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Realizarea României Mari, în 1918, prin unirea 
Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu Vechiul Regat, a fost 
rezultatul acțiunii românilor în conjunctura favorabilă de la 
sfârșitul Primului Război Mondial, când dispăreau de pe harta 
Europei Imperiul Țarist și cel Austro-Ungar. Unirea Basarabiei, 
Bucovinei și Transilvaniei cu România a fost ratificată de către 
regele Ferdinand I prin decretele regale semnate în anul 1918.

Pe plan internațional unirea a fost recunoscută de Marile 
Puteri în cadrul tratatelor de pace semnate în cadrul Conferinței de 
Pace de la Paris din 1919-1920. Tratatul cu Austria a fost semnat la 
Saint-Germain la 10 septembrie 1919 și recunoaște unirea 
Bucovinei cu România. Tratatul de la Neuilly a fost semnat cu 
Bulgaria la 27 noiembrie 1919 și recunoaște dreptul României 
asupra Cadrilaterului, iar Tratatul de la Trianon a fost semnat cu 
Ungaria la 4 iunie 1920 și recunoaște unirea Transilvaniei cu 
România. 

Tratatul de la Trianon a fost semnat de 16 state (inclusiv 
România) care au luptat în Primul Război Mondial de partea 
Antantei, pe de o parte, și de Ungaria ca stat învins, de altă parte. 
Tratatul a fost semnat pentru a stabili granițele Ungariei cu vecinii săi: Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și 
Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), România și Cehoslovacia. Tratatul cuprinde patru părți. Prima 
parte este comună cu a celorlalte tratate încheiate în cadrul Conferinței de Pace de la Paris din 1919-1920 și 
cuprinde Pactul Ligii Națiunilor. Partea a doua stabilește frontierele Ungariei cu statele vecine, inclusiv 
frontiera dintre România și Ungaria. Partea a treia, numită ,,Clauze politice pentru Europa”, prevede o serie 
de clauze privind relația dintre Ungaria și statele vecine, precum și cu privire la protecția minorităților. În 
partea a patra a Tratatului de la Trianon sunt prevederi referitoare la interesele Ungariei în afara Europei. 

Ungaria a considerat acest tratat drept o tragedie, în urma căreia a pierdut o mare parte din teritoriu, 
dar teritoriile pierdute de Ungaria erau locuite, în mare parte, de populații nemaghiare. Pentru a comemora 
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, Ungaria va inaugura pe 4 iunie 2020 un monument pe care 
vor fi trecute peste 12 mii de denumiri ale localităţilor Ungariei istorice, evident și denumiri ale localităților 
din Transilvania.

Cu privire la România, articolul 45 din Tratatul de la Trianon prevede: ,,Ungaria renunță, în ceea ce o 
privește, în favoarea României, la toate drepturile și teritoriile asupra fostei monarhii Austro-Ungare situate 
dincolo de frontierele Ungariei, astfel cum sunt fixate la articolul 27, partea a II-a (Frontierele Ungariei) și 

recunoaște prin prezentul Tratat sau 
prin orice alte Tratate încheiate în 
scopul de a îndeplini prezenta 
încheiere, ca făcând parte din 
România.” , iar articolul 46 prevede: 
,,O comisie compusă din şapte membri, 
din care cinci vor fi numiţi de 
principalele puteri, unul de România şi 
unul de Ungaria, va fixa traseul liniei de 
frontieră.” 

Tratatul de la Trianon are o 
semnif ica ț ie  deosebi tă  pentru  
România. Prin acesta, Marile Puteri 
recunoșteau Unirea Transilvaniei cu 
România așa cum fusese ea stabilită la 
1 Decembrie 1918.

TRATATUL DE LA  TRIANON
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2020  - 100 de ani: Tratatul de la TRIANON

Metamorfoze
Proiect
ERASMUS +

Ascultând
glasul 
trecutului

IoP-> IoT-> IoE
prof. Adriana CĂLUGĂRU



„Viața, acest dar prețios, dumnezeiesc, este adeseori cu adevărat 
numai în mâinile asistentei”  
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O rganizaţ ia  Mondială  a  Sănătăţ i i  
nominalizează anul 2020 ca fiind Anul Asistentului 
Medical și Moașei. Aceste două profesii din 
domeniul sănătății sunt de neprețuit pentru sănătatea 
oamenilor de pretutindeni.

Dar cine este Florence Nightingale?  
Paradoxal, puțini au auzit de ea, deși este considerată 
a fi o adevărată legendă , 
iar în Anglia, chipul ei 
e s t e  i m p r i m a t  p e  
bancnota de 10£.

F l o r e n c e  
Nightingale s-a născut 
în data de 12 mai 1820 
în Italia, din părinți 
britanici, iar numele ei a 
fost inspirat de orașul în 
care a văzut lumina 
zilei. Provenind dintr-o 
familie foarte înstărită, 
ea a avut șansa pe care 
extrem de puține femei 
o aveau  la vremea 
respectivă - anume, 
aceea de a beneficia de o 
educație îngrijită, într-
una dintre cele mai 
prestigioase universități din lume - Cambridge.

În anul 1854, în timpul războiului din 
Crimeea, Florence Nightingale a dat dovadă de o 
extraordinară capacitate de organizare. Condițiile 
din spitalele pentru soldații englezi răniți în Crimeea 
erau cu adevărat jalnice, mai ales în acea situație: 
lipsea îngrijirea medicală de specialitate, iar igiena 
era inexistentă.

Împreună cu echipa sa, aceasta s-a ocupat cu 
maximă rigurozitate de curățenia din spital, 
sterilizarea instrumentarului, procurarea de feșe și 
pansamente din tifon, precum și de alimentația, până 
atunci cu totul improprie, a soldaților. 

Toate aceste măsuri, puse în practică extrem 
de riguros, au condus la reducerea simțitoare a 

mortalității în rândul 
răniților.
       Exemplul ei, a dus 
l a  a d m i t e r e a  
personalului medical 
de sex feminin în 
spitalele armatei, fapt 
care fusese până atunci 
fără precedent. De 
asemenea, Florence 
Nightingale a fost cea 
care a ridicat asistenta 
medicală la rang de 
p r o f e s i e  d e  s i n e  
stătătoare.

  După terminarea 
războiului, Florence 
Nightingale a primit o 
i m p o r t a n t ă  
recompensă financiară 

pentru serviciile aduse și pe care a folosit-o pentru 
continuarea reformei în cadrul spitalelor civile.

Ea și-a dedicat toată viața pentru 
îmbunătățirea permanentă a condițiilor de studiu a 
asistentelor medicale  și a bazei materiale didactice

Cursurile concepute și predate de aceasta au 
fost traduse în unsprezece limbi străine și reprezintă 
și în prezent un material de studiu neprețuit.

BICENTENAR FLORENCE NIGHTINGALE 

,,Cei care au îmbrățişat această profesie sunt chemați să aline 
suferințele, să ofere sprijin, să ajute indivizii să se ocupe de propria 
sănătate, să transforme a fi bolnav în a fi sănătos.” 

prof. Smaranda-Anca ŢINTARU
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Tehnologia digitală și multiplele modalități 
ne transformă viața, acasă, la serviciu, în orașul în 
care locuim și chiar perspectiva prin care privim 
lumea. Dar, din acest punct, unde mergem mai 
departe, către ce ne îndreptăm? 

Internetul, una din cele mai importante 
tehnologii ce a reușit să ne influenţeze stilul de viaţă

Iniţial a fost Internetul  oamenilor – Internet 
of People (IoP), cu toate datele, imaginile, 
înregistrările video, jocurile, cărţile și produsele on-
line, pe care le putem accesa oricând și de aproape 
oriunde. Dinamica schimbărilor a dus însă Internetul 
la un nou nivel, noul Internet nerezumându-se doar 
în a conecta oamenii, ci și lucrurile. Acest Internet al 
lucrurilor – Internet of Things (IoT) este capabil să 
conecteze toate dispozitivele inteligente cu scopul 
de a fi monitorizate și controlate de la distanţă. 
Astăzi, avem un Internet al tuturor lucrurilor – 
Internet of Everything (IoE) – care să conecteze 
dispozitive, oameni, procese și date într-un tot 
unitar, pentru a ne asista viaţa de zi cu zi.

IoP (Internet of People tradus în română ca 
Internetul oamenilor) a început încă din anii 1960 la 
cererea US DoD (US Department of Defence - 
Ministerul Apărării Naționale al Statelor Unite) din 
necesitatea unei rețele (de date) care ar putea 
supraviețui în orice condiții. În 1985, TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - 
suita de protocoale a fost cedată exploatării 
comerciale. În 1991 Tim Berners-Lee a realizat la 
CERN, HTTP (HyperText Transfer Protocol), 
HTML (HyperText Markup Language), primul 
browser web denumit „World Wide Web”, primul 
software de tip server HTTP (Httpd CERN), primul 
website și web server, info.cern.ch. Astăzi WWW 
cuprinde numeroasele servicii și aplicații 
informatice. Alte servicii sunt de exemplu: afișarea 
de informații cu formă de text, imagini și sunete, 
poșta electronică, chat, aplicații video, posturi de 
radio și televiziune prin Internet, e-commerce, 
sondaje de opinie, răspândirea știrilor prin metode 
RSS, toate genurile de grafică și muzică.

IoT  (Internet of Things tradus în română ca 
Internetul lucrurilor), se referă la miliardele de 
device-uri existente în întreaga lume, care sunt 
conectate la Internet, colectând și schimbând date.

.  De la periuțe de dinți la utilaje, dispozitivele 
comerciale și industriale sunt dotate cu chip-uri prin 
intermediul cărora colectează și comunică diferite 
informații. Termenul „Internet of Things - Internetul 
lucrurilor” a fost utilizat prima dată de Kevin Ashton 
într-o prezentare din anul 1999. În anul 2012, RAND 
Europe într-un raport de cercetare al Comisiei 
Europene evidenţiază că: „Internetul lucrurilor este 
o dezvoltare a Internetului realizată prin crearea unei 
reţele universale de obiecte fizice conectate capabile 
să se auto-organizeze, identificabile şi adresabile 
care permit dezvoltarea de aplicaţii în şi între 
sectoare verticale cheie prin utilizarea de chip-uri, 
senzori şi elemente de acţionare încorporaţi şi prin 
miniaturizare cu cost scăzut”. 

IoE (Internet of everything tradus în română 
ca Internetul tuturor lucrurilor) a fost introdus de 
către CISCO Inc. în 2013. GARTNER Reports a 
inclus IoE ca fiind una din cele mai importante 
tendinţe în anul 2015. IoE extinde gradul de 
interconectivitate și adaugă oameni, procese și date. 
Câteva exemple ar putea fi: un automobil, dar atât de 
inteligent încât să poată să „știe” când te apropii de 
mașină și care să se deschidă automat, fără ca tu să 
mai faci ceva.  Interesant este că mașina va ști că ești 
tu și nu altcineva. Sau cum ar fi un ceas atât de 
inteligent care să înregistreze temperatura corpului 
tău și, în funcție de asta, să oprească sau să deschidă 
aparatul de aer condiționat sau centrala termică.

Conform unui studiu efectuat de RAND 
Europe, potenţialul economic global anual al 
Internetului tuturor lucrurilor în toate sectoarele 
vizate variază de la 1,4 trilioane $ (aproximativ 1,09 
trilioane €) în anul 2015 la 14,4 trilioane $ 
(aproximativ 11,2 trilioane €) în anul 2020, adică 
aproximativ, PIB-ul Uniunii Europene.

Deşi rezolvă probleme care au afectat 
afacerile timp de zeci de ani, dacă nu chiar secole, va 
crea, însă, dileme procedurale şi etice complet noi. 
Temerile cu privire la confidenţialitatea datelor 
personale, securitatea cibernetică, precum şi 
proprietatea şi responsabilitatea asupra produselor 
vor creşte odată cu dezvoltarea de noi aplicaţii 
specifice Internetului lucrurilor. Organizaţiile 
economice trebuie să pună în aplicare strategii care 
să răspundă numeroaselor riscuri asociate.

IoP  ->  IoT  ->  IoE

Traduction: prof. Paula PETREA

PLa réflexion de Hamlet sur la mort: «Si une 
chose se passe maintenant, elle ne se passera pas une 
autre fois!»

La force de celui qui est vraiment puissant se 
manifeste de la façon suivante: savoir qu’on est à 
même de détruire quelqu’un, ne pas le faire, et que 
celui-là ne le sache point!

Le sousconscient est plus ancien et on lui doit 
nos grandes intuitions, mais…. ce n’est que le 
conscient, l’intelligence lucide plus précisément, qui 
puisse reconnaître le mérite des grandes intuitions…

Plusieurs vérités planent sur tous ceux que tu 
vois ici: L’une est celle qu’il dit, l’autre est celle que 
les autres connaissent à propos de lui. Et il y a une 
vérité que ne connaît personne, mais qui se dévoilera 
trop tard, lorsqu’il ne comptera plus.

La curiosité est la dernière à nous quitter, on 
pourrait même dire qu’elle ne nous quitte point, elle 
nous accompagne jusqu’au moment ultime de la vie, 
c’est alors qu’on est curieux de voir: eh, comment 
meurt-on…?! Qu’est-ce qui se passe, il faut 
absolument le voir, est-il vrai, est-ce qu’on meurt?! 

Mourir en sentant qu’avec soi les idées meurent 
aussi, voilà une rupture entre l’existence et 
l’essence, rupture que les martyrs des deux 
millénaires de notre ère n’ont pas connue.

Il ne faut pas tout consommer en un seul jour! Ni 
même en une seule vie! Qu’importe si une vie ne 
s’accomplit pas? Il y aura une autre à s’accomplir, 
après la tienne.

La vie est une fumée, mais il faut lutter contre 
elle et vaincre et, surtout, garder sa conscience 
immaculée à travers cette lutte.

La solitude anéantit des certitudes profondes, 
jaillies de la présence des autres, devant lesquels on 
est contraint de braver, mené par un désir obscur 
d’éveiller en eux le doute, quoiqu’on sache que cela 
ne nous sert à rien…

Lorsqu’on n’aime plus, on peut voir apparaître la 
répulsion, la nausée à l’égard d’un homme qui ne 
nous plaît plus, mais cela ne veut pas dire que ces 
réactions n’ont pas existé depuis toujours. Il existe 
maintenant, indéniablement, oui, un homme pur, un 
individu qui fait bravoure de sa pureté spirituelle, qui 
ne projette pas ses sentiments actuels sur ceux qu’il a 
ressentis une autre fois.

Si l’homme consacrait à la mort au moins une 
minute par jour de réflexion, les conflits auxquels il 

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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 participerait auraient une moindre importance et les 
pires solutions l’effrayeraient moins, il serait de 
toute façon plus audacieux et il se réjouirait 
davantage du fait qu’il existe. On est voué 
malheureusement à ne pas pouvoir concevoir en 
nous-mêmes qu’on puisse mourir un jour, c’est-à-
dire sentir que tout est fini, car de cette manière on 
sait très bien qu’un jour il nous faudra périr. Et alors 
on pense: ce jour sera un beau jour, pas maintenant, 
et jusqu’alors… il y a encore beaucoup de temps! Et 
on continue en prisonniers de notre force vitale à 
augmenter démésurément, par le biais d’une secrète 
et puissante loupe, des gestes et des mots qui nous 
rapetissent l’âme.

Tout est, en général, provisoire, le bien comme  
comme le mal, la santé comme la maladie, et cela 
jusqu’au moment de mourir, où tout devient 
définitif.

Lorsqu’on est muet, on réflechit davantage et on 
est plus intelligent que les autres, n’ayant pas la 
possibilité de dire des bêtises! 

On est tous redevables d’une mort!
Il y a certaines circonstances où rien n’est plus 

éloquent et plus inquiétant que partir sans laisser 
d’adresse, devenir incontrôlable et imprévisible, 
tout en feignant l’exaspération, préexistente 
d’ailleurs dans son for intérieur.

Le savoir de rester soi-même dans des 
circonstances qui nous dépassent s’acquiert.

On juge les gens pas seulement à travers ce qu’ils 
pensent, ni même à travers les sentiments qui les 
dominent, mais sous le jour des interférences avec 
notre vie auxquelles le sort les a soumis à vivre.

L’amour pour une femme ne nous fortifie guère, 
au contraire, associé au temps, il nous bouffe le 
soleil.

La mort est l’une des choses sur lesquelles on ne 
doit pas poser des questions, pour ne pas devoir  être 
questionné au même sujet.

Y a-t-il eu quelqu’un au monde qui m’ait 
demandé si je voulais naître? Et alors, pour quelle 
raison me demanderais-je quand je vais partir?!
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LA VIE EST-ELLE ÉPHÉMÈRE ?
 Citations du roman Le plus aimé des mortels de MARIN  PREDA  
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Ruslana CABURGAN
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Sunt prinsă, paralizată mortal
Într-o pânză rece de metal.
E ceață, nu pot vedea clar,
Tristețea mă silește iar.

Și lacrimi curg involuntar
Le-ascund cu zâmbet artificial,
Sunt eu, nu-i virus temporar
Singurătate-n sânge... e letal.

E pânză rece de metal, 
Prea multe fațărnicii, prea teatral.
Labirint de tristețe la nivel global
Boala singurătății nu are hotar.

Nu te mai caut, dar te mai aștept,
Îmi curgi prin vene, îmi bați în piept
Tu ești drogul, eu dependentul în metamorfoză 
Regret că te-am consumat cu supradoză.

Nu sunt eu, nu sunt șaptezeci la sută apă 
Sunt o mare moartă, de sentimente seacă 
Sunt o sută procente alcătuită din tine
Fără noi doi nu mai văd sensul zilei de mâine.

Nu te mai caut, dar te mai aștept 
Te-am făcut biserică și eu al ei adept,
Te-am zeificat și ție m-am supus,
Te-am pierdut, dar te mai port în mine ascuns.

PÂNZĂ DE METAL 

 prof. Loredana PAMFILE

Ce ne facem cu tinerii ? 
„În situaţii care pe mine mă emoţionează până la 
lacrimi, ei rămân indiferenţi sau ironici. Nu pun la 
inimă, nu fac caz, nu o iau în tragic. Refuză să se 
implice într-un sentiment”. 

(Cristian Tudor Popescu)
Cel mai bine spune asta o vorbă de-a lor, gen, 

pusă la capătul propoziţiei: „Da, şi Adi a zis ceva, te 
iubesc - gen„,. „Carla e vreau să mă sinucid - gen”, 
„Nu vrea să meargă cu mine la mare - gen”. „A 
murit mama - gen”.

De unde a apărut această vorbă și ce le oferă 
celor care o folosesc? Am putea crede că tinerii și-au 
însușit-o pe parcursul existenței lor sociale, într-un 
joc al explicațiilor pe care le dau atunci când 
vorbesc, gen însemnând știi/ adică. Acest argou 
social nu face altceva decât să le dea tinerilor 
senzația de actualitate și de adaptare la trend, însă 
tristețea are valoare dublă: ei nu realizează 
adevăratul sens al cuvântului, deci sunt robotizați, 
sclavi ai unui mecanism, ai uniformizării și partea a 
doua privește lipsa de implicare a cuvintelor și  
ocolirea sensului a ceea ce vor să exprime. Ei nu 
realizează, sub nicio formă, semantica discursului 
lor, aglomerându-l, lăsând deoparte ceea ce vor să 
expună și punând cu grijă cuvântul gen . El ocupă loc 
esențial în structura enunțului. 

Epic. Altă vorbă adoptată de tineri.  Ai văzut 
ultimul Harry Potter? Nu. Cum e? Băi, epic. Cum a 
fost în Vamă aseară? Epic. A luat-o de-acasă după 
ce s-a bătut cu taică-su şi pe urmă s-au dus în club T. 
Epic.

Folosirea acestui cuvânt este evidentă nu 
doar în spațiul tinerilor, ci și în cel al reclamelor Tv și 
al ziarelor. Este un cuvânt preluat din engleză într-un 
fel urechist, după cum opinează Radu Paraschivescu 
în emisiunea sa, Pastila de limbă. În engleză 
cuvântul poate fi și substantiv și adjectiv și poate 
însemna ca adjectiv formidabil, măreț, epopeic, 
grandios. În limba română epic trimite  la epopee, 
adică un „poem epic de mari dimensiuni în versuri, 
în care se povestesc fapte eroice, legendare sau 
istorice, dominate adeseori de personaje 
extraordinare sau supranaturale”. Tot în limba 
română „epic” ca adjectiv înseamnă „care exprimă, 
sub forma unei naraţiuni, idei, sentimente sau 
acţiuni ale eroilor unor întâmplări reale sau

 imaginare”. 
Radu Paraschivescu conchide pe un ton 

nostalgic și conștient cum că astăzi, „epic” se aude 
şi se vede peste tot: şi la crâşma din sat, şi la 
emisiunile despre filme de succes, şi în comentariile 
sau în ştirile sportive şi în discuţiile obişnuite despre 
una şi alta, şi în politică, şi în astronomie, şi în arta 
culinară. Cuvântul „epic” a devenit un 
pretutindenar nepoftit. Semifinala de la Melbourne 
dintre Simona Halep şi Angelique Kerber a fost 
epică, spre a nu mai vorbi de finala cu Caroline 
Wozniacki, descrisă ca „superpică”, fiindcă şi 
bazaconiile au forme augmentative. Epic este folosit 
des și de tinerii noștri și ca să le găsim o scuză, am 
putea aprecia tonul grav și înalt  folosit de ei atunci 
când exprimă cuvântul epic, subliniind prin asta 
importanța evenimentului despre care vorbesc.
 
Bibliografie
1.  Cristian Tudor Popescu, Te iubesc – gen. Epic…, 
ziarul Gândul, 2019.
2.  Radu Paraschivescu, Pastila de limbă, Cuvinte 
anapoda, Digi 24, 2019

LIMBAJ STRADAL . ADOLESCENȚA ȘI ARGOURILE
 

SUPRADOZĂ DE TINE

Ruslana CABURGAN
prof. coord. Vasilica TEMELIE
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prof. Paula PETREA

În data de 2 noiembrie a.c., un 
grup eminescian  cu afinităţi literare 
a participat la excursia tematică ,,Pe 
drumuri de munte“, ca activitate 
integrantă a proiectului educațional 
Spiritualitate și tradiție la români. 

Elevii, alături de profesorii 
lor, dar și de bibliotecarul și inginerul 
de sistem ai școlii, au făcut o 
incursiune în universul monahal, 
prin vizitarea Mănăstirilor Văratic și 
Agapia, a Centrului Cultural 
Spiritual Văratec, mormântul poetei 
Veronica  Micle ,  d in  cadrul  
complexului muzeal Văratic, a 
Muzeului Vivant din Agapia.  Au 
pășit atent pe urmele lui Eminescu, 
vizitând rezervațiile naturale Codri 
de aramă și Pădurea de argint. 
Momentele de comuniune fraternă în 
rugăciune au alternat cu reculegerea, descoperirea 
ghidată a comorilor artistice, literare sau chiar 
artizanale a fost însoțită firesc de recitarea unor 
poeme emblematice din creația poetului nepereche 
și a muzei sale, Veronica Micle.

Astfel, elementele de geografie, etnografie, 
istorie, literatură și chiar ecologie au fost valorizate 
rând pe rând, explicit sau implicit. Anunțarea 
concursului de fotografie-peisaj, ca și a celui de 
eseuri, a constituit un  argument suficient de 

important pentru elevii dornici să-și 
exprime impresiile de călătorie în 
modul cel mai plastic posibil.   

Calmul, armonia și cromatica 
uimitoare întâlnite la fiecare pas, de 
la mormântul Veronicăi până la 
Pădurea de argint, ne-au fost prilej 
de înălțare în gând și simțire, în 
pofida temperaturii neprielnice. 

Primirea caldă în aceste 
lăcașuri de cult a fost un imbold spre 
recunoștință nelimitată adusă 
Bunului Dumnezeu pentru o zi 
extraordinară: una de ascultare a 
dangătului mut de clopot și de 
exercițiu al tăcerii.

ASCULTÂND GLASUL TRECUTULUI
 

Este o zi de sărbătoare
Cu mireasmă și splendoare
Peste tot e armonie
Cântece și bucurie.

Toată lumea se adună 
La horă  și voie bună
E miros de cozonaci, 
Plăcinte și mulți colaci.

Brazii noi îi decorăm
Și frumos ne îmbrăcăm
Să plecăm la colindat
Din casă fin casă neîncetat.

Stau copacii aplecați
Cu omăt sunt încărcati
La cerul alb noi ne uităm
Și de iarnă ne minunăm. 

În jurul pomului ne așezăm
Pe Moș Crăciun să-l așteptăm 
Cu fursecuri și un pahar de lapte
Să ne aducă daruri pe neașteptate.

Multe sunt poeziile pe care
Noi le citim cu-nflăcărare
De-ar fi s-alegem pe-ndelete
Este poetul nepereche.

Luceafărul de sus, precum se știe,
El îl coboară grațios în poezie
In versuri ne tot spune-ntruna
Cum sa îndrăgim și să iubim natura.

S-a dăruit cu sufletul și pasiunea
Fiind iubit de toată lumea
Ne bucurăm acum de toată armonia
Dar mai mult... că s-a născut în România.

CLIPE DE IARNĂ
 

Theofani VASILEIOU
prof.coord.  Andreea ŞUHAN

EMINESCU
 

Ioana SIDOREAC
prof.coord.  Andreea ŞUHAN
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prof. Lucia-Diana VRĂCIOIU

1. Le sujet que nous mettrons en discussion en 
cet article se trouve à la confluence de plusieurs 
sciences: pédagogie, didactique, linguistique et des 
sciences de la communication. Le problème abordé 
est celui du rôle du document authentique audio-
visuel en classe de FLE et sa mise en œuvre dans la 
formation de la compétence d'interaction verbale 
pour les apprenants du niveau lycée. 
2. En grandes lignes, nous considérons que si  
nous utilisons des documents authentiques audio-
visuels pendant la classe de FLE, nous déterminons 
une augmentation significative du niveau des 
compétences linguistiques des élèves.

a. Avant de nous occuper du rôle du 
document authentique dans l'interaction verbale en 
classe de FLE (niveau moyen), nous jetons un clin 
d'œil à réviser les défis actuels lancés par processus 
d'enseignement. Pour cela faire, nous avons identifié 
le contexte éducationnel au niveau national et 
européen, nous avons passé en revue les ressources 
législatifs qui régissent toute activité didactique en 
matière de langue française étrangère, les 
particularités du système d'enseignement en 
Roumanie, les implications du processus 
d'enseignement avec toutes ses micro-composantes. 
A ce point, nous avons saisi ses fonctions, et nous 
nous sommes rendu compte de l'interactivité de la 
relation enseignement – apprentissage – évaluation. 
Tous ces renseignements nous permettent 
d'esquisser, appliquer, fournir et accomplir une 
formation qui parvienne à ses fins. En effet, c'est ici 
qu'on trouve la clé pour aller plus loin, car toutes ces 
composantes rendent la performativité du discours 
didactique. En arrivant à ce point, à partir des études 
et des modèles fournis par les spécialistes du 
domaine, mis en rapport avec la réalité de 
l'accomplissement de l'acte didactique par son 
discours – son organisation transphrastique, sa 
double orientation, le contexte, sa prise en charge, 
son intentionnalité, son interactivité, nous sommes 
arrivés à l'idée que le discours didactique est une 
forme d'action destinée à produire des modifications 
dans les comportements observables - tantôt pour les 
apprenants (la formation des compétences 
linguistiques, sociales, pragmatiques, etc.), tantôt 
pour les enseignants (le développement continu de 
leurs compétences professionnelles, sociales, 
pragmatiques etc.). 

b. Une fois ces repères établies, nous nous 
sommes proposé de traiter le concept de «document 
authentique» par rapport à la didactique du FLE. En 
parcourant nombre d'études concernant les notions 
«texte», «discours»,  «authenticité», et en a.
révisant la typologie des documents authentiques, en 
les utilisant constamment en classe de FLE, nous 
considérons qu'à partir de la multitude des 
ressources disponibles, en valorisant les attributs des 
documents authentiques, on a augmenté de manière 
exponentielle les possibilités d'atteindre les finalités 
proposées au niveau éducationnel - former les 
compétences linguistiques des élèves conformément 
aux descripteurs prévus. 

c. Mais, de notre point de vue, ce n'est pas 
rassurant à la définitive pour l'évolution positive des 
compétences des élèves surtout tenant compte de 
leurs particularités psychologiques et de leur 
prochaine domaine de spécialisation. En plus, l'élève 
de nos jours, tout comme son enseignant, vit à 
l'époque de l'interaction et il interagit à tous les 
niveaux pour s'adapter à la dynamique sociale d'où il 
provient: famille, entourage, communauté, progrès 
technique, profession. Afin de faire face à ces défis 
quotidiens, on doit se et le former de sorte que tantôt 
le professeur comme l'élève devienne disponible, 
curieux, créatif, intéressé, capable de résoudre toute 
impasse, impliqué de manière directe dans tous les 
aspects de la vie quotidienne.

3.    Le pouvoir de transformer et de modifier 
les comportements par le discours, dans notre cas – 
le discours didactique en classe de FLE, a été l'un des 
premiers volets de ce que l'on considère aujourd'hui - 
sciences de la communication. Mais pourtant, à part 
le discours,  il y a d'autres manières qui peuvent 
déterminer faire des modifications ou même adopter 
un autre comportement: l'authentique ancré dans le 
réel (je-ici-maintenant), l'audio visuel, le non-
verbal. On croit que, dans l'avenir, les ressources 
didactiques à partir du  niveau lycée vers le niveau 
universitaire et même postuniversitaire, seront 
remplacés par des medias actuels, qui s'avèrent 
susceptibles d'entrainer de la même manière tantôt 
l'enseignant, comme l'apprenant. 

L'AUDIOVISUEL EN CLASSE DE FLE

Coordonator de proiect, dir. adj. 
prof. Ana-Maria ANDRIOAIE

În perioada septembrie 2019 - august 2021, 
Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău implementează 
parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul Together 
Europe Achieves More in School Success”. 
Proiectul își propune îmbunătățirea rezultatelor 
școlare ale elevilor Colegiului Mihai Eminescu  
Bacău, în special la nivelul disciplinelor: limba și 
literatura română, limba engleză, matematică, fizică, 
chimie și biologie, evitarea abandonului școlar al 
elevilor  Colegiului „Mihai Eminescu”, dar și 
îmbunătățirea competențelor de gândire creativă a 
elevilor școlii noastre. 

Partenerii sunt: Staatliche Regelschule 
Friedrich Solle  din Zeulenroda-Triebes, 

Germania, în calitate de coordinator, Agrupamento 
de Escolas de Anadia din Portugalia, Istituto 
Comprensivo Vincenzo Mennella  din Lacco 
Ameno din Italia și Zespol Szkol nr 2 w Rybniku - II 
Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami 
Dwujezycznymi i Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
din Polonia.

Valoarea totală a finanțării europene, primite 
prin intermediul Agenției Naționale pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale este de 28848 de euro.

Pe parcursul celor doi ani de implementare a 
parteneriatului strategic, se vor aplica metode de 
îmbunătățire a procesului de predare-învățare-
evaluare la nivelul disciplinelor: limba și literatura 
română, limba engleză, matematică, fizică, chimie și 
biologie. Până în februarie 2020, la nivelul fiecărei 
instituții partenere se vor aplica teste comune de 
competență, care vor evalua competențele de scriere 
și citire ale elevilor în limba maternă, limba engleză, 
matematică și științe. 

„

„ ”

„ ”

„ ”

În urma interpretării acestor teste comune de 
competență, fiecare instituție parteneră va realiza o 
analiză S.W.O.T. proprie, pe fiecare disciplină în 
parte, în urma căreia va identifica competențele în 
care elevii excelează, cât și cele care necesită 
intervenții. Această radiografie va permite fiecărei 
instituții partenere să aleagă modele de bune 
practici, pe fiecare competență individuală, de la 
instituțiile care au înregistrat rezultate mai bune în 
domeniul respectiv. Astfel, cooperarea europeană 
ulterioară va implica un schimb de practici între 
instituțiile partenere, pentru a-și îmbunătăți propriile 
rezultate școlare.

Elevii din echipa de implementare  vor avea 
un rol important în derularea proiectului. Ei vor 
asista la ore în timpul mobilităților transnaționale și 
vor crea un parteneriat cu profesorii în vederea 
identificării celor mai adecvate metode pentru a fi 
utilizate la clasă. La nivelul Colegiului „Mihai 
Eminescu” Bacău, elevii care vor implementa 
parteneriatul Erasmus+ sunt: Antuca Sarah-Daria, 
Bogdan Vlăduț-Ioan, Borșan Andrei-Ștefan, 
Butnaru Raimond-Eduard, Cimpoeșu Cezar-Mihai, 
Ciobanu Vlad-Iulian, Cîndea Andrei, Crisiarcu 
Vlad-Nicușor, Damian Paul-Vasile, Docan Gabriel-
Flavius-Octavian, Grădinariu Radu-Gabriel, Luca 
Lavinia-Maria, Manea Florian-Cosmin, Marinescu 
Cosmin-Florin, Paiu Robertino-Florinel, Perju Paul, 
Tomescu Mihaela, Țambriș Paul-Cosmin, Urse 
Claudiu și Vâja Adrian.

Produsul final al cooperării la nivel european 
va fi o carte electronică cuprinzând metode de 
îmbunătățire a rezultatelor școlare ale elevilor.

LA COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂU
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În perioada 26 noiembrie-2 decembrie 2019, 
în cadrul Parteneriatului Strategic Erasmus+ 
Together Europe Achieves More in School 

Success”, a avut loc activitatea de învățare, predare 
și formare, găzduită de către Agrupamento de 
Escolas de Anadia, Portugalia. Delegația Colegiului 
„Mihai Eminescu” Bacău a fost compusă din: 
coordonatorul de proiect, dir. adj. prof. Andrioaie 
Ana-Maria, prof. Lungu Diana și prof. Ursachi 
Alina-Mihaela. 

Pe lângă vizitarea școlii și primirea oficială 
din partea primarului localității Anadia, gazdele au 
oferit o gamă largă de ateliere de lucru. Primul atelier 
a fost găzduit de către profesorul universitar João 
Leal și a ilustrat modul în care aplicația PLICKERS 
poate fi utilizată pentru a îmbunătăți activitatea 
didactică. Al doilea atelier de lucru, găzduit de către 
prof. David Oliveira și Filipe Moreira, s-a axat pe 
conceptele de realitate virtuală și realitate 
augmentată, precum și pe metode de utilizare 
practică a acestora la clasă în vederea îmbunătățirii 
rezultatelor școlare. Ambasadorul e-Twinning Luis 
Gonçalves a realizat o demonstrație practică a 
platformei de cooperare europeană, în vederea 
derulării proiectului și pe platforma e-Twinning. De 
asemenea, elevii școlii au realizat experimente 
științifice în laboratorul de chimie și au facilitat o 
lecție practică de pictură în laboratorul de artă.

