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Om potrivit  vremurilor tulburi    

sau 

I.A.B. în conştiinţa contemporanilor săi 
 

 

 

 

Expoziţia permanentă din incinta Şcolii gimnaziale “I.A.Bassarabescu” reflectă 

personalitatea mentorului său în primul rând în contextul epocii, în conditiile în care 

acesta a fost influenţat sau a influenţat pe alţii, nu de puţine ori şi nu nesemnificativ 

social-politic şi cultural-pedagogic. 

 Actul de tip „Restitutio” din anul 2000, desăvârşit cu atâta inspiraţie de oamenii 

şcolii, la iniţiativa subsemnatei, director adjunct pe atunci, nu şi-ar fi atins scopul 

maximal, dacă celelalte instituţii: primăria, consiliul local, muzeele nu ar fi înscris 

numele lui Bassarabescu în agenda lor de aniversări şi comemorări. 

 Decembrie este luna în care şcoala noastră, de 13 ani încoace, îl aniversează pe 

I.A.Bassarabescu, în ultima săptămână de şcoală de dinaintea vacanţei de iarnă, perioada 

fiind denumită:”Zilele Bassarabescu”. Reamintim cu acest prilej că Bassarabescu, Jean-

cum se semna în epistolele către cei dragi, a văzut lumina soarelui pe 17 decembrie 1870 

(după calendarul vechi). 

Multiple şi variate sunt activităţile elevilor şi ale cadrelor didactice, dornice de a-l 

veşnici pe Bassarabescu: lectura textelor, dramatizări după proza scurtă, colaborări cu  

Sala Bassarabescu şi vizite la Muzeul de Arheologie şi Istorie, sau la Biblioteca 

Judeţeană, spectacole cu participarea Corului şcolii, întocmire de mape comemorative, 

efectuare de recenzii, distribuire de fluturaşi cu date biografice etc . 

 În spiritul acestui eveniment, anul acesta m-am gândit că ar fi binevenit să vorbim 

elevilor noştri despre ceva nou, despre un eveniment petrecut în 20 noiembrie 1941, care 

reflectă preţuirea contemporanilor faţă de I.A.Bassarabescu. El avea onorabila vârstă de 

71 de ani şi, desigur, în mare parte spusese şi făcuse deja ceea ce a fost mai important 

pentru domnia sa. 
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Este vorba de apariţia REVISTEI „VESELIA” 

anul L, nr.1, cu subtitlul”NUMĂR ÎNCHINAT 

MARELUI PROZATOR I.A.Bassarabescu”, editat în 

tipografia Ziarului „Universul”. Revista are pe coperte 

portretul scriitorului executată de Bulgăraş (1929) şi 

caricatura realizată de Jiquidi, autorului „Clopotarilor”. 

 

 

Pentru doar cinci lei, preţul revistei, oricine putea să-l 

cunoască mai complet pe omul şi pe creatorul de frumos 

I.A.B, aşa cum numai memoria involuntară a acelora 

care l-au întâlnit putea să o facă. 

 

  

Pe prima pagină, sub titlul „ Humorul lui I.A. 

Bassarabescu”, tronează un desen de I. Iser. Articolul, apărut sub responsabilitatea 

echipei redacţionale (director Stelian Popescu), avînd ca redactor 

pe Constantin Cosco, care subliniază că în intenţiile sale sunt  

„să cercetăm din ce isvor emană acele bucăţi de fină ironie, 

unde spiritul de observaţie al autorului se îmbină aşa de firesc 

cu hazul de esenţă aleasă, de care I.A.Bassarabescu dă 

strălucite dovezi”. C Cosco insistă asupra a trei aspecte 

semnificative în cercetatrea sa pentru cititorii „Veseliei”. 

  Primul - sursa umorului bassarabescian ar fi de găsit în 

mediul familial: Conul Alecu (tatal) şi Coana Eliza (mama), 

reuşind să transforme binele şi toleranţa într-un fel de a fi al 

tuturor, al celor şapte (din doisprezece) copii în 

viaţă.Mama”născută Boteanu...,femee cultă, educatoare de 

mână întâi..., bine înzestrată cu însuşiri superioare, între care şi 

darul povestirii, ea îşi deprinsese copiii de mici să prinză 

dragoste de cărţile bune şi să le preţuiască mai’nainte de orice. ” 

Al doilea adevăr, relevat strălucit de autorul 

articolului prin referire la vorbele lui Titu Maiorescu, s-ar 

rezuma la constatarea că prin Bassarabescu literatura 

umoristică a cunoscut o faţă umană.”Dumneata te deosebeşti 

radical de Caragiale,care îşi urmărea –cu ironia lui - 

victimele, până la cruzime.....Dumneata...eşti bun şi iertător 

cu eroii d-tale...îi menajezi cu milă... ” 

Pentru a întări cele afirmate despre umorul 

constructiv al lui Bassarabescu, C.Cosco recurge la o 

întâmplare ce vizează anecdoticul: aflat în vizită la 

Maiorescu, tânărul Bassarabescu este prezentat amfitrioanei, 

d-na Maiorescu astfel:”-Ana, te rog, bagă de seamă dacă 

toate lucrurile sunt la locul lor, în ordine, căci d. 

Bassarabescu observă cea mai mică neregulă şi ne pune într-o schiţă...” 
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In al treilea rand, se evidenţiază extraordinara capacitate a lui Bassarabescu de a 

observa realitatea („care place, dar se uită”) şi de a o transforma în literatură,”care 

consacră şi rămâne”. Autorul articolului observă foarte corect că umorul, despre care s-a 

discutat, nu e unul hazardat: „nu e totuşi o simplă notaţie întâmplătoare,...ci rezultatul 

unui studiu îndelungat, sprijinit pe talent şi stabilind categoric hotarul dintre cotidian 

....şi literatură...(I.A.B-NB.). E un humorist...de durată”. 

Articolul se declară în finalul său ”...un tribut de admiraţie şi de mulţumire pentru 

bucuria ce-a dăruit-o..., prin umorul său de calitate, numeroşilor săi cititori.” 

 Revista „VESELIA”, consacrata în întregime lui I.A.Bassarabescu, are doar 16 

pagini şi reproduce atât texte semnate de scriitor: ”LEANDRI”, ”ŢIGARA LUI 

TRAIAN”, „MIRAJ”, „ÎNTR-UN ORĂŞEL DE PROVINCIE”, „SÂMBURELE”-

monolog, cât şi interviuri, extrase din revistele vremii, parerile lui Şt. O Iosif, Nichifor 

Crainic şi ale lui Ilarie Chendi, ale docentului George Dumitrescu sau ale lui C. Rîuleţ şi 

C. Glumici. 

Se pune în lumină poetul, epigramistul şi epistolarul Bassarabescu sustinut de un 

material ilustrativ generos, semnat Jiquidi şi Iser, fotografii etc.. 

Dar, despre toate acestea, mai pe larg, într-un număr viitor ... 

                                                   

  Prof. Chivulescu Elisabeta 
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Povestea zeiţei   

                                                  
    

 

       Artemis este, în mitologia greacă, zeiţa vânătorii, asimilată de timpuriu de către romani cu Diana, 

o veche divinitate de origine italică, ce poartă un rol important între cele 12 divinităţi principale 

dintre numeroşii zei celebraţi de către romani (aşa-numiţii dii consentes). Artemis, soră geamănă cu 

Apollo, era fiica lui Zeus şi a Letonei (copila titanului Coeus şi a titanidei Phoebe).  

        La început a avut aceleaşi atribute cu fratele ei : era o divinitate răzbunătoare, care semăna 

molimi şi moarte printre muritori. Artemis îşi secondează fratele în numeroase acţiuni: îl însoţeşte în 

exil atunci când Apollo ispăşeşte pedeapsa pentru omorârea balaurului fabulos Python, chinuitorul 

mamei sale Letona, e alături de el în războiul troian, sprijinind oştirea grecilor ahei, participă 

împreună la uciderea celor 12 copii ai Niobei, muritoarea care a avut îndrăzneala s-o sfideze pe 

aceeaşi Letona, şi altele. Când Apollo ajunge să fie identificat cu Helios (Soarele), Artemis e 

identificată cu Selene (Luna). Mai târziu, Artemis capătă atribute de zeitate binefăcătoare: ea era, de 

pildă, considerată protectoare a câmpurilor, a animalelor şi a vindecărilor miraculoase. În calitatea sa 

de zeiţă a vânătorii era înfăţişată ca o fecioară sălbatică, singuratică şi care cutreiera pădurile însoţită 

de o haită de câini, dăruiţi de Pan, ucigând animalele cu arcul şi cu săgeţile ei făurite de Hephaestus.  

          İnsensibilă la dragoste, îi pedepsea pe toţi cei care încercau să se apropie de ea. Două 

întâmplări cumplite stau mărturie în acest sens. Prima se referă la Actaeon, un vestit vânător, care, 

zărind-o pe Artemis nudă, în timp ce se îmbaia, împreuna cu nimfele, în apele unui râu, stârneşte 

mânia îngrozitoare a zeiţei, care îl transformă într-un cerb.              Sub această înfăţişare, nefericitul 

efeb va fi sfâşiat de către propriii săi câini, pe muntele Cithaeron (un splendid grup statuar, din 

marmură, având ca temă aceasta tragedie, împodobeşte astăzi grădina centrală a celebrului palat 

Rococo, construit din ordinul regelui spaniol Carol al VII-lea de Bourbon, între anii 1754-1772, la 

Caserta, în apropierea oraşului Napoli).  

         A doua faptă a Artemisei se referă la uciderea gigantului Orion, care, îndrăgostit şi el de zeiţă, 

va avea o soartă la fel de crudă. După o altă versiune mitică, va fi omorât de fratele geamăn, Apollon, 

ca pedeapsă pentru cutezanţa sa. După moarte, Orion va fi, totuşi, transformat într-o constelaţie, care 

îi poartă numele. Dacă, la rându-i, zeiţa încerca să se apropie de vreun muritor, iubirea ei era rece si 

stranie, ca în cazul păstorului, de o rară frumuseţe, Endymion, adormit veşnic, de către Zeus, pentru a 

http://www.samaelwings.com/grecorom/d.html#Diana
http://www.samaelwings.com/grecorom/a.html#Apollo
http://www.samaelwings.com/grecorom/z.html#Zeus
http://www.samaelwings.com/grecorom/l.html#Leto
http://www.samaelwings.com/grecorom/p.html#Python
http://www.samaelwings.com/grecorom/p.html#Python
http://www.samaelwings.com/grecorom/n.html#Niobe
http://www.samaelwings.com/grecorom/h.html#Helios
http://www.samaelwings.com/grecorom/s.html#Selene
http://www.samaelwings.com/grecorom/p.html#Pan
http://www.samaelwings.com/grecorom/h.html#Hephaestus
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se menţine mereu tânăr. Totuşi, din unirea lor semilucidă, în amorţirea somnului, Artemis va naşte 50 

de fete (!).  

