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Examenul de Bacalaureat la disciplina MATEMATIC
între MOTIVA IE, STRATEGIE i EFORT
Ne întrebăm retoric în ultimii ani care este explicația rezultatelor
slabe la examenul de bacalaureat i, cu precădere, la disciplina
matematică?

Explica iile pot fi multiple:

lacunele, uneori de nedepă it cu care elevii vin din
gimnaziu;

lipsa unei ritmicită i privind învă area la această
disciplină;

caracterul abstract al matematicii;

lipsa aproape în totalitate a studiului individual;

lipsa de corelare între evaluarea curentă i
evaluarea în situa ii de examen
Evident că în aceste condi ii misiunea profesorului de matematică nu este una simplă.
Proiectarea didactică adecvată nivelului de în elegere al elevilor, calitatea demersului didactic care
trebuie să pună accent pe caracterul aplicativ al disciplinei i pe corela iile interdisciplinare, cât i
poten area func iilor specifice evaluării trebuie să facă parte din arsenalul profesorului de matematică.
Evaluarea trebuie abordată în strînsă legătură cu finalităţile educaţionale, conţinuturile şi strategiile de
predare-învăţare, la care s-ar putea adăuga, mijloacele de învăţământ şi managementul timpului. Orice
modificare la nivelul uneia dintre componente va genera în mod logic, transformări, ajustări la nivelul
procesului de predare – învăţare – evaluare. Dintre func iile specifice evaluării, utilizarea consecventă a
doua dintre ele poate avea consecin e pozitive în pregătirea pentru examenul de bacalaureat.
Funcţia motivaţional stimulează activitatea de învăţare a elevilor i permite valorificarea pozitivă
a feedback-ului oferit de evaluare în sensul aprecierii proprii. Pot fi sprijinite de către profesor impulsuri
care vizează stima de sine, tendin a de autoafirmare i nu în ultimul rând elementele cognitive. Referitor la
tendin a de autoafirmare este o dorin ă firească a fiecărui individ de a ajunge la o anume situa ie socială
care să-i confere sentimentul respectului fa ă de sine. În aceste condi ii profesorul trebuie perceput ca o
autoritate morală i profesională care să insufle certitudinea că poate să conducă la reu ită. Impulsul
cognitiv corespunde dorin ei fire ti de a cunoa te lucruri noi, de a formula i rezolva probleme, dar el poate
fi între inut i stimulat dacă se constată utilitatea celor învă ate precum i faptul că o serie de experien e
anterioare au condus la rezultate pozitive.
Funcţia de orientare şcolar a evaluării este extrem de importantă în influen area deciziei elevilor
şi părinţilor, astfel încât orientarea şcolară şi profesională a elevilor să fie optimă, în echilibru stimulativ
între performan e, dorinţe şi posibilităţi.
Empatia, entuziasmul perpetuu al profesorului, disponibilitatea la efort i dorin a de reu ită a
elevului pot să reprezinte cheia succesului.
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”MODELE DE FORMARE PROFESIONAL DUAL ”
Proiect Erasmus+ nr. 2016-1-RO01-KA102-024202

Analizând statisticile realizate în ultimii ani i existente la nivelul ISJ Arad, Planul local de ac iune
pentru învă ământ al jude ului Arad, Programul de Guvernare 2013-2016, direc iile prioritare ale
Ministerului Educa iei Na ionale, Starea învă ământului pentru jude ul Arad, s-a desprins nevoia de a
cre te gradul de cuprindere a absolven ilor claselor a VIII-a i scăderea numărului de locuri rămase
neocupate după admiterea în liceele tehnologice. Înv mântul dual este o solu ie la aceast nevoie prin
posibilitatea realiz rii unor parteneriate viabile cu agen ii economici, prin care s se ofere elevilor o
preg tire practic care s le faciliteze tranzi ia de la coal la locul de munc i, implicit, inser ia pe
pia a muncii.
Scopul proiectului propus constă în facilitarea în elegerii i aplicării acestei forme de învă ământ în
liceele tehnologice din jude ul Arad.
Obiectivele specifice propuse sunt:
 Facilitarea stagiilor de practică a elevilor în firme, adaptarea curriculei i oferirea de sprijin didactic
prin crearea i promovarea de parteneriate viabile i func ionale între coli i operatorii economici;
 Elaborarea i livrarea în parteneriat cu întreprinderile din jude ul Arad a unor module de practică
pentru învă ământul profesional i tehnic care să răspundă nevoilor angajatorilor;
 Elaborarea unei strategii de dezvoltare a învă ământului profesional i tehnic, la nivelul jude ului
Arad.
Acest lucru se va realiza prin:
 participarea în anii colari 2016-2017 sau 2017-2018 a 23 cadre didactice pentru disciplinele tehnice
i directori/directori adjunc i din liceele partenere în consor iu i a 11 formatori/ responsabili cu
formarea profesională /personal implicat în dezvoltarea strategică a institu iei de la agen ii economici
implica i în consor iu, la un stagiu de 3 zile în Germania la Akademie Klausenhof sau în Anglia la
Coleg Cambria cu scopul de a studia/observa modul în care functionează sistemul de formare duală în
ara gazdă;
 ini ierea în anul scolar 2016-2017 sau 2017-2018, la nivelul fiecarei intitu ii colare din consor iu a
cel putin unui proiect Erasmus+, KA1 sau KA2, domeniul formare profesională VET în calitate de
coordonator/ partener/ organiza ie de primire/organiza ie de trimitere, prin care să se promoveze
învă ământul în sistem dual;
 elaborarea până la finalul anului scolar 2017-2018, de către participan ii la stagiu, a unui suport de
curs pentru formarea tutorilor de practică (angajaţi ai intreprinderilor partenere în consor iu), cu
durata de 20 ore care va fi livrat prin CCIA a jude ului Arad;
 organizarea a doua workshopuri, în anul scolar 2017-2018, a câte 6 ore fiecare pentru cadrele
didactice din învă ământul profesional i tehnic, prin Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra”
Arad, cu tema ”Învatamantul în sistem dual”;
 elaborarea până în decembrie 2017 a unei strategii de dezvoltare a învă ământului profesional i
tehnic, în colaborare cu partenerii sociali pentru implementarea unui sistem dual, după modelul
sistemului dual observat în UK/DE;
 proiectarea la nivelul fiecărei institu ii colare, până în decembrie 2018 a cel pu in unui program de
formare care să cuprindă atât partea de teorie cât i cea de practică în func ie de necesită ile agen ilor
economici i respectând standardele de pregatire profesională, prin adaptarea sistemului dual observat
în Marea Britanie i Germania.

Lider de consorțiu
Inspectoratul colar Jude ean Arad

Parteneri
consorțiu

Organizații de primire

Akademie Klausenhof gGmbH, Germania
Coleg Cambria, Regatul Unit al Marii Britanii

Liceul Tehnologic ”Francisc Neuman” Arad
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad
Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
Liceul Tehnologic ” tefan Hell” Sântana
Liceul Tehnologic de Electronică i Automatizari “Caius Iacob” Arad
Liceul Atanasie Marienescu Lipova
Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu
Colegiul Tehnic de Construc ii i Protec ia Mediului Arad
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ARCOOM SCM Arad , Nu u Service SRL Santana
SC Gummitech Raul SRL Ineu
SC Co eri Electric CO Ineu,SC Tehnodomus SA Arad
SC Astra Rail Industries SRL Arad
S.C. ANGELIA S.R.L. Arad
SC Transformatorul SRL Arad
Asocia ia Economică Germano-Română D.R.W. Arad

Grupul int este format din 23 de cadre didactice pentru disciplinele tehnice, directori/
directori adjunc i din liceele partenere în consor iu i 11 formatori / responsabili cu formarea
profesională / personal implicat în dezvoltarea strategică a institu iei de la agen ii economici
implica i în consor iu.
Pe perioada mobilită ii participan ii vor avea activită i specifice pentru formarea
competen elor i anume:
 Observarea formării practice în intreprindere în cadrul formării duale;
 Cunoa terea gândirii
i culturii antreprenoriale care promovează formarea prin
învă ământul dual;
 Rela ia coală-agen i economici în cadrul formării duale a ucenicilor;
Rezultatele a teptate ale proiectului sunt:
 Dezvoltarea competen elor participan ilor în ceea ce prive te organizarea sistemului de
învă ământ dual,
 1 suport de curs pentru formarea tutorilor de practică de la agen ii economici,
 2 cursuri de formare livrate de către formatori din rândul participan ilor la mobilită i prin
CCIA Arad, până în decembrie 2018,
 1 design de activită i pentru un workshop de 6 ore pe tema ”Învă ământul în sistem dual”,
 2 workshopuri furnizate prin CCD Arad cu tema ”Învă ământul în sistem dual”,
 1 strategie de dezvoltare a învă ământului profesional în sistem dual realizată în colaborare
cu to i factorii implica i ( coli-parteneri sociali),
 1 prezentare pps a sistemului dual comparativ Germania vs. Anglia
 8 planificări calendaristice (1 pe coala participantă) pentru un modul de formare
profesională care să cuprindă atât partea de teorie cât i partea de practică, în func ie de
nevoie agen ilor economici, în sistem dual,
 200 de bro uri/pliante con inând prezentarea proiectului, activită i i rezultate precum i
sistemul de formare profesională dual comparativ Germania vs. Anglia
 8 proiecte Erasmus+ initiate de participan i
Acest proiect dore te s vin în sprijinul înv mântului profesional i tehnic prin
sc derea num rului de absolven i ai claselor a VIII-a care nu continu studiile în
înv mântul obligatoriu i cre terea interesului absolventilor claselor a VIII-a pentru
înv mântul profesional, iar for a de munc din cadrul companiilor va avea calificarea,
competen ele i abilit ile în concordan cu cerin ele agen ilor economici. Acestea vor
duce, pe termen lung, la dezvoltarea economic durabil i sustenabil la nivel local,
regional, na ional i european i atingerea intei stabilite de CE în Strategia Europa 2020 ca
pân în anul 2020 rata abandonului colar s scad pân la 10%.
Insp. șc. prof. Anca Lupei
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SCIENTIX: Comunitatea înv

mântului tiin ific în Europa

Scientix este





O inițiativă a Comisiei Europene
Coordonat de European Schoolnet
Promovează colaborarea transeuropeană între
profesori STEM ( tiință, Tehnologie, Inginerie i
Matematica)

Educația STEM este un acronim care vine de la cuvintele englezeşti Science, Technology,
Engineering şi Mathematics, care se traduc prin Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică.
Astfel, STEM include un curriculum bazat pe ideea de educare a elevilor cu ajutorul a patru
discipline diferite.
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CARIERE STEM

Ce meserii/profesii vor exista peste 10 sau 20 de ani?
Tehnician în robotic
Bioinformaticia

Specialist digital media
Ghid ecoturism

Cercet tor celule stem

Designer al corpului uman
.........................

