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  Dragi cititori,

Numărul 4 al revistei școlii promite un conținut extrem de 
interesant, ca de altfel și momentul în care aceasta a fost redactată: 
sfârșitul anului școlar 2019-2020, atunci când cursurile „s-au mutat” 
în mediul on-line din cauza pandemiei.

Deși în condiții cu totul și cu totul speciale, activitățile didactice 
au continuat, „de la distanță”. Prin urmare, și acest  număr al revistei 
cuprinde referate asupra activităților școlare și extrașcolare, referate 
metodice, versuri create de elevi, divertisment și oferta educațională 
2020-2021.

Vă dorim lectură plăcută!

       Colectivul de redacție  
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Actul istoric de la 24 Ianuarie 1859 a reprezentat 
primul pas pe calea înfăptuirii statului naţional roman. 
Actul fondator al naţiunii este cel din 1859, atunci 
România apare pe hartă prin unirea fostelor Principate 
Dunărene. Unirea este meritul incontestabil al unei 
elite intelectuale şi politice care a făcut Revoluţia de 
la 1848 şi care, doar un deceniu mai târziu, reuşea 
îndeplinirea unuia dintre obiectivele asumate în proiectul revoluţionar. Conjunctura  nu a fost 
nici atunci liniştită , dar într-o mare de interese contradictorii ale Marilor Puteri, unioniştii 
români au avut inteligenţa, curajul şi neînduplecarea de a-şi îndeplini visul.

Impusă sub o puternică presiune populară, cu deosebire la Bucureşti, alegerea ca domn al 
Ţării Româneşti a lui Alexandru Ioan Cuza  avea să-şi găsească o confirmare deplină la marea 
manifestare prilejuită de sosirea alesului naţiunii în capitala munteană, ce avea să devină, peste 
numai câţiva ani, capitala tuturor românilor. Uriaşul entuziasm stârnit de dubla alegere a lui 
Alexandru I. Cuza, pretutindeni unde trăiau români, nu putea să ascundă situaţia complexă 
în care se găsea noul stat. Alexandru I. Cuza a declanşat o amplă activitate diplomatică pentru 
recunoașterea de către Marile Puteri a faptului împlinit la 24 ianuarie 1859, adică a dublei 
alegeri, şi pentru unirea diplomatică.

Odată unirea deplin recunoscută, chiar dacă numai pe durata domniei şi a vieţii lui Alexandru 
Ioan Cuza, eforturile sale s-au îndreptat spre înfăptuirea marelui program de reforme care 
va edifica România modernă. Pe plan administrativ a realizat unificarea serviciilor vamale, a 
telegrafului şi a poştelor, a unificat sistemul de unităţi şi greutăţi, a desfiinţat graniţa dintre 
Moldova și Ţara Românească, Bucureşti este declarat drept capitală, sunt înfiinţate consulate 
în principalele capitale europene.

Între anii 1864 - 1866 sunt realizate marile reforme: Legea rurală, Legea instrucțiunii publice, 
Legea organizării judecătoreşti, etc. Domnia lui Cuza realizează în spațiul românesc tranziția 
spre regimul politic modern, parlamentar  și constituţional.

Anul acesta se împlinesc 161 de ani de la unirea Moldovei cu Ţara Românească, act realizat 
prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza. Ca în fiecare an, elevii și profesorii de istorie 
de la  Liceului Tehnologic Metalurgic, Slatina pregătesc o serie de activități în cinstea acestui 
eveniment care a marcat constituirea Statului român modern.

24 ianuarie 1859:  
Unirea Principatelor Române  
sub Alexandru Ioan Cuza

„Unirea este actul energic  
al întregii națiuni române.  

Unirea Națiunea a făcut-o!””

Mihail Kogălniceanu

A C T I V I T Ă Ț I L E  N O A S T R E
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Activitatea s-a desfăşurat la Biblioteca liceului şi la ea au 
participat elevi și profesori ai liceului.  Au fost desfăşurate 
următoarele activităti: prezentări PowerPoint, concurs 
tematic, susţinerea de referate, expoziţie care a cuprins: 
imagini, desene, reviste Historia  dedicate evenimentului 
din 1859 și operei reformatoare a lui Alexandru Ioan 
Cuza. 

S-au purtat discuţii despre rolul unor personalităţi 
precum Mihail Kogălniceanu în reformatoare, despre 
colaborarea cu domnitorul  A.I. Cuza.                                                                       

Scopul acestor activităti, an de an, este de a cultiva 
sentimentul patriotic, de a insufla respectul pentru 
munca și curajul elitelor neamului românesc care au 
creat România modernă. Elevii au fost interesaţi de 
reformele ample ale domnitorului A.I. Cuza, s-au purtat 
discuții despre Legea instrucțiunii publice, despre curajul 
de a realiza reforme în domenii diverse, vitale pentru 
progresul unei naţiuni. Unirea și reformele realizate 
au pus bazele statului modern, au dat o organizare 
unitară noului stat, pregătindu-l pentru o nouă etapă din 
proiectele politice romaneşti, cea a monarhiei ereditare.

Prof. Cojocaru Annemarie Magdalena
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Z
iua Internațională a Nonviolenței 
în școli este marcată anual la 
data de 30 ianuarie. Scopul 
acestei zile este promovarea 
ideii de educare a copiilor în 
armonie, solidaritate, respect.

Profesorii și elevii Liceului Tehnologic 
Metalurgic Slatina au desfășurat o serie 
de activități dedicate acestei zile, activități 
cuprinse în cadrul Proiectului Educațional -  
Combaterea violenței în școli, ,Fii inteligent, 
Nu fi violent!’’.

Elevii au realizat prezentări PowerPoint, 
au susținut referate, au realizat desene 
reprezentative, cu mesaje educative. Au 
fost purtate discuții despre diverse situații 
delicate pe care fiecare poate să le întâmpine 
la un moment dat.

Chiar dacă Ziua Internațională pentru 
Nonviolență este sărbătorită pe 30 ianuarie, 
mesajul ei trebuie să continue și să se 
manifeste în fiecare zi.

,,Nonviolența este cea mai mare forță aflată 
la dispoziția omenirii, mai puternică decât 
orice armă de distrugere» - Mahatma Ghandi.

Prof. Cojocaru Annemarie Magdalena

Ziua internațională  
a Nonviolenței

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E
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P
rimăvara este anotimpul în care începem să ne 
simţim plini de viaţă şi începem să fim mai ac-
tivi şi mai creativi. Am profitat de acest lucru 
şi pe data de 9 martie am desfăşurat la noi în 
şcoală cea de a doua ediţie a concursului ju-
deţean „Bucuria primăverii”, odată cu venirea 

acestui frumos anotimp. Elevii participanţi au dat dovadă de 
bucurie, implicare, creativitate şi mult talent. 

Idei colorate, mărţişoare frumoase, flori şi multe zâmbete... 
De aceste lucruri avem nevoie pentru a avea o primăvară 
minunată!

Mulţimim elevilor, cadrelor didactice şi prietenilor din cele 
35 de judeţe ale ţării care au contribuit la obţinerea acestui 
nou succes!

Prof. Petrişor Raluca Gabriela

Concursul Județean 
„Bucuria primăverii”

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E

Dintr-o creangă-n alta zboară
Sturzul galben aurit, 
Salutare, primăvară,

Timp frumos, bine-ai venit!

(Primăvara,  
de Vasile Alecsandri)
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Viața de licean  
în timpul pandemiei

E ultima noapte de primăvară și întâia de vară. În sfârșit am scăpat de izolare și 
toate acele restricții insuportabile. Timpul petrecut în perioada pandemiei a 
trecut super-greu: parcă nu se mai termina. Așteptam cu nerăbdare acea zi de 
15 mai, așteptam cu nerăbdare să reîncepem anul școlar…dar, din păcate, nu s-a 
mai putut, continuând astfel lecțiile online, alături de ceilalți colegi și domnii 
profesori. Ne-a fost puțin mai greu la început, tuturor, până ne-am creat acele 

conturi de classroom, dar și celelalte. La început totul îți crea o durere insuportabilă de cap, 
o puternică stare de nervozitate, dar ușor, ușor, cu calm, am putut rezolva totul. Nu era zi în 
care domnii profesori să nu ne predea lecția respectivă din acea zi. Totul a decurs foarte bine.

A fost o perioadă de «relaxare» pentru noi toți, recunosc,dar în același timp, a fost destul 
de greu de suportat, a fost destul de greu să fim departe de unele persoanele din familie sau 
chiar de prieteni. Mare noroc cu Internetul și celelalte aplicații prin care am comunicat mai 
tot timpul cu toți cei care ne-au lipsit.

Timpul a trecut oarecum destul de repede, stând cu toții acasă, sau unii chiar în carantină, 
chiar nu-mi doresc să mai trecem vreodată prin așa ceva, chiar dacă ceea ce am făcut a fost 
pentru binele nostru, al tuturor oamenilor.

Mie una, timpul mi-a trecut repede datorită prietenilor și al colegilor, cu care comunicam 
zilnic, vorbeam, glumeam, povesteam. A fost și încă e frumos! Nu era zi în care să nu ne 
consumăm bateria telefonului alături unii de alții.

Bineînțeles, pe lângă timpul petrecut online cu cei dragi, i-am mai ajutat și pe părinți prin 
gospodărie, mi-am mai găsit și alte activități în folosul gospodăriei. La țară totul e mult mai 
diferit față de oraș, aici, adevărul e că în timpul pandemiei mă simțeam mult mai liberă, si nu 
era zi în care să nu-mi fi găsit ceva de lucru.

Mai e puțin și vom lua cu adevărat marea vacanță de vară, anul școlar se va încheia, mediile 
de asemenea. E trist faptul că nu am putut sărbători alături de toți colegii și profesorii din 
liceu, e trist gândul că încă un an școlar din viața noastră, a tuturor, e pe încheiere, așa cum 
nu s-a mai întâmplat vreodată.

Pandemia aceasta ne-a derutat pe toți, totul a fost 
schimbat, așa cum nimeni nu s-ar fi așteptat.

Dar tot ce a fost mai greu a trecut, pandemia încă nu 
a dispărut dar tot ceea ce contează, este faptul că nicio 
persoană dintre cele dragi nu a fost infectată cu acest virus.

Tot timpul, indiferent de situație trebuie să fim precauți și 
să aveam mare grijă de sănătatea noastră.

În final, mă bucur că am trecut cu toții cu bine peste toată 
această perioadă.

Elev clasa a X-a D - Nijloveanu Monica

A C T I V I T Ă Ț I L E  N O A S T R E
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S
timați profesori, dragi colegi, este un moment 
emoționant pentru noi. Cu patru ani în urmă 
am pășit cu speranță și bucurie, încrezători în 
noul drum pe care aveam să-l parcurgem. Era 
pentru noi o lume nouă pe care așteptam să o 
descoperim... Și am descoperit destule lucruri, cu 

bune, cu rele... profesori noi, colegi noi, principii noi... Cu 
riscul de a mă pierde prin clișee vă mărturisesc că regret că 
timpul a fost necruțător cu noi. Acum este un moment de 
sfârșit și de un nou început, o viață nouă ne așteaptă în față. 
Ca să parafrazez pe cineva aș spune ca este momentul când 
cele acumulate pe băncile școlii vor fi puse în practică și vom 
legitima valoarea câștigată în timpul liceului. De acum nu vor 
mai fi note care să ne judece mai mult sau mai puțin obiectiv 
valoarea, ci vor fi proiecte în lumea reală, proiecte în care noi 
vom oferi valoare bunurilor și oamenilor prin munca noastră. 
Credem că pe parcursul acestor ani am dobândit informații 
care ne vor ajuta să înfruntăm viața cu toate problemele și 
să studiem în continuare. Pentru toate astea, în primul rând 
vă mulțumim dumneavoastră, domnilor profesori pentru 
că ne-ați îndurat în toți acești ani. În condiții normale, 
“nepandemice”, ne-ar fi plăcut să spunem așa:
 
Catalogul, c-o ultimă chemare, ne-a aliniat
Și un ultim gând ne-a dominat: 
Că echipa nu-i completă fără cei ce ne-au format 
Deci, vă spunem încă o dată așa cum v-am strigat: 
Doamna Anișoara Dima, 
Despre care zice rima, 
Nu-i prezentă virtuală, 
Este doamna directoare 
Prieten și sfătuitor-
De care ne va fi mult dor! 
Un PC bun nu-i mare inginerie! 
Dacă vrei să-ți meargă cu precizie, 
Fă-i un update chibzuit 
Și dă-te pe Windows 10 gratuit. 
Nu-i așa, doamna Profeanu Sanda? 
.................. 
Dragostea pentru română  
Nu-i la toți, la îndemână! 
Doamna Crețan Mihaela 
Parc-o văd cum ne explică: 
«S-or duce zilele iubirii fără de margini, 
Vom trece sub marea uitării stăpână, 
Dar niciodată n-o cădea în paragini 
Doamna românilor, Limba Română!» 