 

Luna – simbol al Dianei 

    Artemis se identifică cu Selene, Luna. Aeceasta a devenit simbolul ei, însoţind-o în multe din 

reprezentările sale.  

   Cu toate că, la început, se asemăna cu firea răzbunătoare a fratelui ei, Apollo, simbolul lunii îi 

aduce atributul de zieţă binefăcătoare. 

 

 

 

 

             

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentările acesteia 

 

    Tipologic, în arta clasică greco-romana, Artemis-Diana apare, în general, sub două ipostaze.   

    Reprezentările zeiţei vânătorii înfăţişată în poziţie cvasistatică, înveşmântată într-un chiton 

(cămaşă) scurt, cu arcul în mâini şi tolba de săgeţi purtată pe spate, se încadrează în grupa denumită 

convenţional „Sevilla-Palatin“, creată în perioada elenistică târzie, ecou al imaginilor 

„Amazoanelor“, din Efes – secolul V î.Hr. şi ale căror imagini se regăsesc în operele sculpturale ale 

celebrilor artişti plastici Praxiteles şi Kephisodot (veacul IV î.Hr.).  

    Prezentările Artemisei, la vânatoare, surprinsă într-o avântată mişcare, fac parte dintr-o altă 

categorie artistică, denumită, tot convenţional, „Versailles-Leptis Magna“ şi care trebuie să fi avut 

aceeaşi sursă de inspiraţie ca precedenta grupă. 

    Pe un basorelief din marmură, datat în epoca romană (secolul II d.Hr.) şi provenit din Oltenia, 

Diana apare într-o interesantă ipostază, şi anume călare, la vânatoare. Reprezentarea constituie o 

variantă balcanică de la sudul Dunării. 

    Piesa sculpturală este o dedicaţie către Diana, o placă votivă, în relief, bine conservată, 

confecţionată din marmură (dimensiuni 28,5 x 19,7 x 3,2 cm). Ea a fost descoperită întîmplător la 

Streisingeorgiu (jud. Hunedoara), localitate situată nu departe de Ulpia Traiana Sarmizegetusa 

(astăzi, Sarmizegetusa, jud. Hunedoara), capitala Daciei romane. Un chenar bordează imaginea zeiţei, 

surprinsă într-o dinamică acţiune de vânătoare. Figura Dianei este tânara, cu părul ordonat aranjat, 

acoperind pavilioanele urechilor, iar pe creştet se observă specifica diadema înaltă, semicirculară.  

    Artemis este una dintre cele mai adorate şi cele mai vechi zeiţe ale Greciei Antice. La Roma 

echivalentul ei era Diana. Unii cercetatori cred că numele ca şi originea zeiţei sunt pre-elene. 

Arcadienii credeau că este fiica lui Demeter, iar mai târziu a fost identificată cu Selene, zeiţa greacă a 

lunii. De asemenea, a fost corelată cu zeiţa etrusca Artume şi cea greacă Hecate. 
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    Etimologic, se pare ca numele ei provine de la cultul urşilor dedicat zeiţei în Attica, ca şi 

rămăşitele din perioada neolitică descoperite la peştera Arkoudiotissa şi în povestirea despre Callisto 

care era de fapt la origini despre Artemis. Aceste cult a supravieţuit din timpuri vechi legate de 

ritualuri samanice si totemice. Probabil o astfel de zeiţa a pădurilor şi vânătorii a fost venerată în era 

pre-minoică. 

    Callimachus povesteşte cum la trei ani Artemis s-a aşezat în poala tatălui său Zeus şi i-a cerut să-i 

îndeplinească şase dorinţe: să rămână mereu fecioară, să aibă multe nume ca să fie diferenţiată de 

fratele ei Apollo, să fie Aducătoarea de Lumină, să aibă un arc, săgeţi şi o tunică ca să poată vâna 

după bunul plac, să aibă 60 de fiice ale lui Okeanos să-i servească drept cor şi 20 de nimfe s-o 

servească. N-a cerut să-i fie închinat niciun oraş, doar să domnească pe munte şi să ajute femeile în 

durerile facerii. 

Artemis apare şi în războiul troian de partea Troiei, oraş al cărui patron era fratele ei geamăn, Apollo. 

Ea era adorată în vestul Anatoliei în acele vremuri. Cele mai cunoscute locuri de venerare erau insula 

Delos (locul ei de naştere), lângă Pireus şi Sparta.     Festivaluri în cinstea ei se dădeau şi la Atena 

numite Brauronia (unde tinere fete cu vârste între 7 si 10 ani îmbrăcate în robe interpretau roluri de 

urşi şi erau primite în templu pentru a o servi pe zeiţă timp de un an). La Efes, în Ionia (Turcia) 

templul ei a devenit una dintre cele şapte mari minuni ale lumii antice . 

      Fiică a lui Zeus şi a lui Leto, Artemis este sora geamănă a lui Apollo. Fecioara bănuitoare şi 

vindicativă, veşnic neâmblânzită, ea apare în mitologie ca opusul Afroditei. Necruţătoare, pedepseşte 

pe toţi cei care nu o respectă, transformându-i bunăoara pe unul din ei în cerb şi dându-l pradă 

câinilor; în schimb îi răsplăteşte cu nemurirea pe adoratorii ei fideli, cum ar fi Hipolit, care îşi 

plăteşte cu viaţa castitatea. 

     Artemis cea Zgomotoasă, săgetătoarea cu arcul de aur, sora Arcaşului (Iliada), gonind prin munţi 

şi păduri, cu însoţitoarele şi cu haita ei, gata să tragă cu arcul, este sălbatica zeiţa a naturii. Se arată 

nemiloasă îndeosebi cu femeile care cedează în faţa atracţiei dragostei. Ea este deopotrivă călăuza de 

pe potecile castitaţii şi leoaica de pe cele ale voluptăţii. A fost supranumită Stăpâna fiarelor sălbatice. 

Mare vânatoriţă, ucide animalele care simbolizează blândeţea şi fecunditatea dragostei, cerbii şi 

căprioarele, excepţie făcând cele tinere şi neprihănite, pe care le ocroteşte ca pe nişte fiinţe sacre.           

Ocroteşte de asemenea femeile însărcinate, femelele care aşteaptă pui, în vederea feţilor ce se vor 

naşte. Fecioară fiind, ea este zeiţa naşterilor. I se aduc jertfe de animale sălbatice sau domestice. A 

cerut moartea Ifigeniei pentru a pedepsi insulta adusa de Agamemnon, însă pe rug îi substituie o 

căprioară şi o răpeşte prin văzduh pentru a o face preoteasă la templul ei. 

      Ocrotitoare şi uneori înfricoşătoare, Artemis domneşte şi peste lumea oamenilor, în care veghează 

asupra naşterii şi dezvoltării fiinţelor. Este şi zeiţa lunară, rătăcind precum luna şi zbenguindu-se 

printre munţi, în timp ce fratele ei geamăn, Apollo, devine un zeu solar. Artemis Selene se leagă şi de 

ciclul simbolurilor fecundităţii. Sălbatică faţă de bărbaţi, ea va juca rolul de protectoare a vieţii 

femeilor. De aceea, cultul ei a fost considerat ca fiind derivat din cel al Marii Mume asiatice şi 

egeene, deosebit de venerat la Efes si Delos. 

Diana romană ar corespunde unei zeităţi celeste indo-europene care asigura, după Dumezil, 

continuitatea naşterilor şi avea grijă de succesiunea regilor. Era de asemenea ocrotitoarea sclavilor. 

Înca din secolul al V-lea înainte de Hristos, a fost asimilată zeiţei greceşti Artemis. 

       Artemis ar întruchipa, pentru anumiţi analişti, latura pizmaşă, dominatoare a mamei. Alături de 

Afrodita, opusul ei, ea ar constitui portretul integrat al femeii, atât de profund divizată în ea însăşi 

atâta timp cât nu a redus tensiunile născute din acest dublu aspect al naturii sale. Fiarele de care 

Artemis se înconjoară sunt instinctele, inerente fiinţei omeneşti, care trebuie înfrânte pentru a se 

putea ajunge la acea cetate a celor drepţi pe care, dupa spusele lui Homer, o îndrăgea zeiţa. 

        Cultul Dianei nu este atestat în Galia înaintea epocii romane, însa extraordinara sa propagare 

este dovedită de modul în care Conciliile şi alte adunări sau autoritaţi creştine au reacţionat împotriva 

lui, până spre secolele al XVII-lea si al XVIII-lea. Este probabil ca Diana, care simbolizează aspectul 

virginităţii şi supreme ale celei mai vechi mitologii italice să-şi fi însuşit, modificându-l, cultul unei 

divinităţi celtice continentale, al cărei nume seamănă cu al ei şi trebuie să fi fost apropiat prin forma 

de numele De Ana sau zeiţa Ana irlandeza, Mama zeilor şi ocrotitoarea artelor. 
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Templul zeiţei Artemis 

 

Istorie: 

  

     Templul zeiţei Artemis se consideră a fi cea mai frumoasă structură construită vreodată. În religia 

locuitorilor din Efes, Artemis era zeiţa fertilităţii, datorită celor 50 de copii pe care se spune că i-a 

avut cu frumosul Endymion. În anul 550 î.Hr. regele Croesus din Lydia a cucerit oraşul Efes şi alte 

oraşe din Grecia antică. În timpul luptei a fost distrus un templu al zeiţei Artemis. De aceea, Croesus 

a luat decizia de a construi unul nou, realizat de arhitectul grec Chersiphron şi de fiul acestuia, 

Metagenes. Noul templu a fost mândria celor din Efes până în anul 356 î.Hr. când, Herostratus (un 

tânăr din Efes) l-a ars din temelii crezând că numele lui va intra in istorie. Ciudat sau nu, Templul lui 

Artemis a fost distrus în aceeaşi noapte în care s-a născut Alexandru cel Mare. Când el a cucerit Asia 

Mică, s-a oferit să-l reconstruiască, ceea ce s-a şi întâmplat. Noua construcţie a fost definitivată după 

moartea lui, în 323 î.Hr. Sfântul Paul a vizitat oraşul Efes în primul secol d.Hr. predicând 

creştinismul. Aici însă s-a lovit de veneraţia pe care locuitorii o aveau pentru zeiţa Artemis. În anul 

262 d.Hr., templul a fost distrus de goţi. Locuitorii au plănuit să-l reconstruiască, dar, între timp, au 

fost creştinaţi şi ideea reconstrucţiei a fost abandonată. 

