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I. CUVÂNT ÎNAINTE

«A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar mai povesti...»
(«Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte»)

Revista online a Colegiului Tehnic «Ioan C. Ştefănescu», ajunsă în al şaptelea an
de existenţă, la numărul 14, vă propune o temă de basm: Tinereţe fără bătrâneţe...
Doar la prima vedere, căci protagoniştii şcolii noastre au ancorat-o în realităţile lumii
contemporane, dându-i noi semnificaţii.
Rubricile revistei (Cuvânt înainte, Evenimentele memorabile din al doilea
semestru al anului şcolar 2016-2017, Proiecte şi parteneriate, Tinereţe fără
bătrâneţe... în cultură, ştiinţă şi tehnică, Frâmântări de limbă în exerciţii de dicţie şi
În loc de epilog) ne aduc la cunoştinţă manifestările remarcabile din al doilea semestru,
accentul căzând pe implicarea Colegiului în activităţi extracurriculare, locale, regionale,
naţionale şi, ne mândrim cu asta, europene.
Capitolul dedicat evenimentelor, derulate în primul semestru din acest an
şcolar, cuprinde mai multe secţiuni: Programul internaţional «Eco-School»,
Interculturalitate gastronomică, Mega-concursul Masterchef, Dragobete 2017,
Discurs pe baza raportului Eurydice, Primăvara premiilor la Ştefănescu, acestea
scoţând în evidenţă interesele actuale ale elevilor şi profesorilor din şcoală.
În cadrul rubricii Proiecte şi parteneriate ne sunt prezentate activităţile
organizate în ultima perioadă. De menţionat că specialistul nostru în domeniu continuă
cu succes implementarea proiectelor europene Erasmus+, un loc aparte în viaţa şcolii
ocupându-l parteneriatul dintre Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» şi Colegiul
«Mondostud Art» din Chişinău.
Capitolul IV promovează, ca şi-n numerele anterioare, preocupările elevilor şi
profesorilor, între aceştia remarcându-se epigramiştii şcolii. Să nu uităm că tema
noastră a fost văzută sau «citită» din «unghiuri» diferite, la reuşita acestui aspect
contribuind atât «Ştefăneii», cât şi «Ştefăneştii» din «familia» noastră. Am recreat
texte în care Tinereţea fără bătrâneţe... e printre noi, exemplele găsindu-se, sub o
formă sau alta, în paginile acestui număr.
Ultimele două capitole ne provoacă să ne dezvoltăm dicţia prin intermediul unor
exerciţii fonetice de pronunţie rapidă, toate acestea fiind moştenite «de la străbuni» şi
transmise generaţiilor din secolul «viteză». De asemenea, suntem atraşi să avem un
punct de vedere în ceea ce priveşte semnificaţia titlului acestui număr. Lista de posibile
răspunsuri rămâne, desigur, deschisă...!
Prof. dr. Petru ISTRATE
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II. EVENIMENTELE MEMORABILE DIN AL DOILEA SEMESTRU AL
ANULUI ŞCOLAR 2016-2017
II.1. PROGRAMUL INTERNAŢIONAL «ECO-SCHOOL»
La finalul acestui an şcolar, înainte de raportarea către CCDG România, să
facem o recapitulare a evenimentelor privind educaţia ecologică din şcoala noastră:
- s-a primit reconfirmarea statutului de Eco-Şcoală şi păstrarea
distincţiei Steagul Verde în luna oct. 2016;
- s-a primit placheta aniversară ce confirmă 10 ani de activitate a
unităţii şcolare în Programul Internaţional «ECO –-ŞCOALA»;
- activităţi care s-au desfăşurat în cadrul acestui program în ultima perioadă.
Înscrisă în Programul Internaţional «Eco-Schools» încă din anul 2007, elevii şi
întreg personalul unităţii, coordonat de către dir., prof. Voinea Dolores Liana, s-a
implicat în desfăşurarea acţiunilor ecologice, abordând temele propuse de program:
natura şi biodiversitatea, apa, viaţa sănătoasă, plantări, curtea şcolii.
«Steagul Verde se află la loc de cinste din anul 2010», când, în urma
evaluării de către reprezentanţii CCDG, unitatea a primit statutul de Eco-Şcoală.
Reevaluată la fiecare doi ani, s-a bucurat de reconfirmarea Statutului de EcoŞcoală, primind după fiecare reevaluare «Simbolul Steagul Verde», în total trei
«trofee».
După 10 ani de activitate sub Steagul Verde, trofeul Eco - Şcoala va fi
înlocuit de «Placheta aniversară», distincţie pe care o primesc şcolile cu
merite deosebite. Sperăm că ne vom număra şi noi printre acestea.
Programul Eco-Şcoala reprezintă un mijloc ideal de realizare a informării
elevilor privind problemele şi eforturile societăţii de protejare şi conservare a mediului,
implicarea activă a tinerilor în activităţile de protejare a mediului printr-o gamă de
preocupări, de la activităţi de creaţie tehnico-ştiinţifice şi aplicative, de poezie, pictură,
la activităţi practic-gospodăreşti ce vizează înfrumuseţarea şcolii, a curţii, etc.
Şcoala a câştigat prin participarea la acest program educativ prin care formează
tânărului de astăzi deprinderi şi abilităţi ecologice caracteristice viitorului cetăţean;
creşterea gradului de conştientizare a şcolarilor şi cadrelor didactice privind problemele
de mediu, colaborări cu comunitatea locală, încheierea unor parteneriate.
Muncă de echipă s-a desfăşurat cu scopuri clar definite:
- pentru un viitor mai bun trebuie să fim responsabili în relaţia directă cu
mediul înconjurător,
- în unitatea şcolară se realizează activităţi de educaţie pentru mediu
interesante, flexibile,
- există o relaţie eficientǎ cu elevii, iar profesorii îi sprijină în realizarea
activităţilor din planul de acţiune.
Şcoala se preocupǎ de atragerea de parteneri pentru a putea realiza activitǎţi de
calitate.
Elevii demonstrează competenţe de comunicare şi sunt capabili să explice
modul în care este necesară implicarea în activităţi de voluntariat; creaţiile elevilor sunt
valorizate în expoziţii permanente sau temporare; este evidentă adecvarea acţiunilor
din Planul de acţiune propus la TEMA anuală aleasă de Comitetul Eco; elevii
demonstrează interes pentru continuarea programului şi participă şi la alte proiecte şi
programe de educaţie pentru mediu şi, nu în ultimul rând, unitatea şcolară deţine un
ambient plăcut şi un spaţiu verde amenajat.
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Activitatea eco a şcolii se realizează prin integrarea aspectelor legate de program
de curriculele şcolare: înţelegerea unor termeni, a necesităţii implicării în activităţi
practice, conexiuni teoretice şi practice, lecţii în natură, etc.
Toate acestea s-au realizat doar prin implicarea elevilor, a cadrelor didactice, a
părinţilor, dar, din păcate, în număr mic, a comunităţii locale.
Câteva exemple de activităţi, din Planul de acţiune, desfăşurate de elevii şcolii în
ultima perioadă:
- Prof. Pascariu Cristian şi elevii de la clasa a IX-a H profesională –
«Plantare de copaci» şi «Curăţenie în grădina şcolii»

- Prof. Măcărescu Cristiana şi Chef Puiu Andrei – Ambasador al lui
Jamie Oliver pentru abordarea unei alimentaţii sănătoase, alături de elevii de la
domeniul – Turism şi alimentaţie, au organizat un «ATELIER DE GĂTIT
SĂNĂTOS»
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- Prof. Măcărescu Cristiana şi elevele de la clasele a IX-a D şi a XI-a E,
domeniul – Estetica şi igiena corpului omenesc, au realizat şi prezentat o altfel de
«Paradă de modă de pălării de sezon»
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- Prof. Pascariu Cristian alături de reprezentanţii de la Crucea Roşie şi elevii şcolii
la activitatea «SALVEAZĂ O VIAŢĂ»

- Prof. Savin Irina Isabella, prof. Apintei Liliana şi elevii de la clasele a
X-a D şi a X-a G, a XI-a D (coafor stilist, tehnician proiectant CAD) în cadrul
proiectului educaţional «Dăruieşte un mărţişor» au oferit doamnelor mărţişoare
confecţionate din deşeuri recuperabile, de ei şi de alţi colegi de-ai lor (tehnician
designer vestimentar, confecţioner produse textile).

Acestea sunt doar câteva exemple de activităţi care se desfăşoară la nivelul
unităţii școlare.
Ne dorim, ca prin implicare, să se încurajeze elevii să aplice cunoştinţele
dobândite, să participe activ la luarea deciziilor, să-şi susţină propria opinie, care poate
să ducă la schimbarea comportamentului individual şi creşterea încrederii de sine.
Coordonator program: director, prof. Liana Dolores VOINEA
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II. 2. INTERCULTURALITATE GASTRONOMICĂ. ELEVII NOŞTRI, ALĂTURI DE
BUCĂTARI ISRAELIENI, REMARCAŢI ÎN «BZI»
EXPERIENŢĂ CULINARĂ DEOSEBITĂ LA UN MARE COLEGIU DIN IASI.
TREI CHEFI DIN ISRAEL VOR OFERI LECŢII DE GĂTIT VIITORILOR
BUCĂTARI

În perioada 27 ianuarie - 3 februarie 2017, Chef Ziad ATIYA (Z. Atiya
Group Chef Association, Haifa, Israel) și maiștrii instructori de la Colegiul Tehnic
"Ioan C. Ștefănescu" din Iași oferă tinerilor israelieni și români lecții culinare după
un concept construit astfel încât atât începătorii, cât și cei avansați să poată beneficia de
o experiență educațională deosebită.
Cursul de gastronomie durează 8 ore pe zi, 5 zile efectiv, timp în care
participanții dau viață unor meniuri cu tematică diferită. Chef Ziad ATIYA, Chef Ilan
Yehuda ALON si Chef Eli ELFACI îi vor ajuta pe (viitorii) bucătari să dobândească
tehnici clasice, moderne și trucuri de profesionist în bucătărie. La sfârșitul fiecărei zile
participanții vor savura împreună proaspetele creații și vor împărtași impresii și...
rețete! Unul dintre obiectivele acestei ediții este realizarea unei reviste intitulate
"Vocabulary to describe food" care va fi disponibilă atât pe site-ul colegiului ieșean, cât
și pe cel al partenerului de proiect, Chef Ziad ATIYA.
Proiectul Arta Culinară se află deja la cea de-a treia ediție, primele două
desfășurându-se în ianuarie-februarie
2016, respectiv octombrie-noiembrie
2016. Elevii participanți și cadrele
didactice implicate au fost extrem de
încântate de organizarea și de
standardele serviciilor oferite de Chef
Ziad ATIYA, care a conceput, alături de
beneficiarii direcți, cartea de rețete Art
of Cooking/Arta Culinară (ISBN 978973-0-21999-9), disponibilă online,
gratuit (www.colegiulstefanescu.ro;
www.ziadatiya.com).
Nu putem uita nici premiile generoase pe care echipele mixte le-au
primit, acestea constând în diplome, cupe, echipamentul și trusa bucătarului (formată
din ustensile de bucătărie profesionale). La cea de-a doua ediție, premiul I a fost
câștigat de echipa formată din Hmodi Haj Yehya și Faur Sebastian, din clasa a X-a.
(www.bzi.ro, 26.01.2017)
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II.3. COLEGIUL TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU» Iași
IMPLICAT ÎN MEGA-CONCURSUL «MASTERCHEF»

Colegiul Tehnic «Ioan C. Stefanescu», în parteneriat cu o firmă privată
reprezentată de Bogdan Puiu, a demarat, ieri (vineri 24 martie 2017), proiectul intitulat
"Învață să gătești sănătos". Obiectivele acțiunii sunt: să implementeze alimentația
sănătoasă conform regulilor de alimentație promovate de Jamie Oliver - reprezentat
prin ambasadorul acestuia în România, chef Bogdan Puiu, să prezinte resursele
necesare pentru realizarea de meniuri, conform rețetelor nutriționiste aprobate la
nivelul Uniunii Europene (UE), în beneficiul elevilor unității noastre școlare.
"În cadrul proiectului, elevii sub supravegherea chef-ului Puiu au preparat
«salata guacamole cu quinoa». La activitate a luat parte și un medic nutriționist.
Îmbinând două dintre specialitățile colegiului - Alimentație și Designer vestimentar, la
sfârșitul acțiunii s-a desfășurat și o paradă-concurs de accesorii vestimentare cu tema
«Legume și fructe de sezon»", a transmis prof. Liana Dolores Voinea, director al
instituției.
De reamintit că, anul trecut, în luna noiembrie, tot colegiul Ștefănescu în
parteneriat cu Z. Atiya Group Chef Association din Haifa, Israel a derulat un alt
moment educațional valoros în zona artei culinare. Este vorba despre unul dintre
cele mai reușite și originale proiecte care au avut loc în această perioadă în
învățământul preuniversitar ieșean.

(www.bzi.ro, 25.03.2017, Valentin Hutanu)

II. 4. BALUL DRAGOBETELUI – 2017
În fiecare an pe 24 februarie românii de pretutindeni sărbătoresc Dragobetele,
zeul tinereții, al veseliei dar și al iubirii. Dragobetele este un personaj transmis din
generație în generație de la vechii daci, transformat mai apoi într-un protector al
tinerilor și patron al iubirii. Conform tradiției, în această zi bărbații trebuie să fie în
relații cordiale cu toate femeile. În această zi bărbaților nu le este permis să necăjească
femeile sau să se certe cu ele. În caz contrar aceștia vor avea parte de o primavară plină
de ghinion şi un an greu...
(facebook.com/Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu», Iaşi)
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„Azi e Dragobetele, se sărută fetele”
COLEGIUL TEHNIC IOAN C. ȘTEFĂNESCU
B-DUL SOCOLA NR. 51-53, cod 700268, Iaşi, judeţul Iaşi
TEL. - 0232 437404 , 0232 237233; FAX - 0232/237233
TITLUL PROIECTULUI: Balul Dragobetelui
TIPUL PROIECTULUI: activitate extracurriculară
PERIOADA: 16.02.2017 - 24.02.2017
INSTITUȚIA COORDONATOARE: Colegiul Tehnic «Ioan C. Ștefănescu», Iași
PARTENERI:
- Asociația Părinților de la Colegiul Tehnic «Ioan C. Ștefănescu», Iași
- S.C. Tyna S.R.L.
Echipa de implementare
Director: Prof. Voinea Liana- Dolores
Consilier educativ: prof. Vartic Raluca
Director adjunct : prof. Savin Irina
Profesor coordonator activitate : prof. Măcărescu Cristina
Grup țintă
Direct: elevii claselor IX –XII de la Colegiul Tehnic «Ioan C. Ștefănescu», Iași
Indirect:
- Cadrele didactice de la Colegiul Tehnic «Ioan C. Ștefănescu», Iași
- Părinții elevilor de la Colegiul Tehnic «Ioan C. Ștefănescu», Iași
- Elevii clasei a VIII-a de la Școala Gimnazială Aroneanu
Argument
Sărbătorile sunt întotdeauna un prilej de manifestare a bucuriei. Poporul român a
ştiut mereu să guste sărbătoarea prin obiceiuri şi tradiţii de o deosebită frumuseţe, una
dintre acestea fiind sărbătoarea iubirii, manifestată la noi de Dragobete.
În mitologia românească, Dragobete era zeul tinereții, al veseliei dar și al iubirii.
Ziua în care romanii sărbătoresc Dragobetele coincide cu sărbatoarea Aflării Capului
Sfântului Ioan Botezătorul.
Totuși, această sărbătoare este puternic înrădăcinată în cultura română. Dragobetele
este un personaj transmis din generație în generație de la vechii daci, transformat mai
apoi într-un protector al tinerilor și patron al iubirii.
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Modernizarea, schimbarea sunt procese normale ce se desfăşoară în orice
societate şi tinerii au tendinţa de a uita tot ceea ce este vechi. Prin acest proiect ne
propunem să îmbinăm vechiul cu noul pentru că noi, cadrele didactice, avem datoria de
a sensibiliza şi stimula interesul elevilor noştri spre a păstra tot ce este folositor şi
frumos din acest vechi.
Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un
popor făcându-l unic, statornic și nemuritor. Câți dintre tinerii de azi cunosc valoarea
unor obiecte, de o rară frumusețe de altfel, pe care le privesc cu dispreț, spunând că
sunt învechite? Câți dintre tinerii de azi ascultă cu plăcere cântece populare? Copiii
sunt cele mai sensibile ființe, dornice să învețe, să înțeleagă, să simtă. Cu multă
pricepere, dar mai ales pasiune, putem inocula copiilor dragostea și respectul pentru
tradițiile, obiceiurile și folclorul românesc, prin implicarea lor în organizarea unei
expoziții cu produse culinare și textile tradiționale.
Prin abordarea acestui proiect nu s-a dorit o schimbare majoră a percepțiilor
naționale asupra tradițiilor, obiceiurilor și folclorului românesc, ci o sensibilizare a
noastră, a tuturor, o abordare diferită a unei teme deloc moderne.
Scopul proiectului
Redescoperirea și promovarea valorilor tradiționale prin implicarea elevilor și a
cadrelor didactice în diverse activități școlare
Obiective
-

Valorificarea tradițiilor și a obiceiurilor tradiționale;
Cultivarea dragostei și respectului pentru tradiție și folclorul
românesc;
Atragerea elevilor în organizarea activităților cu caracter
extracurricular;
Creșterea interesului pentru creațiile folclorice românești

Desfășurarea proiectului
Locație: sala mare a cantinei de la Colegiul Tehnic «Ioan C. Ștefănescu», Iași

Program
1. Prezentare dans: popular, de societate și țigănesc (Elevi: Cobzaru Larisa - clasa
a XI-a E, Masliucov Tudor – clasa a IX-a E, Badale Laura – clasa a XI-a B,
Tănase Andrei Cristian – clasa a XI-a C)
2. Moment introductiv : Dragobete, sărbătoarea tinereții și a iubirii
(Prezentatori: Elev: Cobzaru Larisa - clasa a XI-a E, Elev: Covuliuc Ovidiu –
clasa a XII-a A )
3. Piese de teatru: Interpretarea poeziei «În jurul unui divorț» de George
Topârceanu de către elevii: Niță Georgiana – clasa a IX-а E, Mironaș Emilian –
clasa a IX-а E și a unui moment satiric popular «Mărioara și Vasilache» de către
elevii: Badale Laura – clasa a XI-a B, Tănase Andrei Cristian – clasa a XI-а C
4. Moment artistic vocal popular: Ana Maria Lazăr clasa a 12-a E
5. Moment artistic solo chitară: Anton Ovidiu clasa a 12-a E
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Evaluarea proiectului
Indicatori:
1. Cantitativi:
- număr participanți: 250 persoane din care 30 invitați (Școala
Gimnazială Aroneanu), 200 elevi ai «Ioan C. Ștefănescu», Iași și 20
cadre didactice ale Colegiul Tehnic «Ioan C. Ștefănescu», Iași
- număr elevi implicați în activitate: 30
- durata spectacolului: 1 oră
2. Calitativi:
- promovarea școlii
- promovarea tradițiilor populare
- implicarea părinților
- mediatizare: mediul online: facebook, site-ul școlii și media: radioul
școlii
Sustenabilitate
Proiectul s-a bucurat de reușită, feed-back-ul elevilor clasei a VIII-a, invitați
fiind, unul pozitiv, aceștia exprimându-și opțiunea de a deveni elevi ai școlii noastre.

Consilier educativ, prof. Raluca VARTIC
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II. 5. CONCURSUL ŞCOLAR «VALENŢE EUROPENE ÎN EDUCAŢIE», EDIŢIA I, 3031.03.2017, C.N. «GARABET IBRĂILEANU» - IAŞI
SECŢIUNEA I: ABILITĂŢI ORATORICE ŞI DISCURSIVE
TEMA: ABILITĂŢI NECESARE UNEI CARIERE DE SUCCES
TITLUL: COMPETENŢELE CHEIE ÎN ŞCOLILE DIN EUROPA
(Discurs pe baza raportului Eurydice)

(Exordium)
Stimat şi drag auditoriu!
Noile realităţi sociale, economice şi tehnologice fac apel la comunicare dintr-o
perspectivă reînnoită pentru a construi competenţele secolului 21, de a stimula
învăţarea deschisă şi flexibilă şi de a prioritiza investiţiile în educaţie şi formare
profesională.
Politicile educaţionale stabilite la nivel european au descris încă din 2000
evoluţia sistemelor de educaţie şi formare profesională din Europa către o societate şi
economie a cunoaşterii în termenii competenţelor cheie sau a competenţelor pentru
învăţare permanentă, fiind definite la nivelul UE, pe arii curriculare, 8 domenii de
asemenea abilităţi, cunoştinţe sau atitudini.
Dar să depăşim propoziţiunea şi să trecem la următoarea etapă: diviziunea.
În cadrul discursului de astăzi, având ca temă Abilităţile necesare unei
cariere de succes, vă voi prezenta Competenţele cheie în şcolile din Europa.
Pornind de la cele 5 capitole existente în raportul Eurydice, cel care ne oferă
informaţii şi analize privind sistemele şi politicile de educaţie europene referitoare la
dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa, ne-am propus să abordăm
următoarele întrebări: Cum sprijină ţările dezvoltarea competenţelor cheie? Cum
implementează ţările noua curriculă bazată pe competenţe? Cum evaluează ţările elevii
la competenţele cheie? Cum abordează ţările combaterea rezultatelor slabe în şcoală?
Cum încurajează ţările tinerii să urmeze studii şi cariere în matematică, ştiinţă şi
tehnologie? De asemenea, am pus în discuţie 4 provocări politice care trebuie
respectate în cazul în care educarea şi formarea vor aduce o contribuţie completă la
îndeplinirea cerinţelor de schimbare pentru abilităţi: Către o abordare mai strategică în
îmbunătăţirea competenţelor elevilor, Sprijin suplimentar necesar pentru dezvoltarea
competenţelor transversale, Combaterea rezultatelor scăzute la competenţele de bază,
Îmbunătăţirea motivaţiei elevilor de a învăţa matematică, ştiinţe şi tehnologie şi
încurajarea adoptării de cariere în aceste domenii.
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De remarcat că ne-am axat pe rapoartele Eurydice din 2011 şi 2012, vizând
competenţele cheie specifice şi implementarea lor atât la nivelul învăţământului
general obligatoriu, cât şi pentru cel secundar.
(Naraţiunea şi argumentaţia)
În cadrul Uniunii Europene vorbim de 8 competenţe cheie, care sunt
considerate necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, cetăţenia civică,
incluziunea socială şi ocuparea forţei de muncă: comunicarea în limba maternă;
comunicarea în limbi străine; competenţe matematice şi competenţe de bază la ştiinţă
şi tehnologie; competenţe digitale; a învăţa să înveţi; competenţe sociale şi civice;
sprijinul de iniţiativă şi antreprenoriat; conştientizare şi exprimare culturală.
Primul capitol al raportului Eurydice analizează existenţa unor iniţiative la
scară largă pentru promovarea competenţelor cheie în lipsa unei strategii naţionale. Un
asemenea exemplu îl reprezintă iniţiativele pe scară largă pentru promovarea
alfabetizării la citire.
Următorul capitol examinează pe scurt impactul noilor concepte privind
dezvoltarea curriculumului, prezentând varietatea de abordări curriculare de adoptat
pentru predarea competenţelor transversale, acestea din urmă reprezentând cea mai
mare provocare pentru şcoli. În mod semnificativ, cele mai recente date arată că în
întreaga Uniune Europeană, profesorii din învăţământul primar şi secundar şi
aproximativ jumătate din numărul total de elevi nu utilizează calculatoarele pentru
activităţi în timpul lecţiilor de matematică sau de ştiinţe, chiar şi acolo unde
disponibilitatea calculatoarelor este mare.
Datele analizate în cadrul celui de-al treilea capitol se referă la toate tipurile de
teste, indiferent dacă acestea sunt folosite în scopuri sumative sau formative sau pentru
monitorizarea sistemelor educaţionale şi dacă acestea sunt administrate la întreaga
populaţie de elevi sau doar la un eşantion de elevi. Instrumentele standardizate pentru
evaluarea la clasă a competenţelor digitale sunt destul de răspândite în Europa. Un
certificat de nivel european, Permisul European de Conducere a Calculatorului (ECDL
– European Computer Driving Licence), este fie utilizat în mod regulat, fie ocazional, în
aproape jumătate dintre ţările europene.
Cel de-al patrulea capitol analizează dovezile de cercetare privind măsurile
eficiente de combatere a rezultatelor slabe, subliniind, de asemenea, principalele
elemente ale politicilor naţionale de a creşte realizările, precum şi practicile comune
pentru combaterea rezultatelor slabe în clasă şi în afara clasei. În ceea ce priveşte
disciplinele, aceată analiză se referă la competenţele de bază şi, în special, la citire şi la
matematică, ca urmare a priorităţii acordate performanţelor în aceste domenii la nivel
european şi naţional. În combaterea rezultatelor slabe sunt esenţiale competenţele
profesorilor de a lucra cu elevii care au o gamă largă de abilităţi şi de interese. În plus,
matematica şi ştiinţele, fiind dificile «din naştere», metodele de predare ar trebui să fie
organizate în jurul «marilor idei» şi al temelor interdisciplinare care fac legătura cu
viaţa de zi cu zi şi cu alte discipline. Creşterea implicării părinţilor în procesul de
învăţare la copii este un alt domeniu important care trebuie consolidat. Spre
exemplificare, multe programe de alfabetizare familiale încurajează părinţii să citească
cu voce tare copiilor lor.
În ultimul capitol sunt încurajate politicile naţionale pentru a creşte interesul
în carierele MST şi punctele din domeniu în care acţiunea trebuie să fie consolidată.
Iniţiativele susţinute la nivel central pentru a îmbunătăţi motivaţia învăţării la
matematică şi ştiinţe relevă faptul că în prezent astfel de iniţiative cuprinzătoare pentru
cele două discipline există doar în Austria şi Finlanda.
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Raportul Eurydice a fost realizat în sprijinul Comunicării privind Regândirea
Educaţiei, punând în discuţie diferitele provocări politice care trebuie respectate.
Prima provocare se referă la o abordare strategică în îmbunătăţirea competenţelor
elevilor. Următoarea dintre aceste provocări este nevoia urgentă de a aborda
performanţele scăzute ale elevilor la citire, matematică şi ştiinţe. O altă provocare
importantă are în vedere necesitatea de a sprijini în continuare integrarea
competenţelor transversale, cum ar fi TIC, antreprenoriatul şi educaţia civică în
procesul de predare şi învăţare. Un al patrulea domeniu de acţiune este de a încuraja
mai mulţi tineri să urmeze o carieră în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
Concluzionând, raportul Eurydice se concentrează în principal pe modul în
care educaţia din Europa este structurată şi organizată la toate nivelurile. În plus,
acesta recunoaşte progresele realizate până în prezent în punerea în aplicare a
competenţelor cheie şi abordează mai multe provocări legate direct de contribuţia
educaţiei şi formării la evoluţia cerinţelor de schimbare în materie de competenţe.
(Peroraţia)
În final, să nu uităm că suntem cetăţeni europeni! Avem drepturi şi obligaţii,
iar raportul Eurydice ne îndeamnă să ne perfecţionăm pe tot parcursul vieţii şi să ne
îmbunătăţim competenţele cheie la orice vârstă! Indiferent de ţara europeană pe care o
reprezentăm!
Mult succes în dobândirea acestor competenţe, dragi concetăţeni ai Europei!
Mulţumesc pentru atenţia acordată!
Laura BADALE - clasa a XI-a B
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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II. 6. PRIMĂVARA 2017 – PRIMĂVARA PREMIILOR LA «ŞTEFĂNESCU»

Premii internaţionale
 PREMIUL II - eleva Goian Alexandra, de la clasa a XII-a F - Concursul
internațional "Frumusețea va salva omenirea", ediția a III-a, organizat la
Colegiul MondoStud Art - Chișinău, Republica Moldova, în perioada 2831.03.2017.
 PREMIUL III - eleva Talpan Gabriela (clasa a XI-a D) - obținut la același
concurs internațional care s-a desfășurat pe mai multe domenii, colegiul nostru
participând la secțiunea Frizerie-Coafură.
Țările participante au fost Ucraina, Republica Moldova și România.
Coordonatori: director, prof. Liana Dolores Voinea și director adjunct, prof. Irina
Isabella Savin.
Premii naţionale
 PREMIUL I - eleva Lucaci Ecaterina, de la clasa a IX-a D - secțiunea a III-a,
"Mărțișorul - simbol al tradiţiilor româneşti", din cadrul concursului național
,,Mărțișorul - Tradiție și simbol”, ediția a VIII-a 2016 – 2017.
Concursul s-a desfășurat la Școala Gimnazială “Ion Creangă”, Iași, în data de 2
martie 2017, sub îndrumarea d-nei profesor Botoșineanu Ionela Cristina.
 MENȚIUNE - elevul Ungureanu Victor, de la clasa a X-a G - concursul național
"Orașul meu - mărturie a culturii europene", secțiunea II "Artă vizuală - pliante
turistice".
Îndrumător, prof. Liliana Apintei.
Premii judeţene
 PREMIUL I - eleva Musteață Alina, de la clasa a IX-a A - concursul de fizică
"Ștefan Procopiu" al elevilor români de pretutindeni. Calificată la etapa
națională.
Coordonator, prof. Liliana Apintei.
 PREMIUL III – elevul Faur Sebastian, clasa a X-a C - concursul județean
multilingvistic "Turnul Babel", aflat la prima ediție și organizat la Colegiul
"Costache Negruzzi".
Felicitări și celorlalți 14 elevi de la clasele a IX-a A, E și F care au participat,
obținând rezultate frumoase.
Îndrumător, prof. Mihaela Oatu.
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 MENȚIUNE - eleva Ciobotaru Alexandra, de la clasa a IX-a A - concursul de
fizică "Ștefan Procopiu" al elevilor români de pretutindeni. Calificată la etapa
națională.
Coordonator, prof. Liliana Apintei.
Diplome de participare
 Odăgeru Ștefan (clasa a IX-a A) și Braghiș Victoria (clasa a IX-a E) - concursul
de fizică "Ștefan Procopiu" al elevilor români de pretutindeni – etapa județeană.
Îndrumător, prof. Liliana Apintei.
 Florea Roberta (IX E), Manolache Felicia (IX E), Odăgeru Ștefan (IX A) și
Ștefiuc Petronela (X C) – concursul regional Jeu par le français, secțiunea
recitare, organizat la Colegiul Național, Iași.
Îndrumător, prof. Mihaela Oatu.
 Țîrdea Cătălina și Tănase Andrei de la clasa a XI-a C – simpozionul județean
"Euro-eroi, europeni celebri", organizat la școala "Nicolae Iorga", Iași.
Elevii noștri au impresionat cu lucrările lor scrise și prezentate în limba
franceză și care le-au avut în centru pe cercetătoarea Marie Curie și gimnasta
Nadia Comăneci.
Îndrumător, prof. Mihaela Oatu.
Prof. Mihaela OATU
P.S. «TRADIŢII ŞI CREATIVITATE» - CONCURS NAŢIONAL PE DOMENIUL
TEHNIC ŞI ŞTIINŢE APLICATIVE
Pe data de 8 aprilie 2017, de la Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» - Iaşi, au
participat un număr de 2 elevi de la domeniul – Estetica şi igiena corpului omenesc,
coordonaţi de dr. ing. Savin Irina Isabella, iar de la domeniul – Turism şi alimentaţie,
un număr de 6 elevi, coordonaţi de m. i. Bungianu Cristina, m. i. Alina Balan, întregul
colectiv fiind îndrumat de director, prof. VOINEA LIANA DOLORES.
Concursul s-a desfăşurat pe secţiunile:
I.

