânului pescar Santiago, eroul nuvelei lui Ernest 

Hemingway, Bătrânul şi marea. Ambii sunt pescari singuri şi ghinionişti, porniţi în marea aventură 

a vieţii lor. Visul lui Santiago, ca şi cel al lui Iona, este să prindă peştele cel mare: „«Am pescuit la 

puţurile cele adânci o săptămână întreagă şi n-am făcut nici o treabă», se gândi el. «Azi o să merg 

să pescuiesc în larg, acolo unde se adună bancurile de pălămidă şi ton alb, şi poate că printre peştii 

ăia o să dau şi peste unul mare.»”
28

 Destinul lui Santiago este acela de a fi pescar, iar eroul nu se 

poate sustrage acestui dat inevitabil: „«Poate că n-ar fi trebuit să mă fac pescar», se gândi el. «Dar 

pentru asta m-am născut.»”
29

 Trăieşte un acut sentiment al culpabilităţii atunci când ucide marlinul, 

                                                 
24

 Marin Sorescu, op. cit. p. 41 
25

 Eugen Simion, op. cit. p. 180 
26

 Marin Sorescu, op. cit. p. 37 
27

 Ibidem. p. 37  
28

 Ernest Hemingway, Bătrânul şi marea, traducator Gheo, Radu Pavel, Editura Polirom, Iaşi, 2007, p. 34 
29

 Ibidem, p. 64 
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dar înfăptuieşte acest act pentru a-şi câştiga existenţa şi pentru a hrăni alţi oameni: „«Poate că am 

păcătuit când am omorât peştele. Socotesc  că da, chiar dacă am făcut-o ca să îmi duc şi eu traiul şi 

ca să hrănesc o mulţime de oameni. Dar atunci orice e păcat. Nu te gândi la păcat. [...] Tu te-ai 

născut să fii pescar, aşa cum peştele s-a născut să fie peşte.»”
30
 

   Povestea bătrânului Santiago este o parabolă a condiţiei umane, a invincibilităţii omului. 

Măreţia sa constă în păstrarea demnităţii umane, în asumarea eşecului şi depăşirea sa. Într-unul din 

momentele cele mai tensionate ale luptei sale cu rechinii, Santiago spune:  „Dar omul nu-i făcut să 

fie înfrânt [...] Un om poate fi distrus, dar nu înfrânt.”
31

 Bătrânul pescar este simbolul omului care 

încearcă să-şi depăşească limitele, care nu abandonează lupta chiar dacă sfârşitul acesteia pare să-i 

fie potrivnic. La întrebarea „Şi cine te-a înfrânt?” bătrânul îşi răspunde singur „Nimeni [...] Am ieşit 

prea departe în larg.” Scheletul peştelui uriaş adus la ţărm de  către Santiago, alături de gestul lui 

Iona prin care găseşte eliberare în sine, simbolizează victoria morală a omului care îşi învinge 

propriile slăbiciuni, temeri, limite. 
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PSALMII ARGHEZIENI 

                                                                                                 Prof. Coană Sorana 

 

Cele mai cunoscute poezii ale lui Tudor Arghezi, care constituie sectorul liricii de reflecţie 

sunt „Psalmii” cuprinşi în majoritatea lor în volumul de debut „Cuvinte potrivite”.  

La origine psalmul este o formă de laudă adusă lui Dumnezeu de David şi Solomon, regii 

iudei din Vechiul Testament. La Tudor Arghezi psalmul suferă unele schimbări. 

În primul rând  „Psalmii” lui Arghezi nu au un caracter preponderent religios. De asemenea, 

atitudinile care îl constituie nu se referă la aceea de laudă a fiinţei umane.  

Psalmii arghezieni formează o poezie filozofică în care se pun întrebări despre rostul şi 

condiţia omului în Univers.  

Chiar dacă limbajul continuă să fie impregnat de termeni biblici, sfera preocupărilor 

argheziene e cu mult mai cuprinzătoare. Religiozitatea spiritului arghezian este ea însăşi discutabilă. 

Lipsesc poetului spre a putea fi considerat un spirit religios şi convingerea în existenţa lui 

Dumnezeu şi credinţa în El. 

Poetul pare a se adresa mai degrabă unui cer din care Dumnezeu este absent, unei alte 

divinităţi, iar credinţa se îmbină adesea cu tăgada. 

O formulare mai corectă referitoare la „Psalmii” lui Tudor Arghezi ar fi că aceştia reflectă o 

atitudine de îndoială şi căutare. Suferinţa poetului vine din faptul că în lipsa oricărei certitudini 

religioase ia naştere conştiinţa singurătăţii în marele univers „Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş!”. 

În volumul „Opera lui Tudor Arghezi”, Nicolae Balotă numeşte psalmii arghezieni 

monologuri ale celui care glăsuieşte în pustiu” (vox clamantis in deserto), nici un răspuns din 

marele gol. Monologul nu ajunge niciodată să devină un dialog. 

În primul psalm „Aş putea vecia cu tovărăşie”, psalmistul revendică accesul la vecie şi 

pretinde eliberarea de moarte prin cuvântul său. Este un psalm al sfidării, iar revolta lui Arghezi este 

o răzvrătire împotriva Tatălui, a Părintelui cu care i se adresează divinităţii în acest psalm. 

Procesul descris Părintelui, care pretinde jertfa fără să se ofere pe sine, care se vrea cunoscut 

fără să se facă cunoscut, justifică expresia resentimentului, a revoltei. 

În psalmul al doilea „Sunt vinovat că am râvnit”, poetul se simte vinovat că a râvnit la 

fructul oprit. Monologul, fie de laudă, fie de revoltă nu este mântuit printr-o replică sacră, iar 

psalmistul poate spune că Divinitatea este o negaţie pentru el, este neantul omului. 
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Al treilea psalm „Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş!” este un psalm al însingurării, 

deoarece Dumnezeul ascuns, mut, inexistent înseamnă singurătate radicală a omului.  

Psalmistul se simte blestemat, frustrat în existenţa sa, că a trăit într-o singurătate lipsită de 

consolare, servind o nefiinţă şi a vegheat fără lumină, ceea ce înseamnă a încerca imposibilul. 

În psalmul al patrulea „Ruga mea e fără cuvinte”, cearta lui Arghezi cu Dumnezeu este mai 

presus de toate confruntarea sa cu Logosul, cu Dumnezeu-Cuvântul.  

Resentimentul celui care se ştie un om al cuvântului se îndreaptă împotriva celui care fiind 

socotit Cuvântul însuşi se refuză cuvintelor umane. 

În ceilalţi psalmi (V-XI), poetul doreşte prezenţa sacrului, îl invocă şi nu înţelege absenţa 

divinităţii. Dumnezeu se face vinovat, pentru că este absent din lume şi lumea nu-l cunoaşte. De 

aceea, psalmistul îi cere socoteală, doreşte să-i simtă prezenţa. 

Dacă spiritul arghezian este unul fundamental nereligios, aceasta înseamnă că-i sunt închise 

căile spre elevaţie. Astfel, paradisul trebuie căutat pe pământ şi nu într-un cer gol în care nu 

locuieşte nimeni. 

În imaginaţia poetului cerul e încuiat, prins în belciuge şi lacăte, iar cheile stau închise în 

întuneric. 

Pentru poet nu există „Viaţa de Apoi” şi în cazul acesta, în afara vieţii, care reprezintă bunul 

suprem al omului, nu există decât neantul, moartea. 
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DESCOPERIREA LOGARITMILOR 

                           Prof. Peptan Anca 

 

Pare greu de crezut astăzi, dar era o vreme când oamenii educaţi nu ştiau să efectueze pe 

cont propriu o înmulţire cu numere mari, şi cu atât mai puţin o împărţire. Iar calculele erau necesare 

nu doar în negustorie şi afaceri, dar şi în astronomie, inginerie şi ştiinţă. Existau "centre de calcul" 

unde oamenii duceau înmulţirea sau împărţirea de realizat, 

plăteau şi reveneau peste câteva zile pentru rezultat! O 

revoluţie în calcul s-a produs în 1614, când John Napier a 

anunţat lumii cum de acum încolo, în loc de înmulţiri pot 

fi realizate ... adunări, iar în loc de împărţiri ... scăderi, 

operaţii care puteau fi realizate uşor de oricine.   