 

Descriere: 

 

        Templul lui Artemis era faimos pentru mărimea lui şi pentru operele de artă pe care le găzduia. 

Era construit din marmură, cu o faţadă decorată. Se estimează că măsura 106 metri în lungime si 54 

de metri pe lăţime, avea 127 de coloane de piatră înalte de 18 metri fiecare, fiind de 4 ori mai mare 

decât Parthenon-ul din Atena. La intrare, scări de 

marmură înconjurau templul. În interior erau 

sculpturi valoroase realizate de marii artişti ai 

vremii. 

Vechiul templu al Dianei din Efes, in Asia Mica, în 

faţa insulei Samos, considerat a patra minune a 

lumii antice, a căzut şi el pradă flăcărilor. Locuitorii 

din Ionia, veniţi din zona continentală a Greciei, 

fondaseră acest 

templu către sfârşitul primului mileniu înainte de 

Hristos. Se găsea cândva în apropierea unui arbore pe 

care triburile indigene îl venerau. Mitologia greacă, 

deschisa întotdeauna la nou, a preluat-o cu entuziasm. Dorienii au mărit străvechiul templu, iar 

Artemis a  fost asimilată mai târziu seducătoarea si feciorelnica zeiţă a lunii, neobosita vânătoare, 

protectoare a animalelor, a femeilor şi a oraşelor. Era, de asemenea, recunoscută ca fiică a lui Zeus şi 

sora geamană a lui Apollo. Templul Dianei a fost cunoscut şi sub numele de Artemison, a fost 

început în 620 î.Hr şi complet reconstruit de între 350 si 323 î.Hr. Edificiul era construit in stil ionic 

şi avea 127 de coloane decorate cu reliefuri, la care au contribuit sculptori celebri, precum Praxitelesa 

şi Scopas.  

        Pe la anul 600 î.Hr., ionienii au vrut să-i dedice zeiţei un nou templu, în apropiere de Efes, insă 

au renunîat din lipsa banilor necesari construcţiei.  

În 560 î.Hr., Cresus, regele Lidiei, a atacat oraşul Efes, l-a ocupat şi a reuşit să-şi împlinească visul 

de a finanţa construirea templului Dianei. Costul trebuie să fi fost foarte mare, deoarece fundaţiile 

şirului de coloane erau neobişnuite, constituind o grea încercare. Diana însăşi era reprezentată de o 

statuie sculptată dintr-un butuc de viţă de vie, înaltă de 2 metri, împodobită cu aur si argint. 

Herostrate, împins de nebunia onorurilor, a hotărât să devină celebru. Cum nu ar fi reuşit prin 
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calităţile sale fizice sau intelectuale, el a dat foc, în anul 356 î.Hr., sanctuarului “cel mai frumos, cel 

mai mare, cel mai elegant de pe pământ”, cum îl aprecia istoricul grec Ampelios. Fireşte că 

incendiatorul a fost condamnat, dar acea condamnare servea scopului său. Ceea ce nu prevăzuse el, 

judecătorii au decis să nu dea publicităţii numele său pentru a-i refuza popularitatea atât de mult 

dorită. Actul criminal al lui Herostrate a dus la distrugerea completă a templului. Lemnul a ars, 

coloanele au plesnit datorită flăcărilor. Numai statuia Dianei a rămas practic intactă. Grecii 

superstitioşi au văzut în acest lucru un miracol şi au hotarât să reconstruiască imediat templul. 

Întreaga naţiune a participat la acest efort. Sub conducerea arhitectului Cheirocrates, a văzut  lumina 

zilei un nou templu al zeiţei Artemis, şi mai mare decât cel vechi, cu dimensiunile la sol de 125 de 

metri lungime si 65 de metri latime. Dincolo de această diferenţă de mărime, templul semăna perfect 

cu cel anterior. Totuşi, pentru a preveni pericolul focului, plafonul si structura de susţinere a 

acoperişului nu au mai fost făcute din lemn, ci din piatră. Acest nou edificiu a fost apreciat de 

Antipater drept una din minunile lumii si trebuia să supravieţuiască timp de secole. Astăzi, un iaz 

mlăştinos acoperă locul în care se înălţa cândva celebrul templu 

Lângă vechiul amplasament al Artemisului s-a amenajat un muzeu în care se pot vedea câteva 

vestigii ale măreţului templu. 
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Teaching English 
 

 New technologies 

     The fast pace at which technology evolves represents a great challenge for teachers, especially for 

those who want to keep up with the changes. They need more time to understand new concepts, to 

learn new skills, to integrate the new approaches into their practice (Christopher Alexander,  2006). 

They need to figure out the advantages and the drawbacks of using the new tools and observe their 

students' reactions to measure the success of implementing them. 

           New tools like wikispaces, blogs, podcasts, Facebook, webquests present the teachers a vast 

variety of oppotunities to reinforce the knowledge students acquired in a normal class, to assess their 

work and to make it known to the whole community of Internet users, and to help them develop 

computer and communication skills which are extremely important for the 21st century. 

 

WEBQUESTS 

 

      Webquests imply students searching several sites in order to find the relevant information on the 

chosen topic and process it according to a pre-established plan. The teacher's responsibility is to 

choose only the sites that suit their students' appropriate language and age level, that may be in their 

sphere of interest, because the topic and the activities may seem very alluring for the teacher, with a 

great potential for developing their speaking or writing skills, but not very interesting for students. 

After choosing the topic and the proper sites, students need close guidance, starting with stating the 

aims of their search, the steps they need to follow (and here pop up the questions "What are we 

supposed to do here? What do we have to do with the information here? Can't we just copy it?”), that 

is to select the right information and use it for variuos purposes: to fill in a chart, to create a report on 

the given topic, to express one's opinion about it, to present it in a new way. Webquests encourage 

communication, collaboration and develop critical skills. 

        Teachers are supposed to find the right guiding steps that will make students choose the best 

information through the multitude of sites. Instead of providing the students all data they need on a 

certain topic, teachers direct them to find their own, to compare, to analyse, to draw conclusions, to 

transform information (Fernandez, 2007)  in order to achieve a certain aim. 

        Webquests can be motivating and make learners see the activities as something useful, 

“something with a well-defined purpose since they face an authentic task and work with real 

resources” (Fernandez, 2007). Even less active or reluctant students get involved and work much 

better than in a normal class. 
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         In order to have a successful lesson, teachers should not choose more than two or three sites, 

because there would be too much information for the students which they could not handle. The 

addresses of the sites should be written on the class blog and not on the blackboard because students 

will have some difficulties in copying them. An OHP would be very useful to show all students at the 

same time the steps they need to take in their search and how their final product should look like. 

 

LESSON PLAN 

LESSON TITLE: British school vs. Romanian school 

GRADE: VIII 

  I  stated the aim of the lesson: students have to find information about the British school and 

compare it to the Romanian one. Students are asked to say what were the things they would like to 

change about the Romanian educational system. 

    I  gave students a site address which they were supposed to search (www.woodlands-

junior.kent.sch.uk) and asked them to follow things like school program, number of school subjects, 

uniform, exams, after-school activities, resources used in that particular school. They  made a chart 

with two columns and wrote about these topics in comparison. (www.callactivities.blogspot.com-

Students’work). Students looked for information and wrote it in their charts. Students discussed what 

impressed them most about the British educational system. 

     The lesson is a follow-up activity for the eighth grade lesson (Textbook: Snapshot Intermediate) 

called Education for life when students studied specific vocabulary, solved exercises using it and 

discussed about the ideal school. They practised speaking and writing about school activities and the 

ideal school. The ICT lesson focussed on reading and writing about the differences between British 

and Romanian school. Students were able to take out relevant information on the topic given from the 

recommended website. Learning was student-centred, the pupils selected the required information 

and transferred it into a chart and wrote connected ideas about Romanian school (subjects, material 

resources, uniform, exams). All of them proved to have good computer skills, they managed to solve 

the task. One disadvantage of having to deal with too many technical tasks may be that students were 

distracted from writing a more serious analysis. The site they used is the official site of a British 

school so it was a safe one and it provided authentic information in authentic language. The topic 

raised students’ interest and in the discussion part they expressed critical opinions about Romanian 

school, pointing out the number of subjects and their difficulty, the lack of focus on the practical side 

of learning, the resources. They expressed amazement at the educational opportunities offered by the 

British school and commented upon their grading system. 

        This lesson is a corollary of a various range of competences: knowledge of the world, 

sociocultural knowledge, study skills and pragmatic (functional) competence. 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/
http://www.callactivities.blogspot.com-students'work/
http://www.callactivities.blogspot.com-students'work/
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        Students read about the regulations and program of a British school, about the conditions pupils 

have there to get a solid education, about the way they dress. They organised the materials found on 

the site in order to create a comparison between the two types of schools, by exposing the 

information about the  British program and identifying similarities and differences in the Romanian 

system. 

 

Prof. Veronica Mănescu  
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25 Octombrie  - Ziua Armatei Române 
 

 

Sărbătorim în fiecare an, la 25 octombrie, ziua unei instituţii care, conform sondajelor, se află 

între primele trei instituţii în care românii au încredere – armata română. 

Armata  Română  a  fost  prezentă  în  toate  marile  evenimente  ale  istoriei  neamului  

romanesc, de  la  întemeierea  primelor  voievodate  şi  până azi, când  România    este  o  

componentă  activă în    structurile  militare  ale NATO  şi  UE. 