Concurs elevi:
I.1 ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL domeniile:

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice;

Fabricarea produselor din lemn;

Industrie textile şi pielărie;

Mecanică;

Turism şi alimentaţie
I.2 ÎNVĂŢĂMÂNT MASĂ domeniile:

Estetica şi igiena corpului omenesc;

Industrie textile şi pielărie;

Turism şi alimentaţie
I.3 ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT MASĂ: «Aplicaţiile
practice ale matematicii»
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II.

Simpozion pentru cadre didactice cu tema:
«IMAGINAŢIE ŞI CREATIVITATE ÎN DEMERSUL INSTRUCTIV
EDUCATIV».
A devenit o tradiţie ca şcoala să participe la acest concurs, obţinând numeroase
premii şi diplome de onoare.
Anul acesta şcolar (2016-2017), elevii şcolii noastre au participat la
secţiunea I.2, iar profesorii la secţiunea II.
Premiile obţinute de elevi sunt:
Domeniul – Estetica şi igiena corpului omenesc
Talpan Gabriela – premiul I
Tudose Roxana – premiul III
Domeniul - Turism şi alimentaţie
Rusu Maria (XI A) – premiul II
Faur Sebastian (X C) – premiul II
Agavriloaie Diana (XI A) – premiul III
Călugăru Narcisa (IX H) – premiul III
Butnaru Daniela (X B) – premiul III
Panduru Daniela (IX H) – premiu special

CINSTE LOR!!
Director adjunct, dr. ing. Irina Isabella SAVIN
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III. PROIECTE ŞI PARTENERIATE

III.1. PROIECTE EUROPENE «ERASMUS+»
LA COLEGIUL TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU»
«Erasmus+ schimbă vieţi, deschide minţi»
(Androulla Vassiliou)
Anul 2017 marchează împlinirea a 30 de ani de programe educaţionale de
succes la nivelul Uniunii Europene. În acelaşi timp, sărbătorim 20 de ani de când
aceste programe se derulează şi în România, precum şi 10 ani de când suntem
membri ai UE. În acest context, Comisia Europeană, Agenţiile naţionale «Erasmus+»
şi statele participante la program sărbătoresc aniversarea uneia dintre cele mai mari
realizări ale Europei.
«Erasmus+» este programul Uniunii Europene care se adresează educaţiei,
formării profesionale, tineretului şi sportului. Istoria a început acum 30 de ani cu
programul Erasmus, lansat în 1987, care era orientat pe schimbul de studenţi, pentru
a le permite acestora să-şi facă o imagine despre viaţa şi studiile în străinătate. Pe
baza rezultatelor sale foarte bune, în anul 1995 s-au lansat programele «Socrates» şi
«Leonardo da Vinci», diversificând oportunităţile de finanţare către sectoarele de
educaţie preuniversitară, educaţia adulţilor, formare profesională şi învăţământ
superior. Cum România s-a asociat la aceste programe în anul 1997, primele proiecte
de cooperare în domeniile şcolar şi formare profesională au început un an mai târziu,
în 1998.
Lumea educaţiei a devenit din ce în ce mai globală şi toţi actorii trebuie
implicaţi. Pentru tineri este nevoie de suport adecvat în funcţie de nevoile lor specifice.
Mobilitatea rămane «sufletul» programului, pentru că Erasmus + este o fereastră către
lume şi, în special, către ţările din jur. Chiar dacă mobilitatea nu poate rezolva toate
problemele, reprezintă un instrument important pentru dezvoltarea competenţelor.
Educaţia, formarea profesională şi învăţarea nonformală a tinerilor sunt esenţiale
pentru crearea de locuri de muncă şi pentru îmbunătăţirea competitivităţii Europei.
Programul «Erasmus+» acorda sprijin celor mai vulnerabili tineri, inclusiv tinerilor
care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează un program educaţional sau de
formare. Oferind oportunităţi de mobilitate pentru învăţare non-formală, de exemplu
prin intermediul Serviciului european de voluntariat, «Erasmus+» permite tinerilor săşi întărească încrederea în sine, îi ajută să-şi găsească drumul în viaţă şi, cel mai
important, ajută la consolidarea competenţelor lor. Tinerii care studiază sau participă
la activităţi de formare în străinătate nu numai că dobândesc cunoştinţe în anumite
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discipline, dar îşi consolidează anumite competenţe transversale cheie care sunt foarte
apreciate de angajatori.
Colegiul tehnic «Ioan C. Stefanescu» este promotor al diversităţii culturale şi al
schimbului de valori la scară locală, naţională şi internaţională prin achiziţia de
informaţii privind culturile ţărilor europene, dar şi prin promovarea imaginii României
peste hotare.
Implicarea şcolii noastre în proiecte şi parteneriate europene a adus o nouă
viziune a şcolii, dând impulsuri noi asupra întregului demers didactic. Schimbul de
experienţă în multe domenii curriculare, cu reprezentanţi din alte şcoli şi instituţii
europene, a condus la asimilarea de exemple de bune practici, care au avut o influenţă
pozitivă în dezvoltarea competenţelor lingvistice, social-civice, digitale, de sensibilizare
şi exprimare culturală
Am reusit sa implementăm şi să derulăm în perioada 2001-2017 peste 35 de
proiecte finanţate de Comisia Europeană, prin Programele «Leonardo», «Socrates»,
«Lifelong Learning», «Erasmus+», proiecte care au adus un plus de valoare, au avut
un puternic impact asupra şcolii prin îmbunătăţirea managementului de curriculum,
prin abordarea transcurriculară a temelor proiectelor: cetăţenie europeană, cartografie
naţională şi europeană, gastronomie, pictură, obiceiuri şi legende, iniţierea lucrului în
echipe mixte: profesori-elevi şi schimbarea culturii organizaţionale din şcoală, de la
cultura piramidal-ierarhică, la cea a reţelei de echipă, impulsionarea elevilor şi
profesorilor spre mobilităţi transnaţionale (care au reprezentat «sufletul» proiectelor),
accelerarea utilizării noilor tehnologii de comunicare (în special, internetul), mai ales
de către profesori, dobândirea încrederii în forţele proprii prin exercitarea unui
parteneriat de pe poziţii egale, cu şcoli din U.E.
Proiectele derulate au favorizat: deschidere şi schimbare în activitatea şcolii şi a
elevilor, precum şi implicare în viaţa comunităţii locale prin derularea de catre şcoala
noastră a proiectelor. Acest lucru ne dă tuturor posibilitatea de a contribui la creşterea
calităţii procesului de învăţământ şi face să ne simţim parte a marii Comunităţi
Europene; conştientizarea elevilor de apartenenţa la Europa şi de egalitatea şanselor cu
tinerii din Uniunea Europeana
Placheta şi certificatul de Şcoală Europeană, oferite în cadru oficial de
reprezentanţi ai Minsterului Educaţiei Naţionale, Colegiului Tehnic «Ioan C.
Stefănescu» - Iasi, în 2007, 2011 şi 2015, reprezintă recunoaşterea valorii activităţilor
desfăşurate în cadrul proiectelor europene. Această recunoaştere ne onorează şi, în
acelaşi timp, ne responsabilizează, deoarece va trebui să menţinem acest titlu, prin
dezvoltarea abilităţilor de cooperare europeană, prin implementarea a tot ceea ce s-a
învăţat prin aceste proiecte, prin valorizarea competenţelor îmbunătăţite sau nou
formate la profesori, elevi, manageri, prin inovare didactică, metodică şi pedagogică,
prin compatibilizarea standardelor educaţionale specifice şcolii romaneşti cu cele
europene, prin extinderea dimensiunii europene în educaţie.
Proiectele europene pe care le-am desfăşurat, ne-au oferit posibilitatea să ne
depăşim mereu limitele, ne-au transformat, ne-au invăţat despre valorile europene, neau adus colaborări pe termen lung, cu profesori şi specialişti din şcoli şi instituţii
europene. Suntem mândri că am devenit ceea ce suntem acum: o şcoală europeană!
În perioada 2014-2017, Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» derulează două
proiecte de parteneriat strategic «Erasmus+»:
1.“Interactive Catering and Tourism: a European Approach” (2014-1-CZ01KA201-002130)
Proiect finanţat de Comisia Europeană (Program «Erasmus+»)
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Parteneri
1.Střední průmyslová škola Otrokovice (Otrokovice, Cehia)
2.School of Business Üzleti SzKI Szeged (Szeged, Ungaria)
3.British School Pisa srl (Pisa, Italia)
4.Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» (Iaşi, România)
Descriere
UE este destinaţia turistică de top din lume, cu cea mai mare densitate şi
varietate de atracţii turistice ce generează peste 10% din PIB. În acest sens, există o
nevoie constantă de îmbunătăţire a serviciilor şi produselor din domeniul turismului,
de multe ori în strânsă legatură cu noile tehnologii de informare şi comunicare. Mai
mult decât atât, calitatea şi furnizarea de servicii în domeniul turismului variază în
fiecare din ţările şi regiunile din întreaga Europă. Fiecare regiune are propria sa
unicitate şi propriile sale atracţii turistice.
Scopul proiectului constă în aplicarea unui program educaţional inteligent şi
favorabil incluziunii care vizează creşterea gradului de conştientizare a acestui
patrimoniu, în rândul elevilor şi îmbunătăţirea interesului lor în acest sens.
Obiective
- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză şi a abilităţilor digitale, în
scopul adaptării la nevoile de pe piaţa muncii, care este în continuă schimbare.
- Creşterea nivelului de informare şi comunicare a elevilor, prin asimilarea practicilor
bazate pe TIC, în învăţarea disciplinelor de catering şi turism, prin intermediul
accesului la resursele educaţionale.
- Dezvoltarea abilităţilor de predare-evaluare ale cadrelor didactice, prin crearea de
instrumente inovatoare.
- Creşterea gradului de conştientizare a elevilor, că au o istorie şi cetăţenie europeană
comună.
Rezultate
- Crearea unei platforme de internet interactive.
- Crearea şi diseminarea metodelor de predare şi învăţare on-line.
- Redactarea şi difuzarea unei metodologii finale, privind îmbunătăţirea metodelor de
predare inovative în domeniul de catering în instituţii VET, cu sprijinul TIC şi al
limbilor străine.

Reuniune de proiect (Iaşi, februarie 2015)
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2. “Education - Employment Partnership for VET in the fashion sector
“(2016-1-RO01-KA202-024710

Proiect finanţat de Comisia Europeană (Program «Erasmus+»)

Parteneri
1. Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» (Iaşi, România) - coordonator
2. Effebi Association (Roma IT) - partener
3. Facultatea de Textile (Iaşi, România) - partener
4. Eurocreea Association (Roma, IT) - partener
5. Confapi Association (Roma, IT) - partener
6. Revalento (Olanda) - partener
7. Vocational High School of Tailoring «Nedka Ivan Lazarova» (Ruse, Bulgaria) partener
8. Chamber of comerce (Ruse, Bulgaria) - Partener
9. Katty Fashion (Iaşi, România) - Partener
Contextul proiectului
Lipsa de experienţă la locul de muncă, a aptitudinilor şi competenţelor
profesionale este unul dintre factorii care contribuie la «decalajul abilităţilor» în UE în
prezent. În timp ce 5,6 milioane de tineri din UE suferă consecinţele şomajului, 36%
din rapoartele angajatorilor se referă la aceea că aceştia se luptă să găsească noi recruţi
cu abilităţile de care au nevoie. Proiectul vizează aplicarea omogenă şi sistemică a
principiilor WBL la nivelul furnizorului VET, dezvoltarea programelor VET (atât IVET
şi CEFP), care să garanteze transparenţa şi recunoaşterea competenţelor şi calificărilor,
mărind şansele de angajare, comportamentele de învăţare pe tot parcursul vieţii şi
mobilitatea pentru învăţare şi de muncă în cadrul sectorului.
Iniţiativa «Noi competenţe pentru noi locuri de muncă» îşi propune: să
promoveze o mai bună anticipare a cererii de competenţe, să obţină o mai bună
corelare a competenţelor cu nevoile de pe piaţa muncii, să apropie mediul educaţional
de cel profesional.
Măsuri concrete:
-Analiza tendinţelor la nivel sectorial şi crearea unor consilii sectoriale privind
competenţele;
-Activităţi permanente de cercetare
-Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor
pentru diferite profesii.
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Obiective
- Creşterea calitativa a ofertei EFP, care să conducă la calificări profesionale mai
relevante pentru piaţa muncii şi, prin urmare, la capacitatea de inserţie mai mare.
- Colaborări profesionale mai strânse între furnizorii de EFP şi agenţi economici, ca
parte a procesului de învăţare.
- Creşterea nivelului de interes în rândul întreprinderilor şi furnizorii VET, care să
adopte metode de învăţare bazate pe experienţe de muncă, drept instrumente de
învăţare.
- Dezvoltarea unui învăţământ tehnic la nivel european şi a unui set de
instrumente pentru susţinerea şi aplicarea învăţării la locul de muncă, în
toate etapele de educaţie şi formare profesională în domeniul textil.
Rezultate
- Raport privind punerea în aplicare a învăţării şi de asigurare a calităţii bazate pe
muncă în VET în cele 4 ţări partenere în sectorul modei.
- Setul de instrumente pentru sprijinirea WBL punerea în aplicare concretă a
programelor WBL (munca bazata pe învăţare) în IVET.
- Ghiduri de asigurare a calităţii şi instrumente pentru WBL.
- Programul de învăţare pentru profesori IVET şi formatori (tutori, mentori, antrenori)
în companie în domeniul WBL şi Asigurarea Calităţii.
Bibliografie
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_ro.htm
http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/975

Prof. Ecaterina LEIŢOIU
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III.2. PROIECTUL EDUCAŢIONAL «BIBLIO-ŞCOALA DE PIETONI»,
EDIŢIA A II-A, Iaşi, 2016-2017

Consiliul Judeţean Iaşi
Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi
Nr. _______ din ___________
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi
Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii
Nr. _______ din ___________
Societatea Națională de Crucea Roșie
România – Filiala Iași
Nr. _______ din ___________
Necesitatea proiectului:
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi este o bibliotecă publică structurată în
conformitate cu profilul său enciclopedic şi are menirea de a fi la
dispoziţia comunităţii prin serviciile şi programele oferite, venind în întâmpinarea
nevoii de informare, educare şi recreere a cetăţenilor. În epoca
informaţiei, totul se desfăşoară într-un ritm alert. Biblioteca, instituţie prin tradiţie
conservatoare, este supusă unei presiuni sociale şi culturale intense,
menirea sa ca instituţie de cultură şi educaţie fiind extinsă prin servicii moderne de
informare şi consiliere.
Prevenirea criminalităţii reprezintă o prioritate în activitatea Poliţiei Române realizată
în scopul apărării valorilor protejate de lege, respectiv
viaţa, integritatea şi sănătatea persoanei, avutul public şi privat, asigurării ordinii şi
liniştii publice şi al combaterii faptelor ilicite. Prin intermediul
acestui proiect este necesar acest gen de activități de informare în parteneriat alături de
specialiști din cadrul Bibliotecii Județene Iași.
Societatea Națională de Cruce Roșie din România este singura organizație umanitară
din țară care, în conformitate cu legea 139/1995 modificată
24

și completată de Legea nr. 524/2004, Statutul SNCRR, Legea 481 din 2004 privind
protecția civilă, HG 2288 din 2004, are atribuții clare ca auxiliară a
autorităților publice, mai ales în domeniu prevenirii și intervenției în caz de dezastre.
Obiectiv general: creşterea gradului de promovare şi dezvoltare a unui
comportament antivictimal şi antiinfracţional în rândul elevilor din
municipiul Iaşi și a unei conduite social-educaționale privind importanța atitudinii
preventive în trafic precum și informarea corectă a grupului-țintă în
eventualitatea unui dezastru și acordarea primului ajutor ce se poate face și cum să
acționăm vs. de modalitățile cultural-educative de petrecerea
timpului liber în spațiul unei biblioteci.
Obiective specifice:
O1-realizarea unei campanii de sensibilizare în cadrul unor activități specifice de
educație-informare-conştientizare asupra importanţei
prevenirii accidentelor rutiere şi stimularea interesului elevilor din comunitatea
ieşeană pentru cunoaşterea acestora;
O2-dezvoltarea și conturarea unei conduite antivictimale şi antiinfracţionale cu privire
la siguranța în trafic.
Grupuri ţintă:
Beneficiari direcţi:
 Elevi preşcolari și şcolari cu vârsta între 7-18 ani (nr. estimativ 1.000 participanţi)
din școli / licee din municipiul Iași.
Beneficiari indirecţi:
 Cadre didactice și cercul familial/prieteni al beneficiarilor direcţi (nr. estimativ 250
persoane)
 Utilizatori internet (min. 4500 vizualizări pe site-ul www.bjiasi.ro pe perioada
implementării proiectului)
La finalul fiecărei dezbateri, elevilor participanți li se vor elibera BIBLIO - PERMISE
DE PIETONI.
Durata de implementare: 8 luni - anul școlar 2016-2017 (noiembrie 2016 –
iunie 2017).
Calendarul activităţilor în Proiectul “Biblio - Şcoala de
Pietoni ” (ediţia a II-a)

Activitate

Perioada
de
desfăşurar
e

Grupul ţintă

partenerilor

Noiembrie

Colegiul Tehnic

2016

„Gh. Asachi”Iaşi

Sesiuni de informare pe teme privind regulile de
circulaţie pe

Decembrie

Colegiul Tehnic

drumurile publice susţinute de agenţii de poliţie din
cadrul

2016

„Mihail Sturdza” Iaşi

Ianuarie

Colegiul Naţional Iaşi

2017

(cl. VII E)

Februarie

Colegiul Tehnic

2017

„Ioan C. Ştefănescu” Iaşi

Martie

Şcoala Gimnazială

2017

„Alexandru Vlahuţă” Iaşi

Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii.
Sesiune interactivă pe tema acordării primului ajutor
(sfaturi
şi aplicaţii) şi informaţii de prevenire şi intervenţie în
caz de
dezastre moderate de voluntarii din cadrul
S.N.C.R.R– Filiala Iaşi

Responsabilitatea

B.J. Iași
I.P.J Iaşi/B.A.P.C - SR
Crucea Roșie Iași

Sesiune de informare pe teme specifice privind
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modalităţile de
petrecere a timpului liber în siguranţă, susţinută de
bibliografdocumentarist Elena Zanet din cadrul Serviciului
Programe şi

Aprilie

Şcoala Gimnazială

2017

„Ion Neculce” Iaşi

Mai

CSA Iaşi

2017

Centrul DIFAIN

Iunie

Centre de plasament

2017

DGASPC Iaşi

Proiecte Culturale din B.J.Iaşi

Iniţiatori şi responsabili:
 Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi – Serviciul Proiecte și Programe
Culturale, PR, şef serviciu, Mihaela Morariu şi coordonator de
proiect-bibliograf, Elena Zanet
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi – Biroul de Analiză şi Prevenire a
Criminalităţii, șeful birou, comisar șef de poliție, Mădălin
Țăranu, agent șef adjunct Claudiu Mercaș
Partenerii proiectului:
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi – Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii și
Serviciul Rutier
Societatea Nationala Crucea Roșie – Filiala Iași
Mass-media locală
Rezultate estimate în cadrul proiectului:
 8 dezbateri publice pe temele specifice proiectului
 cca. 1000 participanţi
 1000 de BIBLIO – PERMISE DE PIETONI
 min. 8 articole din presa locală
 min. 2700 accesări pe wesite-ul proiectului, rețele de socializare și alte liste de
discuții profesionale
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
INSPECTORATUL DE POLIŢIE
Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi
JUDEŢEAN IAŞI
DIRECTOR,
ŞEFUL INSPECTORATULUI,
DAN NICOLAE DOBOŞ
Chestor de poliție,
IOAN SCRIPNICIUC
Şef Serviciu Programe şi Proiecte Culturale
Bibliograf,
Șef Birou de Analiză şi
MORARIU MIHAELA
Prevenire a Criminalităţii
Comisar șef de poliție,
SOCIETATEA NAȚIONALĂ
ŢĂRANU MĂDĂLIN
CRUCEA ROȘIE ROMÂNIA
Filiala Iași
DIRECTOR,
VERGINIEA BELDEAN
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Prof. Flaviana POPINCIUC
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III.3. PROIECTUL «ÎNVAŢĂ SĂ GĂTEŞTI SĂNĂTOS!!!»
Alimentaţia zilnică ne oferă o gamă
foarte largă de variante de consum la care
apelăm, chiar dacă suntem sau nu corect
informaţi.
Nu mai este un secret pentru nimeni
faptul că există o diversitate de caractere,
cum sunt:
-vegetarieni,
-vegani,
-rovegani,
-ovo-lacto-vegetarieni sau persoane care se alimentează variat, din tot regnul
vegetal şi animal.
Piaţa liberă abundă în produse apetisante care sunt semipreparate sau
procesate total şi care ne îndeamnă la un consum haotic, fără a şti cât şi cum trebuie să
ne alimentăm sănătos.
Toate variantele de consum ne conduc la acumularea de kilograme în exces
despre care ştim că nu sunt nici estetice, dar, mai ales, nici sănătoase.
Din acest motiv, se impune o educaţie alimentară care, de cele mai multe ori,
este trecută cu vederea de toţi factorii implicaţi.
Nici medicii nutriţionişti nu pot face foarte mult în sens pozitiv, deoarece
mersul la cabinetele lor este uneori inaccesibil.
Persoanele supraponderale şi obeze se feresc să apeleze la aceşti medici şi dieta
lor, de cele mai multe ori, se face după programe auzite de la prieteni.
Obezitatea este cunoscută ca o boală a secolului, vorbindu-se destul de
puţin. În mod special, obezitatea la copii a devenit o prioritate, pentru că ei
vor deveni adulţi, cu diverse afecţiuni, şi, ce este mai grav, vor fi
consumatori de medicamente.
Degeaba vorbim despre «TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE», dacă nu
ne uităm în farfurie la calitatea şi cantitatea produselor consumate.
Din aceste motive şi din altele, pe care le ştim cu toţii şi nu le-am mai amintit,
Colegiul Tehnic «Ioan C. Stefanescu» Iași, reprezentat prin director, profesor Voinea
Dolores Liana, a demarat proiectul intitulat «ÎNVAŢĂ SĂ GĂTEŞTI SĂNĂTOS», în
parteneriat cu societatea S.C. SOFT & GRACE SRL, reprezentată prin Chef
Bogdan Andrei Puiu.
Reprezentantul societăţii împreună cu medicul nutriţionist, dr. Delia
Raurean Pintilie, au iniţiat proiectul care s-a desfăşurat pe 24 martie 2017, sub
forma unui «ATELIER DE GĂTIT» cu elevii colegiului.
Activitatea s-a desfăşurat în cantina şcolii şi a avut ca obiectiv principal să
implementeze alimentaţia sănătoasă, conform regulilor de alimentaţie
promovate de Jamie Oliver – reprezentat prin ambasadorul acestuia în
Romania de Chef Bogdan Andrei Puiu.
Obiectivele specifice activităţii au fost:
- organizarea grupului de elevi,
- dezvoltarea abilitatilor de lucru individual şi de adaptare la provocările
propuse de Chef Bogdan Andrei Puiu.
Acordul de parteneriat a fost redactat pentru anul scolar 2016 – 2017 de către
prof. Măcărescu Cristiana și dr. ing. Savin Irina Isabella, iar activităţile se vor desfăşura
după un calendar stabilit între părţi.
La începutul activităţii Chef Bogdan Andrei Puiu le-a explicat elevilor reţeta
preparatului pe care urmau să-l realizeze şi beneficiile consumării acestui produs.
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Medicul nutriţionist, dr. Delia Raurean Pintilie, a expus elevilor prezenţi la
activitate şi profesorilor asistenţi, principiile de bază ale unei alimentaţii sănătoase.
La «ATELIERUL DE GĂTIT» au participat nouă elevi de la clasele de
gastronomie, care au preparat, sub îndrumarea lui Chef Bogdan Andrei Puiu şi a dnei dr. Delia Raurean Pintilie, «GUACAMOLE CU QUINOUA».
Demonstrativ, Chef Bogdan Andrei Puiu a realizat preparatul şi l-a prezentat
elevilor.
Apoi, sub îndrumarea lui, elevii au gătit salata de avocado (guacamole) cu
quinoa.
Audienţa a fost servită cu preparatul realizat pentru a degusta şi aprecia reţeta.
Toţi participanţii au fost multumiţi de reţetă, elevii fiind felicitaţi pentru preparat.
Interesul crescut al elevilor şi reuşita preparatului a fost răsplatită cu diplome
din partea societaţii S.C. SOFT & GRACE SRL, reprezentată prin Chef Bogdan Andrei
Puiu.
În timpul activităţii «ATELIERULUI DE GĂTIT», în intervalul în care elevii
găteau preparatul, pentru a îmbina utilul cu plăcutul şi creaţia vestimentară cu
gastronomia, a avut loc o PARADĂ DE MODĂ – CONCURS CU ACCESORII
VESTIMENTARE – PĂLĂRII ŞI POŞETE NON-CONFORMISTE CARE AU
AVUT CA TEMA FRUCTELE ŞI LEGUMELE.
Accesoriile au fost realizate şi prezentate de elevii liceului, sub îndrumarea
prof. Măcărescu Cristiana Maria.
Premiile câştigate de participanţi, cât şi degustarea produsului realizat de elevi,
au încântat audienţa care, în prezenţa mass-media, a considerat că activitatea a fost una
reuşită.
Mărturia reuşitei acestei activităţi o reprezintă reportajele de prezentare,
galeriile foto apărute în presa locală, şi video.
Proiectul şi-a atins scopul propus, continuând în perioada următoare cu alte
provocări.

Prof. Cristiana MĂCĂRESCU
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III.4. «DĂRUIEŞTE UN MĂRŢIŞOR»
Ediţia a IV-a
În secolul XXI, familia nu mai are timp să transmită copiilor valorile morale,
spirituale şi tradiţionale. De aceea, prin acest proiect educaţional se doreşte a se
revigora aceste semnificaţii.
Un om va deveni educat nu numai prin studiile absolvite, ci şi prin
comportamentul pe care îl va avea în societate, în familie.
S-a constatat că peste 80% din părinţi nu mai au timp să discute, să le
povestească, să îi înveţe ce este mai bun pentru a deveni oameni buni.
Prin acest proiect educaţional se doreşte ca elevii să reuşească să înveţe să
devină mai apropiaţi de cei din jur, indiferent de vârstă, sex, religie, etnie, mai buni
prin a învăţa să dăruiască simbolic, pentru suflet.
Totodată, vor învăţa să îşi utilizeze timpul liber, confecţionând diverse obiecte,
dezvoltându-şi creativitatea, imaginaţia şi abilităţile practice, precum şi să protejeze
natura prin utilizarea deşeurilor recuperabile.
Activitatea a avut loc pe data de 8 martie 2017, la care au participat
elevii din clasele a X-a D, a X-a G şi a XI-a D, coordonaţi de director, prof.
VOINEA DOLORES LIANA, director adjunct, dr. ing. SAVIN IRINA
ISABELLA şi prof. dr. APINTEI LILIANA.
Adolescenţii au dăruit mărţişoare tuturor persoanelor de sex
feminin care au trecut prin faţa şcolii, odată cu urările specifice Zilei de 8
Martie.
OBIECTIVELE activităţii au fost:
- formarea atitudinilor şi convingerilor de respectare a valorilor;
- îmbunătăţirea calităţii educaţiei;
- cultivarea respectului faţă de cei din jur şi faţă de sine;
- dezvoltarea abilităţilor de promovare a «frumosului»;
- implementarea competenţei de voluntariat.
Proiectele educaţionale sunt singurele care susţin lupta împotriva unei educaţii
«tehnice», pentru că viabilizează dezvoltarea socio-profesională a unei întregi generaţii,
asigurând diversitatea în termeni de ofertă şi în termeni de competenţe acumulate.
Este necesar trecerea de la o educaţie intensivă în termeni de asigurare a unei
adresabilităţi şi personalizări a ofertelor şi metodelor.
Proiecte educaţionale viabile şi sustenabile, realiste şi relevante pentru ceea ce
societatea cunoaşterii aşteaptă de la cei care o vor construi, sunt adaptate nevoilor
educaţionale, interdisciplinare, inovative, centrate pe cultivarea creativităţii şi
eficacitate educaţională.
Acest proiect se poate derula în continuare datorită faptului că şcoala este un
mediu stabil, organizat, flexibil în funcţie de nevoile tinerilor, cu resurse umane,
materiale, adaptat noutăţilor şi cerinţelor.
Atât elevii, cât şi părinţii au apreciat importanţa acestui proiect datorită
produselor obţinute şi oferite diverselor persoane, estetica produselor având un rol
important în dezvoltarea tinerilor pentru a elimina kitsch-urile din viaţa lor, precum şi
a învăţa să protejeze natura fără să coste nimic.
Director adjunct, dr. ing. Irina Isabella SAVIN
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III.5. COLEGIUL «MONDOSTUD ART», CHIŞINĂU - PARTENER AL COLEGIULUI
TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU», IAŞI

15 ANI DE LA ÎNFIINŢARE
Colegiul «Mondostud Art» , Chişinău partener al
Colegiului Tehnic «Ioan C. Ştefănescu», Iaşi
Martie 2017
Colegiul «Mondostud−Art» din mununicipiul Chişinău, Republica Moldova,
constituie o instituţie prestigioasă de învăţământ privat mediu de specialitate, fondată
în anul 2001.