Promoția 2020

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E
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.................. 
Facem apel cu tărie: 
Doamna Mehedințu Gratiela 
Doamne, ce anatomie! 
Dar nu asta e problema, 
Profa de biologie 
Nu e lucru să nu-l stie, 
Tulpini, rădăcini ascunse 
Sau aeriene, cu frunze, 
Animalele de casă 
Sau acelea din pădure. 
Le-nvățam și noi în clasă 
Sau pe-afară, când dăm ture. 
.................. 
Voi chema mai cu tărie 
Pe doamna de economie: 
Care spune tuturora: 
În piață, ai parte de scumpiri 
Și te crucești adeseori 
Când marfa-n pungă-ți dă fiori 
Cum nu-ți dau nici mari iubiri. 
.................. 
Nu cu povești și nici cu glume 
Istorisim aici. Pe bune! 
Doamna Cojocaru Annemarie 
Poftiți aici, cu convoiu 
Ca să ne spuneți și acum 
Cum ne spuneați pe-al școlii drum: 
«Istoria noastră e un bal, 
Un bal mascat și social, 
Dar, ca să fiu mai punctual, 
Un bal mascat pe plan global.» 
.................. 
Ce substanță punem, frate? 
Să ne răspundă acum doamna, 
Simionescu Niculina! 
Chimia industrială n-are hotare 
Este atotcârmuitoare, 
Datorita ei, și lumea 
A atins perfecțiunea! 
.................. 
În alte sfere cum o fi? 
Sigur vom găsi răspunsul chiar 
La domnul Petrișor Claudiu: 
„Prin credință, omul înțelege 
Cu ce putere viețuiește 
Atunci gândește și alege 
Tot ceea ce prețuiește. 
.................. 
Încheiem lista, per-final, 
Cu doamnele Stoica Legica 
Și Danciu Rodica, c-avem plan 
Să contabilizăm an de an: 
Când facem analiză generală, 
Iar totul se încheie cu un sol fertil, 
Atunci pleacă cu toții,  
Bucuroși și mulțumiți!

.................. 
La pol opus, dar nu departe, 
Chemăm aici profa de mate, 
Doamna Galbenu Ana 
Dar să nu vină și cu grila: 
«Nici matematica nu-i grea, 
Vă rog, țineți-vă de ea!» 
Știm, este ușoară orice carte, 
Când te ții de ea... departe. 
.................. 
La mate nu fac exegeză 
Mai bine, limba franceză! 
Doamna Vlădoi Veronica 
Care ne-a dat de gândit 
Că acum est tres important 
Que l’europens parlent et content:  
« Il y a une lumiere, 
Il brille 
A la fin d’un long tunnel 
Et si je peux l’attendu.» 
.................. 
Ne poartă gândul fără hotare 
Când domnișoara Cărămidă apare 
Și-atunci vorbim de geografie 
Ca despre-o faină poezie 
Ce zone frumoase îți descrie, 
Te-ndeamnă să faci drumeție 
Să studiezi lumea toată 
Cu relief sau climă variată. 
.................. 
Cu sweet voice ne adresăm 
Și-i spunem, nu-n engleză: Danke! 
Doamnei Vântu Mădălina 
Iar aici noi o chemăm 
Și vrem s-o parafrazăm: 
„Children! Try to be polite 
In everything you do! 
Remember how to Please 
And don’t forget Thank you!” 
.................. 
Rugăm să vin-aici, cu noi 
Doamna Mocanu Lucica 
Care ne-a predat chimie 
Și n-a făcut-o o problemă: 
Combustibil, pasămite, 
De chimie definit, 
Un compus ce nu admite 
Teoria lui chibrit. 
.................. 
Cu plăcere ne-adresăm 
Sportul când noi îl cheamă, 
Domnul Ghiră Laurentiu 
Ce ne-a predat disciplina: 
Pentru abdomene plate, 
Facem exerciții dese. 
Unii fac și mușchi și la spate, 
Mulți, doar la sala... de mese.
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Știm că n-a fost ușor, știm că nu v-am ascultat întotdeauna, ba unii dintre noi au fost uneori 
chiar obraznici, dar dumneavoastră ați înțeles că acesta a fost felul nostru, al fiecăruia, de a vă 
arăta că avem nevoie de dascăli cu vocație, care să știe să ne ia pe fiecare exact așa cum suntem, 
să ne prețuiască, să ne ajute să ne cunoaștem, să ne descoperim, să prețuim prieteniile, să 
iubim cuvântul și cărțile și să ne formăm astfel niște caractere putenice, capabile să înfrunte 
viața adevărată. Dacă am reușit sau nu, ca împreună să facem asta, nu vom putea ști decât 
peste ani, pentru că piatra de încercare a caracterului nostru este timpul.

Acum 4 ani intram pe poarta acestei școli cu inima strânsă, fără să cunoaștem pe nimeni, iar 
acum, când ne pregătim s-o părăsim, luăm cu noi pe lângă foarte multe amintiri frumoase, și 
mulți prieteni adevărați. Dumneavoastră veți rămâne aici, vin acum din urmă alți elevi, aveți 
datoria de a trece acum trecutul la amintiri și de a vă concentra pe viitor. La fel vom face și noi, 
fără a uita însa niciodată de dascălii care ne-au pus condeiul în mână, ne-au cizelat limbajul, 
ne-au învățat că întotdeauna doi și cu doi fac patru, ne-au îndemnat să prețuim natura, locurile 
natale și stămoșii. Ne vom gândi la dumneavoastră la fiecare început de an școlar, știind că 
sufletele vă vibrează când zăriți pâlcurile de copii ce se îndreaptă emoționați spre şcoală, și ne 
vom aminti cu drag că odată, demult, în grupul de copii către care priviți acum eram și noi.

Cu respect şi recunoştinţă pentru tot efortul depus pentru noi, vă anunțăm azi că suntem 
gata pentru noul drum plin de neprevăzute ne așteaptă și pentru care cu devotament ne-ați 
pregătit zi de zi în toți acești ani.
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Oferta educațională 

2020-2021
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Jocul pe calculator, navigarea pe net, fac parte în ziua de azi din rutina zilnică a unui elev. 
Majoritatea copiilor fac cunostință cu acestea cu mult înainte de a merge la școală, petrecându-
și multe ore cu astfel de activități, în detrimentul altora.

Expunerea îndelungată și sistematică la efectele directe și indirecte ale calculatorului are un 
efect copleșitor asupra minții umane și asupra sănătății copiilor.

Efecte asupra dezvoltării structurii și funcțiilor cerebrale

Când privim la calculator undele cerebrale trec din starea beta - ce apar în creier pe 
parcursul proceselor de gândire, analiză și decizie – în starea predominant alfa și teta – ce 
domină activitatea corticală când suntem relaxați, respectiv când suntem în starea de somn 
ușor. Astfel, se creează mediul de apariție al unor anomalii neurologice în ceea ce privește 
emisfera stângă a creierului, a cărei activitate este înhibată pe toata durata privirii la calculator. 
Emisfera stângă este responsabilă cu organizarea, analiza și judecata datelor recepționate, 
pe când emisfera dreaptă procesează înformațiile în întregul lor, determinând răspunsuri 
mai degrabă emoționale decât raționale. S-au constatat efecte asupra dezvoltării creierului 
uman independent de natura mesajelor transmise. Consecința este o diminuare radicală a 
capacităților critice, a creativității și a reactivității cortexului. Din cauza vitezei foarte mari de 
derulare a imaginilor și a acțiunii pe micul ecran, nu există timpul necesar filtrării normale 
a informației către cortex, fapt ce favorizează transmiterea mesajelor direct în subconștient. 
Astfel, mintea noastră nu se mai poate apăra, iar informația pătrunde nefiltrată și nesortată 
conform capacității naturale a creierului.

Probleme de atenție și hiperactivitate

În funcție de timpul acordat vizionării și a vârstei la care debutează aceasta, TV&PC pot 
aduce prejudicii grave dezvoltării corticale. Studiile arată că afecțiunile produse cortexului 
în urma vizionarii excesive au ca rezultat apariția sindromului ADHD, adică slabirea până 

Efectele calculatorului asupra sănătății elevilor
Studiu de specialitate

R E F E R A T E 
M E T O D I C E
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la nivelul patologic a unor capacități mentale fundamentale: concentrarea atenției, memoria 
de scurtă durată, imaginația creativă, motivația de a întreprinde o acțiune care cere efort. 
Obișnuindu-se de mici cu astfel de experiențe care îi bruschează, când sunt puși în fața 
realității - care nu șochează în nici un fel – nu-și mai pot concentra atenția. La scoală, de 
expemplu, ei vor astepta ca prezentarea dascălului să aibă aceeași dinamică, să îi surprindă, 
să fie un “spectacol”. Așteptarea nefiindu-le satisfăcută, atenția este dezactivată, și totul îi 
plictisește. Neuropsihologii demonstrează că agitația extremă, incapacitatea de a sta liniștit, 
toleranța scăzută la frustrare, impulsivitatea excesivă sunt stări ce apar în urma vizionării 
repetate, acestea crescând proporțional cu creșterea timpului dedicat vizionării.

Incapacitățile de învățare

Probleme de învățare ale copilului din ziua de azi:
 - Slaba capacitate de a asculta, de a înțelege și a-și aminti materialul prezentat; 
- Abilitate scăzută de reflectare coerentă în vorbire și în scris a faptelor și ideilor; 
- Dificultatea de a înțelege fraze mai lungi sau structuri gramaticale mai complexe; 
- Tendința de a comunica prin gesturi odată cu cuvintele sau în locul acestora; 
- Scăderea cunoștințelor de vocabular;
 - Întelegerea nesigură și confuză a lecturii; 
- Dificultatea de a trece de la limbajul colocvial la forma scrisă; 
- Performanțe scăzute în planificarea, succesiunea și organizarea ideilor, clasificare, 

întelegerea raporturilor de tip cauză-efect, raționament matematic și științific etc.

Consilier școlar CĂPRARU IONELA
Centrul Județean de Resurse și de Așistență Educațională Olt
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M
ulți oameni nu înțeleg de ce unele persoane devin dependente de droguri 
sau cum schimbă drogurile creierul astfel încât să ducă la un consum 
compulsiv. Acești oameni văd abuzul de droguri și adicția strict ca o 
problemă socială și îi caracterizează uneori pe cei care iau droguri ca având 
un moral slab. Una dintre conceptiile comune este că cei care consumă în 
mod abuziv droguri  ar trebui să poată să se oprească din a face acest lucru 

doar dacă au voința necesară să își schimbe comportamentul.
Problema este mult mai complexă - dependența de droguri este o boală care are impact 

asupra creierului, și din cauza aceasta, nu poate fi vorba doar de voință.

Ce este dependența de droguri?
O afecțiune cronică a creierului, care deseori recidivează și care provoacă consumul de 

droguri compulsiv, în ciuda consecințelor dăunătoare pentru cel dependent și pentru cei din 
jurul său. Este o afecțiune a creierului pentru că duce la schimbări în structura și funcționarea 
creierului. Deși este adevărat că pentru majoritatea oamenilor decizia de a lua prima dată 
droguri este voluntară, în timp schimbările din creier provocate de abuzul de substanțe poate 
afecta controlul de sine al persoanei și capacitatea de a lua decizii sănătoase, și în același timp 
să creeze un intens impuls să ia droguri.