John Napier s-a născut în 1550 în Edinburgh, 

Scoţia şi a lucrat timp de două decenii înainte să publice 

cartea care a revoluţionat modul în care se realizau 

calculele complexe. Cartea avea numele de Mirifici 

Logarithmorum Canonis Descripti şi a apărut în 1614, 

adică la cinci ani după ce Galileo Galilei inventase luneta 

astronomică şi observase cu ajutorul ei petele de pe Soare, relieful de pe Lună, sateliţii lui Jupiter şi 

fazele lui Venus, similare cu ale Lunii. 

Tot 1609 era şi anul în care Kepler descoperise că planetele se mişcă în jurul Soarelui pe 

elipse, iar nu pe cercuri. Calcule complexe erau foarte necesare în astronomie, iar apariţia 

logaritmilor a revoluţionat aceste calcule, căci, la urma urmei, ce este mai uşor decât a realiza 

adunări şi scăderi în loc de înmulţiri şi împărţiri? Totodată, ridicarea la o putere putea fi înlocuită cu 

o înmulţire, care la rândul ei era înlocuită cu o adunare. 

Cum de a fost posibilă această minune? Logaritmii au o proprietate foarte interesantă şi 

anume că log (a*b) = log a + log b. 

Cu alte cuvinte, dacă există tabele precise de logaritmi care indică atât logaritmului unui număr cât 

şi inversul unui logaritm, deci ce anume număr corespunde unui logaritm dat, atunci când cineva va 

dori să realizeze înmulţirea a două numere mari a şi b, va proceda astfel: îl va localiza pe a în 

tabelul de logaritmi, îi va descoperi acolo logaritmul asociat, va face acelaşi lucru şi pentru numărul 

b, va aduna apoi cele două numere corespunzătoare valorilor celor doi logaritmi (adunarea fiind 
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mult mai uşor de realizat decât înmulţirea), urmând să caute din nou în tabelele de logaritmi pentru 

a descoperi  ce număr are drept logaritm rezultatul adunării anterior efectuate. Astfel va ajunge 

tocmai la valoarea de calculat, produsul a * b. 

Spre deosebire de logaritmii utilizaţi azi, logaritmii lui Napier nu sunt în nici o bază sau 

ţinând cont de modul în care au fost construiţi am putea spune că baza este 1/e (cel mai probabil 

Napier nu s-a gândit la noţiunea „baza unui logaritm” aşa cum o înţelegem azi). Aceşti logaritmi 

implica folosirea constantei 10
7
 . Napier nu s-a gândit la logaritmi din punct de vedere algebric (în 

acea perioada algebra nu era suficient de dezvoltată pentru a permite aceasta abordare). El a 

considerat un segment AB de lungime 10
7
 şi o dreaptă infinită pe care o notăm cu A’B’ şi două 

puncte C si C’ care se deplasează pe AB şi respectiv A’B’ pornind din punctele A respectiv A’. 

Punctul C se deplasează cu o viteză egală cu distanţa rămasă de parcurs până în punctul B 

(lungimea segmentului CB), iar C’ se deplasează cu o viteza uniformă egală cu 10
7
. Napier 

defineşte numărul egal cu lungimea segmentului A’C’(notat cu y) ca fiind logaritmul numărului 

egal cu lungimea segmentului AC (notat cu x). Notând logaritmul definit de Napier cu Log Nap 

obţinem y = Log Nap x. Napier a ales lungimea segmentului AB = 10
7
 deoarece atunci cele mai 

bune tabele de sinusuri disponibile dădeau rezultate cu 7 zecimale, iar acestea au fost folosite în 

construcţia tabelelor de logaritmi. În acea perioada sinusul era calculat ca lungimea semiarcului, 

corespunzător unghiului respectiv, într-un cerc a cărui lungimea era dată de un număr de radiani. 

Pentru Napier sin 90
o
 era 10

7
 .  

Deci dacă notam sin n X sinusul în concepţia lui Napier atunci sin n X = 10
7
 sin X.  

Din motivele prezentate mai sus Napier a notat x = sin n X, unde X se obţine din tabelele de 

sinusuri cunoscând valoarea lui x. În cazul logaritmului lui Napier nu exista relaţia Log Nap 1 = 0, 

ceea ce îngreuna calculele. Proprietatea remarcabilă a logaritmului este că transformă înmulţirea în 

adunare şi împărţirea în scădere operaţii care erau mult mai uşor de efectuat: Daca y = Log Nap x şi 

y’ = Log Nap x’ atunci: Log Nap (x·x’)= Log Nap x + Log Nap - Log Nap 1 = y + y’ - Log Nap 1 şi 

Log Nap x' x = Log Nap x - Log Nap + Log Nap 1 == y - y’ + Log Nap 1.  

Alţi oameni de ştiinţă s-au apucat să perfecţioneze aceste tabele de logaritmi la care Napier 

lucrase timp de 20 de ani. Johannes Kepler, de exemplu, avea nevoie de logaritmi în baza 10 pentru 

calculele sale astronomice, aşa că a realizat primele tabele de logaritmi cu baza 10 în loc de baza e. 

Matematicianul englez Briggs s-a dedicat şi acesta întocmirii tabelelor de logaritmi. Ele au fost apoi 

publicate şi răspândite în întreaga Europă, ducând la revoluţionarea modului în care se realizau 

calculele, ceea ce a generat noi progrese în ştiinţă, dar şi o viaţă mai uşoară pentru oamenii de 

afaceri sau pentru negustori. 
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O MATEMATICĂ ATRACTIVĂ 

PENTRU ELEVII CARE SUSŢIN EXAMENUL DE BACALAUREAT 

                                                                                      

                                                                                           Profesor Doandeş Daniel 

 

De ceva ani buni examenul de bacalaureat se află în centrul atenţiei elevilor, profesorilor, dar 

şi al părinţilor şi al mass-media. 

În mintea fiecărui elev care doreşte să promoveze examenul de bacalaureat stăruie întrebarea: 

cum să mă pregătesc ca să promovez examenul de bacalaureat la matematică?  

Articolul de faţă îşi propune să încerce să dea un răspuns la această întrebare. 

Examinând obiectiv nivelul de cunoştinţe matematice al elevilor ce vin în clasele a IX-a la 

colegiile tehnice, dar şi la colegiile cu profile mate-info şi ştiinţe, observăm, că majoritatea elevilor 

nu au o gândire logică matematică dezvoltată, ci mai mult unele „raţionamente” mecaniciste de 

înţelegere a noţiunilor de teorie şi de rezolvare a problemelor. 

O remediere a acestei situaţii în sensul dezvoltării gândirii logice matematice la elevii de 

liceu, după puterea cognitivă a fiecăruia constituie un răspuns la întrebarea de care am vorbit mai 

înainte şi constituie deci-cheia promovării examenului de bacalaureat la matematică. Pentru 

atingerea acestui deziderat e nevoie din partea elevului de voinţă, implicare şi perseverenţă, iar din 

partea părinţilor de supraveghere atentă a programului de pregătire a elevilor la matematică. 

Pentru început elevilor li se poate da puţin de lucru şi relativ uşor şi sub o atentă îndrumare  a 

profesorului de matematică; chiar şi elevii cei mai sceptici în privinţa promovării de către ei a 

examenului de bacalaureat, pot vedea, că şi ei sunt capabili de a asimila câte ceva şi chiar de a 

rezolva probleme foarte uşoare la început. 

Treptat, mărind câte puţin gradul de dificultate al problemelor cât şi numărul de probleme, cu 

o îndrumare adecvată şi responsabilă din partea profesorului de matematică, în elevi, văzând ei că 

uşor, uşor începe şi mintea lor să-şi „dea drumul” şi să înţeleagă matematică, se naşte speranţa că 

pot şi ei să promoveze examenul de bacalaureat la matematică. 

Acest elan iniţial creşte în timp şi elevii ajung încet, încet să fie mai interesaţi de matematică 

încât după un timp, mai mare sau mai mic în funcţie de bunăvoinţa fiecărui elev, aceştia ajung să 

lucreze de drag la matematică. 