Moment simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul sărbătorilor noastre de 

suflet, ziua de 25 Octombrie este Ziua Armatei României, o zi de cinstire pentru eroismul si jertfele 

prin care, de-a lungul vremii, oştirea noastră şi-a îngemănat faptele de arme cu soarta neamului 

românesc, îndeplinindu-ţi misiunea nobilă de a apăra unitatea naţională şi integritatea teritorială a 

statului român. 

Domnitorul  Alexandru  Ioan  Cuza  este  cel  care a  promulgat  decretele  de  înfiinţare  a 

Ministerului  Apărarii  Naţionale şi  a  Marelui  Cartier  General  semnînd  astfel  actul  de  naştere  

al  Armatei  Române  moderne,  prin Înaltul Ordin de zi nr. 83 din 12/24 noiembrie 1859. 

Până în 1951, în tradiţia românească nu a existat o zi dedicată exclusiv sărbătoririi acestei 

instituţii. Aflată în centrul atenţiei publice, mai ales după Războiul de Independenţă din 1877-1878, 

armata a participat anual la manifestările prilejuite de Ziua Înălţării Domnului, devenită, după Primul 

Război Mondial, Ziua Eroilor, şi la cele din Ziua Naţională a Regatului Românei (10 Mai). 

Dacă armata, ca organism al statului român nu a avut propria zi aniversară, în schimb, 

categoriile de forţe armate, respectiv diferitele genuri de arme, unităţi şi mari unităţi îşi sărbătoreau 

ziua odată cu praznicele propriilor patroni spirituali. 

 La 20 iulie 1951, Prezidiul Marii Adunări Naţionale a emis Decretul nr.125 în vederea 

declarării zilei de 2 octombrie, ca “Ziua Forţelor Armate ale R.P.R.”. Motivul acestei alegeri îl 

constituia faptul că, la 2 octombrie 1943, Stalin aprobase organizarea Diviziei “Tudor Vladimirescu” 

din prizonieri de război români, devenind, astfel, “sâmburele” viitoarei “Armate Populare” din 

România. Timp de aproximativ un deceniu sărbătorile oficiale româneşti au căpătat un profund 

caracter prosovietic. 

În 1958, după retragerea trupelor sovietice din România, prin Ordin al ministrului forţelor 

armate, s-a revenit la tradiţiile unităţilor şi marilor unităţi cărora li s-a permis să-şi sărbătorească sau 

să comemoreze principalele momente din toată perioada existenţei lor.  

În anul următor retragerii armatei sovietice din România, prin Decretul nr. 381 din 

01.10.1959, Ziua Forţelor Armate a fost stabilită pe data de 25 Octombrie. În Decret nu se face nici o 

referire explicită la motivul acestei decizii. La vremea respectivă, ea a reprezentat un act de curaj. 
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Motivul principal al deciziei de schimbare a Zilei Armatei trebuie căutat în faptele de arme ale 

Armatei Române şi în rezultatul acestora  

La 25 octombrie 1944, Armata Română elibera ultima localitate românească de sub 

ocupaţie străină: oraşul Carei. Acţiunile militare purtate de armata română în bătălia pentru Ardeal 

alcătuiesc un drum glorios, soldat pe pământul transilvan cu numeroase jertfe. Mii de militari din 

cadrul Armatei a IV-a, comandată de generalul Dăscălescu, şi trupele Armatei I ale generalului 

Atanasiu au căzut vitejeste în luptele sângeroase de la Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, Oarba de 

Mureş, Păuliş, Turda, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare şi Carei, în total peste 50.000 de oameni 

(morţi şi răniţi). 

Odată cu încheierea acţiunii de eliberare a teritoriului patriei, după 25 octombrie 1944, 

Armata Română a participat, la eliberarea Ungariei. Ea a desfăşurat acţiuni militare pe Tisa mijlocie, 

pentru eliberarea oraşelor Debreţin şi Nyiregyhaza şi a participat la marea operaţie pentru eliberarea 

Budapestei, unde şi-a adus o contribuţie importantă la ruperea centurilor fortificate ale oraşului şi la 

nimicirea marilor centre de rezistenţă. 

A avut, de asemenea, un mare rol în eliberarea oraşului Miskolc şi în cucerirea munţilor Hegyalya, 

Bukk şi Matra. Pe frontul din Ungaria, armata română a angajat peste 210.000 militari, eliberând 14 

oraşe mari şi 1.224 de comune. În cursul acestor lupte, din rândul ostaţilor noştri au căzut la datorie 

42.000 de oameni (morţi, răniti, dispăruţi şi prizonieri). În Cehoslovacia, armata română, acţionând, 

în continuare, alături de armata sovietică, a desfăşurat acţiuni în perioada 18 decembrie 1944 – 12 

mai 1945. 

Pe frontul Cehoslovaciei au participat 248.450 militari români, din rândurile cărora au căzut 

67.495 de eroi. De asemenea, aproximativ 2.000 de militari români din Regimentul 2 Care de luptă 

şi-au adus contribuţia la eliberarea părţii de nord-est a Austriei. Ei au înfruntat inamicul în lupte grele 

la Mistelbach, Zisterdorf şi Poysdorf. Cu un efectiv total de peste 538.536 de luptători, din care au 

pierit peste 169.822 de eroi, armata română, care a parcurs peste 1.700 de km de la Marea Neagra 

până in cadrilaterul Boemiei, a eliberat peste 200.000 km pătraţi de sub ocupaţie străină (România, 

Ungaria, Cehoslovacia şi Austria), a traversat prin lupte grele circa 20 de masivi muntoşi, a forţat 12 

cursuri mari de apă şi a eliberat peste 3821 localităţi, dintre care 53 de mari oraşe. 

Ostaşii români au provocat inamicului pierderi echivalând cu 15 divizii. Pe frontul de vest, 

efortul economic al României a atins fabuloasa sumă de 1.120.000.000 dolari, ceea ce însemna de 

patru ori bugetul României pe exerciţiul financiar 1937-1938. Zilnic, contribuţia României în 

războiul antihitlerist a fost de aproape 5 milioane de dolari. La 9 mai 1945, când războiul a luat 

sfârşit cu victoria Naţiunilor Unite – armata română se găsea în apropiere de Praga şi în estul 

Austriei, prezentându-se cu un bilanţ bogat de luptă, şi s-a întors în ţară cu drapelele de luptă 

acoperite de glorie, trecând pe sub Arcul de Triumf ca o armată biruitoare, care şi-a făcut datoria faţă 

de patrie şi poporul său, precum şi faţă de alte popoare. 
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“Neamul devine etern prin cultul eroilor”, spunea Nicolae Iorga. La Ploieşti, manifestarile 

dedicate zilei armatei române, organizate de Asociaţia Judeţeană “Cultul Eroilor”, au inceput la Casa 

Armatei, la ora 8,00. Importanţa acestei zile, a fost prezentată într-o emoţionantă alocuţiune, de d-nul 

col. (rtr.) Constantin Chiper, prin care au fost rememorate faptele eroice ale armatei române şi ale 

unor eroi ploieşteni din al doilea război mondial, precum şi prezentarea avantajelor pe care le oferă 

alegerea unei cariere militare. În acest cadru solemn au fost înmânate drapelele Cultul Eroilor - 

şcolilor H.M.Berthelot şi Grigore Moisil. 

Şcoala noastră se mândreşte cu faptul că s-a aflat printre primele şcoli din judeţ căreia i s-a 

înmânat un astfel de drapel, datorită activităţii d-lui professor Alexandru Ulescu, drapel pe care îl 

purtam cu mândrie, demnitate ;I responsabilitate la manifestările organizate cu diferite ocazii de 

asociaţia “Cultul Eroilor” Prahova. Cu ocazia zilei de 25 octombrie urăm şi noi bravei armate române 

„La multi ani !“ şi pace. 

 

 

Prof. Nicoleta Manta 
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Manifest pentru viaţă (sau Dragostea de viaţă) 

 

 

A-ţi fi frică de dragoste înseamnă a-ţi fi frică de viaţă, iar când îţi este frică de viaţă eşti pe 

trei sferturi mort.” Bertrand Russell 

Când m-am gândit să abordez acest subiect, atât de controversat, am fost convinsă că va fi cea mai 

uşoară scriere de până acum. Că totul va merge de la sine şi cuvintele se vor bate între ele în ambiţia 

de a-şi asigura cât mai repede un prim loc pe hârtie. 

Surprinzător pentru mine, nu a fost deloc aşa. De ce? Pentru că nu poţi să scrii despre ceva ce nu 

poţi prinde în mina şi analiză; despre ceva ce nu poţi vedea, pipăi, întoarce pe toate părţile. Singurul 

reper de care te-ai putea folosi ar fi gustul ei, al vieţii: acrişor, după cum te-ai grăbit să-i culegi 

fructul mai devreme, prea devreme - sau dulceag, dacă ai aşteptat şi ai avut grijă să atingă perioada 

maturităţii depline. Şi atunci, cum să scrii despre ceva ce se simte, se gustă... se trăieşte?!... 

Dar pentru că am început deja să scriu, voi continua expunerea, cu riscul ca în următoarele rânduri 

să mă trezesc dansând cu propria mediocritate în raport cu măreţia şi complexitatea acestui subiect... 

„Acela care se lăsă purtat de curent, care nu se ghidează după principii înalte, care nu are 

idealuri, nici convingeri – un astfel de om este... un obiect mutat de ici-colo, în loc să fie o fiinţă 

vie şi mobilă – un ecou, nu o voce. Omul care nu are viaţa interioară este un sclav al celor ce-l 

înconjoară, aşa cum barometrul este servitorul obedient al aerului” Henry Frederic Amiel 

Să fii un sclav într-o existenţă care nu îţi aparţine, căci nu o pot numi viaţă - aceasta este frica mea 

cea mai mare. Nu mă tem de furtuni, de cutremure, de incendii. Căci pe acestea nu le pot influenţa 

singură şi direct cu aproape nimic, nu am nici o contribuţie în naşterea lor, nu sunt rezultatul unei 

alegeri conştiente. Dar să fiu înrobită în cătuşele invizibile ale falsului sine – iată coşmarul care mă 

chinuie; iată coşmarul care ar trebui să ne trezească pe toţi la realitate. 