Cea mai importantă parte a activității de 
învățare, predare și formare a constat din stabilirea 
formatului testelor de competențe care vor fi aplicate 
elevilor din cele cinci țări partenere, în vederea 
îmbunătățirii rezultatelor școlare. Aceste teste de 
competențe vizează următoarele discipline: limba 
maternă, limba engleză, matematică și științe. 

Mobilitatea în Portugalia a fost o experiență 
inedită. În primul rând, am apreciat școala gazdă, 
care este pe cât de bine dotată, pe atât de primitoare și 
prietenoasă. De asemenea, am remarcat caracterul 
formativ al procesului educativ și ușurința cu care 
elevii aplică cunoștințele teoretice în practică. Pe 
parcursul celor cinci zile petrecute în școala gazdă, 
am experimentat un sistem educațional care poate fi 
considerat un model de succes și din care avem 
multe de învățat.

„

COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂU ÎN PORTUGALIA
Limba română e ca un triunghi sau ca un cerc 
În care expresivitatea şi figurile de stil 
Îmbrăcăm într-o haină tulpina acestui domeniu 
Care uneori îţi poate crea nostalgie.

Alessia-Georgiana HERCIU

Sub această haină groasă 
Nostalgia m[ apasă 
Expresivitatea-i hoaţă 
Într-un cerc ameţitor 
Caut, număr, socotesc  
Figuri de stil, nu mai găsesc...

Limbajul-e ca o tulpină
Ce s-a pierdut într-o lume haină
Îngrădit în figuri de stil demult uitate,
Triunghiuri de nostalgie și cercuri de expresivitate

Teodora PALADE

O tulpină nostalgică răsare, 
Dintr-un cerc al figurilor de stil, 
Ca o haină de expresivitate 
Dintr-un triunghi verosimil. 

Andreea ŢÂMPU

Haine, figuri de stil,
Formează un cerc nostalgic,
Dintr-o tulpină de expresivitate ,
Și-un triunghi apatic.
        

 Raluca VRÂNCEANU

Acum când cade toamna-n nostalgie,
Şi cu expresivitate se-mbracă-n figuri de stil,
Frunze triunghi cad pe pământul gol,
Formând un cerc amoros din ale sale culori.    

Nicolae-Alexandru DUMITRU

Un mare dor de tine ne apasă, mamă!
Ograda-i mult mai tristă și este păcat.
Un mare dor de tine ne apasă, tată!
Mult prea din timp, îmi pare c-ați plecat.

Mi-e mult prea dor de tine, mamă dragă!
Și lacrima, pe față mi se scurge,
Cuvântul nu-și mai are rost, nici alinare
Și doar dureri înoată, acum, în poezii cu versuri 
tragice.

De ce-au venit acele timpuri în care nu-mi mai 
mângâi părul?
Și-adâncă rătăcire îmi traversează trupul,
Cine-mi va spune gingaș, despre ce-nseamnă dorul?
Și unde, fără tine, zâmbetu-și are rostul?

Nu-mi spune că te voi vedea, din când în când, în 
vise!
Știi că mereu te întrebam: Cum ești? Ce faci?
Acum, spre tine toate porțile-s închise
Nu înțeleg, mămico, de ce taci!

Pașii tăi i-aud şi azi prin curte
Și vocea să-ți aud ce mult aș vrea!
Munții strigă al tău nume, tată!
Mi-e dor de sfatul și privirea ta!

De când v-ați dus cu lacrimi îmi ud somnul
Și tot de-atunci încă v-aștept acasă,
V-așteaptă fata voastră și feciorii,
Te-așteaptă, tată, mica ta frumoasă!

Simt nostalgia cum în piept mă-apasă,
Iar gândul cum mă poartă spre părinți
E-un dor ce nu-l vei înțelege. Nu te lasă.
Oricât ar fi de răi, sa îi iubiți!

Vă rog! Veniți voi iarăși, într-o noapte!
Când s-or deschide florile de tei,
Vreau să mai simt o dată mâna lor pe frunte!
Vreau doar să știu că sunt, din nou, ai mei!

JOC ŞI JOACĂ

Coordonator de proiect, dir. adj. 
prof. Ana-Maria ANDRIOAIE

DOR DE PĂRINȚI

Andreea RĂCHITEANU
prof.coord. Vasilica TEMELIE
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Mi-e iarnă iarăși, 
Și afară, 
Și în suflet. 

Privesc pe geam în depărtare
Cum zăpada se așterne,
Iar al meu suflet simt cum începe să zbiere,
Să strige în disperare 
A lui întreagă durere. 

Mi-e iarnă iarăși în suflet , 
Și în a mea privire, 
Și în a ta privire. 

Ne contemplăm unul pe altul
În ale noastre priviri, 
A ta fiind mai rece decât crivățul, 
Iar din a mea izvorând dalbe ninsori. 

Mi-e iarnă iarăși, 
Și în al meu gând, 
Și în al tău gând. 

Nu ne mai citim, 
Nu ne mai iubim. 
Totul este îngropat în nepăsare, 
În această cruntă tăcere! 

Cu pieptul zdrobit parcă de greutate supraumană
Și fulgere ce-mi înconjoară neputința
Eu stau în genunchi, cu respirația tăiată,
Și-mi las la iveală neputința.
Neînarmat? Sunt.
Epuizat? Sunt.
Voi păși înapoi? În niciun caz.
Am sânge ce-mi clocotește în vene
Și șocuri electrice ce nu-mi dau stare.
M-au făcut cenușă odată,
Dar nu și de această dată,
Nu când am trecut deja prin foc
Și am învățat să ard ca o flacără cerească.
Eu, un biet muritor,
Vreau să îmi las amprenta neînsemnată,
Iar până la ultima-mi bătaie de inimă,
Ultima-mi memorie ce se sfărâmă,
Voi continua să o iau de la capăt
Asemeni unei bande de casetă stricată.

MI-E IARNĂ IARĂȘI 
 

Robertino-Florinel PAIU
prof.coord. Paula PETREA

Lors de la présentation d’un projet individuel 
ayant pour thème de narrer une histoire surprise par 
une photographie, pour la classe de français, j’ai eu 
une drôle d’idée. Voici ce qu’il en a résulté.

Cette photo a été prisé un matin. La nuit 
précédente, moi et mon frère devions rejoindre notre 
groupe de motocyclistes à Paris. Donc nous avons 
pris nos motos et avons commencé à parcourir la 
route. 

Quand nous sommes arrivés devant notre 
bâtiment sombre, nous pouvions entendre de la 
musique rock à l’intérieur. Nous avons arrêté les 
moteurs et sommes entrés par le fond dans la pièce 
où nous parlions habituellement de vols. Nos cinq 
amis étaient assis à une grande table ronde et                  
jouaient au poker. 

Comme prévu, nous allions recevoir des 
informations de Pierre sur le nouveau vol. Pierre 
était notre chef de gang et l’un des criminels les plus 
recherchés à Paris. 

Nous nous sommes assis à la vieille table et 
en avons écouté attentivement tous les détails. Il 
s’agissait de voler des motos d’un garage qui 
appartenait à un ingénieur mécanicien corrompu. 
Nous allions obtenir sept motos que notre chef de 
bande nous avait dit  de transporter à Lyon. Le plan 
était d’arrêter l’électricité dans cette zone-là et, avec 
des jumelles à vision nocturne, nous devrions 
poursuivre notre mission. Nous devions aller vite. 
Mon frère et moi sommes allés sortir le vieux camion 
du sous-sol de notre bâtiment, tandis que les autres 
camarades s’équipaient des gilets pare-balles et des 
armes. 

Une fois arrivés devant le garage, nous avons 
arrêté le tableau électrique et l’action a commencé. 
Les motos ont dû être placées dans le camion, 
pendant que les autres amis s’occupaient des 
gardiens. Alors que des coups de feu s’entendaient, 
mon frère et moi continuions notre travail. Nous 
avions placé toutes les motocyclettes sauf une, 
lorsqu’un gardien a tiré avec son arme dans le 
moteur du camion et dans le dernier caoutchouc de la 
motocyclette qui s’est vite dégonflé, puis il a été 
immobilisé par un de nos amis. J’ai abandonné la 
moto: nous n’en avions que six au total. Nous 
sommes montés dans le camion et nous avons tous 
deux essayé de faire démarrer le moteur, mais nous y 

avons échoué car il était endommagé. 
À la fin, tous les amis sont venus au camion 

prendre chacun une moto, et mon frère et moi avons 
conduit celle qui se trouve sur la photo. C’est ici le 
moment où nous étions toujours en route pour Lyon. 
Notre grande aventure venait de se terminer! 

RACONTER L'HISTOIRE DERRIÈRE LA PHOTO
 (ou mon scénario pour un film d’action) 

Viorica CIOLAN
prof.coord.Vasilica TEMELIE

ÎMPĂCARE ILUZORIE
 

Nicoleta MÎNDRU
prof.coord.Vasilica TEMELIE
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 Adam și Eva, de Bianca Georgiana IACOB

Curioasă cum era, domnița se aproprie blând 
de patul bolnavului și îl întrebă dacă avea nevoie de 
ceva și de starea sa, iar acesta însă nu scoase niciun 
cuvânt, așa că se putea citi tristețea de pe chipul său 
pricăjit, o tristețe molipsitoare. Sora nu voia să fie 
absorbită de acea melancolie severă, dar și-a cules 
sufletul și s-a așezat lângă patul bolnavului. După 
câteva secunde de liniște, speriată de aerul 
fantomatic al camerei tresări curioasă și îi adresă o 
întrebare bolnavului, iar acesta schiță un ușor 
zâmbet, un zâmbet chinuit. Oare ce l-a întrebat? Îi 
ceruse pur și simplu să îi povestească despre viața 
lui, despre tinerețe și despre acel război amoros pe 
care l-a purtat. Zâmbetul acela chinuit parcă voia să 
izbucnească în lacrimi mai mult decât bătrânelul, dar 
totodată acel zâmbet a arătat și un gram de fericire, 
căci cu siguranță domnul acesta avea nevoie de o 
descărcare sufletească. 

Începu a-și mărturisi supărările. ,,Totul 
începuse într-o toamnă destul de târzie, îmi amintesc 
acea zi de parcă ar fi fost ieri: era prima ninsoare, iar 
iarna nici măcar nu venise, eu mă plimbam înghețat 
prin oraș și mă îndreptam spre barul unui prieten 
pentru a-mi încălzi trupul și sufletul cu o băutură 
zdravănă”.

Odaia era albă ca un culcuș de fecioară. 
Apusul își scutura agonia prin două ferestre înalte, 
schițând pe parchet două romburi de lumină 
portocalie care cuprindeau picioarele patului într-o 
îmbrățișare tremurătoare... În ochii surorii mocnea 
înduioșare și nedumerire, căci compătimea pe bietul 
bolnav cu toată pasiunea, mai ales când descoperise 
că e victima unei drame amoroase.” 

 În acea clipă de luciditate, liniștea fu 
întreruptă de o respirație repetată, accelerată. După 
vreo două minute, ochii lui prinseră, în sfârșit, formă 
și o culoare rubinie, strălucitoare, chiar radiantă. A 
privit-o adânc în ochi pe sora medicală care îi 
administra tratamentul în perfuzie. Brusc, a simțit o 
amețeală puternică, care l- a trimis ca într-un carusel 
de amintiri și a închis ochii la loc. A stat așa un timp 
scurt, cât să-și amintească ceva, apoi se uită trist cu 
ochii în tavan. Își întoarse privirea goală spre soră și 
cu nedumerire o întrebă șoptit ce căuta el acolo. Ea l-
a privit ironic și l-a întrebat dacă nu-și amintește ce a 
făcut. El s-a ferit să răspundă, a întors capul spre 
fereastră și văzu cum soarele aluneca lin după 
orizontul conturat. Schițând un zâmbet stângaci, a 
întors privirea în tavanul alb încercând să caute 
răspunsuri în furtuna gândurilor care îl bântuiau de 
ceva timp. A închis ochii din nou; zâmbea în 
continuare și chiar și el se întreba de ce o face. Știa că 
Bianca nu mai e, s-a dus pentru el. Încerca din 
răsputeri să se împace cu acest gând. Nu reușea. Nu-
și dorea să o uite, nu e ușor să-ți uiți o parte din suflet. 
Întoarse din nou capul spre fereastră, încă avea ochii 
închiși, parcă își căuta o rază de soare în toată furtuna 
ce-l mistuia.  

,,

CREAŢIE
 (interpretare a  incipitului din Adam și Eva, de Liviu Rebreanu) 

Viorica CIOLAN
prof.coord.Vasilica TEMELIE

Pierdută, 
În brațele tale. 
Regăsită, 
În iubirea ta. 
Emfatică, 
În lipsa ta. 
Ferice, 
În prezența ta. 
Slăbită, 
Înecându-mă în dor. 
Înflăcărată, 
În amintirile ce le construim. 
Copleșită, 
În emoții în ce mă scufund. 
Extaziată, 
În privirea ta. 
Amețită, 
În ochii tăi căprui. 
Conștientă, 
În timpul efemer,
În iubirea veșnică.

De unde ești? 
De unde ai venit? 
Prima dată când te-am întâlnit, 
Parcă m-am îndrăgostit. 
Am simțit o conexiune între noi 
Un fior rece, 
Dar atât de dulce! 
La început 
Mă simțeam stingheră… 
Până a ta mână m-a atins 
Și mi-ai șoptit :
Vino cu mine! 
Îți voi da flori, iubire și fericire! 
Știam că nu e bine, 
Dar tu ai vorbit așa de frumos cu mine, 
Încât am plecat 
Și a mea lume am traversat. 
Ajunsă în al tău „paradis” 
Mi-am dat seama că m-ai mințit. 
Nu erau nici flori, 
Nici iubire, 
Nici fericire. 
În schimb, 
Am găsit o lume distrusă 
Plină de ură 
Și prinsă parcă într-o strânsură. 
Nu mai știam ce să fac, 
Am vrut să scap, 
Să plec,
Să mă trezesc, 
Să uit, 
Să cred că e un vis. 
Dar tu nu m-ai lăsat, 
M-ai apucat cu a ta „mână” 
Și cu o sărutare mi-ai spus :
Nu, nu vei pleca! 
Tu ești a mea. 
Ori vei rămâne cu mine, 
Ori vei pleca pe vecie! 
Am închis ochii 
Și am așteptat. 
Am simțit cum a ta răsuflare 
Asupra mea s-a revărsat 
Și cum al meu trup mi l-ai evaporat. 

SIMPLE CUVINTE

 Adam și Eva, de Marco MARCELIN

Marianella-Sorina ALEXANDRACHE
prof. coord. Oana Elena LUPU

SĂRUTUL MORȚII 
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Gabriel-Flavius-Octavian DOCAN 
prof. coord. Camelia COJOCARU

„Cei care erau văzuţi dansând erau consideraţi 
 nebuni de către cei care nu auzeau muzica.”

Friedrich Nietzsche

Scrisori simbolice...
[...] Și picură sânge în marea de-un verde 

pierdut al pădurii de arțar și fag, printre care 
instabilitatea mereu neprevăzută a gândurilor 
Divinului, se ascunde ȋn tot ce ne-nconjoară, căci ca 
un atotcunoscător al artei iluzoriului, ştie că cel mai 
bun loc de a ascunde ceva atât de evident este în 
văzul tuturor. Chiar întunecatul mâine și de ne-
uitatul ieri pălesc în văpăile fierbinți ale culorilor de 
pe aripile fluturilor ce se rup de pe ramuri și pică 
astăzi fără vlagă pe drumul pietruit din fața 
conacului.

Scriu, iar cerul îmi traduce fapta în palete de 
culori. Ba nu, eu nu mai scriu demult, eu doar observ. 
Dar asemenea oricărui scriitor, sunt hărăzit 
destinului de a dezgusta, de a reaminti cu condeiul 
meu necruțător celor ce au început să vadă, jalnica 
realitate pe care mulți scriitori ai romanticului s-au 
temut să îl rostească.
 Astfel, îți descriu în nenumărate rânduri 
aceleași ape, aceleași rapide trăsuri cu perdele de 
satin, aceleași mirosuri ale conacului, același peisaj 
de toamnă mereu nemuritor, dar tot timpul în 
schimbare, însemnat cu o pecete fatală a unei vechi și 
sumbre amintiri,  oricât de cumplit și groaznic poate 
deveni acest  tablou, care reușește să mă îmbie cu 
nuanțele lui reci, toamna tot toamnă este și aici și în a 
mea artă ca în nopțile de noiembrie din sufletul meu 
mereu părtaș al actului sublim al creației.[...]

Astăzi, în timp ce îmi organizam biblioteca, 
din spatele unei vechi cărți, nemaicitite până acum, 
zburase în chip de stafie o molie uriașă. Cap-de-
mort, un Acherontia atropos. Sunetul strident scos de 
acel înaripat mă împinsese într-un fotoliu. Căzând, 
am atins colțul mesei de lucru, iar călimara și 
diplomatul căzuseră pe covor. Cerneala de-un negru 
oceanic se împrăștiase printre țesăturile covorului 
iar mirosul dulce din interiorul diplomatului curând 
adormise întreaga cameră. Chiar însuși tabloul 
înrămat al lui Johann Becher își închisese pleoapele. 
Molia cu ochii ei aproape grei de somn, împrăștia în 
întreaga cameră sclipiri plăpânde ale unor scântei 
care curând aprinseseră un foc mocnind de impuls 
artistic care începuse să mă mistuie, stins treptat de 
adâncirile unui dulceag somn născut dintr-un

anestezic. Mă trezisem beat într-unul din adâncurile 
beciurilor lui Bachus cu același iz dulceag de 
cloroform în jur. Sticlăria de pe masa de mahon 
sclipea sub privirea încercănată a lui Johann, 
cuprinsă de acel tumult de entuziasm al unui copil ce 
descoperise jocul. Scria pe un carnet îndoit și pătat 
de permanganat  și ars de acid sulfuric, aproape 
caligrafic un titlu mare. Eu pluteam tot mai adâncit în 
propriul somn dar puteam simți fiecare scânteiere, 
cearcăn și rid ce îi îngreuna chipul, puteam privi prin 
ochii lui. Nu reușeam să scriu nici-un cuvânt datorită 
presiunii somnului. „Teoria flogisticului”. Brusc îmi 
amintisem acea scânteie din ochii moliei. „Oare ce 
căuta acolo, în biblioteca mea?” Ȋn locul lui Johann, 
apăruse după masa de lucru, un tânăr timid, supt la 
față, uscățiv. Ȋși îndrepta pașii tot mai timid spre 
mine părând aproape înfricoșat, de tot ceea putea 
vedea în jurul său, de gândurile mele. Privirea lui 
scânteia ochii lui mari mă țintuiau constant. Un frig 
pestilențal mă cuprinsese. Ajunsese lângă mine și 
îmi prinse pumnul drept șoptindu-mi cu o suflare 
rece „amintește-ți !’’.  În pumn îmi lăsase ceva. Era 
greoi, iar în momentul în care mi-l pusese în mână, 
un ciob din ceea ce ar fi trebuit să fie o fărâmă dintr-
un cocon de sticlă, mă rănise. Tânărul se prezentase 
sub numele de Gregor Samsa. Îmi povestise cum 
plimbându-mă pe alee am vazut acel cocon și l-am 
adus în casă așezând-ul pe un raft. Nu mi-am dat 
seama, dar peste ea am așezat o carte de Kafka 
rănind-o. Apoi a dispărut. Mirosul cloroformului se 
împrăștiase, întreaga gamă de culori din laborator se 
descompunea frigid  și culoarea sulfhemoglobinei și 
mirosul putrescinei mă izbeau cu o putere teribilă. 

Mă trezisem transpirat, tot acel tablou se 
scursese ca ars în reacții acide sau ca topit în clocotul 
acetatului acru. Johann mă privea livid după rama de 
tisă, iar molia se așezase pe pumnul drept.[...] 

[...] Dragă Anabell, ți-am relatat cu 
desăvârșită minuțiozitate întreg adevărul. Nu pot 
crede că ai putea vreodată să înțelegi, rămânând 
singurul al cărui înțeles al cuvintelor doar eu știindu-
l. Dar, acum pot confirma ceea ce spunea Oscar 
Wilde în opera lui, „adevărul e rareori pur și 
niciodată simplu”.

METAMORFOZE

Gabriel-Flavius-Octavian DOCAN
prof. coord. Ancuţa HÎRŢESCU

Je suppose que le sujet de cet art initié dans 
l’atmospère avec la douleur d’un jour, à la lueur 
d’une bougie parfumée et l’odeur lourde d’une brise 
d’automne chaude à travers les fenêtres ouvertes du 
grenier, deviendrait beaucoup plus intéressant, à 
partir du moment où tout a commencé avec la fin 
d’une journée pluvieuse de novembre, frappé par un 
torrent inattendu d’enthousiasme artistique. J’ai 
regardé attentivement au coeur du jeune feu, parmi 
les ondulations sensuelles des flammes et derrière 
moi, le bruit spontané des perles froides de cristal est 
entendu de plus en plus trop puissant. Les nids de 
corbeau sont endommagés à chaque penchement 
dans un culte profond des arbres et dans l’étrange et 
doux hurlement du vent. Aucune trace d’ homme, 
d’animal, ou de lune, un paysage sombre comme 
dans les nuits de la pensée proliférée des courts 
poèmes de George Bacovia, marqué d’un sceau fatal 
d’une douce mémoire ancienne. Mais peu importe à 
quel point cette peinture grotesque peut devenir 
terrible et qu’ elle réussisse toujours  à me râvir avec 
ses teintes froides, l’automne reste l’automne ici 
aussi et dans mon art comme dans les nuits de 
novembre de mon âme toujours participant à l’ acte 
sublime de la création.

Odeur de cannelle, des livres, du vieux 
puissant , envahit toute  la maison d’un rose lilia 
éteint. Des phylactères flétris sont jetés sur la table á 
côté des bâtons chinois parfumés allumés. De vieux 
rideaux de coton ensanglante une ambiance 
mystéreuse. Je vois le stylo à plume d’oie couler 
dans le petit encrier d’un noir océanique. Je me 
rappelle qu’ á l’entrée du grenier il y a un 
portmanteau en bois d’érable. Le sourire perfide de 
Rosa, observé du coin de l’oeil m’amuse à chaque 
visite dans la bibliothéque du grenier. Je l’entends 
murmurer pendant que je mets le manteau humide, 
dans le portemanteau „tiré à quatre épingles”, mais 
je ne réponds pas.

Sur le fauteuil de toile cirée, je m’ assieds, 
une tasse de café amer à la main, près de ma belle 
hôte. Son corps jeune et tendre comme une nimphe 
est ensanglantent assis sur des coussins en soie 
douce. Son visage, quelques minutes  avant brillant 
de bonheur est maintenant penseur, courbé sur les 
rébus. Sur les fenêtres laiteuses, rayées, grattées de 
branches de chêne, coulent des gouttes de pluie

comme des notes suaves composées au piano lors 
d’une symphonie de la nature. Pour tout penseur, au 
plafond de pierre gribouillée avec des logogrames 
par les pics blancs et pointus des montagnes est 
écrite cursivement sur le fond arabesque effacé par 
trop de pluie, la science d’un rêveur. Un éclair frappe 
le ciel en deux moitiés éternelles commme deux 
coquilles de noix dures. Ce moment, vu et compris 
seulement par moi, non pas senti, comme 
l’anesthésie locale comment vous voyez et entendez 
le coup et la coupure du bistouri, glisse sur la trace 
sinueuse d’une goute d’eau. Juste un signe d’un 
rayon de lune me dit qu’ il faisait nuit. Il sembait que, 
mon temps de visite ait fini comme un tic-tac de l’ 
horologe. L’ horloge en chêne, sculpté avec des 
motifs gothiques, par balancement des pendules, 
endort Rosa sur les coussins moelleux. Prisonnière 
de la lecture de son roman préferé, elle sentit 
progresivement la poison douce du sommeil. 

Seulement mes pas pressés dans la pluie 
portaitent à leurs traces le „TIC” du temps sous une 
lune claire.

 UN TIC  DU TEMPS SOUS LA LUNE CLAIRE„ ”
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When he was young, my brother was 
good at everything. As he grew up he discovered 
hidden skills by mistake. From the age of 
adolescence, he had control over things and he could 
read people's thoughts. When he found out that 
people were lying and flowers withered, a storm 
began inside him. Because of this, he had no friends. 
He was considered a freak just because he could not 
control his powers. He decided to go to school for 
teenagers like him and there he met Eva. She had the 
gift of predicting the future and could change the 
destiny of people in distress.  

But when she tried to find out too much about 
the future, Eva started to bleed. Eva and Robert were 
part of a cult, being considered gods of knowledge. 
To gain more power, they prayed to Zeus. But 
because Eva and Robert abused their powers, they 
suffered a stroke and almost died. But through the 
faith and power of the Gods, now they are getting 
better and better.

Maria-Alexandra MUCHE
prof. coord. Ana-Maria ANDRIOAIE

There was a time when people stopped 
believing in the power of the unknown. That's when 
The God of Revival, by the name of Theo, came in.

Claire, on the other hand, was just a fetus 
when she became the chosen one to take his place. 
She caught The God's eye by healing her sick brother 
in the womb just with a touch but ended up born with 
a sickness of her own.

In order to check if she really was the right 
one, he decided to reincarnate in her twin brother, 
Jonas. Years passed, kids became teenagers and the 
soul of Theo was no longer as powerful as before. 
Suddenly, Jonas caught a terrible disease which 
made him unable to move. The disease progressed 
and he even lost his speaking ability. The night 
before, Claire had had a dream where The God of 
Revival showed up to make her aware of her healing 
ability.

Without even thinking about her own illness, 
about her needs, she headed right to her brother's 
room to heal him. That was when Theo knew he had 
made the right decision.

Alexandra-Georgiana GRĂDINARU
prof. coord. Ana-Maria ANDRIOAIE

As the legend goes, a God reincarnates in a 
human body every 1000 years. The Animal God is a 
nine-tailed fox and his name is Kurama. Adam is the 
reincarnation of the Animal God. He is a 16 years old 
boy studying at a huge high school from New York.

Anyway, Adam was at school. He was 
getting bullied as always for being ugly and weird. 
As he was getting beat up, the bullies felt a little 
scared in the presence of Adam, but they ignored it. 
As he was getting angrier and angrier he thought 
about showing his true form. He took one more 
punch before transforming. From a skinny boy he 
became a 20 m. fox with nine tails.  He realised what 
he had done and returned back to his human form. He 
sat down looking at the destroyed city and started 
crying. He couldn't believe it. He ended up doing that 
just because of his anger.  He was so sad that he 
decided to leave the city . 

He has never been seen since that day. What 
happened to him after that remains a mistery ...

Cătălin-Mihai ANEGRULUI
prof. coord. Gabriela TOMA

Now, the time began for the Gods to reveal 
themselves in the body of an average teenager. The 
God of Lying is the most powerful and almost all 
people were afraid of him, only weak people would 
fall in his web.

The God was in a feeble, weak boy, that 
nobody thought he would ever lie. The only way he 
would be revealed was to make him say the truth and 
that wouldn't be that easy. The God of Truth, 
reincarnated in a lovely kind-hearted girl, 
accidentally met the lying person and they got 
friends. After some time of spending together, the 
God of Truth realized that the other one was lying a 
lot. The only way they could live forever together 
was for the boy to say only the truth, because lies 
caused just bad things.

On behalf of their love, he accepted. They 
lived forever loving each other. The God of Lying 
understands that the truth is better and became the 
second God of Truth.

Denis-Alexandru ŢĂMPU-ABABEI
prof. coord. Gabriela TOMA

CHOOSE A GOD OF YOUR OWN MAKING AND NARRATE AN EVENT 
IN HIS/HER LIFE IN THE BODY OF AN AVERAGE TEENAGER

Maria UNGUREANU
prof.coord. Vasilica TEMELIE

Mihai Eminescu nu a fost numai poetul de 
graţie al poporului român, dar, în egală măsură, cel 
care a militat, în cuprinsul operei sale, în favoarea 
românismului, a ideii naţionale, a emancipării 
satului şi a ţăranului român.

În publicistica sa, Mihail Eminescu (1850-
1889) constată că România secolului al XIX-lea este 
o ţară agricolă, în care dominante sunt agricultura şi 
mica industrie casnică. El pleacă de la premisa că în 
orice stat există o clasă care contribuie, în mod 
substanţial, la asigurarea mijloacelor de satisfacere a 
trebuinţelor primare ale tuturor cetăţenilor. În 
România această clasă o reprezintă ţăranul – ţăranul 
român, întrucât numai acesta este în stare să producă, 
furnizând bunurile necesare susţinerii, prin valoarea 
lor comercială şi economică, cheltuielilor impuse de 
procesul de modernizare. Poetul pledează în 
favoarea satului românesc, susţinând că acesta 
trebuie să devină centrul unor prefaceri radicale, 
spaţiul unui tip special de capitalism, rural. România 
modernă trebuie să fie un stat fundamentat pe 
civilizaţia autohtonă, de esenţă rurală, ţărănească. 

Naţiunea, în înţelesul cel mai adevărat al 
cuvântului, se identifică cu clasa ţărănească, clasa 
cea mai pozitivă din toate, cea mai conservatoare în 
limbă, port, obiceiuri, purtătorul istoriei unui popor, 
este de părere Eminescu. Poetul se inspiră, în creaţia 
sa, din faptele preistoriei şi istoriei naţionale, din 
operele orale naţionale, promovând creaţia populară 
şi folclorul românesc
           Exponent, în egală măsură, al naţionalismului 
cultural, Mihai Eminescu accentuază importanţa 
elementului românesc în dezvoltarea României: 
elementul românesc [trebuie] să rămâie cel 
determinant, el să dea tiparul acestei forme de stat, 
limba lui, înclinările lui oneste şi generoase, bunul 
lui simţ, cu un cuvânt, geniul lui să rămâie pe viitor 
norma de dezvoltare a ţării şi să pătrundă pururea 
această dezvoltare (fragment din articolul 
„Problema evreiască”, 1881).

Statul şi societatea, afirmă Eminescu în 
articolul „Actualitatea”, publicat în anul 1877, nu 
sunt lucruri convenţionale, răsărite din libera 
învoială reciprocă dintre cetăţeni; nimeni nu mai 
poate susţine că libertatea votului, întrunirile şi 
parlamentele sunt temelia unui stat. De sunt acestea 
sau de nu sunt, statul trebuie să existe şi este supus 

unor legi ale naturii fixe, îndărătnice, neabătute în 
cruda lor consecinţă. Popoarele şi statele nu sunt 
produsele raţiunii, ale inteligenţei contractuale, 
dimpotrivă, ele sunt rodul naturii. Popoarele, 
asemănător albinelor şi furnicilor, care trăiesc în 
comunităţi graţie instinctelor înnăscute, au avut 
nevoie de un punct stabil pentru susţinerea 
eforturilor lor comune, respectiv de stat: statul este 
un aşezământ al naturii şi nu al raţiunii. 

Statul este o formă superioară indivizilor şi 
claselor; pentru stat, indivizii, clasele sociale, 
partidele politice nu sunt entităţi autarhice; ele 
alcătuiesc un complex de organe sociale, naţiunea, 
aflăm în studiul intitulat „Influenţa austriacă asupra 
românilor din Principate” şi publicat în anul 1876. 
Cum societăţile trăiesc prin exploatarea unei clase 
prin alta, statul trebuie să reducă lupta dintre acestea 
în cadre legale şi să apere clasa dezmoştenită, dar 
legitimă, a ţărănimii, împotriva celorlalte clase mai 
bine înarmate. Spre a-şi îndeplini cu nepărtinire rolul 
lui de regulator al luptelor sociale, statul necesită 
prezenţa un om neutru faţă de interesele de partid; 
acest individ este monarhul.

În stratificarea socială din România, 
aristocraţia (care trebuie să fie întotdeauna „istorică” 
spre a fi importantă) a dispărut aproape cu totul; la 
rândul său, clasa de mijloc a fost înlocuită cu străini; 
nu a mai rămas, drept clasă pozitivă, decât clasa 
ţărănească, pe care ne silim, spune Eminescu, a o 
nimici. Şi aceasta întrucât pe spatele acestei clase 
pozitive şi păstrătoare a întregului mănunchi de fapte 
care constituie istoria unui popor, noi am clădit un 
aparat greoi de funcţionari şi de forme sociale, pe 
care le întreţinem exclusiv din munca ţăranilor. 
Ţăranul poartă pe umeri câteva mii de proprietari (la 
începutul secolului câteva zeci), mii de amploaiaţi 
(la începutul secolului câteva zeci), sute de mii de 
evrei (la începutul secolului câteva mii), zeci de mii 
de alţi supuşi străini (la începutul secolului câteva 
sute). Sub greutatea acestor poveri, ţăranul român va 
sucomba şi, odată cu el, va pieri şi România.

MIHAIL EMINESCU ŞI IDEALUL SATULUI ROMÂNESC
 



29

CENACLU

12

PRO DIDACTICA

ORIZONTURI NOI nr. 22 (25) - Ianuarie 2020 ORIZONTURI NOI nr. 22 (25) - Ianuarie 2020

Nicoleta MÎNDRU
prof.coord. VasilicaTEMELIE

Așchii fine de argint
Își croiesc drum spre Pământ
Și formeaz-un lung covor
Pe-al Terrei uscat odor.

Copacii devin suporturi
Pe-ale lor brațe sunt șiruri
Cu fulgi de un alb serafic
Creați in mod sisific.

Liniște-i pretutindeni
Și străzi lipsite de oameni
Stau îngropate-n nămeți
Ș-așteaptă copii isteți

Copii cu energie
Urmați de gălăgie
Să spargă al lumii calm
Cu zăpada fină-n palm'.

Șoc, șoc și groază,
Degetele-mi tremură până la os,
Inima-mi bubuie,
E cutremur în mine,
Pupilele se dilată
Și capu-mi pleznește,
Nu sunt capabil să leg două cuvinte.
Pieptul urcă și coboară cu spaimă,
Ochii-mi sunt mari,
Sticloși, iar eu văd în ceață,
O singură răsuflare greoaie
Și totul se oprește,
E liniște deplină,
Totul pare pașnic,
Dar sunt în surdină,
Nu pot să aud, să văd,
Dar trupul îmi arde
Cu flăcări albastre ce mă-ngheață.
O clipă pare un veac,
Iar orice sunet de durere mi-e sugrumat,
Mă încaier cu vuiet
Fără să fac vreun pas.
Totul își reia cursul,
Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat,
Dar inima cei bate nebună în piept
Își strigă spaima în urma
Întâlnirii cu moartea.