Nanotehnolog
Produc tor hrana organic
http://www.getdegrees.com/careers/tips/top-60-jobs-that-will-rock-the-future

Prof.dr. Adina Elena Avacovici
Ambasador Scientix
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Prof. Doina Bri an
Din punctul de vedere al unui personaj boem, utlizarea în activitatea de crea ie a oricăror
mijloace IT, nu reprezintă altceva decât o împietate. Ideea că un calculator ne poate ajuta să creăm,
mie cel pu in, mi se părea hilară. În timp, toate aceste gânduri s-au dovedit a fi lipsite de realism i
concrete e.
Bizar este faptul că astăzi am ajuns să creez materiale publicitare utilizând tehnici IT.
Frapant, nu?!
Deci, se poate! Totul a stat în dorin a de a dobândi noi cuno tin e, de a mă dezvolta, de a
cunoa te mereu ceva nou. Impulsionată de exemplul personal al cuiva care s-a autodepă it mereu,
am reu it să cunosc modul de utilizare a cel pu in 10 aplica ii diferite, progrămele sau platforme.
Nimic nu este imposibil, trebuie doar S VREI!!!
Să revenim la tema pe care mi-am propus-o.
Mă întorc în trecut, pentru un singur enun i, retrăiesc emo iile avute atunci când am pă it
pentru prima oară ca profesor într-o sală de clasă. Metodele i stilul de predare destul de limitate de
mijloacele existente la acea oră, făceau ca orele, în mare măsură să decurgă într-o monotonie
lini titoare i confortabilă.
Acum însă, e ABSOLUT NECESAR să se schimbe ceva!!
No iuni precum WEB2.0 sau Cloud computing sunt deja învechite pentru IT-i ti. Pentru noi,
novicii, sunt domenii noi de explorat, descoperit i utilizat. Să vedem ce ni se oferă prin aceste
medii de lucru.
În primul rând sunt un mecanism de sprijin pentru pregătirea i realizarea materialelor
didactice, evaluarea i analiza evolu iei elevilor, realizarea prezentărilor informative i formative,
planificarea timpului, realizarea orarului i a calendarului de activită i, dezvoltarea de proiecte în
colaborare, multe putându-se centra pe participant: blogurile, wiki-urile, RSS, sistemele de
bookmark colaborativ.
Atributele noilor tehnologii:
 reducerea costurilor;
 flexibilitate în sensul posibilită ii alegerii tehnologiilor;
 acces mai u or i mai rapid la informa ii exact când i unde este necesar;
 integrarea în activită ile de predare a unei varietă i de tehnologii Web 2.0;
 posibilită i extinse de informare i colaborare prin intermediul serviciilor de marcare
socială / bookmark colaborativ;
 controlul accesului la resurse prin autentificarea utilizatorilor;
 partajarea experien elor acumulate - bloguri, wiki-uri, flickr;
 independen a de platforma - este suficient doar un calculator, cu browser Internet i conexiune
la retea;
 compatibilitatea cu elementele mediului educa ional i dinamica contextuală existentă;
 nivelul scăzut de complexitate în utilizare - abilită i minime de operare cu Internetul;
 fiabilitatea în utilizarea continuă un interval mare de timp;
 redistribuirea efortului, astfel încât tot mai pu in timp i energie să fie consumate pentru
căutarea i managementul de informa ii;
 cre terea numărului modalită ilor de utilizare i eterogenitatea practicilor didactice i a tipurilor
de formare datorate diversită ii noilor tehnologii;
 testabilitatea în practicile didactice deja existente, fără mari schimbări în modus operandi
curent;
 concentrarea majoră pe introducerea inova iei didactice i nu a tehnologiei ca atare;
 crearea de con inut digital;
 atractivitatea materialelor prin îmbinarea imaginii cu sunetul etc.
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Riscurile:
 a te adresa oricui comportă riscul de a nu te adresa nimănui;
 constrângeri tehnologice, în special lipsa conexiunii la Internet în banda largă;
 grad redus de flexibilitate din partea institu iilor de învă ământ;
 pot aparea probleme legate de impar ialitate i independen ă, de manipulare i control, de
etică i confiden ialitate, altfel spus de obiectivitatea, actualitatea i relevan a informa iilor
prezentate;
 sentimentul că se invadează via a personală;
 uneori nu produc ameliorări sau schimbări educa ionale reale;
 supraîncarcarea educatorilor- timpul necesar autoinstruirii cre te;
 necesită autodisciplină, să fii autodidact, curios i motivat, ceea ce uneori se poate transforma
în barieră.
În consecin ă, adoptarea de către profesori a noilor tehnologii Web 2.0 poate aduce o serie
de schimbări:
 a permite accesul la surse de informare i cunoa tere mai extinse i mai variate;
 a provoca o cre tere considerabilă a cercetării documentare;
 a oferi oportunită i pentru introducerea de noi situa ii de învă are;
 a deplasa accentul dinspre predare spre învă are;
 a adopta metode active, participative;
 a promova munca independentă, inventivitatea, creativitatea;
 a stimula cooperarea i dialogul prin integrarea mediilor colaborative specifice Web 2.0;
 a dezvolta autonomia si flexibilitatea cursan ilor;
 a îmbina armonios înva area individuală cu cea socială.
Totu i, indiferent de obstacole, beneficiile sunt evidente, posibilită ile de procesare, preluare i
prelucrare fiind infinite.
Voi discuta concret pe baza unui exemplu, realizat intr-unul din site-uri colaborative existente,
respectiv TESTEACH (https://www.tes.com/lessons). Acest instrument colaborativ se prezintă sub
forma unui panou cu bile ele pătrate, fiecare reprezentând o informa ie
Am ales să realizez o lec ie cu con inut interdisciplinar, o lec ie care să aibă legătură cu aproape
toate materiile pe care le studiază un elev la coală. Tema lec iei este ”ALBASTRU”.
Ideea de bază în realizarea acestui lucru este aceea de documentare, de prelucrare, de sintetizare
a informa iilor în vederea utilizării la ora de curs. Caracterul de noutate pe care îl aduce acest site este
acela că se pot stoca în acela i loc imagini, sunete, filmule e, fi iere text, etc, fapt ce u urează i
fluidizează foarte mult desfă urarea unei ore de curs. Existen a posibilită ii de a realiza un chestionar pe
care elevii îl pot completa interactiv, ob inând i răspunsurile, deci autoevaluându-se, face ca pe întreg
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temei.

Pe primul spa iu se trece titlul

Zona din dreapta ecranului ne
explică tehnica de lucru, de altfel:
- mai întâi cau i sursa, apoi dai căutare,
analizezi rezultatele i pur i simplu tragi
informa ia de care ai nevoie în căsu ele din
stânga. Aceste căsu e pot fi exact atâtea
câte ai nevoie. Nu există o limită.
După cum se vede, posibilită ile de lucru
sunt:
1. Tragi informa ia găsită în căsu ă
2. Inserezi text (click pe ADD TEXT,
se deschide o căsu ă de lucru i po i
scrie ceea ce dore ti sau po i insera un text
gata pregătit )
1. Po i realiza un QUIZ—(chestionar) (click pe ADD QUIZ.) acest quiz ne
oferă posibilitatea de a realiza un
chestionar cu un număr nelimitat de
întrebări, singura limitare fiind aceea
că întrebările vor avea itemi la alegere.

INSTRUMENTE DE LUCRU—
AU SCOPUL DE A NE AJUTA
ÎN INSERAREA DE
DOCUMENTE, IMAGINI,
FILMULETE, SUNETE, DIN
DIFERITE SURSE, YOUTUBE,
GOOGLE DRIVE,
DOCUMENTE AFLATE ÎN
MEMORIA
CALCULATORULUI, ETC.

Chestionarul— d
posibilitatea celui ce îl
parcurge s primeasc
la final feedback
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Vizualul câ tigă teren. Astfel că, asocierea de informa ii cu imagini, clare, explicite vor avea ca
rol transmiterea de informa ii mai rapid, mai u or i mai atractiv.
Beneficiile reale ale utilizării acestor tipuri de siteuri colaborative se vor vedea în transformarea
modului de desfă urare a lec iilor
Interactivitatea, interac iunea sunt semne de progres. Faptul că momentul actual necesită
implicarea directă a elevilor în desfă urarea orelor de curs, în activitatea de predare i implicit în găsirea
unor noi modalită i de evaluare, atestă nevoia schimbării stilului de predare, de evaluare, pentru a
facilita accesul la informa ie prin metode noi, inovative.
Inducerea interesului elevilor fa ă de documentare, fa ă de descoperire, nu poate fi decât benefic
intelectului elevului. Avalan a de informa ii, deci implicit de canale de informare, este în detrimentul
elevului, de aceea îndrumarea i direc ionarea efortului de culegere de date necesare desfă urării orelor
de curs îl va ajuta pe elev în a învă a să facă sinteze, să fie mult mai interesat în a cerceta veridicitatea i
corectitudinea datelor colectate.
Toate acestea se bazează i pe nivelul de creativitate pe care îl
are individul, adică elevul. În speran a că toate cele prezentate mai sus
vor avea ca finalitate dezvoltarea viitorului cetă ean prin dobândirea
unei fluen e în ac iunile sale, a unei flexibilită i în gândire, dezvoltarea
originalită ii i u urin ă în elaborarea referatelor, proiectelor, a
portofoliilor, eu recomand utilizarea acestor site-uri colaborative în

Paideia este educaţia considerată ca o transformare a personalităţii umane pe tot parcursul vieţii, şi
care joacă un rol major în fiecare aspect existenţial...
Paideia nu este pur şi simplu educaţie, ea este
creaţie şi invenţie. Şi omul însuşi este opera de artă pe
care Paideia caută să o formeze.
L. Mumford
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CALEA PREG TIRII COAFORILOR STILI TI
Numele de ”cale” l-am ales pentru a avea o legătură cu ”Calea Lactee” care este deosebit de
frumoasă i plină de stelu e a a cum copii de la coafor stilist sunt, mici stelu e care într-o zi vor străluci în
galeria meseria ilor foarte buni.
Acest drum duce - prin proiectul Erasmus+, "EUROPEAN ERASMUS EXPERIENCE" 2016-1–
RO01-KA102-023806 - până la Colegiul Cambria din Wrexham— ara Galilor, Anglia.
Liceul nostru a fost implicat în ultimii ani în astfel de proiecte din care elevii de la diferite
calificări au putut să experimenteze i să înve e din valorile culturale i de specialitate ale altor ări din
Uniunea Europeană.
În acest an colar sunt implica i elevi ai claselor a X-a D i a X-a C.
Participan ii au fost ale i în urma unei selec ii riguroase la mai multe probe: limba englez , cuno tin e IT precum şi proba de interviu.
Explica iile date de cadrele didactice din Anglia (tutorii lor de practică) au fost deosebit de detaliate
i copii no tri au avut o experien deosebit .
Activit ile au fost divers împ r ite pentru toat perioada de practic . La început activit ile practice
s-au desf urat pe capete artificiale oferite de gazdele noastre împreun cu toate ustensilele i aparatura de
care era nevoie pe parcursul orelor de practic .
Pentru realizarea tematicii date elevii no tri au avut la dispozi ie i laptopuri
conectate la internet, surs infinit de inspira ie pentru domeniul estetic ..
Elevii de la Neuman au lucrat al turi de elevii englezi, uneori în concuren cu
ace tia.