Ce se întâmplă cu creierul unei persoane atunci când consumă droguri?
Drogurile sunt substanțe chimice care lovesc în sistemul de comunicare al creierului și 

afectează modul în care neuronii trimit, primesc și procesează, în mod normal, informații.
Există cel puțin două modalități prin care drogurile pot face asta: imitând mesagerii chimici 

naturali ai creierului, și/sau suprastimulând „circuitul de recompensă” al creierului.
Unele droguri, precum marijuana sau heroina, au structuri similare mesagerilor creierului, 

numiți neurotransmițători, care sunt produși în mod natural de creier. Din cauza acestei 
similarități, aceste droguri pot „păcăli” receptorii creierului și să activeze celulele nervoase să 
trimită mesaje anormale.

Popescu Petruţa
                                                                                                       Ghiţă-Florescu Maria Luiza

R E F E R A T E  M E T O D I C E

Consumul de droguri
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O platformă e-Learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă 
profesorilor, elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente 
și resurse pentru a sprijini și a spori  livrarea și managementul educațional.

Principalele caracteristici ale platformelor de e-Learning sunt:

       – Autentificare 
– Generarea de conținut 
– Vizualizarea conținutului 
– Diferite medii cu un profesor / tutore 
– Efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru 
– Raportul activităților întreprinse de către elev 
– Instrumentele de evaluare

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare:

•	 sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, 
adaptând şi monitorizând mediul educaţional;

•	 asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare 
şi învăţare la distanţă.
Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele e-Learning au o serie 
de avantaje, precum:

•	 Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație
•	 Centrare pe elev/participant
•	 Elevii pot colabora și învăța împreună
•	 Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări

R E F E R A T E  M E T O D I C E

Avantajele și dezavantajele  
utilizării platformelor de e-Learning  

pentru activitatea de învățare și evaluare
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•	 Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă
•	 Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul 

tradițional
•	 Materialele pot fi personalizate
•	 Posibilitatea modificării informației difuzate
•	 Accesibilitate, confort, flexibilitate
•	 Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri
•	 Elevul poate învăța în ritmul lui propriu
•	 Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent
•	 Costuri reduse de distribuție a materialelor
•	 Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă
•	 Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional
•	 Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de 

download-uri efectuate de către elevi
•	 Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a 

informației comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individule
•	 Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim:
•	 Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional
•	 Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de 

joasă performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice
•	 Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru 

socializare
•	 Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor e-Learning
•	 Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor
•	 Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online
•	 Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală 

a examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare – argumentare - 
contraargumentare și accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în 
condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente 
și tehnici pentru comunicarea interumană.

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că 
utilizarea platformelor e-Learning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o 
formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă 
de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice 
de învățare și evaluare și a celor e-Learning pentru a obține performanțe în ceea ce privește 
dezvoltarea competențelor elevilor.

Prof. Stoica Livia
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Alexandru a fost unul dintre cei mai mari comandanți militari din toate timpurile. Alexandru 
s-a născut în anul 356 î. Hr. în Macedonia, ca fiu al lui Filip al II lea și a reginei Olympia. În 
copilărie a primit o educație aproape completă, inclusiv prin prelegerile cunoscutului filosof 
Aristotel căruia îi mărturisea ,,Visul meu, mai mult decât să-mi măresc puterea, este să-mi 
desăvârșesc cultura”. Tatăl său, Filip al II lea l-a inițiat în arta militară și Alexandru și-a condus 
trupele pentru prima dată la vârsta de 16 ani.

Doi ani mai târziu, în 338 î. Hr., a comandat o mare parte a armatei  tatălui său care a câștigat 
bătălia de la Cheroneea, prin care Macedonia și-a impus hegemonia asupra Greciei. Regele 
Filip al II lea a fost omorât de o gardă de corp în timp ce plănuia o campanie în Asia Mică având 
ca scop cucerirea Imperiului Persan. După moartea lui  Filip al II lea, Statul macedonean, sub 
a cărui hegemonie căzuseră toate orașele-stat grecești a trecut sub conducerea lui Alexandru. 
Dotat cu o inteligență sclipitoare, având o cultură temeinică el realizează planurile de 
cucerire ale tatălui său. Astfel Alexandru a mobilizat o armată alcătuită din 30.000 de lăncieri, 
infanteriști și geniști și 5000 de calăreți pentru a pune în aplicare planul tatălui său de a cuceri 
Asia Mică. Alexandru a pornit misiunea sa în 334 î. Hr. În doi ani, perșii au fost înfrânți în 
lupte de Alexandru, precum Bătălia de la Issos în timpul căreia Alexandru și-a dovedit geniul 
militar și virtuozitatea tactică.

Dispărând ultimul reprezentant al dinastiei persane, Alexandru a devenit rege al Persiei, 
împlinind cel mai îndrăzneț plan al tatălui său, Filip al II lea. Apoi s-a așezat în fruntea 
imperiului său care cuprindea nu numai Grecia și Macedonia, ci și întregul Orient Mijlociu, 
din Egipt și Asia Mică până în Mesopotamia, Persia și teritoriile de dincolo de granițele ei. 
Alexandru a unificat pentru prima oară Orientul și Occidentul. Campaniile lui Alexandru 
au fost urmate de măsuri de unificare a imperiului, el fiind hotărât să guverneze. Stabilește 
capitala Imperiului Macedonean la Babilon, un megalopolis antic demn de un asemenea stat. A 
interzis armatelor sale să jefuiască ținuturile cucerite, a înființat noi orașe de obicei denumite 
Alexandria. Cel mai mare dintre acestea, aflat la gurile Deltei Nilului, va deveni timp de multe 
secole, centrul intelectual și comercial al lumii mediteraneene. Alexandru a vrut să creeze un 
imperiu care să combine ce era mai bun din culturile greacă și orientală. Spre a se apropia 
de persani, el a împrumutat costumul și obiceiurile lor, lucru care a nemulțumit pe ostașii 
greci și macedoneni. A pus să se bată numeroase monede, comertul s-a dezvoltat, au avut loc 
importante realizări în știintă și artă. A recrutat perși în armatele lui, iar pe generalii lui i-a 
căsătorit cu femei persane, trimițându-i înapoi în Europa pe macedonenii care se împotriveau 
acestei egalităti forțate. El însuși a luat-o în căsătorie pe fiica regelui persan detronat. Toate 
aceste măsuri nu au dus la rezultatele dorite de Alexandru. Dimpotrivă, opoziția popoarelor 
și chiar a propriilor soldați a sporit. În timpul vieții a fost adorat ca un zeu, zvonurile despre 
înzestrările supranaturale ale lui Alexandru abundau , fiind întărite de vitejia lui nefirească 
și de faptul că aparent era invincibil în luptă. Înainte de Alexandru, planificarea militară și 
strategia erau aproape necunoscute. Tacticile pe câmpul de luptă erau într-o stare incipientă, 
victoria fiind de partea armatei mai numeroase și mai bine echipate. El a introdus manevrele 
tactice de învăluire a inamicului și coordonarea între infanterie și cavalerie, a integrat forțele 
navale planurilor sale strategice și a început construirea unor vase mai performante .

Personalitățile care au modelat lumea 

Alexandru cel Mare 
356-323 î. Hr.

R E F E R A T E  M E T O D I C E
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Alexandru nu a mai ajuns niciodată pe plaiurile natale, el s-a îmbolnăvit și a murit în 
Babilon, în anul 323 î. Hr. la 33 de ani. Poate datorită faptului că se credea nemuritor, nu s-a 
îngrijit să numească un succesor la tron. Unicul său scop a fost acela de a-și lăsa imperiul în 
mâinile ,,celui mai puternic”.

După moartea lui Alexandru, au urmat ani de lupte sângeroase între generali ,,diadohi”. 
Imperiul s-a dezmembrat, formându-se Regatele elenistice.

Alexandru a schimbat lumea grație spiritului său organizatoric și a aptitudinilor sale 
strategice, prin inovații tehnice și prin curaj personal. A reușit să stabilească relații între Est și 
Vest și să răspândească civilizația greacă pe suprafețele vaste pe care le-a  cucerit. Dezvoltarea 
de către Alexandru a tacticilor ofensive și a artei asediului au reprezentat modele pentru anii 
ce au urmat, iar realizările sale au stabilit standardele pentru crearea viitoarelor imperii. 
Alexandru Macedon a extins limitele posibilului. Cu o oarecare justificare, statuia care i-a fost 
ridicată după moarte purta legenda ,,Eu țin pământul”.

Bibliografie:

1. Dumitru Tudor, Alexandru Macedon, Editura Științifică, București, 1968
2. Simon Sebag Montefiore, Titani ai istoriei, Editura Litera, București, 2019
3. Alexandru cel Mare. Enciclopedia personalităților. București: Romprint. nr.4, 2002

Prof. Cojocaru Annemarie Magdalena

Importanța educației elevilor  
în prevenirea abandonului școlar

R E F E R A T E  M E T O D I C E

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar 
şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă 
gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte 
de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât 
copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte 
şi celui  de  cetățean  al  unei  comunități. 

În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială.

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea  competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru  în  echipă  şi  de  folosire  a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc 
la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză 
cu  efect de abandon şcolar.
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Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi 
să studiem câteva cauze:

* Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi  lipsa oportunităților de succes 
socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale 
renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau 
chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective.

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor  resursele  necesare  educației. 

Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin  dezamăgirile  
personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi susceptibilă față de 
instituțiile formale.

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea 
unei infrastructuri  care să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  
care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo 
susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de 
subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără 
cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale 
de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând 
şcoala.

*  Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  reuşita  
sau  eşecul şcolar şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare 
prin atitudi-nea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem 
aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, 
absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania,  copiatul  şi  
suicidul.  Cunoaşterea  acestor  atitudini şi  identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei 
de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija 
unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor.

* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă 
sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar.

* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.

* Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar.

* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează 
şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 
fumeze, să consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la 
şcoală.

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar:
•	 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi;
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•	 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului;
•	 creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar.
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar:

•	 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații inter-
personale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;

•	 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale;
•	 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive;
•	 juridico-sociale - aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general.
În cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de 
a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține 
scoala în viața unui individ.

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 
programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor 
sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare 
poate avea  un   loc, un statut, un rol  şi  o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul 
şcolar.  Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile 
educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este 
unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire 
a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul 
de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor.

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 
lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o  „unicitate  pozitivă” – adică aceea care 
ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată 
demnitatea neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care 
condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ 
preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie 
cum evoluează cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii 
oportune atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine 
copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în 
România.

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 
de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi 
să se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie.

Privitor la această temă, Importanța educației elevilor în prevenirea abandonului școlar, consider 
că este o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul 
şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui 
liceu. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta 
şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei.

Bibliografie: 
1. Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti.
2. Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
3. Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009).

Prof. Dima Anișoara Lăcrămeoara
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V
iața noastră este guvernată de 
emoţii. Emoţiile sunt trăiri care 
fac parte din viaţa noastră, însă, 
odată cu înaintarea în vârstă, 
intensitatea lor parcă se reduce, 
dar de fapt noi conştientizăm 

situaţia şi reuşim în alt mod să facem faţă 
acestora. Emoţiile determină comportamentul 
unui individ. Ele sunt controlate de sistemul 
limbic numit şi „creier emoţional” pe baza unor 
circuite pe care acesta le realizează cu talamusul, 
hipotalamusul, formaţiunea reticulată a trun-
chiului cerebral şi de cortexul prefrontal. La 
adolescenţi, conexiunile neuronale dintre cre-
ierul raţional şi cel emoţional, adică cortexul 
prefrontal nu sunt dezvoltate, ceea ce determină 
şi impulsivitatea lor în diferite situaţii, în 
comparaţie cu un adult care are capacitatea 
de a răspunde cu calm şi profesionalism într-o 
situaţie de criză. 

În decursul activităţii sale, profesorul se 
confruntă cu elevi reticenţi la activităţile care le 
sunt propuse. Fără să ştie despre ce este vorba 
sau fără să te cunoască, ei încearcă să atragă 
atenţia, uneori inconştient asupra problemei cu 
care se confruntă. Ulterior, dacă încerci să afli 
mai multe despre lumea lor şi mediul din care 
provin, în majoritatea cazurilor, mediul familialal 
acestor copii este unul cu probleme (fie au un 
singur părinte ce nu mai face faţă greutăţilor 
financiare, fie părinţii sunt plecaţi la muncă în 
străinătate şi ei stau cu bunicii, fie părinţii se află 
într-un conflict emoţional, fie provin de la casa 
de copii, adică au fost abandonaţi de părinţi sau 
din motive necunoscute au ajuns acolo).