ALB
Îngrijirea paliativă este un domeniu sensibil, 

care privește bolnavul și familia acestuia începând 
cu diagnosticarea bolii amenințătoare de viață și 
terminând cu perioada de doliu. De-a lungul acestui 
parcurs, asistentul medical este supus multor 
provocări legate de comunicare și tehnici de 
îngrijire, cărora nu le poate face față decât printr-o 
continuă informare și formare.

Am ales această temă pentru a evalua 
cunoștințele elevilor care se pregătesc pentru 
calificarea de asistent medical generalist și pentru a 
demonstra că informațiile primite în cadrul 
modulului Îngrijiri paliative”, își au rădăcina în 
modulele parcurse în primii doi ani de formare.

Interdisciplinaritatea curriculară este 
importantă pentru menținerea și îmbunătățirea 
competențelor asistentului medical care oferă 
îngrijiri în paliație. Prin urmare, acest studiu își 
propune evaluarea cunoștințelor minimale necesare 
acordării acestei îngrijiri; studiul a fost realizat  în 
cadrul unor unități de învățământ din Bacău, care la 
nivel postliceal, școlarizează pe parcursul a trei ani 
de studiu, elevi pentru domeniul sănătate și asistență 
pedagogică, calificarea asistent medical generalist.

Principalele obiective ale studiului sunt 
aprecierea calității informațiilor primite de elevi în 
cei trei ani de studiu și necesitatea utilizării 
interdisciplinarității pentru formarea asistentului 
medical generalist, potențial lucrător în servicii de 
îngrijri paliative.

METODE:
Cercetarea s-a bazat pe un studiu calitativ, 

longitudinal de tip prospectiv, observațional, 
eșantionat pe elevi și cadre didactice din cadrul a trei 
școli postliceale sanitare din Bacău, desfășurat în 
perioada martie – iunie 2018. Instrumentul de 
cercetare folosit este un chestionar de 33 intrebari 
pentru domeniile: observarea, evaluarea și 
managementul simptomelor, observații în timpul 
îngrijirii, durera, faza terminală și moartea.

Grupul țintă a studiului a fost format din 
elevii a trei școli postliceale sanitare din Bacău, 
viitori asistenți medicali generaliști din cei trei ani de 
studiu ai calificării, și cadre didactice ale acelorași 
unități de învățământ. În urma lansării testelor, feed-
back-ul a fost pozitiv din partea a 314 elevi din

,,

 totalul de 637 și 15 cadre didactice din totalul de 50 
care au primit testul on-line.

Evaluarea testelor am făcut-o personal, fără a 
implica altă persoană, ceea ce mi-a oferit siguranța 
datelor culese spre interpretare.

Eșantionarea lotului studiat a fost realizată 
prin randomizare stratificată, după criteriul anului de 
studiu sau școlii de apartenență a elevilor su cadrelor 
didactice.

Variabilele analizate au fost cantitative            
(vârsta elevilor  și notele obținute la test) și calitative 
(sexul, mediul de proveniență, pregătirea, 
proveniența școlară).

Indicatorul utilizat în cercetare a fost 
chestionarul, atât pentru elevi, cât și pentru cadre 
didactice, în urma centralizării datelor am 
determinat tendința centrală pentru note atât pe 
calupuri de itemi ( an I, an II, an III ), cât și global 
prin calculul mediei, medianei și modulului precum 
și deviația simplă ca abatere de la tendința centrală. 
M-am axat în analiza corelației dintre variabilele an 
de studiu, respectiv notă / variantă corectă de 
răspuns.

Analiza cantitativă datelor primare obținute 
în urma aplicării chestionarului au fost centralizate 
într-o bază de date utilizând programul Microsoft 
Office Excel 2007, rezultând statistici descriptive 
reprezentate sub formă de tabele și grafice.
REZULTATE:

Rezultatele statistice ale studiului au fost: 
din 314 elevi, 89% fete si 11% băieți, 70 % cu 
proveniență din mediul urban, 46% având vârsta 
cuprinsă între 20 şi 25 ani. Din punct de vedere al 
provenienței, 59% Colegiul „Mihai Eminescu” – 
școală de stat, 33% Școala Postliceală „Sanity” – 
școală particulară, 8% Școala Postliceală Sanitară 
„Christiana” – școală particulară. 

Dispoziția pe ani de studiu a fost următoarea: 
33% anul I, 27% anul II și 40% anul III, notele 
obținute la test au avut cea mai mare podere în 
intervalul 7-7,99 (53%anulI, 53% anul II și 30% anul 
III. 

În ceea ce privește lotul de cadre didactice, 
doar 33,3% au ore în cadrul modului de îngrijiri 
paliative, dintre aceștia, 27% au urmat programul de 
master „Managementul îngrijirilor paliative” și 33% 
au urmat cursuri de formare în cadrul Hospice Casa 
Speranței Brașov, majoritatea acestor cadre 
specializate fiind de la școala de stat. 

INTERDISCIPLINARITATEA – CONDIȚIE ESENȚIALĂ ÎN FORMAREA
 ASISTENTULUI MEDICAL DIN ÎNGRIJIRILE PALIATIVE

Silvia GHIURCA   
prof. coord. Oana-Elena LUPU

MOMENT DE PANICĂ
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CONCLUZIE:

Chiar dacă lotul de elevi a avut o dispoziție 
numerară inegală / an de studiu, în urma analizei 
făcute global asupra întregului grup de 314 elevi sau 
separat pentru fiecare an de studiu, mi-am format o 
părere privind necesitatea interdiciplinarității pentru 
obținerea performanței în formarea asistentului 
medical cu competențe în îngrijirea paliativă.

1. Bagajul mare de informații conduce la 
disiparea unora dintre ele până în anul III de studiu, 
motiv pentru care trebuie pus accent încă din anul I 
pe informațiile de bază, pe care elevul să le repete în 
anul II și III, utilizându-le corespunzător și util în 
îngrijirea pacientului paliativ.

2. Perfecționarea cadrelor didactice care 
predau modulul de îngrijiri paliative este o necesitate 
în vederea cernerii informațiilor și a transmiterii 
către elev a esențialului necesar asistentului medical 
care va lucra în echipe multidisciplinare de îngrijire 
paliativă

3. Elevii Colegiului „Mihai Eminescu”, 
școlarizați la clase bugetate, au dat dat dovadă de o 
mai mare implicare în cadrul cercetării, obținând și 
rezultate mai bune față de celelalte școli.

Tabel cu situaţia notelor obţinute în urma 
evaluării chestionarelor

   

Alexandru ADAM
prof.coord. Loredana PAMFILE

Cum marea se întâlnește cu nisipul
Asemenea întâlnirii în orizont a cerului cu 
pământul,
Într-o seară în care mâinile noastre s-au întâlnit
Pentru prima oară m-am putut simți împlinit.
Asemenea oamenilor privind frumusețea naturii
Precum un copil zâmbește când vede jucării,
Avut-am parte și eu
Când te privesc
și asta voi simți mereu.
Ca  prima senzație când pășești  pe nisip,
Precum momentul în care ți-am văzut zâmbetul pe 
chip,
Așa mă simt de fiecare dată când
Simt cum te apropii și mă săruți blând.

Era începutul anotimpului de primăvară,
Iarna s-a dus, iar stejarul nu mai are nicio povară,
Frunzele, ca printr-o magie i-au reapărut,
Era de o frumusețe cum nici nu s-a mai văzut,
10 metri mai departe,un brad înalt și trist,
Când a văzut stejarul de emoții a fost cuprins,
Bradul timid, nu a făcut nimic și s-a retras
Dar stejarul s-a decis să facă primul pas,
Trecu un anotimp, era frumoasa vară 
Iar cei doi vorbeau în continuare de parcă era 
prima oară,
Dar într-o seară oarecare
Stejarul dorea sa facă un pas mai mare
Deși era blocat într-un singur loc
Şi-a unit rădăcina cu bradul, iar acesta era în şoc,
Se uita la stejar, cuprins de bucurie
Pentru prima dată nu mai simțea deloc furie,
Cei doi s-au apropiat, erau de nedespărțit
Până ce anotimpul de toamnă a venit nestingherit,
Stejarul își pierdu  din coroană
Ceea ce înseamnă ca bradul va rămâne singur la 
iarnă,
Bradul se uită la stejar, cu ultimele frunze pe 
ramuri
Și îi promite ca îl va aștepta, indiferent de 
vremuri...
Iarna începuse, bradul avea din nou parte de 
singurătate
Iar iarna părea ca durează o eternitate,
Dar într-o zi magică în care, 
S-a văzut cum soarele răsare 
Bradul zărește cum frunzele reapar
Pe stejarul ce îl considera ca un dar, 
Uitându-se unul la altul, relația lor fiind ca un dar 
ceresc
Bradul își face curaj și îi spune „Te iubesc”.

SENZAȚII

Alexandru ADAM
prof.coord. Loredana PAMFILE

PENTRU O ETERNITATE

Acel verde ce este mai frumos
Decât cel din natură care este fabulos,
Acea culoare  vine
La pachet cu o privire 
Ce mă ajută să pot uita 
De orice lucru care mă enerva.
Și îmi oferea, pe lângă uitare,
O dulce, suavă alinare.
În acest suflet lipsit de sentimente
Acea privire l-a făcut să memoreze momente
Care l-au scos din anumite stări
Și l-au ajutat sa nu mai aibă frustrări.

VERDE

Alexandru ADAM
prof.coord. Loredana PAMFILE
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Comunicarea didactică este definită ca o 
„formă particulară a comunicării educaţionale, 
pedagogice”, fiind „obligatorie în vehicularea unor 
conţinuturi determinate, specifice unui act de 
învăţare sistematică, asistată” (Luminiţa Iacob, 
Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1999, 
p.181). Conform Dicţionarului explicativ al limbii 
române (2009), naraţiunea este o „expunere, relatare 
în formă literară a unui fapt, a unui eveniment etc, 
specifică genului epic; povestire”, iar mitul, (adesea 
utilizat la modul figurat) este o „povestire fabuloasă 
cu caracter sacru care cuprinde credințele unui popor 
despre originea Universului și a fenomenelor naturii, 
despre zei și eroi legendari etc; p. gener. poveste, 
legendă, basm”. Dicţionarul enciclopedic defineşte 
mitul drept „povestire din lumea sacrului, a 
divinității, a zeilor și eroilor destinată să explice 
originea zeilor, a lumii și a fenomenelor ei, originea, 
desăvârșirea și destinul omului”; „spre deosebire de 
legendă, mitul are întotdeauna funcție religioasă, 
zeii despre care povestește fiind aceiași cu cei 
venerați de om în culte”; „adesea, mitul  este 
construcție a spiritului pur imaginară”, iar „în unele 
teorii sociale și politice, mitul este tratat drept 
credință, speranță, vis, ideal împărtășite în prezent 
de oameni”. De asemenea, este o „reprezentare falsă, 
dar în general admisă de toți membrii unui grup (ex.: 
mitul calmului englezesc, mitul egalității etc.)”. La 
Platon, mitul la care vom face referire în partea 
aplicativă, este o parabolă sau alegorie folosită 
pentru a ilustra un adevăr ori pentru a-l demonstra pe 
cale analogică. După Northrop Frye „mitul este un 
element structural în literatură, pentru că luată ca un 
tot, literatura este o mitologie deplasată”.

Metafora este „figură de stil rezultată dintr-o 
comparație subînțeleasă prin substituirea cuvântului 
obiect de comparație cu cuvântul-imagine” (DEX, 
2009).

„Cuvântul <naraţiune> sau mitos transmite 
senzaţia de mişcare percepută de ureche, iar 
<sensul> sau dianoia transmite, sau cel puţin 
conservă, senzaţia de simultaneitate percepută de 
ochi” (Northrop Frye, Anatomia criticii, p. 93). Şi 
mai departe, parafrazând autorul citat, ascultăm, dar 
abia la sfârşit vom vedea sensul. Acelaşi autor 
defineşte conceptul de mitos drept „naraţiunea unei 
opere literare, considerată 

drept gramatică sau ordine a cuvintelor (naraţiune 
literală), intrigă sau argument (naraţiune 
descriptivă)”.

Proza narativă este definită de Elena Boghiu 
şi Lăcrămioara Vulpeş în  Hermeneutică şi 
naratologie aplicată (Editura Eurocart, Iaşi, 2003, 
p.6) drept acel tip de proză în care un narator îşi 
exercită una dintre următoarele funcţiile:
„– povesteşte una sau mai multe întâmplări
– introduce după V.V.Vinogradov <fluxul verbal pe 
făgaşul unei conştiinţe lingvistice>, ceea ce 
înseamnă că, la modul conştient sau inconştient, el 
selectează din limba comună anumiţi termeni şi face 
anumite combinaţii în funcţie de o serie întreagă de 
factori (cultura lui, mediul prezentat, starea afectivă, 
intenţiile narării etc.)”.

Naraţiunea, ca „formă esenţială şi arhetipală 
a epicului” (Ibidem, p.32), este o modalitate de 
prezentare a unor fapte, evenimente, întâmplări, iar 
din acest motiv, „naratori de toate felurile şi de toate 
nuanţele trebuie fie să raporteze pur şi simplu 
dialogul fie să-l sprijine cu indicaţii scenice şi 
descrieri de cadru” (Wayne Booth, Retorica 
romanului, p.199).

Comunicarea didactică presupune o relaţie 
între doi parteneri ce îşi asumă status-rolurile bine 
definite şi delimitate, în cadrul procesului de transfer 
de cunoştinţe, atitudini, valori: profesorul, în calitate 
de emiţător şi elevul în calitate de receptor, cu 
posibilitatea inversării rolurilor în anumite contexte 
şi condiţii, asupra cărora, însă, nu vom insista 
deoarece nu fac obiectul acestei cercetări. Profesorul 
este emiţător de limbă naturală, fiind şi creator în 
acelaşi timp datorită faptului că îşi şi construieşte 
mesajul. Mesajul transmis de profesorul-emiţător 
către elevul-receptor, prin intermediul naraţiunii, 
este mitul.

În cadrul disciplinelor socio-umane nu 
primează transmiterea unor cunoştinţe, ci mai 
degrabă componenta relaţională dintre profesor şi 
elev, care înlesneşte transmiterea şi fixarea unor 
valori şi atitudini, iar pentru sensibilizarea şi 
captarea interesului elevilor vitale sunt stilul 
discursiv şi limbajul folosit, puterea de convingere a 
argumentelor şi explicaţiilor.

În procesul comunicării didactice specific 
disciplinelor socio-umane, în calitate de emiţător, 

STRUCTURI LITERARE ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ. 
NARAŢIUNEA – ABORDARE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

MYTHOLOGIE: DIEUX GRECS

prof. Lucia-Diana Vrăcioiu



33

DIN  VIAŢA ŞCOLII

33

DIN  VIAŢA ŞCOLII

1526

CENACLU PRO DIDACTICA

ORIZONTURI NOI nr. 22 (25) - Ianuarie 2020 ORIZONTURI NOI nr. 22 (25) - Ianuarie 2020

prof. Oana-Elena LUPU

profesorul apelează la o strategie didactică pentru a 
transmite mesajul său receptorului (elevul). „Prin 
strategie discursivă, înţelegem modalitatea în care 
un locutor – în cazul nostru profesorul – combină, în 
construcţia sa discursivă, enunţurile în secvenţe 
discursive, formele discursive de raţionare, tipurile 
de argumente, modalităţile de descripţie şi 
explicaţie, procedurile stilistico-persuasive, astfel 
încât poate fi determinată o tonalitate dominantă a 
tipului de discurs propus în faţa receptorului şi se pot 
atinge obiectivele urmărite” (Dorina Sălăvăstru, 
Didactica psihologiei, Editura Polirom, Iaşi, 2006, 
p.36).

Datorită nivelului ridicat de abstractizare şi 
de generalizare a informaţiilor vehiculate de 
disciplinele socio-umane, este utilă o strategie 
discursivă care să împiedice însuşirea mecanică a 
noţiunilor de către elevi, fără ca aceştia să aibă 
posibilitatea de a le înţelege şi interpreta.

Naraţiunea nu este o simplă expunere de 
fapte, ci produsul unei activităţi creatoare, care 
propune o imagine redescrisă a acţiunii umane. 
Astfel, ea poate servi profesorului în atingerea mai 
multor obiective: unul recreativ, unul explicativ şi 
unul argumentativ. În acest sens, naraţiunea devine, 
aşa cum vom vedea, o variantă a expunerii ca metodă 
de predare-învăţare în cazul unor concepte, teme 
dificil de abordat.

Având în vedere aceste considerente, 
naraţiunea pare, din punctul nostru de vedere, una 
dintre structurile literare care poate genera un impact 
puternic asupra elevilor. Pentru tratarea naraţiunii în 
orizontul utilizării ei în comunicarea didactică, vom 
face apel la următoarea convenţie: profesorul va fi 
numit în continuare narator, fiind purtătorul de 
cuvânt al poziţiei ideologice a lui Platon exprimată 
în Mitul Peşterii. Motivul central al naraţiunii este 
evidenţierea faptului că sufletul, prin filosofie, este 
eliberat către cunoaştere. Activitatea didactică va fi 
organizată frontal pentru a permite prezentarea 
informaţiilor detaliate către întregul grup de elevi.

Astfel, profesorul-narator va descrie o 
peşteră adâncă, unde stau înlănţuiţi nişte prizonieri, 
cu faţa la perete. Prin spatele lor trec o cărare 
abruptă, pe care se perindă oameni şi obiecte. 
Dincolo de cărare, arde un foc mare, iar şi mai în 
spate se află intrarea în peşteră, luminată din afară de 
soare. Prizonierii nu pot întoarce capul, iar singurul 
lucru pe care îl pot vedea este peretele din fundul 

peşterii pe care se observă mişcarea umbrelor 
proiectate de cei ce trec pe cărare. Se va insista 
asupra faptului că aceştia iau drept realitate umbrele, 
întrecându-se chiar între ei în recunoaşterea fiinţelor 
s a u  l u c r u r i l o r  c a r e  l e  p r o v o a c ă .

Se va trece la următorul episod în care se 
presupune că un prizonier se smulge din lanţuri, se 
ridică cu greu, se întoarce cu mare efort şi descoperă 
cărarea, oamenii, obiectele şi focul. Va ieşi afară, 
însă lumina îl va orbi. Va ajunge să se obişnuiască cu 
lumina, privind mai întâi reflexia lunii în apă, pentru 
ca mai apoi să poată reuşi să privească soarele (se va 
insista asupra parcursului iniţiatic al prizonierului). 
Al treilea episod îl va reda pe prizonier în încercarea 
sa de a reveni în peşteră şi de a relata şi celorlalţi 
prizonieri lucrurile aflate. Însă se descurcă greu, 
datorită faptului că şi-a pierdut obişnuiţa dinstingerii 
lumii umbrelor. Nu va fi crezut, şi, mai mult decât 
atât, va fi exclus din comunitate, devenind bătaia de 
joc a tuturor.

După tema aleasă, naraţiunea utilizată în 
cazul de faţă este fantastică, social-realistă, cu 
conţinut filosofic. Are o întindere redusă, un singur 
plan narativ, predominând oralitatea, iar personajele 
sunt schiţate, insistându-se asupra simbolurilor şi 
metaforelor utizate de Platon. De exemplu:
– Umbrele – lucrurile sensibile, redate ca fiind 
întreaga realitate, prin intermediul simţurilor şi care 
sunt copii palide ale Ideilor;
– Focul – instanţa care permite înţelegerea lumii 
sensibile;
– Lumea din afara peşterii – Lumea Ideilor, care 
poate fi privită şi înţeleasă de prizonierul evadat doar 
după exerciţii de purificare;
– Soarele – Ideea Ideilor, Binele Suveran, 
Cunoaşterea Autentică.

Nicoleta MÎNDRU
prof. coord. Ionela STARPARU 

Contactul dintre picăturile roșiatice și 
podeaua din lemn răsuna puternic în camera a cărei 
tăcere era un strigăt mut pentru a primi o mână de 
ajutor. Cu fruntea lipită de suprafața rece, privi 
printre firele ușor umede și lungi la imaginea 
distorsionată din fața ochilor săi. Suprafața era 
ciobită în anumite locuri, porțiuni deja făcute țăndări 
la picioarele sale, aducând strălucirii micilor bălți ce 
aveau să se imprime în parchet.

Își vedea propria reflexie în oglindă, un chip 
istovit și niște ochi goi sub care erau cearcăne adânci, 
trădând timpul lipsă de nesomn ce se tot aduna, 
chipul având trăsături aspre, osoase, amintind de 
imaginea stafidită a unui cadavru a cărei carne 
putrezește lent, dar sigur.

Cu o răsuflare grea ce făcea suprafața să se 
aburească, își ridică slab privirea, întâlnind-o cu cea 
a omului aflat în obiectul parcă blestemat, incapabil 
a se recunoaște pe sine. Acesta nu era el, silueta ce i 
se ivea în fața ochilor nu era el, nu putea fi el. Acei 
ochi bulbucați ce străluceau maniac, parcă străpunși 
de un fulger, acea arcuire sadică a colțurilor buzelor 
care exprima tare și clar dorința de sânge, acel lichid 
mult prea închis la culoare ce i se scurgea din 
tăieturile ce le avea pe pumnul ce doar cu câteva 
momente în urmă l-a izbit de oglindă, atât de închis 
încât părea demonic, aducând mai degrabă a smoală. 
Smoală pe care acel organ patetic din piept o pompa, 
arzându-l cu totul, dând foc ființei sale, aducându-i 
conștiința la o stare patetică de fum și scrum din care 
nu părea că mai avea capacitatea să renască, rămasă 
pe drumul aspru al pieirii în vid.

Cine era această entitate ce-l privea atât de 
fix, de amenințător, creându-i fiori neplăcuți pe șira 
spinării, aducându-i sentimentul unei prăzi 
supravegheate mult prea atent de un prădător 
flămând gata să-și înfingă colții în trupul ei, 
curmându-i viața ireversibil. Refuza să creadă că 
este el însuși, că este persoana sa de ieri, de mâine, de 
acum. Refuza să creadă că este o parte din el, din 
ființa sa. Nu putea fi el. Nu avea cum să fie el! El nu 
era așa.

„Dar te cunoști cu adevărat pentru a știi ce 
ești și ce nu? Când ești singur în noapte, când tremuri 
de nervi…gândești la fel de pașnic?”, îl șicană o voce 
din interiorul său, provocându-i un gol adânc, o 
ruptură în întreaga sa ființă.

Rămas fără aer și cu pupilele dilatate până la 

refuz, aproape nicio urmă din culoarea obișnuită a 
irișilor săi rămasă în urmă, pufni pe nări, dându-se un 
pas în spate, apoi încă unul, bătând în retragere, 
mintea mult prea plină și prea goală în același timp, 
niciun gând coerent în cadrul ei. Niște sunete gâtuite, 
inteligibile, fără absolut niciun sens nici măcar 
pentru el însuși îi ieșiră printre buzele uscate ce 
tremurau aspru, asemeni întregului său trup. Avea 
fiori ce-i electrocutau fiecare celulă străbătând 
furios trupul său, pielea devenindu-i de găină, 
mușchii contractându-se dureros în defensivă. Ochii 
îi deveniră sticloși, disperarea clară în ei, degetele 
strângându-se în pumni, unghiile scurte intrându-i 
prin epidermă, cauzând noi leziuni.

Asemeni unui copil, căzu patetic din 
picioare, durerea ceva mult prea vag în propria-i 
incapacitate de a realiza ce se întâmplă cu el sau cu 
ceea ce se află în jurul său. Pieptul îi urca și cobora 
neregulat, pulsul îi bubuia în urechi, acoperind orice 
încercare patetică a sa de a lega două gânduri între 
ele.

Își trecu degetele prin firele-i ușor umede, 
broboadele de transpirație agățându-se de ele cu 
lăcomie, strângând și trăgând vag de ele, încercând 
să se salveze din gaura neagră a disperării, să-și 
scoată singur piciorul din groapă, să fie propriul său 
erou, salvându-și astfel orgoliul rănit de ideea că ar 
putea fi, de fapt, personajul negativ al propriei sale 
povești. Inutil.

Cea mai mare greșeală a sa a fost că își ridică 
privirea în încercarea de a se concentra pe altceva 
decât șoaptele din capul său ce-i adânceau 
sentimentul de neputință în fața propriilor sale 
greșeli, fiecare voce fiind o nouă sentință pentru 
fiecare fărâmă de umanitate ce a pierit din el. Privi 
printre degetele ce-i acopereau chipul, axându-se pe 
suprafața ciobită ce îi arăta cu fidelitatea imaginea 
propriului eu, distrus și pustiit. Chiar și așa, 
universul reflectat distorsionat în acel obiect nu făcu 
altceva decât să îl tragă și mai mult în acea Groapă a 
Marianelor mentală, ochii jucându-i feste și 
înfățișându-i propriul chip, distorsionat, cu un rânjet 
inuman ce-i spinteca buzele, ochi lucind întunecat, 
asemeni unui război în cer.

DOPPELGANGER
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prof. Roxana ROŞU

O distincţie care se impune atunci când se 
vorbeşte despre alegorie este cea dintre alegorie și  
parabolă, deşi deosebirile dintre cei doi termeni nu 
sunt întotdeauna bine delimitate. Parabola (din gr. 
parabole, lat. parabola ) este definită ca o naraţiune 
cu scop didactic cu învăţăminte desprinse din 
întâmplări din viaţa de zi cu zi a oamenilor, 
dezvăluind un adevăr general, prin analogie cu o 
situație concretă. ,,Povestire încifrând în planul ei 
figurat o învățătură morală sau religioasă”, parabola 
se utilizează deseori ,,ca mod de inițiere a vulgului în 
adevăruri ezoterice, atât în religia budistă, cât, și mai 
apoi, în cea ebraică și, mai ales în cea creștină 
(învățăturile cuprinse în Evanghelii îmbracă de cele 
mai multe ori forma parabolei)”. Parabolele biblice 
sunt cele mai cunoscute cititorilor, ele având rolul de 
a explica o idee pe înțelesul tuturor, prin intermediul 
lor exprimându-se un adevăr general valabil care nu 
ar fi putut fi înțeles într-o manieră directă și 
rațională, ci mult mai simplu cu ajutorul analogiei.

Hegel, în Prelegeri de estetică, consideră 
parabola un tip de comparație care pornește de la 
trăsăturile exterioare ale evenimentelor și ale 
fenomenelor, fiind asemănătoare din acest punct de 
vedere cu fabula: ,,cuprinzând evenimente din 
cercul vieții cotidiene, cărora le atribuie o 
semnificație mai generală și superioară, parabola 
urmărește să facă inteligibilă această semnificație cu 
ajutorul unor întâmplări care, considerate pentru 
sine, sunt de toate zilele”. Într-adevăr, parabola 
biblică se aseamănă cu fabula și oferă celui neinițiat 
posibilitatea de a înțelege printr-un aspect extras din 
viața curentă un adevăr complex. Episodul prezentat 
în parabola biblică se referă de obicei la o 
îndeletnicire gospodărească sau la o relație de 
familie (de exemplu, stăpânul care tocmește 
lucrători pentru via sa sau fiul care-și părăsește 
familia). Dacă acest prim plan este ușor de înțeles, 
celălalt plan, esoteric, este accesibil doar celor 
inițiați, iar Hristos, după mărturiile evangheliștilor, 
uneori îl explica, alteori își lăsa discipolii să-l 
descifreze singuri. Se poate deduce încifrarea 
mesajului divin, deoarece atunci când Hristos este 
întrebat de apostolii săi de ce vorbeşte în pilde acesta 
răspunde: „Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi 
tainele împărăţiei cerurilor, pe când acelora nu li s-a 
dat. Căci celui ce are i se va da şi va prisosi, iar de la 
cel ce nu are şi ce are i se va lua. 

Pentru aceea le vorbesc în pilde, că văzând că nu văd, 
şi auzind nu aud, nici nu pricep. Şi se împlineşte cu ei 
profeţia lui Isaia care zice: Cu urechile veţi auzi, dar 
nu veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi 
vedea” (Matei, 13, 10-14).

Dacă se analizează etimologia termenului 
parabolă, înțelesul literal ar fi ,,a pune lucrurile 
alături” și astfel se observă că sensul conceptului 
este asemănător cu cel al alegoriei, care prin 
derivație înseamnă ,,a spune lucrurile într-un alt 
mod”. Atât pildele, cât și alegoriile au fost 
considerate forme didactice care prezentau 
ascultătorului ilustrații interesante din care acesta 
putea să extragă un adevăr. Una dintre asemănările 
dintre cei doi termeni este dată de faptul că atât 
parabola, cât și alegoria conțin o voită disimulare a 
sensurilor într-un plan secund la care se ajunge prin 
descifrarea planului figural. O altă asemănare este 
dată de folosirea repetiției unor formule, care dă 
ritmicitate textului, asemănătoare refrenului unei 
poezii.

O primă diferență între cei doi termeni este 
că, dacă parabola este comparația care nu este 
tranzitivă imediat sau o povestire descriptivă scurtă, 
menită de obicei să redea un singur adevăr sau să 
răspundă unei singure întrebări, alegoria se referă la 
o poveste mult mai elaborată în care toate detaliile, 
sau majoritatea lor, își au corespondent în aplicația 
ei. În afară de diferența dată de cantitatea de detalii 
prezente, se mai face remarcată și deosebirea că în 
timp ce alegoria dezvoltată este în esență ilustrativă, 
așa încât detaliile sunt derivate din aplicație.

Alexandru Zotta constată că: ,,prin 
emergența ei mitică și polisemia ei simbolică, 
parabola este compatibilă cu alegoria în măsura în 
care semnificația alegorică reprezintă o nouă 
viziune. Rațiunile apelului la exemplu și efectul 
acestuia asupra cititorului au fost reduse la o simplă 
ilustrare, ceea ce e în vădit dezacord cu funcția 
metanoietică a parabolei, cu modul de a asimila și de 
a racorda exemplul la experiența existențială diversă 
și divers condiționată. Alegorizarea a condus chiar la 
devalorizarea exemplului, la constrângerea lui spre a 
ilustra concepte și idei străine de propria lui natură.”

ALEGORIE VS. PARABOLĂ
 

România funcționa,  în preajma Primului 
Război Mondial,  pe baza Constituției  din 1866 care 
avea la bază sistemul electoral cenzitar. Din cauza 
censului ridicat cea mai mare parte a populației nu 
avea posibilitatea să participe la viața politică a țării. 

În anul 1914, Partidul Național Liberal a 
lansat ideea revizuirii Constituției pentru a putea fi 

1realizată reforma agrară și cea electorală , dar din 
cauza declanșării Primului Război Mondial, 
problema revizuirii Constituției s-a amânat până în 
anul 1917, intr-un moment extrem de dificil pentru 
România, când pe fondul înfrângerilor suferite în 
anul 1916, teritoriul țării s-a redus la zona Moldovei, 
unde s-au retras armata,  Guvernul, Parlamentul și 
Casa Regală. În acest moment dificil pentru țară, la 
23 martie 1917, regele Ferdinand I s-a adresat 
soldaților români cu promisiunea înfăptuirii 
reformei agrare și electorale, iar la 6 iunie 1917, 
primul ministru I. I. C. Brătianu arată, intr-un discurs 
ținut în Parlament, importanța reformei agrare și 
electorale pentru România. Modificarea articolelor 
19, 57 și 67 din Constituție au fost adoptate de 
Adunarea Deputaților  și de către Senat în  iunie 
1917 cu majoritate de voturi. La 19 iulie Regele 
Ferdinand a promulgat aceste modificări aduse 
Constituției, care în ziua de 20 iulie au fost publicate 

2în ,,Monitorul Oficial”  Modificarea doar a trei 
articole a avut drept scop transformarea în principii 
constituționale a ideii votului universal și ideii 
împroprietărirea țăranilor, urmând ca alte modificări 

3să fie făcute după încetarea războiului.
La 16/29 noiembrie 1918, a fost publicat 

Decretul-lege care reglementa sistemul electoral din 
România. În lege era precizat modul de formare a 
celor două camere, numărul de mandate ce reveneau 
fiecărui județ, condițiile eligibilității, incapacitățile 
și incompatibilitățile, modul de alcătuire a birourilor 
electorale, modul de verificare a dreptului de vot, 
modalitatea de votare, de numărare a voturilor, de 
centralizare și de repartizare a mandatelor.  Decretul 
- lege prevedea la art.1 introducerea votului 
obligatoriu, egal, direct și secret pentru toți cetățenii 
majori. La art. 2 se preciza că alegerea deputaților se 
face pe circumscripție electorală și că fiecare județ 
formează o circumscripție electorală. Vârsta minimă 
pentru a alege un deputat era de 21 de ani, iar pentru a 

4alege un senator era de 40 de ani.   La art. 3 se 
prevede existența senatorilor aleși și a senatorilor de

drept. Membri de drept ai Senatului urmau să fie 
Moștenitorul Tronului începând cu vârsta de 18 ani, 
dar fără să aibă drept de vot până la 25 de ani și 

5mitropoliții și episcopii eparhioți  (art.7) .  Pentru ca 
cineva să  fie eligibil ca  deputat sau senator, trebuia 
să fie cetățean român și să aibă domiciliul în 
România. De asemenea, pentru a fi deputat trebuia să 
fi împlinit vârsta de 25 ani, iar pentru a  fi senator 

6trebuia să fi împlinit vârsta  de 40 ani ( art. 29 ) . 
Capitolul al II-lea al Decretului-lege privind 

reforma electorală din noiembrie 1918 intitulat 
,,Incapacități. Nedemnități. Incompatibilități”  
stabilea la articolele 10 și 11 pe cei care nu pot alege 
și pe cei care nu pot fi aleși. Nu pot fi aleși și nici nu 
pot alege cei care se află sub control judiciar, precum 
și cei în stare de faliment, cei care au săvârșit crime, 
proprietarii de jocuri de noroc, proprietarii de case 
de prostituție și nici militarii care au dezertat. ( art.10 

7și 11) .  Art. 12 prevede că militarii în activitate și 
angajații statului care primesc salariu dintr-un buget 
votat  de Adunarea Deputaților și cei care lucrează în 
sectorul privat dar sunt numiți prin decret regal nu 

8pot fi aleși  decât dacă demisionează din funcție .  La 
art. 12 se prevede că militarii în activitate nu pot fi 
aleși ,,militarii în activitate (…) nu pot fi aleși decât 

9dacă demisionează din funcțiune…” , și nu 
precizează că sunt lipsiți de vot. La primele alegeri 
parlamentare organizate pe baza votului universal, 
autoritățile locale au cerut explicații suplimentare 
Ministerului de interne în legătură cu acest aspect. 
La această solicitare, ministerul a răspuns: 
,,Decretul-lege nr. 3402/1918 nu prevede nici o 

10împiedicare pentru militari de a fi alegători.”   Deci, 
s-a tras concluzia greșit că militarii în activitate nu 

11aveau drept de vot.  
La capitolul al VI-lea, art. 53 se precizează că 

alegătorii votează pe baza certificatelor de alegător 
la secțiile de care aparțin, iar dacă nu-și exercită 
dreptul de vot vor fi trimiși în judecată și vor primi o 

12amendă între 20 și 500 lei.   La art. 61 este stipulat 
secretul votului și modul cum decurge operațiunea 
de votare. Alegătorul intră singur în cabină și 
folosind un creion șterge listele de candidați pe care 
nu dorește sa-i aleagă, lăsând doar lista cu candidații 
preferați, fără să depășească numărul deputaților sau 
senatorilor care revin circumscripției electorale 
respective, altfel riscând anularea votului. Deși se 
votează pe liste, alegătorul are și posibilitatea să 
aleagă anumiți candidați de pe o listă și alții de pe alte 

INTRODUCEREA VOTULUI UNIVERSAL ÎN ROMÂNIA
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 liste, fără a depăși numărul ce revine circumscripției 
electorale respective. Alegătorul are posibilitatea să 
voteze mai puțini candidați decât revin 
circumscripției electorale la care votează, dar dacă 

13 șterge toate numele buletinul se anulează.
Decretul–lege din 16 noiembrie 1918, cu 

modificările ulterioare, împreună cu decretele 
electorale pentru Transilvania și Bucovina din 24 
august 1919, au pus în practică principiul votului 
universal introdus în 1917 prin  modificarea  
Constituției. Constituția din 1923 face un pas 
important în privința unificării legislației electorale 
din perioada interbelică, legislația adoptată în primii 
ani de după război a fost integrată în legea 
fundamentală din 1923, devenind parte a acesteia.