Fondatorii Colegiului «Mondostud−Art»
În anul 2006 Colegiul «Mondostud−Art» este acreditat şi obţine certificatul
respectiv, seria AC, Nr. 0112 din 25.05.2006.
În anul 2010 colegiul este supus unui control riguros din partea Camerii de
Licenţiere a Republicii Moldova, la 1 iulie 2010 primeşte licenţa cu numărul 016371,
seria AMMII.
Colegiul prin întreaga organizare a procesului educaţional se străduie să
păstreze numărul de studenţi, punând accent pe dezvoltarea înaltelor valori generalumane.
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Există numeroase modalităţi ce conduc spre succes în alegerea unei specialităţi,
potrivit calităţilor şi aspiraţiilor fiecărui tânăr, o şansă unică pentru cele mai accesibile,
cele mai depline şi cele mai sigure profesii care sunt la Colegiul «Mondostud−Art».
Instruirea se desfăşoară cu frecventă, la zi, la 3 specialităţi, pe baza studiilor
gimnaziale, medii, de cultură generală şi liceale.
La baza studiilor de specialitate stau tehnologii avansate, accentul căzând pe
utilizarea elementelor modulare.
Tehnica de instruire permite utilizarea informatiei digitale pentru pregătirea
calificată în domeniul efectuării lucrărilor de frizerie, cosmetologie, manichiură,
pedichiură, machiaj, tatuaj, bodyart, precum şi în domeniul confecţionării bijuteriilor.
Cei îndrăgostiţi de frumos vor fi capabili să confecţioneze bijuterii din cele mai
alese, fiindcă vor găsi aici o gamă diversificată de modele şi culori: inele, brăţări, cercei,
fiecare din ele reprezentând o capodoperă, cu un aspect estetic deosebit, acestea fiind
adaptate la diferite stiluri şi tendinţe ale modei.
Colegiul organizează, coordonează şi realizează activitatea de formare
profesională, asigură laboratoarele cu utilaj şi ustensile moderne, dispune de bloc de
studii, bază didactică adecvată desfăşurării educaţionale la specialităţile menţionate.
Instruirea se realizează de cca. 50 cadre didactice calificate, deţinători de grade
didactice superioare (1 şi 2).
Colegiul este unic în republică în pregătirea specialiştilor la profilurile indicate,
de aceea promovează activităţi educaţionale inovatoare.
Este în permanenţă căutare, încercând să valorifice experienţa unor instituţii de
învăţământ din alte state şi stabilind relaţii avantajoase cu diverşi parteneri, în scopul
perfecţionării şi modernizării managementului educaţional.
Actualmente în colegiu învaţă peste 700 de studenţi.
Cartea de vizită a instituţiei noastre sunt cei 1470 de absolvenţi care sunt
angajaţi în câmpul muncii, unii dintre ei având deja o afacere personală, alţii prestează
servicii de calitate atât ân ţară, cât şi peste hotarele ei.
Realizarile colegiului sunt recunoscute în ţară şi peste hotare, gratie filmului
documentar «Arta bijuteriei în Moldova», produs şi proiectat în republică şi alte
ţări precum: Bulgaria, Grecia, Italia, Turcia, Ucraina.
Extinderea de relaţii de parteneriat şi colaborare se realizează cu instituţii de
învăţământ similare din ţară şi de peste hotare: România, Italia, Rusia, Letonia,
Germania, Ucraina, Franţa, Republica Sud Africană, SUA, Bulgaria.
Administraţia Colegiului «Mondostud−Art» are intenţia de a stabili relatii de
colaborare cu instituţii de învâţământ de profil, de a efectua vizite reciproce de schimb
de experienţă în domeniu, cunoaşterea de a elabora proiecte reciproc avantajoase, de a
diversifica sursele de finanţare, de a completa biblioteca cu literatură de specialitate,
laboratoarele şi auditoriile cu utilaj performant, în scopul perfecţionării procesului de
pregătire a cadrelor în domeniul frizeriei, cosmetologiei şi giuvaiergiei.
«La om totul trebuie să fie frumos: şi faţa, şi îmbrăcămintea, şi
sufletul, şi gândul» - A.P. Cehov.
Acesta este scopul pentru care luptă colectivul Colegiului «Mondostud-Art».
Ţinând cont de cererea mare a profesioniştilor pe piaţa muncii, Colegiul «MondostudArt» îşi propune pregătirea unor asemenea specialişti.
Transformările prin care trece sistemul educaţional evidenţiază tendinţa de
orientare spre personalitatea umană, spre formarea unor abilităţi, deprinderi,
capacităţi intelectuale şi creative.
Esenţa obiectivelor strategice ale unei instituţii de învăţământ rezidă din ideea
că absolventul este oglinda instituţiei, aptitudinile şi capacităţile lui repezentând
numele pe care îl poartă o instituţie în societate.
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«Frumuseţea este primul dar pe care-l face femeia-natură şi tot
primul pe care îl cere» - A.G. Mere, acesta rămânând postulatul de
orientare pentru fiecare absolvent.
Misiunea institutiei
Dezvoltarea învăţământului este bazată pe principii educaţionale şi competenţe
profesionale.
1. Competenţe de învăţare
Competenţe de a stăpâni metodologia de integrare a cunoştinţelor de bază
despre om şi societate în scopul satisfacerii nevoilor şi acţiunilor pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii personale şi sociale.
2. Competenţe de comunicare
Competenţe de a comunica argumentat în limba maternă, folosind terminologia
ştiinţifică în domeniul ales.
3. Competenţe acţional-strategice
Competenţe de proiectare a afacerii, de a găsi soluţii de rezolvare a problemei
apărute în diferite situaţii critice.
Competenţe de a acţiona creativ şi autonom în cazuri excepţionale şi o
colaborare activă în condiţii de activitate colectivă.
4. Competenţe civice - morale
Competenţe de a manifesta o poziţie civică activă în societate.
Competenţe de analiza şi evaluare pozitivă a problemelor sociale legate de
orientare religioasă, sexuală.
5. Competenţe de autocunoaştere:
Competenţe de analiză critică asupra propriei activităţi în scopul autodezvoltării
continuie şi autorealizării personale în diferite domenii.
Competenţe de a-şi asuma responsabilităţi pentru a duce un mod sănătos de
viaţă, fără a crea probleme celor din jur.
6. Competenţe culturale:
Competenţe de a se orienta în cadrul valorilor culturale ale naţiunii şi etniilor în
care vor activa.
Competenţe de a respecta tradiţiile neamului şi valorile altor naţiuni.
7. Competenţe antreprenoriale:
Competenţe de a alege conştient viitoarea arie de activitate profesională,
analizând critic posibilităţile intelectuale şi material-personale.
Procesul instructiv-educativ este asigurat de medici, ingineri şi profesori, cu
titluri ştiinţifice şi grade didactice, specialişti de o înaltă calificare profesională.
Dintre ei, 6 specialişti au diplomă internaţională, cu titlul de lector profesor
Christine−Valmy.
Colegiul «Mondostud−Art» este unica instituţie din Republica Moldova, care
pregăteşte specialişti în domeniul cosmetologiei complexe, unde se studiază:
 cosmetologie;
 masaj corporal general;
 tatuajul artistic, machiaj, machiaj permanent şi bodyart;
 pedichiura, manichiura şi extensie;
 frizerie şi extensia parului;
 bazele ingrijirii corpului uman;
 etica vestimentară.

32

Daca ne referim la specialitatea «frizer-cosmetolog», la finalizarea studiilor
absolvenţii sunt angajaţi peste hotarele ţării, în urma încheierii contractului de muncă
cu firma italiano-română «Promode».
În urma contractului cu compania «Skin Cosemtic Center» sunt repartizate la
serviciu peste hotare, în Rusia, câte 10 persoane anual, conform contractului «Thea
Med», în fiecare an sunt angajate în România până la 15 persoane.
Conform contractului de colaborare cu uzina «Giuvaier», specialistii din
domeniul tehnologia confecţionării materialelor activează la uzina «Giuvaier», firma
«Auratus» şi în toate centrele de prelucrare a materialelor din republică.
Din cei 140 de absolventi ai specialităţii «tehnologia prelucrării materialelor»,
32 şi-au deschis centre particulare pe teritoriul republicii.
Activitatea educaţională şi culturală a Colegiului «Mondostud-Art» se
desfăşoară în conformitate cu obiectivele educaţionale, promovate de Ministerul
Educaţiei al Republicii Moldova.
Pentru realizarea obiectivelor cultural-educaţionale, colegiul dispune de o sală
de festivităţi cu scenă, proiectoare şi efecte de lumini, teren şi sală de sport.
În anul 2010 colegiul a încheiat un contract de colaborare cu organizaţia
internaţională SES în urma careia experţii germani activează în colegiu pe o perioadă
de 3 săptămâni, iar studenţii absolvenţi au posibilitatea de a-şi desfăşura practica
pentru lucrarea de diplomă în Germania.
Realizarea planurilor care stau în faţa conducerii sunt posibile numai printr-o
activitate mai profundă şi obţinerea indicilor profesionali mai calitativi.
În anul 2012 a fost încheiat un contract de colaborare cu Academia de
frumuseţe din Kiev, în urma acestui contract absolvenţii colegiului pot prelungi studiile
pe termen de 2 ani la specialităţile din domeniul frumuseţii.
Tot la Kiev a fost semnat contractul cu Asociatia Bijutierilor din Ucraina în baza
acestui contract specialiştii cunoscători de limba rusă pot fi angajaţi la muncă la uzina
de diamante din Kiev.
Anul acesta instituţia nostră de învăţământ va avea, din partea
ANACIP MOLDOVA, în luna martie, acreditările pentru unele specializări.
Spaţii de învăţământ
Colegiul dispune de clădire proprie, 1 bloc cu 4 nivele, suprafaţa totală ocupată
de edificiile colegiului constituie 3830 m2. Pentru procesul de învăţământ sunt destinaţi
2472,6 m2 şi 1358 m2 pentru spaţii auxiliare, inclusiv săli de curs, cabinete, laboratoare,
ateliere, sala pentru gimnastică, terenul sportiv, etc.
Edificiul Colegiului «Mondostud-Art» include:
 Blocul pentru studii (32 săli de studii, 11 laboratoare);
 2 săli de calculatoare cu acces la internet;
 Centrul de estetică (3 săli de cosmetologie, 2 săli de frizerie, sala de machiaj,
masaj, tatuaj);
 Atelier de producere pentru bijutieri;
 Biblioteca cu sala de lectura pentru 20 locuri;
 Cantina - 120 locuri;
 Sala de gimnastică cu teren sportiv;
 Punct medical cu cabinet de tratament;
 Sala de festivităţi cu 294 locuri.
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Dotarea spaţiilor
Toate laboratoarele colegiului sunt dotate cu aparatajul necesar modern, în
domeniul specialităţii de frizerie şi cosmetică, tehnologii de prelucrare şi confecţionare
a bijuteriilor.
Laboratoarele sunt luminoase, dispun de utilajul de aerisire, sunt amenajate cu
gust estetic, dispun de mobilierul necesar, materialul metodico−didactic, materiale
ilustrative si informationale. Colegiul dispune de 11 laboratoare.
În laboratoare se desfăşoară lucrările practice la disciplinele de specialitate în
funcţie de numărul de studenţi şi disciplină, suprafaţa variază între 28,9 m2 − 66,4 m2,
în medie unui student îi revine 4,5 m2, ceea ce corespunde cu normele în vigoare.
Menirea laboratorului este de a crea condiţii pentru desfăşurarea orelor practice
prevăzute în compartimentul practicii tehnologice.
Orele practice sunt predestinate pentru a consolida cunoştintele în domeniul
specialităţii, aici studentul face cunoştinţă cu tehnica de securitate, cunoaşte parametrii
tehnici ai instalaţiilor şi aparatajului cu care va activa pe parcursul orelor, chiar şi de-a
lungul vieţii.
Toate lucrările efectuate pe parcursul anului la orele practice sunt actualizate şi
se păstrează în galerii speciale cu vederi şi fotografii.
La efectuarea lecţiilor practice se folosesc pe larg obiectivele didactice care sunt
planificate de programe analitice.
Pe parcursul acestor ore studenţii vor căpăta competenţe profesionale pe care le
vor utiliza mai târziu.
Mijloace tehnice
Pentru asigurarea procesului educaţional, la capitolul mijloace tehnice, colegiul
dispune de:
 camera video;
 3 xerox-uri;
 2 aparate de fotografiat;
 7 televizoare;
 videomagnetofon;
 4 centre muzicale;
 2 săli de calculatoare conectate la internet;
 1 tablă interactivă.
Pentru orele de specialitate se filmează etapele fiecarei lucrări practice care mai
târziu se prezintă la ore pentru elevi.
Dacă elevul doreşte, acesta poate accesa informaţia pentru a verifica sau a
concretiza unele lucruri.
Actualmente, colegiul dispune de o videotecă, cu înregistrări: orele de frizerie,
tatuaj, masaj, giuvaergie, etc.
Servicii sociale
Cantină (capacitate, dotare).
Cantina studenţească are o suprafaţă de 261,6 m2, cu o capacitate de 120 locuri.
Cantina dispune de grup sanitar, bufet, sala de banchet.
Cantina pregăteşte pentru studenţi produse de patiserie, micul dejun şi prânzul.
Pentru diverse activităţi, cantina este asigurată cu veselă. În cantină activează 5
specialişti calificaţi.
Servicii culturale (capacitate şi dotare).
Colegiul «Mondostud−Art» dispune de o sală festivă cu suprafaţă de 308 m2.
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Capacitatea sălii este de 294 locuri, cu o scenă amenajată cu cortină, 7
multicolore pentru iluminarea scenei, cu o sală de sonorizare.
Sala este dotată cu fotolii, scaune aşezate în 16 rânduri.
Pentru organizarea şi petrecerea activităţilor extraşcolare în colegiu sunt create
condiţii bune.
Cămin (capacitate, dotare).
Colegiul «Mondostud−Art» nu dispune de cămin, dar, în urma unui acord
bilateral, o parte din studenţi locuiesc la un cămin privat, pe strada Meşterul Manole,
nu departe de colegiu.
Studenţii locuiesc câte 3-4 în cameră, au la dispoziţie bucătărie, cu aragaz şi
frigidere, camera de baie, cu cabine de duş, o sală pentru spălătorie, cu 6 maşini
automate de spălat, sală de odihnă şi sală de lectură.

Galerii foto
cu lucrări realizate de studenţii
colegiului de la diferite specializări
Specializarea - giuvaergie
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Specializare - machiaj

Specializare - manichiură
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Specializare – tatuaj şi body art

Specializare - coafură

Sursa de informare a fost: http://mondostudart.md
Prezentare realizată de director adjunct, dr. ing. Irina Isabella SAVIN
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IV. TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE... ÎN CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ
IV.1. MUZELE COBORÂND PRINTRE «ŞTEFĂNEI»...
TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE...
Omul... mereu a căutat să creeze ceva nemuritor sau să tindă spre absolut. În
setea sa asiduă după perfecțiune a căutat mereu imposibilul sau ceva aproape de
necunoscut. Dovada vie sunt una dintre cele "șape minuni ale lumii": piramidele. Cine
mă poate contrazice că sunt o enigmă tânără și totuși foarte veche în același timp, stau
marturie de secole, sfidătoare și totuși maiestuase în toată splendoarea lor.
Perfecțiunea și timpul de gândire aparţinând înaintașilor nostri (chiar dacă sunt din
partea asiatică) lasă multe semne de întrebare.
Câte mii de oameni le-au văzut de la ridicarea lor? Și câte zile, nopți, luni de
gândire și trudă sau poate ani au trebuit pentru a ridica aceste constucții? Oare s-au
gândit acei oameni că vor dăinui atât? Că vor rămane, atâta amar de vreme, mărturie
inteligenței și perseverenței lor? A fost nevoie de o muncă inimaginabilă la construcția
acestora (după cum ne dezvăluie cercetatorii noștrii contemporani), la cărarea atâtor
blocuri întregi de piatră, aducerea unor imense cantitați de apă în deșert, hrănirea și
cazarea miilor de muncitori care au trudit la ridicarea lor. De gândit este însă că ele nu
s-au ridicat așa peste noapte, ci în timp, destul de îndelungat. De ce oare nu au
renunțat, le era frică de faraoni, erau siliți să le facă, urmau o anumită dogmă cu
sfințenie? E greu de spus, pentru că sunt mai multe păreri împărțite: unii cred că
pentru devotamentul față de faraon, alții pentru că sunt mai multe păreri împărțite:
unii cred că așa era obiceiul construirii mormintelor somptuase etc.
Un singur lucru e cert: nu au fost construite la întâmplare, ci cu cea mai mare
exactitate matematică, astrologică, fizică și mistică. Zeii în care credeau au fost perfect
aliniați cu stelele, cu soarele, cât și cu credinţă în viaţa de apoi.
Capcanele care au fost puse sunt de asemenea certitudinea unei stavile de
neoprit în calea celor care vor să profaneze ceva sfânt pentru ei. În concepţia lor,
egiptenii credeau că faraonul era zeul încoronat pe pământ, fiind doar o trecere pe
această lume. Indiferent ce au gândit ei sau ce credinţă au îmbrăţişat, un lucru rămâne
cert: au reuşit cu adevărat în creaţia lor, arătând lumii că poate exista nemurire prin
ceea ce dăinuie. Astăzi le privim noi, mâine urmaşii noştri şi, la rândul lor, generaţiile
viitoare. Deja ne uimesc prin vechimea şi enigmatica lor consolidare.
Dacă ar fi să dăm o denumire acestor mărturii ale inteligenţei omeneşti,
aceasta n-ar putea fi decât tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Vor
sfida viitorul, până când alte minţi mai iscusite vor clădi unele mult mai interesante.
Andreea DAMIAN – clasa a X-a J
Profesor coordonator: Petru ISTRATE
TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE... ÎN ARTĂ
Părerea mea este că tinereţea fără bătrâneţe o putem recunoaște în operele de
artă, tablouri, cărți sau poezii, deoarece acestea rămân din generație în generație
neschimbate. Creațiile marilor scriitori, poeţi, pictori sau muzicieni sunt veşnice,
întrucât în ele regăsim ori de cate ori vrem noi, emoţii, trăiri şi suspans.
În primul rând, muzica este mereu tânără, iar, când o ascultăm, ne oferă
bucurie şi ne încarcă bateriile cu energie pozitivă.
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Atunci când privim un tablou, încercăm să înțelegem și să descifrăm fiecare
punctuleț sau nuanță de culoare în care pictorul și-a folosit imaginația şi talentul
pentru a transmite o trăire sau emoţie.
În al doilea rând, creațiile literare ne ajută să evadăm pentru câteva minute sau
chiar ore în șir din această lume, făcându-ne s-o vedem prin ochii unui poet sau scriitor
visător, care ne-o descrie ca pe o poveste frumoasă şi o experiență unică din care putem
învăţa şi înţelege multe lucruri.
De asemenea, cu ajutorul fotografiilor ne putem întoarce în trecut și putem
retrăi momente fericite şi unice din viața noastră, pe care nu vrem să le dăm uitării.
În concluzie, tinerețea fără bătrânețe există, deoarece un compozitor, scriitor,
poet sau pictor rămâne mereu tânăr prin creaţia sa.
Gabriela Crenguţa NEDELCU – clasa a
X-a J
Profesor coordonator: Petru ISTRATE
GUSTUL COPILĂRIEI CARE NU MOARE NICIODATĂ
Cu toţii ne amintim gustul dulce al copilăriei, iar când spun dulce mă refer la
deserturile bunicii care îmi făceau fiecare vară mai fericită. Fie ele plăcinte, prăjituri
sau ciocolată de casă, fiecare dintre ele aveau mereu aceleaşi gust bun. Într-o zi am vrut
să aflu secretele care se aflau în spatele acestor reţete nescrise, iar singura care le ştia
era bunica mea.
Mi-a povestit că a învăţat din moşi, strămoşi, iar ea mi-a demonstrat că aceste
reţete sunt nemuritoare, deşi nu erau scrise într-un loc anume, pentru ca şi alţii, la
rândul lor, să le folosească. Nu oricine le poate încerca, ele au puţină îndemânare, dar şi
un ingredient special, pe care îl voi dezvălui: dragostea.
Fără multe din aceste secrete nu se poate realiza nimic în bucătărie, ele
rămânând în inima mea, la fel şi bunica mea!
Daniela BUTNARU - clasa a X-a B
Profesor coordonator: Petru ISTRATE
ETERNA PRIETENIE DINTRE MIHAI EMINESCU ŞI ION CREANGĂ
O prietenie rămasă în istoria literaturii. De ce? Pentru că doi oameni culţi sunt
mereu pe aceeaşi lungime de undă, au un drum comun şi, deşi diferiţi, se completează
perfect într-un întreg.
S-au întâlnit pe meleaguri moldoveneşti: «În toamna anului 1874 apăru pe
uliţele Iaşului un tânăr straniu, ca de vreo 24 de ani, voinic, spătos, cu o mare frunte
albă şi cu o coamă de păr negru dat peste urechi pe ceafă, ca la preoţii asiatici. Creangă,
căruia îi plăcea să bată uliţele, văzu fără îndoială pe tânărul pletos, care şedea într-o
vreme chiar la Samson Bodnărescu».
Aşa arată contextul în care s-au cunoscut cei doi: un poet cu o alură de gânditor
şi un geniu al poporului român, aşa cum îl considera Mihai Eminescu. S-au împrietenit
în scurt timp, Eminescu fiind impresionat de hazul lui Creangă, de felul în care rostea
vorbele, proverbele şi zicătorile din popor, de mintea ageră pe care o avea.
Ion Creangă, cu dinamismul lui nemaiîntâlnit, i-a arătat priveliştea Iaşului, l-a
prezentat prietenilor lui, l-a pus la masă şi au pierdut multă vreme prin crâşmă. Şi de
atunci încolo nimeni «nu mai văzu pe Eminescu fără Creangă şi pe Creangă fără
Eminescu».
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La acea vreme, Creangă nu s-a dedicat scrisului, dar se presupune că Eminescu
l-a îndemnat să ia condeiul în mână. Astfel a ajuns să prezinte prima povestire Junimii,
fiind declarat «admirabil scriitor poporal». La fiecare poveste scrisă, cum a fost şi
«Povestea lui Harap-Alb», îi cerea părerea lui Eminescu. Acesta refuza să îl îndrepte,
zicând: «Lasă, Creangă, ai să citeşti în Junimea, tu nu ai nevoie să fii corectat de
nimeni». Dar totuşi Eminescu îl încredinţa că de acum este un scriitor în toată puterea
cuvântului şi îi prezenta obiceiurile scriitorilor iluştri.
După ce Eminescu a fost destituit din funcţia de revizor şcolar s-a mutat pentru
o perioadă la bunul său prieten, Creangă pentru a-şi găsi alinarea, care ştia ce înseamnă
să fii dat jos din funcţii. Deoarece lui Mihai nu i-a plăcut să zăbovească pe capul
omului, s-a decis să plece la Bucureşti. Creangă a rămas fără prieten şi totodată fără un
om plin de învăţătură. Rămas singur, îl îmbia mereu pe Eminescu să se întoarcă la Iaşi.
Au păstrat legătura, dar Creangă a fost devastat la auzirea veştii că marele poet a
înnebunit. Durerea trăită a fost nemăsurată, un cutremur în adâncul sufletului. După ce
starea lui de sănătate s-a mai îmbunătăţit, întâlnirile lor tot nu mai erau ca odinioară,
fiind conturate de o linişte covârsitoare. De la acea vreme şi Creangă începu să se simtă
din ce în ce mai rău.
În 1889, la auzirea veştii că Eminescu s-a stins din viaţă, Ion Creangă a pierdut
un prieten pe care nimeni nu-l poate înlocui: «Această veste trebui să zguduie sufletul
bolnavului. Fu văzut plângând ca un copil şi adormind cu cartea de poezii a lui
Eminescu».
Cosmina GRAUR - clasa a X-a D
Profesor coordonator: Petru ISTRATE
IUBIREA PĂRINTEASCĂ
Astăzi voi scrie despre EA...
Mama mea este cea mai scumpă persoană a sufletului meu, deoarece mereu a
luptat pentru a-mi oferi tot ce e mai bun şi mi-a demonstrat întotdeauna că eu şi sora mea
suntem pe primul loc în viaţa ei.
Iubirea mea este nemărginită! Îmi doresc ca în fiecare moment să fiu sigură pe
sentimetele mele şi să nu uite că sunt copilul ei, care mereu va fi lângă ea.
Ador să îmi strâng mama în braţe şi să îi şoptesc că este cea ma frumoasă.
Braţele ei calde ca razele de soare sunt mereu primitoare, oferindu-mi singuranţă şi multă
dragoste. Iubirea nostră este reciprocă şi pe zi ce trece e tot mai puternică. Au fost
momente în viaţă când mi-a fost greu. Mâna care mi-a oferit mereu ajutor a fost tot a ei. Cel
mai bun exemplu pentru mine este ea, iar cea mai dulce vorbă este tot a celei mai drage
fiinţe din viaţa mea.
Principiul meu este acela că un prieten mai găseşti, dar o mamă ca a mea, mai
rar...!
Sfatul meu pentru fiecare copil este să îşi aprecieze mama şi să o preţuiască,
fiindcă viaţa de cele mai multe ori nu ne oferă o a doua şansă.
Laura-Elena ILIE - clasa a X-a D
Profesor coordonator: Petru ISTRATE
POVESTEA NEMURITOARE DINTRE ROMEO ŞI JULIETA
Iubirea a fost mereu cel mai frumos sentiment pe care o fiinţă umană îl poate
simţi vreodată. Dumnezeu, de altfel, ne-a creat pe noi din iubire nemărginită.
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Frumuseţea fiinţei iubite transfigurează lumea, ca şi în povestea nemuritoare
dintre Romeo şi Julieta. Aceşti doi tineri ne arată că merită uneori chiar să mori din
dragoste.
De peste 400 de ani povestea face înconjurul lumii şi niciodată nu se va
demoda. Ba mai mult, mereu va rămâne una dintre cele mai frumoase poveşti de
dragoste pe care doi tineri au trăit-o vreodată. Chiar dacă se sfârşeşte într-un mod
tragic, este trăită cu o intensitate foarte mare.
Deşi familiile se urăsc de ani buni, ei nu au ezitat să se iubească enorm de mult.
În zilele noastre nu mai există astfel de iubire nemărginită care trece prin orice. Cei doi
îndragostiţi ne arată că pentru iubirea adevarată merită să pierzi totul, chair şi propria
viaţă.
Romeo vine la un bal mascat, organizat de familia Capulet şi aşa îşi întâlneşte
aleasa inimii lui, pe Julieta, de care se îndrăgosteşte nebuneşte.
Povestea celor doi amorezi se complică atunci când Romeo ucide un membru al
familiei Capulet, iar Julieta este obligată de parinţii săi să se mărite cu alt barbat. La
sfatul unui călugăr, Julieta doreşte să evite nunta, luând o licoare ce o face să pară
moartă. Romeo, neştiind nimic de planurile iubitei sale, se sinucide la căpătaiul ei,
luând otrava. Atunci când Julieta descoperă că iubitul ei e mort alege să se sinucidă cu
pumnalul lui.
Lângă trupurile fără vlagă ale celor doi îndrăgostiţi, familiile lor se împacă şi îşi
dau seama că ura ce şi-o purtau le-a omorat copiii.
În concluzie, iubirea ne învaţă să fim mai buni şi mai apropiaţi faţă de aproapele
nostru, pentru că, în caz contrar, ea poate ucide.
Mirabela HOROBEŢ – clasa a X-a B
Profesor coordonator: Petru ISTRATE
IUBIREA ETERNĂ A CUPLULUI VERONICA MICLE ŞI MIHAI EMINESCU