Micul adolescent încearcă să atragă atenţia 
asupra sa, se consideră defavorizat faţă de ceilalţi 
colegi, doreşte să obţină dragostea şi acceptarea 
lor şi uneori primeşte opusul, deoarece atrage 
atenţia asupra sa într-un sens negativ. El este cel 
mai vulnerabil copil şi fără să se gândească, se 
integrează în grupuri diverse, care-l influenţează 
în sens pozitiv sau negativ, ajungând uneori să 
fure, să vandalizeze, să consume droguri sau să 
fumeze. Aceste preocupări îi afectează gândirea 
şi capacitatea de concentrare, iar dacă nu este 
ajutat să conştientizeze acest fapt şi să poată 

face faţă acestor probleme, va acumula stres, 
oboseală, care în timp vor conduce la degradarea 
stării de sănătate, atât la nivel fizic, cât şi psihic. 

Aici ar trebui să intervenim noi, în calitate 
de profesor, diriginte sau psiholog. Trebuie 
consiliaţi şi ajutaţi să vadă lumea cu alţi ochi, să 
le deschidem orizonturi şi să le oferim încrederea 
pe care n-o au nici măcar în propria persoană. 

De asemenea, cu ajutorul nostru, acest gen de 
elev poate fi acceptat mai uşor în colectivul clasei 
şi îi putem arăta complexitatea emoţiilor care-l 
cuprind în anumite situaţii (bucurie, mânie, 
teamă, iubire, amărăciune). De cele mai multe 
ori, problemele sale apasă greu asupra sa, nu 
se poate concentra, ceea ce duce la o nelinişte 
pe care-o afişează printr-un comportament 
impulsiv faţă de colegi sau faţă de profesori. 

Uneori problemele sale mici, în ochii săi de 
adolescent sunt aşa de mari încât are gânduri 
suicidale; de aceea rolul psihologului este de o 
importanţă vitală, şi care, prin consiliere, îl poate 
determina să vadă viaţa cu alţi ochi. Pentru acest 
adolescent, profesorii trebuie să vină tot timpul 
cu ceva nou şi atractiv, deoarece plictiseala 
determină o altă dimensiune a timpului 
pentru el, aproape infinită, dându-i o nelinişte 
sufletească din cauza căreia se va manifesta într-
un mod negativ. 

Cineva spunea următorul lucru: „Toate 
emoţiile pe care le simţi sunt consecinţele 
gândurilor tale. Emoţiile sunt obiceiuri. Fie că 
alegi să trăieşti adevărate drame, că suferi, că 
reacţionezi cu furie, ură, agresivitate, invidie, 
răutate, disperare, gelozie, tristeţe, panică, frică 
etc., toate reprezintă doar modalitatea prin care 
tu te raportezi, în mod obişnuit, la realitate. Poţi 
oricând să îţi creezi alte reacţii emoţionale, alte 
obişnuinţe – însă pentru asta este necesar să îţi 
asculţi raţiunea şi să îţi cultivi înţelepciunea”. 
De aceea, în calitate de profesori, cred că putem 
să-i facem pe adolescenţi să-şi asculte raţiunea, 
să-şi depăşească temerile şi să-şi învingă 
dependenţele, orientându-i spre un viitor în care 
ei să se împlinească atât uman, cât şi profesional.

Prof. Petrişor Claudiu Bogdan

Influența mediului familial  
asupra comportamentului adolescentului

R E F E R A T E  M E T O D I C E
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Metode inovative de implicare a tinerilor  
în comunitate, voluntariat

A C T I V I T Ă Ț I L E  N O A S T R E

Tineretul, dintotdeauna și întotdeauna, a reprezentat, reprezintă și va reprezenta materia 
cea mai prețioasă a unei națiuni, sau chiar a speciei noastre numită omenire, o adevărată 
comoară, incomensurabilă, de care trebuie, noi toți ceilalți, să avem grija de a nu o lăsa să 
„ruginească”, să-i păstrăm „strălucirea” și, pe cât posibil, să o „înnobilăm”.

Implicarea tinerilor în comunitate se poate realiza pe mai multe paliere de exprimare. 
Dintre acestea, în lucrarea de față, mă voi opri doar asupra unora, pe care le consider mai 
importante: problematica privind integrarea în muncă, cele care privesc întemeierea unei 
familii, drepturile și obligațiile de cetățean, raporturile față de ceilalți oameni în cadrul 
comunității, protecția mediului și aspectele referitoare la responsabilitatea față de propria 
persoană, exprimarea / manifestarea personală prin acțiuni de voluntariat.

Toate cele enumerate mai sus se vor putea constitui în modalități alternative și adaptative de 
răspuns la rigorile societății noastre actuale.

Astfel, traiul în condițiile de austeritate impuse de criza economico-financiară, diminuarea 
numărului locurilor de muncă și a motivației muncii, scăderea interesului pentru constituirea 
unei familii (sau realizarea acesteia la vârste din ce în ce mai înaintate, primordial constituindu-
se scopul realizării unei anumite poziții sociale și a unui venit material mulțumitor), costul 
ridicat al creșterii copiilor, degradarea calității mediului natural ambiental și general, 
constrângerile impuse de către societate privind racordarea, acomodarea la ritmul trepidant 
și rapid al schimbărilor apărute, la dinamica copleșitoare (aproape) a fluxurilor de informații, 
toate venind ca urmare a necesității conectării la cerințele profesionale, din ce în ce mai 
solicitante.

O situație problematică pe care tinerii din ziua de astăzi o resimt din ce în ce mai pregnant 
ca pe o dificultate greu de depășit este găsirea unui loc de muncă în acord cu pregătirea pe care 
o au, apoi păstrarea locului de muncă, urmată fiind de realizarea unei cariere profesionale.

Din păcate, destui tineri se confruntă cu dificultăți de integrare socio-profesională în cadrul 
comunității, inclusiv îngrădirea accesului la un loc de muncă (și datorită fenomenului corupției 
la nivelul instituțiilor, la care se poate adăuga o anume blazare inerțială specifică vârstei).

Modul de a privi lucrurile, percepția tineretului față de responsabilitățile sale din perspectiva 
de cetățeni ai comunității respective, sunt preponderent legate de respectarea drepturilor 
lor și de neîncălcarea legilor (în general), ceea ce naște o anumită disoluție socială față de 
comportamentul cetățenesc activ.

O altă sferă a responsabilizării tineretului este reprezentată prin modul de implicare în viața 
comunității din care fac parte, respectiv tipurile de raporturi sociale pe care le stabilesc cu 
ceilalți cetățeni la nivelul vieții cotidiene. Prin abordarea participativă voluntară se creează, în 
același timp, o stare de spirit și o atitudine benefică tuturor părților implicate.

Voluntariatul în sine, că se manifestă pe direcția de protecție a mediului (îndeosebi datorită 
schimbărilor climatice semnificative ivite în ultimii ani, cu repercursiuni dramatice la adresa 
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vieții), sau pe oricare altă direcție, se constituie, de fapt, într-o adevărată școală proprie de 
dezvoltare, intra și interumană, mentală, spirituală, socială și, în cel mai apropiat timp, 
economică.

Doresc să menționez aspectul că educația permanentă se „sprijină” pe formarea și dezvoltarea 
competențelor avansate (atât de necesare într-o societate democratică), cât și pe educația 
permanentă.

Responsabilizarea tinerilor față de dezvoltarea personală presupune implicarea lor în 
programe de educație pe tot parcursul existenței acestora.

Concluzionând, angrenarea tinerilor la nivelul societății, fie prin acțiuni de voluntariat,   fie 
prin implicare participativ - creatoare, se poate manifesta la nivelul comunității astfel:

- Participarea la simpozioane, seminarii de dezvoltare personală, sau științifice;
- Participarea la evenimente culturale, sportive, în calitate de simplu spectator, ori cu o 

contribuție personală;
- Participarea la acțiuni de binefacere (colectare de fonduri în scopuri umanitare, la realizarea 

de diverse construcții, inclusiv sociale, sau de reabilitare a lor ș.a.);
- Realizarea a diverselor lucrări de artă sau artizanat, oferite drept recompense acelor 

persoane cu dizabilități, sau cu rezultate deosebite în diverse ramuri de activitate.
Oricât ar încerca cineva să cuprindă în totalitate posibilele manifestări, inovativitatea, 

căutarea și găsirea de alte forme trebuie să se constituie într-o încercare perpetuă.
În final, în sensul unei sintetizări ale aspectelor prezentate, conștientizarea responsabilității 

față de propria noastră persoană poate fi exprimată precum o altă dimensiune, o dimensiune 
implicită, prin care se permite nuanțarea scopului, dezideratului responsabilizării tinerilor, 
atât în sfera publică, cât și în cea privată, în special față de muncă și de familie, în raport cu 
comunitatea și cu mediul, dar nu în ultimul rând, în raport cu societatea.

O societate sănătoasă este asigurată de înțelegerea și direcționarea corectă a unui tânăr 
către momentul când, la rându-i, va fi cel care va dispune regulile relației dintre un tânăr și 
societate.

Bibliografie:
-	 Legea nr.1/2011, Legea Educației Naționale;
-	 Ghid de bune practici în lucrul tinerilor voluntari cu copiii din instituţii;
-	 Internet;
-	 Alte surse.

Prof. Ing. Colpacci Corneliu
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D
efinirea violenței s-a dovedit a fi o încercare extrem de dificilă. Acest fapt 
se explică prin complexitatea fenomenului, dar și prin marea diversitate a 
formelor sale de manifestare. Nu în ultimul rând, dificultatea a apărut și din 
cauza asocierii și, uneori, chiar a confundării violenței cu agresivitatea. Spe-
cialiștii domeniului au făcut însă o serie de delimitări între cele două concep-
te, care se cuvin menționate. Termenul de agresivitate vine din latinescul ad-

gradior, care înseamnă “a merge către…”, și a evoluat apoi în agredire, ce semnifică  “ a merge 
către … cu un spirit belicos, cu tendința de ataca”. În sens etimologic, noțiunea de agresivitate 
trimite la o potențialitate individuală, la capacitatea de a înfrunta un obstacol, de a se confrun-
ta cu altul și a nu da înapoi în caz de dificultate. 

Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate, iarde 
câţiva ani şi în şcoală. Violenţa în şcoală este o realitate pe care n-o putem nega şi nici neglija. 
Lucrul cel mai important este să găsim metode eficiente de combatere a violenţei, de orice 
fel ar fi ea, pentru că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în contextul 
societăţii actuale. Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului că 
elevii sunt la o vârstă la care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate 
duce la un comportament violent.

Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă pot influenţa 
comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile văzute la televizor. 
Societatea românească trece printr-o criză din punctul de vedere al valorilor sociale. 

Violenţa este din păcate pentru mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar 
formele dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită, rating-ul. În mass-media se pune 
accentul pe ideea că nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în viaţă şi că 
succesul se măsoară în primul rând prin bani.

Aceste modele sunt perpetuate şi în familie, şi pe stradă, iar şcoala are puţine şanse de 
a schimba mentalitatea elevilor în condiţiile în care toate celelalte surse de informare spun 
contrariul. În acest context, a vorbi despre violența acolo unde ne așteptăm să găsim cele 
mai bune condiții pentru formarea și dezvoltarea armonioasa a personalității poate părea un 
fapt cel puţin neverosimil. În ultimii ani, violența în rândul minorilor a constituit subiectul a 
numeroase dezbateri mediatice.

Popescu Petruţa
Ghiţă-Florescu Maria Luiza

Violența în școală

R E F E R A T E  M E T O D I C E
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Aici e casa mea. Dincolo soarele şi grădină cu 
stupi. Voi treceţi pe drum, vă uitaţi printre gratii 
de poartă şi aşteptaţi să vorbesc. – De unde să 
încep?... 

(Către cititori, Lucian Blaga)

Pentru a ajunge la plăcerea lecturii în 
cazul celor care o resping sau nu o consideră 
o prioritate – seducţia, ca modalitate de 
atragere, este imperativ necesară. S-a schim-
bat conceptul de cultură generală, se schimbă 
rolul şcolii, slăbind în acelaşi timp şi factorul 
coercitiv în educaţie. Ca urmare apelăm la 
seducţie. 