Legea fundamentală din martie 1923 a întărit 
prevederile Decretului-lege din 1918, a confirmat 
votul universal pentru bărbați, dar nu a acordat drept 
de vot femeilor, articolul 6 al Constituției prevedea 
ca această problemă să facă subiectul unei viitoare 
legi, care trebuia să întrunească două treimi din 
voturi. Dar această problemă, referitoare la dreptul 
de vot al femeilor, nu a mai fost discutată, acestea 
fiind excluse din viața politică a României până în 
1938, cu precizarea că au primit drept de vot în 1929 
doar  pentru alegerile locale.

Introducerea votului universal a avut un rol 
important în democratizarea societății  românești și 
a sistemului parlamentar din România în primii ani 
de după marea conflagrație mondială. Cu toate 
limitele sale, femeile rămânând în continuare lipsite 
de dreptul la vot, introducerea votului universal a 
lărgit mult cadrul de desfășurare a vieții politice, 
implicând în procesul electoral milioane de cetățeni. 

Maica Domnului este modelul absolut al 
purității, al înălțimii nu numai al părții femeieşti, ci 
al omului în general. 

Poetul se roagă la Cea Dătătoare de Speranță: 
,,Speranța mea tu n-o lăsa să moară”, în grelele 
încercări ale vieții. În fața Maicii Domnului, 
Eminescu se așază cu adâncă smerenie, conștient 
fiind că trăim din mila ,,Sfântului” care ne îngăduie 
„să facem umbră pământului”. Neprihănirea Maicii 
Domnului și sfințenia Ei care o întrece pe cea a 
sfinților, dar și calitatea Sa de mamă ocrotitoare în 
nevoi și în necazuri se arată în cele două poezii: 
Răsai asupra mea și Rugăciune, în care este  
invocată astfel: ,,O, Maică sfântă, pururea fecioară; 
O, Maică prea-curată/ Și pururea fecioară, Marie!”

Fecioara Maria este o paradigmă în inima 
poetului fără de care nu concepe dragostea perfectă 
și, după care, din câte își dă  seama, aleargă în van în 
lumea aceasta, dar nu renunță în a o căuta.
 În capodopera Luceafărul, poetul Mihai 
Eminescu o preacinsteşte pe Maica Logosului 
Divin: „Cum e fecioara între sfinți și luna între 
stele.”

Educația religioasă, pelerinajele pe care le-a 
făcut la mănăstirile moldave, l-au făcut pe domnul 
Eminescu să aibă o credință efervescentă în 
Dumnezeu, preacinstind-o în mod admirabil pe 
Maica Luminii.

MAICA DOMNULUI ÎN OPERA 
 LUI EMINESCU

Ruslana CARBUGAN 
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Ce repede ne pleacă tinerețea,
Cu anii de liceu și-atât nesomn.
- De ce-mi pleci, dragă? Nu-ți voi putea ierta 
impolitețea!
Stăteam mult prea comod în al tău tron.

Era croit din primul material de nedistrus,
Din primul vis al unei nopți de vară.
Căci tinerețea mea are miros de flori,
De foi și de cafea amară.

Copilăria mea avea miros de rai!
Încă nu pot să trec peste a ei plecare,
Dar, tinerețe, spune-mi că mai poți să stai!
Spune-mi că nu îmi pleci și tu, agale!

Mi-ați reproșat că m-am grăbit să cresc,
Că am făcut ce alții n-au putut face,
Că stiloul îmi e conectat la suflet, când gândesc,
Că sunt simbolul tinereții care tace.

Mai lasă-mi doar puțin din tot ce am!
Lasă-mi și zâmbetul, și versul- poezia!
Căci din copilărie mi-a rămas un gram
De simplitate, ce-mi scrie nostalgia.

Dețin cuvântul și arta pasiunii,
Stiloul meu e conectat la suflet!
Nu îmi plâng ochii, dar curg pe foaie stihuri
Căci, tinerețe, în lampa nopții tale, ai creat un poet!

E mai ușor să urăști, decât să iubești,
Iubirea cere răbdare și sinceritate.
E mai ușor să strici, decât să construiești, 
Lucrurile bune nu se fac într-o noapte.

E mai ușor să critici, decât să ajuți,
Critica nu presupune efort prea mare.
E mai ușor să renunți, decât să lupți,
Să ignori, decât să-ți ceri iertare.

E greu să renunți la tine pentru cineva,
E greu să fii om bun și altruist,
Să recunoști sincer c-a fost vina ta,
Să împarți fericirea ta cu-n om trist.

E mai ușor să faci lucruri rele
Și să observi greșelile cuiva,
Dar mai frumoase sunt căile mai grele,
Îți oferă mai multe motive pentru a te bucura!

MULT PREA DEVREME

prof. Adriana CĂLUGĂRU

O privire, un zâmbet, o întrebare,
Un compliment și o atingere moale
Mi-au dezvăluit în suflet o furtună,
Mi-au aprins în inimă dragostea nebună.

Prima întâlnire în piața orașului necunoscut,
Din mulțimea de oameni noi ne-am văzut.
Erai obișnuit și totuși de ceilalți diferit
Cu o privire și un zâmbet m-ai cucerit.

Ești un vis ce realitatea a devenit,
Al scenariului meu actorul potrivit.
Două suflete ce prin lume au rătăcit,
În piața unui oraș necunoscut s-au găsit.

ALEGE SĂ FIE MAI GREU

ACTORUL POTRIVIT

Ruslana CARBUGAN 
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Andreea RĂCHITEANU 

1 Ion Mamina, Monarhia constituțională în România. Enciclopedie 
politică. 1866-1939, Ed. Enciclopedică, București, 2000, p.35
2  Ibidem, p. 36
3  Eleodor Focșeneanu,  Istoria constituțională a României. 1859-

1991, Ed. Humanitas, București, 1992. p.52
4 I. Scurtu, C. Mocanu, D. Smârcea, Documente privind istoria 
României între anii 1918 – 1944, Ed. Didactică și Pedagogică, 
București, 1995, p. 29
5 6 7 8 9 Ibidem,   Ibidem,  Ibidem, p. 30, Ibidem,  Ibidem

10 Sorin Radu, Electoratul din România în anii democrației 
parlamentare (1919-1937), Ed. Institutul European, Iași, 2004, p. 22
11  Ibidem
12  I. Scurtu, C. Mocanu, D. Smârcea, op. cit.  p.30-31
13  Ibidem, p. 31
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prof. Vasilica TEMELIE

Marea este un limbaj tehnic al destinului ce 
simbolizează lumea sufletului omenesc, sediul 
pasiunilor şi păcatelor, un abysus feminizat, arhetip 
al întoarcerii la izvoarele originare ale fericirii. Acest 
motiv literar a fost cultivat cu predilecţie de poeţi 
simbolişti renumiţi de la Charles Baudelaire, la 
Mallarme, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Friedrich 
Nietzche, Manuel Machado, Ştefan Petrică, 
Alexandru Macedonski, Elena Farago şi George 
Bacovia, în virturea doctrinei simbolismului care se 
fundamentează pe teoria simbolurilor şi a 
corespondenţelor vizuale, auditive, olfactive. Acest 
motiv transfigurat în viziune simbolistă permite 
semantizarea sugestiei, solitudinii discrete, 
muzicalităţii, reveriei, nevrozelor şi misterului 
morbidului, derutei interioare, nevrozei şi misterului 
morbidului.

Dincolo de pădurea de simboluri, marea, 
signaletică a dinamicii vieţii, a mişcării, a 
instabilităţii de tip feminin sugerează nu numai 
abisul somnului ca în Mai am un singur dor, ci şi 
abisul acţiunii, al visului, al aducerilor-aminte, al 
regretului şi al remuşcărilor frumosului şi urâtului. A 
vieţui cu o acuitate excepţională golul, tragicul şi 
sublimul înseamnă a semantiza în mare o formă 
deviată a gustului pentru infinit în care stă pitită 
raţiunea tuturor exceselor vinovate.

Marea facilitează eului creator conceperea 
proiectului de a scoate din vis şi din hazard poezia ca 
o juxtapunere în sfera Universului, amintind aici 
poezia Spleen- Paul Verlaine: Erau prea roşii 
trandafirii,/Prea neagră iedera pe ram./Cad jertfă 
desnădăjduirii/De cum temişti că nu te am./Prea 
blând şi prea albastru cerul/şi valurile largi prea 
verzi.../O frică m-a pătruns ca gerul, /Că fugi, te 
pierd, şi că te pierzi...

Corabia-mbătată a lui Arthur Rimbaud pe 
care navighează insul trădează dorinţa acerbă a unui 
spaţiu ideal, pe care nicio contingenţă nu-l poate 
conţine. Este o mare asociată materiei primordiale, 
un anotimp în infern, un sinonim al arhetipului 
femeii-mame ce creează frumuseţea eternului 
feminin: Trandafiru-ţi plânge luceafăru-n ureche./ 
Alb, Infinitu-ţi cade de la grumaz la şale./Roşcate 
perle marea ţi-a pus pe sâni, pereche.

Marea continuă să fie expresia unei realităţi 
trăite, netrimiţând la nimic anterior ei înseşi, ci 
creatoare a unei fiinţe de limbaj ce se adaugă 
realităţii 

şi făureşte de fiecare dată un nou sens posedat în 
primul rând de nostalgia absolutului şi a idealităţii, 
de propensiunea spre evaziune şi spre lansarea în 
necunoscut, fapt afirmat de Gaston Bachelard când 
susţine că a semnifica altceva şi a te face să visezi 
altcumva, aceasta reprezintă dubla funcţie a imaginii 
literare. Nu există realitate anterioară imaginii 
literare. Imaginea mării e cea care conferă textului 
densitate si noutate, forţă expresivă şi propseţime. 
Aceasta are o experienţă în sine, se constituie într-o 
formulă lingvistică inedită, irepetabilă, dar şi trimite 
dincolo de ea însăşi, spre imaginarului creatorului ca 
în poezia minulesciană Romanţa celor trei galere: 
Dorm tristele galere.../Anii/Le-au putrezit pe 
jumătate,/ Şi lanţul ancorelor grele/ Le-a ruginit 
demult în apă/ Furtunile fără de număr/ Le-au înecat 
răzbunătoare/ Matrozii, unii după alţii, /Iar căpitanii/ 
Dorm fiecare-n groapă/ Săpată-n câte-un fund de 
mare...

Gilbert Durand avea dreptate când vedea în 
imaginea mării o valoare mitică, antropologică, un 
produs legat de matricea originară aspiritului. Marea 
îşi primeşte adevărata ei semnificaţie doar atunci 
când este integrată în imaginar, când devine un 
element constitutiv al viziunii şi al halucinaţiei, 
semnul necunoscutului.

Indiferent de geneza sa culturală sau 
individuală, motivul/simbolul mării rămâne în lirică 
o modalitate de a asocia vizibilului, invizibilul, 
având capacitatea de a sintetiza contrariile, de a 
îndeplini funcţia de explorare a unor spaţii în care 
raţiunea nu are acces.

Resemantizat permanent, motivul mării ne 
sugerează implicit să ne gândim sentimentul şi să ne 
simţim gândul. Adică, codrului bătut de gânduri să-i 
adăugăm cântecul sirenelor care l-au determinat pe 
Ulise să se lege de catargul corabiei, atunci când a 
fost obligat de zei să plutească pe mişcătoarea 
mărilor singurătate.

MAREA ÎN LIRICA SIMBOLISTĂ
 

 prof. Elena-Loredana CERNAT

Personalitatea contradictorie,  greu 
definibilă, dar eclatantă prin complexitate, Tudor 
Arghezi se va oglindi în multiplele faţete ale unor 
forme publicistice fără precedent. Sub aura 
talentului artistic şi a unui spirit intransigent, chiar 
incomod pentru multe dintre personalităţile vremii, 
scriitorul interbelic ridica publicistica la nivel de 
literatură, fondând sau editând reviste şi ziare 
(Cronica, Cuget românesc, Naţiunea, Bilete de 
papagal). Pamfletul pe care l-a cultivat, aidoma 
romanului, satirei sau oricărei altei specii artistice, 
devenea un tip de scriitură cu statut autonom. Cu 
intenţia de a se apropia de esenţa sau de nota 
particulară a unor aspecte din realitatea culturală sau 
politico-socială, polemistul, care semna sub diferite 
pseudonime (faimosul Coco, Arghezi, T.A., 
Papagalul Roşu, Papagalul verde, B.p. etc.), a apelat 
la expresia elegantă, uneori umoristică, temperând 
astfel sarcasmul unui spirit lucid şi intolerant. În 
această ordine de idei, Arghezi a urmărit, cu penel de 
artist, să impună o  specie literară originală, tableta, 
în care se perinda imaginea unei lumi inedite, 
pitoreşti. Pagini de observaţie morală şi de galerii 
caracterologice au prins viaţă „ din iniţiativa strict 
personală a unui scriitor <<fără bănci, fără idoli, fără 
partid politic şi fonduri inexplicabile, adică în toate 
condiţiile dorite de expresia sincerităţii>>”. În 
intenţia de a defini pamfletul, gazetarul vigilent şi 
inflexibil opina: „ Pamfletul se învârteşte în jurul 
obiectului cu oarecare frumuseţe de corb; între două 
zboruri circulare, ciupeşte, zgârie, înţeapă, rupe”.  

În 1919, poetul avea să fie întemnițat la 
închisoarea Văcăreşti, pentru „activitatea de presă” 
din perioada 1916-1917 şi pentru culpa de a fi 
preconizat o orientare în discordanţă cu aceea a 
politicii de război, susţinând direcţia de idei a lui 
Marghiloman. În „Gazeta Bucureştilor” („Bukarest 
Tageblatt”), pamfletele argheziene reflectau 
atitudinea insurgentă a scriitorului lume 
(Parlamentul - „circ al politicii”, guvernele, „oglinzi 
de buzunar”). În pledoaria avocatului N.D. Cocea, 
transformată într-o critică acerbă la adresa 
politicianismului burghez, va fi conturat „un portret 
viguros al lui Tudor Arghezi ( ...) : << Arghezi n-a 
putut să trădeze. El e cel mai mare poet al ţării de la 
Eminescu şi un asemenea om poate fi un revoltat, dar 
nu un trădător>>” . Reflexele artistice ale acestui 

fapt de viaţă vor fi paginile în proză reunite sub titlul 
„Poarta neagră” (1930) şi ciclul de versuri „Flori de 
mucigai” (1931).

Încleştarea spirituală defineşte, într-o 
anumită măsură, îndărjirea unei generaţii de 
intelectuali care trebuiau să-şi caute identitatea pe 
fundalul unei aprige înfruntări ideologice, mistico-
idealiste, dar, în esenţă, pune în lumină elanul poetic 
de a descoperi modalităţi de expresie a esenţialului 
uman şi a integrării în ordinea cosmică.

Pe fondul acestor căutări, între anii 1899-
1905,  Tudor Arghezi decide să se retragă la Cernica, 
pentru viată monahală. Ulterior, opţiunea recluziunii 
ascetice îi va produce poetului remuşcări. Gest 
temerar sau superfluu, experienţa schimnică nu va fi 
motivată niciodată exhaustiv în cozeriile sale 
spirituale. Din „Amintirile ierodiaconului Iosif”,  
publicate în 1923, rezultă că pasul a fost făcut fără 
nicio criză mistică, fără „aparat romantic”: „nici 
îngeri, nici armăsari întraripaţi, cu mine călare pe 
ei”. În contextul unor interviuri, destăinuirile 
scriitorului sunt, în egală măsură, derutante, 
sugerând fie existenţa pauperă, fie latura morală 
juvenilă: „Criza de atunci era criza tuturor 
tinereţilor, trezite la răscrucea îndoielilor. Toţi copiii 
de 18-20 ani (...) o au. E momentul în care se caută o 
scuză de viaţă, de vreme ce, scăpată de moarte şi de 
fiare, natura caută echilibru. E criza lui a fi sau a nu 
fi” .

În spaţiul monahal, sub identitatea de 
părintele Iosif, de la Cernica, sau ca ierodiacon şi 
secretar la Mitropolia din Bucureşti, Arghezi a 
traversat amare deziluzii, o destrămare lăuntrică 
până la criză. Deopotrivă revolta este vizibilă. Sub 
semnul unei asceze asumate, indignat de 
elucubraţiile epocii, de platitudinile unei lumi ostile, 
ale unui regim politic propagandistic ce incrimina 
religia ca opium al popoarelor, Tudor Arghezi se 
apropie mai mult de sine, „învăţând să scrie, dar nu 
oricum, ci pe dedesubt”.

CRÂMPEIE BIOGRAFICE ARGHEZIENE
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Filosofia este oarecum rezumatul şi formula 
generală a culturei unei epoce (Ms 2258, f.184) 
notează Eminescu în 1872, argumentând încă o dată 
care sunt fundamentele filozofice ale operei sale. 
Apropierea dintre Eminescu şi Schopenhauer s-a 
făcut de atâtea ori, încât ea poate fi considerată astăzi 
ca un adevăr curent al istoriei literare. Analogia 
dintre pesimismul poetului nostru şi al filosofului 
german a fost în numeroase rânduri pusă în lumină, 
în timp ce acele apropieri care ne dau dreptul a vedea 
în textele lui Schopenhauer nu numai izvorul unei 
îndrumări generale pentru concepţia eminesciană, 
dar şi locul unde se găsesc de data aceasta câteva 
dintre izvoarele literare precise şi al unora dintre 
temele particulare ale poeziei eminesciene, au scăpat 
totdeauna cercetătorilor. 

Să spunem însă mai intâi că dacă de atâtea ori 
s-a vorbit despre înrudirea de gânduri a poetului 
nostru cu marele filosof al pesimismului, uneori s-a 
incercat a se arăta ce îi desparte şi cât de radicală este 
divergenţa lor, desigur pentru motivul învăluit, dar 
transparent, că negaţia pesimistă a vieţii ar alcătui o 
pată a caracterului de sub acuzaţia căreia poetul 
nostru ar fi mai bine scos. 

În această privinţă, d-l Gherasim, autorul 
unui studiu despre Influenţa lui Schopenhauer 
asupra lui Eminescu, scrie: Mulţi l-au văzut numai 
zdrobind, din întâmplare numai puţini l-au aflat şi 
clădind.Glasul celor puţini a fost prea slab pentru ca 
să poată întrece strigătul celor mulţi: iată cum s-a 
format legenda despre Eminescu ca pesimist, numai 
ca pesimist, chiar ca pesimist schopenhauerian .

Elemente pentru pregătirea examenului de BAC

Examenele sunt momente de bilanţ, de 
valorificare a cunoștințelor acumulate în timp. Ele 
nu trebuie să fie furtuni sau cutremure în viața 
elevului. Eşecul la examene are două cauze: 
incoerențe în pregătire şi o comportare greșită în 
timpul examenului. Înaintea examenului planifică 
timpul astfel încât învățarea să fie pe primul loc; 
totul trebuie să fie subordonat acestui scop.

Pregătirea pentru examen trebuie să înceapă 
de la răspunsul pe care ţi-l dai singur la această 
întrebare. Orientează-te ce ştii şi ce nu ştii şi care este 
gradul în care „știi” și cel în care „nu știi’, deoarece 
nu are rost să recapitulezi ceea ce știi. 

Insistă asupra lucrurilor pe care nu le știi sau 
pe care nu le știi prea bine. Pregătirea pentru 
examene să înceapă cu cel puţin două luni înainte. 
Un element foarte important este planificarea 
muncii. Stabilește ce vrei să faci în fiecare 
săptămână. Trebuie să-ți planifici să lucrezi 
concomitent la două materii care se contrastează 
între ele, de exemplu: matematica şi geografie, iar pe 
de altă parte, unul să fie un obiect care îți place, iar 
celalalt unul care nu-ți prea place.

La începutul fiecărei săptămâni fă un plan cât 
mai exact, câte ore vei lucra zilnic, ce capitole vei 
parcurge. În primele zile este bine să revezi lecțiile 
pe care le-ai uitat, iar la sfârșitul săptămânii să repeți 
cele învățate în aceeaşi ordine în care le-ai invățat. 
Recapitularea îți va lua mai putin timp decât 
învățarea propriu-zisă. Pentru ca un plan să te ajute la 
învățare, el nu trebuie să ramână doar pe hârtie. 
Trebuie să-l alcătuiești astfel încât să poți să-l 
realizezi. Fă-ți un plan de studiu cu toate subiectele 
pe care trebuie să le parcurgi pentru administrarea 
timpului; un calendar de studiu și stabilește ordinea 
de abordare, alocând suficient timp pentru fiecare 
subiect. Fixează mai multe subiecte pe zi pentru a nu 
interveni plictiseala. Programează învățarea ca să nu 
te surmenezi pentru că în acest caz randamentul 
scade enorm. Un efort regulat și uniform este mult 
mai eficient decat o muncă în salt care alternează cu 
lungi perioade de inactivitate.

Pregătirea pentru examen nu înseamnă să 
renunți la joacă și la sport. Folosește momentele 
libere pentru a te mișca în aer curat, pentru joacă și 
sport, dar nu exagera; dacă ești foarte obosit fizic, nu 
poți să înveți bine. Planifică suficient timp liber, mai 
ales ultimele zile de dinaintea examenelor. Nu 
trebuie să rămâneți noaptea, îndeosebi în ultima 
săptămână - precum fac elevii de obicei. Nopțile 
pierdute și învățarea „în asalt” duc la suprasolicitare, 
iar invățarea astfel câștigată este superficială și de 
scurtă durată. În săptămâna dinaintea examenului se 
revăd cele învățate şi nu se învață. Acum revezi tot 
ceea ce ai învățat, repeți cu planurile facute anterior 
în față. În seara dinaintea examenului, rezervă o oră - 
dacă nu mai mult pentru a revedea toate notițele, iar 
dacă nu ai timp, doar pe cele care ți-au ridicat 
probleme. 

EMINESCU ŞI ETICA LUI SCHOPENHAUER
  

prof. Andreea ŞUHAN

Violenţa fizică este uşor de identificat, 
deoarece lasă urme vizibile. Violenţa verbală, însă 
nu este tot timpul considerată un abuz, mai ales, 
pentru că nu este uşor de identificat. Totuşi, atât între 
copii, cât şi între adulţi, este destul de frecventă. Îţi 
propunem să afli cât mai multe despre violenţa 
verbală.

Cum se manifestă violenţa verbală?
Fie că apare în familie, fie că apare la şcoală 

sau în grupul de prieteni, violenţa verbală se 
manifestă prin:

1. Ameninţări sau intimidări pentru a obţine 
unele beneficii sau pentru a-şi demonstra 
superioritatea. Acestea sunt destul de frecvente între 
copii, dar şi în relatia adulţi-copii, atunci când 
adultul nu reuşeşte să îşi impună autoritatea şi să 
convingă copilul  să urmeze un anumit  
comportament.

2. Critica neconstructivă, folosirea 
sarcasmului sau a insultelor atunci când sunt 
exprimate păreri referitoare la rezultatele obţinute de 
victimă. „Nu ai făcut nimic bine, nu eşti în stare de 
nimic!” este un mesaj care poate fi încadrat în ceea ce 
numim „violenţa verbală”.

3. Poreclele care jignesc şi care fac referire la 
înfăţişarea fizică, la clasa socială sau la apartenenţa 
etnică. Toate acestea, folosite de faţă cu alte 
persoane, dar şi în conversaţiile private, sunt 
modalităţi de a umili şi a micşora stima de sine a 
copilului.

4.Ţipetele sau cuvintele spuse pe un ton 
răstit. Pentru mulţi oameni, un ton ridicat pare o 
urmare firească a frustrării sau a furiei. Când apare 
frecvent în relaţia cu un copil, poate avea efecte 
foarte puternice asupra echilibrului emoţional al 
copilului.

5. Învinuirile şi reproşurile repetate. Apare 
frecvent tendinţa de a acuza victima pentru 
comportamentul pe care îl are agresorul. De 
exemplu, Dacă m-ai asculta, nu m-aş comporta aşa 
cu tine, dar o meriţi.”.

6. Manipularea emoţională. Atunci când 
victima încearcă să iasă din relaţia cu persoana care o 
agresează verbal să întrerupă prietenia, să îl ignore 
sau să iasă din grupul respectiv, agresorul poate face 
apel la diverse modalităţi de manipulare a victimei. 
„A fost doar o glumă”, „Ştii că aşa vorbesc eu, nu era 

„

nimic serios” etc. sunt mesaje prin care o persoană 
victimă a violenţei verbale poate fi convinsă să 
rămână în continuare în relaţia respectivă.

7. Neîncrederea în deciziile victimei şi 
descurajarea continuă: „Nu vei reuşi niciodată acest 
lucru, poţi să încerci oricât vrei!”, „Sigur vei eşua la 
fel ca data trecută când ai încercat acest lucru” etc. 
Deşi cuvintele în sine pot să nu fie considerate 
neapărat „agresive” sau „jignitoare”, iar tonul pe 
care sunt spuse nu denotă agresivitate, ele au acelaşi 
efect ca formele mai evidente de violenţă verbală. 
Aceste mesaje repetate afectează în timp echilibrul 
emoţional al unui copil, dar şi al unui adult.

8. Glume şi/sau farse repetate, realizate 
atunci când acesta se afla într-un mediu social larg, 
în grupurile de copii, apar frecvent asemenea situaţii 
în care, de obicei, copilul cel mai vulnerabil sau cel 
mai timid din grup este ironizat şi supus farselor care 
au ca scop umilirea lui.

9. Diminuarea meritelor persoanei. “Mare 
lucru, ai luat 10 la matematică, ai avut şi tu noroc!” 
Când o asemenea atitudine apare în mod frecvent, 
putem vorbi de violenţă verbală. Asemenea mesaje 
repetate au ca rezultat scăderea stimei de sine, a 
încrederii în sine şi, în timp, duce la izolarea socială a 
copilului.

10. Transmiterea ideii că victima nu 
valorează nimic fără agresor. „Fără mine nu ai reuşi 
nimic/ Dacă nu aş fi fost eu, nu ai fi ajuns aici” sunt 
mesaje care au ca scop crearea unei relaţii de 
dependenţă între victimă şi agresor. Astfel, agresorul 
îşi exprimă superioritatea şi îşi satisface nevoia de 
putere. Acest tip de relaţie poate să apară între colegi 
de clasă, dar şi între soţ şi soţie sau între fraţi. 
Victima deseori găseşte scuze celui ce o 
m a n i p u l e a z ă ,  c a u t ă  e x p l i c a ţ i i  p e n t r u  
comportamentul pe care îl are şi le găseşte, 
întotdeauna cu referire la propria persoană.   

De exemplu, „Ţipă la mine pentru că eu nu 
reusesc să mă concentrez şi să înţeleg din prima ceea 
ce-mi spune”, „Am meritat palma primită, fiindcă nu 
am făcut ceea ce a zis.” etc. De asemenea, un copil 
care a fost victimă a violenţei verbale poate prelua cu 
uşurinţă această modalitate de exprimare în relaţie 
cu alţi copii sau cu alte persoane adulte, atunci când 
va creşte.

VIOLENŢA VERBALĂ ŞI EFECTELE EI ASUPRA COPIILOR
 

prof. Andreea ŞUHAN



Iată un model, pornind de la un exemplu anterior de utilizare a prefixoidelor în biolexicul intuitiv:

Există oare o literă a alfabetului la care să nu avem un termen?

Concursul se organizează în cadrul proiectului Zilele Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău și se va 
desfășura pe data de 16 ianuarie 2020, la ora 10, în laboratorul de AeL, etajul I și va consta în două probe:

A. Prezentarea unei liste de minimum 50 de  noțiuni specifice capitolului/conținuturilor. Lista va fi 
redactată în Microsoft Word, Times New Roman, 11, noțiunile fiind organizate pe modelul din tabelul de mai 
sus. Aștept lista până pe data de 15 ianuarie 2020, ora 12 pe adresa: . Această 
probă este obligatorie și de rezultatul ei depinde înscrierea la proba B. 

B. Un test alcătuit din: nouă itemi cu afirmații lacunare (maxim două noțiuni per afirmație) și nouă 
itemi alegere simplă. Regulile de evaluare vor fi comunicate la avizier/site-ul colegiului   și vor fi 
prezentate și în deschiderea concursului. 

Iată un exemplu de itemi:
1. Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația 

următoare, astfel încât acesta să fie corectă.
Știința care studiază celula se numește ........, iar cea care studiază ....... celulară este citogenetica.
2. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 

variantă de răspuns.
1.Condriomul celular reprezintă totalitatea:

                               a) Plastidelor                                                        c) Centrozomilor
                               b) Cloroplastelor                                                  d) Mitocondriilor  

Se poate constata cu ușurință că sunt tipuri de itemi de nivel mediu, minimal. 
     Concursul nu este doar pentru evaluarea performanțelor! Nu are doar scop competițional/concurențial, 
ci unul de socializare și de formare/consolidare a echipei BIOLEXIC.

Acceptați provocarea? Vă aștept cu drag să vă demonstrați competențele și să vă câștigați premiile!
Bibliografie: 
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A IX-A, BIOLOGIE,  OMECT Nr. 3458 /  09.03.2004
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE, OMECTS  nr. 4800/31.VIII.2010

CITO- element de compunere savantă cu semnificația „(referitor la ) celulă”  [ < fr. cyto-, cf. gr. kytos – celulă].

biolexic.CME.2020@gmail.com
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director prof. Constantina HULEA

De ce continuă această invitație la jocul de cuvinte de sub umbrela bioștiințifică pornit de la formula 
magică Supercalifragilisticexpialidocious vs. Sternocleidomastoidian? De ce vrem mereu să explicăm până 
și invitația la joc? 

Este practic o dovadă că de multe ori uităm și ce este jocul, uităm copilăria. Așa cum bine scria George 
Dorsey, „Joaca este începutul cunoaşterii”. Deci, prin seria articolelor Biolexic mi-am propus să nu uităm 
că jocurile educative sunt importante, pentru că ne mențin într-o continuă stare de învățare!
Dar, hai să argumentăm și didactic, psihopedagogic, metodic, de ce insist cu ideea aceasta!

Programele școlare de biologie pentru nivel liceal (indiferent de filieră sau profil/specializare, vezi 
http://www.isjbacau.ro/compartiment-curriculum/biologie/an-scolar-2015-2016/alte-documente/programe 
-biologie-liceu/view) conțin patru competențe generale:

1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi in scopul demonstrării principiilor lumii vii 
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei  
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru  specifice biologiei în contexte noi
Pentru o bună receptare a informațiilor despre lumea vie, pentru explorarea sistemelor biologice avem 

nevoie de un bagaj de termeni specifici domeniului. Fără să stăpânim competențele generale nu putem să 
spunem că suntem pregătiți pentru o evaluare finală de tipul probei scrise la examenul bacalaureat în cadrul 
căruia biologia, deși are statut de disciplină opțională la proba Ed) în funcție de profil și specializare, rămâne o 
disciplină preferată de mulți absolvenți, unde pentru ambele variante (B1. Biologie vegetală și animală și B2. 
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, vezi: http://subiecte.edu.ro /2020/ bacalaureat/ 
legislatie/) se evidențiază o competență generală cheie: Recunoașterea, definirea, dovedirea înțelegerii unor 
termeni, concepte, legi și principii specifice științelor biologice. După formulare, ne demonstrează clar că 
trebuie să existe și o evoluție a bagajului de termeni pe care l-a acumulat adsolventul de liceu, deoarece toate 
celelalte competențe de ierarhizare, descriere, caracterizare, explicare, comparare, identificare și 
interpretare, reprezentare, aplicare, argumentare etc. nu pot fi consolidate fără competența mai sus amintită.

Iată de ce consider că lucrul cu dicționarul de termeni de biologie, dicţionarul de neologisme sau 
metoda repertoarului o consider ca piatra de temelie a cunoașterii și consolidării la această disciplină 
importantă nu doar pentru examenul de bacalaureat, ci pentru viață.