«Am înţeles că un om poate avea totul neavând nimic, şi nimic având totul».
(M. Eminescu)
Un om poate avea totul când se bucură de iubirea necondiţionată a persoanei de
lângă el.
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Pentru Eminescu, Veronica a fost «îngerul blond», «o doamnă frumoasă, cu
părul lung şi bălai şi ochi albaştri».
Cei doi amorezi s-au cunoscut la Viena, la varsta de 22 de ani, pe când el era
student la filozofie, iar ea căsătorită deja de 8 ani şi mamă a doi copii, venise acolo
pentru a-şi trata o boală de piele. Fără a ţine cont de predicile morale, cei doi au început
timid o relaţie de amor, ce avea să fie condimentată în urmatorii 17 ani cu pasiune,
despărţiri şi nenumărate împăcări.
Aceştia şi-au trimis scrisori în care îşi exprimau iubirea şi dorul: «Sunt atat de
trist şi e atat de deşartă viaţa mea de bucurii, încât numai scrisorile de la tine mă
bucură. A le suspenda sau a rări scrisorile tale m-ar durea chiar dacă n-ai mai iubi pe
mine».
Căsnicia Veronicăi cu Ştefan Micle a fost o convenţie a mamei sale, pentru a se
realiza în viaţă, pe când fata avea numai 14 ani. Ştefan Micle îi era rector la o şcoală de
elită din Iaşi, unde ea învăţa. Aşa s-au cunoscut, lui i-a picat cu tronc, fiind foarte
frumoasă şi având talent scriitoresc. Iar mama ei, o moaşă cu atestat universitar, a
obligat-o să-şi lege destinul ei de-al lui.
Dupa cum ne demonstrează şi Veronica Micle cu Mihai Eminescu, mai devreme
sau mai tarziu, cel ce ne este sortit să ne fie alături toată viaţa tot va apărea la un
moment dat, indiferent de situaţie.
În concluzie, nimeni nu poate fugi de iubirea adevarată, chiar dacă ea nu apare
în momentul cel mai oportun.
Mirabela HOROBEŢ – clasa a X-a B
Profesor coordonator: Petru ISTRATE
GARY MOORE – UN EROU AL CHITAREI
Gary Moore a fost un muzician nord-irlandez, cântăreţ şi chitarist virtuos. La
varsta de 11 ani a ascultat albumul “ John Mayall with Eric Clapton” care i-a schimbat
viata şi l-a influenţat foarte mult în ceia ce priveşte tehnica sa la chitară. Acesta rămâne
în memoria iubitorilor de muzica nu doar ca un mare chitarist blues şi vocalist expresiv,
ci şi ca un muzician desăvârşit, care s-a adaptat incredibil la genuri diferite, cum ar fi:
rock classic, hard rock, fusion şi multe alte stiluri diferite şi complexe. Gary Moore şi-a
câştigat pentru totdeauna fanii cu hitul mondial «Still got the blues».
Cariera de peste 40 de ani a lui Gary Moore este greu de însumat în cuvinte, mai
ales în astfel de momente, când tot ce rămâne e muzica.
Veronica VOINESCU – clasa a X-a B
Profesor coordonator: Petru ISTRATE
VIAŢA VEŞNICĂ
Omul a fost creat de Dumnezeu cu posibilitea de a nu muri. Călcând însă pe
porunca divină de a nu mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului, Adam şi, o dată
cu el, toţi oamenii, au devenit muritori.
La moarte, trupul omului se duce în pământul din care a fost luat, iar sufletul se
întoarce la Dumnezeu, care l-a dat. Dar prin Învierea Mântuitorului, acesta a dat
tuturor oamenilor posibilitatea Învierii din morţi şi-a vieţii veşnice, alături de
Dumnezeu.
La înviere, trupurile nu vor mai avea defecte corporale pe care le-au avut în
viaţă, dar nici trebuintele şi felul de viaţă pe care le-au avut pe pământ.
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Cei drepţi vor trăi veşnic, în dreptate, pace şi iubire cu sine însuşi, cu semeni şi
cu Dumnezeu . În această lume a drepţilor, nu va mai fi nici moarte, nici plângere, nici
durere, nici suspin, ci o stare de fericire de nedescris. Frumuseţea vieţii vesnice va fi de
neînchipuit: ce ochiul v-a văzut şi urechile nu au auzit şi la inima omului nu s-a suit,
acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-l iubesc pe El.
Sfantul Ioan Damaschin spune că dupa înviere, timpul nu se va mai număra în
zile şi nopti, ci va fi o singură zi veşnică, în care lumina lui Dumnezeu va straluci peste
cei drepţi.
Viaţa de veci a celor răi însă va fi nefericită, lipsită de vederea luminii lui
Dumnezeu, o viaţă plină de chinuri vesnice.
Aceştia vor locui împreună cu diavolii şi cu cei ce-i slujesc, târguindu-se,
suferind, într-o stare de întuneric adânc, fără de sfârşit.
Dar nici fericirea drepţilor, nici nefericirea păcătoşilor nu va fi la fel pentru toţi
oamenii, ci în grade diferite, în funcţie de vrednicia şi nevrednicia pe care a dovedit-o în
viaţa pământească: «Fiecare va primi plata după lucrul său».
Locul în care sunt rânduite sufletele celor drepţi este raiul, iar locul în care sunt
rânduite sufletele celor nedrepţi este iadul. Nu există un loc sau o stare intermediară
între rai şi iad, numit purgatoriu, cum învaţă biserica Romană-Catolică, căci
Mântuitorului Hristos nu a vorbit niciodată de un asemenea loc.
Prin judecata particulară se cercetează starea generală în care iese omul din
viaţă pamantească şi dacă această stare este bună, sufletul este dus de îngeri la fericire,
iar daca este rău este la duhurile necurate la chinuri.
Dar nici fericirea şi nici osânda nu sunt depline până la judecata de apoi.
Judecata obştească sau universală este învăţătura despre învierea morţilor şi
despre viata de veci. Cei care au făcut cele bune aici pe pămant aşteaptă cu bucurie
viaţa de veci, căci pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu în viaţa aceasta şi îi păzesc
poruncile, făcand binele, viata lor va fi între totul fericită.
Această negrăită fericire va consta mai ales în unirea în Duh cu Dumnezeu, în
a-l vedea pe Dumnezeu, ţcatre faţă, în vieţuirea slavită şi veşnică împreună cu
Mântuitorul Isus Hristos, cu sfinţii îngeri şi cu sfinţii Bisericii.
Judecata obstească va fi universal solemnă şi supremă, publică, dreaptă,
definitivă şi înfricoşată. Drepţii o vor aştepta cu smerenie.
Ştiind şi crezând că toate acestea sunt total adevărate, să ne străduim să fim cât
mai buni, nici milostivi să nu uităm de cei cărora viaţa le-a fost împotrivă şi să-i ajutăm,
măcar cu un sfat, ca astfel să încercăm să dobândim viaţa cea veşnică, plină de bucurii,
alatăuri de Mântuitorul Isus Hristos, împreună cu toti sfinţii Săi.
Iuliana TĂNĂSUC – clasa a X-a B
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
CODREANCA - MÂNDRIA REPUBLICII MOLDOVA
O dată ce o persoană îşi dă seama care este vocaţia ei, nu mai e nevoie de
educaţie. Totul se va transforma în autoeducaţie, şi acum motivaţia de a învăţa, de a
realiza lucrări în viaţa reală vine din interiorul persoanei şi nu mai e nevoie de sfaturi,
păreri şi influenţe din exterior. Fiecare scop atins din viaţă este un moment de fericire,
un moment în care realizezi munca depusă şi rezultatele obişnute.
Printre aceste persoane remarcabile se numără Petru Guzun şi Svetlana Guzun,
fondatorii Clubului de Dans Sportiv «Codreanca». Sunt cuplul care dansează de
dimineaţă până seara, însă foarte rar se întâmplă să danseze împreună.
Acest club minunt, apărut în aprilie 1973, înzestrează şi dezvoltă talentul a
peste 1000 de copiii, care, la rândul lor, urmează să devină sportivi de performanţă,
43

unii dintre ei, croindu-şi un drum în viaţă, bazat pe dans, având ca exemplu fondatorii
clubului.
Codreanca a reuşit să câştige campionatele mondiale de dansuri sportive în anii:
1998, 2000, 2003, 2008 şi 2009, iar de patru ori aceştia au fost campioni ai Europei:
1998, 2000, 2003 şi 2006. În 2011 «Codreanca» a câştigat medalia de aur la
Campionatul Mondial de Tineret la Dans Sportiv. Succesul i-a însoţit mereu,
convingându-se că pot mult mai mult decât ceilalţi, reuşind să obţină rezultate
uimitoare.
Clubul de Dans «Codreanca» este şi va fi mereu unul dintre cele mai
importante centre culturale din Republica Moldova, care se remarcă prin eficienţa
profesională şi rezultate formidabile. Acest club de dans şi-a creat un prestigiu bine
meritat şi nemuritor în tezaurul istoric al culturii coregrafice din ţară, aducând copiii
talentaţi pe cele mai înalte ranguri.
Daniel ENACHI - clasa a X-a B
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
GRIGORE VIERU – POETUL NEPERECHE AL ROMÂNILOR FĂRĂ
GRANIŢE

Poeţii ar putea fi la fel ca proverbele: mereu se poate găsi unul care să-l
contrazică pe altul, însă un poet niciodată nu poate fi mai bun decât alt poet. Un poet
poate fi mai bun decât sine însuşi sau mai slab decât sine însuşi.
Poezia reprezintă eterna declaraţie de dragoste şi testamentul inspiraţiei de
moment. Grigore Vieru a lăsat întregii Moldove şi nu numai, un testament sacru, o
bogăţie pură. Poezia lui e acea moştenire ce ne încălzeşte sufletele şi ne hrăneşte
spiritul visător. Grigore Vieru a fost incontestabil, o voce singulară, de o expresivitate
deosebită în peisajul poeziei româneşti. El era un poet care visa, care încuraja şi pe alţii
să viseze, continuând să îşi urmarească visul şi să lupte din răsputeri. Cândva, în 1973 i
se îndeplinise dorinţa arzătoare de a vizita România, cuvintele lui fiind: «Dacă visul
unora a fost ori este sa ajungă în cosmos, eu viaţa întreagă am visat să trec Prutul».
Grigore Vieru era de părere că dragostea schimbă tot, unul dintre citatele lui confirmă
asta: «Daca n-ar fi iubirea, m-aş teme de viaţă». Oricărei persoane, care s-a hotărât să
scrie despre Vieru, nu se putea să nu-i tremure mâna, fiindcă, probabil, se gândea
imediat la uriaşa sa personalitate, atât ca patriot înfocat, cât, mai ales, ca unul dintre cei
mai de seamă poeţi români ai literaturii contemporane. Multe dintre poeziile sale s-au
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născut din dragostea sa fierbinte pentru tot ce este românesc, din patriotismul arzător
al Poetului.
«Că nu suntem români, străinul
Pe-a lui o ţine
Şi ai mei mai tare-l cred pe dânsul
Decât pe mine.
Basarabie cu jale,
Basarabie,
De pe deal şi de pe vale,
Basarabie!».
O altă mare temă a literaturii lui Grigore Vieru este Mama. Pentru dânsul
mama era sfântă, cu chip angelic, era cu un scut protector, alături de care nu ştia ce-i
frica sau durerea. Mama îi oferea eterna alinare, veşnici amintiri şi nemuritoare calităţi:
«Uşoară, maică, uşoară,
C-ai putea să mergi călcând
Pe seminţele ce zboară
Între ceruri şi pământ».
O fenomenală creaţie a lui Grigore Vieru este poezia «Nu am, moarte, cu tine
nimic». Lui Grigore Vieru nu îi era frică de moarte, era gata să ţină piept cu ea, fiecare
credea că o va putea înfrunta, însă nemiloasa moarte a sfâşiat legătura ce o avea acest
pământ cu raiul. După cuvintele lui: «Nu am, moarte, cu tine nimic, / Eu nici măcar nu
te urăsc», acesta dorea doar să-şi trăiască din plin viaţa şi să acorde importanţă
persoanelor şi lucrurilor care într-adevăr contau:
«Nu frică, nu teamă Milă de tine mi-i.
Că n-ai avut niciodată mamă,
Că n-ai avut niciodată copii».
Grigore Vieru, o personalitate marcantă a culturii naţionale, va rămâne cel mai
cunoscut şi iubit poet de toate vârstele. El a fost, este şi va fi poetul frumuseţii
enigmatice a sufletului, ne-a lasat moştenire versuri care ne-au pătruns până în adâncul
sufletului şi care ne trezesc sentimentele alese.
Stela RĂU – clasa a X-a B
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
«CU MÂINILE CURATE» - UN FILM CELEBRU PRIN CELE DOUĂ REPLICI
«Nu trageţi, dom' Semaca! Sunt eu, Lăscărică».
«Un fleac, i-am ciuruit!»
Apărut în 1972, «Cu mâinile curate» deschide celebra serie a filmelor lui Sergiu
Nicolaescu. Acţiunea se desfăşoară în 1945 când, pe fondul războiului şi al sărăciei tot
mai accentuate, în ţară nivelul criminalităţii atinsese cote alarmante. Roman (Ilarion
Ciobanu) este un proaspăt poliţist, fost comunist ilegalist, numit la conducerea uneia
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dintre cele mai «fierbinţi» secţii de poliţie din Capitală. Lipsit de experienţă, el apelează
la ajutorul comisarului Miclovan (Sergiu Nicolaescu), un poliţist cu metode
neconvenţionale şi cu o afecţiune fără limite faţă de revolverul său Smith&Wesson.
Metodele rigide ale lui Roman se văd deseori completate de cele neortodoxe ale
lui Miclovan. Tot ce îşi doresc ei este ca, în final, să rămână «cu mainile curate».
Filmul care a lansat cea mai cunoscuta serie de actiune din cinematografia
românească – seria Comisarului. «Cu miinile curate» este unul dintre cele mai
cunoscute filme realizate de Sergiu Nicolaescu.
Adevărat thriller al cinematografiei româneşti, filmul îmbină caracteristicile
genului poliţist cu intriga de tip politic. Filmul a creat o galerie de personaje antologice
dintre care demne de menţionat sunt Miclovan, Semaca, Lăscărică.
Una dintre replicile celebre ale acestui film este cea rostită de Lăscărică care
fusese adus de Miclovan în magaziile lui Semaca: «Dom' Semaca! Eu sunt, Lăscărică.
Dom' Semaca! Vă rog să credeţi că nu v-am trădat. Am fost adus aici cu forţa. Vă rog
să credeţi, dom' Semaca». Această replică a intrat în conştiinţa publicului spectator sub
forma: «Nu trageţi, dom' Semaca! Sunt eu, Lăscărică».
O altă replică memorabilă este rostită de Miclovan, atunci când Roman îl vede şi
îl întreabă dacă este rănit grav. Sprijinit de un morman de lăzi, Miclovan îi
răspunde: «Un fleac, m-au ciuruit!», adăugând «Nu ştiam că doare aşа». Potrivit
regizorului, popularitatea acestor replici constă în faptul că au fost «spuse la mişto», iar
«românul iubeşte şmecheria, pe care o percepe ca pe un fel de deşteptăciune». Nu
întâmplător, a fost parafrazată de fostul preşedinte al României, Traian Băsescu.
Cu scene de acţiune şi cascadorii în stil hollywoodian, «Cu mâinile curate» e un
film care entuziasmează şi amuză la fel de tare ca acum patru decenii şi jumătate,
creând personaje de neuitat.
Laura BADALE - clasa a XI-a B
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
LICEENII

«Liceenii» este un film de dragoste românesc din 1986, regizat de Nicolae
Corjos. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Ştefan Bănică-junior, Mihai
Constantin, Oana Sârbu, Cesonia Postelnicu, Tudor Petruş, Tamara Buciuceanu-Botez
şi Ion Caramitru. Filmul prezintă povestea de dragoste dintre doi elevi de clasa a X-a:
Mihai Marinescu şi Dana Vasilescu. Idila lor va trece prin multe încercări.
După ce rămăseseră corigenţi la matematică în clasa a IX-a, elevii provinciali
Mihai Marinescu şi Ionică Popescu, colegi de cameră la căminul liceului, au învăţat
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toată vara şi au reuşit să treacă la examinarea din toamnă. Spre deosebire de Ionică,
care a obţinut doar nota 5, Mihai a luat nota 10 şi vrea ca în anul următor să nu mai
ajungă într-o astfel de situaţie, cu atât mai mult cu cât urmează susţinerea examenului
de treapta a II-a. Dirigintele clasei a X-a B este profesorul de filozofie Mihai Gavrilescu,
poreclit de elevi «Socrate».
Mihai este îndrăgostit în secret de colega sa Dana Vasilescu, căreia îi pune
periodic un trandafir în pupitrul băncii. Dana este însă iubita colegului Șerban Pascu,
premiantul clasei, și crede că trandafirii sunt puși de acesta. În ședința Biroului
Organizației UTC, unii elevi propun schimbarea lui Șerban din funcția de secretar al
organizației, iar Dana, în calitate de reprezentantă a comitetului UTC, afirmă că acesta
este malițios și individualist. Șerban este înlocuit astfel cu Vlad Hulubei și își exprimă
nemulțumirea că nu a fost susținut de iubita sa, punând mai presus interesul personal
față de interesul clasei. Cei doi iubiți se despart.
Pentru a se apropia de Dana, Mihai începe să studieze şahul pentru a o
impresiona, fata fiind campioană la acest joc. El participă la un simultan de șah, fiind
lăudat cu acest prilej. De asemenea, Mihai se oferă să ajute la realizarea unui referat
pentru cercul de literatură, refuzând invitația severei profesoare Baldovin, poreclită
«Isoscel», de a participa la Olimpiada de matematică. Astfel, el își neglijează lecțiile
pentru școală și începe să ia note mici, spre amărăciunea tatălui său. Cu prilejul
petrecerii organizate pentru aniversarea de către Șerban a vârstei de 17 ani, el se
împacă cu Dana. Mihai își dă seama că Dana nu va fi pentru el decât o colegă și începe
să învețe din ce în ce mai mult așa cum și-a dorit răposata sa mamă. Notele sale devin
din ce în ce mai mari, iar tatăl său este mândru de activitatea sa școlară. La un meci de
fotbal, Mihai este lovit de Vlad, iar Ionică, crezând că fapta a fost intenționată, îi pune o
piedică lui Vlad, provocându-i acestuia o luxaţie a piciorului. Dirigintele îl sancționează
pe Ionică cu avertisment și trei săptămâni de consemnare în internat. Ulterior, Vlad
obține premiul I la Olimpiada națională la matematică.
La teza de matematică, Mihai refuză să-l ajute pe Ionică după ce încercase de
mai multe ori să-l convingă să învețe în loc să-și piardă timpul. Șerban îl critică pe
Mihai pentru că nu-l interesează nivelul clasei, iar Dana își dă seama că iubitul ei este
egoist și individualist, cerându-le celorlalți elevi să adopte o atitudine pe care el o
disprețuia. Cei doi se despart iarăși. În perioada următoare, Dana constată că suferă
tulburări de vedere, dar refuză să se destăinuie celorlalți. Mihai află de problemele
medicale ale fetei prin intermediul lui Ionică.

Diana MIRON MAFTEI - clasa a X-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE

TEATRUL NAŢIONAL DIN IAŞI - UN CASTEL DE POVESTE VEŞNIC
TÂNĂR
Teatrul Naţional «Vasile Alecsandri» - Iaşi sărbătoreşte în acest an evenimente
majore, cu o rezonanţă profundă pentru cultura şi spiritualitatea românească.
Un an generos în evenimente culturale, menite să susţină anvergura acestui
proiect prin originalitatea, frecvenţa şi diversitate lor, un an aniversar deschis (nu
întâmplător) cu expoziţia Teatrul nostru. O istorie vizuală organizată de Teatrul
Naţional ieşean cu sprijinul preţios al Muzeului Naţional al Literaturii Române
Iaşi şi Muzeului Unirii din cadrul Complexului Muzeal Naţional Moldova.
Expoziţia deschisă în foaierul Teatrului Naţional oferă publicului mărturii
emoţionante ale unei istorii a scenei teatrale ieşene care a fermecat generaţii: costume,
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corespondenţă, fotografii, afişe de spectacol, caiete de sală, obiecte rare, recuperate în
urma incendiului de la Teatru cel Mare de la Copou, planurile clădirii Teatrului
Naţional Iaşi realizate ce arhitecţii vienezi Fellner şi Helmer, alături de multe alte
exponate pe care iubitorul de teatru le poate descoperi cu această ocazie.
Albumul aniversar Teatrul 200, editat de Naţionalul ieşean şi lansat cu
această ocazie, oferă publicului informaţii cu valoare istorică şi mărturii de suflet ale
personalităţilor care au avut şi au destinele împletite cu vârstele teatrului.
Un omagiu adus celor 200 de ani de la prima reprezentaţie, la Iaşi, a unei piese
de teatru in limba română, 175 de stagiuni la Teatrul Naţional, 120 de ani de la
inaugurarea clădirii şi140 de ani de la infiinţarea primului teatru evreiesc în România,
la Iaşi.
CIFRE ESENŢIALE PE AXA UNUI TIMP AL TEATRULUI
1816 – Gheorghe Asachi înfiinţeaza un teatru de societate în casele Hatmanului
Costachi Ghica.
27.12.1816 – s-a reprezentat prima piesă de teatru în limba română, pastorala Mirtil şi
Hloe.
4.12.1832 - este inaugurat Teatrul de Varietăţi care găzduia trupe sosite în turneu
din toate colţurile Europei.
1834 - încep să se organizeze primele spectacole în limba română.
1836 - se înfiinţează Conservatorul filarmonic-dramatic sub conducerea şi la iniţiativa
lui Gheorghe Asachi, Vasile Alecsandri şi Stefan Catargiu.
1840 - Guvernul hotărăşte să unească ambele teatre sub o singură administraţie
naţională.
1846 - Mihai Sturza-Vodă hotărăşte să dea una din casele primite de la bas-boierul Bals
pentru a fi transformată în local pentru teatru. - Teatrul cel Nou de la Copou.
1848 - se înfiinţează doua diligente pentru ca publicul din mahalale să poată ajunge la
teatru.
1876 - se naşte primul teatru evreiesc din lume.
1877 -1878 - teatrele Naţionale din ţară se transformă în Societăţi dramatice.
1888 - Teatrul cel Mare de la Copou arde până la temelii salvându-se doar o parte din
bibliotecă.
1892 - printr-un proiect de lege se propune guvernului construcţia unui teatru naţional
în Iaşi.
1894 - începe construcţia noii clădiri a teatrului naţional din Iaşi.
1906 - se dezveleşte statuia lui Vasile Alecsandri din faţa teatrului naţional din Iaşi.
1956 - instituţia centenară a Naţionalului din Iaşi primeşte numele poetului şi omului
de teatru Vasile Alecsandri
1971-1989 - primăvara teatrală este încheiată brutal. Începe revoluţia culturală care
creează sistemul de supraveghere, control şi aprobare a culturii şi artei din România.
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120 DE ANI DE LA INAUGURAREA CLĂDIRII TEATRULUI NAŢIONAL IAŞI
La 1 decembrie 1896 se inaugurează clădirea Teatrului Naţional ieşean,
proiectată de celebrii arhitecţi vienezi Fellner şi Helmer, angajaţi de primarul Vasile
Pogor. Noul edificiu a fost înălţat pe terenul vechii primării, după ce în noaptea de 17
spre 18 februarie 1888, după o repetiţie generală, Teatrul din Copou este mistuit de
flăcări.
Execuţia construcţiei a fost încredinţată unei societăţi bucureştene, iar uzina
electrică şi cea termică au fost realizate de o societate berlineză. La uzina electrică s-au
alimentat primele instalaţii de iluminat public din Iaşi (iluminatul Pieţii Teatrului cu 12
lămpi electrice cu arc voltaic), moment care constituie începutul electrificării oraşului
Iaşi. Lucrările de construcţie au durat doi ani.
Programul sărbătorilor de inaugurare s-a derulat în zilele de 1 şi 2 decembrie şi
a cuprins «Uvertura Naţională» de Flechtenmacher, vodevilurile «Muza de la
Burdujeni» de C. Negruzzi şi «Cinel-cinel» de Vasile Alecsandri şi comedia în versuri
«Poetul romantic» de Matei Millo. Venitul primei seri a fost distribuit săracilor din
Iaşi.
Clădirea Teatrului Naţional Iaşi, veritabilă bijuterie arhitectonică, este inclusă
în 2015 de BBC în topul celor şapte teatre care îţi taie respiraţia şi adăposteşte cortina
pictată de meşterul vienez M. Lenz, plafonul şi cortina de fier pictate de Al.Goltz,
vestitul candelabru cu 109 becuri din cristal de Veneţia.
Ştefan ZAHARIA - clasa a X-a C
Profesor îndrumător: Simona ZAHARIA
TITANIC
«Titanic» (1997) este un film american, regizat, scris, co-produs, și co-editat de
James Cameron. Este o povestire ficțională a scufundării pachebotului RMS Titanic. În
acest film joacă, în rolurile principale, Leonardo Di Caprio şi Kate Winslet. Ei sunt
membri ai unor clase sociale diferite, dar se îndrăgostesc la bordul navei, în timpul
primei și ultimei sale călătorii.
Filmul este unul nemuritor, deoarece aproape fiecare generaţie l-a văzut sau îl
va vedea măcar o dată în viaţă.
Este un film care ne arată o iubire «interzisă» care reuşeşte să treacă peste
obstacole, dar sfărşeşte trist.
Dupa aceste întâmplări se creează un film bazat pe povestea lui Kate Winslet
despre ce a trăit ea cu ani în urmă.
«Titanicul» este un film care va trăi veşnic în sufletele oamenilor.
Cristina MIHAI – clasa a XI-a B
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
TRISTAN ŞI ISOLDA
«Tristan şi Isolda» este titlul unei legende celtice medievale ce are ca temă
pricipală dragostea dintre Tristan, cavaler de Cornwall, şi Isolda, prinţesa irlandeză.
Subiectul a influenţat literatura vest-europeană ulterioară, în special povestea de
dragoste dintre Lancelot şi Guinevere din cadrul ciclului literar al «Cavalerilor Mesei
Rotunde».
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Tristan, crescut de unchiul său Mark, regele Carnwall, lupta pentru libertate
regatului şi îl ucide pe Morholt, regele Irlandei. Isolda, sora lui Morholt, doreşte
răzbunarea şi începe să nutrească un sentiment de duşmănie faţă de Tristan pe care
urmăreşte să îl ucidă prin otrăvire. Dar, ca o ironie a sorţii, Tristan primeşte misiunea
de a o peţi pe Isolda pentru unchiul său. Însă, pe drumul către Cornwall, Tristan şi
Isolda s-au îndrăgostit nebuneşte. Isolda nu a avut de ales şi a trebuit să îndeplinească
promisiunea tatălui său şi să se căsătorească cu Mark. În ciuda acestui lucru, aventura
dintre cei doi a continuat în secret. Când Regele Mark a aflat de iubirea lor, a decis să o
ierte pe Isolda, însă Tristan a fost izgonit din Cornwall. Tristan a fugit în Bretania unde,
după un timp a cunoscut-o pe Iseult şi a fost atras de ea din cauza asemănării de nume
cu cel al iubirii sale adevărate.
Tristan şi Iseult s-au căsătorit, însă comuniunea dintre cei doi nu s-a consumat
pentru că bărbatul nu o putea da uitării pe Isolda. Căzut bolnav la pat, Tristan a trimis
după iubita sa în speranţa că revederea Isoldei va reuşi să-l vindece. Dacă ea ar fi fost
de acord să se întoarcă, pânzele corabiei cu care venea trebuiau să fie albe. În caz
contrar, negre, prima care a văzut însă pânzele a fost Iseult care a fugit la Tristan să-i
dea vestea că acestea sunt negre, deci Isolda nu dorise să vină. Din gelozie, Iseult
minţise, astfel încât Tristan nu a aflat niciodată că Isolda era în drum spre el şi că
pânzele erau albe. Tristan a murit la scurt timp după aflarea veştii. Nici Isolda nu a mai
rezistat mult, dându-şi sufletul din suferinţa pentru iubitul său pierdut.
Ana-Maria VASILIU - clasa a X-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
COCO CHANEL - CREATOAREA DE MODĂ CE A CUCERIT TIMPUL

«Singurii ochi frumoşi sunt aceia care te privesc cu tandreţe!»
(Coco Chanel)
Gabrielle Coco Chanel este o femeie unică ce a creat egalitatea dintre femei si
bărbați, ea fiind printre primele femei ce a purtat pantaloni, introducându-i în moda
feminină.
Această doamnă va rămâne mereu un exemplu pentru mine, ca o motivație,
pentru a-mi atinge scopul fără a mă gândi la obstacole și consecințe. Coco Chanel nu sa născut direct o creatoare de modă sau într-o familie bogată, ea fiind crescută șase ani
în orfelinatul bisericii catolice. Abia la 18 ani ea a început să cânte la o cafenea unde
spectatorii, dându-i numele «Coco» din cântecele pe care obişnuia să le cânte "Ko-KoRi-Ko", Qui a vu Coco". În aceeași perioadă își găsește loc de muncă într-un magazin de
stofe.
În 1904, la 25 ani, Chanel cunoaște un bărbat foarte influent ce-i schimbă viața.
Moștenitoare dintr-o dinastie din industria textilă, baronul Bolson, în scurt timp Coco
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devine amanta recunoscută a domnului. Viitoarea creatoare de moda și-a făcut o
pasiune şi pentru uz personal, creând celebrele pălării care au fost apreciate de
aristrocrația franceză.
Gabrielle Coco Chanel va rămâne mereu în inima mea, prin parfumurile pe care
ea le crea. Coco își nota parfumurile de la 1 la 5 și 20 la 24, unele dintre acestea
rămânând până în ziua de azi cu denumirea "no 5" și "no 22", fiind şi cele mai populare.
Acel miros dulce al parfumului "no 5" m-a fascinat dintotdeauna, deoarece
fiecare picătură de-a lui mă face să cobor în lumea dragostei și pasiunii franceze.
Anna SLOBODENIUC – clasa a X-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
LUDWIG VAN BEETHOVEN – «SIMFONIA A V-A»

«Aş scrie mai degrabă zece mii de note muzicale decât o singură literă»
(Ludwig van Beethoven în Scrisoare către Nikolaus Simrock)

Ludwin van Bethoven a fost unul din cei mai mari compozitori din istoria muzici.
Este considerat un aranjor de tranziție între perioadele clasică și romantică ale muzicii.
El a lăsat posteritații opere nemuritoare, printre care- 9 simfonii, 5 concerte, 32 sonate,
16 cvarte.
Renumita «Simfonia a V-a», în Do minor opus 67, este una dintre cele mai
cunoscute acorduri ale celebrului compozitor. Se folosește adeseori drept exemplu de
muzică clasică. A fost supranumită în trecut și «Simfonia destinului», deoarece a fost
compusă într-o fază grea a vieții muzicianului. Priemiera simfoniei a avut loc la 22
decembrie 1808, când a fost cântată împreuna cu «Simfonia a IV-a» (așa numita
«Pastorala»), «Concetul Nr. 4 pentru pian», precum și cu părți din «Misa în Do
Major».
Compusă între anii 1804-1808 pe când Beethoven avea peste 30 de
ani, această simfonie este o operă de maturitate care îi atestă acestuia faima mult dorită
și totodată definitivarea stilului muzical aparte, care l-a ajutat să devină la fel de mare și
de cunoscut ca și Mozart, predecesorul său. Despre compozitor s-a spus la
vremea respectivă că: «Acesta este omul care ne va bucura de pierderea lui Mozart!».
Legat de «Simfonia a V-a», E. T. A. Hofman a descris-o ca fiind «una dintre cele mai
importante opere ale timpului».
Simplă în alcătuire, dar complexă în înțeles, pură în aparență, dar complicată în
esență, opera se remarcă nici mai mult nici mai puțin decât prin dezvăluirea treptată a
mesajului fundamental, ce se propagă ca un ecou interminabil în neantul eternitații.
Pot spune ca geniul lui Beethoven începe o dată cu «macabrul» operei sale. Nu
putem vorbi despre el fără a aminti, măcar în trecere, despre vibrația adânc venită din
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străfunduri, ce inspiră teamă. Muzica lui te scoate din cruda relitate și te propulsează
într-o realiatate și mai crudă.
Concluzionând, «Simfonia aV-a», dezvăluie prin articulațiile ei aproape demonice,
cea mai înfiorătoare şi electrică senzație, deoarece e imposibil să nu te cutremuri
în fața unei asemenea opere.
Diana MOLDOVAN – clasa a X-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
VIAŢA COMPOZITURULUI CIPRIAN PORUMBESCU