Smuls din propria viaţă ce ţi-a fost dăruită la naştere, te trezeşti aruncat într-o vâltoare în care nu 

ştii ce se întâmpla cu tine. La început te zbaţi din reflex, din instinct de supravieţuire. Faci eforturi să 

pricepi unde ai ajuns, de ce eşti acolo şi ce ai de făcut mai departe. Forţele încep să îţi scadă şi eşti 

din ce în ce mai dezorientat, pe măsură ce îţi dai seama că cea mai mare parte a celor de care te 

pocneşti în această rătăcire nebună nu are habar de ce se întâmpla în jur. Problema este că ei deja au 

obosit şi nici măcar nu îşi mai pun întrebări. Au renunţat la luptă. S-au resemnat. 
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Dacă eşti puţin mai puternic, te mai agiţi un timp. Forţa valurilor spumegânde te izbeşte de pereţii 

grotei în care te zbaţi, te trage la fund şi, când falsul sine simte că eşti gata să renunţi, te scoate puţin 

la aer, ca să nu te piardă atât de repede – cu cât rezişti mai mult, cu atât devii jucăria lui preferată şi 

nu poate renunţa la tine. 

Între două asemenea lupte zilnice, apuci la un moment dat să te urci pe pereţi – la propriu şi la 

figurat. Respirând cu spaimă îţi revii puţin şi te întrebi ce-i cu tine. Ce naiba să fie?! Nu a zis nimeni 

că viaţa e uşoară. La un moment dat, ai făcut nişte alegeri. Ai obosit şi ai căzut rob ispitei nimicului. 

„Viaţa noastră este rezultatul alegerilor pe care le le facem, a da vina pe cei din jur, pe 

mediu, pe ceilalţi factori, înseamnă a da acestor lucruri puterea de a ne controla.” Stephen 

Covey 

Pentru toate aceste alegeri, suntem răspunzători în totalitate – noi şi numai noi, nimeni altcineva. 

Dar nu este prea târziu. Trebuie să privim înainte. Şi să alegem luptă. Să alegem viaţa. Să ne alegem 

pe noi. 

Pentru a putea atinge acest prag al existenţei noastre, cred că trebuie să conştientizăm urgenţa şi 

importanţa acestei priorităţi. Înainte de toate, să respirăm adânc şi să încercăm să ne cunoaştem, sau, 

mai bine zis, să ne aducem aminte de noi... aşa cum eram când eram mici... inocenţi şi veseli... cum 

ne amuzăm neştiutori în fata reprezentaţiilor din lumea largă; spectacole în care marionete ghidate de 

sfori invizibile se agitau în nişte piese tragi-comice fără de sfârşit – priviţi acum şi învăţaţi să vă 

feriţi! 

Trebuie să te chinui şi să lupţi. Să te lupţi cu cel care te-a sufocat de-a lungul anilor, dându-ţi 

impresia că eşti TU. Tu, cel adevărat, poţi mai mult. Vrei mai mult. Meriţi mai mult. Meriţi să te 

trezeşti dimineaţa liniştit, senin, respirând uşor şi zâmbind frumos. Meriţi să faci lucrurile care îţi 

plac, care îţi dau energie, care te pasionează, care pulsează în sângele tău odată cu bătaia inimii tale. 

Meriţi să fii cineva în viaţa ta. Meriţi să fii cineva pentru tine. Meriţi să fii TU. 

Ia o carte şi citeşte mai mult despre tine. Despre alţii care au reuşit să câştige acest război. Despre 

cei care au făcut paşi mai mici şi care au câştigat luptă după luptă până la victoria finală. Du-te într-

un loc unde îţi poţi auzi gândurile. Închide ochii şi adu-ţi aminte când erai mic şi te jucai cu prietenii 

tăi. Ce ziceai atunci că vrei să te faci când vei fi mare? Acela este drumul pe care trebuie să îl urmezi. 

Numai tu, cel de atunci, poate găsi viaţa care îţi aparţine. Dacă între timp te-ai pierdut pe tine, cum ai 

pretenţia să trăieşti Viaţa Ta? 

„Despre viaţa nu se poate scrie decât cu un toc înmuiat în lacrimi” Emil Cioran 

Nu te înfricoşa, nu te speria, nu dispera şi, mai ales, nu renunţa. Poţi însă să plângi. Plângi în voie, 

cu lacrimi fierbinţi şi sărate. Plângi şi îngroapă-l pe cel de acum. Şi regăseşte-l pe cel de odinioară. 

Scrie un necrolog şi aminteşte în el tot ceea ce ai ajuns să fii acum – egoist, rău, materialist, fals, 

ipocrit. Memorează-le. Trăieşte-le pentru ultima dată şi apoi UITĂ-LE! Ai voie să iei cu tine un 

singur lucru: încrederea în oameni. Căci, altfel, viaţa nu ar mai avea nici gust, nici miros, nici chip, 

nici sens – NIMIC. Nu mai amâna, nu mai sta să analizezi atâta. Crezi că ai în faţă nemurirea? Te 

înşeli amarnic, nici nu ştii cât de preţioasă este fiecare clipă. Pe cât de uşor te ridici pe vârfuri, păşeşti 

şi parcurgi prima jumătate a existenţei tale, pe atât de repede, abrupt şi dintr-o dată începi să cobori 

pe drumul celeilalte jumătăţi a acesteia. 

Ai grijă de tine, de sufletul tău, de mintea ta. Pune-le pe toate la muncă în această călătorie. Odată 

ajuns la tine, vei vedea că abia de acolo începe adevărata călătorie. Ai grijă la alegerile pe care le vei 

face în continuare. Ai grijă cu cine te vei însoţi la drum. Ai grijă în ce jocuri te vei avânta şi la ce 

hore vei mai participa. Ai grijă de tine pentru că în final numai cu tine vei rămâne. 

Vei vedea, astfel, că viaţa adevărată merită trăită. Că dimineţile pot fi senine şi nopţile poţi fi 

liniştite. Că încet-încet drumul tău se va intersecta cu cel al unui alt seamăn, la fel ca tine – că cineva 

te va ţine de mână, acel cineva care credeai că nu a existat şi nu va exista niciodată. Că vei avea 

câţiva prieteni adevăraţi, puţini ce-i drept, dar care vor fi alături de tine pentru a se bucura împreună 
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cu tine de reuşitele obţinute, pentru a plânge alături de tine când vei simţi că te părăsesc puterile şi 

pentru a te ridica de jos atunci când vei fi prea obosit şi vei risca să rătăceşti drumul corect. 

Dar pentru toate acestea va trebui să munceşti. Să speri, Să te ridici de jos şi să mergi mai departe. 

Să râzi cu poftă. Să nu te uiţi în lături ci numai spre orizont, spre destinaţia ta – şi să te bucuri de 

această călătorie minunată spre propia ta viaţă adevărată! 

„Viaţa nu e sentimentală, nu e nici rea, nici bună. Viaţa e dreaptă: recompenesează pe cei 

merituoşi, pedepseşte pe cei leneşi, loveşte pe cei care îi încalca legile.” Pavel Corut 

 

Prof. Laura Ioniţă 
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În apărarea lui Socrate 
(zadarnică pledoarie contemporană?!) 

Motto:”Nu există afirmaţie mai falsă decât aceea a lui Origene, potrivit  căreia fiecare 

suflet are corpul pe care-l merită” 

                                                                                              E. M.Cioran 

 

Poate nicicând şi nimănui nu i s-ar fi potrivit mai bine, mai concret acest motto...decât lui 

Socrate (470-399 î.Cr.), stea de primă mărime a filozofiei Greciei antice ateniene, ce a stat la 

începutul tuturor începuturilor, aproape cristic, păstrând totuşi proporţiile. 

”În ciuda nemaipomenitei sale urâţenii fizice - avea nasul cârn, şi ochi bulbucaţi -, agerimea 

intelectului şi integritatea personală, împreună cu soliditatea fizică şi curajul său remarcabil...” l-au 

transformat într-un ins pizmuit - iată percepţia asupra austerului moralist, care a supravieţuit 

timpului, ba l-a sfidat, tocmai prin ceea ce-i mai preţios şi permanent în om: IMPRESIA pe care 

acesta e capabil să o lase în urmaşi, puterea de a forma discipoli, de a schimba radical destinul 

acestora şi de a se imortaliza prin ei şi cu ei. 

 Referitor la subtitlul prezentei lucrări, pledoarie pentru că Socrate poate fi numit un martir al 

regimului democratic atenian şi zadarnică deoarece se află sub incidenţa diacroniei obiective, 

diacronie ce a înregistrat multiple reabilitări ale lui Socrate, începând cu cea mai potrivita şi 

autorizata semnata de Platon (c.428-c.348 î.Cr.) sau Xenofon (c.430-c.350 î.Cr) şi, continuând cu 

demersul Statului Elen din anii contemporani nouă (în 2012 s-a rejudecat un proces simbolic de 

reabilitare a lui Socrate, cu 10 avocaţi şi apărători ai drepturilor omului, organizat de Fundaţia 

Onassis ). 

 Ceea ce ne propunem totuşi este să aducem din ziua de azi, din cotidian argumente că de 

Socrate avem nevoie sau că el este actual, că de înţelepciunea lui - empirică, în sensul de nescrisă, 

nesistematizată - , dar puternic etică, avem nevoie, poate mai mult decât se lasă întrevăzut la prima 

cercetare. 

 Personalitate puternică, Socrate n-a fost profesor sau filozof în sensul consacrat al cuvântului, 

dar a adunat în jurul său tinerii atenieni, captivându-i cu disputele pe teme morale şi estetice. 

Niciodată argumentările sale nu au urmărit impunerea vreunei idei proprii, ci i-a provocat pe 

interlocutorii săi să aleagă calea prospectării propriilor convingeri şi să renunţe de bună voie la tot ce 

n-ar rezista la o analiza critică. Conversaţiile se purtau liber. 

Oare nu ar fi ideală o asemenea educaţie şi în şcolile noastre de azi, bazată pe formare de 

convingeri proprii ca motor al autoinstruirii?! 