Rolul bibliotecarului în această epocă 
a informatizării devine din ce în ce mai 
important. Acesta poate veni în ajutorul 
profesorului de limba română căutând so-
luţii pentru alte şi alte modalităţi pentru ca 
elevii să fie motivaţi să citească. Trezirea 
interesului elevilor pentru cunoaştere în 
general, dezvoltarea capacităţii de înţelegere, 
dezvoltarea vocabularului, crearea unui cadru 
propice discuţiilor despre lectură, formarea 
şi dezvoltarea capacităţilor de organizare, 
deprinderea de a citi opere care până 
atunci păreau inaccesibile sunt obiectivele 
principale ale bibliotecii.

Unul dintre scopurile oricărui bibliotecar şi 
al profesorului de limba şi literatura română 
este acela de a-i face pe elevi să citească, de 
a-i aduce în bibliotecă şi în sala de lectură, 
nu numai pentru a-şi procura bibliografia 
obligatorie, ci, în primul rând, pentru a citi 
de plăcere. 

Activităţile de lectură sunt o oportunitate de 
a face cunoscută biblioteca, serviciile oferite, 
volumele care există, noile apariţii, cât şi 
posibilitatea ca bibliotecarul să achiziţioneze 
unele volume care sunt cerute şi nu există în 
acel moment.

R E F E R A T E  M E T O D I C E

Modului de primire a cititorilor în bibliotecă 
trebuie să i se acorde atenţia cuvenită. Dacă 
vrem să avem cititori, trebuie să fim exigenţi 
în primul rând cu noi înşine, să acordăm 
atenţia cuvenită fiecărui elev, indiferent de 
vârstă. La intrarea în bibliotecă este necesară 
amenajarea unor rafturi cu noutăţi sau liste 
cu noile apariţii. Trebuie mizat pe curiozitatea 
elevilor. Uneori elevii citesc cu plăcere cărţi 
care nu le sunt impuse de programă, cărţi 
care sunt pe gustul lor. Se simte o oarecare 
distanţare faţă de autorii indicaţi la orele de 
limba şi literatura română, elevii preferând 
alte titluri. 

O modalitate de stimulare a elevilor spre 
lectură ar fi intertextualitatea: citirea unei 
opere literare care face trimitere la o altă operă 
literară. Iulia Kristeva ne spune că „orice text 

Strategii de stimulare  
a lecturii în bibliotecile școlare
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se construieşte ca un mozaic de citate, orice 
text este absorbirea şi transformarea unui alt 
text”. Ideea este, aşadar, că pentru înţelegerea 
unui text, mai trebuie citit şi altceva. Ion 
Vlad, în „Labirintul lecturii”, afirmă: „În fond, 
fiecare titlu şi fiecare scriitor pun în mişcare 
o lume de cărţi şi de cronici, de ecouri literare 
şi culturale”. 

Politica de achiziţie se schimbă. O dată 
cu schimbartea de paradigmă în ceea ce 
priveşte strategiile de predare-învăţare şi 
punerea accentului pe învăţarea centrată 
pe elev, schimbările intervin şi în procesul 
de achiziţie; dacă înainte se punea accentul 
pe completarea colecţiilor, acum accentul 
se pune pe cererile elevilor, preferinţele 
lor pentru lectură, lecturile obligatorii şi 
facultative, acestea constituind punctul de 
plecare în alcătuirea listei de achiziţie. 

Prezentarea de carte, făcută de elevi pentru 
colegii lor, este o modalitate prin care elevul 
care face prezentarea trece pentru puţin timp 
în locul profesorului, câştigă încredere, iar 
colegii, câteodată, primesc mai bine o carte 
recomandată de un coleg decât de profesor. 
Se lucrează în grupe de câte doi elevi, 

fiecare grupă primind o carte. Ei trebuie să-
şi imagineze că sunt pentru zece minute 
într-o librărie, să facă o prezentare a cărţii, să 
menţioneze dacă ar citi cartea respectivă, şi 
cărui elev din clasă i-ar recomanda cartea şi 
de ce. După această activitate, elevii din clasa 
respectivă împrumută din cărţile prezentate, 
fie că le-au fost recomandate de un coleg, fie 
că sunt interesaţi de subiectul cărţii. 

Cine găseşte, citeşte sau citeşte şi dă mai  
departe. Se aleg 5-10 cărţi, care se lasă în 
diferite locuri din şcoală (săli de clasă, 
cabinete). În cărţi se vor lăsa bileţele cu 
numărul de telefon şi numele persoanei din 
şcoală care răspunde de activitate. Elevul care 
găseşte o carte va suna la numărul de telefon 
sau va anunţa că a găsit cartea. Va trebui să o 
citească şi să o lase la rândul lui mai departe 
undeva.

Prin importanţa pe care o acordă lecturii 
în general, precum şi prin acest gen de 
activităţi, profesorul de limba şi literatura 
română va reuşi în timp să formeze la elevii 
săi deprinderea şi plăcerea de a citi.

Prof. Petrişor Raluca Gabriela
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Veronica Micle - un destin  
între poezie și iubire

Veronica Micle a fost una dintre primele poete ale românilor, publicând în prestigioasa 
revista „Convorbiri literare“ a Societații „Junimea“. Poeziile ei au încântat publicul prin 
simplitate, sinceritatea emoției și sensibilitatea faptului trăit, o poezie întoarsă spre interior, 
spre ceea ce simțea.

Versurile Veronicăi Micle și ale lui Eminescu, completate de confesiunile acesteia din 
„Albumul“ alcătuit de poetă si descoperit în 1889, la Mănăstirea Văratec, un „jurnal intim“, 
cum este apreciat de Augustin Z. N. Pop, pun în lumină personalitatea, psihologia autoarei 
și amănunte din viața acesteia. Biografia realizată de Octav Minar in 1905 vine să întregeasca 
imaginea poetei, să „tălmăceasca“ viața Veronicăi Micle și îngemănarea celor două destine, al 
său și al lui Mihai Eminescu, în plan artistic și uman. În această ediție, biografia autoarei este 
îmbogățită de imagini și nuanțată de unele adnotări, cuprinzând rodul cercetărilor de istorie 
literară realizate în deceniile care au urmat.

Cei doi poeți se întâlnesc într-un dialog al iubirii, într-o îngemănare care s-a prelungit în 
eternitate, dovadă că dincolo de admirația și atracția reciprocă, existau afinitați afective, de 
cultură, de viată, care i-au legat pentru totdeauna într-una dintre cele mai frumoase povești 
de iubire, chiar dacă aceasta nu s-a împlinit în plan uman printr-o căsătorie. Veronica Micle 
şi Mihai Eminescu îşi spuneau, în scrisori, „stimată doamnă şi respectata mea amică“, „unică 
mireasă“, „Eminul meu iubit“ sau „băiet iubit şi drăgălaş“.

Pe 22 aprilie 2020, s-au împlinit 170 de ani de la naşterea Veronicăi Micle, cea care avea să 
devină muza lui Mihai Eminescu, cele mai frumoase poezii ale acestuia fiind create după ce 
a cunoscut-o. Criticii au scris că iubirea dintre cei doi, mult timp platonică, poate fi trecută 
între iubirile celebre ale lumii, cum au fost Dante şi Beatrice Portinari, Goethe şi Charlotta sau 
Romeo şi Julieta.  Destinul a făcut ca să se nască în acelaşi an, Veronica la 22 aprilie 1850, iar 
Eminescu pe 15 ianuarie şi scurtele lor vieţi să se sfârşească în 1889, pe 3 august, respectiv 15 
iunie. 

Foarte multe din poeziile lui Eminescu sunt inspirate de muza lui, Veronica,  aceea „floarea 
albastră”, „floare albă de cireş”, „liană”, ”atât de fragedă”,  „copilul cu păr bălai”.

Poezia lui Eminescu este pătrunsă de dragostea pentru  Veronica Micle. Într-o scrisoare din 
1882, Eminescu îi scria: „Tu ai fost şi eşti viaţa mea, cu tine s-a început şi s-a încheiat şi dacă nu 
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trăiesc pentru a gândi măcar la tine, nu am la ce trăi…Nu voi iubi niciodată altă femeie şi tu rămâi 
în mintea mea şi în sufletul meu ceea ce ai fost totdeauna: visul de aur al vieţii mele, singura mea 
aspiraţie, şi viaţa cu tine, singura mea speranţă.”

Şi Veronica i-a închinat frumoase şi delicate versuri. Primul exemplar al volumului de 
„Poezii” i l-a trimis lui Eminescu, cu dedicaţia: “Scumpului meu Mihai Eminescu, ca o mărturisire 
de neştearsă dragoste, Bucureşti, 6 februarie 1887”. Eminescu era încântat de acest volum: „Cartea 
ei e veşnic nouă pentru mine…Ce frumoase versuri întâlneşti în cărticica asta. Citeşte-le şi o să vezi 
câtă dreptate am!”. În poezia „ De-ai ști” Veronica Micle  mărturisea:

“De-ai ști, iubite, cât de mult
Mi-i dor ca glasul tău s-ascult,
Ai veni pe-aripi de vânt
Și mi-ai spune un cuvânt.
Vorba fie rea sau bună,
Am vorbi-o împreună,
M-ai vedea, eu te-aș privi,
Vorbele s-ar înmulți.
Tu mi-ai spune una mie,
Eu ți-aș spune multe ție
Făr-de rost și chibzuire,
Însă toate de iubire.”

Veronica a avut două roluri în relaţia ei cu Eminescu: cea a femeii egală în iubire cu bărbatul 
şi cea a poetei subalterne marii poezii eminesciene:

 “Vârful nalt al piramidei ochiul meu abia-l atinge…
Lâng-acest colos de piatră vezi tu cât de mică sunt
Astfel tu ‘n a cărui minte universul se răsfrânge,
Al tău geniu peste veacuri rămâne-va pe pământ.
 
Şi doreşti a mea iubire… prin iubire pân‘ la tine
Să ajung şi a mea soartă azi de soarta ta s-o leg,
Cum să fac! Când eu micimea îmi cunosc atât de bine,
Când măreaţa ta fiinţă poate nici n-o înţeleg.
 
Geniul tău, planează-n lume! Lasă-mă în prada sorţii  
Şi numai din depărtare când şi când să te privesc,
Martora măririi tale să fiu pân‘ la pragul morţii
Şi ca pe-o minune ‘n taină să te-ador, să te slăvesc.”

Sunt versuri pline de adoraţie, sunt versuri în care impresionează conştiinţa genialităţii 
poetului iubit. Când Eminescu se îmbolnăveşte în 1883, Veronica spune:

 „Să pot întinde mâna s-o pun pe fruntea ta
Încetul la o parte şuviţele le-aş da,
Senină să rămâie, curată ca un crin,
Icoană de iubire la care să mă-nchin”

În ziua în care Mihai Eminescu se stingea, Veronica Micle îi scria ultimul poem, cu atâta 
dragoste, cu atâta tristeţe, dăruindu-i parcă ultimele versuri, neştiindu-i plecarea şi nesperând 
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vreodată găsirea lui. Într-o scrisoare adresată prietenei sale Smaranda Andronescu-Gârbea, 
Veronica Micle îi spunea: „Prin o fatală coincidenţă, tocmai în ziua când el murise, eu, fără 
să ştiu, am scris versuri pe tema: „Ce n-ar da un mort din groapă”şi pe care le-am şi publicat 
în România; gândeşte-te, de un an de zile n-am făcut un vers cât de infim şi în ziua aceea, 
m-au cuprins un fel de friguri, şi în 20 de minute poema a fost făcută”. Chiar în clipa în care 
Eminescu se stingea, fără să ştie de moartea poetului, Veronica Micle scrie poezia:

„Raze de lună – Lui”
„Ce n-ar da un mort în groapă pentr-un răsărit de lună!”
Ai zis tu, şi eu atuncea, când pe-a dorului aripe
Duşi de-al iubirei farmec, – privind cerul împreună –
Noi visam eternitate în durata unei clipe.”

„A fost un caracter ferm şi o inteligenţă ieşită din comun. Ea a rămas singura prietenă devotată 
lui Eminescu, a înfruntat invectivele unei mentalităţi putrede, l-a încurajat în deznădejdea 
ucigătoare, când el încă scria şi după ce s-a îmbolnăvit“. Veronica avea să sfârşească în scurt 
timp de la moartea lui Eminescu, pe 3 august. A fost înmormântată în cimitirul de lângă 
mănăstire, pe cruce fiind scrise câteva versuri de-ale sale: „Şi pulbere, ţărână de tine s-a alege,/ 
Căci asta e a lumii nestrămutată lege,/ Nimicul te aduce, nimica te reia,/ Nimic din tine-n urmă 
nu va mai rămânea“.