Ciprin Porumbescu se naşte la 14 octombrie 1853, la Şipotele Sucevei, într-o
casă modestă de ţară, ca fiu al Emiliei şi al preotului Iraclie Golembiovski.
Din cauza sărăciei, Ciprian Porumbescu nu s-a putut bucura de o formare
muzicală continuă şi completă. A început studiul muzicii la Suceava şi Cernăuţi, unde
conduce corul Societăţii Culturale «Arboroasa». Printre lucrările sale se numără
«Rapsodia română pentru orchestră», «Serenada», «La malurile Prutului», «Altarul
Mănăstirii Putna», «Inima de român», «Odă ostaşilor români» şi altele.
Ciprian Porumbescu se stinge din viaţă în casa de la Stupca, sat numit azi
Ciprian Porumbescu în onoarea marelui compozitor sub ochii tatălui său şi al surorii
sale, Mărioara, pe data de 6 iunie 1883, la 29 de ani, fiind bolnav de tuberculoză.
«Balada pentru orchestră şi vioară» este una din cele mai populare lucrări ale
sale. Această creaţie muzicală este pură, sinceră, te răscoleşte, îţi umblă prin trecut, îţi
intră în inimă şi totuşi are atâta frumuseţe în ea. Pare să cuprindă acel cuvânt specific
poporului român şi anume cuvântul «dor». Tristă şi tragică precum a fost viaţa lui
Porumbescu - un porumbel fâlfâind în furtună.
Alina NEICU- clasa a X-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
EUGEN DOGA – COMPOZITORUL MUZICII DE POVESTE
Eugen Doga, renumitul compozitor al Basarabiei, forța și sufletul muzicii,
alinatorul tuturor sufletelor însetate și dominate de o melodie. Este autorul muzicii mai
multor filme, romanțe, piese instrumentele, autorul unei simfonii, membrul titular al
Academiei de Științe a Moldovei din 1992.
La 1 martie 1937, în familia lui Dumitru și Elizaveta Doga, în satul Mocra,
raionul Rîbnița, Republica Socialistă Moldovenească (astazi Republica Moldova) s-a
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născut viitorul compozitor moldovean Eugen Doga. A avut o copilărie pe timp de război
si foame, cu o viață grea, tatăl său murind în cadrul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Renumitul artist a avut o perioadă dificilă, i-a fost paralizată mâna stângă, realizând că
nu mai poate reveni la violoncel, axându-se mai mult pe compoziție. Prima piesă
proprie a fost «Floare dalbă de livadă» (1957), Eugen Doga o scrisese pentru colega sa
de televiziune Maria Bieşu, doar într-o singură zi. Din acea zi, toata muzica lui Doga a
fost compusă fără schițe, direct în original.
Debutează oficial în calitate de compozitor in
anul 1963 cu un cvartet de coarde, pentru a se impune,
prin multiple vocații și disponibilitați. Este autor al unor
lucrări valoroase în genul muzicii de estradă, de film și
de scenă, de exemplu, nemuritoarele lui piese muzicale
din filmele lui Emil Roteanu în special din filmele
«Șatra» și «Dulcea şi tandra mea fiară». Compozitorul
își iubea nespus de mult mama, zicând că: «Nu știu dacă
este o muzică mai frumoasă decât cântecul ei de leagăn,
pe care l-am uitat demult, îl simt și îl aud cântat în filmul
"Maria Mirabela". Încerc să-i prind sunetele pașilor ei
ușori și mereu grăbiți și poate, și poate atunci o sa văd
alunecând pe Cătălina, fata de vis și de basm a
Luceafărului Poeziei noastre. Ce izvor fantastic de melodii este memoria mamei!...».
Ca o recunoaștere a meritelor sale în domeniul componisticii, Eugen Doga a fost
decorat cu înalte distincții de stat ale Republicii Moldova precum şi ale U.R.S.S.,
inclusiv titlul de Maestru Emerit al Artei din Moldova, Artist al Poporului din R.S.S.M.,
Artist al Poprului din U.R.S.S., laureat al Premiului «Boris Glăvan» şi al Premiului de
Stat al U.R.S.S.
Eugen Doga a fost, este și va fi compozitorul iubit al neamului basarabean.
Mihaela CHIRĂU – clasa a X-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
CONSTANTIN BRÂNCUŞI - «POARTA SĂRUTULUI»

«La a sărutului... măreaţă poartă,
Cu drag, îndrăgostiţii aşteaptă
Îmbrăţişaţi strâns şi supuşi...
Sărutul sfânt... al lui Brâncuşi...»
(Constantin Escu)
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Constantin Brâncuși este considerat de către cercetători cel mai strălucit
reprezentant al sculpturii secolului XX-lea și, în același timp, un remarcabil filozof și
înțelept de sorginte străveche, comparat de unii cu Socrate, Diogene sau Esop.
Cea mai clară dovadă a profunzimii inteligenței și spiritualității acestuia constă
în cele trei creații reprezentative de la Târgu Jiu: «Poarta Sărutului», «Masa Tăcerii» si
«Coloana Infinitului». Ansamblul sculptat este un omagiu adus eroilor căzuți în timpul
Primului Război Mondial. Cele 3 sculpturi sunt dispuse pe aceeasi axă, de la apus la
răsărit, ce simbolizează viața și moartea ostașului român, căzut pe câmpul de luptă.
«Poarta sărutului» este o sculptură din piatră, numită și «Templul Sărutului»,
«Arcul de triumf al iubirii», unde bărbatul își găsește femeia - jumătatea vieții,
împreunându-se pe vecie într-o uniune. Ea simbolizează actul căsătoriei și comuniunea
sacră dintre bărbat și femeie. Ochii îndrăgostiți, figurați ca două emisfere, reprezintă
iubirea, contopirea prin dragoste între cei doi, dar înțelepciunea artistului merge atât
de departe încât în această uniune a ochilor, el vede contopit totul: universul întreg,
pământul, luna-femeia și soarele, cerul-bărbatul.
Nemuritoarea lucrare se află la intrare în parcul Central. Ca toate operele
lui Brâncuși «Poarta sărutului» are mai multe semnificații care se descopera mereu
iubitorilor de artă. Unul dintre înțelesurile ei este trecerea către o viață nouă,
schimbarea făcută de iubire. Templul iubirii a fost și încă este foarte apreciată; O
apreciere vine din partea scriitorului Mircea Eliade, care spune: «Sunt unele teme
din literatura noastră populară extraordinar de bogate din punct de vedere dramatic.
De pildă, Poarta, care împlinește în viața poporului român rolul unei făpturi magice,
care veghează la toate actele capitale din viața insului […]».
Ansamblul de la Târgu-Jiu conține câte un mesaj acuns, unul dintre acestea
fiind «Poarta sărutului» ce este compusă din doi stâlpi, fiecare dintre ei fiind alcătuit
din alți patru, uniți în partea de sus cu o grindă. Cei 8 stâlpi reprezintă cele 8 regiuni,
care se alipiseră patriei mamă, România, iar sărutul reprezentând unirea.
În concluzie, capodopera «Poarta sărutului» poate fi considerată o veritabilă
lectie de istorie pentru întreaga suflare pământească, deoarece s-a născut din dorința
de a omagia eroii căzuți la datorie în Primul Război Mondial, iar aceasta a căpătat o
valoare incomensurabilă de-a lungul deceniilor de existență, rezistând îndelungatului
timp și câștigându-și prestigiul.
Diana MOLDOVAN – clasa a X-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
CONSTANTIN BRÂNCUŞI – «COLOANA INFINITULUI»
«Coloana Infinitului» sau «Coloana fără
sfârşit» este o sculptură a artistului român Constantin
Brâncuşi, parte a trilogiei Ansamblului Monumental
din Târgu Jiu, compus din «Coloana Infinitului»,
«Poarta sărutului» şi «Masa tăcerii» concepute şi
executate de acesta.
Inaugurată la 27.10.1938, coloana are o
înălţime de 29,35 metri şi este compusă din 16
module octaedrice suprapuse, respectiv având la
extremităţile inferioară şi superioară câte o jumătate
de modul. Modulele erau numite «mărgele» de către
autorul lor, Brâncuşi. Denumirea originală
era «Coloana recunoştinţei fără sfârşit»
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Sculptura este o stilizare a coloanelor funerare specifice sudului României. şi a
fost dedicată soldaţilor români din Primul Război Mondial căzuţi în 1916 în luptele de
pe malul Jiului.
Coloana a fost turnată în fontă în septembrie 1937 la Atelierele Centrale din
Petroşani (ACP). Şeful proiectului a fost inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan, proiectul
de execuţie şi calculele au fost făcute de inginerul Nicolae Hasnas.
Georgiana ILIEAŞ - clasa a X-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
CONSTANIN BRÂNCUŞI – «MASA TĂCERII»
În urmă cu şapte decenii, la Tg. Jiu, avea să se nască o capodoperă a genului
uman, al cărui creator a fost cunoscutul sculptor român Constantin Brancuşi. De pe
mâinile sale a ieşit o lucrare de artă monumetală de mare amploare, cunoscută sub
numele de «Ansamblu monumental de la Tg. Jiu», care stă şi astăzi mândru, primind
pe oricine doreşte să-i păşească pragul. Lucrarea lui Constantin Brancuşi este un
omagiu adus eroilor cazuţi în Primul Razboi Mondial, fiind înscrisă pe Lista
Monumentelor Istorice.
«Masa Tăcerii», un foarte bine cunoscut monument, reprezintă masa dinaintea
confruntării în bătălia la care urmeaza să participe combatanţii. Timpul este prezent,
fiind reprezentat prin dispunerea circulară a celor 12 scaune clepsidre care îl masoară.
Opera a fost realizată în 1937 într-o primă versiune, din piatră sub forma mesei
ţărăneşti, simplă, joasă din tăblie şi picior, fiind amplasată în locul celei de astăzi.
În jurul «Mesei Tăcerii» nu au fost puse scaune decât odată cu amenajarea
versiunii combinatorii. Scaunele au fost comandate împreună cu versiunea a doua a
Mesei. Această piesă monumentală, numită «Masa Tăcerii», este o lucrare bine făcută,
faimoasă, care a rezistat din 1938 până în prezent. Această capodoperă este admirată şi
astăzi cu mândrie în suflet, căci aparţine ţării noastre.
Părerea mea aeste, că deşi Brancuşi a fost răpus de soartă, el trăieşte prin
lucrurile frumoase pe care le-a lăsat în urma sa.
Cosmina PAPUC - clasa a X-a B
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
NICOLAE GRIGORESCU - PICTORUL ROMÂNILOR DIN TOATE
TIMPURILE
Nicolae Grigorescu s-a născut în ziua de 15 mai 1838 în satul Pitaru din județul
Dâmbovița, în familia lui Ion și a Ruxandrei Grigoresscu.
El a fost ultimul din cei șapte pe care familia s-a străduit cu greu să-i întrețină.
Dintre copiii Ion Grigorescu există date documentare doar pentru patru:
Nicolae-Pictorul, Gheorghe - zugravul de biserici, Elena - croitoreasă și Maria, cea mai
vârstnică dintre ei.
După o timpurie ucenicie (1848-1850), în atelierul pictorului ceh Anton
Ghladek, lucrează icoane pentru bisericile din Băicoi și mănăstirea Găldărușani. În
1856 realizează compoziția istorică «Mihai scăpând stindardul», pe care o prezintă
domnitorului Barbu. În toamna anuli 1861, tânărul Grigorescu pleacă la Paris unde
intră la Școala de Belle-Arte.
Nicolae Grigorescu este un pictor foarte talentat care trăiește și în ziua de azi
prin picturile sale de excepție.
Marian IGNAT - clasa a X-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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GHEORGHE HAGI – ÎN ISTORIA FOTBALULUI

«Am debutat în 1983, au urmat meciuri importante în calificări, după care a
venit turneul final din Italia. Din acel moment, au urmat certitudinile, continuitatea
în rezultate. Campionatul Mondial din SUA a fost punctul maxim pentru mine…
Istoria în fotbal se scrie şi cu bune, şi cu rele, însă eu rămân cu amintirea că la 35 de
ani şi jumătate eram prezent la un turneu final, împreună cu echipa naţională a
României. Şi nu oriunde, ci în faza sferturilor de finală».
(Gheorghe Hagi, DVD, vol. I: Naţionala, 2007)
«Goool! Rooomâââniiia! GHEORGHE HAGI!! Extraordinar contraatac, în
minutul 13 al reprizei a doua, declanşat de apărarea noastră, continuat de Ilie
Dumitrescu şi finalizat de Gică Hagi! O lecţie de contraatac pe stadionul din Los
Angeles dată de echipa României vicecampionilor mondiali!»
(Сristian Ţopescu, «TVR», 3.07.1994, Cupa Mondială, România – Argentina 32, v. Gheorghe Hagi, DVD, vol. I: Naţionala, 2007)
«Şut al lui Hagi! Şi gool, stimaţi ascultători şi telespectatori! Hagi a reuşit să
transforme! Este 1-0: «Steaua» – «Dinamo» Kiev. Un gol superb al lui Hagi! Balonul
a fost executat cu forţă şi efect. Mingea a şters zidul formaţiei sovietice şi a intrat în
colţul din stânga al porţii lui Cianov...»
(Teoharie Coca Cosma, «TVR», 24.02.1987, v. Super Steaua Europei, DVD:
«Steaua» Bucureşti – «Dinamo» Kiev 1-0)
Gheorghe Hagi, cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, mijlocaş stâng
şi ofensiv, de la prestaţia sa la «Farul Constanţa», pe când avea doar 17 ani, până la
triumful din Cupa UEFA cu «Galatasaray», a rămas în istoria fotbalului prin
driblinguri, pase decisive, lovituri libere şi zeci de goluri «marca Gheorghe Hagi», în
tricourile celor şapte cluburi la care a evoluat în cariera sa de fotbalist: «Farul
Constanţa», «Sportul Studenţesc», «Steaua» Bucureşti, «Real» Madrid, F.C.
«Barcelona», «Brescia», «Galatasaray» Istanbul şi, desigur, echipa naţională a
României, înscriind pentru aceasta 35 de goluri în 125 de meciuri la cele 6 turnee finale
la care a participat.
A luat contact cu fotbalul adevărat în aprilie 1975, descoperit de antrenorul Iosif
Bukossy, când s-a înscris la centrul de copii şi juniori al echipei «Farul» Constanţa,
fiind oficial legitimat la 13 ani. La 17 a jucat în naţionala de tineret a României, iar la 18
a debutat în echipa naţională.
În 1983 se transferă de la «F.C. Constanţa» la echipa bucureşteană «Sportul
Studenţesc» şi va activa la această formaţie timp de 4 ani, perioada care a marcat
ascensiunea sa în topul fotbalului românesc, fiind 2 ani la rând golgheter.
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La data de 10 august 1983, fotbalistul îşi face debutul la echipa naţională la care
a participat într-un meci disputat în Norvegia, încheiat cu o remiză albă. Un an mai
târziu va face parte din lotul echipei naţionale care a participat la Campionatul
European din Franţa 1984, într-o grupă cu puternicele reprezentative ale Portugaliei,
Germaniei şi Spaniei. După un egal cu Spania şi două înfrângeri cu Germania şi
Portugalia, tricolorii antrenaţi de Mircea Lucescu au terminat pe ultimul loc în grupa B.
Pentru român nu sosise încă perioada în care să fascineze lumea «intrigantului
adorat».
În campionatul României, din 1985 tânărul Hagi a continuat să cucerească
România fotbalistică, marcând 20 de goluri, în următorul 31, într-un meci marcând 6
goluri (în partida «Sportul Studenţesc» - «F.C. Olt» 7-5).
În 1986 Gheorghe Hagi este împrumutat la proaspăta campioana Europei de
atunci, «Steaua» Bucureşti, cel mai puternic club din ţară, învingând în finală pe «F.C.
Barcelona», după executarea loviturilor de la 11m. De remarcat că Hagi a marcat în
tricoul «Stelei» încă de la primul meci jucat, Supercupa Europei, câştigată de
campioana României en-titre în faţa lui «Dinamo» Kiev: «Hagi se apropie de balon...
Se aude fluierul arbitrului italian Agnolini... Şut al lui Hagi! Şi gool, stimaţi
ascultători şi telespectatori! Hagi a reuşit să transforme! Este 1-0: «Steaua» –
«Dinamo» Kiev. Un gol superb al lui Hagi! Balonul a fost executat cu forţă şi efect.
Mingea a şters zidul formaţiei sovietice şi a intrat în colţul din stânga al porţii lui
Cianov, plecat în cealaltă parte a porţii sale...».
Graţie vitezei, talentului său şi tehnicii sale excelente, Hagi a devenit
«Maradona din Carpaţi». Cluburi europene renumite au început să se intereseze, la
scurt timp, în 1989, ajungând la clubul spaniol «Real» Madrid.
Din poziţia de căpitan (anii ’90 au reprezentat perioada de glorie a fotbalului
românesc) a condus echipa la trei turnee finale ale C.M. de fotbal: Italia 1990 (optimi),
SUA 1994 (sferturi), Franta 1998 (optimi), românii s-au calificat în optimile de finală,
dar au fost învinşi în faţa naţionalei Irlandei, după executarea loviturilor de la 11m.
Argentina – România 18 iunie 1990 stadion «San Paolo»: MARADONA contra
lui «Maradona din Carpaţi», Cupa Mondială, pe teren 1-1, dar «El Pibe d’Oro l-a căutat
din priviri pe Hagi, s-a îndepartat spre el şi i-a întins tricoul alb-albastru cu numărul
10. Era omagiul suprem pe care cel mai bun fotbalist al planetei i-l putea da celui care
îl puse în umbră». (Grigore Cartianu – «Hagi»). Decarul naţionalei noastre, la numai
25 de ani, îl ţinea la respect pe cel mai bun fotbalist al lumii.
Peste patru ani, la Los Angeles, în «Meciul meciurilor», România a învins
Argentina, cu 3-2, în «Cel mai frumos meci de la Mondialul American!», după cum au
declarat mai mulţi monştri sacri ai Zeului Fotbal, comentariile inegalabilului Cristian
Ţopescu, de la TVR, rămânând şi ele în istoria fobalului, ca şi golul lui Hagi: «Minge
câştigată de Ilie Dumitrescu. Posibilitate de contraatac. Selymes… În faţa lui Ilie
Dumitrescu un singur apărător argentinian! A apărut şi al doilea! Ilie Dumitrescu
întârzie… Pasează pe partea dreaptă lui Hagi! Goool! Rooomâââniiia! GHEORGHE
HAGI!! Extraordinar contraatac, în minutul 13 al reprizei a doua, declanşat de
apărarea noastră, continuat de Ilie Dumitrescu şi finalizat de Gică Hagi! O lecţie de
contraatac pe stadionul din Los Angeles dată de echipa României vicecampionilor
mondiali! Ilie Dumitrescu conduce balonul spre Selymes, se deplasează spre stânga,
Hagi vine puternic din partea dreaptă, Ilie Dumitrescu îl vede, îi pasează la întâlnire,
Hagi şutează şi înscrie al treilea gol!».
La «Real», românul însă nu a reuşit să se adapteze, motiv pentru care doi ani
mai târziu a fost vândut la «Brescia Calcio», ajutând echipa să promoveze în serie A.
După prestaţia sa excelentă din Statele Unite, «F.C. Barcelona» l-a achiziţionat
pe român, acesta din urmă avându-l antrenor pe «Olandezul Zburător», dar cei doi
titani ai sportului-rege n-au înregistrat succese împreună, din 1996, Gică transferându57

se la clubul turc «Galatasaray» Istanbul, formaţia cu care va avea cele mai mari reuşite
în plan fotbalistic, câştigând o popularitate imensă printre suporterii turci.
Fotbalistul şi-a păstrat forma perfectă la vârsta maturităţii de 35 de ani cu care
«Galatasaray» s-a calificat pentru prima oară în finala Cupei UEFA, învingând după
executarea loviturilor de la 11m, pe «Arsenal» Londra. Primind cartonaş roşu în
semifinale, Hagi nu a jucat în finală. Cu «Galatasaray», românul a câştigat 4 titluri şi 2
cupe ale Turciei.
«Regele fotbalului românesc», a rămas căpitanul şi liderul naţionalei României.
În 1998 la Campionatul Mondial din Franţa, românii au ocupat primul loc în grupe,
nereuşind să treacă de faza optimilor de finală, pierzând în faţa Croaţiei, cu 0-1.
Hagi a evoluat la Campionatul European din 2000 pentru ultima oară. Ai noştri
au trecut de grupe, dar au pierdut în sferturi în faţa viitoarei finaliste – Italia, cu 2-0.
Din cauza cartonaşului roşu, din păcate, Hagi nu a putut juca în toate meciurile.
Cariera de fotbalist pentru “Rege” s-a încheiat cu mult timp în urmă. S-a retras
după ce a devenit erou naţional în două ţări - în România sa natală şi în Turcia, unde a
jucat în ultimii ani.
De asemenea, pe 24 aprilie 2001 a fost organizat un eveniment denumit «GALA
HAGI» în onoarea jucătorului român, organizându-se un meci de retragere, în care sau întâlnit România şi încă o selecţionată mondială formată din foşti colegi de la
echipele de club.
«La ora 20:30, peste 60.000 de oameni fixau cu privirea cele trei ecrane
imense. Euro ’84… Coppa del Monde ’90… World Cup ’94… Euro ’96… Cope du Monde
’98 … Euro ‘2000… Oamenii le ştiau pe dinafară, dar nici nu îndrăzneau să clipească.
Imaginile fac parte din istorie. Poartă marca Hagi. Un dribling pe care marele
Maradona nu-l poate stopa decât prin fault... Golul de vis din meciul cu Columbia...
Fâlfâitul victorios al braţelor după golul cu Argentina... Pasa de geniu care a născut
golul lui Adrian Ilie în Franţa ’98... Lacrimile din perioada cu Suedia... Revenirea
contra Ungariei şi scena cu Regele Hagi purtat pe braţe... Cad câţiva stropi de ploaie,
dar nimănui nu-i pasă de asta. E ultima seară cu Hagi... Când Dan Bitman a
interpretat „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, arena s-a transformat într-un cor
imens, poate cel mai mare cor care s-a auzit vreodată în România. Un cor luminat de
mii de brichete…». (Daniel Nanu, «Pro Sport», 26.04.2001).
Imediat după retragerea din fotbalul activ, Gheorghe Hagi devine antrenor al
echipei naţionale a României în anul 2001. Nereuşind să califice echipa la Cupa
Mondială din 2002, a demisionat după barajul cu Slovenia.
În 2003, fostul mare fotbalist devine tehnicianul echipei turce Bursasport,
acesta demisionând din nou, iar în sezonul 2004-2005 se află pe banca tehnică a
formaţiei «Galatasaray» Istanbul, stadionul Ali Semi Yen în momentul numirii sale
fiind arhiplin.
Sezonul a fost câştigat pe final prin câştigarea Cupei Turciei, acesta fiind
singurul trofeu din cariera de antrenor a «magicianului». Nemulţumit că nu i-au adus
jucătorii doriţi, la scurt timp, el a demisionat de la «Galatasaray» Istanbul.
«Regele» s-a întors în fotbalul românesc în anul 2006. Poli Timişoara a fost
alegerea sa, dar şi de aici plecând la scurt timp.
La un an de pauză, Hagi s-a întors la Steaua (2007), clubul de la care s-a lansat
în fotbalul mare. Mandatul său în Ghencea a durat mai puţin de 3 luni, «Maradona din
Carpaţi» în acest timp calificând echipa în grupele Ligii Campionilor. A demisionat în
septembrie 2007, după înfrângerea cu «Slavia» Praga.
După 3 ani de pauză, în octombrie 2010, «stăpânul miracolelor» îşi începe al
doilea mandat la echipa cu care a avut cele mai multe reuşite şi o popularitate imensă
de suporteri, «Galatasaray», unde a stat până la 25 martie 2011.

58

Fosta «magie a fotbalului» din Săcele (Constanţa), fiul lui Iancu şi al Chiraţei
Hagi, este căsătorit cu Marilena Vlahbei, din 1995, având împreună 2 copii: Kira, care
iubeşte teatrul şi studiază în America, şi Ianis, care îi calcă pe urme tatălui său, acesta
fiind jucător de fotbal la «Fiorentina», în Serie A.
Actualmente managerul tehnic Hagi se ocupă de Academia de Fotbal care îi
poartă numele şi de echipa sa «Viitorul» Constanţa, antrenând-o cu succes în lupta
pentru Cupele Europene şi chiar câştigarea campionatului României.
Bibliografie
1. Grigore Cartianu, «Hagi», Editura Adevărul Holding, Ediţia a IV-a, Bucureşti, 2014.
2. Gheorghe Hagi în «O sută de fotbalişti celebri» (2005), de V.I.Malov, Editura Vece,
Moscova, Editura Vece // A(p)titudini, Nr. 6, 2013.
3. Hagi pe DVD, vol. I: Naţionala (2007) şi vol. II: Cluburile (2009).
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Ionela MUTU - clasa a XI-a B
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
DIN TAINELE BUCĂTĂRIEI INTERNAŢIONALE MASTER ŞTEF
În perioada 27.01.2017 - 03.02.2017 a avut loc ce-a de-a treia ediţie a ineditului
proiect de gastronomie ARTA CULINARĂ, în cadrul lui participând elevi ai colegiului
nostru între care am avut şansa de a fi şi eu, alături de bucătarii din armata israeliană,
chef Ziad Atiya, chef Eli Elfaci şi cei 6 studenţi bucătari.

Parafrazând un proverb biblic «mănâncă şi bea, pentru că mâine s-ar putea să
mori», se pare că asta ar putea fi deviza israelienilor, bucurându-se de fiecare zi ca şi
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cum ar fi ultima. Pot spune că sunt nişte gurmanzi, având o moştenire culinară
nemaipomenită, ce îmbină gusturile, aromele şi ingredientele cu tehnici de gătit din
toate colţurile lumii.
Odată cu începerea proiectului, alături de colega mea de echipă Sofa IoanaDaniela, chef Emilio Malihov ne-a învătat diferite modalităţi de preparare a sushi-ului.
La baza lui găsim ingrediente ce se pot îmbina în diferite
moduri. Spre exemplu, sushi cu caşcaval. El conţine alge,
orz fiert, ardei gras, morcov, somon afumat, caşcaval ras.
Acesta se rulează cu bambusul (aici mi-a dat bătăi de
cap… ), până se uniformizează bine, iar în exterior e
ornat cu fâşii de avocado.
După zicala «pofta vine
mâncând», aşa se pare că s-a
întâmplat şi la mine! Uşor-uşor
a început să îmi placă nu doar
să îl prepar, ci să-l şi mănânc.
Israelienii sunt pasionaţi
de mâncare şi au construit o
cultură culinară, de aici se spune şi că Israelul este «о ţară în
care curge lapte şi miere».
Pe parcursul celor două zile, am «furat» din tainele
lui chef Emilio şi am putut observa cu câtă precizie defineşte
un preparat. La baza bucătăriei lor se pare că stau ingredientele neaşteptate şi aromele
intense.
În ultimele 2 zile rămase am luat parte la «raiul
dulciurilor» alături de chef Jalal Salem. De la chef Jalal am
descoperit că răbdarea, ambiţia şi, cel mai important,
creativitatea sunt secretele unei farfurii spectaculoase de 2
stele michelin. Fine-dining-ul şi creativitatea îl definesc cel
mai bine pe experimentatul în prepararea dulciurilor chef
Jalal Salem, bucătarul propriului restaurant din Ţara Sfântă.
Din ce am observat la bucătarii chefi de-a lungul
proiectului, bucătăria israeliană este printre cele mai
surprinzătoare din lume.
Această experienţă internaţională de gastronomie
pentru mine a fost una minunată şi inedită alături de oameni
pe măsură.

P.S. După o experienţă de neuitat, am primit, la final premiul I.
Ionela MUTU - clasa a XI-a B
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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DESPRE CUŞCUŞ
Cuşcuşul este un aliment devenit popular în ultimele zeci de ani în multe ţări, în
special în bazinul mediteranean. Astăzi este un aliment de bază şi în Africa de Vest,
Franţa, Spania, Portugalia, în vestul Siciliei, Turcia, Bulgaria, Grecia, Malta, Cipru,
părţi din Orientul Mijlociu şi India.
Termenul «cuşcuş» se referă atât la cuşcuşul uscat şi negătit, format din palete
şi la alimentul uscat instant, care trebuie doar înmuiat pentru a fi consumat, dar şi la
felul principal, format din grăunţe pufoase şi fragede, ce servesc ca pat pentru o tocană
groasă şi săţioasă de legume.
Termenul «cuşcuş» derivă din cuvântul barbar «seksu», care înseamnă «bine
rulat», «bine format». Deşi în multe părţi ale lumii numele acestui aliment este
pronunţat «cuscus» sau «cuşcuş» există şi destule excepţii. La origine, cuşcuşul se
prepară din mei, deşi la un moment dat al istoriei sale, a început să fie gătit
preponderent din semolină. Istoricii nu cad de acord asupra datei precise a acestei
schimbări, ea pare să fi apărut în secolul al XX-lea.