 Format într-o epocă de puternica efervescenţă spirituală şi culturală – e vremea tragicilor 

antici: Sofocle, Eschil şi Euripide pe tărâm literar, Zenon şi Parmenide - domină epoca din punct de 

vedere filozofic, Socrate este urmaşul unui cioplitor de piatră, deci cu simţ estetic, şi al unei moaşe 

(moşitul ideilor- revenim la acest aspect). Esteticul ca şi morala au întrat în sfera preocupărilor lui 

Socrate. Spre deosebire de teoria matematică a pitagoricienilor (totul în estetic „depinde de măsură, 

proporţie , ordine şi armonie), de teoria subiectivistă a sofiştilor (totul ar fi supus în frumos plăcerii 

ochiului şi urechii), Socrate a îmbinat ideea frumosului cu cea a utilului. Mimetismul propus de el 

pentru experienţele estetice trebuie înţeles ca o asemănare dintre produsul artistic şi prototipul său 

natural. 

La acest capitol ni se pare important să reţinem din ideile lui Socrate, valabile şi azi, că arta este o 

reprezentare înfrumuseţată a realităţii, (o formă de imitare), că forma şi conţinutul creaţiei artistice 

sunt inseparabile, iar în artist trebuie să coabiteze talentul şi educaţia. 

Oare arta modernă nu cunoaşte şi, în unele cazuri, nu exacerbează tocmai latura mimetică, 

dar şi cea practic–utilitară în egală măsură?! Oare nu merită o reconsiderare în stilul „toate-s vechi 

şi nouă toate”(M. Eminescu) viziunea noastră, a creatorilor şi consumatorilor de artă din zilele 

noastre?! 

Socrate, încercând să fixeze finalitatea operei unui artist, a diferenţiat arta frumosului(imitatie 

a naturii), de arta meseriilor,de cea  a mesteşugurilor, unde produsul nu se regăseşte în natural.  

O altă doctrină socratică se referă la idealizarea naturii de către artă: ”când vreţi să 

reprezentaţi o frumuseţe desăvârşită, fiindcă vă e greu să găsiţi un om fără cusur, adunaţi partea cea 
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mai frumoasă de la fiecare şi aşa alcătuiţi un întreg frumos.” (Xenofon, Memorabilia/Amintiri despre 

Socrate), mai mult înţeleptul înţelepţilor, cum s-ar putea denumi, Socrate a crezut şi a cerut 

reflectarea a „ceea ce este mai ademenitor, mai ispititor, mai plăcut, mai amăgitor şi mai cuceritor, 

adică felul sufletului...- Măreţia, mândria, umilinţa, josnicia, înţelepciunea, cuminţenia, obrăznicia şi 

mojicia se observă pe chip, în înfăţişările oamenilor, fie stau, fie că se mişcă...” (ibidem).  

Pornind de la sculptură , artă ale cărei taine le cunoştea foarte bine, Socrate vine în estetică şi cu teza 

euritmiei (proporţia bună, adică cu măsură şi ritm), frumuseţea în sine a unui lucru şi frumuseţea 

pe care i-o dă utilizatorul lui.Teoria a fost aplicată mai ales în literatura greacă şi preluată mai apoi 

şi de scriitorii romani şi moderni. 

 

Aceste luări de  poziţii ale lui Socrate, cât  de inedite pentru acea vreme, atât de juste, îi 

asigură acestuia un loc de cinste în istoria esteticii. 

Rămâne un sofist în estetică, ca să se opună relativismului sofiştilor(teza condiţionării concrete) în 

etică, susţinând Binele şi Adevărul Absolut. 

 

Dacă în prima parte  a prezentei pledoarii apologetice pentru Socrate am pornit de la 

descendenţa sa din tată sculptor, de la formaţia sa în domeniul muzical, al artelor - toate care au 

generat o atitudine concretă, nouă, curajoasă , temerar-constructivă pe teren estetic (frumosul şi arta 

în aceea perioadă nu se suprapuneau conceptual), în partea a doua a prezentei tentaţii de preamărire a 

valorii moştenirii lăsate de Socrate, ne vom referi la cea mai valoroasă contribuţie a sa la cultura 

universală, cea filozofică care se poate reduce la doua devize: „Cunoaşte-te pe tine însuţi” (nosce te 

ipsum - ar spune latinii) şi la „ştii că nu ştii nimic”. 

Prima deviză: „Cunoaşte-te pe tine însuţi” este imortalizată pe marmura templului lui Apolo 

de la Delfi şi sugerează, pe lângă ideea de loc comodă că sursa satisfacţiei este numai scrutarea 

propriei conştiinţe, că destinul este propriul nostru caracter. Astfel oracolul de la Delfi îl indică pe 

Socrate ca cel mai înţelept om. 

Preocupat de problemele morale, Socrate a văzut în educarea tinerilor atenieni o condamnare 

divină, pentru care a găsit cea mai eficace metodă de lucru: dialogul, ridicându-l la nivel de artă. 

„Numai prin dialog putem scăpa de singurătate” (O. Paler), pare a ne avertiza înţeleptul. Prin dialog 

socializăm, deschidem noi perspective asupra problemelor, vedem noi soluţii, acceptăm, după 

aventura cunoaşterii, propriile limite, iată o metodă sigură de cunoaştere de sine (Gnothi se auton - 

gr.)! Prin dialogul lui Socrate sufletul vorbeşte, nu corpul. 

Este ceva ce ni se pare străin noua, contemporanilor sec. XXI? De exemplu: dialogul social -  mult 

fluturat azi - este invenţia noastră? Problema e că noi l-am redus, în falsitatea noastră, la monologul 

simplist şi surd al politicienilor sforăitori. Priviţi la discrepanţa dintre vorbele şi gesturile mai 

marilor zilelor noastre şi, în cazurile cele mai nefericite, la cel al prietenilor şi apropiaţilor noştri! 

Ce frumoasă faţă are falsitatea, aparenţa!! 

Iată de ce credem noi că reabilitarea lui Socrate, chiar şi de noi, este onoranta şi obligatorie 

pentru fiecare dintre noi, prin ea recunoaştem valoarea dialogului real ca metodă de conştientizare 

asupra menirii noastre în societatea umană. 

Socrate, deci, pune bazele unei noi filozofii: maieutica (moşirea ideilor) - cunoaşterea 

interioară - pe baza observaţiei, a investigaţiei, a introspecţiei, dovedindu-se nemilos cu cei ce se 

complac în superficialitate şi autosuficienţă. 

Socrate se angajează într-o „cercetare speculativă” (Horia Matei), deschizând dialoguri cu oameni de 

diferite categorii şi condiţie socială şi concluzionează după o lungă perioadă de tatonări că ”toţi sunt 

convinşi că ştiu ceva, fără să ştie că, în realitate, nu ştiu nimic” (Horia Matei). Pe baza dialecticii şi a 

metodei sofiste (sofişti/căutători de înţelepciune: Protagoras, Gorgias, Calicles,Trasimah), Socrate 

opune Tezei, unei propoziţii, Anti-Teza, contrariul ei. Cele două în Sinteza lor, vor pune în valoare 

adevărul care zace în fiecare dintre ele. Aşa se ajunge la doctrina dublei cunoaşteri: cunoaşterea 

superficială (doxa) şi cunoaşterea adevărată, profundă (episteme). 

Pare a fi unul din adepţii sloganului „omnia mea mecum porto” (port cu mine toate ale mele), 

din moment ce recunoaşte că refuză să trăiască înconjurat de nimicuri false, pentru care alţii aleargă, 

robotesc şi plătesc să le aibă. Ne îndeamnă la reflecţie, la discernămînt raţional.  
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Nici calea divinităţii nu-l preocupă în dialogurile sale pe Socrate, văzând în „demonul ”său un ecou 

interior ce îmbărbătează sufletul în clipele de cumpănă.  

Oare nu ne regăsim şi aici mulţi dintre noi, cei de azi, în relaţiile noastre cu divinitatea?! 

 

 Îmbrăţişăm şi împărtăşim viziunea lui Octavian Paler asupra demnităţii cu care Socrate a 

primit condamnarea atât de damnabilă pentru „afinii” înţeleptului, atât de greu de înţeles pentru noi 

care credem că „verba volant”- şi el nu a scris! (sic!), de aceea afirmăm cu convingere că tocmai 

paharul amar al cucutei l-a „nemurizat”, l-a veşnicit peste 25 de secole. 

 

Discipolii săi, deşi au fondat şcoli socratice, prin diversitatea lor mentală şi structurală nu au 

excelat în ale filozofiei, tocmai prin preluarea unilaterală a teoriei practicate de înaintaşul lor 

extraordinar de genial. Datorită Dialogurilor  lui Platon, graţie memoriilor lui Aristotel şi Xenofon, 

lumea a reţinut în cultura sa filozofică universală personalitatea lui Socrate, iar Montaigne, Descartes, 

Hegel, Kirkegaard sunt tributari influenţelor socratiene în sistemele lor filozofice.  

Socrate poate fi privit ca un partener de dialog care ne poate oferi răspunsuri valabile la 

problemele epocii noastre şi în limbajul vremii noastre. 

Iată un alt motiv pentru care credem că Socrate şi-a scrijelit numele, asemenea dictonului din 

Templul lui Apolo, în panteonul culturii lumii, martirizând. 

 

Pentru a avea în faţă-vă adevărata măsură a elocinţei, a patriotismului liber înţeles, rog a se 

citi, în loc de epilog, din ”Discurs imaginar al lui Socrate după ce a fost condamnat” din ”Polemici 

Cordiale” de O. Paler, în care s-a surprins dezamăgirea, dezgustul înţeleptului faţă de incapabilii de 

dialog- metodă care-l fereşte pe om „de însingurare în haită”: 

„Apoi, vă lăudaţi că iubiţi Atena? Îmi repugnă metoda voastră de a-i învinui pe alţii că n-o iubesc, de 

aceea nu voi spune că minţiţi. Dar dacă iubiţi Atena, o iubiţi urât. O iubiţi târând această dragoste în 

noroi, amestecând-o cu ură, cu denunţuri şi învinuiri născocite.Eu aş putea dovedi oricând 

sentimentele mele faţă de Atena, dar mi se pare că a mă lăuda cu ceea ce iubesc e nedemn. Prefer să 

tac. Tac întrucât ştiu că e inutil să discuţi cu cei condamnaţi de propria lor ură la monolog.” 
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Creativitate  și eficiență în proiectarea instrumentelor de monitorizare  

și creștere a calității actului educațional 
 

 

 

 În zilele noastre, mai mult decât oricând, creativitatea și eficiența sunt două noțiuni 

des utilizate în cadrul procesului de învățământ, ce reprezintă totodată o condiție fundamentală a 

calității educației. Pentru a crește calitatea actului educațional, cadrul didactic trebuie să poziționeze 

elevul în mijlocul procesului de învățământ, ca principal beneficiar al învățării, elev căruia trebuie să 

i se identifice cu adevărat nevoile, interesele, pentru a fi îndeplinite pe parcursul procesului 

instructiv-educativ. 