Pentru elevii colegiului 
din clasele a IX-a A, B, C, D și 
E, indiferent de profil / 
specializare, care tocmai au 
finalizat capitolul de Citologie 
și diviziune celulară, lansez o 
provocare, un concurs de 
termeni specifici acestui 
capitol. Vor intra în competiție 
cei care au un minim de 50 de 
noțiuni corect explicate în 
r e p e r t o a r u l  p e r s o n a l /  
personalizat, având ca suport 
conținuturile care sunt și în 
progama de bacalaureat a 
probei scrise la Biologie 
vegetală și animală:

BIOLEXIC IV
CITO-

-LOGIE s.f., art. ȘTIINȚA CELULEI   /<fr. cytologie, cf. gr. kytos- celulă, logos- studiu

-CHIMIE s.f., art. CHIMIA CELULEI                                                           /<fr. cytochimie

-GENETIC s.f., adj., art. GENETICA CELULARĂ                                      /<fr.cytogénetique               

- STATIC s.n., adj., INHIBITOR AL ÎNMULȚIRII CELULELOR                  /<fr. cytostatique

mailto:biolexic.CME.2020@gmail.com
http://www.meb.ro
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Există oare o literă a alfabetului la care să nu avem un termen?

Concursul se organizează în cadrul proiectului Zilele Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău și se va 
desfășura pe data de 16 ianuarie 2020, la ora 10, în laboratorul de AeL, etajul I și va consta în două probe:

A. Prezentarea unei liste de minimum 50 de  noțiuni specifice capitolului/conținuturilor. Lista va fi 
redactată în Microsoft Word, Times New Roman, 11, noțiunile fiind organizate pe modelul din tabelul de mai 
sus. Aștept lista până pe data de 15 ianuarie 2020, ora 12 pe adresa: . Această 
probă este obligatorie și de rezultatul ei depinde înscrierea la proba B. 

B. Un test alcătuit din: nouă itemi cu afirmații lacunare (maxim două noțiuni per afirmație) și nouă 
itemi alegere simplă. Regulile de evaluare vor fi comunicate la avizier/site-ul colegiului   și vor fi 
prezentate și în deschiderea concursului. 

Iată un exemplu de itemi:
1. Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația 

următoare, astfel încât acesta să fie corectă.
Știința care studiază celula se numește ........, iar cea care studiază ....... celulară este citogenetica.
2. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 

variantă de răspuns.
1.Condriomul celular reprezintă totalitatea:

                               a) Plastidelor                                                        c) Centrozomilor
                               b) Cloroplastelor                                                  d) Mitocondriilor  

Se poate constata cu ușurință că sunt tipuri de itemi de nivel mediu, minimal. 
     Concursul nu este doar pentru evaluarea performanțelor! Nu are doar scop competițional/concurențial, 
ci unul de socializare și de formare/consolidare a echipei BIOLEXIC.
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Bibliografie: 
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director prof. Constantina HULEA

De ce continuă această invitație la jocul de cuvinte de sub umbrela bioștiințifică pornit de la formula 
magică Supercalifragilisticexpialidocious vs. Sternocleidomastoidian? De ce vrem mereu să explicăm până 
și invitația la joc? 

Este practic o dovadă că de multe ori uităm și ce este jocul, uităm copilăria. Așa cum bine scria George 
Dorsey, „Joaca este începutul cunoaşterii”. Deci, prin seria articolelor Biolexic mi-am propus să nu uităm 
că jocurile educative sunt importante, pentru că ne mențin într-o continuă stare de învățare!
Dar, hai să argumentăm și didactic, psihopedagogic, metodic, de ce insist cu ideea aceasta!

Programele școlare de biologie pentru nivel liceal (indiferent de filieră sau profil/specializare, vezi 
http://www.isjbacau.ro/compartiment-curriculum/biologie/an-scolar-2015-2016/alte-documente/programe 
-biologie-liceu/view) conțin patru competențe generale:

1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi in scopul demonstrării principiilor lumii vii 
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei  
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru  specifice biologiei în contexte noi
Pentru o bună receptare a informațiilor despre lumea vie, pentru explorarea sistemelor biologice avem 

nevoie de un bagaj de termeni specifici domeniului. Fără să stăpânim competențele generale nu putem să 
spunem că suntem pregătiți pentru o evaluare finală de tipul probei scrise la examenul bacalaureat în cadrul 
căruia biologia, deși are statut de disciplină opțională la proba Ed) în funcție de profil și specializare, rămâne o 
disciplină preferată de mulți absolvenți, unde pentru ambele variante (B1. Biologie vegetală și animală și B2. 
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, vezi: http://subiecte.edu.ro /2020/ bacalaureat/ 
legislatie/) se evidențiază o competență generală cheie: Recunoașterea, definirea, dovedirea înțelegerii unor 
termeni, concepte, legi și principii specifice științelor biologice. După formulare, ne demonstrează clar că 
trebuie să existe și o evoluție a bagajului de termeni pe care l-a acumulat adsolventul de liceu, deoarece toate 
celelalte competențe de ierarhizare, descriere, caracterizare, explicare, comparare, identificare și 
interpretare, reprezentare, aplicare, argumentare etc. nu pot fi consolidate fără competența mai sus amintită.

Iată de ce consider că lucrul cu dicționarul de termeni de biologie, dicţionarul de neologisme sau 
metoda repertoarului o consider ca piatra de temelie a cunoașterii și consolidării la această disciplină 
importantă nu doar pentru examenul de bacalaureat, ci pentru viață.

Pentru elevii colegiului 
din clasele a IX-a A, B, C, D și 
E, indiferent de profil / 
specializare, care tocmai au 
finalizat capitolul de Citologie 
și diviziune celulară, lansez o 
provocare, un concurs de 
termeni specifici acestui 
capitol. Vor intra în competiție 
cei care au un minim de 50 de 
noțiuni corect explicate în 
r e p e r t o a r u l  p e r s o n a l /  
personalizat, având ca suport 
conținuturile care sunt și în 
progama de bacalaureat a 
probei scrise la Biologie 
vegetală și animală:

BIOLEXIC IV
CITO-

-LOGIE s.f., art. ȘTIINȚA CELULEI   /<fr. cytologie, cf. gr. kytos- celulă, logos- studiu

-CHIMIE s.f., art. CHIMIA CELULEI                                                           /<fr. cytochimie

-GENETIC s.f., adj., art. GENETICA CELULARĂ                                      /<fr.cytogénetique               

- STATIC s.n., adj., INHIBITOR AL ÎNMULȚIRII CELULELOR                  /<fr. cytostatique
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Filosofia este oarecum rezumatul şi formula 
generală a culturei unei epoce (Ms 2258, f.184) 
notează Eminescu în 1872, argumentând încă o dată 
care sunt fundamentele filozofice ale operei sale. 
Apropierea dintre Eminescu şi Schopenhauer s-a 
făcut de atâtea ori, încât ea poate fi considerată astăzi 
ca un adevăr curent al istoriei literare. Analogia 
dintre pesimismul poetului nostru şi al filosofului 
german a fost în numeroase rânduri pusă în lumină, 
în timp ce acele apropieri care ne dau dreptul a vedea 
în textele lui Schopenhauer nu numai izvorul unei 
îndrumări generale pentru concepţia eminesciană, 
dar şi locul unde se găsesc de data aceasta câteva 
dintre izvoarele literare precise şi al unora dintre 
temele particulare ale poeziei eminesciene, au scăpat 
totdeauna cercetătorilor. 

Să spunem însă mai intâi că dacă de atâtea ori 
s-a vorbit despre înrudirea de gânduri a poetului 
nostru cu marele filosof al pesimismului, uneori s-a 
incercat a se arăta ce îi desparte şi cât de radicală este 
divergenţa lor, desigur pentru motivul învăluit, dar 
transparent, că negaţia pesimistă a vieţii ar alcătui o 
pată a caracterului de sub acuzaţia căreia poetul 
nostru ar fi mai bine scos. 

În această privinţă, d-l Gherasim, autorul 
unui studiu despre Influenţa lui Schopenhauer 
asupra lui Eminescu, scrie: Mulţi l-au văzut numai 
zdrobind, din întâmplare numai puţini l-au aflat şi 
clădind.Glasul celor puţini a fost prea slab pentru ca 
să poată întrece strigătul celor mulţi: iată cum s-a 
format legenda despre Eminescu ca pesimist, numai 
ca pesimist, chiar ca pesimist schopenhauerian .

Elemente pentru pregătirea examenului de BAC

Examenele sunt momente de bilanţ, de 
valorificare a cunoștințelor acumulate în timp. Ele 
nu trebuie să fie furtuni sau cutremure în viața 
elevului. Eşecul la examene are două cauze: 
incoerențe în pregătire şi o comportare greșită în 
timpul examenului. Înaintea examenului planifică 
timpul astfel încât învățarea să fie pe primul loc; 
totul trebuie să fie subordonat acestui scop.

Pregătirea pentru examen trebuie să înceapă 
de la răspunsul pe care ţi-l dai singur la această 
întrebare. Orientează-te ce ştii şi ce nu ştii şi care este 
gradul în care „știi” și cel în care „nu știi’, deoarece 
nu are rost să recapitulezi ceea ce știi. 

Insistă asupra lucrurilor pe care nu le știi sau 
pe care nu le știi prea bine. Pregătirea pentru 
examene să înceapă cu cel puţin două luni înainte. 
Un element foarte important este planificarea 
muncii. Stabilește ce vrei să faci în fiecare 
săptămână. Trebuie să-ți planifici să lucrezi 
concomitent la două materii care se contrastează 
între ele, de exemplu: matematica şi geografie, iar pe 
de altă parte, unul să fie un obiect care îți place, iar 
celalalt unul care nu-ți prea place.

La începutul fiecărei săptămâni fă un plan cât 
mai exact, câte ore vei lucra zilnic, ce capitole vei 
parcurge. În primele zile este bine să revezi lecțiile 
pe care le-ai uitat, iar la sfârșitul săptămânii să repeți 
cele învățate în aceeaşi ordine în care le-ai invățat. 
Recapitularea îți va lua mai putin timp decât 
învățarea propriu-zisă. Pentru ca un plan să te ajute la 
învățare, el nu trebuie să ramână doar pe hârtie. 
Trebuie să-l alcătuiești astfel încât să poți să-l 
realizezi. Fă-ți un plan de studiu cu toate subiectele 
pe care trebuie să le parcurgi pentru administrarea 
timpului; un calendar de studiu și stabilește ordinea 
de abordare, alocând suficient timp pentru fiecare 
subiect. Fixează mai multe subiecte pe zi pentru a nu 
interveni plictiseala. Programează învățarea ca să nu 
te surmenezi pentru că în acest caz randamentul 
scade enorm. Un efort regulat și uniform este mult 
mai eficient decat o muncă în salt care alternează cu 
lungi perioade de inactivitate.

Pregătirea pentru examen nu înseamnă să 
renunți la joacă și la sport. Folosește momentele 
libere pentru a te mișca în aer curat, pentru joacă și 
sport, dar nu exagera; dacă ești foarte obosit fizic, nu 
poți să înveți bine. Planifică suficient timp liber, mai 
ales ultimele zile de dinaintea examenelor. Nu 
trebuie să rămâneți noaptea, îndeosebi în ultima 
săptămână - precum fac elevii de obicei. Nopțile 
pierdute și învățarea „în asalt” duc la suprasolicitare, 
iar invățarea astfel câștigată este superficială și de 
scurtă durată. În săptămâna dinaintea examenului se 
revăd cele învățate şi nu se învață. Acum revezi tot 
ceea ce ai învățat, repeți cu planurile facute anterior 
în față. În seara dinaintea examenului, rezervă o oră - 
dacă nu mai mult pentru a revedea toate notițele, iar 
dacă nu ai timp, doar pe cele care ți-au ridicat 
probleme. 

EMINESCU ŞI ETICA LUI SCHOPENHAUER
  

prof. Andreea ŞUHAN

Violenţa fizică este uşor de identificat, 
deoarece lasă urme vizibile. Violenţa verbală, însă 
nu este tot timpul considerată un abuz, mai ales, 
pentru că nu este uşor de identificat. Totuşi, atât între 
copii, cât şi între adulţi, este destul de frecventă. Îţi 
propunem să afli cât mai multe despre violenţa 
verbală.

Cum se manifestă violenţa verbală?
Fie că apare în familie, fie că apare la şcoală 

sau în grupul de prieteni, violenţa verbală se 
manifestă prin:

1. Ameninţări sau intimidări pentru a obţine 
unele beneficii sau pentru a-şi demonstra 
superioritatea. Acestea sunt destul de frecvente între 
copii, dar şi în relatia adulţi-copii, atunci când 
adultul nu reuşeşte să îşi impună autoritatea şi să 
convingă copilul  să urmeze un anumit  
comportament.

2. Critica neconstructivă, folosirea 
sarcasmului sau a insultelor atunci când sunt 
exprimate păreri referitoare la rezultatele obţinute de 
victimă. „Nu ai făcut nimic bine, nu eşti în stare de 
nimic!” este un mesaj care poate fi încadrat în ceea ce 
numim „violenţa verbală”.

3. Poreclele care jignesc şi care fac referire la 
înfăţişarea fizică, la clasa socială sau la apartenenţa 
etnică. Toate acestea, folosite de faţă cu alte 
persoane, dar şi în conversaţiile private, sunt 
modalităţi de a umili şi a micşora stima de sine a 
copilului.

4.Ţipetele sau cuvintele spuse pe un ton 
răstit. Pentru mulţi oameni, un ton ridicat pare o 
urmare firească a frustrării sau a furiei. Când apare 
frecvent în relaţia cu un copil, poate avea efecte 
foarte puternice asupra echilibrului emoţional al 
copilului.

5. Învinuirile şi reproşurile repetate. Apare 
frecvent tendinţa de a acuza victima pentru 
comportamentul pe care îl are agresorul. De 
exemplu, Dacă m-ai asculta, nu m-aş comporta aşa 
cu tine, dar o meriţi.”.

6. Manipularea emoţională. Atunci când 
victima încearcă să iasă din relaţia cu persoana care o 
agresează verbal să întrerupă prietenia, să îl ignore 
sau să iasă din grupul respectiv, agresorul poate face 
apel la diverse modalităţi de manipulare a victimei. 
„A fost doar o glumă”, „Ştii că aşa vorbesc eu, nu era 

„

nimic serios” etc. sunt mesaje prin care o persoană 
victimă a violenţei verbale poate fi convinsă să 
rămână în continuare în relaţia respectivă.

7. Neîncrederea în deciziile victimei şi 
descurajarea continuă: „Nu vei reuşi niciodată acest 
lucru, poţi să încerci oricât vrei!”, „Sigur vei eşua la 
fel ca data trecută când ai încercat acest lucru” etc. 
Deşi cuvintele în sine pot să nu fie considerate 
neapărat „agresive” sau „jignitoare”, iar tonul pe 
care sunt spuse nu denotă agresivitate, ele au acelaşi 
efect ca formele mai evidente de violenţă verbală. 
Aceste mesaje repetate afectează în timp echilibrul 
emoţional al unui copil, dar şi al unui adult.

8. Glume şi/sau farse repetate, realizate 
atunci când acesta se afla într-un mediu social larg, 
în grupurile de copii, apar frecvent asemenea situaţii 
în care, de obicei, copilul cel mai vulnerabil sau cel 
mai timid din grup este ironizat şi supus farselor care 
au ca scop umilirea lui.

9. Diminuarea meritelor persoanei. “Mare 
lucru, ai luat 10 la matematică, ai avut şi tu noroc!” 
Când o asemenea atitudine apare în mod frecvent, 
putem vorbi de violenţă verbală. Asemenea mesaje 
repetate au ca rezultat scăderea stimei de sine, a 
încrederii în sine şi, în timp, duce la izolarea socială a 
copilului.

10. Transmiterea ideii că victima nu 
valorează nimic fără agresor. „Fără mine nu ai reuşi 
nimic/ Dacă nu aş fi fost eu, nu ai fi ajuns aici” sunt 
mesaje care au ca scop crearea unei relaţii de 
dependenţă între victimă şi agresor. Astfel, agresorul 
îşi exprimă superioritatea şi îşi satisface nevoia de 
putere. Acest tip de relaţie poate să apară între colegi 
de clasă, dar şi între soţ şi soţie sau între fraţi. 
Victima deseori găseşte scuze celui ce o 
m a n i p u l e a z ă ,  c a u t ă  e x p l i c a ţ i i  p e n t r u  
comportamentul pe care îl are şi le găseşte, 
întotdeauna cu referire la propria persoană.   

De exemplu, „Ţipă la mine pentru că eu nu 
reusesc să mă concentrez şi să înţeleg din prima ceea 
ce-mi spune”, „Am meritat palma primită, fiindcă nu 
am făcut ceea ce a zis.” etc. De asemenea, un copil 
care a fost victimă a violenţei verbale poate prelua cu 
uşurinţă această modalitate de exprimare în relaţie 
cu alţi copii sau cu alte persoane adulte, atunci când 
va creşte.

VIOLENŢA VERBALĂ ŞI EFECTELE EI ASUPRA COPIILOR
 

prof. Andreea ŞUHAN
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prof. Vasilica TEMELIE

Marea este un limbaj tehnic al destinului ce 
simbolizează lumea sufletului omenesc, sediul 
pasiunilor şi păcatelor, un abysus feminizat, arhetip 
al întoarcerii la izvoarele originare ale fericirii. Acest 
motiv literar a fost cultivat cu predilecţie de poeţi 
simbolişti renumiţi de la Charles Baudelaire, la 
Mallarme, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Friedrich 
Nietzche, Manuel Machado, Ştefan Petrică, 
Alexandru Macedonski, Elena Farago şi George 
Bacovia, în virturea doctrinei simbolismului care se 
fundamentează pe teoria simbolurilor şi a 
corespondenţelor vizuale, auditive, olfactive. Acest 
motiv transfigurat în viziune simbolistă permite 
semantizarea sugestiei, solitudinii discrete, 
muzicalităţii, reveriei, nevrozelor şi misterului 
morbidului, derutei interioare, nevrozei şi misterului 
morbidului.

Dincolo de pădurea de simboluri, marea, 
signaletică a dinamicii vieţii, a mişcării, a 
instabilităţii de tip feminin sugerează nu numai 
abisul somnului ca în Mai am un singur dor, ci şi 
abisul acţiunii, al visului, al aducerilor-aminte, al 
regretului şi al remuşcărilor frumosului şi urâtului. A 
vieţui cu o acuitate excepţională golul, tragicul şi 
sublimul înseamnă a semantiza în mare o formă 
deviată a gustului pentru infinit în care stă pitită 
raţiunea tuturor exceselor vinovate.

Marea facilitează eului creator conceperea 
proiectului de a scoate din vis şi din hazard poezia ca 
o juxtapunere în sfera Universului, amintind aici 
poezia Spleen- Paul Verlaine: Erau prea roşii 
trandafirii,/Prea neagră iedera pe ram./Cad jertfă 
desnădăjduirii/De cum temişti că nu te am./Prea 
blând şi prea albastru cerul/şi valurile largi prea 
verzi.../O frică m-a pătruns ca gerul, /Că fugi, te 
pierd, şi că te pierzi...

Corabia-mbătată a lui Arthur Rimbaud pe 
care navighează insul trădează dorinţa acerbă a unui 
spaţiu ideal, pe care nicio contingenţă nu-l poate 
conţine. Este o mare asociată materiei primordiale, 
un anotimp în infern, un sinonim al arhetipului 
femeii-mame ce creează frumuseţea eternului 
feminin: Trandafiru-ţi plânge luceafăru-n ureche./ 
Alb, Infinitu-ţi cade de la grumaz la şale./Roşcate 
perle marea ţi-a pus pe sâni, pereche.

Marea continuă să fie expresia unei realităţi 
trăite, netrimiţând la nimic anterior ei înseşi, ci 
creatoare a unei fiinţe de limbaj ce se adaugă 
realităţii 

şi făureşte de fiecare dată un nou sens posedat în 
primul rând de nostalgia absolutului şi a idealităţii, 
de propensiunea spre evaziune şi spre lansarea în 
necunoscut, fapt afirmat de Gaston Bachelard când 
susţine că a semnifica altceva şi a te face să visezi 
altcumva, aceasta reprezintă dubla funcţie a imaginii 
literare. Nu există realitate anterioară imaginii 
literare. Imaginea mării e cea care conferă textului 
densitate si noutate, forţă expresivă şi propseţime. 
Aceasta are o experienţă în sine, se constituie într-o 
formulă lingvistică inedită, irepetabilă, dar şi trimite 
dincolo de ea însăşi, spre imaginarului creatorului ca 
în poezia minulesciană Romanţa celor trei galere: 
Dorm tristele galere.../Anii/Le-au putrezit pe 
jumătate,/ Şi lanţul ancorelor grele/ Le-a ruginit 
demult în apă/ Furtunile fără de număr/ Le-au înecat 
răzbunătoare/ Matrozii, unii după alţii, /Iar căpitanii/ 
Dorm fiecare-n groapă/ Săpată-n câte-un fund de 
mare...

Gilbert Durand avea dreptate când vedea în 
imaginea mării o valoare mitică, antropologică, un 
produs legat de matricea originară aspiritului. Marea 
îşi primeşte adevărata ei semnificaţie doar atunci 
când este integrată în imaginar, când devine un 
element constitutiv al viziunii şi al halucinaţiei, 
semnul necunoscutului.

Indiferent de geneza sa culturală sau 
individuală, motivul/simbolul mării rămâne în lirică 
o modalitate de a asocia vizibilului, invizibilul, 
având capacitatea de a sintetiza contrariile, de a 
îndeplini funcţia de explorare a unor spaţii în care 
raţiunea nu are acces.

Resemantizat permanent, motivul mării ne 
sugerează implicit să ne gândim sentimentul şi să ne 
simţim gândul. Adică, codrului bătut de gânduri să-i 
adăugăm cântecul sirenelor care l-au determinat pe 
Ulise să se lege de catargul corabiei, atunci când a 
fost obligat de zei să plutească pe mişcătoarea 
mărilor singurătate.

MAREA ÎN LIRICA SIMBOLISTĂ
 

 prof. Elena-Loredana CERNAT

Personalitatea contradictorie,  greu 
definibilă, dar eclatantă prin complexitate, Tudor 
Arghezi se va oglindi în multiplele faţete ale unor 
forme publicistice fără precedent. Sub aura 
talentului artistic şi a unui spirit intransigent, chiar 
incomod pentru multe dintre personalităţile vremii, 
scriitorul interbelic ridica publicistica la nivel de 
literatură, fondând sau editând reviste şi ziare 
(Cronica, Cuget românesc, Naţiunea, Bilete de 
papagal). Pamfletul pe care l-a cultivat, aidoma 
romanului, satirei sau oricărei altei specii artistice, 
devenea un tip de scriitură cu statut autonom. Cu 
intenţia de a se apropia de esenţa sau de nota 
particulară a unor aspecte din realitatea culturală sau 
politico-socială, polemistul, care semna sub diferite 
pseudonime (faimosul Coco, Arghezi, T.A., 
Papagalul Roşu, Papagalul verde, B.p. etc.), a apelat 
la expresia elegantă, uneori umoristică, temperând 
astfel sarcasmul unui spirit lucid şi intolerant. În 
această ordine de idei, Arghezi a urmărit, cu penel de 
artist, să impună o  specie literară originală, tableta, 
în care se perinda imaginea unei lumi inedite, 
pitoreşti. Pagini de observaţie morală şi de galerii 
caracterologice au prins viaţă „ din iniţiativa strict 
personală a unui scriitor <<fără bănci, fără idoli, fără 
partid politic şi fonduri inexplicabile, adică în toate 
condiţiile dorite de expresia sincerităţii>>”. În 
intenţia de a defini pamfletul, gazetarul vigilent şi 
inflexibil opina: „ Pamfletul se învârteşte în jurul 
obiectului cu oarecare frumuseţe de corb; între două 
zboruri circulare, ciupeşte, zgârie, înţeapă, rupe”.  

În 1919, poetul avea să fie întemnițat la 
închisoarea Văcăreşti, pentru „activitatea de presă” 
din perioada 1916-1917 şi pentru culpa de a fi 
preconizat o orientare în discordanţă cu aceea a 
politicii de război, susţinând direcţia de idei a lui 
Marghiloman. În „Gazeta Bucureştilor” („Bukarest 
Tageblatt”), pamfletele argheziene reflectau 
atitudinea insurgentă a scriitorului lume 
(Parlamentul - „circ al politicii”, guvernele, „oglinzi 
de buzunar”). În pledoaria avocatului N.D. Cocea, 
transformată într-o critică acerbă la adresa 
politicianismului burghez, va fi conturat „un portret 
viguros al lui Tudor Arghezi ( ...) : << Arghezi n-a 
putut să trădeze. El e cel mai mare poet al ţării de la 
Eminescu şi un asemenea om poate fi un revoltat, dar 
nu un trădător>>” . Reflexele artistice ale acestui 

fapt de viaţă vor fi paginile în proză reunite sub titlul 
„Poarta neagră” (1930) şi ciclul de versuri „Flori de 
mucigai” (1931).

Încleştarea spirituală defineşte, într-o 
anumită măsură, îndărjirea unei generaţii de 
intelectuali care trebuiau să-şi caute identitatea pe 
fundalul unei aprige înfruntări ideologice, mistico-
idealiste, dar, în esenţă, pune în lumină elanul poetic 
de a descoperi modalităţi de expresie a esenţialului 
uman şi a integrării în ordinea cosmică.

Pe fondul acestor căutări, între anii 1899-
1905,  Tudor Arghezi decide să se retragă la Cernica, 
pentru viată monahală. Ulterior, opţiunea recluziunii 
ascetice îi va produce poetului remuşcări. Gest 
temerar sau superfluu, experienţa schimnică nu va fi 
motivată niciodată exhaustiv în cozeriile sale 
spirituale. Din „Amintirile ierodiaconului Iosif”,  
publicate în 1923, rezultă că pasul a fost făcut fără 
nicio criză mistică, fără „aparat romantic”: „nici 
îngeri, nici armăsari întraripaţi, cu mine călare pe 
ei”. În contextul unor interviuri, destăinuirile 
scriitorului sunt, în egală măsură, derutante, 
sugerând fie existenţa pauperă, fie latura morală 
juvenilă: „Criza de atunci era criza tuturor 
tinereţilor, trezite la răscrucea îndoielilor. Toţi copiii 
de 18-20 ani (...) o au. E momentul în care se caută o 
scuză de viaţă, de vreme ce, scăpată de moarte şi de 
fiare, natura caută echilibru. E criza lui a fi sau a nu 
fi” .

În spaţiul monahal, sub identitatea de 
părintele Iosif, de la Cernica, sau ca ierodiacon şi 
secretar la Mitropolia din Bucureşti, Arghezi a 
traversat amare deziluzii, o destrămare lăuntrică 
până la criză. Deopotrivă revolta este vizibilă. Sub 
semnul unei asceze asumate, indignat de 
elucubraţiile epocii, de platitudinile unei lumi ostile, 
ale unui regim politic propagandistic ce incrimina 
religia ca opium al popoarelor, Tudor Arghezi se 
apropie mai mult de sine, „învăţând să scrie, dar nu 
oricum, ci pe dedesubt”.

CRÂMPEIE BIOGRAFICE ARGHEZIENE
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pr. Justinian CIMPOERU

 liste, fără a depăși numărul ce revine circumscripției 
electorale respective. Alegătorul are posibilitatea să 
voteze mai puțini candidați decât revin 
circumscripției electorale la care votează, dar dacă 

13 șterge toate numele buletinul se anulează.
Decretul–lege din 16 noiembrie 1918, cu 

modificările ulterioare, împreună cu decretele 
electorale pentru Transilvania și Bucovina din 24 
august 1919, au pus în practică principiul votului 
universal introdus în 1917 prin  modificarea  
Constituției. Constituția din 1923 face un pas 
important în privința unificării legislației electorale 
din perioada interbelică, legislația adoptată în primii 
ani de după război a fost integrată în legea 
fundamentală din 1923, devenind parte a acesteia.

Legea fundamentală din martie 1923 a întărit 
prevederile Decretului-lege din 1918, a confirmat 
votul universal pentru bărbați, dar nu a acordat drept 
de vot femeilor, articolul 6 al Constituției prevedea 
ca această problemă să facă subiectul unei viitoare 
legi, care trebuia să întrunească două treimi din 
voturi. Dar această problemă, referitoare la dreptul 
de vot al femeilor, nu a mai fost discutată, acestea 
fiind excluse din viața politică a României până în 
1938, cu precizarea că au primit drept de vot în 1929 
doar  pentru alegerile locale.

Introducerea votului universal a avut un rol 
important în democratizarea societății  românești și 
a sistemului parlamentar din România în primii ani 
de după marea conflagrație mondială. Cu toate 
limitele sale, femeile rămânând în continuare lipsite 
de dreptul la vot, introducerea votului universal a 
lărgit mult cadrul de desfășurare a vieții politice, 
implicând în procesul electoral milioane de cetățeni. 

Maica Domnului este modelul absolut al 
purității, al înălțimii nu numai al părții femeieşti, ci 
al omului în general. 

Poetul se roagă la Cea Dătătoare de Speranță: 
,,Speranța mea tu n-o lăsa să moară”, în grelele 
încercări ale vieții. În fața Maicii Domnului, 
Eminescu se așază cu adâncă smerenie, conștient 
fiind că trăim din mila ,,Sfântului” care ne îngăduie 
„să facem umbră pământului”. Neprihănirea Maicii 
Domnului și sfințenia Ei care o întrece pe cea a 
sfinților, dar și calitatea Sa de mamă ocrotitoare în 
nevoi și în necazuri se arată în cele două poezii: 
Răsai asupra mea și Rugăciune, în care este  
invocată astfel: ,,O, Maică sfântă, pururea fecioară; 
O, Maică prea-curată/ Și pururea fecioară, Marie!”

Fecioara Maria este o paradigmă în inima 
poetului fără de care nu concepe dragostea perfectă 
și, după care, din câte își dă  seama, aleargă în van în 
lumea aceasta, dar nu renunță în a o căuta.
 În capodopera Luceafărul, poetul Mihai 
Eminescu o preacinsteşte pe Maica Logosului 
Divin: „Cum e fecioara între sfinți și luna între 
stele.”

Educația religioasă, pelerinajele pe care le-a 
făcut la mănăstirile moldave, l-au făcut pe domnul 
Eminescu să aibă o credință efervescentă în 
Dumnezeu, preacinstind-o în mod admirabil pe 
Maica Luminii.

MAICA DOMNULUI ÎN OPERA 
 LUI EMINESCU

Ruslana CARBUGAN 
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Ce repede ne pleacă tinerețea,
Cu anii de liceu și-atât nesomn.
- De ce-mi pleci, dragă? Nu-ți voi putea ierta 
impolitețea!
Stăteam mult prea comod în al tău tron.

Era croit din primul material de nedistrus,
Din primul vis al unei nopți de vară.
Căci tinerețea mea are miros de flori,
De foi și de cafea amară.

Copilăria mea avea miros de rai!
Încă nu pot să trec peste a ei plecare,
Dar, tinerețe, spune-mi că mai poți să stai!
Spune-mi că nu îmi pleci și tu, agale!

Mi-ați reproșat că m-am grăbit să cresc,
Că am făcut ce alții n-au putut face,
Că stiloul îmi e conectat la suflet, când gândesc,
Că sunt simbolul tinereții care tace.

Mai lasă-mi doar puțin din tot ce am!
Lasă-mi și zâmbetul, și versul- poezia!
Căci din copilărie mi-a rămas un gram
De simplitate, ce-mi scrie nostalgia.

Dețin cuvântul și arta pasiunii,
Stiloul meu e conectat la suflet!
Nu îmi plâng ochii, dar curg pe foaie stihuri
Căci, tinerețe, în lampa nopții tale, ai creat un poet!

E mai ușor să urăști, decât să iubești,
Iubirea cere răbdare și sinceritate.
E mai ușor să strici, decât să construiești, 
Lucrurile bune nu se fac într-o noapte.

E mai ușor să critici, decât să ajuți,
Critica nu presupune efort prea mare.
E mai ușor să renunți, decât să lupți,
Să ignori, decât să-ți ceri iertare.

E greu să renunți la tine pentru cineva,
E greu să fii om bun și altruist,
Să recunoști sincer c-a fost vina ta,
Să împarți fericirea ta cu-n om trist.

E mai ușor să faci lucruri rele
Și să observi greșelile cuiva,
Dar mai frumoase sunt căile mai grele,
Îți oferă mai multe motive pentru a te bucura!

MULT PREA DEVREME

prof. Adriana CĂLUGĂRU

O privire, un zâmbet, o întrebare,
Un compliment și o atingere moale
Mi-au dezvăluit în suflet o furtună,
Mi-au aprins în inimă dragostea nebună.

Prima întâlnire în piața orașului necunoscut,
Din mulțimea de oameni noi ne-am văzut.
Erai obișnuit și totuși de ceilalți diferit
Cu o privire și un zâmbet m-ai cucerit.

Ești un vis ce realitatea a devenit,
Al scenariului meu actorul potrivit.
Două suflete ce prin lume au rătăcit,
În piața unui oraș necunoscut s-au găsit.

ALEGE SĂ FIE MAI GREU

ACTORUL POTRIVIT

Ruslana CARBUGAN 
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Andreea RĂCHITEANU 

1 Ion Mamina, Monarhia constituțională în România. Enciclopedie 
politică. 1866-1939, Ed. Enciclopedică, București, 2000, p.35
2  Ibidem, p. 36
3  Eleodor Focșeneanu,  Istoria constituțională a României. 1859-

1991, Ed. Humanitas, București, 1992. p.52
4 I. Scurtu, C. Mocanu, D. Smârcea, Documente privind istoria 
României între anii 1918 – 1944, Ed. Didactică și Pedagogică, 
București, 1995, p. 29
5 6 7 8 9 Ibidem,   Ibidem,  Ibidem, p. 30, Ibidem,  Ibidem

10 Sorin Radu, Electoratul din România în anii democrației 
parlamentare (1919-1937), Ed. Institutul European, Iași, 2004, p. 22
11  Ibidem
12  I. Scurtu, C. Mocanu, D. Smârcea, op. cit.  p.30-31
13  Ibidem, p. 31
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prof. Roxana ROŞU

O distincţie care se impune atunci când se 
vorbeşte despre alegorie este cea dintre alegorie și  
parabolă, deşi deosebirile dintre cei doi termeni nu 
sunt întotdeauna bine delimitate. Parabola (din gr. 
parabole, lat. parabola ) este definită ca o naraţiune 
cu scop didactic cu învăţăminte desprinse din 
întâmplări din viaţa de zi cu zi a oamenilor, 
dezvăluind un adevăr general, prin analogie cu o 
situație concretă. ,,Povestire încifrând în planul ei 
figurat o învățătură morală sau religioasă”, parabola 
se utilizează deseori ,,ca mod de inițiere a vulgului în 
adevăruri ezoterice, atât în religia budistă, cât, și mai 
apoi, în cea ebraică și, mai ales în cea creștină 
(învățăturile cuprinse în Evanghelii îmbracă de cele 
mai multe ori forma parabolei)”. Parabolele biblice 
sunt cele mai cunoscute cititorilor, ele având rolul de 
a explica o idee pe înțelesul tuturor, prin intermediul 
lor exprimându-se un adevăr general valabil care nu 
ar fi putut fi înțeles într-o manieră directă și 
rațională, ci mult mai simplu cu ajutorul analogiei.