Ioana-Daniela SOFA - clasa a XI-a B
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
ISTORIA USCĂTORULUI DE PĂR
Uscătorul de păr a fost inventat pe la sfârşitul secolului al XIX-lea. Primul
model original a fost creat de către Kodefroy Alexander într-un salon din Franţa în
1890, fiind inspirat de aspirator.
Deşi a fost inventat în 1890, a apărut pentru prima
dată pe piaţă în 1920, iar acum sunt folosite atât în salonul
de înfrumuseţare de stiliştii profesionişti, cât şi în medii ale
gospodăriilor de către orice fel consumator. Primul produs
portabil avea în componenţă două trepte pentru căldură şi
un mâner electric .
În această perioadă, moda epocii
a încercat să răspundă la nevoile
clienţilor
precum
apariţia
unor
dispozitive de uscare rapidă a părului,
care să menţină forma şi volumul coafurilor elaborate de stilişti.
Acest uscător a fost realizat cu o tehnologie mai simplă şi mai
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eficientă decât celălalt model cu: motor electric, bobinat, prevăzut cu un ventilato ce
propulsează aerul (ventilatorul mai mare avea şi un grad de ardere mai scăzut la
suprasolicitarea acestui dispozitiv).
Uscătorul avea în componenţa sa:
 un buton ce permitea oprirea şi pornirea motorului precum şi reglarea
intensităţii aerului cald sau rece
 corpul dispozitivului fiind confecţionat din metal, acoperit cu bachelită
 mânerul de susţinere, era realizat din lemn ebenizat (material folosit şi
datorită proprietăţii sale de izolator electric).
Denumirea acestui model de uscător «Magnet Hair
Dryer» este inspirat din conceptul de funcţionare, bazat pe
crearea unui câmp electromagnetic.
Ideea de modernizare a însemnat atât reinventarea şi
tehnologizarea mai multor aparaturi, cât şi un mod de a face
viaţa mai uşoară oamenilor.
În zilele noastre uscătoarele sunt de mai multe
tipuri:
1. Accesorizată
 cu difuzor pentru uscarea rapidă şi pentru încreţirea părului



cu perie de coafat



Limpio LCD
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2. Cu diverse funcţii:
 Ionică (efectul de ionizare prin ioni
negativi, hidratează părul în profunzime, acţionând ca
o barieră împotriva deshidratării şi a factorilor
negativi din atmosferă).

 Ceramică

 Titan (pentru protecţia părului şi eliminarea electrizării)

 Viteze (să aibă cel puţin 2 trepte)

Istoria uscătorului de păr este una interesată şi, mai ales, cum a
ajuns Kodefroy Alexander să descopere un sistem care funcţionează asemenea unui
aspirator, dar care să aibă alte funcţii.
Odată cu dezvoltarea ştiinţei şi a tehnicii să ne aşteptăm să apară noutăţi în
acest domeniu vast, cel al înfrumuseţării podoabei capilare.
Roxana TUDOSE - clasa a X-a D
Prof. coordonator: director adjunct, dr. ing. Irina Isabella SAVIN

63

DE CE, PRIMĂVARĂ?
De ce, primăvară?
Primăvară, de ce eşti atat de gingașă la culoare?
De ce aduci atâta bucurie în inimă la fiecare?
De ce când vii tu, totul prinde viată?
De ce și soarele apare cu ale lui căldură şi dulceață
De ce şi florile când aud de tine se ivesc?
De ce mai întâi ghioceii te vestesc?
De ce copacii prind floare cu miros îmbietor?
De ce şi păsările se întorc la cuiburile lor?
Şi ca oamenii să te preţuiască cu mai multă ardoare,
Ai adus câte un mărţişor la fiecare...
Primăvară, eşti atât de minunată,
Încât ai fermecat omenirea toată,
Fiecare mister al tău pe toţi îi înfioară
Eşti eternă, fiecare vorbeşte despre tine, primăvară.
Ana-Maria IOVIŢĂ
Profesor coordonator: Irina TĂNASE
MAMA
Te văd mereu ca pe-o icoană
Gata să mă-nbrăţişezi,
Să-mi alini rana care doare,
Să-mi spui că pot, că-n mine crezi.
Aş vrea să fii eternă mamă
În Veşnicie să te pun,
S-aud mereu vocea-ți suavă
Şi zâmbetele să-ţi adun.
I-aş cere Domnului în rugă
Să îţi dea ani, din harul Său,
Ca tu să rămâi pururi MAMA,
Iar eu mereu copilul tău.
Ana-Maria IOVIŢĂ
Profesor coordonator: Irina TĂNASE
EXCLUSIV
Uitasem cum e să vorbești cu mama
Despre nimicuri, ore-n șir...
Cum e, stând cu tata,
Mereu să râd, până leșin.
Cum e să te cerţi cu fraţii,
Dar să știi că sunt cu tine,
Cum e să stai cu sora și să uiţi de oricine.
Uităm ce este exclusiv, cu-adevărat,
Pierzând mult timp pe oameni,
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Care nu merită minutul important,
Ce-apoi nu-l poţi recupera cu banii.
Natalia PLĂMĂDEALĂ - clasa a X-a A
Profesor coordonator: Cătălina RUSU
LIBERTATEA
Ducem războaie zeci de ani,
Pierdem părinţi, bunici și fraţi,
Dar nu obţinem ce dorim,
Suntem conduși de niște draci.
Vrem libertate, dar tăcem
Nu vrem războaie, dar noi stăm.
Nu facem ceea ce dorim,
Suntem supuși, noi ne asprim.
Vorbim mereu doar despre libertate,
Vorbim, vorbim, vorbim...
Dar nu ne facem dreptate.
Știm doar să stăm tăcuţi și să privim,
Suntem moral asemeni unor sclavi,
Ce se supun ascultător stăpânilor
Uitasem cu totul oamenii,
Nu mai suntem sclavi de-a lungul anilor.
Ne-am câștigat dreptatea decenii multe-n urmă,
Acum vrem lideri, nu stăpâni!
Noi nu mai vrem să ne supunem,
Vrem să fim oameni, nu păgâni!
Natalia PLĂMĂDEALĂ - clasa a X-a A
Profesor coordonator: Cătălina RUSU
IUBIREA NOASTRĂ
Într-o noapte şi o zi
S-a născut iubirea noastră
Şi-a zburat fără de-a şti
Ca o pasăre albastră.
Am lăsat-o lin să zboare
Peste câmpuri, peste munţi,
Peste valuri plângătoare,
Peste-a sufletului punţi.
Visele mi le colindă,
Întunericul pătrunde
Printre stele se perindă...
Unde oare se ascunde?
Caut azi, iubirea noastră
În adâncul unui gând
Şi cerneala mea albastră
Lasă urme-n-al meu rând.
Loredana SARDARU - clasa a XII-a E
Profesor coordonator: Petru ISTRATE

65

SINGURĂTATEA VEŞNICIEI...
Îmi cobor mâinile, iar peste mine cade steagul alb de pânză,
Sub mine scârţâie lemnul tânăr,
Murmurând, parcă, durerea mea tăcută.
Lumina aprinsă ridică sufletul visurilor mele neîmplinite în eter,
Un singur gând mai sparge liniştea minţii mele goale.
Sunt singur...
În camera mâncată de-ntuneric,
Doar gheare de strigoi îmi bat în geam,
Parcă, chemându-mă în jocul nebuniei.
Iolanda BURLACU - clasa aX-a B
Profesor coordonator: Petru ISTRATE

IV.2. CLASA A A X-A B ÎN LUMEA EPIGRAMELOR

A X-a B
X B sunt gastronomii,
Sunt mai tari ca astronomii.
Încearcă să facă tot,
Dar, pân' la urmă iau foc.
(Mihaela CIOBANU, transferată la
Liceul din Cisnădie, Sibiu)

Stela zboară ca un înger
Dar se transformă şi-n fulger.
E deşteaptă, mândră fată.
Când se supără, te ceartă.
(Veronica VOINESCU)
CANICULA
Deschizi geamul, te topeşti.
Stai la umbră, te cloceşti.
De pui cumva un ou la soare,
Se prăjeşte instant, măi frăţioare!
(Veronica VOINESCU)

Clasa a X-a B e tare,
Că e prima în picioare
Şi cu profu' de la mate'
Facem şcoală, poate-poate...
(Alexandru CHELARU)

IUBIREA
Un sentiment minunat
E iubirea, n-ai aflat?
Dar, când te-a lovit mai rău
Vai ş-amar de capul tău!
(Iolanda BURLACU)

Despre clasa a X-a B
S-au zis multe, ştiţi de ce?
Mergem la mii de concursuri
Şi lipsim la zeci de cursuri!
(Mirabela HOROBEŢ)

Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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IV.3. «ŞTEFĂNEŞTII» ÎMPĂRTĂŞIND DIN EXPERIENŢA LOR
«IRONIA SOARTEI SAU SĂ VĂ FIE DE BINE!» – FILMUL CONSIDERAT DE
RUŞI CEL MAI BUN DIN CINEMATOGRAFIA SOVIETICĂ A SEC. AL XXLEA

«Jenia: - Te rog, nu pleca! Opreşte-te!
Nadia: - Ipolit!
Jenia: - E ger afară!
Ipolit: - Poate că vreau să... mă îmbolnăvesc şi să mor!
Nadia: - Doamne, m-am săturat! Ce noapte nebună!»
(«Ironia soartei sau să vă fie de bine!»)
Celebrul Eldar Riazanov este regizorul unor pelicule nemuritoare, precum Gară
pentru doi (1982), Fata fără zestre (1984), Hoaşte bătrâne (2000), dar şi al
cunoscutului film sovietic despre noaptea de Anul Nou (Noaptea de Carnaval - 1956),
cu legendara Ludmila Gurcenko într-unul din primele roluri principale, interpretând
melodia de neuitat «Cinci minute».
«Ironia soartei sau să vă fie de bine!» (1975), comedia romantică de Anul Nou
în regia lui Eldar Riazanov, după piesa lui şi a lui Emil Braghinski «Odată, în noaptea
de Anul Nou», despre o poveste de dragoste atipică, rămâne în cultura cinematografică
sovietică (şi nu numai!) cel mai bun film al secolul trecut, conform unui sondaj efectuat
de un canal de televiziune din Federaţia Rusă. Basmul cu un succes inimaginabil pentru
telespectatorii ruşi, întrucât evenimentele se desfăşoară la cumpăna dintre ani, este
vizionat în fiecare an în noaptea de Revelion, fiind transmis pe canalele ruseşti de
televiziune şi devenind tradiţional o parte din această sărbătoare.
În ajunul Anului Nou patru prieteni din copilărie (Jenia, Pavlic, Saşa şi Mişa)
respectă tradiţia, ducându-se la baia comunală, fără a le trece prin cap ce urmări le
poate aduce destinul. O festă îi va juca soarta în ultima zi a anului chirurgului Jenia,
care, va ajunge «să se spele de cele rele» (cu bere şi votcă) până la pierderea
controlului, trezindu-se în locul altuia în Leningrad, într-un apartament străin, dar, în
acelaşi timp, aproape identic cu cel din Moscova. Totul porneşte de la o confuzie din
perioada sovietică: fiecare oraş, chiar şi stradă, erau asemănătoare în fostul grup de
state unionale, de aceea eroul nostru, sub influenţa lui Bahus, merge acasă fără să-şi
dea seama că ajunge în Sankt Petersburg, nu în Moscova, cea care, conform unui alt
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film celebru, «nu crede în lacrimi». Apartamentul din oraşul de pe Neva e aproape
identic cu cel din capitala eroului. Până şi mobilierul e la fel. Ajuns «la domiciliu»,
Jenia întâlneşte o femeie minunată, pe Nadia, de care se îndrăgosteşte şi care îi
răspunde cu aceleaşi sentimente. Ipolit, mirele gelos, se simte în plus în triunghiul
apărut şi reacţionează imediat, la fel şi Galia de la Moscova, dar cei doi sunt cuprinşi de
vraja iubirii în «noaptea nebună» de Revelion, singura rezervată rămânând «grozava»
mamă care îndeamnă la precauţie: «vom trăi şi vom vedea!».
Filmul, alcătuit din două părţi, e realizat de studioul Mosfilm, având în
distribuţie actori renumiţi precum Andrei Miagkov, Barbara Brylska, Iuri Iakovlev, Lia
Ahedjakova şi alţii. Muzica îi aparţine lui Mikael Tariverdiev, iar poeziile cântate cu
atâta emoţie, inclusiv de vocea inimitabilă a Allei Pugaciova, sunt din creaţiile mai
multor poeţi ruşi printre care îi evidenţiem pe Evgheni Evtuşenko, Marina Ţvetaeva,
Bella Ahmadulina şi Boris Pasternak.
În final, vom remarca că în 2007 regizorul Timur Bekmambetov ne propune
Ironia soartei. Continuare, prezentând aventura începută în 1975 de cei 4 prieteni
ajunşi părinţi, dar, de data aceasta protagoniştii sunt copii lor care obişnuiesc să
petreacă ajunul Revelionului într-o baie publică, (nu comunală!), acţiunea petrecânduse în occidentalele şi tehnologizatele oraşe ruseşti Moscova şi Sankt Petersburg care şiau mai pierdut din farmecul de altădată.
Bibliografie
1. Гильдебрандт Е.Г. Судьбы. Пособие по аудированию для иностранных
учащихся (на материале кинофильмов «Ирония судьбы», «Осенний марафон»,
«Москва слезам не верит»). – СПб.: Златоуст, 2002.
2. Петру Истрате, Лицеисты, давайте беседовать по-русски! Тексты и
упражнения, Яссы: Стеф, 2011.
3. DVD 7 в 1 с фильмом Ирония судьбы, или с лёгким паром!.
4. www.dailymotion.com, Filme ruseşti subtitrate română, Ironia soartei sau să vă fie
de bine!
5. www. wikipedia.ru
Prof. dr. Petru ISTRATE
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TRIUMFUL MEMORABIL AL ECHIPEI DE FOTBAL «STEAUA»
BUCUREŞTI ÎN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI, SUPERCUPA EUROPEI
ŞI MECIURILE DE POVESTE DIN DERBY-UL ROMÂNIEI «STEAUA» –
«DINAMO» ÎN CADRUL JURNALISTICII SPORTIVE

«Apără Duckadam...! Suntem finalişti! Am câştigat Cupa! Cupa Campionilor
Europeni este la Bucureşti...!»
(Teoharie Coca Cosma, «TVR», 7.05.1986, v. Finala de la Sevilla '86, «Steaua» –
«Barcelona» 0-0, - 2-0 -, după loviturile de pedeapsă)
«Steaua» Bucureşti, cea mai bună formaţie de club din Europa în ediţia
1985/1986 şi cea mai valoroasă echipă românească de fotbal, intrând în primele
douăzeci ale Europei tuturor timpurilor (v. Constantin Ardeleanu), a jucat «4 ani pe
Everest» (v. Andrei Vochin), disputând între anii 1986-1989 trei semifinale şi două
finale de Cupa Campionilor, finala Supercupei Europei şi finala Cupei
Intercontinentale, ceva unic în fotbalul nostru şi, probabil, irepetabil. Înainte nu mai
reuşise să se apropie de fazele superioare ale cupelor europene decăt «Campioana unei
mari iubiri» (1982/1983) şi formaţia din «Groapă» (1983/1984), cele două
reprezentante ale fotbalului românesc ajungând pânăn-n semifinalele Cupei UEFA şi
Cupei Campionilor Europeni, iar, după această performanţă, tot «roş-albaştrii» au fost
cu un picior în finala celei de-a doua competiţii a bătrânului continent în 2005/2006,
oprindu-se, de asemenea, în penultimul act, acelaşi nivel atingându-l în ediţia
1989/1990 a Cupei Cupelor clubul bucureştean din «Ştefan cel Mare».
Ziaristul «Gazetei Sporturilor» Andrei Vochin publică în 2009 «SuperSteaua»,
(vol. 1: «Formarea marii echipe» şi vol. 2: «Drumul spre triumful de la Sevilla»), cea
mai bine documentată şi emoţionantă carte despre perioada de aur a echipei «Steaua»
Bucureşti, culminând cu victoria de la Sevilla din memorabila noapte de 7 mai 1986,
când «Steaua» devenea cea mai bună echipă de club din Europa.
Povestea câştigării Cupei Campionilor Europeni la fotbal (Liga Campionilor din
zilele noastre) de către singura formaţie românească începe în Marea Nordului, cu
«Vejle», campioana Danemarcei, continuă cu sora din Ungaria, «Honved» Budapesta,
(reporterul radio Nicolae Soare încă din primul minut al partidei retur transmiţând:
«Şut Boloni..., cap... goooollll, Piţurcă!»), (v. Andrei Vochin), cu «golul izbăvitor» de la
Helsinki al aceluiaşi Victor Piţurcă în poarta finlandezilor de la «Kuusysi» Lahti (v.
Constantin Ardeleanu), cu punerea la respect a lui «Anderlecht» prin dubla lui Piţurcă
şi golul lui Balint şi cu finala de la Sevilla, cu «Barcelona» «că dacă n-ar fi, nu s-ar mai
povesti» (Andrei Vochin).

69

De remarcat faptul că clubul «Steaua» ne propune pe DVD finala Supercupei
Europei din 1987: «Steaua Bucureşti – Dinamo Kiev 1-0»: «Hagi se apropie de balon...
Se aude fluierul arbitrului italian Agnolini... Şut al lui Hagi! Şi gool, stimaţi
ascultători şi telespectatori! Hagi a reuşit să transforme! Este 1-0: «Steaua» –
«Dinamo» Kiev. Un gol superb al lui Hagi!...» (Teoharie Coca Cosma,«TVR»,
24.02.1987).
«Gazeta Sporturilor» ne oferă câteva colecţii pe DVD având ca tematică sportivă
meciurile memorabile ale «viteziştilor» militari de la Steaua ’86. Drumul spre Sevilla
(vol. 1: «Meciurile cu Vejle, Kuusysi şi Honved»; vol. 2: «Meciul Steaua – Anderlecht 30») şi Steaua ’86. Finala de la Sevilla: «Steaua – F.C. Barcelona 0-0 (2-0)», cu
emoţionanta voce a comentatorului Teoharie Coca Cosma: « Lăcătuş trebuie să înscrie,
Lăcătuş va înscrie...! Şut... şi gooolll! Bravo, Lăcătuş...! [...] Apără Duckadam...!
Suntem finalişti! Am câştigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la Bucureşti...!
Bucurie fără margini în rândurile fotbaliştilor de la Steaua...! Steaua este
câştigătoarea Cupei Campionilor Europeni...!»; Meciuri de poveste (vol. 1: «Best of
Steaua – Dinamo. Anii ’80»; vol. 2: «Best of Steaua – Dinamo. Anii ’60-’70»), aceste
derby-uri având tactici variate, de la jocuri de conservare a rezultatului în care «parcă
urmăream partida a 36-a sau a 37-a a meciului Karpov – Kasparov» (Ioan Chirilă), la
victorii răsunătoare de ambele părţi, ajungându-se la «îngenuncherea „duşmanului”: 5o cu Dinamo!» (Andrei Vochin). Un meci rămas în istoria suporterilor celor două
cluburi emblematice ale României e cel din etapa 31, din 1988, încheiat 3-3: «[1-0]:
Lăcătuş... care a intrat în careu... şi ... e faultat..., stimaţi telespectatori! Corect...!
Hagi la minge... Moraru în faţa sa...! Gol marcat de Hagi! 1-0 pentru Steaua!; [1-1]:
Mihăescu.. dar mingea ajunge la Vaişcovici Acum Mihăescu... care a trecut de
Ungureanu... şi... penalty...! Din nou arbitrul Igna a dictat fără ezitare lovitură de la
11m la acea fază... şi... 1-1; [2-1]: Schimb bun între cei doi jucători..! Iată-l pe Rotariu
centrând..! Lăcătuş... voleu...! gooolll...!; [3-1]: Au câştigat steliştii! Hagi! Va încerca
să tragă...! Iată-l pătrunzând singur... şi... gooolll...! Neînţelegere în apărarea
dinamovistă... pătrunde singur şi înscrie...!; [3-2]: Atac al lui Dinamo prin Rednic.
Jocul continuă în avantajul dinamoviştilor... Acum Varga... Să vedem centrarea spre
Cămătaru şi... gooll! Gol al lui Dinamo, stimaţi telespectatori...! Iată-l pe Cămătaru
reducând din handicap...!; [3-3]: Orac...! Nu este în ofsaid! Vaişcovici.... iată-l scăpat
de Bumbescu... dribling al lui Vaişcovici... şi... 3-3...» (Dumitru Graur, «TVR»,
8.06.1988)
Conchizând, pe linia lui Constantin Ardeleanu, «au trecut atâţia ani şi astrele nu
s-au mai aliniat ca atunci, în sezonul 1985/1986», iar, după cum a afirmat jurnalistul
sportiv Andrei Vochin, Steaua va rămâne «o poveste unică în fotbalul nostru şi, mă
tem, irepetabilă».
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Bucureşti: Amurg sentimental, 2002.
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BUNICA
Oricât de cald sau de frig era afară, camera bunicii era mereu primitoare. Vara,
când soarele dogorea întreaga Moldovă, lăsa uşa deschisă dimineaţa devreme şi
acoperea ferestrele peste zi, astfel încât oricând intrai acolo te întâmpina o răcoare
plăcută, cu miros de mere, pere... Cum dădea frigul, bunica mai punea un rând de
geamuri, iar între cele două rânduri de ferestre presăra imortele – flori de pai ce nu se
vestejesc niciodată. Apoi, ştia să întreţină focul în sobă, aşa încât nici să te coci, dar nici
să-ţi îngheţe picioarele.
Şi mai era un secret: vară, iarnă, mereu era o farfurie acoperită cu un ştergar alb
pe masa din acea cameră. Vara, găseai acolo câteva căpşuni ce numai ce se înroşiseră,
un pumn de cireşe ce tocmai se pârguiseră, două caise căzute din copacul vecinului,
primul măr copt din livadă, vreo două pere mai mălăieţe... şi totdeauna o cană cu apă
rece, proaspătă, abia adusă de la fântână. După ce toamna alunga şi ultimele fructe
brumate din livadă, bunica punea sub acelaşi ştergar prune uscate, stafide, cornuleţe cu
nucă, turtă dulce, tarte cu gem, plăcinte cu bostan sau poale în brâu cu brânză dulce.
La fel ca un sipet fermecat din poveste, ce nu se goleşte niciodată, sub ştergarul
bunicii se iveau mereu noi surprize dulci şi parfumate pentru noi, nepoţii ei dragi.
Ninge! De dimineaţă tot ninge… Strat, după strat, din cer se cerne zăpada ca
dintr-o sită uriaşă. Uşor, seara se strecoară pe uliţi, prin tot satul. Deodată se aude
larmă pe hudiţă: sunt prietenii mei care au venit să mă invite la derdeluş.
Îmi iau sania, pe care bunicul a frecat-o cu parafină, ca să alunece bine. Bunica
îmi mai îndeasă o data fesul pe cap, oftează şi apoi mă lasă să plec.
Gureşi, ne grăbim către dealul din marginea satului. Trecem nehotărâţi pârâul,
pentru că nu ştim sigur dacă e îngheţat suficient de bine.
Urcăm, urcăm… Pe la jumătatea urcuşului ne oprim şi ne aliniem unii după
alţii: facem trenuleţul! Cumva, reuşisem să fiu a doua după cel care conducea. Apoi
alunecăm în ţipetele de frică şi de bucurie a tuturor.
Coborâm, alunecăm, coborâm. Când să sărim peste pârâu, auzim un trosnet.
Simt cum apa rece îmi pătrunde prin haine şi aud nelămurit în jurul meu. S-a spart
gheaţa!
- Sunt uzi! Să-i ducem repede acasă să nu le îngheţe picioarele şi să facă
degerături! Cineva m-a aruncat pe sanie şi doi colegi au luat-o cu mine la fugă spre
casă. Acasă bunica m-a schimbat repede şi mi-a dat să manânc o ciorbă
moldovenească:
- Ce bună e! Ce fel de ciorbă e asta, bunico? Ce-ai pus în ea? Cum ai gătit-o?
- E ciorbă rădăuţeană, draga bunicii.
Cum-necum ciorba bunicii a fost magică. N-am făcut degerături, dar am răcit
bocnă. Şi, cum venea Crăciunul, am rămas mai mult prin casă şi am început să
pregătim bunătăţile pe care numai ea le ştia a face.
Mirosurile de ciorbe, fripturi, prăjituri se împleteau cu poveştile depănate acolo,
la gura sobei.
Trecuseră mulţi ani de când căzusem în pârâul de la poalele dealului. Şi, într-o
altă iarnă, la fel de geroasă ca toate iernile din Moldova, Crivăţul o adusese pe bunica
într-o vizită exact în ajunul Crăciunului.
Mama gătise toate bunătăţile pământului ca s-o întâmpine pe bunica aşa cum se
cuvine. A inspectat bunica şi frigiderul şi cămara şi tot scotea sunete de bucurie:" Aşa, e
bine! Miroase frumos!" Şi, deodată se făcu linişte: "Dar julfă ai făcut? Cum să vină
Crăciunul fără ca noi să pregătim pelincile Domnului?" Pe la noi, prin Moldova, julfei i
se mai spune şi pelincile Domnului.
71

Atunci, mă iţesc şi eu şi încep: "Bunică, la oraş nu mai facem julfă! Ne facem de
râs cu obiceiurile dumitale!"
Bunica a tăcut şi s-a dus în bucătarie. Câteva ore nu a îndrăznit nimeni să intre
acolo, în sanctuarul ei. Seara, la cină, am zărit pe dulap platoul cu turte bine însiropate
şi cu multă nucă.
A doua zi, de dimineaţa, veni vecina să-şi bea cafeaua cu mama şi numai ce o
aud:" Vai! Julfă! N-am mai mâncat din copilărie! O să-mi dai şi mie să gust vecină, nu-i
aşa?"
Şi rând pe rând, au aflat şi alte vecine de bucatele bunicii şi au coborât să guste
din dulceaţa de poveste a bucatelor copilăriei lor.
"Vezi, draga bunicii? Ce-i bun şi lui Dumnezeu îi place!"
Întotdeauna ziua de Ajunul Crăciunului era fermecată, dar nu pentru cadourile
pe care le găseam sub brad sau sub pernă, dimineaţa. Era minunat pentru că veneau
copiii, iar alteori şi oamenii mari să ne colinde. Cât mai era lumină, se perindau piciivoinicii, cu câte o traistă în care îndesau colacii, nucile şi merele pe care le primeau.
Unii treceau şi de două ori pe la fereastra bunicii, pentru că aceasta le strecura şi câte
un bănuţ mai mic sau mai mare, după cât de necăjit era copilul. După ce se însera,
veneau ţigăncile din sat cu voci subţirele, care nu ştiau numai colinde, ci şi balade de
demult.
După ce liniştea se lăsa peste sat, ne aşezam cu toţi la masa binecuvântată:
copii, părinţi, bunici, mătuşi, unchi şi verişori. Începeau să vină farfuriile cu ciorbă
fierbinte, cârnaţii afumaţi, chişca, friptura, piftia. Apoi, feliile de cozonac, cornuleţele
cu rahat, prăjiturile cu nucă şi mere...
Când tocmai ne înfruptam din platoul cu piftie, auzim două voci la geam:
oameni mari cântau colinde de copii în care mai strecurau şi câte o glumă. Curioşi, am
alergat la fereastră, dar nu i-am recunoscut pe colindători: aveau măşti şi straie
meşteşugite după care se ascundeau.
După cântare, unchiul i-a poftit în casă şi-i tot îndemna să servească un pahar
de vin, o prăjitură... doar, doar şi-or da măştile jos. Cei doi însă au continuat cu glume
să tot refuze. Când a văzut aşa, unchiul meu a închis uşa de la cameră şi a mai îndesat
vreo două lemne pe foc. Cum cei mascaţi erau îmbrăcaţi cu nişte cojoace groase, în
câteva minute au trebuit să renuţe la şarade.
Nu mică ne-a fost mirarea când i-am recunoscut pe fata vecinilor şi soţul
acesteia. Veniseră în vizită la părinţi şi au trecut şi pe la noi de ne-au făcut o surpriză.
Până târziu în noapte am râmas cu toţii: am cântat, am jucat şi ne-am veselit. Venea
sărbătoarea Crăciunului!
Ştii, draga bunicii? Când am gătit prima dată sarmale, eram numai un pic mai
răsărită decât tine. Reuşisem să mă cert cu mama, iar ea, ca să mă pedepsească, m-a
trimis să ajut la pregătit bucatele la Domnu' din sat.
Domnu’ era învăţătorul din sat. Doamna lui era tot învăţătoare şi aveau trei
copii. Când Doamna avea prea multă treabă, mai tocmea câte o fată din sat să o ajute.
Aşa mi-a venit şi mie rândul. Numai că atunci când am ajuns, Doamna a fost chemată
la mama ei, care era bolnavă. Domnu' şi Doamna au plecat, iar eu am rămas să gătesc şi
să am grijă de cei trei copii. La plecare, Doamna m-a întrebat: "Ştii tu, Mărie, să faci
sarmale?Ai să reuşeşti să ai grijă de copii?" Am liniştit-o spunându-i că acasă găteam
mereu, fiind cea mai mare şi că o să mă descurc cu pruncii, pentru că am acasă încă trei
fraţi.
Ziua am gătit, am hrănit copiii. Dar seara, când să-i culc, nu reuşeam să-i adun
în casă. Cât mă învârtisem prin bucătărie, zărisem vreo câteva grăunţe pentru floricele.
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Am mers, am încins ceaunul şi, cât ai bate din palme, am facut un vas mare cu floricele.
Cei trei repede s-au strâns la mâncat, apoi i-am luat cu vorba până s-au băgat în pat.
A doua zi, când s-au întors părinţii, cel mare începu: "Marie, te spun! Marie să
ştii că te spun! Mamă! Să ştii că Maria a făcut, a făcut... floricele." Doamna, femeie
deşteaptă: "Aşa? Marie şi i-ai dat şi lui? Altădată când ai să faci, lui să nu-i mai dai!"
Deşteaptă Doamna! Şi multe am mai învâţat de la ea: cum să fac mâncare rece
de ceapă cu măsline, cum să gătesc raţă pe varză şi cum să arunc perna bine apretată în
vârful patului...
Şi anii au trecut... Poveştile depănate de bunica la gura sobei au mai rămas doar
într-un ungher din sufletul meu. Mare gospodină nu m-a făcut, dar toată atmosfera de
poveste m-a făcut să fiu un copil fericit.
Prof. Cătălina Mihaela RUSU

ANA ASLAN – TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE?