FLUX 1
Bara Denisa Corina
Bexa Andrada Lorena
Cap Roxana
Ciuciu Florina Elena
Culda Andrei Nicolae
Faur Cosmin Sorin
Hațegan Anamaria Flavia
Ardelean Georgiana Andreea

Artico Maria
Cziko Sînziana Roxana
Mitran Andreea Ioana
Mînzat Roxana Daniela
andru Mihaela Andreea Denisa
Stoi Alexandra

Proiect nr. 2016-1-RO01-KA102-023806
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Această experien ă unică a fost subliniată i de aspecte cotidiene, ca
acomodarea cu locul de cazare, sau ”Ce mâncăm la cină azi?” întrebare ce a
determinat i preocuparea pentru gătit.
Am avut i timp liber la sfâr it de
săptămână am mers în excursii asigurate de
gazdele noastre, am văzut locuri minunate:
Chester, Liverpoole, Manchester i alte locuri
deosebite din ara Galilor.
completarea i încheierea stagiului elevii no tri
în care măiestria trebuia demonstrată prin
caracteristice decadei 1920….a adar din nou la

Pentru
au participat la un show
realizarea de coafuri
muncă!
Acest an se caracterizează prin trecerea de la o epocă de austeritate la o epocă de spectacol. De i
resursele epocii erau limitate oamenii le-au folosit deosebit de inventiv. Podoabe simple ca: pene,
panglici, dantele, sau satin plisat au devenit podoabe deosebite prin modul de aplicare i măiestria
coafurilor.
Elevii no tri s-au adaptat deosebit de bine i au creat imaginea epocii prin coafuri foarte reu ite,
toate fetele i băie ii au devenit reflexii fidele i reu ite ale anului 1920.
To i elevii au lucrat foarte frumos iar finalitatea a fost deosebit de potrivită cu tema cerută.
Cadrele didactice din Colegiul Cambria, directorul i managerul compartimentului estetică, ne-au felicitat
i au subliniat pentru elevii englezi din colegiu că i-ar dori ca i lucrările lor să fie atât de frumoase la
examenul de absolvire.

prof. Marin-Dudu Elena (responsabil proiect)
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APPRENDRE LE FRANCAIS A L’ECOLE AVEC L’ORDINATEUR
Prof. Mariana Sigartău

Dans l’apprentissage et l’enseignement d’une langue étrangère, nous ne
pouvons pas ignorer le rôle des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication (TICE). Il s’agira donc de
les intégrer dans les différents contextes
(auto-apprentissage, enseignement à distance, la salle multimédia ou la classe traditionnelle)et comprendre aussi leurs limites et leurs potentialités.

L’ordinateur et les ressources multimédia constituent des outils incontournables pour
les nouveaux enjeux didactiques.
Les relations entre l’enseignant et les
apprenants doivent s’adapter à ce processus de
changement où de nouveaux rôles sont à développer, sinon à inventer.

L’apprenant, plus motivé par cet entourage interactif, doit en même temps maîtriser des
techniques et savoir s’orienter dans les réseaux de l’information et de la communication
(recherche des ressources, réaliser des tâches, créer des documents).L’enseignant devient ainsi un guide et un médiateur qui accompagne dans la recherche, participe à la découverte et
s’implique autant dans la création que dans l’évaluation du travail réalisé.
Apprendre et enseigner avec Internet et les TICE ouvrent de nouveaux horizons dans la
pédagogie d’une langue étrangère.
L’acquisition de capacités techniques et linguistiques doit se poursuivre dans le dialogue avec d’autres internautes et d’autres cultures, pour contribuer à la nouvelle construction
des savoirs, ainsi qu’au développement de «l’intelligence collective ».
QUELQUES RAISONS D’UTILISER L’INFORMATIQUE :
L’outil informatique n’est
rien d’autre qu’un média particulier, au même titre que le
tableau noir ou blanc, le rétroprojecteur, la cassette vidéo...Mais c’est un média qui
possède deux particularités essentielles :
 d’une part, il a un statut
ludique accompagné d’une
forte valorisation sociale, ce
qui, en termes de motivation,
est essentiel;
 d’autre part, il offre des
possibilités de manipulation du
texte qu’aucun autre média ne
possède.
Pour que ce travail puisse présenter ses avantages, il faut aussi comprendre deux
choses :
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pour s’y mettre, ne pas chercher la difficulté, mais tout simplement travailler d’abord avec un logiciel de texte ou manipuler un logiciel de lecture...
nos difficultés d’appréhension de l’outil sont d’abord liées à notre culture non-informatique : dans sa
phase de développement, l’individu(donc les élèves) s’approprie facilement la technique de l’outil.
Il y a des situations quand les professeurs posent la question suivante aux élevés :
L’ordinateur peut-il remplacer le professeur ?
Voilà quelques opinions donnent de quelques élevés.

Je suis contre les ordinateurs à la place des profs. Je pense qu'un ordinateur ne peut pas s'occuper des élèves comme un prof.


Les professeurs peuvent parler avec les jeunes et ils peuvent mieux aborder leurs problèmes.



Un ordinateur fait seulement ce qu'une autre personne lui dit et fait les devoirs qu'il doit faire.
Et je ne pense pas qu'un élève veuille parler avec une machine sur certains thèmes. Peut-être
que les jeunes n'écoutent pas ce que l'ordinateur leur dit.



Je suis sûre que les ordinateurs ne pourront jamais contrôler les élèves. Dans les classes il y
aura toujours du bruit et dans cette atmosphère on ne peut rien apprendre.C'est pourquoi je
pense que les profs peuvent mieux que les ordinateurs faire comprendre



Je pense que pour les enfants handicapés ou très énervés il est mieux d'avoir un ordinateur à la
place d'un prof.



Ils peuvent répartir leur travail indépendamment et ils ont autant de temps qu'ils veulent. Ils
apprennent aussi travailler avec un ordinateur et c'est très important pour leur futur métier.
Quand ils travaillent avec un ordinateur il n'y a pas de problèmes avec d'autres élèves ou avec
des profs qui n'acceptent pas les enfants.



En utilisant l'auto-contrôle les enfants n'ont pas honte s'ils ont obtenu un mauvais résultat.



Si le programme est très intéressant ou très captivant les élèves très intelligents travailleront
avec beaucoup de plaisir. C'est aussi très bien d'avoir un ordinateur à la place des profs pour
les enfants qui ont un voyage très long pour aller à l'école.

BIBLIOGRAPHIE
1. *** Curriculum Naţional:programe pt clasa a IX-A, MEN, CNC, 2004
2. *** Curriculum Naţional:programe şcolare 2 ,MEN, CNC, 2001-programa şcolară pt cls X-XII.
3. *** www.bretagne.iufm.fr/ress-peda/lettres/didactique
4. *** lamia.lille.iufm.fr/geoweb/(info)/com/site_caoe/index.htm
5. *** www.edufle.net/article88.html
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EDUCA IA OUTDOOR STIMULAREA CREATIVIT II ELEVILOR
Prof. învăţământ primar Prodan Ana
Şcoala Gimnazială Stefan Cicio Pop, Arad

Educa ia Outdoor, educaţia în aer liber, este o form organizat de înv ţ mânt care se desf şoar , trateaz şi preg teşte pentru viaţa în aer liber. Ea se bazeaz pe teoria şi practica educaţiei experienţiale şi a educaţiei ecologice, dezvoltând la elevi înţelegerea şi aprecierea de sine, a celor din jur
şi a lumii naturale.
Concepţia acestui nou tip de educaţie este ca a oricărui om, în anumite condiţii îşi mobilizeaz ,
prin creativitate, resursele corporale şi mintale. Educaţia Outdoor se realizeaz cu ajutorul experienţelor programate, care se desf şoar într- un singur loc sau în cursul unor c l torii.
Educaţia pe care o primim în instituţiile de înv ţ mânt clasice ( coli, universit ţi) este una de
tip formal. Programele de Educaţie Outdoor se desf şoar în natur şi finalitatea acestora nu o
reprezint atest rile de tipul certificatelor şi diplomelor, ci schimb rile vizibile produse la nivelul
comportamentului participanţilor. Din acest motiv, Educaţia Outdoor are un caracter nonformal.
De cele mai multe ori educaţia primit la şcoal are un aspect pur teoretic (cognitiv). Nici nu-i
de mirare când un profesor are de urmat o program foarte înc rcat şi prea puţin timp la dispoziţie ca
s o predea la 30 de elevi deodat . În Educaţia Outdoor elevul învaţ totul în mod practic, activ, prin
experienţe personale la care mai apoi reflect pentru a extrage înv ţ turile. Acest mod de înv ţare, caracteristic Educaţiei Outdoor, se numeste Experienţial – Înveți cu creierul, mâinile şi inima!
Procesul Educatiei Outdoor poate fi sintetizat în urm toarea fraz : Participantul este plasat
într-un mediu fizic şi social unic, mai apoi primeşte un set de provoc ri şi probleme care într-o prim
faz duc la apariţia stresului, îns mai apoi, prin perseverenţ , abilit ţi şi competenţe înv ţate, acestea
sunt rezolvate, acest fapt determinând autocunoaşterea şi dezvoltarea personalit ţii.
În funcţie de activit ţile alese, obiectivele unui program de Educaţie Outdoor pot face parte din
oricare aceste trei categorii. Astfel, elevii pot înv ţa mai multe lucruri despre:


mediul înconjur tor în care se desf şoar activitatea, relaţiile dintre componentele acestuia şi
cum pot s -şi aduc aportul la protecţia lui;



propria persoana, propriile limite şi cum le pot dep şi;



comunicarea şi colaborarea eficace în cadrul unui grup;
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noţiuni elementare în sporturi montane (alpinism, trekking, mountainbike, ski, snowboard,
orientare, tir cu arcul, parapanta, etc)