Hegel, în Prelegeri de estetică, consideră 
parabola un tip de comparație care pornește de la 
trăsăturile exterioare ale evenimentelor și ale 
fenomenelor, fiind asemănătoare din acest punct de 
vedere cu fabula: ,,cuprinzând evenimente din 
cercul vieții cotidiene, cărora le atribuie o 
semnificație mai generală și superioară, parabola 
urmărește să facă inteligibilă această semnificație cu 
ajutorul unor întâmplări care, considerate pentru 
sine, sunt de toate zilele”. Într-adevăr, parabola 
biblică se aseamănă cu fabula și oferă celui neinițiat 
posibilitatea de a înțelege printr-un aspect extras din 
viața curentă un adevăr complex. Episodul prezentat 
în parabola biblică se referă de obicei la o 
îndeletnicire gospodărească sau la o relație de 
familie (de exemplu, stăpânul care tocmește 
lucrători pentru via sa sau fiul care-și părăsește 
familia). Dacă acest prim plan este ușor de înțeles, 
celălalt plan, esoteric, este accesibil doar celor 
inițiați, iar Hristos, după mărturiile evangheliștilor, 
uneori îl explica, alteori își lăsa discipolii să-l 
descifreze singuri. Se poate deduce încifrarea 
mesajului divin, deoarece atunci când Hristos este 
întrebat de apostolii săi de ce vorbeşte în pilde acesta 
răspunde: „Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi 
tainele împărăţiei cerurilor, pe când acelora nu li s-a 
dat. Căci celui ce are i se va da şi va prisosi, iar de la 
cel ce nu are şi ce are i se va lua. 

Pentru aceea le vorbesc în pilde, că văzând că nu văd, 
şi auzind nu aud, nici nu pricep. Şi se împlineşte cu ei 
profeţia lui Isaia care zice: Cu urechile veţi auzi, dar 
nu veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi 
vedea” (Matei, 13, 10-14).

Dacă se analizează etimologia termenului 
parabolă, înțelesul literal ar fi ,,a pune lucrurile 
alături” și astfel se observă că sensul conceptului 
este asemănător cu cel al alegoriei, care prin 
derivație înseamnă ,,a spune lucrurile într-un alt 
mod”. Atât pildele, cât și alegoriile au fost 
considerate forme didactice care prezentau 
ascultătorului ilustrații interesante din care acesta 
putea să extragă un adevăr. Una dintre asemănările 
dintre cei doi termeni este dată de faptul că atât 
parabola, cât și alegoria conțin o voită disimulare a 
sensurilor într-un plan secund la care se ajunge prin 
descifrarea planului figural. O altă asemănare este 
dată de folosirea repetiției unor formule, care dă 
ritmicitate textului, asemănătoare refrenului unei 
poezii.

O primă diferență între cei doi termeni este 
că, dacă parabola este comparația care nu este 
tranzitivă imediat sau o povestire descriptivă scurtă, 
menită de obicei să redea un singur adevăr sau să 
răspundă unei singure întrebări, alegoria se referă la 
o poveste mult mai elaborată în care toate detaliile, 
sau majoritatea lor, își au corespondent în aplicația 
ei. În afară de diferența dată de cantitatea de detalii 
prezente, se mai face remarcată și deosebirea că în 
timp ce alegoria dezvoltată este în esență ilustrativă, 
așa încât detaliile sunt derivate din aplicație.

Alexandru Zotta constată că: ,,prin 
emergența ei mitică și polisemia ei simbolică, 
parabola este compatibilă cu alegoria în măsura în 
care semnificația alegorică reprezintă o nouă 
viziune. Rațiunile apelului la exemplu și efectul 
acestuia asupra cititorului au fost reduse la o simplă 
ilustrare, ceea ce e în vădit dezacord cu funcția 
metanoietică a parabolei, cu modul de a asimila și de 
a racorda exemplul la experiența existențială diversă 
și divers condiționată. Alegorizarea a condus chiar la 
devalorizarea exemplului, la constrângerea lui spre a 
ilustra concepte și idei străine de propria lui natură.”

ALEGORIE VS. PARABOLĂ
 

România funcționa,  în preajma Primului 
Război Mondial,  pe baza Constituției  din 1866 care 
avea la bază sistemul electoral cenzitar. Din cauza 
censului ridicat cea mai mare parte a populației nu 
avea posibilitatea să participe la viața politică a țării. 

În anul 1914, Partidul Național Liberal a 
lansat ideea revizuirii Constituției pentru a putea fi 

1realizată reforma agrară și cea electorală , dar din 
cauza declanșării Primului Război Mondial, 
problema revizuirii Constituției s-a amânat până în 
anul 1917, intr-un moment extrem de dificil pentru 
România, când pe fondul înfrângerilor suferite în 
anul 1916, teritoriul țării s-a redus la zona Moldovei, 
unde s-au retras armata,  Guvernul, Parlamentul și 
Casa Regală. În acest moment dificil pentru țară, la 
23 martie 1917, regele Ferdinand I s-a adresat 
soldaților români cu promisiunea înfăptuirii 
reformei agrare și electorale, iar la 6 iunie 1917, 
primul ministru I. I. C. Brătianu arată, intr-un discurs 
ținut în Parlament, importanța reformei agrare și 
electorale pentru România. Modificarea articolelor 
19, 57 și 67 din Constituție au fost adoptate de 
Adunarea Deputaților  și de către Senat în  iunie 
1917 cu majoritate de voturi. La 19 iulie Regele 
Ferdinand a promulgat aceste modificări aduse 
Constituției, care în ziua de 20 iulie au fost publicate 

2în ,,Monitorul Oficial”  Modificarea doar a trei 
articole a avut drept scop transformarea în principii 
constituționale a ideii votului universal și ideii 
împroprietărirea țăranilor, urmând ca alte modificări 

3să fie făcute după încetarea războiului.
La 16/29 noiembrie 1918, a fost publicat 

Decretul-lege care reglementa sistemul electoral din 
România. În lege era precizat modul de formare a 
celor două camere, numărul de mandate ce reveneau 
fiecărui județ, condițiile eligibilității, incapacitățile 
și incompatibilitățile, modul de alcătuire a birourilor 
electorale, modul de verificare a dreptului de vot, 
modalitatea de votare, de numărare a voturilor, de 
centralizare și de repartizare a mandatelor.  Decretul 
- lege prevedea la art.1 introducerea votului 
obligatoriu, egal, direct și secret pentru toți cetățenii 
majori. La art. 2 se preciza că alegerea deputaților se 
face pe circumscripție electorală și că fiecare județ 
formează o circumscripție electorală. Vârsta minimă 
pentru a alege un deputat era de 21 de ani, iar pentru a 

4alege un senator era de 40 de ani.   La art. 3 se 
prevede existența senatorilor aleși și a senatorilor de

drept. Membri de drept ai Senatului urmau să fie 
Moștenitorul Tronului începând cu vârsta de 18 ani, 
dar fără să aibă drept de vot până la 25 de ani și 

5mitropoliții și episcopii eparhioți  (art.7) .  Pentru ca 
cineva să  fie eligibil ca  deputat sau senator, trebuia 
să fie cetățean român și să aibă domiciliul în 
România. De asemenea, pentru a fi deputat trebuia să 
fi împlinit vârsta de 25 ani, iar pentru a  fi senator 

6trebuia să fi împlinit vârsta  de 40 ani ( art. 29 ) . 
Capitolul al II-lea al Decretului-lege privind 

reforma electorală din noiembrie 1918 intitulat 
,,Incapacități. Nedemnități. Incompatibilități”  
stabilea la articolele 10 și 11 pe cei care nu pot alege 
și pe cei care nu pot fi aleși. Nu pot fi aleși și nici nu 
pot alege cei care se află sub control judiciar, precum 
și cei în stare de faliment, cei care au săvârșit crime, 
proprietarii de jocuri de noroc, proprietarii de case 
de prostituție și nici militarii care au dezertat. ( art.10 

7și 11) .  Art. 12 prevede că militarii în activitate și 
angajații statului care primesc salariu dintr-un buget 
votat  de Adunarea Deputaților și cei care lucrează în 
sectorul privat dar sunt numiți prin decret regal nu 

8pot fi aleși  decât dacă demisionează din funcție .  La 
art. 12 se prevede că militarii în activitate nu pot fi 
aleși ,,militarii în activitate (…) nu pot fi aleși decât 

9dacă demisionează din funcțiune…” , și nu 
precizează că sunt lipsiți de vot. La primele alegeri 
parlamentare organizate pe baza votului universal, 
autoritățile locale au cerut explicații suplimentare 
Ministerului de interne în legătură cu acest aspect. 
La această solicitare, ministerul a răspuns: 
,,Decretul-lege nr. 3402/1918 nu prevede nici o 

10împiedicare pentru militari de a fi alegători.”   Deci, 
s-a tras concluzia greșit că militarii în activitate nu 

11aveau drept de vot.  
La capitolul al VI-lea, art. 53 se precizează că 

alegătorii votează pe baza certificatelor de alegător 
la secțiile de care aparțin, iar dacă nu-și exercită 
dreptul de vot vor fi trimiși în judecată și vor primi o 

12amendă între 20 și 500 lei.   La art. 61 este stipulat 
secretul votului și modul cum decurge operațiunea 
de votare. Alegătorul intră singur în cabină și 
folosind un creion șterge listele de candidați pe care 
nu dorește sa-i aleagă, lăsând doar lista cu candidații 
preferați, fără să depășească numărul deputaților sau 
senatorilor care revin circumscripției electorale 
respective, altfel riscând anularea votului. Deși se 
votează pe liste, alegătorul are și posibilitatea să 
aleagă anumiți candidați de pe o listă și alții de pe alte 

INTRODUCEREA VOTULUI UNIVERSAL ÎN ROMÂNIA
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prof. Oana-Elena LUPU

profesorul apelează la o strategie didactică pentru a 
transmite mesajul său receptorului (elevul). „Prin 
strategie discursivă, înţelegem modalitatea în care 
un locutor – în cazul nostru profesorul – combină, în 
construcţia sa discursivă, enunţurile în secvenţe 
discursive, formele discursive de raţionare, tipurile 
de argumente, modalităţile de descripţie şi 
explicaţie, procedurile stilistico-persuasive, astfel 
încât poate fi determinată o tonalitate dominantă a 
tipului de discurs propus în faţa receptorului şi se pot 
atinge obiectivele urmărite” (Dorina Sălăvăstru, 
Didactica psihologiei, Editura Polirom, Iaşi, 2006, 
p.36).

Datorită nivelului ridicat de abstractizare şi 
de generalizare a informaţiilor vehiculate de 
disciplinele socio-umane, este utilă o strategie 
discursivă care să împiedice însuşirea mecanică a 
noţiunilor de către elevi, fără ca aceştia să aibă 
posibilitatea de a le înţelege şi interpreta.

Naraţiunea nu este o simplă expunere de 
fapte, ci produsul unei activităţi creatoare, care 
propune o imagine redescrisă a acţiunii umane. 
Astfel, ea poate servi profesorului în atingerea mai 
multor obiective: unul recreativ, unul explicativ şi 
unul argumentativ. În acest sens, naraţiunea devine, 
aşa cum vom vedea, o variantă a expunerii ca metodă 
de predare-învăţare în cazul unor concepte, teme 
dificil de abordat.

Având în vedere aceste considerente, 
naraţiunea pare, din punctul nostru de vedere, una 
dintre structurile literare care poate genera un impact 
puternic asupra elevilor. Pentru tratarea naraţiunii în 
orizontul utilizării ei în comunicarea didactică, vom 
face apel la următoarea convenţie: profesorul va fi 
numit în continuare narator, fiind purtătorul de 
cuvânt al poziţiei ideologice a lui Platon exprimată 
în Mitul Peşterii. Motivul central al naraţiunii este 
evidenţierea faptului că sufletul, prin filosofie, este 
eliberat către cunoaştere. Activitatea didactică va fi 
organizată frontal pentru a permite prezentarea 
informaţiilor detaliate către întregul grup de elevi.

Astfel, profesorul-narator va descrie o 
peşteră adâncă, unde stau înlănţuiţi nişte prizonieri, 
cu faţa la perete. Prin spatele lor trec o cărare 
abruptă, pe care se perindă oameni şi obiecte. 
Dincolo de cărare, arde un foc mare, iar şi mai în 
spate se află intrarea în peşteră, luminată din afară de 
soare. Prizonierii nu pot întoarce capul, iar singurul 
lucru pe care îl pot vedea este peretele din fundul 

peşterii pe care se observă mişcarea umbrelor 
proiectate de cei ce trec pe cărare. Se va insista 
asupra faptului că aceştia iau drept realitate umbrele, 
întrecându-se chiar între ei în recunoaşterea fiinţelor 
s a u  l u c r u r i l o r  c a r e  l e  p r o v o a c ă .

Se va trece la următorul episod în care se 
presupune că un prizonier se smulge din lanţuri, se 
ridică cu greu, se întoarce cu mare efort şi descoperă 
cărarea, oamenii, obiectele şi focul. Va ieşi afară, 
însă lumina îl va orbi. Va ajunge să se obişnuiască cu 
lumina, privind mai întâi reflexia lunii în apă, pentru 
ca mai apoi să poată reuşi să privească soarele (se va 
insista asupra parcursului iniţiatic al prizonierului). 
Al treilea episod îl va reda pe prizonier în încercarea 
sa de a reveni în peşteră şi de a relata şi celorlalţi 
prizonieri lucrurile aflate. Însă se descurcă greu, 
datorită faptului că şi-a pierdut obişnuiţa dinstingerii 
lumii umbrelor. Nu va fi crezut, şi, mai mult decât 
atât, va fi exclus din comunitate, devenind bătaia de 
joc a tuturor.

După tema aleasă, naraţiunea utilizată în 
cazul de faţă este fantastică, social-realistă, cu 
conţinut filosofic. Are o întindere redusă, un singur 
plan narativ, predominând oralitatea, iar personajele 
sunt schiţate, insistându-se asupra simbolurilor şi 
metaforelor utizate de Platon. De exemplu:
– Umbrele – lucrurile sensibile, redate ca fiind 
întreaga realitate, prin intermediul simţurilor şi care 
sunt copii palide ale Ideilor;
– Focul – instanţa care permite înţelegerea lumii 
sensibile;
– Lumea din afara peşterii – Lumea Ideilor, care 
poate fi privită şi înţeleasă de prizonierul evadat doar 
după exerciţii de purificare;
– Soarele – Ideea Ideilor, Binele Suveran, 
Cunoaşterea Autentică.

Nicoleta MÎNDRU
prof. coord. Ionela STARPARU 

Contactul dintre picăturile roșiatice și 
podeaua din lemn răsuna puternic în camera a cărei 
tăcere era un strigăt mut pentru a primi o mână de 
ajutor. Cu fruntea lipită de suprafața rece, privi 
printre firele ușor umede și lungi la imaginea 
distorsionată din fața ochilor săi. Suprafața era 
ciobită în anumite locuri, porțiuni deja făcute țăndări 
la picioarele sale, aducând strălucirii micilor bălți ce 
aveau să se imprime în parchet.

Își vedea propria reflexie în oglindă, un chip 
istovit și niște ochi goi sub care erau cearcăne adânci, 
trădând timpul lipsă de nesomn ce se tot aduna, 
chipul având trăsături aspre, osoase, amintind de 
imaginea stafidită a unui cadavru a cărei carne 
putrezește lent, dar sigur.

Cu o răsuflare grea ce făcea suprafața să se 
aburească, își ridică slab privirea, întâlnind-o cu cea 
a omului aflat în obiectul parcă blestemat, incapabil 
a se recunoaște pe sine. Acesta nu era el, silueta ce i 
se ivea în fața ochilor nu era el, nu putea fi el. Acei 
ochi bulbucați ce străluceau maniac, parcă străpunși 
de un fulger, acea arcuire sadică a colțurilor buzelor 
care exprima tare și clar dorința de sânge, acel lichid 
mult prea închis la culoare ce i se scurgea din 
tăieturile ce le avea pe pumnul ce doar cu câteva 
momente în urmă l-a izbit de oglindă, atât de închis 
încât părea demonic, aducând mai degrabă a smoală. 
Smoală pe care acel organ patetic din piept o pompa, 
arzându-l cu totul, dând foc ființei sale, aducându-i 
conștiința la o stare patetică de fum și scrum din care 
nu părea că mai avea capacitatea să renască, rămasă 
pe drumul aspru al pieirii în vid.

Cine era această entitate ce-l privea atât de 
fix, de amenințător, creându-i fiori neplăcuți pe șira 
spinării, aducându-i sentimentul unei prăzi 
supravegheate mult prea atent de un prădător 
flămând gata să-și înfingă colții în trupul ei, 
curmându-i viața ireversibil. Refuza să creadă că 
este el însuși, că este persoana sa de ieri, de mâine, de 
acum. Refuza să creadă că este o parte din el, din 
ființa sa. Nu putea fi el. Nu avea cum să fie el! El nu 
era așa.

„Dar te cunoști cu adevărat pentru a știi ce 
ești și ce nu? Când ești singur în noapte, când tremuri 
de nervi…gândești la fel de pașnic?”, îl șicană o voce 
din interiorul său, provocându-i un gol adânc, o 
ruptură în întreaga sa ființă.

Rămas fără aer și cu pupilele dilatate până la 

refuz, aproape nicio urmă din culoarea obișnuită a 
irișilor săi rămasă în urmă, pufni pe nări, dându-se un 
pas în spate, apoi încă unul, bătând în retragere, 
mintea mult prea plină și prea goală în același timp, 
niciun gând coerent în cadrul ei. Niște sunete gâtuite, 
inteligibile, fără absolut niciun sens nici măcar 
pentru el însuși îi ieșiră printre buzele uscate ce 
tremurau aspru, asemeni întregului său trup. Avea 
fiori ce-i electrocutau fiecare celulă străbătând 
furios trupul său, pielea devenindu-i de găină, 
mușchii contractându-se dureros în defensivă. Ochii 
îi deveniră sticloși, disperarea clară în ei, degetele 
strângându-se în pumni, unghiile scurte intrându-i 
prin epidermă, cauzând noi leziuni.

Asemeni unui copil, căzu patetic din 
picioare, durerea ceva mult prea vag în propria-i 
incapacitate de a realiza ce se întâmplă cu el sau cu 
ceea ce se află în jurul său. Pieptul îi urca și cobora 
neregulat, pulsul îi bubuia în urechi, acoperind orice 
încercare patetică a sa de a lega două gânduri între 
ele.

Își trecu degetele prin firele-i ușor umede, 
broboadele de transpirație agățându-se de ele cu 
lăcomie, strângând și trăgând vag de ele, încercând 
să se salveze din gaura neagră a disperării, să-și 
scoată singur piciorul din groapă, să fie propriul său 
erou, salvându-și astfel orgoliul rănit de ideea că ar 
putea fi, de fapt, personajul negativ al propriei sale 
povești. Inutil.

Cea mai mare greșeală a sa a fost că își ridică 
privirea în încercarea de a se concentra pe altceva 
decât șoaptele din capul său ce-i adânceau 
sentimentul de neputință în fața propriilor sale 
greșeli, fiecare voce fiind o nouă sentință pentru 
fiecare fărâmă de umanitate ce a pierit din el. Privi 
printre degetele ce-i acopereau chipul, axându-se pe 
suprafața ciobită ce îi arăta cu fidelitatea imaginea 
propriului eu, distrus și pustiit. Chiar și așa, 
universul reflectat distorsionat în acel obiect nu făcu 
altceva decât să îl tragă și mai mult în acea Groapă a 
Marianelor mentală, ochii jucându-i feste și 
înfățișându-i propriul chip, distorsionat, cu un rânjet 
inuman ce-i spinteca buzele, ochi lucind întunecat, 
asemeni unui război în cer.

DOPPELGANGER
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Comunicarea didactică este definită ca o 
„formă particulară a comunicării educaţionale, 
pedagogice”, fiind „obligatorie în vehicularea unor 
conţinuturi determinate, specifice unui act de 
învăţare sistematică, asistată” (Luminiţa Iacob, 
Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1999, 
p.181). Conform Dicţionarului explicativ al limbii 
române (2009), naraţiunea este o „expunere, relatare 
în formă literară a unui fapt, a unui eveniment etc, 
specifică genului epic; povestire”, iar mitul, (adesea 
utilizat la modul figurat) este o „povestire fabuloasă 
cu caracter sacru care cuprinde credințele unui popor 
despre originea Universului și a fenomenelor naturii, 
despre zei și eroi legendari etc; p. gener. poveste, 
legendă, basm”. Dicţionarul enciclopedic defineşte 
mitul drept „povestire din lumea sacrului, a 
divinității, a zeilor și eroilor destinată să explice 
originea zeilor, a lumii și a fenomenelor ei, originea, 
desăvârșirea și destinul omului”; „spre deosebire de 
legendă, mitul are întotdeauna funcție religioasă, 
zeii despre care povestește fiind aceiași cu cei 
venerați de om în culte”; „adesea, mitul  este 
construcție a spiritului pur imaginară”, iar „în unele 
teorii sociale și politice, mitul este tratat drept 
credință, speranță, vis, ideal împărtășite în prezent 
de oameni”. De asemenea, este o „reprezentare falsă, 
dar în general admisă de toți membrii unui grup (ex.: 
mitul calmului englezesc, mitul egalității etc.)”. La 
Platon, mitul la care vom face referire în partea 
aplicativă, este o parabolă sau alegorie folosită 
pentru a ilustra un adevăr ori pentru a-l demonstra pe 
cale analogică. După Northrop Frye „mitul este un 
element structural în literatură, pentru că luată ca un 
tot, literatura este o mitologie deplasată”.

Metafora este „figură de stil rezultată dintr-o 
comparație subînțeleasă prin substituirea cuvântului 
obiect de comparație cu cuvântul-imagine” (DEX, 
2009).

„Cuvântul <naraţiune> sau mitos transmite 
senzaţia de mişcare percepută de ureche, iar 
<sensul> sau dianoia transmite, sau cel puţin 
conservă, senzaţia de simultaneitate percepută de 
ochi” (Northrop Frye, Anatomia criticii, p. 93). Şi 
mai departe, parafrazând autorul citat, ascultăm, dar 
abia la sfârşit vom vedea sensul. Acelaşi autor 
defineşte conceptul de mitos drept „naraţiunea unei 
opere literare, considerată 

drept gramatică sau ordine a cuvintelor (naraţiune 
literală), intrigă sau argument (naraţiune 
descriptivă)”.

Proza narativă este definită de Elena Boghiu 
şi Lăcrămioara Vulpeş în  Hermeneutică şi 
naratologie aplicată (Editura Eurocart, Iaşi, 2003, 
p.6) drept acel tip de proză în care un narator îşi 
exercită una dintre următoarele funcţiile:
„– povesteşte una sau mai multe întâmplări
– introduce după V.V.Vinogradov <fluxul verbal pe 
făgaşul unei conştiinţe lingvistice>, ceea ce 
înseamnă că, la modul conştient sau inconştient, el 
selectează din limba comună anumiţi termeni şi face 
anumite combinaţii în funcţie de o serie întreagă de 
factori (cultura lui, mediul prezentat, starea afectivă, 
intenţiile narării etc.)”.

Naraţiunea, ca „formă esenţială şi arhetipală 
a epicului” (Ibidem, p.32), este o modalitate de 
prezentare a unor fapte, evenimente, întâmplări, iar 
din acest motiv, „naratori de toate felurile şi de toate 
nuanţele trebuie fie să raporteze pur şi simplu 
dialogul fie să-l sprijine cu indicaţii scenice şi 
descrieri de cadru” (Wayne Booth, Retorica 
romanului, p.199).

Comunicarea didactică presupune o relaţie 
între doi parteneri ce îşi asumă status-rolurile bine 
definite şi delimitate, în cadrul procesului de transfer 
de cunoştinţe, atitudini, valori: profesorul, în calitate 
de emiţător şi elevul în calitate de receptor, cu 
posibilitatea inversării rolurilor în anumite contexte 
şi condiţii, asupra cărora, însă, nu vom insista 
deoarece nu fac obiectul acestei cercetări. Profesorul 
este emiţător de limbă naturală, fiind şi creator în 
acelaşi timp datorită faptului că îşi şi construieşte 
mesajul. Mesajul transmis de profesorul-emiţător 
către elevul-receptor, prin intermediul naraţiunii, 
este mitul.

În cadrul disciplinelor socio-umane nu 
primează transmiterea unor cunoştinţe, ci mai 
degrabă componenta relaţională dintre profesor şi 
elev, care înlesneşte transmiterea şi fixarea unor 
valori şi atitudini, iar pentru sensibilizarea şi 
captarea interesului elevilor vitale sunt stilul 
discursiv şi limbajul folosit, puterea de convingere a 
argumentelor şi explicaţiilor.

În procesul comunicării didactice specific 
disciplinelor socio-umane, în calitate de emiţător, 

STRUCTURI LITERARE ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ. 
NARAŢIUNEA – ABORDARE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

MYTHOLOGIE: DIEUX GRECS

prof. Lucia-Diana Vrăcioiu
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prof. Smaranda -Anca ȚINTARU 

CONCLUZIE:

Chiar dacă lotul de elevi a avut o dispoziție 
numerară inegală / an de studiu, în urma analizei 
făcute global asupra întregului grup de 314 elevi sau 
separat pentru fiecare an de studiu, mi-am format o 
părere privind necesitatea interdiciplinarității pentru 
obținerea performanței în formarea asistentului 
medical cu competențe în îngrijirea paliativă.

1. Bagajul mare de informații conduce la 
disiparea unora dintre ele până în anul III de studiu, 
motiv pentru care trebuie pus accent încă din anul I 
pe informațiile de bază, pe care elevul să le repete în 
anul II și III, utilizându-le corespunzător și util în 
îngrijirea pacientului paliativ.

2. Perfecționarea cadrelor didactice care 
predau modulul de îngrijiri paliative este o necesitate 
în vederea cernerii informațiilor și a transmiterii 
către elev a esențialului necesar asistentului medical 
care va lucra în echipe multidisciplinare de îngrijire 
paliativă

3. Elevii Colegiului „Mihai Eminescu”, 
școlarizați la clase bugetate, au dat dat dovadă de o 
mai mare implicare în cadrul cercetării, obținând și 
rezultate mai bune față de celelalte școli.

Tabel cu situaţia notelor obţinute în urma 
evaluării chestionarelor

   

Alexandru ADAM
prof.coord. Loredana PAMFILE

Cum marea se întâlnește cu nisipul
Asemenea întâlnirii în orizont a cerului cu 
pământul,
Într-o seară în care mâinile noastre s-au întâlnit
Pentru prima oară m-am putut simți împlinit.
Asemenea oamenilor privind frumusețea naturii
Precum un copil zâmbește când vede jucării,
Avut-am parte și eu
Când te privesc
și asta voi simți mereu.
Ca  prima senzație când pășești  pe nisip,
Precum momentul în care ți-am văzut zâmbetul pe 
chip,
Așa mă simt de fiecare dată când
Simt cum te apropii și mă săruți blând.

Era începutul anotimpului de primăvară,
Iarna s-a dus, iar stejarul nu mai are nicio povară,
Frunzele, ca printr-o magie i-au reapărut,
Era de o frumusețe cum nici nu s-a mai văzut,
10 metri mai departe,un brad înalt și trist,
Când a văzut stejarul de emoții a fost cuprins,
Bradul timid, nu a făcut nimic și s-a retras
Dar stejarul s-a decis să facă primul pas,
Trecu un anotimp, era frumoasa vară 
Iar cei doi vorbeau în continuare de parcă era 
prima oară,
Dar într-o seară oarecare
Stejarul dorea sa facă un pas mai mare
Deși era blocat într-un singur loc
Şi-a unit rădăcina cu bradul, iar acesta era în şoc,
Se uita la stejar, cuprins de bucurie
Pentru prima dată nu mai simțea deloc furie,
Cei doi s-au apropiat, erau de nedespărțit
Până ce anotimpul de toamnă a venit nestingherit,
Stejarul își pierdu  din coroană
Ceea ce înseamnă ca bradul va rămâne singur la 
iarnă,
Bradul se uită la stejar, cu ultimele frunze pe 
ramuri
Și îi promite ca îl va aștepta, indiferent de 
vremuri...
Iarna începuse, bradul avea din nou parte de 
singurătate
Iar iarna părea ca durează o eternitate,
Dar într-o zi magică în care, 
S-a văzut cum soarele răsare 
Bradul zărește cum frunzele reapar
Pe stejarul ce îl considera ca un dar, 
Uitându-se unul la altul, relația lor fiind ca un dar 
ceresc
Bradul își face curaj și îi spune „Te iubesc”.

SENZAȚII

Alexandru ADAM
prof.coord. Loredana PAMFILE

PENTRU O ETERNITATE

Acel verde ce este mai frumos
Decât cel din natură care este fabulos,
Acea culoare  vine
La pachet cu o privire 
Ce mă ajută să pot uita 
De orice lucru care mă enerva.
Și îmi oferea, pe lângă uitare,
O dulce, suavă alinare.
În acest suflet lipsit de sentimente
Acea privire l-a făcut să memoreze momente
Care l-au scos din anumite stări
Și l-au ajutat sa nu mai aibă frustrări.

VERDE

Alexandru ADAM
prof.coord. Loredana PAMFILE
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Nicoleta MÎNDRU
prof.coord. VasilicaTEMELIE

Așchii fine de argint
Își croiesc drum spre Pământ
Și formeaz-un lung covor
Pe-al Terrei uscat odor.

Copacii devin suporturi
Pe-ale lor brațe sunt șiruri
Cu fulgi de un alb serafic
Creați in mod sisific.

Liniște-i pretutindeni
Și străzi lipsite de oameni
Stau îngropate-n nămeți
Ș-așteaptă copii isteți

Copii cu energie
Urmați de gălăgie
Să spargă al lumii calm
Cu zăpada fină-n palm'.

Șoc, șoc și groază,
Degetele-mi tremură până la os,
Inima-mi bubuie,
E cutremur în mine,
Pupilele se dilată
Și capu-mi pleznește,
Nu sunt capabil să leg două cuvinte.
Pieptul urcă și coboară cu spaimă,
Ochii-mi sunt mari,
Sticloși, iar eu văd în ceață,
O singură răsuflare greoaie
Și totul se oprește,
E liniște deplină,
Totul pare pașnic,
Dar sunt în surdină,
Nu pot să aud, să văd,
Dar trupul îmi arde
Cu flăcări albastre ce mă-ngheață.
O clipă pare un veac,
Iar orice sunet de durere mi-e sugrumat,
Mă încaier cu vuiet
Fără să fac vreun pas.
Totul își reia cursul,
Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat,
Dar inima cei bate nebună în piept
Își strigă spaima în urma
Întâlnirii cu moartea.

ALB
Îngrijirea paliativă este un domeniu sensibil, 

care privește bolnavul și familia acestuia începând 
cu diagnosticarea bolii amenințătoare de viață și 
terminând cu perioada de doliu. De-a lungul acestui 
parcurs, asistentul medical este supus multor 
provocări legate de comunicare și tehnici de 
îngrijire, cărora nu le poate face față decât printr-o 
continuă informare și formare.

Am ales această temă pentru a evalua 
cunoștințele elevilor care se pregătesc pentru 
calificarea de asistent medical generalist și pentru a 
demonstra că informațiile primite în cadrul 
modulului Îngrijiri paliative”, își au rădăcina în 
modulele parcurse în primii doi ani de formare.

Interdisciplinaritatea curriculară este 
importantă pentru menținerea și îmbunătățirea 
competențelor asistentului medical care oferă 
îngrijiri în paliație. Prin urmare, acest studiu își 
propune evaluarea cunoștințelor minimale necesare 
acordării acestei îngrijiri; studiul a fost realizat  în 
cadrul unor unități de învățământ din Bacău, care la 
nivel postliceal, școlarizează pe parcursul a trei ani 
de studiu, elevi pentru domeniul sănătate și asistență 
pedagogică, calificarea asistent medical generalist.

Principalele obiective ale studiului sunt 
aprecierea calității informațiilor primite de elevi în 
cei trei ani de studiu și necesitatea utilizării 
interdisciplinarității pentru formarea asistentului 
medical generalist, potențial lucrător în servicii de 
îngrijri paliative.

METODE:
Cercetarea s-a bazat pe un studiu calitativ, 

longitudinal de tip prospectiv, observațional, 
eșantionat pe elevi și cadre didactice din cadrul a trei 
școli postliceale sanitare din Bacău, desfășurat în 
perioada martie – iunie 2018. Instrumentul de 
cercetare folosit este un chestionar de 33 intrebari 
pentru domeniile: observarea, evaluarea și 
managementul simptomelor, observații în timpul 
îngrijirii, durera, faza terminală și moartea.

Grupul țintă a studiului a fost format din 
elevii a trei școli postliceale sanitare din Bacău, 
viitori asistenți medicali generaliști din cei trei ani de 
studiu ai calificării, și cadre didactice ale acelorași 
unități de învățământ. În urma lansării testelor, feed-
back-ul a fost pozitiv din partea a 314 elevi din

,,

 totalul de 637 și 15 cadre didactice din totalul de 50 
care au primit testul on-line.

Evaluarea testelor am făcut-o personal, fără a 
implica altă persoană, ceea ce mi-a oferit siguranța 
datelor culese spre interpretare.

Eșantionarea lotului studiat a fost realizată 
prin randomizare stratificată, după criteriul anului de 
studiu sau școlii de apartenență a elevilor su cadrelor 
didactice.

Variabilele analizate au fost cantitative            
(vârsta elevilor  și notele obținute la test) și calitative 
(sexul, mediul de proveniență, pregătirea, 
proveniența școlară).

Indicatorul utilizat în cercetare a fost 
chestionarul, atât pentru elevi, cât și pentru cadre 
didactice, în urma centralizării datelor am 
determinat tendința centrală pentru note atât pe 
calupuri de itemi ( an I, an II, an III ), cât și global 
prin calculul mediei, medianei și modulului precum 
și deviația simplă ca abatere de la tendința centrală. 
M-am axat în analiza corelației dintre variabilele an 
de studiu, respectiv notă / variantă corectă de 
răspuns.