Toate aceste lucruri la care se ajunge prin muncă şi perseverenţă, sunt posibile pentru că a fost 

înlăturat mecanicismul şi elevii au acum propria lor gândire matematică dezvoltată după puterea 

fiecăruia, nu li se mai pare inaccesibilă matematica şi chiar rezolvă cu drag problemele de 

matematică. 
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Iată câteva exemple de probleme uşoare cu care se poate lucra la început: 

1) Calculaţi  2 5 3 2 3   

R:  2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 6         

2) Calculaţi   2log 5 1 5 1  
 

 

R:       
2

2

2 2 2 2log 5 1 5 1 log 5 1 log 5 1 log 4 2        
 

 

3) Fie  : , 2 1.f R R f x x    Determinaţi aR , ştiind că A (a, 7) se află pe graficul 

funcţiei f.  

          R:

   

 

,7 7 2 1 7 2 7 1

6
2 6 3

2

fA a G f a a a

a a x a

        

     
 

4) Fie  : , 5.f R R f x x    Calculaţi      0 1 ... 20 .f f f    

R: 

             

 

       

0 1 ... 20 0 1 ... ... 20

5 5 5 0

5

0 1 ... 5 ... 20 0

f f f f f f g f

Dar f

x

f f f f

         


   


 

      

 

5) Rezolvaţi ecuaţiile: 

a) 
2 14 64x    

b) 1 5x    

R: a) 

2 21 1 3 2 2

2

1 2

4 64 4 4 1 3 3 1

4 2 2

x x x x

x x şi x

          

     
 

b)  
22 21 5 ... 1 5 1 25 25 1 26x x x x             

Apoi, treptat, gradul de dificultate se poate mări: 

1) Rezolvaţi ecuaţia 1*,,281

1 

 nNnC n

n  

R: 
 

 

   

 

 1

1

1 ! 1 2 ... 1 1 1

1 ! 2! 1 2 ... 1 1 2 2

n

n

n n n n n n
C

n n
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Ecuaţia devine: 

81,7,8756

56)1(*,1,28
2

)1(






nn

nnNnn
nn

 

Deci n = 7 

2) După o ieftinire cu 15% preţul unui obiect este de 34 de lei. Calculaţi preţul obiectului 

înainte de ieftinire. 

R: Fie x = preţul obiectului înainte de ieftinire. 

Ieftinirea cu 15% din 
10015 15

34
100 100

x x x x        

100 15 85
34 34 100 85 3400

100 100

x x x
x


         

3400
40

85
x lei     Preţul iniţial = 40 lei 

3) Se consideră triunghiul ABC cu AB = 5, AC = 5, BC = 6. Calculaţi cos B. 

R: Folosim teorema cosinusului: 

2 2 2 2 2 2

6 3

5

10

2 cos 5 5 6 2 5 6

36 6 3
cos 60cos 25 36 25 cos

60 10 5

3
cos

5

AC AB BC AB BC B

B B B

B

           

         

 

 

În final se pot aborda şi probleme aşa zis „mai dificile”: 

 

1) Fie     2: 0, , ln .f R f x x x     

a) Calculaţi 
   

1

1
lim ;

1x

f x f

x




 

b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul x = 1; 

c) Arătaţi că f este strict crescătoare pe  1, .  

R: a) Funcţia f este derivabilă pe  0,  (f e simplă) pe  0,   f e derivabilă în 

 
   

1

1
1 ' 1 lim .

1x

f x f
x f

x
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Dar      2 1
' ' ln ' 2 , 0f x x x x x

x
        

1
' 1 2 1 2 1 3

1
f        

 
   

1

1
' 1 lim 3.

1x

f x f
f

x


  


 

b) Ecuaţia tangentei în x = 1 la graficul funcţiei f este:  

    1 ' 1 1y f f x    (1)  

f(1) = 1 + ln 1 = 1 + 0 = 1 şi f’(1) = 3 conform pct. a) (2) 

Din relaţiile (1) şi (2)  ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în x este: 

y– 1 = 3(x – 1) y = 3x – 3 + 1   y = 3x – 2. 

c) Conform pct. a)  
1

' 2 0, 0f x x x
x

       f este strict crescătoare pe 

 0, . 

2. Fie    
 

1
: 0, , .

1
f R f x

x x
  


 

a) Calculaţi  
2

1
x f x dx  

b) Arătaţi că  
1 1

, 0
1

f x x
x x

  


  

c) calculaţi aria suprafeţei cuprinsă între graficul funcţiei f, axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 

1 şi x = 2. 

R. a)  
 

2 2 2

1 1 1

1

1 1

x
xf x dx dx dx

x x x
  

        
2

ln 1 ln 2 1
1

x      

 
3

1 1 ln3 ln 2 ln
2

ln      

b) 
       

11 1 1 1 1

1 1 1 1 1

x x x x x x

x x x x x x x x x x

   
     

    
 , 0f x x   

 
 

1 1 1
, 0.

1 1
f x x

x x x x
    

 
  

c) Aria    
2

1
f f x dx    şi folosind punctul b) obţinem: 
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2 2 2 2

1 1 1 1

2 21 1 1 1
ln ln 1

1 11 1
f x dx dx dx dx x x

x x x x

 
        

  
     

  2 4
ln2 ln1 ln3 ln2 ln2 ln3 ln2 2ln2 ln3 ln2 ln3 ln .

3
             

3) Fie polinomul 
3 2 2 2f x x x     şi 1 2 3, ,x x x  rădăcinile sale.  

a) Arătaţi că 1 ;x f  

b) Calculaţi  1 2 3

1 2 3

1 1 1
;x x x

x x x

 
    

 
 

c) Calculaţi    1 2 32 2 2 .x x x    

R: a)    3 21 1 1 2 1 2 1 1 2 2 0 1 0 1f f x               rădăcină a lui f 

1x f   conform teoremei lui Bézout. 

b) Relaţiile lui Viété: 

1 2 3

1 2 1 3 2 3

1 2 3

1
1

1

2
2

1

2
2

1

x x x

x x x x x x

x x x


   




   



   


 

Avem succesiv:  

   
2 3 1 3 3 2

1 2 1 3 2 3
1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

1 1 1
x x x x x x x x x x x x

x x x x x x
x x x x x x

   
         

 
 

 
1

1 2 3

1 1 2 3

2 1 1 1 1
1 1 1

2 1
x x x

x x x

 
         

 
 

c)      1 2 3f x X x X x X x     (din descompunerea în factori ireductibili a 

polinomului f) şi făcând pe x = 2      1 2 32 2 2 2f x x x      (1) 

Dar   3 22 2 2 2 2 2 8 4 4 2 6f            (2) 

Din relaţiile (1) şi (2)      1 2 32 2 2 2 6.f x x x       
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III. EDUCAŢIA ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 

CĂRŢILE… PĂSTRĂTOARE DE TRADIŢII 

 

Bibliotecar Simona Zestroiu 

 

Luna iunie. Într-o frumoasă după amiază de duminică aşezată în faţa calculatorului citeam presa 

scrisă din ţară, dar deodată un titlu îmi atrage atenţia  Ziua Universală a Iei – de Sânziene, pe 24 

iunie 2015. Încep să citesc articolul şi descopăr „Ziua Universală a Iei este o iniţiativă a comunităţii 

LA BLOUSE ROUMAINE. La blouse roumaine este o comunitate online, născută pe facebook în 

2012, ce a declanşat una dintre cele mai importante mişcări culturale din ultimii 25 de ani, dedicate 

iei şi culturii identitare din România. La blouse roumaine a creat şi iniţiat Ziua Universală a Iei, pe 

24 iunie 2013, odată cu sărbătoarea Sânzienelor şi Sfântul Ioan de vară. Evenimentul s-a bucurat de 

un succes imens, fiind celebrat, doi ani la rând, pe şase continente, în peste 50 de ţări şi 100 de 

localităţi din România şi din întreaga lume. Comunitatea La blouse roumaine a primit premiul 

revistei Business Review pentru Cel mai important efort de promovare a României în 2013, premiul 

de Proiectul Anului acordat de Asociaţia Cele mai Frumoase Sate Româneşti şi nominalizarea 

revistei Foreign Policy Romania în Top 100, categoria iniţiativelor culturale care mişcă ţara în 

direcţii bune. Ia este simbolul originii noastre, frumos decorată cu motive tradiţionale care, de-a 

lungul timpului a devenit sursa de inspiraţie pentru numeroşi artişti şi creatori de modă.” Am 

început să deschid alte situri şi să citesc articole cu aceiaşi temă şi tot aşa vreme de câteva ore am 

căutat informaţii. Această sărbătoare a iei îmi stârnise curiozitatea, dar în acelaşi timp şi interesul 

despre întregul costum popular românesc. Cine şi cum a creat astfel de veşminte? Când au apărut 

ele în cultura poporului nostru? Erau întrebări ce-mi veneau mereu în minte şi nu-mi dădeau pace. 