Printre cele mai des ini iate activit ţi Outdoor sunt mersul pe munte, c ţ r ri pe munte de la
un grad mic de dificultate pân la cel mai ridicat, drumeţii, tabere de var , pescuitul, raftingul, etc.
Durata şi m rimea grupului ţint care particip la aceste activit ţi sunt stabilite de organizator,
în funcţie de vârsta participanţilor, valorificarea abilit ţilor de viaţ dobândite în urma acestor activit ţi sau chiar de cerinţele p rinţilor elevilor ce particip la aceste activit ţi.
Creativitatea este naturală la toţi copiii, dar o pierdem când creştem şi devenim adulţi. Există o
leg tura strâns între succes, fericirea în viaţ şi creativitate.
În concluzie, creativitatea este un proces complex, care angajeaz întreaga personalitate a
elevului. În şcoal nu se poate vorbi de crea ii de mare originalitate decât la elevii excepţionali, la
ceilal i fiind vorba doar de un potenţial creativ care poate fi dezvoltat pe diferite c i, atât în procesul
de înv mânt, cât mai ales în cadrul activit ţilor extraşcolare o mare pondere în cadrul acesta având-o
activit ţile outdoor.
Un aspect important al activit ţilor outdoor este acela c poate contribui la creşterea nivelului de
bun stare al indivizilor , pe lâng nevoile de baz ale unei persoane şi anume : nevoia de a fi
respectat , nevoia de a fi inclus social , nevoia de a te simţi în siguranţ .
Derularea diferitelor activit ţi în aer liber încurajez copilul s se simt în largul s u , s îşi
exprime opiniile , va simţi c deciziile sale conteaz pentru ceilalţi . Elevii pot fi consultaţi cu privire
la activit ţi . Copiii desf şoar activit ţile în echip , fiecare membru fiind important într-o echip .
Educaţia Outdoor reprezint o puternic surs de experien e de înv ţare, un mediu relaxant, liber,
f r constrângeri, care s creeze o relaţie puternic între oameni, bazat pe sprijin reciproc .
Dezvoltarea spiritului de echip ofer beneficii fizice, emoţionale, mentale.
Educatia Outdoor se adreseaz tuturor celor trei nivele de înv ţare: nivelul acumul rilor de cunoştinţe (cognitiv), nivelul deprinderilor fizice (motric) şi cel al individualiz rii unor tr s turi de comportament (afectiv).
Revenind la sensul restrâns al termenului, Educaţia Outdoor reprezintă suma acţiunilor întreprinse de personalul calificat (traineri, formatori, profesori, instructori), într-un mediu
natural/sălbatic, folosind metode experienţiale, pentru a produce schimbări la nivelul abilităților fizice, intra- şi interpersonale
şi al comportamentului faţă de mediu, în rândul participanţilor.
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Imagina ia, spiritul creativ, seriozitatea i tot ceea ce înseamn PROFESIONALISM sunt
caracteristici care se reg sesc în activit ile derulate pe parcursul perioadei care a trecut de la ultima apari ie a revistei colii.
Viitorii hair stili ti în aceast perioad au avut parte de provoc ri de tot felul pe care le-au
înfruntat, în func ie de fiecare eveniment, încercând s
î i lase amprenta asupra a tot ceea ce au realizat.
În luna decembrie echipa de lucru, care este tot
timpul preg tit pentru o nou experien , a prezentat
în cadrul activit ii ”Ziua
colii”
un
show de excep ie.
Tot în luna decembrie proiectul nostru de suflet ”De ce
s fiu voluntar” a reu it s aduc bucurie i o parte din
c ldura s rb torilor de iarn . Elevii participan i în proiect au f cut o vizit surpriz la Funda ia Debora.
Bucuria de pe chipul copiilor a fost r splata noastr pentru eforturile depuse.
Activit ile care au urmat pentru începutul de an ne-au implicat din punct de vedere
Activit ile care au urmat pentru începutul de an ne-au implicat din punct de vedere profesional, având posibilitatea s particip m la seminarul propus de c tre echipa Wella România: Wellabarbering tunsori-styling. Aici am f cut cuno tin cu tot ce este
nou în domeniu.
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Continuând pe aceea i linie, urm torul seminar la care am participat tot mul umit
parteneriatului cu ”Art of Hair” a fost unul de linie i culoare. Aici elevii au putut s cunoasc
noile tendin e în domeniu propuse de c tre echipa Wella România.
Firma FITZE SRL este noul nostru partener în materie de produse i unelte profesionale
în domeniul estetic cu care s-a încheiat un accord de colaborare. Astfel am reu it s ne complet m trusele personale.
A sosit i s pt mâna ” coala Altfel”! A fost relaxant, educativ, constructiv….a fost altfel.
Am reu it împreun s parcurgem activit i care ne-au pl cut i din care am putut înv a multe
lucruri noi pe care dorim s le continu m i perfec ion m.
Pentru noi ”Ziua Por ilor Deschise” a însemnat un moment care a reu it s ne decid linia
ascendent a meseriei. Întâlnirea cu fo tii elevi ai colii, care în acest moment au o carier recunoscut în acest domeniu, ne-a impresionat i motivat.
Discu iile libere au reu it s fac lumin în leg tur cu multe nel muriri legate de activitate i via profesional .
A fost o lec ie de via FRUMOAS !

Enachiuc Roxana, Trifoi Anamaria, cls. XI C
prof. coordonator Baltă Mariana
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FE Imprimix SRL
la Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu de la Zal u
Firma de Exerci iu este o metod didactic
care se bazeaz pe înv area prin practic .
Func ioneaz ca un laborator pentru preg tirea teoretic i practic economic şi î i desf oar activitatea ca o firm real , dar cu bani i m rfuri virtuale.
Noi, elevii, ne putem forma cuno tin e despre locul
de munc , sub conducerea metodologic
a
profesorului, având posibilitatea s realiz m leg turi
între teorie şi practic , s aplic m practic toate cunoştinţele asimilate în cadrul modulelor de specialitate, s cooper m cu colegii noştri, s acţion m în
Chiar dac în Firma de Exerciţiu nu au existat bani, nu am produs bunuri şi nu ne-am asumat riscuri,
în cei doi ani de activitate în cadrul FE Imprimix SRL, împreun cu colegii mei am înv ţat multe despre
funcţionarea unei firme reale: contractare, negociere, livrare, întocmire de documente (facturi, avize de livrare, chitanţe, ordine de plat ), decontare, relaţia cu banca, comunicare cu clienţii, pl ţi, încas ri, prezentarea firmei la evenimentele expoziţionale, amenajarea standului, marketing, crearea unei reclame pentru
catalogul expoziţional. Am participat la patru târguri expoziţionale, dou judeţene, unul naţional şi pentru
prima dat la unul regional care a avut loc în afara judeţului nostru, mai exact la Colegiul Tehnic Alesandru
Pentru noi, aceast experienţ a fost una cu totul special , mai ales c ne afl m la sfârşit de liceu.
Astfel, am avut posibilitatea s derul m tranzacţii, s promov m imaginea firmei noastre dar şi a liceului
în care înv ţ m, s exers m comunicarea în limba englez , s particip m la competiţii, s dobândim experienţ şi abilit ţi suplimentare, s folosim limbajul afacerilor, s comunic m şi s leg m prietenii cu colegi din alte judeţe: Bistriţa N s ud, Maramureş, S laj, Cluj, Bihor. Am apreciat profesionalismul şi
rigurozitatea expozanţilor în promovarea firmelor de exerciţiu şi derularea de tranzacţii comerciale. Am
vizitat locuri noi şi ne-am bucurat de ospitalitatea gazdelor care ne-au încântat cu un program artistic de
excepţie, cu muzic popular şi dansuri
Noi ne simţim mândri că
am fost aleşi să facem parte din
acest proiect complex şi cu numeroase beneficii. Tind să cred
că tot ceea ce am învăţat până
acum ne va ajuta atât în formarea în plan profesional, cât şi
în dezvoltarea noastră ca viitori
lideri sau angajaţi.
Băcală David Beniamin, Clasa a-XII-a B
Prof. coord. Silaghi Cristina
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FACTORI CARE INFLUEN EAZ ALEGEREA UNEI VESTIMENTA II
Alegerea unui stil vestimentar i a cromaticii îmbr c mintei pe care o purt m în diferite ocazii sau
momente ale zilei este influen at de mai mul i factori cum ar fi: moda, materialele textile, destina ia,
statutul social, vârsta, sex, starea psihic .
Trendurile în modă sunt urmărite pas cu pas de către majoritatea consumatoarelor de modă cât i
de speciali tii care dau via ă schi elor vestimentare elaborate pe plan etele din birourile de crea ie.
Astfel au apărut variante ale stilurilor consacrate în modă (stilul business, stilul vintage, stilul country,
stilul elegant-sport, stilul military etc).
Pentru a ne încadra inuta vestimentară pe care o purtăm la un moment al zilei, într-un anumit stil
contemporan , trebuie amintite caracteristicile stilurilor consacrate.
Stilul clasic se caracterizează prin elegan ă, rafinament. La confec ionare se folosesc ţesături de
calitate în culori uni, iar croiala produselor vestimentare este dreaptă sau ajustată pe corp.
Stilul office induce purtătorului sobrietate, eleganţă reţinută, caracter practic. Silueta este
dreaptă iar forma trapezoidală, este permisă folosirea ţesăturilor cu imprimeuri mărunte. Sortimentele
de produse vestimentare vor fi sub formă de compleuri: sacou şi pantalon, jachetă şi fustă, bluză albă i
fustă neagră.