Analiza cantitativă datelor primare obținute 
în urma aplicării chestionarului au fost centralizate 
într-o bază de date utilizând programul Microsoft 
Office Excel 2007, rezultând statistici descriptive 
reprezentate sub formă de tabele și grafice.
REZULTATE:

Rezultatele statistice ale studiului au fost: 
din 314 elevi, 89% fete si 11% băieți, 70 % cu 
proveniență din mediul urban, 46% având vârsta 
cuprinsă între 20 şi 25 ani. Din punct de vedere al 
provenienței, 59% Colegiul „Mihai Eminescu” – 
școală de stat, 33% Școala Postliceală „Sanity” – 
școală particulară, 8% Școala Postliceală Sanitară 
„Christiana” – școală particulară. 

Dispoziția pe ani de studiu a fost următoarea: 
33% anul I, 27% anul II și 40% anul III, notele 
obținute la test au avut cea mai mare podere în 
intervalul 7-7,99 (53%anulI, 53% anul II și 30% anul 
III. 

În ceea ce privește lotul de cadre didactice, 
doar 33,3% au ore în cadrul modului de îngrijiri 
paliative, dintre aceștia, 27% au urmat programul de 
master „Managementul îngrijirilor paliative” și 33% 
au urmat cursuri de formare în cadrul Hospice Casa 
Speranței Brașov, majoritatea acestor cadre 
specializate fiind de la școala de stat. 

INTERDISCIPLINARITATEA – CONDIȚIE ESENȚIALĂ ÎN FORMAREA
 ASISTENTULUI MEDICAL DIN ÎNGRIJIRILE PALIATIVE

Silvia GHIURCA   
prof. coord. Oana-Elena LUPU

MOMENT DE PANICĂ
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When he was young, my brother was 
good at everything. As he grew up he discovered 
hidden skills by mistake. From the age of 
adolescence, he had control over things and he could 
read people's thoughts. When he found out that 
people were lying and flowers withered, a storm 
began inside him. Because of this, he had no friends. 
He was considered a freak just because he could not 
control his powers. He decided to go to school for 
teenagers like him and there he met Eva. She had the 
gift of predicting the future and could change the 
destiny of people in distress.  

But when she tried to find out too much about 
the future, Eva started to bleed. Eva and Robert were 
part of a cult, being considered gods of knowledge. 
To gain more power, they prayed to Zeus. But 
because Eva and Robert abused their powers, they 
suffered a stroke and almost died. But through the 
faith and power of the Gods, now they are getting 
better and better.

Maria-Alexandra MUCHE
prof. coord. Ana-Maria ANDRIOAIE

There was a time when people stopped 
believing in the power of the unknown. That's when 
The God of Revival, by the name of Theo, came in.

Claire, on the other hand, was just a fetus 
when she became the chosen one to take his place. 
She caught The God's eye by healing her sick brother 
in the womb just with a touch but ended up born with 
a sickness of her own.

In order to check if she really was the right 
one, he decided to reincarnate in her twin brother, 
Jonas. Years passed, kids became teenagers and the 
soul of Theo was no longer as powerful as before. 
Suddenly, Jonas caught a terrible disease which 
made him unable to move. The disease progressed 
and he even lost his speaking ability. The night 
before, Claire had had a dream where The God of 
Revival showed up to make her aware of her healing 
ability.

Without even thinking about her own illness, 
about her needs, she headed right to her brother's 
room to heal him. That was when Theo knew he had 
made the right decision.

Alexandra-Georgiana GRĂDINARU
prof. coord. Ana-Maria ANDRIOAIE

As the legend goes, a God reincarnates in a 
human body every 1000 years. The Animal God is a 
nine-tailed fox and his name is Kurama. Adam is the 
reincarnation of the Animal God. He is a 16 years old 
boy studying at a huge high school from New York.

Anyway, Adam was at school. He was 
getting bullied as always for being ugly and weird. 
As he was getting beat up, the bullies felt a little 
scared in the presence of Adam, but they ignored it. 
As he was getting angrier and angrier he thought 
about showing his true form. He took one more 
punch before transforming. From a skinny boy he 
became a 20 m. fox with nine tails.  He realised what 
he had done and returned back to his human form. He 
sat down looking at the destroyed city and started 
crying. He couldn't believe it. He ended up doing that 
just because of his anger.  He was so sad that he 
decided to leave the city . 

He has never been seen since that day. What 
happened to him after that remains a mistery ...

Cătălin-Mihai ANEGRULUI
prof. coord. Gabriela TOMA

Now, the time began for the Gods to reveal 
themselves in the body of an average teenager. The 
God of Lying is the most powerful and almost all 
people were afraid of him, only weak people would 
fall in his web.

The God was in a feeble, weak boy, that 
nobody thought he would ever lie. The only way he 
would be revealed was to make him say the truth and 
that wouldn't be that easy. The God of Truth, 
reincarnated in a lovely kind-hearted girl, 
accidentally met the lying person and they got 
friends. After some time of spending together, the 
God of Truth realized that the other one was lying a 
lot. The only way they could live forever together 
was for the boy to say only the truth, because lies 
caused just bad things.

On behalf of their love, he accepted. They 
lived forever loving each other. The God of Lying 
understands that the truth is better and became the 
second God of Truth.

Denis-Alexandru ŢĂMPU-ABABEI
prof. coord. Gabriela TOMA

CHOOSE A GOD OF YOUR OWN MAKING AND NARRATE AN EVENT 
IN HIS/HER LIFE IN THE BODY OF AN AVERAGE TEENAGER

Maria UNGUREANU
prof.coord. Vasilica TEMELIE

Mihai Eminescu nu a fost numai poetul de 
graţie al poporului român, dar, în egală măsură, cel 
care a militat, în cuprinsul operei sale, în favoarea 
românismului, a ideii naţionale, a emancipării 
satului şi a ţăranului român.

În publicistica sa, Mihail Eminescu (1850-
1889) constată că România secolului al XIX-lea este 
o ţară agricolă, în care dominante sunt agricultura şi 
mica industrie casnică. El pleacă de la premisa că în 
orice stat există o clasă care contribuie, în mod 
substanţial, la asigurarea mijloacelor de satisfacere a 
trebuinţelor primare ale tuturor cetăţenilor. În 
România această clasă o reprezintă ţăranul – ţăranul 
român, întrucât numai acesta este în stare să producă, 
furnizând bunurile necesare susţinerii, prin valoarea 
lor comercială şi economică, cheltuielilor impuse de 
procesul de modernizare. Poetul pledează în 
favoarea satului românesc, susţinând că acesta 
trebuie să devină centrul unor prefaceri radicale, 
spaţiul unui tip special de capitalism, rural. România 
modernă trebuie să fie un stat fundamentat pe 
civilizaţia autohtonă, de esenţă rurală, ţărănească. 

Naţiunea, în înţelesul cel mai adevărat al 
cuvântului, se identifică cu clasa ţărănească, clasa 
cea mai pozitivă din toate, cea mai conservatoare în 
limbă, port, obiceiuri, purtătorul istoriei unui popor, 
este de părere Eminescu. Poetul se inspiră, în creaţia 
sa, din faptele preistoriei şi istoriei naţionale, din 
operele orale naţionale, promovând creaţia populară 
şi folclorul românesc
           Exponent, în egală măsură, al naţionalismului 
cultural, Mihai Eminescu accentuază importanţa 
elementului românesc în dezvoltarea României: 
elementul românesc [trebuie] să rămâie cel 
determinant, el să dea tiparul acestei forme de stat, 
limba lui, înclinările lui oneste şi generoase, bunul 
lui simţ, cu un cuvânt, geniul lui să rămâie pe viitor 
norma de dezvoltare a ţării şi să pătrundă pururea 
această dezvoltare (fragment din articolul 
„Problema evreiască”, 1881).

Statul şi societatea, afirmă Eminescu în 
articolul „Actualitatea”, publicat în anul 1877, nu 
sunt lucruri convenţionale, răsărite din libera 
învoială reciprocă dintre cetăţeni; nimeni nu mai 
poate susţine că libertatea votului, întrunirile şi 
parlamentele sunt temelia unui stat. De sunt acestea 
sau de nu sunt, statul trebuie să existe şi este supus 

unor legi ale naturii fixe, îndărătnice, neabătute în 
cruda lor consecinţă. Popoarele şi statele nu sunt 
produsele raţiunii, ale inteligenţei contractuale, 
dimpotrivă, ele sunt rodul naturii. Popoarele, 
asemănător albinelor şi furnicilor, care trăiesc în 
comunităţi graţie instinctelor înnăscute, au avut 
nevoie de un punct stabil pentru susţinerea 
eforturilor lor comune, respectiv de stat: statul este 
un aşezământ al naturii şi nu al raţiunii. 

Statul este o formă superioară indivizilor şi 
claselor; pentru stat, indivizii, clasele sociale, 
partidele politice nu sunt entităţi autarhice; ele 
alcătuiesc un complex de organe sociale, naţiunea, 
aflăm în studiul intitulat „Influenţa austriacă asupra 
românilor din Principate” şi publicat în anul 1876. 
Cum societăţile trăiesc prin exploatarea unei clase 
prin alta, statul trebuie să reducă lupta dintre acestea 
în cadre legale şi să apere clasa dezmoştenită, dar 
legitimă, a ţărănimii, împotriva celorlalte clase mai 
bine înarmate. Spre a-şi îndeplini cu nepărtinire rolul 
lui de regulator al luptelor sociale, statul necesită 
prezenţa un om neutru faţă de interesele de partid; 
acest individ este monarhul.

În stratificarea socială din România, 
aristocraţia (care trebuie să fie întotdeauna „istorică” 
spre a fi importantă) a dispărut aproape cu totul; la 
rândul său, clasa de mijloc a fost înlocuită cu străini; 
nu a mai rămas, drept clasă pozitivă, decât clasa 
ţărănească, pe care ne silim, spune Eminescu, a o 
nimici. Şi aceasta întrucât pe spatele acestei clase 
pozitive şi păstrătoare a întregului mănunchi de fapte 
care constituie istoria unui popor, noi am clădit un 
aparat greoi de funcţionari şi de forme sociale, pe 
care le întreţinem exclusiv din munca ţăranilor. 
Ţăranul poartă pe umeri câteva mii de proprietari (la 
începutul secolului câteva zeci), mii de amploaiaţi 
(la începutul secolului câteva zeci), sute de mii de 
evrei (la începutul secolului câteva mii), zeci de mii 
de alţi supuşi străini (la începutul secolului câteva 
sute). Sub greutatea acestor poveri, ţăranul român va 
sucomba şi, odată cu el, va pieri şi România.

MIHAIL EMINESCU ŞI IDEALUL SATULUI ROMÂNESC
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Gabriel-Flavius-Octavian DOCAN 
prof. coord. Camelia COJOCARU

„Cei care erau văzuţi dansând erau consideraţi 
 nebuni de către cei care nu auzeau muzica.”

Friedrich Nietzsche

Scrisori simbolice...
[...] Și picură sânge în marea de-un verde 

pierdut al pădurii de arțar și fag, printre care 
instabilitatea mereu neprevăzută a gândurilor 
Divinului, se ascunde ȋn tot ce ne-nconjoară, căci ca 
un atotcunoscător al artei iluzoriului, ştie că cel mai 
bun loc de a ascunde ceva atât de evident este în 
văzul tuturor. Chiar întunecatul mâine și de ne-
uitatul ieri pălesc în văpăile fierbinți ale culorilor de 
pe aripile fluturilor ce se rup de pe ramuri și pică 
astăzi fără vlagă pe drumul pietruit din fața 
conacului.

Scriu, iar cerul îmi traduce fapta în palete de 
culori. Ba nu, eu nu mai scriu demult, eu doar observ. 
Dar asemenea oricărui scriitor, sunt hărăzit 
destinului de a dezgusta, de a reaminti cu condeiul 
meu necruțător celor ce au început să vadă, jalnica 
realitate pe care mulți scriitori ai romanticului s-au 
temut să îl rostească.
 Astfel, îți descriu în nenumărate rânduri 
aceleași ape, aceleași rapide trăsuri cu perdele de 
satin, aceleași mirosuri ale conacului, același peisaj 
de toamnă mereu nemuritor, dar tot timpul în 
schimbare, însemnat cu o pecete fatală a unei vechi și 
sumbre amintiri,  oricât de cumplit și groaznic poate 
deveni acest  tablou, care reușește să mă îmbie cu 
nuanțele lui reci, toamna tot toamnă este și aici și în a 
mea artă ca în nopțile de noiembrie din sufletul meu 
mereu părtaș al actului sublim al creației.[...]

Astăzi, în timp ce îmi organizam biblioteca, 
din spatele unei vechi cărți, nemaicitite până acum, 
zburase în chip de stafie o molie uriașă. Cap-de-
mort, un Acherontia atropos. Sunetul strident scos de 
acel înaripat mă împinsese într-un fotoliu. Căzând, 
am atins colțul mesei de lucru, iar călimara și 
diplomatul căzuseră pe covor. Cerneala de-un negru 
oceanic se împrăștiase printre țesăturile covorului 
iar mirosul dulce din interiorul diplomatului curând 
adormise întreaga cameră. Chiar însuși tabloul 
înrămat al lui Johann Becher își închisese pleoapele. 
Molia cu ochii ei aproape grei de somn, împrăștia în 
întreaga cameră sclipiri plăpânde ale unor scântei 
care curând aprinseseră un foc mocnind de impuls 
artistic care începuse să mă mistuie, stins treptat de 
adâncirile unui dulceag somn născut dintr-un

anestezic. Mă trezisem beat într-unul din adâncurile 
beciurilor lui Bachus cu același iz dulceag de 
cloroform în jur. Sticlăria de pe masa de mahon 
sclipea sub privirea încercănată a lui Johann, 
cuprinsă de acel tumult de entuziasm al unui copil ce 
descoperise jocul. Scria pe un carnet îndoit și pătat 
de permanganat  și ars de acid sulfuric, aproape 
caligrafic un titlu mare. Eu pluteam tot mai adâncit în 
propriul somn dar puteam simți fiecare scânteiere, 
cearcăn și rid ce îi îngreuna chipul, puteam privi prin 
ochii lui. Nu reușeam să scriu nici-un cuvânt datorită 
presiunii somnului. „Teoria flogisticului”. Brusc îmi 
amintisem acea scânteie din ochii moliei. „Oare ce 
căuta acolo, în biblioteca mea?” Ȋn locul lui Johann, 
apăruse după masa de lucru, un tânăr timid, supt la 
față, uscățiv. Ȋși îndrepta pașii tot mai timid spre 
mine părând aproape înfricoșat, de tot ceea putea 
vedea în jurul său, de gândurile mele. Privirea lui 
scânteia ochii lui mari mă țintuiau constant. Un frig 
pestilențal mă cuprinsese. Ajunsese lângă mine și 
îmi prinse pumnul drept șoptindu-mi cu o suflare 
rece „amintește-ți !’’.  În pumn îmi lăsase ceva. Era 
greoi, iar în momentul în care mi-l pusese în mână, 
un ciob din ceea ce ar fi trebuit să fie o fărâmă dintr-
un cocon de sticlă, mă rănise. Tânărul se prezentase 
sub numele de Gregor Samsa. Îmi povestise cum 
plimbându-mă pe alee am vazut acel cocon și l-am 
adus în casă așezând-ul pe un raft. Nu mi-am dat 
seama, dar peste ea am așezat o carte de Kafka 
rănind-o. Apoi a dispărut. Mirosul cloroformului se 
împrăștiase, întreaga gamă de culori din laborator se 
descompunea frigid  și culoarea sulfhemoglobinei și 
mirosul putrescinei mă izbeau cu o putere teribilă. 

Mă trezisem transpirat, tot acel tablou se 
scursese ca ars în reacții acide sau ca topit în clocotul 
acetatului acru. Johann mă privea livid după rama de 
tisă, iar molia se așezase pe pumnul drept.[...] 

[...] Dragă Anabell, ți-am relatat cu 
desăvârșită minuțiozitate întreg adevărul. Nu pot 
crede că ai putea vreodată să înțelegi, rămânând 
singurul al cărui înțeles al cuvintelor doar eu știindu-
l. Dar, acum pot confirma ceea ce spunea Oscar 
Wilde în opera lui, „adevărul e rareori pur și 
niciodată simplu”.

METAMORFOZE

Gabriel-Flavius-Octavian DOCAN
prof. coord. Ancuţa HÎRŢESCU

Je suppose que le sujet de cet art initié dans 
l’atmospère avec la douleur d’un jour, à la lueur 
d’une bougie parfumée et l’odeur lourde d’une brise 
d’automne chaude à travers les fenêtres ouvertes du 
grenier, deviendrait beaucoup plus intéressant, à 
partir du moment où tout a commencé avec la fin 
d’une journée pluvieuse de novembre, frappé par un 
torrent inattendu d’enthousiasme artistique. J’ai 
regardé attentivement au coeur du jeune feu, parmi 
les ondulations sensuelles des flammes et derrière 
moi, le bruit spontané des perles froides de cristal est 
entendu de plus en plus trop puissant. Les nids de 
corbeau sont endommagés à chaque penchement 
dans un culte profond des arbres et dans l’étrange et 
doux hurlement du vent. Aucune trace d’ homme, 
d’animal, ou de lune, un paysage sombre comme 
dans les nuits de la pensée proliférée des courts 
poèmes de George Bacovia, marqué d’un sceau fatal 
d’une douce mémoire ancienne. Mais peu importe à 
quel point cette peinture grotesque peut devenir 
terrible et qu’ elle réussisse toujours  à me râvir avec 
ses teintes froides, l’automne reste l’automne ici 
aussi et dans mon art comme dans les nuits de 
novembre de mon âme toujours participant à l’ acte 
sublime de la création.

Odeur de cannelle, des livres, du vieux 
puissant , envahit toute  la maison d’un rose lilia 
éteint. Des phylactères flétris sont jetés sur la table á 
côté des bâtons chinois parfumés allumés. De vieux 
rideaux de coton ensanglante une ambiance 
mystéreuse. Je vois le stylo à plume d’oie couler 
dans le petit encrier d’un noir océanique. Je me 
rappelle qu’ á l’entrée du grenier il y a un 
portmanteau en bois d’érable. Le sourire perfide de 
Rosa, observé du coin de l’oeil m’amuse à chaque 
visite dans la bibliothéque du grenier. Je l’entends 
murmurer pendant que je mets le manteau humide, 
dans le portemanteau „tiré à quatre épingles”, mais 
je ne réponds pas.

Sur le fauteuil de toile cirée, je m’ assieds, 
une tasse de café amer à la main, près de ma belle 
hôte. Son corps jeune et tendre comme une nimphe 
est ensanglantent assis sur des coussins en soie 
douce. Son visage, quelques minutes  avant brillant 
de bonheur est maintenant penseur, courbé sur les 
rébus. Sur les fenêtres laiteuses, rayées, grattées de 
branches de chêne, coulent des gouttes de pluie

comme des notes suaves composées au piano lors 
d’une symphonie de la nature. Pour tout penseur, au 
plafond de pierre gribouillée avec des logogrames 
par les pics blancs et pointus des montagnes est 
écrite cursivement sur le fond arabesque effacé par 
trop de pluie, la science d’un rêveur. Un éclair frappe 
le ciel en deux moitiés éternelles commme deux 
coquilles de noix dures. Ce moment, vu et compris 
seulement par moi, non pas senti, comme 
l’anesthésie locale comment vous voyez et entendez 
le coup et la coupure du bistouri, glisse sur la trace 
sinueuse d’une goute d’eau. Juste un signe d’un 
rayon de lune me dit qu’ il faisait nuit. Il sembait que, 
mon temps de visite ait fini comme un tic-tac de l’ 
horologe. L’ horloge en chêne, sculpté avec des 
motifs gothiques, par balancement des pendules, 
endort Rosa sur les coussins moelleux. Prisonnière 
de la lecture de son roman préferé, elle sentit 
progresivement la poison douce du sommeil. 

Seulement mes pas pressés dans la pluie 
portaitent à leurs traces le „TIC” du temps sous une 
lune claire.

 UN TIC  DU TEMPS SOUS LA LUNE CLAIRE„ ”
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 Adam și Eva, de Bianca Georgiana IACOB

Curioasă cum era, domnița se aproprie blând 
de patul bolnavului și îl întrebă dacă avea nevoie de 
ceva și de starea sa, iar acesta însă nu scoase niciun 
cuvânt, așa că se putea citi tristețea de pe chipul său 
pricăjit, o tristețe molipsitoare. Sora nu voia să fie 
absorbită de acea melancolie severă, dar și-a cules 
sufletul și s-a așezat lângă patul bolnavului. După 
câteva secunde de liniște, speriată de aerul 
fantomatic al camerei tresări curioasă și îi adresă o 
întrebare bolnavului, iar acesta schiță un ușor 
zâmbet, un zâmbet chinuit. Oare ce l-a întrebat? Îi 
ceruse pur și simplu să îi povestească despre viața 
lui, despre tinerețe și despre acel război amoros pe 
care l-a purtat. Zâmbetul acela chinuit parcă voia să 
izbucnească în lacrimi mai mult decât bătrânelul, dar 
totodată acel zâmbet a arătat și un gram de fericire, 
căci cu siguranță domnul acesta avea nevoie de o 
descărcare sufletească. 

Începu a-și mărturisi supărările. ,,Totul 
începuse într-o toamnă destul de târzie, îmi amintesc 
acea zi de parcă ar fi fost ieri: era prima ninsoare, iar 
iarna nici măcar nu venise, eu mă plimbam înghețat 
prin oraș și mă îndreptam spre barul unui prieten 
pentru a-mi încălzi trupul și sufletul cu o băutură 
zdravănă”.

Odaia era albă ca un culcuș de fecioară. 
Apusul își scutura agonia prin două ferestre înalte, 
schițând pe parchet două romburi de lumină 
portocalie care cuprindeau picioarele patului într-o 
îmbrățișare tremurătoare... În ochii surorii mocnea 
înduioșare și nedumerire, căci compătimea pe bietul 
bolnav cu toată pasiunea, mai ales când descoperise 
că e victima unei drame amoroase.” 

 În acea clipă de luciditate, liniștea fu 
întreruptă de o respirație repetată, accelerată. După 
vreo două minute, ochii lui prinseră, în sfârșit, formă 
și o culoare rubinie, strălucitoare, chiar radiantă. A 
privit-o adânc în ochi pe sora medicală care îi 
administra tratamentul în perfuzie. Brusc, a simțit o 
amețeală puternică, care l- a trimis ca într-un carusel 
de amintiri și a închis ochii la loc. A stat așa un timp 
scurt, cât să-și amintească ceva, apoi se uită trist cu 
ochii în tavan. Își întoarse privirea goală spre soră și 
cu nedumerire o întrebă șoptit ce căuta el acolo. Ea l-
a privit ironic și l-a întrebat dacă nu-și amintește ce a 
făcut. El s-a ferit să răspundă, a întors capul spre 
fereastră și văzu cum soarele aluneca lin după 
orizontul conturat. Schițând un zâmbet stângaci, a 
întors privirea în tavanul alb încercând să caute 
răspunsuri în furtuna gândurilor care îl bântuiau de 
ceva timp. A închis ochii din nou; zâmbea în 
continuare și chiar și el se întreba de ce o face. Știa că 
Bianca nu mai e, s-a dus pentru el. Încerca din 
răsputeri să se împace cu acest gând. Nu reușea. Nu-
și dorea să o uite, nu e ușor să-ți uiți o parte din suflet. 
Întoarse din nou capul spre fereastră, încă avea ochii 
închiși, parcă își căuta o rază de soare în toată furtuna 
ce-l mistuia.  

,,

CREAŢIE
 (interpretare a  incipitului din Adam și Eva, de Liviu Rebreanu) 

Viorica CIOLAN
prof.coord.Vasilica TEMELIE

Pierdută, 
În brațele tale. 
Regăsită, 
În iubirea ta. 
Emfatică, 
În lipsa ta. 
Ferice, 
În prezența ta. 
Slăbită, 
Înecându-mă în dor. 
Înflăcărată, 
În amintirile ce le construim. 
Copleșită, 
În emoții în ce mă scufund. 
Extaziată, 
În privirea ta. 
Amețită, 
În ochii tăi căprui. 
Conștientă, 
În timpul efemer,
În iubirea veșnică.

De unde ești? 
De unde ai venit? 
Prima dată când te-am întâlnit, 
Parcă m-am îndrăgostit. 
Am simțit o conexiune între noi 
Un fior rece, 
Dar atât de dulce! 
La început 
Mă simțeam stingheră… 
Până a ta mână m-a atins 
Și mi-ai șoptit :
Vino cu mine! 
Îți voi da flori, iubire și fericire! 
Știam că nu e bine, 
Dar tu ai vorbit așa de frumos cu mine, 
Încât am plecat 
Și a mea lume am traversat. 
Ajunsă în al tău „paradis” 
Mi-am dat seama că m-ai mințit. 
Nu erau nici flori, 
Nici iubire, 
Nici fericire. 
În schimb, 
Am găsit o lume distrusă 
Plină de ură 
Și prinsă parcă într-o strânsură. 
Nu mai știam ce să fac, 
Am vrut să scap, 
Să plec,
Să mă trezesc, 
Să uit, 
Să cred că e un vis. 
Dar tu nu m-ai lăsat, 
M-ai apucat cu a ta „mână” 
Și cu o sărutare mi-ai spus :
Nu, nu vei pleca! 
Tu ești a mea. 
Ori vei rămâne cu mine, 
Ori vei pleca pe vecie! 
Am închis ochii 
Și am așteptat. 
Am simțit cum a ta răsuflare 
Asupra mea s-a revărsat 
Și cum al meu trup mi l-ai evaporat. 

SIMPLE CUVINTE

 Adam și Eva, de Marco MARCELIN

Marianella-Sorina ALEXANDRACHE
prof. coord. Oana Elena LUPU

SĂRUTUL MORȚII 
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Mi-e iarnă iarăși, 
Și afară, 
Și în suflet. 

Privesc pe geam în depărtare
Cum zăpada se așterne,
Iar al meu suflet simt cum începe să zbiere,
Să strige în disperare 
A lui întreagă durere. 

Mi-e iarnă iarăși în suflet , 
Și în a mea privire, 
Și în a ta privire. 

Ne contemplăm unul pe altul
În ale noastre priviri, 
A ta fiind mai rece decât crivățul, 
Iar din a mea izvorând dalbe ninsori. 

Mi-e iarnă iarăși, 
Și în al meu gând, 
Și în al tău gând. 

Nu ne mai citim, 
Nu ne mai iubim. 
Totul este îngropat în nepăsare, 
În această cruntă tăcere! 

Cu pieptul zdrobit parcă de greutate supraumană
Și fulgere ce-mi înconjoară neputința
Eu stau în genunchi, cu respirația tăiată,
Și-mi las la iveală neputința.
Neînarmat? Sunt.
Epuizat? Sunt.
Voi păși înapoi? În niciun caz.
Am sânge ce-mi clocotește în vene
Și șocuri electrice ce nu-mi dau stare.
M-au făcut cenușă odată,
Dar nu și de această dată,
Nu când am trecut deja prin foc
Și am învățat să ard ca o flacără cerească.
Eu, un biet muritor,
Vreau să îmi las amprenta neînsemnată,
Iar până la ultima-mi bătaie de inimă,
Ultima-mi memorie ce se sfărâmă,
Voi continua să o iau de la capăt
Asemeni unei bande de casetă stricată.

MI-E IARNĂ IARĂȘI 
 

Robertino-Florinel PAIU
prof.coord. Paula PETREA

Lors de la présentation d’un projet individuel 
ayant pour thème de narrer une histoire surprise par 
une photographie, pour la classe de français, j’ai eu 
une drôle d’idée. Voici ce qu’il en a résulté.

Cette photo a été prisé un matin. La nuit 
précédente, moi et mon frère devions rejoindre notre 
groupe de motocyclistes à Paris. Donc nous avons 
pris nos motos et avons commencé à parcourir la 
route. 

Quand nous sommes arrivés devant notre 
bâtiment sombre, nous pouvions entendre de la 
musique rock à l’intérieur. Nous avons arrêté les 
moteurs et sommes entrés par le fond dans la pièce 
où nous parlions habituellement de vols. Nos cinq 
amis étaient assis à une grande table ronde et                  
jouaient au poker. 

Comme prévu, nous allions recevoir des 
informations de Pierre sur le nouveau vol. Pierre 
était notre chef de gang et l’un des criminels les plus 
recherchés à Paris. 

Nous nous sommes assis à la vieille table et 
en avons écouté attentivement tous les détails. Il 
s’agissait de voler des motos d’un garage qui 
appartenait à un ingénieur mécanicien corrompu. 
Nous allions obtenir sept motos que notre chef de 
bande nous avait dit  de transporter à Lyon. Le plan 
était d’arrêter l’électricité dans cette zone-là et, avec 
des jumelles à vision nocturne, nous devrions 
poursuivre notre mission. Nous devions aller vite. 
Mon frère et moi sommes allés sortir le vieux camion 
du sous-sol de notre bâtiment, tandis que les autres 
camarades s’équipaient des gilets pare-balles et des 
armes. 

Une fois arrivés devant le garage, nous avons 
arrêté le tableau électrique et l’action a commencé. 
Les motos ont dû être placées dans le camion, 
pendant que les autres amis s’occupaient des 
gardiens. Alors que des coups de feu s’entendaient, 
mon frère et moi continuions notre travail. Nous 
avions placé toutes les motocyclettes sauf une, 
lorsqu’un gardien a tiré avec son arme dans le 
moteur du camion et dans le dernier caoutchouc de la 
motocyclette qui s’est vite dégonflé, puis il a été 
immobilisé par un de nos amis. J’ai abandonné la 
moto: nous n’en avions que six au total. Nous 
sommes montés dans le camion et nous avons tous 
deux essayé de faire démarrer le moteur, mais nous y 

avons échoué car il était endommagé. 
À la fin, tous les amis sont venus au camion 

prendre chacun une moto, et mon frère et moi avons 
conduit celle qui se trouve sur la photo. C’est ici le 
moment où nous étions toujours en route pour Lyon. 
Notre grande aventure venait de se terminer! 

RACONTER L'HISTOIRE DERRIÈRE LA PHOTO
 (ou mon scénario pour un film d’action) 

Viorica CIOLAN
prof.coord.Vasilica TEMELIE

ÎMPĂCARE ILUZORIE
 

Nicoleta MÎNDRU
prof.coord.Vasilica TEMELIE
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În perioada 26 noiembrie-2 decembrie 2019, 
în cadrul Parteneriatului Strategic Erasmus+ 
Together Europe Achieves More in School 

Success”, a avut loc activitatea de învățare, predare 
și formare, găzduită de către Agrupamento de 
Escolas de Anadia, Portugalia. Delegația Colegiului 
„Mihai Eminescu” Bacău a fost compusă din: 
coordonatorul de proiect, dir. adj. prof. Andrioaie 
Ana-Maria, prof. Lungu Diana și prof. Ursachi 
Alina-Mihaela. 

Pe lângă vizitarea școlii și primirea oficială 
din partea primarului localității Anadia, gazdele au 
oferit o gamă largă de ateliere de lucru. Primul atelier 
a fost găzduit de către profesorul universitar João 
Leal și a ilustrat modul în care aplicația PLICKERS 
poate fi utilizată pentru a îmbunătăți activitatea 
didactică. Al doilea atelier de lucru, găzduit de către 
prof. David Oliveira și Filipe Moreira, s-a axat pe 
conceptele de realitate virtuală și realitate 
augmentată, precum și pe metode de utilizare 
practică a acestora la clasă în vederea îmbunătățirii 
rezultatelor școlare. Ambasadorul e-Twinning Luis 
Gonçalves a realizat o demonstrație practică a 
platformei de cooperare europeană, în vederea 
derulării proiectului și pe platforma e-Twinning. De 
asemenea, elevii școlii au realizat experimente 
științifice în laboratorul de chimie și au facilitat o 
lecție practică de pictură în laboratorul de artă.

Cea mai importantă parte a activității de 
învățare, predare și formare a constat din stabilirea 
formatului testelor de competențe care vor fi aplicate 
elevilor din cele cinci țări partenere, în vederea 
îmbunătățirii rezultatelor școlare. Aceste teste de 
competențe vizează următoarele discipline: limba 
maternă, limba engleză, matematică și științe. 

Mobilitatea în Portugalia a fost o experiență 
inedită. În primul rând, am apreciat școala gazdă, 
care este pe cât de bine dotată, pe atât de primitoare și 
prietenoasă. De asemenea, am remarcat caracterul 
formativ al procesului educativ și ușurința cu care 
elevii aplică cunoștințele teoretice în practică. Pe 
parcursul celor cinci zile petrecute în școala gazdă, 
am experimentat un sistem educațional care poate fi 
considerat un model de succes și din care avem 
multe de învățat.

„

COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂU ÎN PORTUGALIA
Limba română e ca un triunghi sau ca un cerc 
În care expresivitatea şi figurile de stil 
Îmbrăcăm într-o haină tulpina acestui domeniu 
Care uneori îţi poate crea nostalgie.

Alessia-Georgiana HERCIU

Sub această haină groasă 
Nostalgia m[ apasă 
Expresivitatea-i hoaţă 
Într-un cerc ameţitor 
Caut, număr, socotesc  
Figuri de stil, nu mai găsesc...

Limbajul-e ca o tulpină
Ce s-a pierdut într-o lume haină
Îngrădit în figuri de stil demult uitate,
Triunghiuri de nostalgie și cercuri de expresivitate

Teodora PALADE

O tulpină nostalgică răsare, 
Dintr-un cerc al figurilor de stil, 
Ca o haină de expresivitate 
Dintr-un triunghi verosimil. 

Andreea ŢÂMPU

Haine, figuri de stil,
Formează un cerc nostalgic,
Dintr-o tulpină de expresivitate ,
Și-un triunghi apatic.
        

 Raluca VRÂNCEANU

Acum când cade toamna-n nostalgie,
Şi cu expresivitate se-mbracă-n figuri de stil,
Frunze triunghi cad pe pământul gol,
Formând un cerc amoros din ale sale culori.    

Nicolae-Alexandru DUMITRU

Un mare dor de tine ne apasă, mamă!
Ograda-i mult mai tristă și este păcat.
Un mare dor de tine ne apasă, tată!
Mult prea din timp, îmi pare c-ați plecat.

Mi-e mult prea dor de tine, mamă dragă!
Și lacrima, pe față mi se scurge,
Cuvântul nu-și mai are rost, nici alinare
Și doar dureri înoată, acum, în poezii cu versuri 
tragice.