Toată informaţia oferită de calculator în acea seară nu mi-a fost suficientă pentru a desluşi tainele 

costumelor populare româneşti. Am continuat documentarea a doua zi când, răsfoind câteva 

minunate cărţi despre arta populară românească am început să descopăr că încă din Antichitate şi 

Evul Mediu existenţa portului a fost nemijlocit legat de viaţa omului, de contextul social-istoric în 

care a trăit, de mediul geografic. Moştenirile culturale transmise de la geto-daci, greci şi romani, 

influenţele venite din Imperiul Bizantin sau din cele patru zări, noutăţile civilizaţiilor îndepărtate 

venite prin intermediul negustorilor şi călătorilor, relevă existenţa unei arte învecinate cu artizanatul 

care a cultivat meşteşugul ţesutului, cojocăritului, sumănăritului. Ca element strict utilitar, costumul 

este legat de condiţiile geografice, de ocupaţii şi meşteşuguri, iar ca element de podoabă, portul  
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românesc este legat de cele mai importante ceremonii şi obiceiuri, devenind prin aceasta păstrătorul 

unor vechi tradiţii. Despre un costum românesc se vorbeşte după formarea poporului român, iar 

pentru a remarca trăsăturile sale specifice şi originalitatea se iau în considerare toate izvoarele 

arheologice, istorice, geografice şi piesele autentice cele mai vechi păstrate până în zilele noastre. 

Portul popular românesc este de o remarcabilă unitate în ceea ce priveşte elementele sale 

fundamentale: materia primă, croi, dispunerea ornamentelor, cromatică. În ansamblul portului 

popular românesc se disting câteva tipuri de costume caracteristice unui teritoriu sau unei zone: 

- costumul cu fotă – ţesătură dreptunghiulară înfăşurată în jurul şoldurilor, de veche tradiţie – 

este răspândit în Muntenia, Moldova şi o parte din Transilvania;  

- costumul cu două catrinţe – ţesături dreptunghiulare purtate pereche în faţă şi în spate peste 

poale, cunoscute cu denumiri diferite – zăvelcă, boşcea, opreg, zadie – se poartă în Banat, 

Oltenia, Muntenia, Dobrogea, centrul şi sudul Transilvaniei;  

- costumul cu catrinţă în faţă şi opreg cu franjuri în spate, atestat în ţara noastră din epoca 

bronzului şi menţinut până în zilele noastre în Banat; 

- costumul cu catrinţă în faţă, întâlnit în localităţi din Câmpia Munteniei şi Olteniei, în 

Dobrogea sau în centrul Transilvaniei; 

- costumul cu vâlnic încreţit, purtat în Oltenia – Mehedinţi, Olt, Gorj, Vâlcea – sudul 

Munteniei – Teleorman, Ilfov – şi o zonă restrânsă în partea centrală a Moldovei; 

- costumul cu peşteman şi catrinţă, derivat probabil din fota încreţită şi adunarea ei în pliuri 

către spate întâlnit în Arad, Bihor, Ţara Oaşului. 

Una din piesele cele mai importante ale portului tradiţional românesc o constituie cămaşa, care 

este atestată pe numeroase monumente ale Antichităţii între care cel de la Adamclisi şi Columna lui 

Traian. Din punct de vedre lingvistic, românii au moştenit atât termenul latin ie, derivând din 

latinescul tunicae lineae (tunică subţire purtată pe piele), pentru cămaşa femeiască, cât şi un termen 

împrumutat de romani din fondul celtic (galic) camisia, din care provine românescul cămaşă. 

Cămaşă este un termen generic al piesei de îmbrăcăminte, ie se aplică numai cămăşii femeieşti. 

Vechimea acestei piese din portul femeiesc, a făcut ca ea să fie invocată deseori în problematica 

etnogenezei ca şi a unităţii şi continuităţii poporului român. Cămaşa se leagă de întreg contextul 

culturii materiale populare româneşti, începând cu sursele de materii prime şi tehnicile 

corespunzătoare, căci pânza din care se lucrează, în trecut era ţesută în gospodăriile ţărăneşti 

cultivând cânepă şi in şi crescând oi din lâna cărora s-au tors fire subţiri din care s-au ţesut pânze 

pentru cămăşi, îndeosebi în Moldova. Ceva mai târziu s-a utilizat firul de bumbac, iar în câteva 

zone din ţară, mai ales în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova, firul de borangic.  
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În structura unei cămăşi deosebim trei elemente principale: stranii, care constituie faţa şi spatele 

cămăşii, adică „trupul cămăşii”, mânecile şi clinii. Din punct de vedere al croiului cămaşa poate fi 

grupată astfel: 

- cămaşa încreţită în jurul gâtului, de tradiţie dacică, cu principalele piese componente – faţă, 

spate, mâneci – purtată în toată ţara cu excepţia Maramureşului, Oaşului, Bihorului; 

- cămaşa cu faţa şi spatele croite dintr-o singură foaie şi mânecile răscroite cusute direct de 

umeri, numită şi bătrânească, purtată de asemenea în toate zonele ţării; 

- cămaşa cu platcă, specifică zonelor Maramureş şi Crişana – cea mai potrivită este cămaşa 

cu altiţă, la care mâneca se compune din două sau trei fâşii de pânză, formând altiţa şi mâneca 

propriu-zisă, iar gama ornamentală este 

predominant geometrică, dar nu lipsesc nici 

motivele vegetale şi avimorfe stilizate; 

- cămaşa cu «tablă» pe mânecă – are 

broderie compactă dispusă în lungul mânecii; 

- cămaşa cu «umăr şi rânduri» – cusută 

îngustă peste umăr ca o altiţă compusă dintr-un 

ornament mai simplu şi două trei grupuri de 

motive decorative dispuse vertical; 

- cămaşa cu «pui peste cot» rând de 

motive decorative, aşezate pe mânecă 

transversal, în dreptul cotului. 

Motivele ornamentale ale acestor cămăşi păstrează caracterul ornamentaţiei specifice artei 

populare româneşti prin perpetuarea unor imagini cu valoare de simbol, sau a altor aspecte luate din 

natură, din viaţa înconjurătoare, care prin stilizare şi adaptare la posibilităţile tehnice de ţesut şi 

cusut au primit conture de linii drepte, motivele fiind schematizate în figuri geometrice. 

Şi cum cărţile mi-au fost un mare sprijin, am reuşi să descopăr din ele că în cadrul portului 

femeiesc tradiţional românesc, ia a păstrat de-a lungul unei perioade lungi elemente arhaice 

(elemente de croi, tehnici de decorare, ornamentică); a marcat apartenenţa comunitară printr-o 

unitate structurală şi decorativă clară în cadrul diferitelor zone etnografice; a evidenţiat în cel mai 

înalt grad (prin calitatea materialelor şi a execuţei) statutul social-economic şi de asemenea 

personalitatea fiecărei creatoare şi purtătoare. 
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ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII,  

PENTRU DIMINUAREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI 

 

Prof. Suciu Monica 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

 

Atâta timp cât oamenii vor folosi violenţa pentru a combate violenţa, aceasta va exista întotdeauna 

printre noi.                                                     

   (Michael Berg) 
 

Violenţa este o realitate în  şcolile româneşti, fapt care reprezintă un semnal de alarmă 

asupra calităţii climatului şcolar, a relaţiilor pedagogice şi implicit, asupra întregii vieţi şcolare. 