Prof. Crețan Mihaela
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Dreptul de autor
Siguranța pe Internet

P
e Internet găsim informații sau aplicații software care sunt în domeniul public 
(pot fi folosite în mod liber, fără a cere permisiunea autorului documentului sau 
aplicației) și informații/aplicații care necesită permisiunea autorului pentru a 
fi folosite (copiate, tipărite, distribuite etc). Aceste materiale sunt marcate cu 
simbolul © ( drept de autor sau copyright). Programele existente pe Internet pot 
fi: 

-	 freeware –  sisteme de operare sau aplicații oferite gratuit pe Internet
-	 shareware – sisteme de operare sau aplicații care poate fi testate gratuit înainte de a fi 

cumpărate. 
-	 software cu licență – sisteme de operare sau aplicații care trebuiesc cumpărate înainte 

de a fi utilizate. Dreptul de folosire în mod legal a unui program se numește licență. 
De exemplu, pe calculatoarele dintr-un laborator școlar de informatică există instalate atât 

software de tip freeware, cât și software cu licență. 

Știați că? 
În România, începând cu anul 2008, în fiecare an, în luna februarie este marcată “Ziua 

siguranței pe Internet”, având ca scop promovarea folosirii cât mai sigur și mai responsabil a 
tot ce înseamnă Internet. 

Pentru siguranța pe Internet, trebuie să ținem cont de următoarele aspecte: 
-	 să folosim o parolă de acces la calculator/telefon/tabletă;
-	 să folosim un sistem de operare cu licență, care atestă achiziționarea software-ului și 

ne oferă facilități precum accesul gratuit la actualizări/îmbunătățiri (update-uri) ale 
software-ului licențiat; 

-	 să folosim o aplicație de tip antivirus pentru protejarea informațiilor din computer 
împotriva virușilor informatici;

-	 să evităm trimiterea de date confidențiale prin intermendiul Internetului (CNP, parole, 
coduri PIN etc.); 

-	 să ne deconectăm din contul de utilizator de fiecare dată când termină o sesiune 
de navigare pe Internet sau folosim o aplicație ce necesită autentificare cu nume de 
utilizator și parolă; 

-	 în situația în care browser-ul ne va cere să memoreze numele de utilizator și parola 
pentru un site web, să selectăm întotdeauna optiunea NU, altfel orice persoană care va 
folosi ulterior același calculator va putea accesa contul  de pe respectivul site web;

-	 să nu acceptăm invitații online de la persoane necunoscute;
-	 să nu descărcăm aplicații gratuite care provin din 

surse necunoscute;
-	 atunci când avem date importante pe calculator, 

să facem întotdeauna o copie a acestora pe un 
dispozitiv de memorare externă (memory stick, 
hard disk, CD/DVD);

-	 atunci când dorim să cumpărăm un produs online 
(de exemplu o carte), să avem grijă la modalitatea de 
plată și să verificăm dacă site-ul este securizat.

Prof. Profeanu Sanda.
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E
ducația financiară este o necesitate pentru tineri chiar dacă aleg să utilizeze 
sau nu produse și servicii bancare. Banii sunt importanți, iar rostul și valoarea 
trebuie explicate copiilor încă de la vârsta preșcolară. Este important ca aceștia 
să aibe cultură financiară, să prețuiască banii, să știe să-i cheltuiască și să-i 
investească. 

Gestionarea bugetului personal

Pentru claritate, într-o parte asezăm veniturile și în cealaltă parte toate cheltuielile/plățile 
efectuate în ultima lună sau în ultimele două sau trei luni. Acest pas va ajuta să înțelegem pe 
ce se duc banii și să stabim gestionarea cheltuielilor.

Cheltuielile se împart în trei categorii:
a) cheltuieli fixe care trebuie plătite pentru a evita penalizările și aici incluzi întreținerea, 

electricitate, salubritate, telefonie, rata la credit etc.
b) cheltuieli flexibile: bugetul pentru alimentație, vestimentație, produsele pentru uz 

personal, vacanțele etc.
c) cheltuieli cu impozitul la casă/teren precum și  asigurările acestora. Acestea trebuie 

plătite, de regulă, anual pentru a preîntâmpina penalități, dobânzi penalizatoare.

Este bine de știut/reținut ca:
*  Înainte de a apela la un credit pentru bunuri de folosință îndelungată (termen lung) este 

bine ca o bună parte din suma necesară să fie economisită în prealabil.
* Ca să economisești bani pentru plata anticipată a creditului sau pentru o mașină nouă, 

rezistă tentației de a cumpăra lucruri care nu-ți folosesc.
* Dacă primești bonusuri /prime, de preferat o parte sa fie economisită.
* Verifică disponibilittile  în numerar sau soldul contului tău,  prin ATM sau internet/mobile 

banking.

Educația financiară

R E F E R A T E  M E T O D I C E
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* Când ai disponibilităţi financiare suplimentare, poţi depune banii într-un cont/depozit. 
Reziști tentației de a cheltui și îi protejezi și de eventuale evenimente neplăcute. Depozitele și 
certificatele de depozit sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare până la 
100.000 de euro, echivalent în lei, pentru fiecare deponent garantat /bancă.

*  Înainte să decizi plata în avans a creditului, solicită băncii un calcul al sumei totale de 
plată, inclusiv a costurilor aferente acestei operațiuni.

* Dacă vrei un împrumut, analizează-ți situația financiară să vezi dacă îți poți permite un 
credit .

* Citește cu atenție în contractul de credit termenii și condițiile de acordare a împrumutului. 
Este obligația ta să citești contractul înainte să-l semnezi. În momentul în care l-ai semnat ești 
responsabil de obligațiile din contract.

*  Poți avea acces la un credit, dar trebuie să ai în vedere riscurile. Dacă creditul este cu dobândă 
variabilă există riscul de dobândă, iar dacă este în altă monedă decât cea națională(euro, dolari 
etc)și tu ești plătit în lei atunci există și riscul valutar/diferența . Când faci bugetul ia în calcul 
că rata ta poate să crească.

* Dacă ai luat credit când indicii EURIBOR sau ROBOR  din contractul tău cu dobândă 
variabilă erau la minim istoric, atunci așteaptă-te ca rata să-ți crească.

* Dacă întâmpini dificultăţi în achitarea ratelor de credit sau te confrunți cu alte probleme 
financiare, adresează-te imediat băncii pentru a identifica împreună soluții.

* Cu cât împrumutul se face pe termen mai lung, cu atât suma finală de plată (peste creditul 
primit) va fi exponențial mai mare. În plus, termene mai lungi înseamnă riscuri asumate mai 
mari.

* Dacă ai nevoie să retragi bani, din punct de vedere al costurilor, cel mai indicat este să 
utilizezi ATM-urile băncii care a emis cardul.

* Află avantajele și evită toate riscurile documentându-te.

Deficitul de capital apare ca urmare a unui comportament invers: indivizii preferă să 
consume mai degrabă acum decât mai târziu. Economisirea apare pe fondul sacrificării/
amânării pe mai târziu a consumului prezent. Cum prezentul este cert și viitorul este incert 
întotdeauna, alocarea resurselor financiare între cei care preferă să amâne consumul și cei 
care preferă să consume mai mult în prezent nu se poate face niciodată gratuit. Capitalul, 
care face obiectul tranzacțiilor în sistemul financiar – bancar, este rezultatul acestui proces de 
economisire. Niciodată nu va fi alocat fără a avea asociat o dobândă (în diferite forme ale ei).

Bibliografie: 
Manualul Practic pentu Utilizatorul de Servicii Financiare, Editura AGIR

Economist, Teodorescu Iulia
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N 
owadays language teachers are being urged 
to make culture a part of their language 
lessons. More and more learners of English, 
especially those at the intermediate and 
advanced levels, are being offered courses 
that are directly concerned with the 

culture of Britain or the US. These courses vary widely 
with respect to what is taught in the name of ‚culture’ and 
how the cultural information is presented. Some teachers emphasize the ‚big C’ elements of 
British and American culture - the fine arts, literature and history, institutions, etc. Others 
emphasize the ‚little c’ elements of British and American life - the sociological behaviour of 
the people in those societies. Some emphasize the observable verbal and non-verbal patterns 
of communication - who says what to whom, as well as how, when and where they say it, and 
under what circumstances. Still other teachers focus on the values and attitudes displayed by 
British and American people. 

The study of British and American life and institutions has for a long time been a traditional 
part of school curricula in Europe and North America. For this reason, ‚big C’ culture has 
benefited from a clearly identified curriculum and a wide variety of related teaching materials. 
On the other hand, the culturally influenced behaviour patterns that make up ‚little c’ culture 
have often been treated in an anecdotal or peripheral way, depending largely on the interest 
and awareness of teachers and students.

The situation is changing, however. Among the more recently published language 
teaching texts and materials are many that focus on cultural behaviour and the role it plays 
in communication. Rather than presenting English in isolation, such materials encourage 
students to make and share cross-cultural comparisons and to learn about British and American 
behaviour and customs as they practise and improve their English language skills. 

Materials and approach
The areas of culture that a teacher chooses to emphasize will of course depend on the 

goals and needs of the students. However, no matter what area of culture teachers choose to 
emphasize - high art, popular culture, behaviour, or values and attitudes - culture learning will 
be more effective if it is clearly identified and systematically treated as a regular feature of the 
language lesson.

The resources available for culture teaching are many. Besides the Oxford Guide to British 
and American Culture, they include regular language course textbooks (especially those that 
contain visual materials such as photographs of English speakers engaged in natural activities, 
or readings of original texts), videos and satellite TV programmes, radio broadcasts and 
recordings, magazine and newspaper articles, brochures, and all kinds of realia from Barbie 
dolls to Barclaycards. 

However, effective use of such materials requires careful planning. Little cultural awareness 
will result from merely displaying a cultural artefact in the classroom, or by simply pointing 
out that ‚British people do this’ or ‚Americans do that’. Teachers will find it more effective to 

Teaching Culture  
in the language classroom

R E F E R A T E  M E T O D I C E
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use a task-orientated approach in which students are given opportunities to interact with or 
react to elements of the target language culture and compare them with the corresponding 
elements of their own culture. Such a task-orientated, cross-cultural approach is characterized 
by learning activities in which students: 

•	 work together in pairs or small groups to gather precise bits of information;
•	 share and discuss what they have discovered in order to form a more complete picture;
•	 interpret the information within the context of British or American culture and in 

contrast with their own culture.

Use of a culturally related experience
Teachers will find it is most effective to employ an experiential component - a culturally 

related experience - as a starting point of an activity. The experiential stage need not be very 
long. Relatively short experiences in which students come up with manageable amounts of 
data will make it easier to keep discussions on track. 

Experiences may be varied. They include interactive group tasks in which students work 
together and do something with some pieces of realia (e.g. examine a group of British cartoons 
and group them according to the subject matter of the humour, or study a group of US postage 
stamps and draw up a list of things they reveal about the country and its people), but they 
also include tasks that can be carried out individually (e.g. listening to a lecture, reading a 
magazine article, completing a questionnaire, or writing a report). Any of these culturally 
related experiences can serve as a starting point as long as students are given a chance to react 
to and reflect on the material at some point. 

Processing the experience
Processing the experience is as important as the experience itself, and discussion is a primary 

component of the processing stage. Once students have had a chance to react to and reflect 
on the experience, they are guided to get together in groups to share and talk about what they 
have discovered. Questions of the following type may be helpful at this point: 

•	 What did you learn about British/American culture from this experience?
•	 What did you learn about your own culture?
•	 What did you learn about yourself?
•	 What other things might this experience relate to?

Whether using the type of activities described in this handbook or those from a coursebook, 
the educational goal is to provide students with a culture learning experience. Because so much 
cultural input is perceived on a subconscious level, conscious examination of cultural events 
or thoughtful reflection on one’s own behaviour and values cannot be guaranteed. Teachers 
usually have to structure their lessons for such deliberate culture learning and self-reflection 
to take place. If teachers carefully choose and plan classroom activities so that they proceed 
from experience through the processing phases, culture learning is more likely to take place. 