În sincronizarea cu standardele educației europene, cadrele didactice trebuie să cunoască și să 

aplice la clasă strategii moderne, active care să-i motiveze pe elevi în cadrul activității de învățare. 

Eficiența acestora va fi remarcată în urma unui îndelung proces de monitorizare a clasei de elevi  și a 

fiecărui elev în parte. Progresul înregistrat, fie el individual sau la nivel de clasă, înseamnă o 

funcționare optimă a demersului didactic. 

Monitorizarea se poate face prin metode tradiționale (evaluări orale, scrise, lucrări practice,  

conversația, activitatea independentă în clasă, tema pentru acasă) sau moderne (observarea 

sistematică, portofoliul, autoevaluarea, chestionarul). 

Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui 

educat. Este necesar ca evaluarea să nu fie percepută ca o sancțiune, ci să fie centrată pe aspectele ei 

formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 

activitatea de învăţare. 

Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile, în funcție de obiectul la care sunt 

aplicate, momentul aplicării lor (inițiale, formative, sumative), particularitățile de vârstă și nu în 

ultimul rând de cele individuale. Cadrul didactic, cunoscându-și clasa de elevi, va adopta cele mai 

eficiente și relevante mijloace pentru a monitoriza calitatea actului educațional.  

În ceea ce privește activitatea mea la clasă, folosesc majoritatea metodelor enumerate mai sus. 

La limba și literatura română, săptămânal aplic o testare în care verific noțiunile noi învățate la lecții, 

înțelegerea conținutului textelor studiate, ortogramele sau semnele de dialog, după caz. Conversația 

pe baza textului, constând în întrebări și răspunsuri, identificarea personajelor din text sau a 

secvențelor dialogate, explicarea unor semne de dialog sau a modului de scriere a unor cuvinte, 

găsirea ideii principale dintr-un fragment și povestirea acestuia, este o metodă folosită zi de zi. 

Citirea în lanț, pe roluri sau jocul de rol sunt îndrăgite de copii și verifică citirea expresivă, 

conștientă, cursivă. Jocurile didactice le folosesc la exerciții de sinonimie, antonimie. Elevii au 

vocabularul unde își notează cuvintele necunoscute cu explicația corespunzătoare, unele expresii 

frumoase întâlnite în textele studiate pe care le pot folosi la compuneri sau la formularea de 

propoziții. 

La matematică, activitatea independentă este relevantă pentru a controla în ce măsură elevii 

și-au format deprinderile de calcul și și-au dezvoltat gândirea logică. Este aplicată des, ținând cont că 

înmulțirea este o operație nouă. Recurg uneori la activități de evaluare a colegului pentru ca elevii să 

conștientizeze sistemul de notare, iar mai târziu acesta va fi folosit ca un instrument de autoevaluare 

și autopoziționare în cadrul colectivul clasei. 

 La sfârșitul fiecărei unități de învățare, aplic teste de evaluare cu itemi diferiți: itemi 

obiectivi, itemi semiobiectivi și itemi subiectivi. Extemporalul sau lucrări de control anunțate aplic în 

mod sistematic pentru a observa progresul sau regresul elevilor și a lua măsurile ameliorative care se 

impun. 

Portofoliul este o metodă pe care o aplic mai ales la științele naturii și la educație civică, dar și 

la activitățile extracurriculare. Eleviilor li se cere să sintetizeze informațiile primite, să vină cu unele 
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completări, curiozități, ghicitori sau imagini, dialoguri pe teme date, etc. Rezultatele muncii elevilor 

oferă multe indicii despre sârguința și meticulozitatea cu care elevii își fac tema, despre imaginația și 

creativitatea lor (faptul că a așezat în pagină într-un anume fel, spune multe despre inventivitatea de 

care dă dovadă). Fișele de lucru în echipă sunt primite cu entuziasm de elevi, dar le aplic mai rar și 

din cauza mobilierului fix din sala de clasă, și din cauza aspectului aparent de dezordine. 

Chestionarul l-am aplicat mai ales la sfârșitul unei activități extracurriculare pentru a măsura 

dacă aceasta a fost pe placul copiilor, dacă a schimbat ceva în comportamentul lor, vizând creșterea 

implicării elevilor la activitățile desfășurate în afara orelor de curs sau participarea la proiecte 

educative. De asemenea, pentru a cunoaște atitudinea părinților față de școală sau gradul de implicare 

a acestora în activitatea școlară a propriilor copii, am aplicat chestionare pentru părinți.  

Lunar, în cadrul parteneriatului cu biblioteca școlii „O carte citită, o comoară descoperită”, 

elevii au de citit o poveste, de alcătuit fișa de lectură și pentru verificare aplic o fișă de lucru. 

Pe lângă acestea, îmi notez în caietul învățătorului observații ce țin de conduita elevului, de 

implicarea la ore, de conștiinciozitatea efectuării temelor sau, dimpotrivă, lipsa acesteia. 

 

Exemplu de fișă pentru notarea ritmică a elevilor pe care o folosesc la clasă: 

Nume și prenume elev .................................................................................. 

Limba și literatura română 

Luna Scris-teme Oral-citire Comunicare Dictări / Povestiri Lecturi 

suplimentare 

Teste 

Septembrie       

Octombrie       

Noiembrie       

Decembrie       

Ianuarie       

Matematică 

Luna Scris-teme Oral-răspunde Activ. indep. Activ. supl. Teste 

Septembrie      

Octombrie      

Noiembrie      

Decembrie      

Ianuarie      

Științe ale naturii 

Luna Scris-teme Oral-răspunde Fișe/ Portofoliu Teste 

Sept.- oct.     

Nov. - dec.     

Ianuarie     

Educație civică 

Luna Scris-teme Oral-răspunde Fișe/ Portofoliu Teste 

Sept. - oct.     

Nov. - dec.     

Ianuarie     

 

 

 

Prof. Înv. Nicoleta Găvenea  
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Sfaturi gratis – cum să înveţi eficient 
 

Pentru că a început şcoala şi trebuie să înveţi, m-am gândit că o să îţi prindă bine nişte sfaturi 

referitoare la cum poţi să înveţi mai eficient. Ştiu, de cele mai multe ori strâmbi din nas când vine 

vorba de învăţat, dar dacă o să urmezi aceste sfaturi, vei putea să înveţi mult mai bine, mai repede, şi 

cu mai puţină bătaie de cap. Trebuie să ştii că nu toate metodele de învăţare ţi se potrivesc, chiar dacă 

sunt eficiente pentru alte persoane. Metodele cele mai eficiente sunt cele adaptate stilului tău 

predominant (citeşte aici despre cele trei stiluri cognitive: vizual, auditiv sau kinestezic). 

Dacă nu eşti sigur încă, poţi completa rapid acest chestionar pentru a afla care este stilul tău cognitiv. 

După ce vei şti care este stilul predominant, încearcă să pui în aplicare cât mai multe dintre metodele 

prezentate mai jos. De asemenea poţi să te inspiri şi din metodele celorlalte stiluri. 

Cum să înveţi dacă ai un stil cognitiv vizual 

Persoanele care au acest stil de învăţare înţeleg cel mai bine informaţiile atunci când le văd. 

Ele îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc şi îşi pot aminti foarte bine diagrame, titluri de capitole şi hărţi. 

De asemenea le plac prezentările şi proiectele vizuale. 

Sfaturi pentru a învăţa mai bine: 

 Locul în care înveţi este bine să fie departe de factori care îţi pot distrage atenţia (ferestra, 

uşa). De asemenea în sala de clasă este bine să stai în locurile din faţă. 

 Este de preferat ca atunci când înveţi să faci acest lucru singur. 

 În timp ce vorbeşti cu cineva, uită-te la el/ea şi încearcă să observi dacă te aprobă sau nu în 

ceea ce spui. 

 Înainte să începi să memorezi ceva, răsfoieşte materialul pe care urmează să-l înveţi, uitându-

vă mai ales la poze, diagrame, figuri. 

 Notaţi pe o foaie ce anume trebuie să învăţaţi, ce sarcina de lucru aveţi, şi aşezaţi-o undeva la 

vedere. 

 Va ajuta foarte mult să utilizaţi notiţe, şi de asemenea să notaţi lucrurile spuse. Cu cât aveţi 

mai multe notiţe cu atât reţineţi mai bine. 

 Ideile pe care trebuie să le reţineţi le puteţi sublinia cu culori, markere, sau le puteţi scrie pe 

cartonaşe colorate. 

 Construiţi-vă planuri de lecţie sau folosiţi pe cât posibil diagrame, filme, programe 

computere, postere, etc. Pe acestea cu siguranţă le veţi reţine în primul rând. 

 

Cum să înveţi dacă eşti predominant auditiv 
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Persoanele cu stilul de învăţare auditiv îşi amintesc mai bine ceea ce aud şi ceea ce se spune,  

spre exemplu sarcinile verbale, instrucţiunile spuse. Ele înţeleg cel mai bine informaţiile când le aud, 

şi prefera discuţiile din clasă (şcolari) şi cele în grupuri mici. 

Sfaturi pentru a învăţa mai bine: 

 Este bine să înveţi în locuri liniştite, fără multe zgomote şi preferabil fără muzică. 

 Este recomandat să studiezi cu un prieten/o prietenă, cu care să poţi discuta materialul.  

 Reciteşte/spune cu voce tare informaţiile pe care doreşti să ţi le aminteşti mai mult timp. 

 Urmăreşte să îţi prezinţi materialul de învăţat oral, şi fă repetiţii cu voce tare pentru  

prezentarea ta. 

 Ideal este să poţi înregistra materialul de învăţat astfel încât să îl poţi auzi de câte ori este 

nevoie. 