Aceasta, cu atât mai mult cu cât manifestarea unor asemenea comportamente este însoţită deseori de 

o atitudine general devalorizantă faţă de şcoală ca instituţie de educaţie.  

Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, punerea sub control a fenomenului violenţei nu se 

poate face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare şi posibilităţile de 

prevenire.  

Astfel problema violenţei în şcoală poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi 

cei implicaţi în actul educaţional, în aşa fel încât şcoala să îşi asume rolul de prevenire şi de 

stăpânire a fenomenului violenţei. În acest sens conducerea unităţilor de învăţământ, diriginţii în 

colaborare cu părinţii trebuie să aibă în vedere  printre altele următoarele obiective:  

 observarea mai atentă a comportamentului elevilor, pentru o mai bună înţelegere a cauzelor 

actelor de violenţă;  

 ameliorarea comunicării cu elevii ce manifestă comportamente violente şi stabilirea unor 

relaţii de încredere;  

 detensionarea conflictelor cu ajutorul formatorilor de opinie;  

 dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie;  

 colaborarea cu specialişti .  

Toate acestea cu atât mai mult cu cât şcoala poate dispune, de resurse pentru a concepe 

programe de prevenire a violenţei şi pentru a rupe cercul vicios al acesteia în mediul şcolar. 

Violenţa în şcoli este de asemenea considerată ca fiind un comportament învăţat fiind tangenţial 

identificată, în special, în legătură cu violenţa adulţilor faţă de copii, făcându-se asocierea între 

familia disfuncţională şi comportamentul potenţial violent al copiilor proveniţi din aceste tipuri de 

familii.  
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Când se vorbeşte despre violenţa in şcoală, se consideră drept surse defavorizante anumiţi 

factori exteriori ai şcolii:  

 mediul familial,  

 mediul social,  

 factori ce ţin de individ, de personalitatea lui. 

Pentru a putea derula programe de prevenţie şi intervenţie este important pe lângă 

înţelegerea fenomenului de violenţă în şcoli şi cunoaşterea caracteristicile agresorilor şi  victimelor. 

Olweus (1994) a descris violenţa ca şi un tip special de agresiune, în care cineva atacă fizic 

sau ameninţă o persoană, care este slabă şi fără putere, pentru a o face să se simtă speriată, 

restricţionată sau supărată pentru o perioadă considerabilă de timp, atât datorită traumei emoţionale, 

ce urmează unui asemenea atac, dar şi datorită fricii de noi atacuri. Această definiţie arată că 

violenţa şcolară este diferita de luptele sau certurile pe care doi oameni de aproximativ aceeaşi 

putere le au. În acest caz, actorul şi victimele sunt părţi ale aceluiaşi grup social de interacţiune. 

În contextul general invocat, ne-am putea întreba care sunt formele de violenţă caracteristice 

mediului şcolar din România şi în ce măsură formele de violenţă în şcoala românească au astăzi un 

specific anume. Putem vorbi despre o diversificare a formelor de violenţă în şcoală? Sub ce forme 

se manifestă violenţa şi care sunt protagoniştii ei? În raport cu aceste întrebări se pot determina 

următoarele forme principale de violenţă: 

 Violenţa elev-elev - se manifestă, în principal, prin violenţa verbală (certuri, conflicte, 

injurii, ţipete). În general, este considerată ca o situaţie tolerabilă şi obişnuită în orice şcoală, 

în contextul social actual (violenţa verbală a străzii, a mass-mediei); 

 Violenţa fizică între elevi - conduce la existenţa unui climat de insecuritate în şcoli şi 

solicită măsuri specifice în plan administrativ şi educaţional. 

 Violenţa elevilor faţă de profesori - cele mai frecvente manifestări de violenţă a elevilor faţă 

de profesori sunt: lipsa de implicare şi de participare a elevilor la activităţile şcolare 

(absenteismul şcolar, fuga de la ore, indisciplina în clasă sau în recreaţii, ignorarea mesajelor 

transmise de cadrele didactice) şi violenţa verbală şi non-verbală ca ofensă adusă statutului 

şi autorităţii cadrului didactic (refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare, atitudinile ironice sau 

sarcastice, zgomote în timpul activităţii didactice). În comparaţie cu acestea, deşi mai puţin 

existente, se manifestă comportamentele agresive grave (verbale sau fizice) ale elevilor faţă 

de profesori. 

 Violenţa profesorilor faţă de elevi - acest fenomen deşi este mai puţin recunoscut în spaţiul 

şcolii deoarece contravine flagrant cu statutul şi responsabilităţile unui cadru didactic se  
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 poate manifesta prin forme precum: agresiunea verbală faţă de elevi (atitudini ironice, ţipete, 

chiar injurii, jigniri sau insulte), agresiune non-verbală (ignorarea mesajelor elevilor şi 

neacordarea de atenţie acestora, gesturi sau priviri ameninţătoare, atitudini discriminative şi 

de marginalizarea unora dintre elevi), excluderea de la activităţile didactice sau chiar 

pedeapsa fizică. 

 Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii - deşi nu sunt prezenţi zilnic în spaţiul şcolii, unii părinţi 

manifestă comportamente neadecvate care ţin de domeniul violenţei. Părinţii îşi legitimează 

astfel de comportamente (faţă de profesori sau faţă de alţi elevi ai şcolii) prin nevoia de a 

apăra drepturile propriilor copii, într-un spaţiu în care consideră că nu li se oferă acestora 

suficientă securitate. Faţă de profesori, părinţii utilizează cel mai frecvent violenţa verbală 

(ironii, discuţii aprinse, ţipete), iar în unele cazuri chiar agresivitatea fizică – situaţii 

generate de obicei de nemulţumirea referitoare la atitudini şi comportamente ale unui cadru 

didactic, considerate violente sau nedrepte, manifestate în raport cu propriul copil. Faţă de 

alţi elevi din şcoală, au fost semnalate cazuri de certuri sau chiar agresiune fizică, atunci 

când propriul copil intră într-un conflict cu aceştia sau când este victimă a violenţei lor. Sunt 

şi situaţii în care părinţii manifestă comportamente violente faţă de propriul copil în spaţiul 

şcolii, de la ironizarea sau admonestarea acestora în faţa clasei de elevi până la agresivitate 

fizică – metode considerate forme eficiente de pedepsire a copilului, în cazurile în care 

acesta nu se supune disciplinei şcolare, iar părinţii sunt înştiinţaţi şi responsabilizaţi cu 

rezolvarea problemelor. 

 Violenţa în spaţiul din jurul şcolii - sentimentul de securitate/siguranţă al elevilor este 

puternic influenţat atât de ceea ce se întâmplă în incinta şcolii (în sala de clasă, pe coridoare, 

pe terenul de sport, etc.), cât şi de ceea ce se întâmplă în proximitatea acesteia (pe arterele 

rutiere şi alte căi de acces către şcoală, în spaţiile verzi din jurul şcolii, în alte spaţii publice 

în apropiere de şcoală). Violenţa în spaţiul din vecinătatea şcolii este un fenomen 

îngrijorător, agresiunile în această zonă având o pondere semnificativă în totalul actelor de 

violenţă cărora le cad victimă elevii. Deşi formele de violenţă care au loc în acest spaţiu nu 

diferă foarte mult faţă de cele care se petrec în incinta şcolii, intensitatea acestor agresiuni 

este de multe ori mai ridicată. Cea mai mare parte a cazurilor de violenţă în acest spaţiu 

implică persoane din afara şcolii, însă există un număr semnificativ de agresiuni care sunt 

comise de colegi de şcoală ai victimelor. Elevii sunt victimele unor situaţii de violenţă fizică 

(agresiune, bruscare, lovire intenţionată) şi agresiunilor verbale provocate de persoane 

necunoscute, iar procentul elevilor care cad victime ale furturilor în imediata vecinătate a  
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şcolii este de asemenea îngrijorător. 