References :
1 Bowen, T & Marks, J (1994) Inside Teaching. Options for English language teachers, Macmillan 
Heinemann
2. Grigoroiu, G (2000), An English Language Teaching Reader,Tipografia Universitatii din 
Craiova
3. Harmer, J (2005) The practice of English Language Teaching ,Longman
4. www. teachingenglish. org. uk

Prof. Marcu Daniela Elena
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„Dacă îi vorbești unui om în limba pe care o 
înțelege, vei ajunge la mintea lui. Dacă îi vorbești 
în limba sa, vei ajunge la inima lui”

(Nelson Mandela)

„Este imposibil ca elevii să înveţe ceva cât 
timp gândurile lor sunt robite şi tulburate de 
vreo patimă. Întretineţi-i deci într-o stare de 
spirit dacă vreţi să vă primească învăţăturile. 
Este tot atât de imposibil să imprimi un 
caracter frumos şi armonios într-un suflet 
care tremură, pe cât este de greu să tragi linii 
frumoase şi drepte pe o hârtie care se mişcă.” 
(John Locke - “Some Thoughts Concerning 
Education”)

Cea mai bună metodă de învățare a unei 
limbi straine este de a-i asculta pe vorbitorii 
nativi în timp ce poartă o conversație, 
indiferent dacă înțelegem vreun cuvânt sau 
vreo frază. Metodele de învățare care au la 
bază muzicalitatea unei limbi sunt cele mai 
sigure pentru ca la nivel cerebral ele își creează 
propriile structuri specifice, informează Daily 
Mail.” Pare o banalitate, dar simpla ascultare, 
fără înțelegerea sensului cuvintelor, este 
foarte importantă pentru învățarea rapidă 
a unei limbi straine”, a spus profesorul Paul 
Sulzberger, care a realizat un studiu în acest 
sens. El a explicat abilitatea oamenilor de a 
învăța noi cuvinte prin ascultarea anumitor 
combinații de sunete din care sunt ele formate.

Mai mult, învățarea unei limbi straine nu 
trebuie să ridice probleme nimănui pentru 
că orice om învață în permanență cuvinte noi 
din limba nativă.

Sulzberger a spus că metoda clasică de 
învățare, prin scriere și citire de texte timp de 
o oră în fiecare zi nu este cea mai indicată. 
În schimb, ascultarea mai multor emisiuni 
preferate la radio, într-o limba necunoscută, 
poate reprezenta soluția învățării rapide.

R E F E R A T E  M E T O D I C E

Demersul educativ în ceea ce priveşte 
studiul limbilor străine se bazează pe metode 
comunicative. Scopul acestora este de a 
favoriza comunicarea elevilor între ei sau cu 
profesorii. În acest sens, are ca fundament 
actele de vorbire (a se prezenta, a cere o 
informaţie, a da un sfat...). Nu se mai învaţă, 
de exemplu, imperativul pentru a învăţa 
imperativul, ci pentru a ajuta la a da ordine. 
Acest demers,  pune accentul, înainte de toate, 
pe utilizarea documentelor autentice, pentru 
a-l ajuta pe elev să poată comunica rapid cât 
mai „natural” posibil în limba de comunicare 
(adică el nu va mai vorbi precum o „carte”). 

Acest demers are anumite limite, cu 
precădere mai mult axate pentru oral decât 
pentru scris. De aceea, învăţarea limbilor 
străine se desfăşoară pe cele patru competenţe: 
înţelegerea mesajului oral, producerea me-
sajului oral, înţelegerea mesajului scris, 
producerea de mesaje scrise. În termeni 
generali, metoda este cea care conturează 
întregul demers de proiectare şi realizare a 
acţiunii evaluative,de la stabilirea obiectivelor 
de evaluare şi până la construirea şi aplicarea 
instrumentelor de evaluare prin care inten-
ţionăm să obţinem informaţiile necesare şi 
relevante pentru scopurile propuse.

În ceea ce priveşte metodele moderne 
de predare,acestea asigură o alternativă la  
formulele tradiţionale oferind alte opţiuni 
metodologice şi instrumentale care îmbo-
găţesc practica evaluativă.

În cadrul procesului de învăţare activitatea 
de predare,învăţare şi evaluare se realizează 
cu ajutorul unor elemente importante care 
se află în strânsă legătură, asigurând astfel 
o desfăşurare coerentă şi benefică a acestor 
procese. 

La orele de limbi straine este bine venită 
utilizarea metodelor moderne însoțite de 
înregistrări audio-video, în special în predarea 

Metoda comunicativă  
în predarea limbilor străine
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orelor de ascultare, iar învățarea propriu-zisă 
se realizează în mediul cel mai potrivit: lumea 
reală , situații socio-culturale concrete, viața 
cotidiană. În mod automat elevul se adaptează 
limbajului actual, își diversifică cunoștințele 
de lexic, se obișnuiește cu pronunția.

Folosirea mijloacelor audio-vizuale trebuie 
facută cu moderație, gradat pentru a nu 
plictisi elevii , care au probleme de înțelegere 
a limbii, dar și pentru a nu tranforma o oră de 
clasă într-o sală de cinema.

Învățarea cu ajutorul suporturilor audio-
vizuale, oferă atât elevului cât și profesorului 
de limbi straine, o gamă de activități care, 
atunci cand sunt planificate cu atentie, ca 
parte integrantă a procesului pedagogic, îl 
vor ajuta pe elev să învețe limba. 

În acest sens, ar trebui sa avem  mai 
multă libertate în alegerea materialelor de  
lucru și să nu urmăm strict un anumit 
tipar. Astfel, ar trebui sa ne axăm mai mult 
pe activități de speaking (comunicare) și 
listening (ascultare), deoarece, în viața de zi 
cu zi, petrecem mult mai mult timp vorbind 
și ascultând decat scriind și citind. De aceea 
este foarte important să valorificam din ce in 
ce mai mult materialele oferite de internet, 
filmulețele englezești care constituie exemple 

de limba autentică, melodiile în limba engleză 
din topul preferințelor elevilor și să oferim 
acestora ocazii de a se exprima liber, de a-și 
dezvolta creativitatea, fară să le taxam orice 
greșeală, acest lucru putând duce la o posibilă 
inhibare a lor. Pe tot parcursul procesului 
de învățământ se urmărește îmbogățirea 
vocabularului, îmbunătățirea pronunției prin 
activități de ascultare dar și prin prezentarea 
unor filmulețe cu aspecte din viața si cultura 
britanică, în predarea limbii engleze.

Competențele specifice în receptarea me-
sajului oral sunt: desprinderea sensului 
global al unui mesaj articulat clar, emis cu 
o viteza normală; identificarea elementelor 
cheie dintr-un discurs standard pe subiecte 
familiare; înțelegerea unor instrucțiuni 
verbale; identificarea și înțelegerea unor 
informații specifice dintr-un mesaj audiat; 
înțelegerea unor instrucțiuni detaliate prin 
executarea lor; identificarea elementelor 
cheie, dintr-un mesaj rostit în limbaj standard, 
cu viteză normală; recunoașterea orgănizării 
logice a componentelor unui mesaj audiat; 
identificarea tipului de relație dintre inter-
locutori într-o conversație.

Prof. Vîntu Mădălina Iulia
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1. The English language is one of the most widely spoken languages. Did you know that 
about 1 billion people around the world speak English? It’s the most global language in 
the world.
2. The Scottish national animal is the Unicorn. Why a creature that doesn’t even exist? 
It appears that according to Scottish mythology, the Unicorn is the natural enemy of 
the Lion, the symbol that the English royal family adopted for itself.
3.  Queen Elizabeth ascended the throne in 1953 and in 2015 her excellence became the 
longest reigning Queen in the world
4. The British passport is issued in the name of the Queen. As such, her excellence 
doesn’t need to possess one. The Queen has visited over 100 different countries and not 
a single time has made it with a passport.
5.  Winston Churchill was terrible at school, except in English composition and history. 
In fact, he failed twice at the entrance exams for the Royal Military College, before 
going on to become one of Britain’s most famous Prime Ministers!
6. Margaret Thatcher was the first woman ever elected as the Prime Minister of UK. At 
the same time, she’s known as the longest servant as a PM of UK.
7. You can drive from England to France via an underwater tunnel. England might be 
an island, but it’s connected to the mainland Europe and France via an underwater 
tunnel. It connects the city of Dover (England) and Calais (France). The distance 
between the two countries is 50.45 kilometers.
8. The symbol £ is used to denote the pound sterling. The symbol came from the Latin 
alphabet ‘L’ which stands for Libra- the Latin for pound.

How many of these facts did you know beforehand?

Prof. Osiac-Nedelea Carmen-Maria

8 INTERESTING FACTS 
ABOUT THE 
UNITED KINDOM

R E F E R A T E  M E T O D I C E
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Mașinile cu pedale pentru copii ți-au furat cu siguranță ochii în copilărie, chiar dacă nu ai 
apucat, poate, să te bucuri de una aflată în proprietatea ta. Dar cum ar fi să ai una în care să 
pedalezi și acum în drum spre birou sau  măcar duminica prin parc? După ce te-ai obișnui cu 
privirile curioșilor, ai simți că ți-ai îndeplinit un vis, chiar dacă ai fi tot timpul conștient că 
semeni cu Fred Flinstone plecat la plimbare prin Bedrock… 

Omul a încercat constant de-a lungul istoriei să își ușureze traiul prin fel și fel de mijloace. 
Inventiv din cale afară, acesta s-a aflat într-o continuă dezvoltare și inovare. Un punct esențial pe 
care l-a urmărit a fost facilitarea deplasării. Una dintre invențiile ce au stat la baza unei dezvoltări 
a transportului în armonie cu mediul a fost bicicleta. În 1817, prima bicicletă realizată integral 
din lemn era privită cu suspiciune. Totuși, era un pas înainte față de vehiculele ce utilizau 
până la acel moment forța aburilor sau tracțiunea animală. Bill Strickland spunea despre 
bicicletă că „este cea mai eficientă mașină creată vreodată: convertind caloriile în benzină, o 
bicicletă funcționează echivalentul a 3000 de mile folosind un singur galon de combustibil”. 
Desigur că această comparație este puțin forțată, însă surprinde 2 dintre beneficiile majore 
ale bicicletei: consumul redus de combustibil și întreținerea sănătății corporale. Totuși, una 
dintre caracteristicile noii invenții care nu satisfăcea omul era viteza de deplasare. Dovadă că, 
după aproape 100 de ani, a apărut prima mașină ce avea la bază motorul cu ardere internă. 
Astfel, omul a reușit să dezvolte un nou mijloc de transport care rezolva problema vitezei. 
Chiar și așa, odată cu trecerea timpului, au început să apară probleme și critici dure la adresa 
automobilelor. Cele mai aprigi astfel de critici au fost aduse din cauza supradezvoltării 
industriei și suprapopulării planetei. A început să se dezvolte un „război rece” între adepții 
bicicletei și cei care preferau mașina. Conflictul a crescut în intensitate și a escaladat înspre 
evenimente mai mult sau mai puțin violente. De asemenea, acest „război” este foarte întâlnit 

Automobilul sau bicicleta?

R E F E R A T E  M E T O D I C E
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în special în marile aglomerații urbane, unde mediul a început să fie sufocat.  Inevitabil, 
producătorii de mașini trebuiau să găsească o soluție la consumul ridicat de combustibil 
și efectele pe care utilizarea automobilelor în exces le aveau asupra mediului înconjurător. 
Astfel, au apărut primele mașini hibrid care încercau să rezolve această problemă. Toyota, 
un pionier în domeniu, a început să dezvolte tehnologii care au adus pe piață modele precum 
Prius, Yaris Hybrid și Auris Hybrid. Aceste modele au oferit aceleași performanțe ce oferă o 
experiență unică la volan, însă reducând considerabil consumul de combustibil și, implicit, al 
noxelor emanate în atmosferă.

Desigur că inovațiile nu se opresc aici, mulți producători înțelegând importanța armonizării 
activitățiilor de producție cu mediul și au început să calce pe urmele pe care Toyota a pășit 
pentru prima dată în urmă cu peste 15 ani. Astfel, prevăd un viitor (nu foarte îndepărtat) în 
care inovația poate face ca automobilele să răspundă nevoilor în schimbare ale omenirii, însă 
fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea și mai ales urmărirea unei inovații în 
perfectă armonie cu mediul înconjurător.