Ana Aslan s-a născut la 1 ianuarie 1897, la Brăila, fiind cel mai mic dintre cei 4
copii ai Sofiei şi ai lui Mărgărit Aslan. La vârsta de 13 ani, Ana rămâne orfană de tată,
iar familia ei se mută la Bucureşti, acolo unde tânăra absolvă Şcoala Centrală pentru ca,
mai apoi, să intre în greva foamei pentru a-şi determina mama să o lase să se înscrie la
Facultatea de Medicină.
În timpul primului război mondial, îngrijeşte soldaţii în spitalele militare din
spatele frontului de la Iaşi, iar, după întoarcerea la Bucureşti, în anul 1919, Ana
lucrează alături de marele neurolog Gheorghe Marinescu pentru ca, 3 ani mai târziu, să
absolve Facultatea de Medicină. Este numită preparator la clinica II din Bucureşti,
urmează o activitate didactică şi spitalicească la Filantropia, Institutul Clinico-Medical
al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, Clinica Medicală din Timişoara, Spitalul CFR.
Din 1949, devine şeful Secţiei de fiziologie a Institutului de Endocrinologie din
Bucureşti. Este punctul de plecare al carierei ei de gerontolog. Experimentează
procaina în afecţiunile reumatice, în cazul unui student ţintuit la pat din cauza unei
crize de artroză; continuă cercetările într-un azil de bătrâni şi evidenţiază importanţa
novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă. Obţine rezultate
remarcabile, care sunt comunicate Academiei Române.
În anul 1952, este înfiinţat primul Institut de Geriatrie din lume, condus de
Ana Aslan. Înca de la înfiinţare, pâna în anul 1988, Institutul a fost condus de Acad.
Prof. dr. Ana Aslan, având ca obiect de activitate: asistenţa medicală
geriatrică, cercetarea şi gerontologia socială. În 1964 preşedintele OMS l-a propus ca
model de Institut de geriatrie ţărilor dezvoltate.
Împreună cu farmacista Elena Polovrăgeanu - în 1972 - elaborează Gerovital
H3, medicament ce acţionează asupra mecanismelor comune ale bolilor degenerative
specifice vârstei a treia; un produs a cărui formulă avea la bază procaina, cunoscută
până atunci doar ca anestezic local, ea studiind, în acelaşi timp, modul în care procaina
putea fi folosită în lupta împotriva îmbătrânirii; crema nu doar regenera epiderma, dar
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reuşea să menţină procesele metabolice specifice pielii tinere, la persoanele în vârstă.
Astfel, ea a găsit compoziţia care să valorifice efectele acesteia asupra frumuseţii.
Produsul este primit cu entuziasm de către specialiştii din întreaga lume, iar Ministerul
Sănătăţii omologhează medicamentul sub formă de drajeuri, cremă terapeutică şi
loţiune capilară. Mai mult decât atât, de istoria Gerovitalului se leagă numele unor
celebrităţi ca Marlene Dietrich, Claudia Cardinale, Jacqueline Kennedy, Charile
Chaplin, Salvador Dali, care au venit la Bucureşti pentru a beneficia de efectele
Gerovitalului.
În anul 1976, cercetătoarea primeşte brevetul de inventator pentru Aslavital,
produs eficace în terapia sistemului nervos şi a aparatului cardiovascular. Opt ani mai
târziu, este omologat Aslavitalul pentru copii, care dă rezultate în tratarea deficieţelor
nervoase. Între timp (în 1974), Ana este aleasă membru al Academiei Române. Creează
conceptul de "profilaxie a îmbătrânirii" şi se preocupă de bătrânii abandonaţi de
familie. Refuză să perceapă taxe de cămin de la aceşti năpăstuiţi ai sorţii, îndrăzneală ce
o costă 1.500.000 de lei, bani ce îi sunt imputaţi de către organele de partid. După
şapte ani de hărţuieli în justiţie, este achitată. Dar achitarea vine tardiv, înainte cu cinci
luni de a intra pentru totdeauna în legendă. Dreptatea se face mult prea târziu, în
condiţiile în care rezultatele cercetărilor ei aduseseră venituri de 17.000.000 de dolari,
anual, statului.
Curând, nouă formulă antiîmbătrânire a fost încredinţată de către celebra
cercetătoare companiei Farmec din Cluj-Napoca, pentru a începe producţia unor creme
cosmetice antirid, în serie. Produsele Gerovital H3 au devenit rapid cunoscute în
numeroase ţări. Ana Aslan, cea care a încredinţat drepturile de producţie a cremelor
Gerovital fabricii Farmec, a fost mulţi ani consilierul ştiinţific al companiei şi este în
continuare patronul său spiritual. Produsele Gerovital H3 şi sigla companiei sunt
marcate cu semnătura sa. În 2008 Farmec îşi consolidează marca Gerovital prin
achizitionarea drepturilor deţinute asupra ei de către compania Gerovital
Cosmetics. Prin acţiunea sa, complexul anti-îmbătrânire GH3, conţinând Acid
Hialuronic, Extract de castraveţi şi Vitamina E, aduce pielea matură cât mai aproape de
modul de funcţionare al pielii tinere. Farmec a făcut din Gerovital H3 o adevărată
marcă de succes, pe care o deţine şi astăzi în portofoliu, într-o formulă
reînnoită. Cremele Gerovital H3 sunt printre puţinele produse 100% româneşti care şiau păstrat notorietatea, fiind exportate, în număr mare, în ţări din Europa, Asia şi
America de Nord. Gama are efecte asupra pielii îmbătrânite, dar şi asupra pielii care nu
a îmbătrânit încă şi vrea să se menţină aşa. Ca urmare a rezultatelor cercetărilor sale,
Ana Aslan a primit numeroase distincţii internaţionale, precum: “Meritto della republica Italiana”, “Cavaler al noii Europe” - Italia, “Cavaler al Ordinului de Malta” –
Franţa, “Comandor al Ordinului Orange Nassau” - Olanda, “dama di Collare del Santo
Graal” – Franţa, “Citizenship International Award” – Filipine, premiul şi medalia “Léon
Bernard” decernate de OMS pentru contribuţii excepţionale în domeniul medicinii
sociale şi geriatriei, premiul Fundaţiei “Franzheim Buckminster Fuller Synergy Trust” –
distincţie acordată pentru activitatea ştiinţifică în serviciul sănătăţii publice.
La mai bine de o jumătate de secol de la realizarea sa, Gerovital rămâne în
continuare o marcă de referinţă în lupta antiaging, un produs reinventat, care se
adaptează vremurilor, dar care păstrează în semnătura olografă a Anei Aslan un aer de
tradiţie şi valoare. Rezultat al cercetărilor Anei Aslan, Şcoala Românească de
Gerontologie deţine o serie de priorităţi pe plan mondial:
înfiinţarea primului institut de geriatrie din lume (22 ianuarie 1952), având ca
obiect de activitate cercetări de gerontologie clinică şi asistenţă medicală a vârstei a
treia;
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orientarea tridirecţională a cercetărilor gerontologice: clinică, experimentală şi
socială; această structură este astăzi recomandată şi de O.M.S. (Kiev, 1963) ca model
pentru institute similare;
elaborarea unui medicament cu eficienţă în profilaxia îmbătrânirii şi în terapia
stărilor patologice ale vârstei a treia - Gerovital H3;
o strategie terapeutică în profilaxia şi terapia bătrâneţii;
organizarea unei reţele sanitare naţionale de profilaxie a îmbătrânirii.
«Tratamentul meu cu Gerovital H3 este o soluţie, dar nu numai. Este, în
acelaşi timp, o filosofie de viaţă şi speranţă».
(Ana Aslan)
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Prof. Mihaela Denisa OATU

DRAGOSTEA - ÎNTRE PRIMĂVARA VEŞNICĂ ŞI IARNA FĂRĂ DE SFÂRŞIT

«Acest spectacol este, de fapt, o frumoasă poveste de iarnă pentru adulţi. Un
spectacol care îţi cerne în suflet, precum o fantastică ninsoare, speranţa, credinţa şi
dragostea ! Ar mai avea un subtitlu metaforic – Insula Iubirii. Aici, în această Casă,
domină iubirea adevărată, cea care nu dispare odată cu trecerea anilor. Nimerind
aici, dar deloc întâmplător, un om chinuit de singurătate şi angoase, se debarasează
de tot ce este inutil şi obsedant, regăsindu-se pe sine însuşi, regăsind de fapt Iubirea !
Altfel care ar fi scopul suprem al existenţei umane, dacă nu acest sentiment sublim ?!

75

E, dacă vreţi, o lungă epistolă teatrală către Moş Crăciun, deoarece evenimentele se
petrec între minunatele sărbători de iarnă, Crăciun şi Revelion. Să nu încetăm să
credem în minuni, s-ar putea ca odată şi odată să vină mult aşteptata Iarna dragostei
noastre»
(Emil Gaju)
O dragoste în iarnă, o dragoste târzie, o poveste de viață care te obligă să îți
amintești că a fi om înseamnă a trăi permanent în apropierea dragostei sau în așteptarea ei.
Un text bun (Nadejda Ptușkina), palpitând de umanitate, de o sfâșietoare tristețe, în ciuda
notelor de comedie savuroasă imprimate de regizor. Acestea nu fac decât să sublinieze
dramatismul, zbuciumul, sfâșierea interioară, fragilitatea sufletului uman. Se păstrează
astfel linia fundamentală a teatrului și a literaturii rusești: lirismul, zbaterea, adierea de
tragedie în termeni apropiați fiecăruia dintre noi, sondarea în profunzime a trăirilor,
incongruențele și temerile pe care oricine le trăiește, chiar dacă nu întotdeauna le
conștientizează. Se simte așadar, suflul școlii rusești de teatru, emoția vie care vibrează în
gesturi mărunte. Totul într-o notă ludică, într-o relaționare directă a sufletelor celor patru
personaje, fără exhibiții regizorale, într-o atmosferă caldă, întreținută de lumina
lumânărilor sau de abajururile în nuanțe delicate din partea finală a spectacolului.
Există și note îngroșate în această piesă de o tulburătoare reflexivitate, de la prezența
lui Moș Crăciun până la modul semișarjat în care e gândită Dina (Irina Răduțu-Codreanu),
dar chiar spiritul Crăciunului care se apropie, concesia făcută (poate) copilăririi din noi (sau
filmelor americane de sezon) te fac să închizi ochii și să păstrezi doar povestea. Pentru că
despre o poveste este vorba, o poveste născută din dragostea unei mame (Mihaela
Arsenescu Werner) pentru Tania, fiica ei trecută de prima tinerețe (Doina Deleanu) pe care
simte că nu o poate părăsi înainte ca aceasta să își găsească un soț. Și ca în orice poveste,
destinul aduce la ușa lor un bărbat (Igor – Adi Cărăuleanu) care descoperă treptat că nu
caută de fapt să retrăiască prima tinerețe, că e mai obosit de viață decât crede la început și că
iubirea înseamnă în realitate întâlnirea cu un suflet egal/complementar. Un suflet deloc
anchilozat de trecerea timpului, mai degrabă amestec de ingenuitate și cinism, care a încetat
să-și facă iluzii, dar nu și să creadă în vise – sufletul unei femei mature, deopotrivă tandre și
puternice.
Tania Doinei Cărăuleanu e în același timp un personaj fragil și plin de forță, o femeie
care nu ezită să-și folosească puterea de seducție și să deconcerteze, dar care speră în taină
că va fi văzută și înțeleasă pentru ceea ce este, nu pentru modul în care arată. Emoția e cea
mai pregnantă stare pe care o transmite Doina Cărăuleanu și o face fără a aluneca niciun
moment în patetism, fără a deforma liniile de forță ale personajului, având conștiința
deplină a feminității împlinite (dar încă nedescoperite a personajului), dorința și patima
matură a celei care știe că mai târziu va fi prea târziu. Surprinse cu finețe, inerțiile
maturității se transformă în vis și visul în speranță, apoi în luptă cu celălalt, în acceptare și
din nou în slăbiciune – de data aceasta asumată.
Tania înflorește sub privirea Sofiei Ivanovna și a lui Igor, dar în special sub forța
unei iubiri târzii, dar tocmai prin aceasta de o tulburătoare puritate. Sufletul se deschide
treptat, glisând de la nevoia de a-și liniști mama la instinct feminin și apoi la dorința de a
lupta pentru propria fericire, în ciuda stângăciilor (surprinse cu delicatețe) inerente vârstei
personajului. Ceea ce a reușit Doina Cărăuleanu a fost să o scoată pe Tania din zona de
disconfort și de scepticism, chiar de ridicol care o pândea.

76

O face admirabil, ajutată de jocul excepțional al Mihaelei Arsenescu Werner, o
bătrână mamă cu spirit încă viu și limbă ascuțită, trăgând subtile sfori în relația dintre Tania
și Igor, renăscând din boală odată cu apariția străinului în casa și în viața lor, străin dispus
să joace în fața „muribundei” comedia îndrăgostitului și, prins în final, în mrejele unei
promisiuni de fericire.

Povestea se naște în șuierul crivățului, în atmosfera înfiorată de sosirea unui tren,
într-un decor intim ce poartă patina timpului; două femei, mamă și fiică, atinse de aparenta
domolire a suflului vieții, de o bătrânețe ce e pe cale să macine totul. Povestea presupune, de
asemenea, comedia pe care Tania o joacă în fața Sofiei (o experiență de viață niciodată
trăită) și din care se ivește realitatea întâlnirii cu Igor. În aceeași împletire a realității cu
nevoia evadării din ea se situează ritualul lecturii din Dickens – povestea altora compensând
până la un punct cenușiul existenței propriu-zise a celor două. Din dorințe proiectate se
naște în cele din urmă miracolul.
Ceea ce reușește cu finețe Emil Gaju este să nu reducă reprezentația la o notă
exclusiv gravă. Pentru a descompune ridicolul, umorul filtrează viziunea, ironia coexistă cu
notele de înfiorare existențială și astfel, spectatorului i se impune o anumită distanțare de
experiența propriu-zisă a personajelor. În aceeași notă a ironiei se situează și planul secund
al reprezentației (relația lui Igor cu cealaltă Tania – doar o voce, cu realitatea savuros
prezentată din umbră a diferenței de vârstă, a iluziei primei tinereți), dar și delicioasa
revenire la viață a Sofiei Ivanovna, atât de bine surprinsă de Mihaela Arsenescu Werner. Un
joc al provocărilor, al imaginației, al răsturnărilor de situație grefat permanent peste
mișcările sinuoase ale celor două suflete care se întâlnesc, recunoscându-se și acceptânduse, permițându-și să viseze la propria poveste. Două singurătăți: mamă și fiică legate de un
puternic atașament. Două singurătăți: o femeie și un bărbat aduși împreună de jocul
hazardului și legați din ce în ce mai strâns de jocul adevărului și al dorinței. Cruzimea și
tandrețea coexistă, brutalitatea realității fiind transfigurată într-o poveste de iarnă în care
răceala e îmblânzită, transformată în feerie.
Fără patetisme, perfect echilibrat, cu deschideri aproape identice ale scenelor
și un decor ce-și păstrează unitatea, spectacolul regizat de Emil Gaju e o propunere viabilă
dincolo de dimensiunea ușor patetică, de binele și de
frumosul facil pe care e din ce în ce mai greu să le
identificăm altundeva decât într-o poveste de iarnă cu
iz rusesc.

Prof. Simona ZAHARIA
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NEMURITOAREA TEOREMĂ A LUI PITAGORA
Teorema lui Pitagora este una dintre cele
mai cunoscute teoreme din geometria euclidiană,
constituind o relaţie între cele trei laturi ale unui
triunghi dreptunghic.
Teorema lui Pitagora afirmă că în orice triunghi
dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu
pătratul ipotenuzei (latura opusă unghiului drept).
Teorema poate fi scrisă sub forma unei relaţii între cele
trei laturi a, b şi c, câteodată denumită relaţia lui
Pitagora:
+

=

unde c reprezintă lungimea ipotenuzei, iar a şi b lungimile celorlalte două laturi ale
triunghiului.
Deşi este în discuţie faptul că teorema putea fi cunoscută dinaintea lui, aceasta a
fost totuşi denumită după matematicianul din Grecia Antică, Pitagora (cca. 570 – cca.
495 î.Hr.) din moment ce el este cel care, în mod tradiţional, a fost recunoscut pentru
prima demonstraţie a teoremei. Există unele dovezi cum că matematicienii babilonieni
ar fi înţeles formula, dar foarte puţine indică o aplicaţie într-un cadru de lucru
matematic. Matematicienii din Mesopotamia, India şi China au descoperit teorema
independent şi, în unele cazuri, au oferit demonstraţii în cazuri speciale.
Această teoremă a primit numeroase demonstraţii – probabil cele mai multe
dintre toate teoremele din matematică. Acestea sunt foarte diversificate, incluzând
dovezi atât geometrice cât şi algebrice, cele mai vechi datând de acum mii de ani.
Teorema poate fi generalizată în diferite moduri, inclusiv prin referire la spaţiile
multidimensionale, spaţiile neeuclidiene, triunghiuri care nu sunt dreptunghice sau
chiar figuri care nu sunt triunghiuri, ci spaţiale.
Teorema lui Pitagora este considerată un punct de interes în afara matematicii,
constituind un simbol al incomprehensibilităţii matematice, al misterului sau al puterii
intelectuale; abundă referinţele populare din literatură, muzică, teatru, sau artă.
Prof. Irina DOBOŞ

VIZIUNEA ASUPRA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI ÎN FIZICĂ

În mod tradiţional, timpul e văzut ca fiind măsurarea distanţei dintre
evenimente. El e compus din trecut, prezent si viitor. Trecutul e considerat ca fiind ceva
deja întâmplat şi nu poate fi schimbat. Viitorul, în schimb, e considerat ca fiind
disponibil unei multitudini de posibilităţi. Oamenii măsoară timpul folosind multe
unităţi, unele bazate pe evenimente reale (rotaţia Pământului în jurul Soarelui), altele
sunt arbitrare. Descrierea clasică a timpului făcută de Isaac Newton din lucrarea sa
"Principia” e că timpul "curge” constant, la fel pentru toţi. Adică e independent de
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evenimentele ce au loc în cadrul său. Această descriere a timpului a fost eliminată de
Einstein în teoria sa.
Ideea clasică de timp e părtinitoare datorită felului în care oamenii percep
"trecerea” timpului. Conştientizăm evenimentele dintr-un punct de vedere personal şi
presupunem că aşa e peste tot. Abordarea clasică a timpului nu explică de ce percepem
timpul în acest mod şi nici cum este dobândit acest efect. Celelalte teorii despre natura
timpului pun în discuţie "rădăcinile” acestui punct de vedere natural.
Timpul şi determinismul
Teoria relativităţii nu descrie doar "curgerea” timpului, ea descrie timpul într-o
maniera aproape identică cu cea în care ne gândim la spaţiu. Relativitatea unifică
spaţiul şi timpul. Toate punctele spaţiale există simultan, dar… toate punctele din timp
există simultan? Acest lucru ar sugera că toate evenimentele din timp sunt deja "aici” şi
că nu există vreun motiv pentru a alege ce se va întâmpla în viitor. Se numeşte
determinism, deoarece evenimentele sunt predeterminate.
Relativitatea nu elimină ideea de liber arbitru, dar nici nu o susţine.

De ce percepem timpul în acest fel?
Dacă timpul este doar o dimensiune asemenea celorlalte, de ce o percepem atât
de diferit? Aceasta e întrebarea care îl preocupă pe James Hartle de la Universitatea din
California, Santa Barbara, împreună cu fizicienii Stephen Hawking, Muray Gell-Mann
si Steven Weinberg. Ei cred că trecerea timpului e doar o iluzie.
Hartle crede că timpul unidirecţional e produsul felului în care procesăm
informaţia. Gell-Mann a dat denumirea de "sisteme de colectare şi utilizare a
informaţiilor” tuturor fiinţelor ce procesează timpul în acest fel. Oamenii fac parte din
SCUI. Din cauza retinei bidimensionale, nu putem procesa mai multe secţiuni de
cuboid – "cadre” de timp – simultan. Colecţionăm informaţii despre acest "cadru” –
mediul nostru înconjurător – folosindu-ne de simţurile noastre, apoi stocăm aceaste
informaţii într-un "registru de intrări”. Acesta nu are o capacitate de stocare nelimitată,
deci suntem nevoiţi să transferăm informaţia în memoria noastră, altfel nu putem
procesa informaţiile următorului "cadru”. Oamenii au o memorie de scurta durată şi
una de lungă durată, totodată mai avem la dispoziţie şi informaţiile permanente din
cerebel (de exemplu cum să înotăm).
SCUI-urile mai au în componenţă şi o "schemă”, un model generalizat al
percepţiei noastre despre mediu. Această schemă conţine reguli generale despre
modalităţile optime de acţiune dintr-un anumit set de situaţii. Informaţiile recepţionate
din mediul nostru sunt adăugate la schemă pentru a determina felul în care reacţionăm
în anumite situaţii. Decizia e conştientă, dar este procesată şi la nivel
inconştient. Partea conştientă a SCUI-urilor umane se concentrează asupra
informaţiilor din "registrul de intrare”, o numim prezent. Partea inconştientă se
concentrează asupra informaţiilor din memorie, o numim trecut. Acesta e motivul
pentru care conştientizăm prezentul şi ne amintim trecutul.
Traficul informaţional ce are loc prin "regiştrii” SCUI-urilor crează iluzia
"scurgerii” timpului. Dar nu timpul este cel care se "scurge”. Fiecare SCUI are propria
sa viteză a traficului informaţional dintre regiştri. Aceasta corespunde diferenţelor de
percepere a vitezei cu care trece timpul. Muştele, de exemplu, procesează mai multe
informaţii pe secundă altfel nu ar reuşi să zboare la viteze aşa de mari şi nu ar putea
evita obstacolele comune. Prin urmare, ele percep timpul ca fiind mai lent. Muştele
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trăiesc puţin (câteva zile sau săptămâni), o durata de viaţă scurta pentru un om. Dar
musca o percepe ca fiind mult mai lungă.
Deci este posibil ca modalitatea în care procesăm informaţiile să fie motivul
pentru care percepem diferit trecerea timpului.
Este timpul continuu sau este ca un film?
De regulă ne gândim la timp ca fiind continuu – un şir de evenimente. Dar
majoritatea teoriilor din fizică definesc timpul şi spaţiul ca fiind opuse unei treceri
continue de evenimente. Teoria M şi cea a gravitaţiei cuantice sunt teorii ştiinţifice
serioase (dar nedemonstrate) care susţin că timpul şi spaţiul au unităţi minime. Există
o teorie a mecanicii cuantice care sugerează că timpul este format din particule numite
crononi. Cea mai mică durată de timp teoretică posibilă se numeşte timp Planck şi este
echivalentă cu 10 la puterea -43 secunde.
Dacă această teorie e corectă, atunci percepţia noastră temporală ar putea fi
asemenea unui film. Filmele nu sunt continue: dacă le încetinim suficient de mult,
constatăm că sunt un simplu set de fotografii ce sunt prezentate rapid. Procesăm
informaţiile despre mediul nostru şi obţinem o imagine asemănătoare celei dintr-un
film sau dintr-un desen animat. Atunci când sunt prezentate într-o succesiune rapidă,
ne creează iluzia unei mişcări line şi continue.
Este timpul asemănător cu spaţiul?
Până acum, timpul a fost văzut ca fiind o dimensiune a spaţiului, iar deplasarea
sa într-o singură direcţie e considerată o iluzie. Dar există nişte contra-argumente ce ne
indică nişte diferenţe majore, între timp şi spaţiu, ce nu pot fi explicate ca fiind iluzii.
O modalitate de a susţine ideea că "direcţia timpului” e irelevantă e prin
demonstrarea faptului că toate procesele sunt identice, indiferent dacă se desfăşoară
"înainte” sau "înapoi”. În mecanica cuantică, majoritatea interacţiunilor dintre
particule sunt "simetrice în timp” – nu contează dacă sunt observate din perspectiva
trecut-viitor sau viitor-trecut, ele se desfăşoară identic.
Dar acest lucru nu este valabil şi în cazul obiectelor macroscopice. Paharele de
vin se sparg în zeci de cioburi, dar rareori vedem cioburi de pahar ce se apucă să
formeze pahare de vin. Fizicienii pot explica de ce cioburile de sticlă nu formează
pahare de vin prin postularea existenţei "sageţii termodinamice a timpului”.
Termodinamica e în esenţă o grupare de legi. Chimistul P.W. Atkins o rezumă astfel:
"Există 4 legi. Cea de a treia, Legea a Doua, a fost formulată prima; prima lege, Legea
Zero, a fost formulată ultima; Prima Lege a fost cea de a doua; iar cea de a treia s-ar
putea să nu fie nici macar o lege asemenea celorlalte”.
Esenţa acestei idei e că Universul tinde să devină dezordonat. Această dezordine
se numeşte entropie şi credem că e în continuă creştere. Nimeni nu ştie de ce e în
continuă creştere, dar e foarte clar acest lucru din multitudinea de experimente
realizate. Acesta e motivul pentru care căldura se „scurge” în zonele mai reci şi
niciodată nu se întamplă invers. Căldura nu e nimic altceva decât particulele dintr-un
sistem ce vibrează aleatoriu, o stare dezordonată. Lucrurile reci sunt mult mai ordonate
deoarece particulele ce le formează se mişcă mai greu. Acesta e motivul pentru care
obiectele macroscopice au interacţiuni ireversibile.
Aceasta e o diferenţă clară faţă de spaţiu. Dacă ne gândim la manifestarea
spaţială a unei mese, asta nu înseamnă că un capăt al ei este mai dezordonat decât
celălalt, dar masa respectivă va deveni mai dezordonată în viitor, în comparaţie cu
momentul în care a fost facută. De aceea este o distincţie clară între timp şi spaţiu.
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Este timpul reversibil?
Dacă „trecerea” timpului într-o singură direcţie e o iluzie, atunci ce ne opreşte
să îi inversăm cursul? Teoretic, nimic!
Lawrence Schulman, de la Universitatea Clarkson din New York, crede că
timpul poate fi parcurs şi în sens invers. Cioburile de sticlă pot deveni pahare de vin,
oamenii devin mai tineri şi universul devine din ce în ce mai mic. Schulman susţine că
există asemenea zone de timp inversat sub formă de spaţii în cadrul universului nostru.
O simulare virtuală a arătat că regiunile cu direcţii temporale diferite nu se anulează şi
nici nu interacţionează reciproc.
O altă posibilitate e că direcţia temporală a universului (din punct de vedere
termodinamic) se va inversa natural odată ce istoria universului ajunge într-un anumit
punct. Acest lucru creează o simetrie perfectă în univers. Evident că nu există nicio
dovadă care să susţină aceste idei, dar nu există nici împotriva lor.
Deci ce este timpul? O dimensiune asemenea spaţiului? Chiar „trece” sau e doar
o iluzie? Este continuu sau asemenea cadrelor unui film? Poate fi inversat sau
manipulat? Nu putem da răspunsuri certe la asemenea întrebari, dar, data viitoare,
când vă mai întreabă cineva ce este timpul, poate vă gandiţi la un răspuns diferit.