Şcolile vor include în activităţile educative teme legate de violenţa şcolară, care să aibă ca 

scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza formelor, a actorilor şi a cauzelor situaţiilor 

de violenţă de la nivelul instituţiei respective, vor elabora strategii de prevenire şi intervenţie, vor 

reface regulamentul intern, astfel încât vor fi definite cât mai clar criteriile de disciplină şcolară şi 

de conduită în şcoală a tuturor actorilor şcolari, adaptarea prevederilor la contextul specific în care 

funcţionează instituţia, dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi orientare, a situaţiilor de violenţă 

petrecute în şcoală sau în vecinătatea acesteia şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind 

aceste situaţii şi posibile căi de soluţionare, derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe 

tema combaterii violenţei şcolare, sensibilizarea profesorilor faţă de problematica violenţei (forme 

de violenţă, cauze generatoare, mecanisme de prevenire, strategii de ameliorare, cadru legislativ şi 

instituţional) prin acţiuni de informare în scopul identificării situaţiilor potenţial generatoare de 

conflict. 
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IV. TAINE ALE NATURII 

 

SĂ NE CUNOAŞTEM PLANTELE MEDICINALE 

                                                              

 Laborant şcolar Istratie Verginica 

Aceste daruri nepreţuite ale naturii, plantele medicinale, timp de mii de ani, au alinat 

nenumărate suferinţe ale trupului şi ale sufletului, continuând şi astăzi, cu acelaşi statornic şi 

străvechi succes, „să îşi facă datoria”. Să îndepărtăm chimicalele folosite în cantităţi din ce în ce 

mai mari, şi de multe ori fără indicaţii de specialitate! Să privim spre natură! Câţi dintre noi au cules 

plante medicinale, s-au au îndrumat şi pe alţii să o facă, mai ales pe elevi. Dar pentru a culege 

aceste plante medicinale trebuie, mai întâi să le cunoşti. Este ştiut faptul, că pe lângă plantele 

folositoare, există şi plante dăunătoare, care, luate drept bune, ne pot pune viaţa în pericol. Deci, nu 

vom culege decât plantele pe care le cunoaştem foarte bine sau pe care un bun cunoscător, care ne 

însoţeşte, ni le confirmă. 

România, prin poziţia sa geografică şi condiţiile ei pedoclimatice are o floră dintre cele mai 

caracteristice şi variate ale continentului european; ea conţine peste 3600 de specii de plante 

superioare spontane şi de cultură, dintre care 10-12% sunt folosite în medicina românească 

ştiinţifică şi tradiţională. Studiile au demonstrat că plantele medicinale româneşti au un conţinut 

ridicat de principii active, ceea ce explică şi folosirea lor pe scară tot mai largă, atât în industria 

medicamentelor, cât şi sub formă de ceaiuri, infuzii, decocturi, macerate, vinuri medicinale, pulberi, 

oţeturi medicinale, cataplasme, băi medicinale, inhalaţii. 

Şi nu fără importanţă este şi locul de unde se culeg, dat fiind faptul că multe locuri sunt 

poluate! Astfel, plantele de pe marginea drumului, din apropierea terasamentului de cale ferată sunt 

poluate cu diferite substanţe rezultate prin arderea combustibililor. Cele din jurul unităţilor 

industriale, de pe solurile tratate cu îngrăşăminte chimice nu vor fi recoltate. 

S-ar putea crede că recoltarea, uscarea şi conservarea plantelor medicinale este o operaţiune 

simplă, însă în imensa majoritate a cazurilor, cantitatea de principii active nu este aceeaşi în toate 

organele plantelor, în tot timpul anului ci variază în funcţie de etapele sezoniere de vegetaţie ale 

plantei, găsindu-se în concentraţie maximă într-o anumită perioadă a anului, care trebuie să fie şi 

timpul de recoltare a organului respectiv, alegerea momentului optim de recoltare fiind deosebit de 

important pentru obţinerea de produse de calitate superioară. Stabilitatea, cantitatea şi calitatea 

principiilor active dintr-un organ de plantă medicinală recoltat depind şi de uscarea şi depozitarea  

lui. 
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Plantele medicinale sau mai precis organele de plante medicinale, se folosesc fie singure, fie 

în amestec de plante, sau părţi de plante combinate în diferite proporţii pentru a obţine un efect 

terapeutic. Amintim câteva din plantele medicinale şi efectele lor: 

-  albăstrelele – se utilizează atât capitulele florale în timpul înfloririi, cât şi numai florile 

marginale. Acţiune farmacologică: are proprietăţi astringente şi diuretice, se foloseşte sub formă de 

infuzie, sau pentru uz extern în tratamentul bolilor de ochi sub formă de cataplasme şi spălături. 

- anghinarea – se utilizează numai frunzele recoltarea făcându-se când sunt complet dezvoltate şi 

uscate imediat; acţiunea farmacologică fiind aceea de a mări secreţia biliară şi diureză şi scad 

conţinutul de colesterol din sânge, antidiabetică. Se foloseşte sub formă de infuzie ca diuretic şi 

coleretic în toate formele de insuficienţă hepatică, cardiacă şi renală, în nefrite cronice şi acute. 

- rostopasca – se folosesc părţile aeriene, ramurile şi tulpinile tinere recoltate în timpul înfloririi, 

uscate apoi la umbră; efectul plantei proaspete este analgezic, colagogic, antimicrobian, oncostatic, 

sedativ al sistemului nervos central, anticancerigen, de stimulare a sistemului imunitar etc. De 

asemenea rostopasca este un adevărat panaceu pentru bolile de ficat de orice natură (hepatite, 

ciroza, deficiente ale secreţiei lichidului biliar, infecţii biliare, diskinezii, infecţii ale vezicii biliare, 

colecistite). Totodată funcţionează şi ca un bun antiviral, motiv pentru care hepatitele se pot 

ameliora sau chiar vindeca în urma administrării preparatelor de rostopască. Sucul proaspăt este un 

bun caustic împotriva negilor şi verucilor. Are efecte antitumorale de tip colchicinic, antimitotic. 

Rostopasca este folosită în combaterea negilor, bătăturilor, ca adjuvant în tratarea tuberculozei 

pielii, tratarea rănilor, fistulelor, psoriazisului şi fortifică părul. Alte beneficii alte plantei de 

rostopasca includ: stimularea digestiei, creşterea asimilării unor substanţe precum vitaminele şi 

mineralele, restabilirea tranzitului intestinal. Se foloseşte sub formă de infuzie. 

- gălbenelele – se utilizează fie numai florile marginale, fie întregul capitul. Se folosesc în  

uz intern: gastrite hiperacide, ulcer gastric, ulcer duodenal, colecistită, icter infecţios, ulceraţii 

canceroase, inflamaţii ale colonului, hemoroizi, vermifug, boli de ficat, cicatrizant intern, 

dismenoree şi alte tulburări ale ciclului menstrual, reglându-l, previne SPM (sindromul 

premenstrual) şi durerile din timpul menstruaţiei, cât şi în uz extern: leucoree, trichomoniaza, acnee, 

arsuri, degerături, răni purulente, cancerul pielii, leziuni ulceroase ale sânilor, cancer mamar, boli 

tegumentare, micoze, osteoporoză, negi, veruci, dermatite , în ambele cazuri sub formă de infuzie 

concentraţia fiind diferită. 

-  mărul lupului - este o plantă medicinală utilizată în tratarea numeroaselor afecţiuni, de la unele 

simple precum insomnii, până la altele destul de complexe: cancer. Este o plantă toxică, de la acesta 

se utilizează ca remediu natural numai partea aeriană, fără rădăcini sau seminţe, deoarece pot  
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provoca dezechilibre, este recunoscut pentru utilizarea lui terapeutică în vindecarea: fisurilor anale, 

căderii părului, slăbirii organismului, colitei, candidozei, giardiei, paraziţilor intestinali, insomniilor, 

acneei, fibromului uterin, chisturilor ovariene, cirozei, infecţiilor genitale, gingivitei, rănilor de 

orice fel. Atenţie! Nu va prepara şi în gospodărie ceai sau tinctură de Mărul Lupului, deoarece este 

o plantă toxică, care poate produce intoxicaţii şi poate dăuna organismului dacă nu este 

întrebuinţată corect. Mărul Lupului conţine toxine şi numai laboratoarele de specialitate pot stabili 

doza necesară pentru vindecarea afecţiunilor 

de mai sus. Deşi este o plantă medicinală cu 

atâtea proprietăţi, produsele obţinute sunt 

realizate în condiţii de siguranţă şi de 

persoane specialiste în domeniul medicinii 

naturale, produs în sistem de management 

certificat conform H.C.C.P şi aflat sub 

eticheta ecologică a Uniunii Europene, ceea 

ce arată că acest produse nu au efecte 

negative asupra sănătăţii oamenilor şi 

calităţii mediului.  