Așadar, „războiul rece” a luat sfârșit odată cu dărâmarea zidului ce separa automobilele 
clasice de mijloacele de transport construite în armonie cu mediul. Acum conflictul este de 
domeniul trecutului și ține doar de noi ca inovațiile viitoare să urmărească același trend actual: 
colaborarea armonioasă între tehnologia inovatoare și mediu.

Prof. ing. Lupescu Ileana
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D I V E R T I S M E N T

Elev: Chiriță Ion Liviu 
Clasa a X - a D

Tu mereu m-ai îngrijit,
La bine și la greu,
Și mult eu te-am iubit,
În fiecare zi, mereu.

Am vrut să-ți culeg o floare,
Un frumos trandafir,
Și să înot adânc în mare,
Ca să-ți iau un safir.

Tu ești o ființă minunată,
În ajutor te chem îndată,
Și dacă o să mă rănesc,
Eu mereu acolo te găsesc.

De ziua ta, mămico,
Eu bucurie îți doresc,
Și chiar de știi sau nu, mămico,
Eu mereu o să te iubesc!

Ziua mamei
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Iubirea

D I V E R T I S M E N T

Elev: „Andrescu”

Rostesc și eu acest cuvânt
Fără să știu ce-nseamnă 
Și mă gândesc la taina lui 
Având un pic de teamă

Și când mă-ntreabă cineva
Ceva despre iubire 
Caut intens în mintea mea 
Sensul și-a ei menire

Să vă explic ce-nseamnă
Eu n-aș putea deloc acum
O simt așa...ca pe un foc de armă
Sau ca pe-un răsunet slab de tun.

Ca să-l explic nu sunt cuvinte.
Iubirea n-are definire,
Dar cred că nimeni nu o simte
Așa intens și sincer ca și mine.
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D I V E R T I S M E N T

Elev: Nijloveanu Monica Ana-Maria
Clasa a X - a D 

Primăvara ce-a sosit, 
Pe toți ne-a înveselit. 
Începe cu o rază de soare, 
Precum o simplă alinare. 
Ea ne aduce bucurii, 
Floricele, mii și mii. 
Pe oriunde ai păși  
Un minunat paradis ai zări. 
Un ghiocel frumos răsare,  
Si se vede din depărtare. 
E atât de micuț…
Și atât de drăguț! 
O simplă floare, 
Îți umple inima de culoare. 
Totul ia amploare: 
Păsări, care mai de care, 
Încă din zori, zboară agale 
Să ne vestească în grabă mare, 
Despre primăvara așteptată, 
După o iarnă derutată. 
Ciripitul de dimineață 
Ne aduce  zâmbet pe față, 
Un zâmbet minunat  
Scăldat de soarele-mpărat.
Primăvară cu prestanță,
Vii și pleci cu eleganță,
Dai speranță, dinamism, 
Bucurie, optimism!

Primăvară dragă
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A JOKE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY
100 JOKES TO MAKE YOU LAUGH EVERY DAY

Elev: MARINESCU IONUȚ, clasa a XI-a A 
Profesor coordonator VÎNTU MĂDĂLINA

Day 1 Q: What do you get when you throw a lot of books into the ocean? A: A title wave. 
Day 2 Q: What has four wheels and flies? A: A trash truck.
Day 3 Q: Why couldn’t the bicycle stand up? A: Because it was two tired.
Day 4 Q: What do you call a boomerang that doesn’t come back? A: A stick.
Day 5 Q: Why did the man take his clock to the vet? A: Because it had ticks.
Day 6 Q: What did the mouse say to the other mouse when he tried to steal his cheese? A: That’s 
nacho cheese.
Day 7 Q: Which is faster, heat or cold? A: Heat, because you can catch a cold. 
Day 8 Q: Why did the chicken go to jail? A: Because he was using fowl language. 
Day 9 Q: What has two legs but can’t walk? A: A pair of pants.
Day 10 Q: Why was the math book always worried? A: Because it had so many problems.
Day 11 Q: Which school supply is king of the classroom? A: The ruler.
Day 12 Q: Which vegetable should you never invite on a boat trip? A: A leek.
Day 13 Q: How did Benjamin Franklin feel when he discovered electricity? A: He was shocked. 
Day 14 Q: Why did the horse chew with his mouth open? A: Because he had bad stable manners. 
Day 15 Q: What’s a tornado’s favorite game to play? A: Twister.
Day 16 Q: What do you give a sick lemon? A: Lemon-aid. 
Day 17 Q: Why couldn’t the pirate play cards? A: Because he was always on the deck. 
Day 18 Q: Where do polar bears vote? A: At the North Pole. 
Day 19 Q: What’s a ghost’s favorite fruit? A: Boo-berries.
Day 20 Q: Why did the robber take a shower? A: Because he wanted to make a clean getaway. Day 21 
Q: What did the mayonnaise say when the refrigerator was opened? A: Close the door! I’m dressing!
Day 22 Q: What do you call a shoe made from a banana? A: A slipper. 
Day 23 Q: What did the apple tree say to the farmer? A: Stop picking 
on me! 
Day 24 Q: Why are there fences around cemeteries? A: Because 
people are dying to get in. 
Day 25 Q: Where do cows go on the weekend? A: To the moo-vies.
Day 26 Q: Why did the pony get detention? A: Because he was 
horsing around. 

D I V E R T I S M E N T
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Day 27 Q: What lights up a stadium? A: A soccer match. 
Day 28 Q: What’s bigger than an elephant, but doesn’t weigh anything? A: His shadow. 
Day 29 Q: Why did the teacher have to wear sunglasses? A: Because her students were so bright.
Day 30 Q: Which bus crossed the ocean? A: Columbus. 
Day 31 Q: What do you call a pig that does karate? A: A pork chop. 
Day 32 Q: Why was six afraid of seven? A: Because seven eight nine. 
Day 33 Q: What do you call a fish with no eye? A: A fsh. 
Day 34 Q: What do gymnasts, acrobats, and bananas all have in common? A: They can all do splits. 
Day 35 Q: What’s a frog’s favorite game? A: Hopscotch.
Day 36 Q: What dies but never lives? A: A battery.
Day 37 Q: What day of the week does the potato look forward to the least? A: Fry-day.
Day 38 Q: What do you call a seagull that flies over the bay? A: A bagel.
Day 39 Q: What is Dracula’s favorite fruit? A: Neck-tarines. 
Day 40 Q: What does a skeleton order for dinner? A: Spare ribs. 
Day 41 Q: What’s a ghost’s favorite dessert? A: Ice Scream. 
Day 42 Q: How do monsters tell their fortunes? A: They read their horror-scopes.
Day 43 Q: Where does the witch park her vehicle? A: In the broom closet. 
Day 44 Q: What is a witch’s favorite subject in school? A: Spelling. 
Day 45 Q: Why couldn’t the ghost see his parents? A: Because they were trans-parents. 
Day 46 Q: What do you do if you’re a fan of Dracula’s? A: You join his fang club.
Day 47 Q: Where do ghosts go for a swim? A: The Dead Sea. 
Day 48 Q: Whom did the monster ask to kiss his boo-boos after he fell? A: His mummy. 
Day 49 Q: What makes a skeleton laugh? A: When something tickles his funny bone. 
Day 50 Q: What would you get if you crossed a teacher with a vampire? A: Lots of blood tests.
Day 51 Q: Why did the skeleton cross the road? A: To get to the body shop. 
Day 52 Q: What do witches order at hotels? A: Broom service.
Day 53 Q: Why did the Cyclops stop teaching? A: Because he only had one pupil. 
Day 54 Q: Why didn’t Dracula have any friends? A: Because he was a pain in the neck. 
Day 55 Q: Where did the witch have to go when she misbehaved? A: To her broom. 
Day 56 Q: What do you get if you cross a vampire and a snowman? A: Frostbite.
Day 57 Q: What’s a ghost’s favorite room in the house? A: The living room.
Day 58 Q: What do birds do on Halloween? A: They go trick or tweeting.
Day 59 Q: Which monster is the best dance partner? A: The Boogie Man.
Day 60 Q: What did the turkey stay before it was roasted? A: I’m stuffed! 
Day 61 Q: Why was the turkey arrested? A: It was suspected of fowl play. 
Day 62 Q: What smells the best at Thanksgiving? A: Your nose. 
Day 63 Q: What kind of weather does a turkey like? A: Fowl weather. 
Day 64 Q: What always comes at the end of Thanksgiving? A: The letter “g.”
Day 65 Q: Why couldn’t the turkey eat dessert? A: Because he was stuffed. 
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Day 66 Q: What type of key is the most important at Thanksgiving dinner? A: The tur-key. 
Day 67 Q: Which side of the turkey has the most feathers? A: The outside. 
Day 68 Q: Are turkey leftovers good for your health? A: Not if you’re the turkey! 
Day 69 Q: What do elves learn in school? A: The elf-abet. 
Day 70 Q: What do you get if you cross a pine tree with an apple? A: A pine-apple. 
Day 71 Q: What type of diet did the snowman go on? A: The Meltdown Diet. 
Day 72 Q: What did the snowman have for breakfast? A: Frosted Flakes. 
Day 73 Q: What do you have in December that you don’t have in any other month? A: The letter “d.” 
Day 74 Q: What often falls in winter, but never gets hurt? A: Snow. 
Day 75 Q: Why did the boy keep his trumpet in the freezer? A: Because he liked cool music.
Day 76 Q: What’s brown and sneaks around the kitchen? A: Mince spies. 
Day 77 Q: What’s the difference between a Christmas alphabet and the regular alphabet? A: The 
Christmas alphabet has Noel. 
Day 78 Q: What happened to the man who stole a calendar from the store? A: He got 12 months.
Day 79 Q: Why was Santa’s helper sad? A: Because he had low elf-esteem. 
Day 80 Q: What does Santa clean his sleigh with? A: Comet. 
Day 81 Q: What did the stamp say to the envelope? A: I’m stuck on you. 
Day 82 Q: What did the paper clip say to the magnet? A: I find you very attractive. 
Day 83 Q: What kind of flower do you never want to get on Valentine’s Day? A: Cauliflower.
Day 84 Q: What do elephants say to one another on Valentine’s Day? A: I love you a ton. 
Day 85 Q: What’s easy to get into, but hard to get out of? A: Trouble. 
Day 86 Q: Why is the forest so noisy? A: Because the trees have bark. 
Day 87 Q: What has an eye, but cannot see? A: A needle (or potato, tornado, hurricane, etc.).
Day 88 Knock, knock. Who’s there? Wet. Wet who? Wet me in, it’s raining out here! 
Day 89 Q: If a butcher wears a size XL shirt and a size 13 shoe, what does he weigh? A: Meat. 
Day 90 Q: What did the baker say to his wife? A: I’m dough-nuts about you! 
Day 91 Q: What did the squirrel give for Valentine’s Day? A: Forget-me-nuts. 
Day 92 Q: What do you call two birds in love? A: Tweet-hearts. 
Day 93 Knock, knock. Who’s there? Arthur. Arthur who? Arthur anymore chocolates left? 
Day 94 Q: What did the monster ask his sweetheart? A: Will you be my Valen-slime? 
Day 95 Q: What did the boy pickle say to the girl pickle? A: You mean a great dill to me.
Day 96 Q: What did the farmer give his wife for Valentine’s Day? A: Hogs and kisses. 
Day 97 Q: What did the owl say to his sweetheart? A: Owl be yours.
Day 98 Q: What did the calculator say to the other calculator on Valentine’s Day? A: Let me count 
the ways I love you. 
Day 99 Q: What did one piece of string say to the other piece of string? A: Will you be my Valen-
twine?
Day 100 Q: Why did the boy bring a ladder to school? A: He wanted to go to high school.
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Little Snowdrop

Elev: Barbu Lenuta Lilian, Clasa a XI-a J
Prof. îndrumator: Marcu Daniela Elena

Little snowdrop, little snowdrop, 
So frail, so shy, 
Why do you keep hidden, 
Our spring …away?
Raise your head and send a message,
Tell the grass, the birds and bees, 
Tell the Sun it’s time to shine, 
Send its rays to warm the Earth, 
Tell the trees it’s time to bloom, 
Tell us all: ’’It’s time for happiness and joy,
As a new beginning awaits us all.”

D I V E R T I S M E N T