clasic

romantic

office
Stilul romantic inspiră feminitate, sensibilitate, suavitate. Se recomandă utilizarea
materialelor uşoare, fluide, într-o singură culoare, cu imprimeuri florale, buline sau cu forme
neregulate i croieli care subliniază talia şi decolteul. Ornamentarea se realizează cu volane,
dantele, accesorii delicate, dar extravagante.
Stilul etno este inspirat din costumele tradiţionale ale diferitelor popoare. Caracterul
funcţional i confortul sporit este oferit de croieli; detaliile principale au forme simple,
dreptunghiulare, trapezoidale; ţesăturile sunt finisate în culori naturale sau imprimate în inutele
actuale.
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etno

elegant -sport

Stilul sport se caracterizează prin simplitate, confort i libertate de mişcare.Croiala
produselor este lejeră, libertatea în alegerea materialelor textile de bază cât i o gamă
cromatică foarte variată a acestora, asigură estetica i func ionalitatea produselor tip sport.
Stilul epatant are design provocator i
presupune folosirea de materiale strălucitoare, cu
o cromatică puternică, blănuri naturale.
Stilul vestimentar adoptat în vestimenta ie arată
cine e ti, dar în egală măsură determină i
distan a, dacă nu chiar ostilitate din partea
celorlalte grupuri sociale. Acceptarea sau
respingerea unui stil este o reac ie a societă ii în
care trăim.
Moda este un limbaj ce relatează o
poveste despre cel care o poartă, fiind un mod de
comunicare non-verbală, pe care oricine îl poate
în elege.
Fiecare dintre noi avem valori diferite:
unii suntem conservatori, alţii modernişti, unii
materialişti, alţii sunt visători. Oricare ar fi
valorile noastre şi stilul nostru de viaţă,
îmbrăcămintea ne reflectă opţiunile, procupările
zilnice.
Modei, însă, nu i se poate nega meritul de a
ne înfrumuseţa propria persoană, de a ne
exprima sentimentele, de a ne forma gustul
estetic. Vestmântul este, poate, mai mult
decât orice altceva, o prelungire a ceea ce
“purtăm” în interior, a caracterului, a
restricţiilor sau a libertă ilor noastre
lăuntrice, a eu-lui fiecăruia, a ceea ce
suntem de fapt şi a ceea ce vrem să arătăm
celorlal i.

Bibliografie:
- Curriculum clasa a XII-a Tehnician designer
vestimentar;
- www.google.ro

prof. Sescu Vironica
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Educația non-formală –
o altfel de educație
Hai să redeve im c pii!

Educația non-formală este cea mai nouă
abordare a învățării prin activități plăcute și
motivante. Avantajele sale multiple înglobează
bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradițional de învățământ, cu un aport
suplimentar de abilități câștigate în condițiile
unei libertăți de exprimare maxime.

Educa ia non-formal reprezint orice ac iune organizat în afara sistemului colar, prin care se dore te
formarea unei leg turi între cuno tin ele predate de
cadrele didactice i aplicarea acestora în rândul elevilor. Prin acest tip modern de instruire se dore te
eliminarea stresului provocat de notarea elevilor, de
temele obligatorii sau de disciplinele impuse. Acest
tip de educa ie urm re te pl cerea elevului în tot ceea
ce va dori s realizeze, se dore te un mod relaxat de
înv are i de dobândire de noi cuno tin e prin
metode distractive.

Ce ar fi dacă măcar pentru o zi am redeveni copii? Ce ar fi dacă
am lăsa grijile deoparte i ne-am bucura mai mult de vechile plăceri ale
copilăriei... să lăsăm telefoanele mobile din mână, să renun ăm la
petrecerea timpului în fa a computerului sau a televizorului pentru o
vreme, să ne îndreptăm privirea către cei din jurul nostru i să realizăm
că putem comunica, putem rela iona cu ei prin diverse metode... iar cea
mai eficientă metodă dintre toate a spune că este jocul.
Da, jocul te face să redevii copil, jocul te ajută să te integrezi în
societate, jocul te ajută să î i îmbunătă e ti cuno tin ele (sau să te lauzi cu
cele pe care deja le-ai acumulat) i cel mai important lucru dintre toate jocul te face să redevii copil, prin bucuria pe care i-o poate oferi, lăsând
zâmbetul să fie mereu prezent pe chipul tău.
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Pentru Săptămâna coala Altfel, care s-a desfă urat în liceul nostru, în perioada 27 – 31
martie 2017, am dorit să integrez acest tip de educație (educația non-formală) într-o activitate la
clasă, care s-a desfă urat într-o zi - Ziua Porților deschise la Liceului Tehnologic Francisc Neuman
- i care a avut drept obiective – completarea orizontului de cultură din diverse domenii i crearea
unui mediu propice exersării i cultivării diferitelor înclinații, aptitudini i capacități.
Activitatea s-a desfă urat sub formă de joc (Jocul intitulându-se sugestiv Let’s play!), elevii
au beneficiat de un joc creat special pentru ei în care au avut de r spuns la întreb ri de cultur general sau au avut de trecut diverse provoc ri pentru a putea merge mai departe i a fi declara i
câ tig tori la sfâr itul jocului. Astfel s-a dorit participarea elevilor la un alt tip de activitate, care s
înso easc cu succes formarea educa ional a tinerilor iar metoda abordat – jocul – r mâne una dintre variantele optime pentru sus inerea pl cerii de cunoa tere i de competitivitate în rândul elevilor.

Surs internet - http://www.imparte.ro/Ajutor/Reintegrare-sociala/Educatia-non-formala-si-avantajele-sale-406.html
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De ce poezia ?

Prof. Camelia Nan

Reticenţa elevilor privind textul liric este un adevăr bine cunoscut al orelor de Limba şi
literatura română. Deşi intră în contact cu acest tip de text încă din primii ani ai vieţii de şcolar, în
majoritatea lor, elevii recunosc că se simt dezarmaţi în faţa unor activităţi care urmăresc analizarea,
descifrarea unei poezii lirice.
Demersul didactic ar trebui să urmărească în primul rând dezvoltarea gustului pentru
lectura poeziei, în condiţiile în care este evidentă preferinţa elevilor pentru textul epic. Alegerea
este uşor de înţeles, pentru că o schiţă, o povestire, o nuvelă sau un roman oferă cititorului
posibilitatea raportării la o realitate mai apropiată de propria experienţă, chiar şi atunci când se
deschide spre fantastic şi fabulos.
Universul poeziei lirice este inefabilul sentimentelor, ideilor,
al sensibilităţii. Pentru elevii de o anumită vârstă, identificarea cu o altă subiectivitate la acest nivel
poate fi dificilă. Un alt obstacol este limbajul artistic, care trebuie să exprime simbolic întreaga
bogăţie a vieţii interioare, uneori în câteva strofe. Sunt şi situaţii în care sensibilitatea reprezintă un
timp mai îndepărtat şi nu mai corespunde celei contemporane, iar atunci elevii pur şi simplu nu pot
răspunde frumuseţii unei poezii, pentru că nu se regăsesc în ea.

Familiarizarea elevilor cu textul liric începe încă de la vârsta preşcolară. Poezia este
atrăgătoare pentru copiii de vârstă mică în primul rând prin muzicalitatea ei. Pe de altă parte,
caracterul ludic nu poate fi neglijat. De multe ori poezia dă impresia unui joc al cuvintelor.
Potrivirea ultimelor silabe, aliteraţiile, asocierile surprinzătoare creează iluzia unui demers gratuit.
Activităţile de memorizare a unei poezii sunt importante în dezvoltarea gândirii logice a copiilor, în
dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului.
Recunoaşterea operei lirice se bazează iniţial pe elemente exterioare, iar acest lucru produce
confuzii. Organizarea textelor în versuri, dimensiunea mai redusă, ritmul, rima şi măsura îi fac pe
elevi să le numească cu uşurinţă poezii. În primele clase de gimnaziu elevii învaţă să deosebească
opera lirică de opera epică (chiar în versuri), apoi de cea dramatică. Trecerea de la nivelul fonetic la
elemente de structură, construcţie a discursului şi mijloace de transmitere a mesajului artistic
evidenţiază specificul textului liric. Devine evidentă concluzia lui Paul Valéry1: „Mersul, ca şi proza, are întotdeauna un obiect precis. Este un act îndreptat spre un obiect pe care scopul nostru este
de a-l atinge.

1

Paul Valéry, Propos sur la poésie, apud Alina Pamfil, op.cit., p. 114
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Dansul este cu totul altceva. El este, fără îndoială, un sistem de acte, dar (acte) care îşi au scopul în
ele însele. El nu se duce nicăieri. Dacă ar urmări totuşi ceva, nu poate fi vorba decât de un obiect ideal, o
stare, o voluptate, fantoma unei flori sau un fel de încântare de tine însuţi, o extremă de viaţă, un pisc, un
punct suprem al fiinţei...". Textul epic, ca şi cel dramatic, sunt primite cu mai mult entuziasm de elevi,
pentru că pot fi asociate cu experienţa fiecăruia. Dimensiunile de timp şi spaţiu, desfăşurarea unor acţuni
care sunt atribuite unor personaje, prezenţa unor conflicte sunt fapte de viaţă. Acţiunile personajelor
urmăresc un scop, se desfăşoară spre un deznodământ. Conflictele interioare sau exterioare îşi găsesc o
rezolvare, tragică sau comică. Cititorul este invitat să reconstituie sensul, apoi să interpreteze, să facă
asocieri, să tragă învăţăminte. Liricul este o continuă desfăşurare de sens. Forma, versificaţia, pauzele,
blank-urile, punctuaţia, tropii sugerează, semnifică.
Conceptul de eu liric este extrem de abstract. Există o dificultate în disocierea autorului de aceea de
instanţă a comunicării într-o opera literară.Interpretarea textelor literare se identifică cu activitatea de
receptare. Primul moment al receptării este lectura. Eul liric, identificat cel mai adesea prin mărcile
pronominale sau verbale la persoana întâi, este recunoscut ca vorbitorul, cel care comunică sau se
comunică în opera lirică. Folosirea persoanei a doua sugerează prezenţa unui interlocutor.
Studierea poeziilor este o cale de a dezvolta sensibilitatea elevilor, de a forma un gust pentru artă,
pentru literatură, pentru estetic. Se formează, astfel, valori şi atitudini, un orizont cultural fără de care
tânărul nu se poate socoti o personalitate completă.
Poeziile, multe transformate în cântece, exprimă sentimente puternice, atitudini categorice faţă de
realitate, într-un limbaj care, şi atunci când pare eliberat de orice determinări stilistice, este uimitor de
expresiv.
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(31 martie 1933 - 13 decembrie 1983)