Este bine ca orizontul fiecăruia să fie lărgit prin disponibilităţi de tot felul astfel încât 

alegerea să nu mai fie condiţionată de lipsa de informaţii, de lipsa diversităţii în alegerea modului 

propriu de viaţă, căci apropierea de natură trebuie să constituie însăşi modul de viaţă al fiecăruia.  

Rămâneţi întotdeauna cu natura. Apropierea de natură, evadarea din climatul artificial creat 

de societatea de astăzi trebuie să fie primul pas în adoptarea unui nou stil de viaţă mai sănătos, mai 

liber, mai deplin. Dar comoditatea şi obişnuinţa vor sta mereu în calea practicilor naturale şi nu vor 

putea fi înlăturate decât prin conştientizarea efectelor benefice, tămăduitoare ale curelor şi 

tratamentelor naturiste.  
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POLUAREA APELOR 

 

Prof. Manta Fănela 

Datorită utilizării apei de către consumatori aceasta îşi modifică compoziţia,suferind o 

schimbare a calităţilor sale naturale, astfel încât nu mai poate servi în scopurile pentru care era 

folosită anterior. Apele restituite sunt ape uzate, care au o compoziţie fizico-chimică şi 

bacteriologică diferită faţă de apa prelevată. Substanţele şi agenţii care determină modificarea 

compoziţiei iniţiale a apelor naturale în care sunt evacuaţi se numesc poluanţi. După definiţia dată 

de O.N.U., poluarea apei reprezintă modificarea în mod direct sau indirect a compoziţiei normale a 

acesteia, într-o măsură în care împietează asupra tuturor folosinţelor la care putea servi în starea sa 

naturală. Poluarea poate fi consecinţa unor fenomene naturale, dar cel mai frecvent apare ca urmare 

a activităţii omului. Deşi poluarea se produce preponderent ca urmare a activităţii omului. 

Factorii poluanţi pot fi grupaţi astfel 

- factori demografici, dependenţi de numărul locuitorilor dintr-o anumită zonă, poluarea 

fiind proporţională cu densitatea populaţiei; 

- factori urbanistici,corespunzători dezvoltări aşezărilor umane,care utilizează cantităţi mari 

de apă pe care le scot din circuitul hidrologic local sau le întorc în natură sub formă de ape uzate 

intens impurificate; 

- factori industriali sau economici, reprezentaţi de nivelul de dezvoltare economică şi cu 

precădere industrială al unei regiuni. 

Sursele de poluare a apelor se clasifică în două grupe: 

1) în funcţie de acţiunea poluanţilor în timp, sursele de poluare se clasifică astfel: 

a) surse de poluare permanente (continue) cu caracter permanent  

(ex. canalizări oraşe, industrie); 

b) surse de poluare discontinue, temporare, cu caracter nepermanent  

(ex. locuinţe izolate, colonii); 

c) surse de poluare accidentale (ex. avarii de la diferite rezervoare, instalaţii); 

2) în funcţie de provenienţa poluanţilor, sursele de poluare se clasifică în: 

a) surse de poluare organizate, care sunt reprezentate de ape uzate provenite de la activităţi 

diferite: 

• ape uzate menajere ce rezultă din utilizarea apei în locuinţe, instituţii publice, 

băi,spălătorii, şcoli, unităţi comerciale, alimentaţie publică. Se apreciază cantitatea de apă potabilă 

pentru o persoană la circa 100 l. Aceste ape sunt poluate cu substanţe organice (detergenţi, produse  
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petroliere, pesticide), substanţe minerale (cloruri, amoniac), germeni patogeni, paraziţi. 

• ape uzate industriale, ce rezultă din diferite procese de fabricaţie şi constituie cea mai 

nocivă categorie de poluare. Caracteristica esenţială a acestor ape o constituie varietatea mare 

depoluanţi şi nocivitatea lor crescută. Principalele surse industriale sunt: 

 Industria minieră (prepararea minereurilor metalifere şi nemetalifere, extracţia şi prepararea 

cărbunelui, a minereurilor radioactive). Aceste ape au un conţinut mare de metale grele, particule în 

suspensie, produşi organici utilizaţi la flotare, substanţe radioactive; 

 Industria metalurgică,de unde rezultă ape poluate cu suspensii insolubile, metale grele, 

fenoli, cianuri, sulfaţi (45 m3 pentru 1 tonă de fontă); 

Industria chimică,de unde rezultă în apă cu suspensii, acizi, hidroxizi, săruri,fenoli, 

coloranţi, detergenţi, pesticide; 

Industria de celuloză şi hârtie, apele uzate conţin substanţe organice, compuşi cu sulf, 

coloranţi cu lignină; 

Industria alimentară, deversează în apă substanţe organice, compuşi cu azot,grăsimi, 

germeni patogeni (150 m3 pentru 1 tonă de zahăr sau 10 m3 pentru prepararea unei tone de carne). 

• ape uzate agrozootehnie provenite din: agricultură, ce conţin îngrăşăminte, suspensii, 

pesticide, erbicide, fungicide, antidăunători; zootehnie, ce conţin substanţe organice, agenţi 

patogeni, hormoni sau inhibitori de creştere, deparazitanţi; 

b) surse de poluare neorganizate care produc o poluare difuză, greu de stabilit şi de stăpânit 

şi sunt reprezentate prin ape meteorice (ploi, zăpadă), care prin spălarea atmosferei şi a solului 

contaminat pot conţine substanţe organice sau minerale, germeni patogeni, paraziţi,substanţe toxice, 

substanţe radioactive. 

Poluarea apelor curgătoare şi stătătoare este de obicei invizibilă deoarece agenţii poluanţi se 

dizolvă în apă. Există şi excepţii cum ar fi detergenţii care produc spumă, produsele petroliere care 

plutesc la suprafaţă sau o serie de coloranţi care împânzesc apele. Toţi agenţii poluanţi pot fi 

detectaţi în laboratoare prin teste biochimice standardizate. Din aceste teste rezultă un nivel care 

determină gradul de poluare şi cel de puritate relativă a apei. 

Se poate monitoriza şi efectul pe care ilare poluarea asupra plantelor şi animalelor, dar 

aceasta este o altă metodă prin care oamenii de ştiinţă pot determina nivelul de poluare. 

Există puţini poluanţi naturali. Solul conţine anumiţi fertilizatori, cum ar fi nitraţii care în 

timpul lucrărilor agricole sau în decursul iernilor pot migra la suprafaţă. În sol se mai găsesc fosfaţi, 

aluminiu, magneziu care pot provoca dificultăţi vieţii acvatice. 
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Însă aceste scurgeri naturale sau semi-naturale de poluanţi sunt insignifiante în comparaţie 

cu cele produse de om. 

Fermierii introduc în mediu o gamă întreagă de substanţe chimice printre care se pot 

enumera: erbicide, insecticide, acaricide, fungicide, antidăunători, hormoni de creştere şi 

deparazitanţi pentru animale care, luate împreună, conţin 450 de substanţe chimice numite biocizi. 

Se împrăştie fosfaţi, nitraţi sau îngrăşăminte complexe pe terenuri pentru a stimula 

dezvoltarea plantelor, apar scurgeri de lichide toxice din silozuri sau din fermele de animale. 

Deasemenea, produsele farmaceutice utilizate în agricultură, cum ar fi antibioticele, hormonii, 

inhibitorii, dezinfectanţii pot polua şi ele apele subterane prin canalizări urbane sau rurale. 