Prof. dr. Liliana Elena APINTEI

EFECTE ALE PRACTICĂRII EXERCIŢIIOR FIZICE ASUPRA
ORGANISMULUI
Argument
Sănătatea este considerată a fi o condiţie umană cu dimensiuni de ordin fizic,
social şi psihologic, fiecare dimensiune caracterizându-se printr-un conţinut cu un pol
pozitiv şi altul negativ. Se consideră că sănătatea este bucuria de viaţă, capacitatea de a
face faţă solicitărilor, nu doar absenţa bolii, iar în antiteză, sănătatea este asociată cu
morbiditatea şi în ultimă instanţă, cu mortalitatea prematură.1
Condiţia fizică este una dintre componentele care caracterizează starea de
sănătate, fiind influenţată în mod favorabil de activităţile motrice. Aceasta se
caracterizează prin: capacitatea de a efectua cu vigoare activităţile zilnice;
probabilitatea scăzută de apariţie prematură a bolilor şi complicaţiilor puse în mod
obişnuit pe seama lipsei de activitate motrică.
Efectele educaţiei fizice şi sportului asupra individului se concretizează într-o
contribuţie substanţială la dezvoltarea şi menţinerea capacităţilor funcţionale, la
păstrarea structurilor organismului şi la limitarea deteriorării acestora, datorită vârstei
şi lipsei de stimulare. Ele se materializează în putere, forţă şi rezistenţă locală la nivelul
muşchilor, agilitate, coordonare, echilibru, viteză, caracteristice unei bune motricităţi,
structura şi funcţiile articulaţiilor, flexibilitate, densitatea oaselor la nivelul aparatului
osteo-articular; capacitatea aerobă şi rezistenţa la nivelul funcţiei cardiorespiratorii,
metabolismul hidraţilor de carbon şi lipidelor. Efectele de mai sus sunt posibile la toţi
oamenii, la toate vârstele, fie sănătoşi, suferinzi de boli cronice sau de diverse
deficienţe. Obiectivele educaţiei fizice reprezintă, de fapt, materializarea finalităţilor
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Dragnea A., Teoria educaţiei fizice şi a sportului, Editura „Fest” , Bucureşti, 2002, p.12.
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sub toate aspectele concretizate în progresele individului în plan somatic, funcţional,
cognitiv, motric afectiv, estetic şi social.2
Homeostazia
Termen şi/sau concept emis încă din anul 1865 de medicul Claude Bernard şi
dezvoltat de către fiziologul american Walter Cannon după 1920, poate fi definită ca
fiind capacitatea organismului de a păstra constanţa între anumite limite funcţionale a
constituienţilor şi caracteristicilor mediului intern, chiar în condiţii în care mediul
extern se schimbă.3
Factorii perturbatori din mediul extern pot depăşi adesea limitele homeostaziei,
devenind factori de stres şi determinând organismul să treacă într-o altă stare
denumită heterostazie, în care intervin mecanismele de adaptare. Dintre mecanismele
de adaptare, primul care intervine este sistemul simpato-adrenal, urmat de reacţii
complexe neurohormonale cu scopul restabilirii homeostaziei.
Sindromul general de adaptare (SGA) este declanşat de agenţii stresanţi care
pot fi de natură fizică (căldură, frig, traumatisme etc.), chimică (substanţe toxice,
medicamente, droguri etc.), nervoasă (anxietate, nervozitate, emoţii puternice etc.),
infecţii, alimentaţie neadecvată la stilul de viaţă şi activităţile efectuate etc.
Adaptarea implică deci o comutare pentru un anumit timp a valorilor indicilor
homeostazici, la valori inferioare sau superioarecelor bazale fără ca însă aceste
modificări să depăşească limita patologică.
Efortul fizic poate constitui un factor de stres şi o cauză a instalării unei
adaptări. Prin parametrii săi (volum, intensitate, complexitate), efortul fizic scoate
organismul din starea de homeostazie şi îl obligă să reacţioneze adaptându-şi anumiţi
parametri fiziologici şi/sau biochimici la nivele superioare sau inferioare celor dinainte.
Tipuri de efecte ale practicării exerciţiilor fizice
 Efecte biologice
Este punctul de plecare al influenţelor exercitate prin exerciţii fizice asupra
organismului uman. Omul este (în primul rând) o fiinţă biologică ale cărei componente
structural-funcţionale sunt în mod general şi specific influenţate prin educaţie fizică şi
sport. Un bun potenţial biologic condiţionează şi o stare optimă de sănătate, întreţinută
permanent prin practicarea exerciţiilor fizice. Astfel, distingem:
- Efecte asupra oaselor
Pentru un adult de 70 kg, scheletul reprezintă 12,5 kg respectiv 17,5% din
greutatea corporală. Oasele se dezvoltă mult mai rapid decât ţesutul muscular, având în
structura lor o apreciabilă cantitate de ţesut cartilaginos.4 „Sistemul osteo-articular are
următoarele funcţii principale: de susţinere-asigurând suportul rigid al ţesuturilor moi;
de protecţie-asigurând protecţia mecanică a unor organe vitale ale organismului; de
locomoţie-prin realizarea sistemelor de pârghii osoase cu ajutorul cărora muşchii pun
în mişcare corpul uman”.5 Efortul organizat prestat o perioadă lungă de timp, prin
tensiunile mari pe care le creează, induce modificări în structura arhitecturală a osului
în paralel cu hipertrofia şi rezistenţa crescută a acestuia. Această rezistenţă indusă de
practicarea exerciţiilor fizice este datorată: hipertrofiei ţesutului osos compact,
hipertrofiei ţesutului spongios compact, întăririi, fortificării inserţiilor musculare pe os
2

Raţă G., Didactica educaţiei fizice şi sportului, Editura „Pim”, Iaşi, 2008, p.34.
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4
Rus M.,Minea L.,Radu L.,Iacob R.,Honceriu C.,Rus C.,Popovici I.,Abălaşei B.,Oprean A.,Ştirbu C.,Rusu
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(proeminenţele osoase: tuberozităţi, condili, apofize, etc. se dezvoltă şi se fortifică),
ameliorării mobilităţii joncţiunilor osoase (creşte mobilitatea la nivelul articulaţiilor
fixe).
- Efecte asupra muşchilor
Sistemul muscular somatic este componentă activă a aparatului locomotor şi
reprezintă circa 40 % din greutatea corporală, fiind alcătuit la om din aproximativ 434
de muşchi. În plus 10 procente sunt reprezentate de către muşchii netezi din pereţii
organelor interne, a vaselor de sânge şi muşchiul cardiac. Modificările aduse de
practicarea exerciţiilor fizice constau în: creşterea cantităţii de mioglobină, creşterea
capacităţii de oxidare a glicogenului, creşterea oxidării lipidelor, creşterea numărului
de capilare / fibră musculară, hipertrofia musculară.
- Efecte asupra sistemului cardiovascular
Sistemul cardiovascular raspunde prompt la nevoile organismului atât imediat,
prin toate măsurile pe care le ia pentru menţinerea homeostaziei, cât şi pe termen lung,
prin adaptările care fac sistemul cardiovascular mai performant.6 Pentru a produce
modificări, organismul are la dispoziţie două mecanisme adaptative: un mecanism
central, reprezentat de creşterea debitului cardiac, şi un mecanism periferic,
reprezentat de scăderea rezistenţei vasculare şi de redistribuirea debitelor sangvine
locale. Aceste adaptări sunt împărţite astfel:

Imediate: creşte frecvenţa cardiacă; creşte debitul sistolic; creşte debitul
cardiac; sângele: scade volumul plasmatic, creşte vâscozitatea, creşte concentraţia de
hemoglobină; scade PH-ul.

Tardive: scade frecvenţa cardiacă (bradicardie); creşte volumul şi greutatea
inimii.
- Efecte asupra aparatului respirator
Ca şi în cazul celorlalte aparate tratate anterior, efortul fizic implică, la nivelul
aparatului respirator, atât modificări acute (imediate) cât şi tardive, datorate practicării
exerciţiilor fizice în mod constant, după cum urmează:

Imediate: creşte difuziunea alveolo-capilară, creşte coeficientul de ventilaţie
pulmonală, creşte coeficientul de utilizare tisulară a oxigenului.

Tardive: scade frecvenţa respiratorie, creşte capacitatea vitală (suma volumului
curent, inspirator şi expirator de rezervă), creşte diametrul şi elasticitatea toracică
(ampliaţia), creşte viteza difuziunii alveolo-capilare, creşte trasportul de oxigen datorită
creşterii numărului de globule roşii.
 Efecte educative
Domeniul educaţiei fizice şi sportului şi chiar a sportului pentru toţi defineşte
un univers al creaţiilor umane de natură morală, estetică, intelectuală etc., ce îşi găsesc
locul cuvenit în ansamblul general al valorilor. Ca acte de creaţie valorică, deci ca act de
cultură, practicarea exerciţiilor fizice sub orice formă, reprezintă un factor educaţional
care marchează existenţa individului la un moment dat sau în mod continuu, iar
funcţiile intelectuale şi volitive sunt influenţate pozitiv.
 Efecte economice
În orice activitate socială, inclusiv în practicarea exerciţiilor fizice, se
ridică problema eficienţei activităţii derulate în contextul specific lor. Eficienţa o putem
aprecia prin prisma efectelor pe care aceste activităţi le au în plan biologic, psiho-social,
cultural, respectiv a raportului între “investiţia” realizată şi efectul obţinut.
Practicarea exerciţiilor fizice, prin funcţia lor biologică, contribuie la menţinerea
şi întărirea stării de sănătate. Acest lucru se repercutează favorabil, din punct de vedere
economic, asupra bugetului fiecărei familii, dar şi asupra societăţii în general.
6

Honceriu C., Fiziologia generală şi a efortului fizic -curs de bază-, Editura “Univ. Al. I. Cuza”, Iaşi.p.44
83

 Efecte psihologice
Activităţile sportive influenţează în mod favorabil starea de spirit a oamenilor.
Astfel, sănătatea fizică este dublată de sănătatea psihică. Exerciţiile fizice executate cu
intensitate mare, preîntâmpină instalarea depresiei, acestea fiind distractive şi
relaxante, previn anxietatea, dezvoltă voinţa şi încrederea în sine. Sunt cele mai
eficiente mijloace de combatere a efectelor negative ale stresului.
 Efecte terapeutice
Educarea neuromotorie corectează postura sau aliniamentul fizic.
Concluzii
Cele mai importante valenţe sau funcţii ale Educaţiei Fizice sunt considerate
promovarea sănătăţii şi crearea stării de bine (confort fizic şi psihic) individuale şi
sociale.
Spre deosebire de sportul de performanţă al cărui continut (ramuri de sport,
pregătire, calendar) este clar definit, cu reguli exacte şi obligatorii, cu obiective riguros
stabilite şi motivaţii bine determinate, conţinutul programelor Educaţiei Fizice este
accesibil tuturor categoriilor sociale, răspunzând cerinţelor celor mai diverse.
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Prof. Cristian PASCARIU

TRANZIŢIA OBIECTELOR ŞI A OAMENILOR ÎN VIAŢA NOASTRĂ
Rezumat
Unii oameni şi unele obiecte pot trece lin şi fără consecinţe prin viaţa noastră, în
timp ce alţii/altele, ne pot influenţa semnificativ cursul vieţii, uneori rămânând în
contact cu noi o perioadă foarte lungă de timp. Astfel, acest referat este structurat în
două părţi distincte, şi anume: tranziţia oamenilor în viaţa noastră şi tranziţia
obiectelor în viaţa noastră.
Cuvinte cheie: Oameni, obiecte, vocaţie, îndemânare, dezvoltare personală.
Tranziţia oamenilor în viaţa noastră
Începe cu prima zi în care am deschis ochii şi continuă pe tot parcursul vieţii.
Primele persoane cu care avem cele dintîi contacte sunt membrii familiei. Familia are
un rol extrem de important în conturarea personalităţii, deoarece fiecare dintre noi
alegem un model de urmat din cadrul familiei noastre. “Personalitatea îşi are bazele în
joc, în diverse alte forme de activitate, ca de altfel şi în relaţiile generale cu cei din jur.
Acest proces se constituie sub forma organizării unor însuşiri psihoindividuale, a unei
receptivităţi şi impresionabilităţi speciale, a unei anumite tendinţe generale de
orientare, a constituirii unor linii de perspectivă datorită formării primelor interese,
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aspiraţii şi năzuinţe.”7 În primul rând, familia este una din cele mai vechi forme de
comunitate umană, ce asigură menţinerea continuităţii biologice şi culturale ale
societăţii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând sentimentul siguranţei, iar rolul
acesteia nu se mai poate rezuma doar la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil şi la
supravegherea acestuia, ci trebuie văzută ca primul factor în educaţia şi îndemnarea
copilului către învăţare. În al doilea rând, familia este prima şcoală a copilului, iar
contribuţia pe care o are poate favoriza sau îngreuna activitatea şcolii.
“În esenţă, tehnicile utilizate pentru modificarea comportamentelor deviante ale
elevilor operează pe baza ignorării comportamentului indezirabil, determinând
stingerea lui şi întărirea comportamentului dezirabil. Trebuie să spunem însă că
aplicarea acestor tehnici nu a determinat întotdeauna obţinerea rezultatelor scontate,
ceea ce i-a facut pe unii cercetători să avanseze ipoteza influenţei semnificative asupra
comportamentului copilului a unor factori de natură afectivă ori a unor factori exteriori
şcolii, cum ar fi familia, care pot administra întăriri tocmai comportamentelor pe care
dorim să le înlăturăm.”8 Astfel familia îi dă copilului primele informaţii despre lumea
înconjurătoare, primele norme şi reguli de conduită, dar şi mediul propice necesar
satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor sale. În concluzie, putem admite că familia are un
rol important în conturarea personalităţii, având în vedere faptul că educaţia oferită de
familie reprezintă factorul principal în dezvoltarea copilului.
Dacă ar fi să categorisim tranziţia oamenilor în viaţa noastră după importanţa şi
influenţa ce o exercită asupra fiecăruia dintre noi, după familie, care este indiscutabil
pe primul loc, ar urma dascălul, învăţătorul, educatorul, profesorul, antrenorul,
mentorul etc. “Din studiul problematicii educaţiei ca activitate conştientă, orientată,
rezultă rolul educatorului în conceperea, coordonarea, realizarea, optimizarea
influenţării dezvoltării personalităţii educatului, ca obiect.”9 “A fi profesor înseamnă un
risc asumat. Şi asta deoarece pregătirea pentru a preda, pentru a-i învăţa pe alţii cum să
înveţe este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, multe momente
de incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi
măsurate nici cantitativ şi nici imediat. Totuşi, la capătul acestui drum te pot aştepta
multe bucurii şi satisfacţii. Iată de ce este necesar să atragem atenţia celor ce doresc să
îmbrăţişeze această meserie asupra calităţilor pe care trebuie să le posede un profesor
bun, precum şi asupra celor mai eficiente practici educaţionale. Clasa şcolară nu este
atât un spaţiu unde, după un ritual academic, se tratează un subiect din programă, iar
profesorul nu este doar persoana care propune conţinuturi, formulează sarcini şi cere
anumite conduite. În clasă se învaţă mai mult decât o materie, se învaţă o lecţie de
viaţă. Profesorul stimulează şi întreţine curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le
modelează comportamentele sociale, le întăreşte încrederea în forţele proprii şi îi ajută
să îşi găsească identitatea. Realizarea acestor sarcini, depinde de măsura în care
profesorul posedă calităţile şi competenţa necesare concentrării cu precădere pe
aşteptările, trebuinţele şi interesele elevilor. „După Rene Hubert (1965), principala
calitate a profesorului este vocaţia pedagogică, exprimată în a te simţi chemat, ales
pentru această sarcină şi apt pentru a o îndeplini, şi consideră că vocaţiei pedagogice îi
sunt caracteristice trei elemente: iubirea pedagogică, credinţa în valorile sociale şi
culturale, conştiinţa responsabilităţii faţă de copil, faţa de patrie, faţă de întreaga
umanitate.”10 De asemenea, despre rolul dascălilor din viaţa noastră vorbeşte şi marele
scriitor Mihail Sadoveanu. Ajuns la maturitate, scriitorul se întoarce pe meleagurile
7
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natale şi evocă cu nostalgie întâmplările copilăriei, când se juca cu “dracii” de vârsta lui,
şi îşi aminteşte chipul dascălului său, Mihai Busuioc, aici supranumit “Domnu’
Trandafir”. ”Când intrarăm la Moţca în codru, zvoana de glasuri se potoli ca printr-un
farmec. Caii mergeau la pas şi, în linişte, ascultam freamătul uşor al desişurilor. Parcă
era un cântec, si parcă-mi venea să dorm. Şi dintr-o dată, dintre chipurile trecutului,
care mă cercau unul după altul, unul rămase mai desluşit, şi-i zâmbii cu dragoste în
piroteala care mă copleşea. Era Domnu’, domnu Trandafir, învăţătorul meu. Nu-l
văzusem demult pe Domnu Trandafir. Îmi închipuiam că e pensionar, că trebuie să fi
înbătrânit. Eu îl vedeam însă tot ca odinioară, nalt, bine legat, cu mustăcioară neagră
pe care şi-o tundea totdeauna scurt, zâmbind cu bunătate, încruntându-se câteodată,
insuflându-ne un respect nemărginit. Uite, şi acum mi se pare că Domnu nostru a fost
un om deosebit, îi scânteiau privirile şi era şi el mişcat când ne spunea despre mărirea
strămoşilor. Când făcea un semn cu mâna, (aşa, într-o parte, parcă ridica o perdea de
pe trecut, şi eu vedeam tot ce spunea glasul lui... Şi când mă gândesc bine, când judec
cu mintea de acum, când caut să adun unele fapte pe care atunci, copil, le treceam cu
vederea, găsesc cu mirare că Domnu era un om foarte necăjit, hărţuit de administraţie,
că cu greu îşi ducea gospodăria lui, că venea de multe ori amărât, ca să ne dea cu
dragoste învăţătura de toate zilele... Dar atunci nu, n-avea altă grijă decât să ne spuie
istorii mişcătoare. Ca dânsul poate au mai fost mulţi. Şi toţi, dragă prietine, când te
gândeşti bine, au fost nişte apostoli, care-au îndurat sărăcie şi batjocură, care au trecut
printr-un vifor de nemulţămiri şi vorbe rele, şi care totuşi au izbutit să-şi îndeplinească
cu bine menirea... Domnu nostru ne-a învăţat rugăciuni, ne-a învăţat cântece care erau
aşa de frumoase pentru copilăria şi sufletele noastre, deşi nu le înţelegeam bine; ne-a
învăţat să credem şi în alte lucruri, în trecut şi vrednicia noastră, lucruri pe care mulţi le
batjocoreau în acea vreme; ne-a învăţat multe, de care aminte nu ne mai aducem, dar
care au rămas în fundul sufletului ca seminţe bune ce au înflorit bogat mai târziu...”11.
Aceste cuvinte ale marelui nostru scriitor nu pot decât să ne facă mândri de meseria
aleasă şi cu atât mai responsabili cu cât ne gândim că în viitorul şi dezvoltarea
personalităţii elevilor se reflectă şi munca noastră.
Trecând peste importanţa şi rolul familiei şi a dascălilor, în decursul vieţii
întâlnim diferite persoane care ne pot influeţa, sau nu, viitorul. Există oameni care au
rolul de ghizi în viaţa noastră. Aceştia apar în momente de dezorientare sau de nevoie,
ne sprijină, ne arată calea potrivită, dar tot noi suntem cei care aleg. Pe măsură ce
înaintăm în drumul nostru, ei se pot îndepărta lasând locul altora. Mai există oameni,
în afara de profesori, care au rolul de „învăţători” pentru că ei vin să ne înveţe ceva
despre noi. Aceştia apar când te aştepţi mai puţin, iar simpla lor prezenţe ne răscoleşte,
ne coboară sau ne înalţă, lecţiile învăţate din întâlnirea cu ei fiind foarte puternice. Ei
dispar la fel de repede din viaţa noastră precum au apărut, în momentul în care ne-am
învăţat lectia.
Şi mai există oameni care au rol de însoţitori în această viaţă, precum îngerii
păzitori. Aceştia apar atunci când inima ne este deschisă pentru a-i primi sau pur şi
simplu i-am primit ca pe un dar de la mama natură. Ei poposesc mai mult în viaţa
noastră, uneori pe tot parcursul ei, chiar daca nu sunt întotdeauna prezenţi fizic.
Aşa cum se poate observa, în viaţa fiecăruia intră şi ies oameni de toate felurile,
unii grăbiţi să plece, alţii dornici să rămână, precum călătorii din gări sau aeroporturi.
Influenţa unui om în viaţa noastră poate să fie radicală, indiferent dacă am petrecut
zece minute sau o viaţă lângă el. Oamenii vin şi pleacă din gara vieţii noastre. Au
trenuri de prins, au vise de atins. Să-i lăsăm să-şi urmeze drumul sau să-şi ia zborul
dorit. Nu putem trăi privind înapoi spre cei care ne-au făcut viaţa mai frumoasă sau
mai dureroasă prin prezenţa lor. Dacă am fost profund dezamăgiţi, înseamnă că înainte
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de asta singuri ne-am amăgit. Iar dacă avem impresia că am suferit din cauza lor, să ne
amintim că nimeni nu ne poate face să suferim fără permisiunea noastră. Avem dreptul
să punem capăt relaţiilor care nu ne fac bine, avem dreptul să invităm oameni noi în
viaţa noastră, fără ataşamente şi proiecţii asupra lor şi avem dreptul să iubim fără
teama de a greşi din nou! Fiecare decizie greşită ne îmbogăţeşte dacă îi înţelegem
rostul, iar greşelile odată înţelese se transformă în cărţi de înţelepciune.
Tranziţia obiectelor în viaţa noastră
„Uneori un singur obiect îţi poate salva viaţa. Tehnicile de supravieţuire sunt
foarte variate. Ele depind de specificul situaţiei, dar şi de atitudiniea, cultura,
mentalitatea, posibilităţile şi pregătirea celui surprins de accident. Ca să răzbeşti într-o
situaţie disperată, uneori, n-ai nevoie nici de reflexele unui boxer, nici de muşchii unui
halterofil, nici de mintea unui laureat al premiului Nobel. Ai nevoie de un simplu
obiect.”12
Poate nu în aceiaşi măsură ca şi oamenii, obiectele ne pot influenţa parcursul
vieţii sau pot trece prin mâinile noastre o perioadă scurtă de timp şi fara importanţă. În
domeniul educaţiei fizice şi sportive, obiectele au un rol deosebit de important deoarece
sunt „personajul principal” al multor activităţi şi mai ales în jocurile sportive. „Jocul e o
manifestare liberă a forţelor fizice şi psihice; fantazia intervine ca să dea obiectelor
însuşiri pe care acestea nu le au; activitatea fizică , punând în mişcare toate resorturile
vieţii organice, produce un intens sentiment al plăcerii.”13 Jucăriile au un rol deosebit
de important în dezvoltarea copiilor. De la simplele blocuri de construcţie şi mingi de
diverse mărimi şi forme, până la sofisticatele maşinării robotizate, jucăriile
intermediază drumul către realitate pentru copii şi le oferă miniaturi reprezentative ale
lumii adulţilor. Stimulează creativitatea, dezvoltă inteligenţa şi perspicacitatea copiilor
pregătindu-i pentru viaţa de adult. „Jocurile-exerciţiu cu obiecte, pot fi folosite atât în
grădiniţă, cât şi în familie. Un joc-exerciţiu sau un tip de jocuri-exerciţiu, poate avea
multiple variante. Acestea servesc, de obicei, efrectuării în diverse forme ale exerciţiilor
atât de necesare consolidării unor cunoştinţe (pe tărân cognitiv) sau formării unor
deprinderi ori dezvoltării unor laturi ale personalităţii (pe tărâm formativ).”14 În mod
normal, jucăriile au un rol terapeutic în procesul de dezvoltare a copiilor. Preferinţa
copilului pentru o jucărie sau alta nu este întâmplătoare, în spatele ei fiind un întreg
scenariu terapeutic, încât putem vorbi de o psihologie a jucăriilor. Alte obiecte cu care
intrăm în contact depind într-o foarte mare măsură de ocupaţia sau meseria pe care neam ales-o. Unele obiecte învăţăm să le mânuim/folosim datorită specificului activităţii
pe care o prestăm, iar alte meserii le practicăm datorită iscusinţei cu care manipulăm
diverse obiecte.
Tocmai de aceea, calitatea motrică îndemânarea, ce se dezvoltă preponderent în
orele de educaţie fizică şi cu ajutorul multiplelor categorii de obiecte, deschide elevilor
un orizont mai larg în ceea ce priveşte inserţia socială.
Concluzii
Ca şi concluzii, consider că orice persoană cu care intrăm în contact ne poate
influenţa, mai mult sau mai puţin, în bine sau în rău, cursul nostru în viaţă şi tocmai de
aceea ar trebui să fim mai deschişi în interacţiunea cu ceilalţi. În acelaşi timp, oricine
foloseşte anumite obiecte pentru dezvoltarea îndemânării are un avantaj în obţinerea
unui loc de muncă şi în viaţă, în general.
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Prof. Cristian PASCARIU
ISTORIA ACELOR DE PĂR ŞI A PIEPTENULUI CU AJUTORUL
CĂRORA PĂRUL ESTE FRUMOS
Istoria Acelor De Păr

Acele de păr au fost găsite pentru prima dată în
mormintele paleolitice.
Mai târziu în Grecia antică, grecoaicele stăpâne aveau
diferite agrafe cu care îşi împodobeau părul. Servitoarele care le
îngrijeau pe stăpâne erau alese după modul în care coafau părul.
După o vreme, în Roma antică femeile purtau coc, părul
împletit sub formă de rulouri pe frunte, îl înnodau pe spate,
fixându-l cu ace de metal sau fildeş şi agrafe.

Tipuri de ace de păr
1.

Coreene

2. Ace de coc ce împodobesc coafura gheişelor (sunt
confecţionate din lemn de sakura şi sunt lăcuite)

3. Ace de păr pentru japoneze (au forma de tijă)

88

4. Ac de păr din lemn şi pieptene

5. Ace de păr austriece (din metal)

6. Oase de fildeş

Unele ace au valoare istorică, financiară (în funcţie de cu ce pietre
sunt împodobite, resursele din care sunt confecţionate – exemplu aur,
fildeş – tipul şi forma de coafură aleasă, etc.), dar absolut toate au valoare
estetică pentru că înfrumuseţează părul femeilor, indiferent de vârsta pe
care o au.

Istoria Pieptenilor

Noţiunea de pieptene a apărut pentru prima dată în Persia în secolul al VI-lea.
Pieptenele este un obiect de toaletă confecţionat din os, fildeş şi lemn. Serveşte
la cizelatul, descurcatul dar şi aranjatul părului.
Este un obiect, adesea curbat, cu care femeile îşi împodobesc părul. Mai târziu
au apărut şi cele confecţionate din argint şi alamă.
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Fildeşul a fost înlocuit în anul 1869 de către cei doi americani, Isaiah şi John
Hyatt, cu lemnul.
Cercetătorii au încercat să găsească o soluţie pentru a proteja elefanţii şi unele
ţestoase.
Au reuşit să revoluţioneze procesul de fabricare a pieptenilor, înlocuind fildeşul
cu celuloidul. Acest lucru a avut un efect benefic nu doar pentru protecţia animalelor, ci
şi pentru costurile mari care se foloseau înainte, economisind mulţi bani.
Pieptenele poate fi de mai multe tipuri:


pieptene Afro



pieptene dublu



pieptene de frizer



pieptene furcă



pieptene rar



pieptene des
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Curiozităţi
1. Un preţios pieptene din aur a fost găsit,
datând din anii 400 înainte de Hristos, în Ucraina de astăzi,
teritoriu în care la acea vreme se găseau sciţii.
Supranumit «pieptenele din Soloka» are în loc de mâner
o sculptură în miniatură cu trei bărbaţi, cel din mijloc călare pe
un cal, gata să străpungă cu suliţa un animal.
Această bijuterie era folosită şi ca un accesoriu elegant
pentru domniţe.
2. Pieptenele indian care are rolul de a menţine părul în poziţie.
Acesta era confecţionat din argint şi ornamentat cu două păsări, fiind şi un
accesoriu interesant care dă o altă notă părului.

3. Pieptenele pentru persoane cu părul rar este folosit pentru cizelarea
părului. Este ideal pentru persoanele care suferă de căderea părului sau de alte
probleme capilare. Sunt realizate pentru a nu răni scalpul, fiind şi uşor de utilizat.

4. Pieptene din bronz
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5. Pieptene din argint

6. Pieptene din os

Istoria pieptenilor a evoluat de la cele din fildeş, din os, la cele de argint, aur şi
plastic.
De la cele dese pentru păduchi, la cele mai rare pentru diverse coafuri, au fost
confecţionate şi adaptate la noile nevoi.
Indiferent de tipul de pieptene (resurse din care este confecţionat sau rolul lui) a
fost folosit din cele mai vechi timpuri de om, indiferent de starea lui financiară. Pe
lângă faptul că oferă părului o formă frumoasă, este şi un accesoriu nepreţuit pentru
femei.

Director adjunct, dr. ing. Irina Isabella SAVIN
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V. FRĂMÂNTĂRI DE LIMBĂ ÎN EXERCIŢII DE DICŢIE. DIN
ÎNŢELEPCIUNEA STRĂMOŞILOR TRANSMISĂ ELEVILOR NOŞTRI
Un caricaturist a caricaturizat o caricatură. Poţi tu să caricaturizezi
caricatura caricaturizată de acel caricaturist?
Papucăreasa papucăreşte papucii nepapucăriţi ai papucarului, iar
papucarul nu poate să papucărească papucii nepapucăriţi ai papucăresei
care papucăreşte papuci.
Te-ai plictisit să te plictiseşti de plictiseala asta plictisitoare!
E pestriţă prepeliţa pestriţă, dar mai pestriţi sunt puii prepeliţei
pestriţe.
Oaia aia e a ei, eu i-o iau!
Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie unde se descocostârcăreau şi
alţi cocostârci nedescocostârcăriţi, ca să se descocostârcărească de
cocostârcăria lui.
Colo-n vale în poieniţă stă o cotobatoriţă. Cotobatoriţa nu ştia să
cotobatorească cotobatoroiul, dar cotobatoroiul ştia să cotobatorească
cotobatoriţa.
Un vultur stă pe-un pisc c-un pix în plisc.
Capra sare piatra,
Piatra crapă-n patru.
De-ar crăpa capul caprei,
Cum a crăpat piatra-n patru.
Dragă domnule Dudescu, aş dori să degust dude dulci din dudul
dumneavoastră din Dudeşti.
Rică nu ştia să zică
Râu răţuşcă, rămurică.
Dar, de când băiatu-nvaţă
Poezia despre raţă,
Rică ştie acum să zică
Râu, răţuşcă, rămurică.
Ştiu că ştii că ştiuca-i ştiucă,
Dar mai ştiu că ştiuca-i peşte…
Şi că ştiuca se mănâncă,
Şi că ştiuca se prăjeşte.
Tot am zis c-am zis c-oi zice,
Dar de zis eu n-am mai zis
Tot ce-am zis c-am zis c-oi zice.
Şase saşi în şase saci.
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Gospodarul
dezgospodărite.

s-a

dezgospodărit

în

gospodăria

gospodinei

Cel care nu ştie şi ştie că nu ştie nimic ştie mai mult, decât cel care nu
ştie şi nu ştie că nu ştie nimic.
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE

VI. ÎN LOC DE EPILOG: TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE ÎN VIZIUNEA
ELEVILOR DINTR-A IX-A F ŞI A IX-A E
«Tinereţe fără bătrâneţe» reprezintă:
Ceva mult mai complex decât pare la prima vedere, această metaforă trebuind
desluşită nu doar din punct de vedere gramatical, ci şi emoţional. În opinia mea, sunt
persoane pregătite fizic s-o înţeleagă şi persoane gata s-o simtă psihic. Nu există în plan
real tinereţe fără bătrâneţe, însă putem vorbi de tinereţea sufletului, cea adevărată, care
poate învinge timpul, măcar pentru a ne amăgi o clipă sau mai multe.
O imagine infinită pe care o vedem în viitor şi care vrem să se repete… Să fii
veşnic tânăr şi să nu mai conteze trecerea timpului, pentru că astfel viaţa devine o
eternitate în acest Univers în care creaţiile omenirii sunt nemuritoare!
(Elevi din clasa a IX-a F)

Bucuria de a-ţi trăi viaţa, dar nu doar să te distrezi, ci să ai grijă de tine şi să faci
tot posibilul să ai parte de o bătrâneţe cât mai uşoară, pentru că, oricât ţi-ai dori,
tinereţea nu poate fi veşnică, iar cartea vieţii fiecăruia, ce conţine toate etapele
importante, nu poate omite senectutea!
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Două repere temporale: tinereţea mă duce cu gândul la timpul în care acumulăm
înţelepciune şi educaţie, iar bătrâneţea – timpul în care putem aplica toate învăţăturile
acumulate, sufletul fiind cel care poare rămâne tânăr la orice vârstă.
(Elevi din clasa a IX-a E)
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