Prof. Iovescu Camelia
”Du-mă, fericire, în sus, şi izbeşte-mi
tâmpla de stele, până când
lumea mea prelungă şi în nesfârşire
se face coloană sau altceva
mult mai înalt şi mult mai curând.
Ce bine c eşti, ce mirare c sunt!”
(Nichita St nescu – Ce bine că ești)
N scut în 31 martie 1933 la Ploie ti, Nichita St nescu este considerat, atât de critica
literar , cât i de publicul larg, drept unul dintre cei mai de seam scriitori pe care i-a avut limba român ,
pe care el însu i o denumea „dumnezeiesc de frumoas ”.
Nichita St nescu apar ine temporal, structural i formal, poeziei moderniste sau neo-modernismului
românesc din anii 1960 - 1970. Nichita St nescu a fost considerat de unii critici literari, precum Alexandru
Condeescu i Eugen Simion,un poet de o amplitudine, profunzime i intensitate remarcabile, f când parte
din categoria foarte rar a inovatorilor lingvistici i poetici. El s-a impus ca unul dintre cei mai interesan i i
valoro i creatori de poezie modern ; ca o recunoa tere a valorii crea iei sale, i s-a conferit, în 1975, la Viena, premiul Herder, iar în 1982, în Iugoslavia, premiul “Cununa de Aur”.
Nichita St nescueste mai interesat, mai emo ionat de idee decât de sentiment. Calea care s -i satisfac nevoia de siguran ducea spre disciplinele riguroase ale spiritului, spre geometrie i fizic . Critica literar consider c de la Ion Barbu, poezia româneasc nu a mai cunoscut o asemenea capacitate de abstractizare ca în cazul lui Nichita St nescu.
Poetul s-a situat într-o ascenden “nobil ”: prin tendin a de a ajunge pân la esen a liricului, el se
apropie de Eminescu i Blaga; prin for a inova iei la nivelului limbajului artistic, se apropie de Arghezi;
prin capacitatea de încifrare a mesajului în formule de maxim abstractizare, se apropie de Ion Barbu.
Criticul Eugen Simion defineste poezia lui Nichita St nescu “poezia poeziei”. St nescu însu i afirma: “poezia nu este numai artă, este însăși viața, însuși sufletul vieții”. De-a lungul întregii sale crea ii se
disting încerc ri de a defini concep ia sa despre cunoa tere prin art , despre echilibrul dintre con inutul i
forma poeziei, despre rela ia poetului cu cuvântul. Poezii pe aceasta tem : “Ars poetica”, “Arta poeziei”,
“Arta poetică”, “Arta scrisului”, “Autoportret”, “Poezia”, “Poetul ca și soldatul”, “Căutarea tonului”,
“Poetul”, “Tonul”, “Timbrul”.
Nichita St nescu demonteaz elementele artei, pe care le rea eaz dup o ordine proprie. În poemul
“Nod 33”, poetul încearc s l mureasc , s descifreze aceast ordine proprie:
Am gândit un mod atâta de dulce
De a izbi două cuvinte
De parcă iarba verde ar înflori
Iar florile s-ar ierbi..
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În primele doua volume (“Sensul iubirii”, “O viziune a sentimentelor”), majoritatea poeziilor sunt
de dragoste, erosul este un prilej de a comunica fr mântatele întampl ri ale fiin ei interioare, care sunt mai
puternice decât ale condi iei fizice date. Iubirea produce o senza ie de plutire, zborul se na te din dragoste
ca o coloan a infinitului între p mînt i cer.
În poezia “Cântec”:
Du-mă, fericire, în sus și izbeste-mi
Tâmpla de stele, până când
Lumea mea prelungă și în nesfârșire
Se face coloană sau altceva
Mult mai înalt și mult mai curând
starea de iubire e starea din afara incertitudinii, este “cântecul de izband a sunetului i a luminii”. Iubirea
este o stare liric complex , este o ie ire din somn, motivul fundamental fiind cel al r s ritului:
Soarele saltă din lucruri strigând
Clatină muchiile surde și grave.
(“O călărire în zori”).
A doua etap , a maturit ii creatoare, începe cu volumul “Dreptul la timp”.Vizionalismul lui Nichita
St nescu se abstractizeaz , viziunea asupra spa iului i timpului se schimb .
Poemul “Enghidu” este un poem despre moarte. Pierzându- i prietenul Enghidu, uriasul Ghilgame
descoper sentimentul mor ii, necunoscut pân atunci. Poetul, din perspectiva abstract a durerii d o
defini ie afectiv timpului: “trecerea durerii în trecerile timpului”. Timpul este o absen care creeaza i o
crea ie care nu se poate numi:
Ceea ce nu e, fără de margini este
Pretutindenea călătorește, pete mari întâlnind
Cărora Timp le spun
Ceea ce nu e, fără Timp este, ca amintirea
E asemenea văzului mâinilor
Asemenea
Auzului ochilor.
Volumul “11 Elegii” este considerat cea mai bun carte a lui Nichita St nescu. Poetul dezvolt un
num r de raporturi care delimiteaz poezia i existen a poetului. Punctul de plecare este criza de natur existen ial pe care poetul încearc s o dep easc prin medita ie. Stilul acestor poezii este solemn i ermetic, ex. “Elegia întâia”:
Totul este inversul totului
Spune Nu doar acela
Care îl stie pe Da
Însă el care știe totul
La Nu și la Da are foile rupte
(Nu po i nega ceva ce nu cuno ti; pe m sur ce cuno ti mai mult, e ti mai con tient de relativitatea lucrurilor sale).
De fapt, elegiile sunt “defini ii” filosofico-lirice ale unor concepte fundamentale ale existen ei poetului. În elegii tema este suferin a de diviziune, tânjirea dup unitate:
Durere a ruperii în două a lumii
Ca să-mi pătrundă prin ochii, doi
Durere a ruperii în două a sunetelor
Lumii,
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În volumul “Necuvintele”, poetul abordeaz o alt perspectiv a lucrurilor, i anume, privirea din
afar într-o inten ie nou de st pânire a universului. Poezia este “ochiul care plânge, lacrima celui care
trebuie s fie fericit”.
În ultima etap , numit lirica frigului, tema fundamental este moartea. Volumele de poezii din
aceast etapa sunt “M re ia frigului”, “Noduri i semne”, “Epica Magna”, “Operele imperfecte”. Moartea
este o experien limit , însemnând întoarcerea în mit, în necuvânt. Moartea este o încheiere metaforic a
aventurii spirituale a eului poetic în spa iul cunoa terii.
Criticul literar Aurel Martin consemna c universul liricii lui Nichita St nescu este “o pădure de simboluri”. Ca to i marii poe i, Nichita St nescu a fost fascinat de esen e, de ceea ce exprim sau ascunde fenomenalul. Poetul a încercat s p trund dincolo de limita cunoa terii, descoperind c tainele nu se las
învinse, nu- i divulg nucleul intim.
Poetul a avut, îns , voca ia de a p trunde impenetrabilul, de a- i închipui realit i indefinibile. De
aici frecven a în vocabularul s u a cuvintelor construite cu prefixul ne, acestea valorificând simultan o
afirma ie i o nega ie.
Premii literare:
1964 -Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul de poezii O viziune a sentimentelor
1969 -Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul de poezii Necuvintele
1972 -Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul de eseuri Cartea de recitire
1975 -Premiul Uniunii Scriitorilor pentru antologia de poezie “Starea poeziei” (selec ie de autor)
1975 -Premiul Interna ional „Gottfried von Herder”
1978 -Premiul „Mihai Eminescu” al Academiei Române pentru volumul de poezii Epica Magna
1982 -Premiul „Cununa de Aur” al Festivalului interna ional ”Serile de Poezie” de la Struga (Macedonia
iugoslav )
LUN ÎN CÂMP

CE BINE C EȘTI

Cu mâna stâng ţi-am întors spre mine chipul,
sub cortul adormiţilor gutui
şi de-aş putea să-mi rup din ochii tăi privirea,
v zduhul serii mi-ar p rea c prui.

E o întâmplare a fiinţei mele
şi atunci fericirea dinlăuntrul meu
e mai puternic decât mine, decât oasele mele,
pe care mi le scrâşneşti într-o îmbr ţişare
mereu dureroas , minunat mereu.

Mi s-ar p rea c desluşesc, prin crenge,
zvelţi vân tori, în arcuiţii lei
din goana calului, cum îşi subţie arcul.
o, tinde-ţi mâna stâng catre ei

S st m de vorb , s vorbim, s spunem cuvinte
lungi, sticloase, ca nişte d lţi ce despart
fluviul rece în delta fierbinte,
ziua de noapte, bazaltul de bazalt.

şi stinge tu conturul lor de lemn subţire
pe care ramurile i-au aprins,
suind sub luna-n seve caii repezi
ce-au r t cit cu timpul, pe întins.
Eu te privesc în ochi şi-n jur s şterg copacii
În ochii t i cu luna m r sfrâng
... şi ai putea, uitând, s ne striveşti în gene
dar chipul ţi-l întorn, pe braţul stâng.