Chiar tratarea apelor prin care acestea devin potabile prin reţete considerate depăşite, dar 

care se mai utilizează în unele locuri pot provoca poluări. Trihalometanul, o substanţă chimică 

compusă care se presupune că favorizează apariţia cancerului, este un produs rezultat în urma 

clorurării apelor. Utilizarea în exces a sulfatului de aluminiu poate provoca unele afecţiuni pentru 

populaţie. 

Industria şi transporturile produc alţi factori poluanţi printre care cei mai importanţi 

sunt:metalele grele cum ar fi cadmiul, plumbul şi zincul, gazele de la arderea combustibililor fosili 

sau de la motoarele mijloacelor de transport, praf şi pulberi. Metalele grele odată ajunse în 

apă,pătrund în carnea peştilor care la rândul lor sunt consumaţi de oameni îmbolnăvindu-i grav. 

La fel şi păsările acvatice care consumă vegetaţie, peşti şi apă contaminată, prezintă şi ele 

nivele ridicate de intoxicări cu metale grele, lucru ce cauzează moartea lor sau intoxicarea 

oamenilor ce consumă din carnea lor. 
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DUBAI – EMIRATUL SUPERLATIVELOR 

 

Prof. Romeo Bibirigea 

 

Este situat în Peninsula Arabia pe ţărmul sudic al Golfului Persic unde ocupă o suprafaţă de 

4114 km² din care aproximativ 200 km² au fost creaţi artificial în golf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alături de Abu Dhabi, Sharjah, Ras al-Khaimah, Ajman, Fujairah şi Umm al-Qaiwain, 

Dubaiul face parte din cele 7 emirate care constituie statul Emiratele Arabe Unite. Ca suprafață, 

este al doilea emirat după Abu Dhabi şi primul după numărul şi densitatea locuitorilor (2106177 

locuitori în 2013, respectiv 524.7 loc/ km²). De remarcat că populaţia majoritară o formează 

imigranţii care reprezintă peste 80% din totalul populaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sharjah
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ras_al-Khaimah
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ajman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fujairah
https://ro.wikipedia.org/wiki/Umm_al-Qaiwain
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 Dubaiul poate fi considerat un emirat al superlativelor 

datorită numeroaselor recorduri pe care le deţin construcţiile 

ridicate în ultimul deceniu. 

 Aeroportul Internaţional Dubai (DXB) deserveşte 

nu numai Dubaiul ci şi alte emirate şi a fost în 2014 cel mai 

aglomerat aeroport din lume după traficul internaţional de 

călători. În cadrul aeroportului lucrează 21% din forţa de muncă a Dubaiului şi contribuie cu 27% la 

PIB-ul emiratului. Terminalul 3 e considerat a fi cel mai mare din lume. 

 

 Dubai Metro este primul metrou construit în Peninsula 

Arabia şi are o lungime de 74,6 km care se derulează pe două 

linii (roşie şi verde) deservite de 49 staţii (cele mai multe 

supraterane). Este cea mai lungă reţea de metrou din lume 

complet automatizată. 

 

  

 Burj Khalifa cu cei 829,8 m (211 etaje) este cea mai înaltă 

clădire din lume şi reprezintă una din atracţiile turistice de mare succes 

ale oraşului. Arhitectura turnului a fost inspirată de structura 

armonioasa a florii deşert numită Hymenocallis. Construcţia a fost 

ridicată între 2004-2009 şi a costat 1,5 mld dolari. 

 

 

Dubai Mall este cel mai mare mall din lume după 

suprafaţa desfăşurată (502 000 m²) în care funcţionează 1200 

magazine. În anul 2012 a fost cel mai vizitat centru comercial şi 

de agrement din lume (65 mil vizitatori). În interiorul mall-ului 

se găseşte şi unul dintre cele mai mari acvarii din lume. 

 

 Dubai Fountain este cel mai mare sistem de fântâni 

coregrafice din lume. Jeturile de apă urcă până la înălţime de 

154 de m iar lungimea fasciculelor celor 25 de proiectoare de 

culoare este de 275 m. 
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 Dubai Marina va fi cea mai mare structură plutitoare construită de oameni cu o 

lungime de 3 Km. În Dubai Marina sunt peste 40 de turnuri rezidenţiale şi hoteliere cu înălţimi de 

peste 250 de m. 

 

 

 

Palm Jumeirah este cea mai mare insulă artificială din lume cu o lungime a ţărmului de 78 

km. Forma unui palmier cu 16 frunze şi o insulă în formă de semilună cu o lungime de 11 km. Pe 

insulă se găseşte şi celebrul hotel Atlantis. 

 

 

 

Dubai Miracle Garden este cea mai mare 

grădină de flori din lume. A fost amenajată în 2012,  are 

o suprafaţă de 72 000 m² şi cuprinde 45 mil. flori. 

 

 

 Bibliografie:  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dubai_Mall 

https://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Khalifa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dubai 
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V. MĂRUNTELE CONDEIE 

 

DE SUFLET 

 

Bogdan Petru,  

Liceul Tehnologic “Dacia” Piteşti 

 

Carte-comori de suflet, 

Deschide-te, fii uşă, 

Fii fereastră, 

Arată-te măiastră! 

Ia-mă de suflet, arată-mi calea 

Fă loc luminii, lărgeşte zarea! 

De mă primeşti 

Mă-mbogăţeşti, 

De mă încânţi 

Mă porţi, mă porţi 

Spre largi ferestre 

Fără sorţi de-altă izbândă, 

Doar de lumină şi osândă 

Plăcută cui de tine-atârnă! 
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  DACĂ VREI SĂ CUNOŞTI UN OM, ÎNTREABĂ-L CE CITEŞTE  

 

MIHAIL RAMONA, clasa a XI – a C,  

Colegiul tehnic Costin D. Neniţescu, Piteşti, 

 

Consider că oamenii cărora nu le place să citească nu au găsit cartea potrivită.Să fim seriosi, 

de ce nu ţi-ar plăcea să citeşti? De ce nu ţi-ar plăcea să trăieşti încă o viaţă în plus intrând în pielea 

personajului? Cărţile sunt prieteni adevăraţi, reci dar mereu acolo. 

Pot să spun că de multe ori am citit o carte doar din simplă curiozitate, doar pentru că mi-a 

ieşit în cale sau doar pentru că cineva a pus-o pe raft chiar în faţa mea. Pare absurd, dar mie nu mi 

se pare coincidenţă. Poate persoana care a pus cartea respectivă pe raft chiar în faţa mea încearcă să-

mi atragă atenţia că trebuie să citesc acea carte şi de ce să risc să trec cu vederea? 

Citind descoperi lucruri noi, lectii de viaţă şi chiar pe tine.  

“Dacă nu ai descoperit cartea pe care ai vrea s-o citeşti,pune mâna şi scrie.” Acest citat este 

unul dintre preferatele mele. Poate că nu explica multe pentru altii, dar pentru mine explică destule. 

De asta nu vor unii oameni să citească, pentru că n-au descoperit în unele cărţi ceea ce voiau, dar 

într-o zi ori o să descopere, ori o să o scrie ei. 

Nu judec pe nimeni. Toti citim, fie texte, cărti, reviste sau versuri.  O facem şi nu am de ce 

să încep să arunc cu vorbe în stânga şi-n dreapta. Fiecare are de ales ce vrea să facă în viaţa lui, dar 

pot spune că am auzit de nenumărate ori prietenii, familia sau chiar străinii spunând: "De ce aş citi o 

carte când mă pot uita la televizor?", "De ce aş citi o carte ca să-mi amorţească mâinile, când pot 

citi on-line?" Nu e nimic rău în a citi on-line, ba chiar mă bucur că uneori se găsesc anumite cărţi 

on-line când, din păcate, nu şi-n bibliotecă sau prin oras la librării. Un lucru nu-l înţeleg. Ştiu că 

suntem diferiţi şi avem conceptii altfel unul faţă de celalalt, dar să nu pierdem adevăratele valori din 

această cauza. 

Cărţile ne ajută să realizăm ceva, să învăţăm ceva, ne dau o educaţie spre o inimă mai bună 

pentru că ele sunt oglinzi. Oglinzi care ne ajută să vedem ceea ce este în interiorul nostru pentru că 

fiecare carte citită ne schimbă personalitatea într-un fel sau altul, fie că realizăm, fie că nu.  