De ce-au venit acele timpuri în care nu-mi mai 
mângâi părul?
Și-adâncă rătăcire îmi traversează trupul,
Cine-mi va spune gingaș, despre ce-nseamnă dorul?
Și unde, fără tine, zâmbetu-și are rostul?

Nu-mi spune că te voi vedea, din când în când, în 
vise!
Știi că mereu te întrebam: Cum ești? Ce faci?
Acum, spre tine toate porțile-s închise
Nu înțeleg, mămico, de ce taci!

Pașii tăi i-aud şi azi prin curte
Și vocea să-ți aud ce mult aș vrea!
Munții strigă al tău nume, tată!
Mi-e dor de sfatul și privirea ta!

De când v-ați dus cu lacrimi îmi ud somnul
Și tot de-atunci încă v-aștept acasă,
V-așteaptă fata voastră și feciorii,
Te-așteaptă, tată, mica ta frumoasă!

Simt nostalgia cum în piept mă-apasă,
Iar gândul cum mă poartă spre părinți
E-un dor ce nu-l vei înțelege. Nu te lasă.
Oricât ar fi de răi, sa îi iubiți!

Vă rog! Veniți voi iarăși, într-o noapte!
Când s-or deschide florile de tei,
Vreau să mai simt o dată mâna lor pe frunte!
Vreau doar să știu că sunt, din nou, ai mei!

JOC ŞI JOACĂ

Coordonator de proiect, dir. adj. 
prof. Ana-Maria ANDRIOAIE

DOR DE PĂRINȚI

Andreea RĂCHITEANU
prof.coord. Vasilica TEMELIE
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prof. Lucia-Diana VRĂCIOIU

1. Le sujet que nous mettrons en discussion en 
cet article se trouve à la confluence de plusieurs 
sciences: pédagogie, didactique, linguistique et des 
sciences de la communication. Le problème abordé 
est celui du rôle du document authentique audio-
visuel en classe de FLE et sa mise en œuvre dans la 
formation de la compétence d'interaction verbale 
pour les apprenants du niveau lycée. 
2. En grandes lignes, nous considérons que si  
nous utilisons des documents authentiques audio-
visuels pendant la classe de FLE, nous déterminons 
une augmentation significative du niveau des 
compétences linguistiques des élèves.

a. Avant de nous occuper du rôle du 
document authentique dans l'interaction verbale en 
classe de FLE (niveau moyen), nous jetons un clin 
d'œil à réviser les défis actuels lancés par processus 
d'enseignement. Pour cela faire, nous avons identifié 
le contexte éducationnel au niveau national et 
européen, nous avons passé en revue les ressources 
législatifs qui régissent toute activité didactique en 
matière de langue française étrangère, les 
particularités du système d'enseignement en 
Roumanie, les implications du processus 
d'enseignement avec toutes ses micro-composantes. 
A ce point, nous avons saisi ses fonctions, et nous 
nous sommes rendu compte de l'interactivité de la 
relation enseignement – apprentissage – évaluation. 
Tous ces renseignements nous permettent 
d'esquisser, appliquer, fournir et accomplir une 
formation qui parvienne à ses fins. En effet, c'est ici 
qu'on trouve la clé pour aller plus loin, car toutes ces 
composantes rendent la performativité du discours 
didactique. En arrivant à ce point, à partir des études 
et des modèles fournis par les spécialistes du 
domaine, mis en rapport avec la réalité de 
l'accomplissement de l'acte didactique par son 
discours – son organisation transphrastique, sa 
double orientation, le contexte, sa prise en charge, 
son intentionnalité, son interactivité, nous sommes 
arrivés à l'idée que le discours didactique est une 
forme d'action destinée à produire des modifications 
dans les comportements observables - tantôt pour les 
apprenants (la formation des compétences 
linguistiques, sociales, pragmatiques, etc.), tantôt 
pour les enseignants (le développement continu de 
leurs compétences professionnelles, sociales, 
pragmatiques etc.). 

b. Une fois ces repères établies, nous nous 
sommes proposé de traiter le concept de «document 
authentique» par rapport à la didactique du FLE. En 
parcourant nombre d'études concernant les notions 
«texte», «discours»,  «authenticité», et en a.
révisant la typologie des documents authentiques, en 
les utilisant constamment en classe de FLE, nous 
considérons qu'à partir de la multitude des 
ressources disponibles, en valorisant les attributs des 
documents authentiques, on a augmenté de manière 
exponentielle les possibilités d'atteindre les finalités 
proposées au niveau éducationnel - former les 
compétences linguistiques des élèves conformément 
aux descripteurs prévus. 

c. Mais, de notre point de vue, ce n'est pas 
rassurant à la définitive pour l'évolution positive des 
compétences des élèves surtout tenant compte de 
leurs particularités psychologiques et de leur 
prochaine domaine de spécialisation. En plus, l'élève 
de nos jours, tout comme son enseignant, vit à 
l'époque de l'interaction et il interagit à tous les 
niveaux pour s'adapter à la dynamique sociale d'où il 
provient: famille, entourage, communauté, progrès 
technique, profession. Afin de faire face à ces défis 
quotidiens, on doit se et le former de sorte que tantôt 
le professeur comme l'élève devienne disponible, 
curieux, créatif, intéressé, capable de résoudre toute 
impasse, impliqué de manière directe dans tous les 
aspects de la vie quotidienne.

3.    Le pouvoir de transformer et de modifier 
les comportements par le discours, dans notre cas – 
le discours didactique en classe de FLE, a été l'un des 
premiers volets de ce que l'on considère aujourd'hui - 
sciences de la communication. Mais pourtant, à part 
le discours,  il y a d'autres manières qui peuvent 
déterminer faire des modifications ou même adopter 
un autre comportement: l'authentique ancré dans le 
réel (je-ici-maintenant), l'audio visuel, le non-
verbal. On croit que, dans l'avenir, les ressources 
didactiques à partir du  niveau lycée vers le niveau 
universitaire et même postuniversitaire, seront 
remplacés par des medias actuels, qui s'avèrent 
susceptibles d'entrainer de la même manière tantôt 
l'enseignant, comme l'apprenant. 

L'AUDIOVISUEL EN CLASSE DE FLE

Coordonator de proiect, dir. adj. 
prof. Ana-Maria ANDRIOAIE

În perioada septembrie 2019 - august 2021, 
Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău implementează 
parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul Together 
Europe Achieves More in School Success”. 
Proiectul își propune îmbunătățirea rezultatelor 
școlare ale elevilor Colegiului Mihai Eminescu  
Bacău, în special la nivelul disciplinelor: limba și 
literatura română, limba engleză, matematică, fizică, 
chimie și biologie, evitarea abandonului școlar al 
elevilor  Colegiului „Mihai Eminescu”, dar și 
îmbunătățirea competențelor de gândire creativă a 
elevilor școlii noastre. 

Partenerii sunt: Staatliche Regelschule 
Friedrich Solle  din Zeulenroda-Triebes, 

Germania, în calitate de coordinator, Agrupamento 
de Escolas de Anadia din Portugalia, Istituto 
Comprensivo Vincenzo Mennella  din Lacco 
Ameno din Italia și Zespol Szkol nr 2 w Rybniku - II 
Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami 
Dwujezycznymi i Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
din Polonia.

Valoarea totală a finanțării europene, primite 
prin intermediul Agenției Naționale pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale este de 28848 de euro.

Pe parcursul celor doi ani de implementare a 
parteneriatului strategic, se vor aplica metode de 
îmbunătățire a procesului de predare-învățare-
evaluare la nivelul disciplinelor: limba și literatura 
română, limba engleză, matematică, fizică, chimie și 
biologie. Până în februarie 2020, la nivelul fiecărei 
instituții partenere se vor aplica teste comune de 
competență, care vor evalua competențele de scriere 
și citire ale elevilor în limba maternă, limba engleză, 
matematică și științe. 

„

„ ”

„ ”

„ ”

În urma interpretării acestor teste comune de 
competență, fiecare instituție parteneră va realiza o 
analiză S.W.O.T. proprie, pe fiecare disciplină în 
parte, în urma căreia va identifica competențele în 
care elevii excelează, cât și cele care necesită 
intervenții. Această radiografie va permite fiecărei 
instituții partenere să aleagă modele de bune 
practici, pe fiecare competență individuală, de la 
instituțiile care au înregistrat rezultate mai bune în 
domeniul respectiv. Astfel, cooperarea europeană 
ulterioară va implica un schimb de practici între 
instituțiile partenere, pentru a-și îmbunătăți propriile 
rezultate școlare.

Elevii din echipa de implementare  vor avea 
un rol important în derularea proiectului. Ei vor 
asista la ore în timpul mobilităților transnaționale și 
vor crea un parteneriat cu profesorii în vederea 
identificării celor mai adecvate metode pentru a fi 
utilizate la clasă. La nivelul Colegiului „Mihai 
Eminescu” Bacău, elevii care vor implementa 
parteneriatul Erasmus+ sunt: Antuca Sarah-Daria, 
Bogdan Vlăduț-Ioan, Borșan Andrei-Ștefan, 
Butnaru Raimond-Eduard, Cimpoeșu Cezar-Mihai, 
Ciobanu Vlad-Iulian, Cîndea Andrei, Crisiarcu 
Vlad-Nicușor, Damian Paul-Vasile, Docan Gabriel-
Flavius-Octavian, Grădinariu Radu-Gabriel, Luca 
Lavinia-Maria, Manea Florian-Cosmin, Marinescu 
Cosmin-Florin, Paiu Robertino-Florinel, Perju Paul, 
Tomescu Mihaela, Țambriș Paul-Cosmin, Urse 
Claudiu și Vâja Adrian.

Produsul final al cooperării la nivel european 
va fi o carte electronică cuprinzând metode de 
îmbunătățire a rezultatelor școlare ale elevilor.

LA COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂU
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prof. Paula PETREA

În data de 2 noiembrie a.c., un 
grup eminescian  cu afinităţi literare 
a participat la excursia tematică ,,Pe 
drumuri de munte“, ca activitate 
integrantă a proiectului educațional 
Spiritualitate și tradiție la români. 

Elevii, alături de profesorii 
lor, dar și de bibliotecarul și inginerul 
de sistem ai școlii, au făcut o 
incursiune în universul monahal, 
prin vizitarea Mănăstirilor Văratic și 
Agapia, a Centrului Cultural 
Spiritual Văratec, mormântul poetei 
Veronica  Micle ,  d in  cadrul  
complexului muzeal Văratic, a 
Muzeului Vivant din Agapia.  Au 
pășit atent pe urmele lui Eminescu, 
vizitând rezervațiile naturale Codri 
de aramă și Pădurea de argint. 
Momentele de comuniune fraternă în 
rugăciune au alternat cu reculegerea, descoperirea 
ghidată a comorilor artistice, literare sau chiar 
artizanale a fost însoțită firesc de recitarea unor 
poeme emblematice din creația poetului nepereche 
și a muzei sale, Veronica Micle.

Astfel, elementele de geografie, etnografie, 
istorie, literatură și chiar ecologie au fost valorizate 
rând pe rând, explicit sau implicit. Anunțarea 
concursului de fotografie-peisaj, ca și a celui de 
eseuri, a constituit un  argument suficient de 

important pentru elevii dornici să-și 
exprime impresiile de călătorie în 
modul cel mai plastic posibil.   

Calmul, armonia și cromatica 
uimitoare întâlnite la fiecare pas, de 
la mormântul Veronicăi până la 
Pădurea de argint, ne-au fost prilej 
de înălțare în gând și simțire, în 
pofida temperaturii neprielnice. 

Primirea caldă în aceste 
lăcașuri de cult a fost un imbold spre 
recunoștință nelimitată adusă 
Bunului Dumnezeu pentru o zi 
extraordinară: una de ascultare a 
dangătului mut de clopot și de 
exercițiu al tăcerii.

ASCULTÂND GLASUL TRECUTULUI
 

Este o zi de sărbătoare
Cu mireasmă și splendoare
Peste tot e armonie
Cântece și bucurie.

Toată lumea se adună 
La horă  și voie bună
E miros de cozonaci, 
Plăcinte și mulți colaci.

Brazii noi îi decorăm
Și frumos ne îmbrăcăm
Să plecăm la colindat
Din casă fin casă neîncetat.

Stau copacii aplecați
Cu omăt sunt încărcati
La cerul alb noi ne uităm
Și de iarnă ne minunăm. 

În jurul pomului ne așezăm
Pe Moș Crăciun să-l așteptăm 
Cu fursecuri și un pahar de lapte
Să ne aducă daruri pe neașteptate.

Multe sunt poeziile pe care
Noi le citim cu-nflăcărare
De-ar fi s-alegem pe-ndelete
Este poetul nepereche.

Luceafărul de sus, precum se știe,
El îl coboară grațios în poezie
In versuri ne tot spune-ntruna
Cum sa îndrăgim și să iubim natura.

S-a dăruit cu sufletul și pasiunea
Fiind iubit de toată lumea
Ne bucurăm acum de toată armonia
Dar mai mult... că s-a născut în România.

CLIPE DE IARNĂ
 

Theofani VASILEIOU
prof.coord.  Andreea ŞUHAN

EMINESCU
 

Ioana SIDOREAC
prof.coord.  Andreea ŞUHAN



374

DIN  VIAŢA ŞCOLII CENACLU

ORIZONTURI NOI nr. 22 (25) - Ianuarie 2020 ORIZONTURI NOI nr. 22 (25) - Ianuarie 2020

Ruslana CABURGAN
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Sunt prinsă, paralizată mortal
Într-o pânză rece de metal.
E ceață, nu pot vedea clar,
Tristețea mă silește iar.

Și lacrimi curg involuntar
Le-ascund cu zâmbet artificial,
Sunt eu, nu-i virus temporar
Singurătate-n sânge... e letal.

E pânză rece de metal, 
Prea multe fațărnicii, prea teatral.
Labirint de tristețe la nivel global
Boala singurătății nu are hotar.

Nu te mai caut, dar te mai aștept,
Îmi curgi prin vene, îmi bați în piept
Tu ești drogul, eu dependentul în metamorfoză 
Regret că te-am consumat cu supradoză.

Nu sunt eu, nu sunt șaptezeci la sută apă 
Sunt o mare moartă, de sentimente seacă 
Sunt o sută procente alcătuită din tine
Fără noi doi nu mai văd sensul zilei de mâine.

Nu te mai caut, dar te mai aștept 
Te-am făcut biserică și eu al ei adept,
Te-am zeificat și ție m-am supus,
Te-am pierdut, dar te mai port în mine ascuns.

PÂNZĂ DE METAL 

 prof. Loredana PAMFILE

Ce ne facem cu tinerii ? 
„În situaţii care pe mine mă emoţionează până la 
lacrimi, ei rămân indiferenţi sau ironici. Nu pun la 
inimă, nu fac caz, nu o iau în tragic. Refuză să se 
implice într-un sentiment”. 

(Cristian Tudor Popescu)
Cel mai bine spune asta o vorbă de-a lor, gen, 

pusă la capătul propoziţiei: „Da, şi Adi a zis ceva, te 
iubesc - gen„,. „Carla e vreau să mă sinucid - gen”, 
„Nu vrea să meargă cu mine la mare - gen”. „A 
murit mama - gen”.

De unde a apărut această vorbă și ce le oferă 
celor care o folosesc? Am putea crede că tinerii și-au 
însușit-o pe parcursul existenței lor sociale, într-un 
joc al explicațiilor pe care le dau atunci când 
vorbesc, gen însemnând știi/ adică. Acest argou 
social nu face altceva decât să le dea tinerilor 
senzația de actualitate și de adaptare la trend, însă 
tristețea are valoare dublă: ei nu realizează 
adevăratul sens al cuvântului, deci sunt robotizați, 
sclavi ai unui mecanism, ai uniformizării și partea a 
doua privește lipsa de implicare a cuvintelor și  
ocolirea sensului a ceea ce vor să exprime. Ei nu 
realizează, sub nicio formă, semantica discursului 
lor, aglomerându-l, lăsând deoparte ceea ce vor să 
expună și punând cu grijă cuvântul gen . El ocupă loc 
esențial în structura enunțului. 

Epic. Altă vorbă adoptată de tineri.  Ai văzut 
ultimul Harry Potter? Nu. Cum e? Băi, epic. Cum a 
fost în Vamă aseară? Epic. A luat-o de-acasă după 
ce s-a bătut cu taică-su şi pe urmă s-au dus în club T. 
Epic.

Folosirea acestui cuvânt este evidentă nu 
doar în spațiul tinerilor, ci și în cel al reclamelor Tv și 
al ziarelor. Este un cuvânt preluat din engleză într-un 
fel urechist, după cum opinează Radu Paraschivescu 
în emisiunea sa, Pastila de limbă. În engleză 
cuvântul poate fi și substantiv și adjectiv și poate 
însemna ca adjectiv formidabil, măreț, epopeic, 
grandios. În limba română epic trimite  la epopee, 
adică un „poem epic de mari dimensiuni în versuri, 
în care se povestesc fapte eroice, legendare sau 
istorice, dominate adeseori de personaje 
extraordinare sau supranaturale”. Tot în limba 
română „epic” ca adjectiv înseamnă „care exprimă, 
sub forma unei naraţiuni, idei, sentimente sau 
acţiuni ale eroilor unor întâmplări reale sau

 imaginare”. 
Radu Paraschivescu conchide pe un ton 

nostalgic și conștient cum că astăzi, „epic” se aude 
şi se vede peste tot: şi la crâşma din sat, şi la 
emisiunile despre filme de succes, şi în comentariile 
sau în ştirile sportive şi în discuţiile obişnuite despre 
una şi alta, şi în politică, şi în astronomie, şi în arta 
culinară. Cuvântul „epic” a devenit un 
pretutindenar nepoftit. Semifinala de la Melbourne 
dintre Simona Halep şi Angelique Kerber a fost 
epică, spre a nu mai vorbi de finala cu Caroline 
Wozniacki, descrisă ca „superpică”, fiindcă şi 
bazaconiile au forme augmentative. Epic este folosit 
des și de tinerii noștri și ca să le găsim o scuză, am 
putea aprecia tonul grav și înalt  folosit de ei atunci 
când exprimă cuvântul epic, subliniind prin asta 
importanța evenimentului despre care vorbesc.
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Tehnologia digitală și multiplele modalități 
ne transformă viața, acasă, la serviciu, în orașul în 
care locuim și chiar perspectiva prin care privim 
lumea. Dar, din acest punct, unde mergem mai 
departe, către ce ne îndreptăm? 

Internetul, una din cele mai importante 
tehnologii ce a reușit să ne influenţeze stilul de viaţă

Iniţial a fost Internetul  oamenilor – Internet 
of People (IoP), cu toate datele, imaginile, 
înregistrările video, jocurile, cărţile și produsele on-
line, pe care le putem accesa oricând și de aproape 
oriunde. Dinamica schimbărilor a dus însă Internetul 
la un nou nivel, noul Internet nerezumându-se doar 
în a conecta oamenii, ci și lucrurile. Acest Internet al 
lucrurilor – Internet of Things (IoT) este capabil să 
conecteze toate dispozitivele inteligente cu scopul 
de a fi monitorizate și controlate de la distanţă. 
Astăzi, avem un Internet al tuturor lucrurilor – 
Internet of Everything (IoE) – care să conecteze 
dispozitive, oameni, procese și date într-un tot 
unitar, pentru a ne asista viaţa de zi cu zi.

IoP (Internet of People tradus în română ca 
Internetul oamenilor) a început încă din anii 1960 la 
cererea US DoD (US Department of Defence - 
Ministerul Apărării Naționale al Statelor Unite) din 
necesitatea unei rețele (de date) care ar putea 
supraviețui în orice condiții. În 1985, TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - 
suita de protocoale a fost cedată exploatării 
comerciale. În 1991 Tim Berners-Lee a realizat la 
CERN, HTTP (HyperText Transfer Protocol), 
HTML (HyperText Markup Language), primul 
browser web denumit „World Wide Web”, primul 
software de tip server HTTP (Httpd CERN), primul 
website și web server, info.cern.ch. Astăzi WWW 
cuprinde numeroasele servicii și aplicații 
informatice. Alte servicii sunt de exemplu: afișarea 
de informații cu formă de text, imagini și sunete, 
poșta electronică, chat, aplicații video, posturi de 
radio și televiziune prin Internet, e-commerce, 
sondaje de opinie, răspândirea știrilor prin metode 
RSS, toate genurile de grafică și muzică.

IoT  (Internet of Things tradus în română ca 
Internetul lucrurilor), se referă la miliardele de 
device-uri existente în întreaga lume, care sunt 
conectate la Internet, colectând și schimbând date.

.  De la periuțe de dinți la utilaje, dispozitivele 
comerciale și industriale sunt dotate cu chip-uri prin 
intermediul cărora colectează și comunică diferite 
informații. Termenul „Internet of Things - Internetul 
lucrurilor” a fost utilizat prima dată de Kevin Ashton 
într-o prezentare din anul 1999. În anul 2012, RAND 
Europe într-un raport de cercetare al Comisiei 
Europene evidenţiază că: „Internetul lucrurilor este 
o dezvoltare a Internetului realizată prin crearea unei 
reţele universale de obiecte fizice conectate capabile 
să se auto-organizeze, identificabile şi adresabile 
care permit dezvoltarea de aplicaţii în şi între 
sectoare verticale cheie prin utilizarea de chip-uri, 
senzori şi elemente de acţionare încorporaţi şi prin 
miniaturizare cu cost scăzut”. 

IoE (Internet of everything tradus în română 
ca Internetul tuturor lucrurilor) a fost introdus de 
către CISCO Inc. în 2013. GARTNER Reports a 
inclus IoE ca fiind una din cele mai importante 
tendinţe în anul 2015. IoE extinde gradul de 
interconectivitate și adaugă oameni, procese și date. 
Câteva exemple ar putea fi: un automobil, dar atât de 
inteligent încât să poată să „știe” când te apropii de 
mașină și care să se deschidă automat, fără ca tu să 
mai faci ceva.  Interesant este că mașina va ști că ești 
tu și nu altcineva. Sau cum ar fi un ceas atât de 
inteligent care să înregistreze temperatura corpului 
tău și, în funcție de asta, să oprească sau să deschidă 
aparatul de aer condiționat sau centrala termică.

Conform unui studiu efectuat de RAND 
Europe, potenţialul economic global anual al 
Internetului tuturor lucrurilor în toate sectoarele 
vizate variază de la 1,4 trilioane $ (aproximativ 1,09 
trilioane €) în anul 2015 la 14,4 trilioane $ 
(aproximativ 11,2 trilioane €) în anul 2020, adică 
aproximativ, PIB-ul Uniunii Europene.

Deşi rezolvă probleme care au afectat 
afacerile timp de zeci de ani, dacă nu chiar secole, va 
crea, însă, dileme procedurale şi etice complet noi. 
Temerile cu privire la confidenţialitatea datelor 
personale, securitatea cibernetică, precum şi 
proprietatea şi responsabilitatea asupra produselor 
vor creşte odată cu dezvoltarea de noi aplicaţii 
specifice Internetului lucrurilor. Organizaţiile 
economice trebuie să pună în aplicare strategii care 
să răspundă numeroaselor riscuri asociate.

IoP  ->  IoT  ->  IoE

Traduction: prof. Paula PETREA

PLa réflexion de Hamlet sur la mort: «Si une 
chose se passe maintenant, elle ne se passera pas une 
autre fois!»

La force de celui qui est vraiment puissant se 
manifeste de la façon suivante: savoir qu’on est à 
même de détruire quelqu’un, ne pas le faire, et que 
celui-là ne le sache point!

Le sousconscient est plus ancien et on lui doit 
nos grandes intuitions, mais…. ce n’est que le 
conscient, l’intelligence lucide plus précisément, qui 
puisse reconnaître le mérite des grandes intuitions…

Plusieurs vérités planent sur tous ceux que tu 
vois ici: L’une est celle qu’il dit, l’autre est celle que 
les autres connaissent à propos de lui. Et il y a une 
vérité que ne connaît personne, mais qui se dévoilera 
trop tard, lorsqu’il ne comptera plus.

La curiosité est la dernière à nous quitter, on 
pourrait même dire qu’elle ne nous quitte point, elle 
nous accompagne jusqu’au moment ultime de la vie, 
c’est alors qu’on est curieux de voir: eh, comment 
meurt-on…?! Qu’est-ce qui se passe, il faut 
absolument le voir, est-il vrai, est-ce qu’on meurt?! 

Mourir en sentant qu’avec soi les idées meurent 
aussi, voilà une rupture entre l’existence et 
l’essence, rupture que les martyrs des deux 
millénaires de notre ère n’ont pas connue.

Il ne faut pas tout consommer en un seul jour! Ni 
même en une seule vie! Qu’importe si une vie ne 
s’accomplit pas? Il y aura une autre à s’accomplir, 
après la tienne.

La vie est une fumée, mais il faut lutter contre 
elle et vaincre et, surtout, garder sa conscience 
immaculée à travers cette lutte.

La solitude anéantit des certitudes profondes, 
jaillies de la présence des autres, devant lesquels on 
est contraint de braver, mené par un désir obscur 
d’éveiller en eux le doute, quoiqu’on sache que cela 
ne nous sert à rien…

Lorsqu’on n’aime plus, on peut voir apparaître la 
répulsion, la nausée à l’égard d’un homme qui ne 
nous plaît plus, mais cela ne veut pas dire que ces 
réactions n’ont pas existé depuis toujours. Il existe 
maintenant, indéniablement, oui, un homme pur, un 
individu qui fait bravoure de sa pureté spirituelle, qui 
ne projette pas ses sentiments actuels sur ceux qu’il a 
ressentis une autre fois.

Si l’homme consacrait à la mort au moins une 
minute par jour de réflexion, les conflits auxquels il 
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 participerait auraient une moindre importance et les 
pires solutions l’effrayeraient moins, il serait de 
toute façon plus audacieux et il se réjouirait 
davantage du fait qu’il existe. On est voué 
malheureusement à ne pas pouvoir concevoir en 
nous-mêmes qu’on puisse mourir un jour, c’est-à-
dire sentir que tout est fini, car de cette manière on 
sait très bien qu’un jour il nous faudra périr. Et alors 
on pense: ce jour sera un beau jour, pas maintenant, 
et jusqu’alors… il y a encore beaucoup de temps! Et 
on continue en prisonniers de notre force vitale à 
augmenter démésurément, par le biais d’une secrète 
et puissante loupe, des gestes et des mots qui nous 
rapetissent l’âme.

Tout est, en général, provisoire, le bien comme  
comme le mal, la santé comme la maladie, et cela 
jusqu’au moment de mourir, où tout devient 
définitif.

Lorsqu’on est muet, on réflechit davantage et on 
est plus intelligent que les autres, n’ayant pas la 
possibilité de dire des bêtises! 

On est tous redevables d’une mort!
Il y a certaines circonstances où rien n’est plus 

éloquent et plus inquiétant que partir sans laisser 
d’adresse, devenir incontrôlable et imprévisible, 
tout en feignant l’exaspération, préexistente 
d’ailleurs dans son for intérieur.

Le savoir de rester soi-même dans des 
circonstances qui nous dépassent s’acquiert.

On juge les gens pas seulement à travers ce qu’ils 
pensent, ni même à travers les sentiments qui les 
dominent, mais sous le jour des interférences avec 
notre vie auxquelles le sort les a soumis à vivre.

L’amour pour une femme ne nous fortifie guère, 
au contraire, associé au temps, il nous bouffe le 
soleil.

La mort est l’une des choses sur lesquelles on ne 
doit pas poser des questions, pour ne pas devoir  être 
questionné au même sujet.

Y a-t-il eu quelqu’un au monde qui m’ait 
demandé si je voulais naître? Et alors, pour quelle 
raison me demanderais-je quand je vais partir?!
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LA VIE EST-ELLE ÉPHÉMÈRE ?
 Citations du roman Le plus aimé des mortels de MARIN  PREDA  



„Viața, acest dar prețios, dumnezeiesc, este adeseori cu adevărat 
numai în mâinile asistentei”  
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O rganizaţ ia  Mondială  a  Sănătăţ i i  
nominalizează anul 2020 ca fiind Anul Asistentului 
Medical și Moașei. Aceste două profesii din 
domeniul sănătății sunt de neprețuit pentru sănătatea 
oamenilor de pretutindeni.

Dar cine este Florence Nightingale?  
Paradoxal, puțini au auzit de ea, deși este considerată 
a fi o adevărată legendă , 
iar în Anglia, chipul ei 
e s t e  i m p r i m a t  p e  
bancnota de 10£.

F l o r e n c e  
Nightingale s-a născut 
în data de 12 mai 1820 
în Italia, din părinți 
britanici, iar numele ei a 
fost inspirat de orașul în 
care a văzut lumina 
zilei. Provenind dintr-o 
familie foarte înstărită, 
ea a avut șansa pe care 
extrem de puține femei 
o aveau  la vremea 
respectivă - anume, 
aceea de a beneficia de o 
educație îngrijită, într-
una dintre cele mai 
prestigioase universități din lume - Cambridge.

În anul 1854, în timpul războiului din 
Crimeea, Florence Nightingale a dat dovadă de o 
extraordinară capacitate de organizare. Condițiile 
din spitalele pentru soldații englezi răniți în Crimeea 
erau cu adevărat jalnice, mai ales în acea situație: 
lipsea îngrijirea medicală de specialitate, iar igiena 
era inexistentă.

Împreună cu echipa sa, aceasta s-a ocupat cu 
maximă rigurozitate de curățenia din spital, 
sterilizarea instrumentarului, procurarea de feșe și 
pansamente din tifon, precum și de alimentația, până 
atunci cu totul improprie, a soldaților. 

Toate aceste măsuri, puse în practică extrem 
de riguros, au condus la reducerea simțitoare a 

mortalității în rândul 
răniților.
       Exemplul ei, a dus 
l a  a d m i t e r e a  
personalului medical 
de sex feminin în 
spitalele armatei, fapt 
care fusese până atunci 
fără precedent. De 
asemenea, Florence 
Nightingale a fost cea 
care a ridicat asistenta 
medicală la rang de 
p r o f e s i e  d e  s i n e  
stătătoare.

  După terminarea 
războiului, Florence 
Nightingale a primit o 
i m p o r t a n t ă  
recompensă financiară 

pentru serviciile aduse și pe care a folosit-o pentru 
continuarea reformei în cadrul spitalelor civile.

Ea și-a dedicat toată viața pentru 
îmbunătățirea permanentă a condițiilor de studiu a 
asistentelor medicale  și a bazei materiale didactice

Cursurile concepute și predate de aceasta au 
fost traduse în unsprezece limbi străine și reprezintă 
și în prezent un material de studiu neprețuit.

BICENTENAR FLORENCE NIGHTINGALE 

,,Cei care au îmbrățişat această profesie sunt chemați să aline 
suferințele, să ofere sprijin, să ajute indivizii să se ocupe de propria 
sănătate, să transforme a fi bolnav în a fi sănătos.” 

prof. Smaranda-Anca ŢINTARU
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Realizarea României Mari, în 1918, prin unirea 
Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu Vechiul Regat, a fost 
rezultatul acțiunii românilor în conjunctura favorabilă de la 
sfârșitul Primului Război Mondial, când dispăreau de pe harta 
Europei Imperiul Țarist și cel Austro-Ungar. Unirea Basarabiei, 
Bucovinei și Transilvaniei cu România a fost ratificată de către 
regele Ferdinand I prin decretele regale semnate în anul 1918.

Pe plan internațional unirea a fost recunoscută de Marile 
Puteri în cadrul tratatelor de pace semnate în cadrul Conferinței de 
Pace de la Paris din 1919-1920. Tratatul cu Austria a fost semnat la 
Saint-Germain la 10 septembrie 1919 și recunoaște unirea 
Bucovinei cu România. Tratatul de la Neuilly a fost semnat cu 
Bulgaria la 27 noiembrie 1919 și recunoaște dreptul României 
asupra Cadrilaterului, iar Tratatul de la Trianon a fost semnat cu 
Ungaria la 4 iunie 1920 și recunoaște unirea Transilvaniei cu 
România. 

Tratatul de la Trianon a fost semnat de 16 state (inclusiv 
România) care au luptat în Primul Război Mondial de partea 
Antantei, pe de o parte, și de Ungaria ca stat învins, de altă parte. 
Tratatul a fost semnat pentru a stabili granițele Ungariei cu vecinii săi: Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și 
Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), România și Cehoslovacia. Tratatul cuprinde patru părți. Prima 
parte este comună cu a celorlalte tratate încheiate în cadrul Conferinței de Pace de la Paris din 1919-1920 și 
cuprinde Pactul Ligii Națiunilor. Partea a doua stabilește frontierele Ungariei cu statele vecine, inclusiv 
frontiera dintre România și Ungaria. Partea a treia, numită ,,Clauze politice pentru Europa”, prevede o serie 
de clauze privind relația dintre Ungaria și statele vecine, precum și cu privire la protecția minorităților. În 
partea a patra a Tratatului de la Trianon sunt prevederi referitoare la interesele Ungariei în afara Europei. 

Ungaria a considerat acest tratat drept o tragedie, în urma căreia a pierdut o mare parte din teritoriu, 
dar teritoriile pierdute de Ungaria erau locuite, în mare parte, de populații nemaghiare. Pentru a comemora 
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, Ungaria va inaugura pe 4 iunie 2020 un monument pe care 
vor fi trecute peste 12 mii de denumiri ale localităţilor Ungariei istorice, evident și denumiri ale localităților 
din Transilvania.

Cu privire la România, articolul 45 din Tratatul de la Trianon prevede: ,,Ungaria renunță, în ceea ce o 
privește, în favoarea României, la toate drepturile și teritoriile asupra fostei monarhii Austro-Ungare situate 
dincolo de frontierele Ungariei, astfel cum sunt fixate la articolul 27, partea a II-a (Frontierele Ungariei) și 

recunoaște prin prezentul Tratat sau 
prin orice alte Tratate încheiate în 
scopul de a îndeplini prezenta 
încheiere, ca făcând parte din 
România.” , iar articolul 46 prevede: 
,,O comisie compusă din şapte membri, 
din care cinci vor fi numiţi de 
principalele puteri, unul de România şi 
unul de Ungaria, va fixa traseul liniei de 
frontieră.” 

Tratatul de la Trianon are o 
semnif ica ț ie  deosebi tă  pentru  
România. Prin acesta, Marile Puteri 
recunoșteau Unirea Transilvaniei cu 
România așa cum fusese ea stabilită la 
1 Decembrie 1918.

TRATATUL DE LA  TRIANON
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