Du-m , fericire, în sus, şi izbeşte-mi
tâmpla de stele, pân când
lumea mea prelung şi în nesfârşire
se face coloan sau altceva
mult mai înalt şi mult mai curând.
Ce bine c eşti, ce mirare c sunt!
Dou cântece diferite, lovindu-se amestecându-se,
dou culori ce nu s-au v zut niciodat ,
una foarte de jos, întoars spre p mânt,
una foarte de sus, aproape rupt
în înfrigurata, neasemuit lupt
a minunii c eşti, a-ntâmpl rii c sunt.
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DEBUT
Lixandru Carina
Clasa a XII-a C

Din întâmplare el
Capitolul 1

- Nu ai vrea s mergem pân la Starbucks s ne mai plimb m puţin, s ne lu m ceva de b ut şi s facem
câteva poze?
- Nu am chef, Maya. Am o stare de neînţeles, o stare necunoscut mie.
- Dar ce s-a mai întâmplat Jess?
- Nu ştiu, parc nu mai îmi g sesc locul niciunde, nu m mai g sesc pe mine.
- De ce spui asta? Mereu sunt lâng tine şi te ajut cu orice, ai p rinţii lâng tine, ce îţi mai lipseşte?
- Un suflet pereche, spun şi îmi aplec privirea în palme.
Maya m-a luat în braţe şi a spus din nous mergem la Starbucks. Am acceptat, dând ochii peste cap la
insistenţele sale. Ne-am înc lţat, ne-am luat jachetele şi am strigat ca o nebun prin cas :
- Mam
, plec în oraş cu Maya.
- Bine, draga mea, dar dac aveţi nevoie de ceva, sun -m Jessica, ai înţeles?
- Da mam , pa. Spun şi dau ochii peste cap.
Am luat un taxi; Maya s-a pus în dreapta şoferului, iar eu în spatele acesteia, l sându-mi capul sprijinit
de geam. Gândurile m-au cuprins, dac chiar nu merit pe cineva bun în viaţa mea.
Nu mi-am dat seama când ajunsesem, dar prietena mea tocmai m-a adus cu picioarele pe p mânt când
m-a întrebat dac am 2 euro m runţi. Am dat afirmativ din cap i am început s cotrob i prin gentuţa mea
de la Guess de culoare roşie. Am g sit m runţii şi i-am dat domnului de la volan.
- Ce ai vrea s -ţi iei?
, cred ca îmi iau un fresh de portocale i o brioş cu ciocolat , dar tu?
- Un cappuccino şi un croissant.
Dup o coad infernal de lung , am ajuns la bar pentru a comanda.
- Ce doriţi? M întreab tipul din spatele barului. B rbatul era nou, pentru c nu l-am mai v zut înainte. Pot
spune c sunt un client fidel, de vreo 4 ani,al acestei cafenele. Tipul avea p rul ciufulit, de culoare de un
maro ciocolatiu, cu o urm uşoar de barb şi ochii c prui.Faţa lui era perfect sculptat de parc ar fi un
model masculin. Purta uniforma specific cafenelei.
, scuze. Un croissant, o brioş cu ciocolat , un fresh de portocale şi un cappuccino. Spun timid şi
probabil înroşindu-m în obraji.
- Altceva?
- Nimic, spun zâmbind.
- Aici sau la pachet? Şi-mi arunc o privire de parc mi-ar fi spus ”te prind eu data viitoare”.
- La pachet, te rog. M uit spre Maya şi d aprobator din cap.
Îi plătesc tipului şi mergem să aşteptăm comanda. Am preluat ce ne comandasem şi am ieşit din
cafeneaua noastră favorită. Am ajuns într-un parc şi ne-am aşezat pe o bancă. Era o privelişte tare
relaxantă, ramurile copacilor dansau sub adierile vântului, iar mirosul de iarbă proaspătă îmi invada nările.
Nu mi-am dat seama când Maya se ridicase, dar ţopăia de fericire în faţa mea.
- Ce s-a întâmplat Maya? O întreb, dar ea nu putea s -mi r spund datorit fericirii.
- Maya, r spunde, ridic vocea la ea.
- Mi-a scris!! Spune ea ţinând telefonul la piept şi cu un zâmbet pân la urechi. Cred c dac nu ar fi avut
urechi tot zâmbetul îi înconjura în întregime capul.
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- Cine? Am spus şi aşteptam un r spuns cu ochii mari fixaţi pe ea.
- James, Jess. James.
Ca s v spun şi vou , James era iubitul Mayei de aproape doi ani. Ei nu au mai vorbit de aproape o
s pt mân din cauza jobu-lui pe care îl avea în Anglia.
O iau în braţe, o pup pe frunte şi m al tur fericirii ei. Apoi ne facem câteva poze împreun , iar pe urm
separat. Ne-am aşezat pe banc şi am tras din pai fresh-ul proasp t de portocale şi apoi am luat o muşc tur
din brioşa mea pufoas cu ciocolat .
În timp ce ea vorbea cu iubitul ei prin mesaje eu st team cu ochii mijiţi spre cer şi m gândeam la noul
tip de la cafenea. Dac îmi aduc bine aminte, avea o insign în piept cu numele lui, Rafael, cred.
- Auzi?
- Hm? Sorbind din lichidul maro din paharul ei.
- Cum ţi s-a p rut noul b iat de la Bucks? Întrebând f r s -mi dau seama ce scot pe gur .
- A, e un tip ok.
- Doar ok? Mijind ochii c tre ea.
- Da, adic nu crede dup ambalaj. Dac vrei,te pot ajuta s -l cunoşti.
Nici nu apucasem s îi raspunde replicii de mai devreme, c un sunet a venit dinspre telefonul meu. M
uit, un num r necunoscut mie mi-a dat un mesaj. Am deschis mesajul: ”Nici m car un mulţumesc.”
Stai.Ceee?”Nici m car un mulţumesc.”? M întorc încruntat spre Maya care tocmai postase pe Instagram o poz cu noi dou .
- Ce e? Ma întreab ea.
Îi arăt telefonul cu acel mesaj şi face ochii mari, atât de mari c am crezut c a v zut o fantom . Întorc
telefonul din faţa ei si încep cu stâng cie s tastez un mesaj: ”Cine eşti şi pentru ce s -ţi mulţumesc?”
Nici m car un minut nu a trecut c am primit un mesaj: ”Pentru fresh-ul de portocale, draga mea.”
Am r mas mut , blocat , pietrificat .Un gol în stomac mi s-a n pustit. M uit la prietena mea si a mijit
ochii spre mine.
- De unde are num rul meu? Simţind cum tot sângele fierbe în corpul meu.
- Stai s recapitul m.
O întrerup ridicând un deget.- Ce s recapitul m? Simţind cum respiraţia mea se accelera din ce în ce mai tare. Am fost la Bucks, am
comandat şi am pl tit.Şi ne-am săgetat cu priviri ciudate i câteva zâmbete, continu conştiinţa mea.
Am r mas t cute amândou pentru câteva minute, iar apoi mi-am luat inima-n dinţi si am scris al doilea
mesaj: ”Jessica Mayer, încântat , dar tu?”
Nici m car nu mai aveam pretenţii sa-mi r spund . Eram atât de terifiat de mesaj, i-auzi ,,Nici m car
un mulţumesc.”, dar cine se crede? Buricul p mântului?
Telefonul m-a anunţat c mai primisem un mesaj: ”Rafael. Rafael Castelano.”
- BINGO! Strig c tre Maya şi ridic pumnul în sus în semn de victorie.
- Ce e? Ce s-a mai întâmplat? Uimirea se citea pe faţa ei frumoas cu tr saturile mamei ei şi cu ochii de o
culoare verde spre albastru.
- Ştiam eu, am v zut bine. Îl cheam Rafael.
Ce nume frumos, Castelano. Ce nume o mai fi şi ăsta? Vocea a doua nu m mai l sa în pace.
A început sa râd tare, atât de tare încât s-a l sat pe spate şi a v rsat lichidul maro pe noii ei jeanşi de la
Kenvelo.
- La naiba! Înjura ea încet, crezând c nu o aud.
Am început s scot un chiţ it din cauza întâmpl rii.
- Nu mai sta ca o fraier şi d -mi serveţelele umede de la tine din geant .
Am c utat serveţelele i i le-am înmânat. S-a şters pe jeanşi şi am pornit spre cas . Am luat-o la pas.
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Da, noi eram prietene înc de la gr diniţ . Mama ei murise cu 3 ani dup intrarea Mayei în general din cauza unui accident în buc t rie, când g tea.
Alunecase pe jos, iar cuţitul i-a str puns stomacul. Da, ştiu, groznic.Dac mama mea ar p ţi ceva nu
ştiu cum m-aş descurca sau cum aş reacţiona.
Ajunse acas , tat l ei o aştepta în sufrageria noastr , pe canapeaua din piele de culoare maro şi vorbea
cu tat l meu. Niciunul din ei nu obervaser c noi am ajuns, dar am prins câteva replici din discuţia lor. Nu
ştiu cum să îi spun Mayei, dar trebuie să facem asta.
Noi ce am pierdut? Sa fac ce? M uit nedumerit spre ea, iar ochii ei avertizau o furtun de lacrimi.
- Va înţelege, la fel şi Jessica, sunt mari amândou . Va fi greu pentru ele.
- Stai, ce?? I-am şters repede lacrimile Mayei.
- Îmi este aşa fric de reacţia ei, crede-m , Ben.
Gata, discuţia trebuie s înceteze. Am ieşit pe uş încet, apoi am intrat din nou înauntru, ca şi cum
atunci am fi ajuns.
- Te cred Tom. A fost ultima replic a tat lui meu.
- Bun tat , spuse Maya cu un glas r guşit.
- Bun seara, Tom, spun eu cu un zâmbet atât de fals c şi o pisic şi-ar fi dat seama.
- Bun fetelor, spun ei la unison.
- Hai s mergem, draga mea.
Din nou o lacrim se anunţa în ochii Mayei, dar şi-a şters-o repede f r s o vad cineva. Nu ştiam ce
se petrece. Am luat-o în braţe, am pupat-o pe frunte şi a p rasit înc perea împreun cu tat l ei. Erau atatea
întreb ri în mintea mea dezordonat . Dac pleac de lâng mine? Dac o p r seşte şi tat l ei? Dac nu o
mai las s fie prietena mea? Îi fac r u şi nu ştiu eu? Atâtea întreb ri f r r spunsuri.Toate astea le gândeam în patul meu mare, cu capul în pern şi acoperit pân peste cap cu cea mai pufoas p tur de culoarea
cerului.Era o linişte deplin în camer .Mi-am scos capul de sub p tur , îmi simţeam obrajii calzi, apoi miam dat seama c plânsesem.Am şters ultimele lacrimi r mase pe obraji cu stâng cie. M-am ridicat în şezut
din cauza insomniilor. M-am pus pe marginea patului i m-am uitat înspre cer. Luna era singura lumin
care p trundea în camera mea.În momentul concentr rii mele spre cer, telefonul a vibrat lâng mâna mea.
Un mesaj de la…Rafael. Tind s cred c era ora 3 noaptea: ”Ochii aceia m-au fermecat. Nu simt des asta,
dar simt c arde ceva în mine.” Nu înţelegeam ultima fraz . St team ca o nebun încruntat la telefon. Lam pus înapoi pe pat i m-am l sat pe spate şi f ceam planuri pe mâine pân am adormit.
Sâmb t , ora 10:30, alarma îmi sun de parc ar fi sfârşitul lumii. Razele soarelui îmi mângaiau pielea,
iar ochii s-au deschis atât de încet crezând c au trecut 10 ani. Ast zi Maya pleac la bunici, deci voi duce
singur la cap t planul.
Ca în fiecare dimineaţ merg la Bucks pentru micul meu dejun. M-a dus tata, fiind în trecere prin centru. Am intrat în cafenea; spre norocul meu nu era coad . Tipul de ieri, Rafael, era şi azi la munc . Ajuns
în faţa barului,nici nu apucasem s spun ceva pentru ca el mi-a luat-o înainte.
- Bun dimineaţa, Jessica. Schiţ un mic zâmbet.
- Bun , Castelano.
Îmi comandasem, ca de fiecare dat , un croissant şi o cafea. Aşa-zisul Rafael avea p rul aranjat şi pe
faţa lui sculpat se aşeza o gropiţ în obrazul drept. Stai cuminte Jess, nu face vreo prostie!! Conştiinţa mea
ţipa la mine. Mi-am luat comanda si m-am făcut comodă la o masă, căutând pe telefon diferite reţete deoarece în seara asta g team eu. G titul e o alt pasiune de-a mea.Eram atât de concentrat , încât un val de
parfum b rb tesc dulce, am insiprat cu putere. În faţa mea st tea o siluet bine lucrat . M-am uitat de la
picioare în sus. Persoana respectiv purta o pereche de adidaşi negri Nike, jeanşi de un albastru închis, iar
mai în sus un tricou alb, simplu, i pe deasupra un cardigan gri, era… Rafael.
- Bun din nou. Un zâmbet pân la urechi se aşeza pe faţa lui sculpat , iar gropiţa îi apare în obraji. Ochii
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DEBUT

LACRIMA

Sunt o parte din tine
Locuiesc în inima ta,
Uneori sunt rapid i lin ,
Nici nu m po i vedea.
Sunt eu, fac parte din via a ta,
M po i vedea în oglind ,
Ies la suprafa când e ti trist .
De i nu îmi place s -mi fac apari ia,
Durerea m face s ies la suprafa
Sunt eu, lacrima ce- i alunec pe fa ...
E ti pas rea mea
Zbori în toate direc iile
Dar la mine de ce nu mai vii?
Inima mea-i prins în colivia ta,
Tu esti singurul care-mi poate deschide u a,
Tu esti jum tatea mea.
Arunc -m între stânci,
Arat -mi iadul,
Orice ai face, nimic nu m poate speria,
Calmul meu depinde de prezen a ta,
Nimic nu e înfrico tor atâta timp cât tu esti de partea mea,
Du-m unde vrei, f -mi ce vrei,
Nu ma voi speria,
Stiu c e mâna ta...

Bordea Adelina
Clasa a XII-a A
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LACUL DE UNGHII
PU IN ISTORIE, PU IN CHIMIE

Lacul de unghii (oja) - accesoriu al femeii moderne, există de mii de ani: prima
compozitie a fost dată de un amestec de semin e, ceară, gelatină, miere de albine, gumă
arabică, albu de ou.
În China antică doar membri familiei regale aveau dreptul să î i pună în valoare
unghiile cu aur i argint; un manuscris Ming din secolul XV consemna culorile folosite
de familia regala ca fiind rosu si negru. Nuanţele de roşu şi roz erau extrase din petalele
florilor – trandafiri pentru culoarea roşie şi orhidee pentru pigmentul roz al lacului.
Procesul de uscare a lacului dura i câte 7 – 8 ore.
De asemenea, în Egipt se foloseau vopsele brun – ro cate create din extracte de
henna sau din pudră de petale de trandafir i orhidee. Culoarea reginelor era ro u,
femeile de rang inferior nu aveau voie să folosească decat nuan e discrete.
Incaşii - „Copiii soarelui” - îşi decorau unghiile cu imagini de acvile.
Până în secolul al XIX-lea, în mai multe culturi, unghiile erau colorate cu uleiuri
sau lustruite cu piele de căprioară. Colorarea unghiilor câştigase teren în rândul
populaţiei de rând şi în Franţa, Anglia, Italia sau Statele Unite.
Lacul de unghii, aşa cum îl ştim astăzi, a fost inventat în anii 1920, odată cu
introducerea nitrocelulozei în componenţa sa. În timpul Primului Război Mondial,
America a ob inut brevete în chimie germane, pe care le-a vândut unor companii
americane, iar Michelle Menard a reu it să creeze o ojă modernă folosind aceea i
nitroceluloză dizolvată în solvent care era folosită pentru ma ini (cu altă concentra ie) i
care avea timpul de uscare de 4 ore.
Prima ojă de unghii marca Revlon a fost scoasă la vânzare în anul 1932.
Compoziția unghiei
• o cheratină dură, denumită scleroproteină
• apă (aproximativ 10 %)
• lipide (colesterol i acizi gra i)
• minerale (în principal, calciu, fier i fosfor).
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Ce con ine oja?
Nitroceluloza se dizolvă în acetat de
etil, un solvent care conferă mirosul
specific; acesta se evaporă gradual la
aplicarea lacului pe unghii, iar
nitroceluloza formează un film.

Acetat de etil

Nitroceluloza
Acidul metacrilic este utilizat in prepararea lacurilor de unghii pentru
a ajuta polimerii acrilici sa adere pe suprafata unghiei.

Acid metacrilic

Toluen: este un solvent care se găse te într-o gamă
largă de produse dedicate îngrijirii unghiilor, precum
lacul de unghii, intăritorii i acetona. Această
substan ă este cea care conferă lacului de unghii
textura omogenă.

Solven i
Acetat de etil

Acetat de butil

Benzofenona – stabilizator de culoare
Pigmenți fotocromici
determina modificarea culorii
sub ac iunea luminii, datorită
izomerizării între două
structuri moleculare prin
absorb ie de radia ie
ultravioletă
Peroxidul de benzoil este un fotoini iator

Toluen

Pigmenți termocromici sensibili
la modificarea temperaturii (prin
transfer de atomi de hidrogen),
conduc la modificarea culorii.

Ră inile polimerice ajută la aderarea lacului pe
suprafa a

Plastifianții (dibutilftalatul)
împiedică crăparea lacului,
deci conferă flexibilitate.
Peroxid de benzoil

Acetona
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Culoarea este dată de pigmenți organici – pe bază de carbon; pigmenți anorganici – oxid
de crom (pentru culoarea verde), oxid de fier (pentru ro u, orange), ferocianida ferică (pentru
albastru). Nuan a sidefată se ob ine prin adăugare de dioxid de titan.
Spre deosebire de lacurile pe bază de nitroceluloză, gelul de unghii nu se usucă prin
evaporare, ci doar sub ac iunea radia iilor ultraviolete.
Trenduri în timp:
Decada 1950 – doar roşu a fost culoarea folosită, lacul de unghii fiind asortat cu rujul de buze
Decada 1960 – roşul a fost dat deoparte şi a făcut loc culorilor nude, pastelate.
Decada 1970 – vedete ale cinematografiei precum Goldie Hawn, Mia Farrow au impus moda
unui aspect cât mai natural.
Decada 1980 – se poartă roşul aprins şi fucsia şi, treptat, se ajunge la culori neon.
Decada 1990 – dominată de o singură culoare – Rouge noir / Vamp de la Chanel, care imită
culoarea sângelui uscat.

A a cum bărba ii au început să se penseze sau să- i epileze anumite zone ale corpului, tot mai
mul i sunt cei care acordă o aten ie specială i pentru îngrijirea unghiilor.

andru Mihaela, cls. X C
Coordonator prof. dr. Adina Avacovici
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ZIUA INTERNATIONALA
A RROMILOR
La Congresul Mondial al Rromilor, desf şurat la Londra, în anul 1971, s-a luat
decizia ca ziua de 8 aprilie s devin Ziua Internaţional a Rromilor din întreaga lume.
Tot atunci a fost adoptat, ca imn internaţional al rromilor, cântecul "Gelem, gelem" la
Congresul Mondial al Rromilor din aprilie 1990, Comisia Lingvistic a Uniunii
Internaţionale a Rromilor a oficializat alfabetul internaţional standardizat al limbii
rromani. Limba rromani face parte din grupul indic, ramura indo-ariană a limbilor indoeuropene, fiind similară cu limbi precum punjaba i hindi. În func ie de ara în care s-au
stabilit popula iile de romi, limba vorbită a împrumutat cuvinte din limbile dominante în
regiunile respective.
1972 – Uniunea Interna ional a iganilor devine membr a Consiliului Europei.
1979 – Uniunea Interna ional a iganilor devine membr cu statut consultativ în
cadrul UNESCO
1986 – Uniunea Interna ional a iganilor devine membr a UNICEF
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Ziua internaţională a romilor se sărbătoreşte în fiecare an
În anul 2002, de 8 aprilie, s-a s rb torit jubileul milenar, reprezentând 1000 de ani de
atestare a rromilor în Europa. Cu acest prilej unic, în numeroase ţ ri de pe toate continentele
s-a desf şurat Ceremonia Râului. Lumân ri aprinse şi flori au fost aruncate pe ape, în
memoria str moşilor rromi care şi-au început, acum un mileniu, drumul c tre Europa, apoi
c tre cele dou Americi şi mai departe. Roata cu spiţe „chakra“ a fost adoptat atunci ca
simbol al etniei romani.
Tot în 1971 a fost adoptat şi steagul internaţional al romilor. Steagul are jum tatea de
jos verde – simbol al câmpurilor înverzite şi jum tatea de sus albastr – simbol al cerului
senin. La mijlocul steagului este o roat , care simbolizeaz soarta şi nomadismul tradiţional,
în relaţie cu spaţiul originar, al Indiei.
Primul document care atest o prezen ig neasc pe p mânt românesc este actul
emis în 1385, de Domnul
rii Române ti Dan I prin care acesta d ruie te Măn stirii
Tismana un domeniu, pe care tr iesc i 40 de s la e de igani robi.

Rudari: C utarea şi prelucrarea aurului, a
lemnului moale şi culesul fructelor de
p dure.

Florari: Comerţul cu flori

Spoitori: Spoirea
(cositorirea) de
vase; cerşitul.

Meseriile
romilor

Fierari: Confecţioarea
de unelte şi obiecte din
fier.

Geambaşi:
Comerţul cu cai

L utari: Muzica

V traşi: Diverse munci pe
lâng curţile boiereşti sau
m n stiri; agricultura.

Inf. Cosmin Pincă
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