 Înainte să parcurgi o sarcină de învăţare clarifică-ţi cu glas tare ce anume va trebui să ştii. 

 Apoi parcurge rapid de la un capăt la altul textul, verbalizând titlurile capitolelor sau ideile 

principale acolo unde apar. 

 Citeşte cu voce tare textul care urmează a fi memorat. Ai nevoie să auzi cuvintele pe care le 

citeşti pentru a le înţelege mai bine sensul. 

 De asemenea poţi face calculele matematice cu voce tare atunci când este posibil. 

Cum să înveţi dacă eşti tactil-kinestezic 

Persoanele cu stilul de învăţare tactil-kinestezic îşi amintesc ceea ce fac şi experienţele 

personale la care au participat mişcându-se sau atingând lucruri. Au o bună memorie a lucrurilor puse 

în practică, exersate sau aplicate. De asemenea prefera folosirea instrumentelor şi le plac lecţiile în 

care sunt implicaţi activ. 

Sfaturi pentru a învăţa mai bine: 

 Biroul său banca de şcoala nu sunt mereu cele mai bune locuri de învăţat. Mai degrabă poţi 

folosi spaţii confortabile, care să îţi permită o postură relaxată. Se poate folosi muzica pe 

fundal atâta timp cât nu te agita prea tare. 

 În prezenţa altora poţi fi un factor de distragere a atenţiei dacă te mişti. De aceea este bine ca 

în pauză să faci mişcări sau exerciţii fizice. 

 Pauzele scurte şi frecvente te pot ajuta când trebuie să înveţi materiale lungi. 

 Înainte să începi o sarcină de învăţare plimbă-te şi repetă cu voce tare ceea ce ai de învăţat. 

 O tehnică de memorare este de a “scrie” ideea principală în minte, ţinând ochii închişi, sau să 

scrii cuvintele cu degetul pe bancă. 

 Încearcă să identifici emoţiile stârnite de materialul pe care urmează să îl reţii. Poţi identifica 

emoţiile de ansamblu, sau cele stârnite de fiecare paragraf.  Poţi folosi şi cartonaşe pe care 

notezi ideile principale pe care să le plasezi în diferite locuri din cameră. 

După ce vei exersa mai multe metode, de la toate cele 3 stiluri cognitive, îţi va fi uşor să îţi dai seama 

care dintre ele  se potrivesc cel mai bine stilului tău. 

Spor la învăţat! 

Prof. Laura  Ioniţă 
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Descoperiri  accidentale 
 

 

Louis Pasteur spunea: ''Şansa favorizează minţile pregătite''. Vorblele lui Pasteur rămân 

valabile şi în cazul celor zece descoperiri accidentale. Oamenii de ştiinţă care au făcut aceste 

descoperiri erau pregătiţi pentru ele. Ei fost capabili să vadă magia dintr-o eroare, coincidenţă, sau 

dintr-un obstacol. Astfel au apărut lucruri care au revoluţionat evoluţia omenirii: 

 

 

10. Zaharină a fost descoperită pentru că omul de ştiinţă, Constantin Fahlberg nu s-a spălat pe mâini 

după ce s-a întors de la birou. În 1879, chimistul încerca să găsească noi utilităţi pentru smoala de 

cărbune. După o zi productivă la muncă, Fahlberg s-a întors acasă şi atunci s-a întâmplat ceva ciudat.  

El a observat că rulourile pe care le mânca erau foarte dulci. Şi-a întrebat soţia dacă a adăugat un nou 

ingredient în mâncare, iar atunci când ea a negat, Fahlberg a realizat că gustul se datorează mâinilor 

sale murdare. A doua zi s-a întors în laboratorul  şi a început să îşi guste ''munca'', până a descoperit 

punctul dulce. Astfel a apărut zaharină.   

9. ''Praful inteligent''  

Cei mai mulţi dintre noi am fi extrem de supăraţi dacă tema de la şcoală ne-ar exploda în faţă şi s-ar 

fărâmiţa într-o mulţime de bucăţi.  Nu este însă şi cazul studentei Jamie Link de la Universitatea din 

California.  

În timp ce Jamie Link lucra la proiectul de doctorat în chimie, o bucată de silicon a explodat pur şi 

simplu. Imediat după acest moment, studentă a observat că acele mici bucăţi de silicon, rezultate din 

explozie funcţioneau în continuare ca senzori. Jamie Link a primit pentru ''praful inteligent'' un 

premiu de inventică în 2003.  

Micii senzori pot fi utilizaţi pentru a monitoriza puritatea apei potabile sau a apei de mare, pentru a 

identifica diferite particule biologice sau chimice din aer şi chiar pentru a localiza şi a distruge 

tumorile din corp.   

8. Cola a fost inventată accidental de farmacistul John Pemberton, în timp ce încerca să prepare un 

remediu pentru durerile de cap. A amestecat mai multe ingrediente, a căror identitate este păstrată 

secretă şi acum, şi aşa a luat naştere cea mai celebră băutură răcoritoare. Cola a fost comercializată 

timp de opt ani în farmacii, ca medicament, înainte de a deveni suficient de populară pentru a fi 

vândută în sticle.   

7. Teflonul a fost descoperit de chimistul Roy Plunkett, în timp ce încerca să obţină un tip de 

chlorofluorocarbon, care să poată fi folosit pentru refrigerare. El credea că dacă va reuşi să determine 

un compus numit TFE să reacţioneze cu acidul clorhidric, va putea obţine refrigerantul dorit.  

Pentru a începe experimentul, Plunkett a luat o cantitate mare de gaz TFE, l-a răcit, şi mai apoi l-a 

presat în canistre, pentru a putea fi astfel depozitat până când va fi gata pentru utilizare. Când a venit 

momentul să deschidă recipientul în care se găsea TFE, Plunkett nu a mai găsit nimic. Gazul 

dispăruse. A scuturat canistra, şi din recipient au căzut mai mulţi fulgi albi. Fulgii au fost mai apoi 

predaţi altor cercetători de la Institutul DuPont care au creat teflonul în forma în care îl ştim astăzi.   

6. Cauciucul vulcanizat a fost decsoperit de Charles Goodyear în timp ce încerca să creeze un tip de 

cauciuc rezistent la frig şi la căldură. Într-o zi, Goodyear a vărsat din greşeală într-un cuptor un 

amestec de cauciuc şi sulfură.  El a observat că amestecul s-a întărit puţin însă putea fi utilizat în 

continuare deşi stătuse la o temperatură ridicată. Cauciul vulcanizat descoperit de el este folosit acum 

pe scară largă de la cauciucuri pentru maşini, la încălţăminte sau la fabricarea pucului de hochei.   
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5. Plasticul a fost descoperit de asemenea, din greşeală, de chimistul Leo Hendrik Baekeland. El 

încerca să obţină o alternativă mai ieftină pentru bachelită (răşină sintetică obţinută prin tratarea 

formolului cu fenol, utilizată ca materie plastică pentru confecţionarea unor obiecte tehnice sau de uz 

casnic). În timpul experimentelor sale, Baekeland a obţinut accidental un amestec maleabil care putea 

rezista la temperaturi ridicate fără a se distorsiona. De atunci, plasticul este utilizat pe scară largă.  

4. Radioactivitatea este  opera fizicianului Henri Becquerel. În 1896, fascinat fiind de fluorescenţa 

naturală şi de razele X, el a încercat să vadă dacă minelale naturale fluorescente pot produce raze X 

dacă sunt lăsate mai mult timp în lumina soarelui.   

Becquerel realiza aceste experimente timp de iarnă. După mai multe zile cu cer înnorat, el a renunţat 

temporar la experimente. A pus întreg ehipamentul împachetat într-un sertar şi a aşteptat o zi însorită. 

Când această zi a a venit şi s-a întors la muncă, Becquerel a observat că piatra de uraniu pe care o 

lăsase în sertar se imprimase pe placa fotografică chiar dacă nu fusese expusă luminii solare.   

Atunci a realizat că acea piatră avea ceva special. În timp ce lucra cu Pierre şi Marie Curie, a 

descoperit că ceea ce era special la acea piatră era radioactivitatea.   

3. Culoarea mov a fost descoperită de un tânăr chimist de 18 ani. William Perkin intenţiona de fapt 

să găsească un remediu pentru malarie. În 1856 Perkin lucra la crearea chininei artificiale. În urma 

experimentelor, el nu a obţinut însă decât o mizerie groasă şi întunecată. Cu cât se uita mai mult la 

această mizerie, cu atât Perkin vedea mai degrabă o culoare frumoasă, decât un simplu gunoi. În acest 

mod, Perkin a creat prima vopsea sintetică. Mai târziu, bacteriologul german Paul Ehrlich, inspirat de 

munca lui Perkin, a găsit o nouă utilitate pentru vopsea, în chimioterapie şi imunologie.   

2. Stimulatorul cardiac (pacemaker) a fost descoperit pentru că inginerul american Wilson 

Greatbatch a introdus mâna într-o cutie şi a scos ceea ce nu trebuia. Inginerul lucra la crearea unui 

circuit care să ajute la înregistratea bătăilor mai rapide ale inimii. El a introdus mâna într-o cutie 

pentru a lua un rezistor cu care să finalizeze circuitul, însă a scos din greşeală un rezistor de 1 

megaohm, în locul unuia de 10.000 ohm. Atunci circuitul a început să pulseze timp de 1,8 

milisecunde după care se oprea timp de o secundă. Acest ritm se repetă în mod regulat. Sunetul era 

de fapt o reproducere identică a bătăilor inimii.   

1. Penicilina a apărut în 1928 în timp ce inventatorul său se afla în vacanţă. Bacteriologul scoţian 

Alexander Fleming a uitat să îşi cureţe instalaţia de lucru înainte de a pleca în vacanţă. Când s-a 

întors a observat o ciupercă ciudată pe câteva dintre culturile sale de bacterii. Mai mult, Fleming a 

observat că bacteriile pe care se afla acea ciupercă nu se mai dezvoltau. Penicilina este şi astăzi unul 

dintre cele mai utilizate antibiotice la nivel mondial.   

   

 

 

SURSA :WIKIPEDIA 

Prof. Biologie: Cristina Oprea  
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Portretul profesorului agreat 
 

 

Eseu 

 

 Orice cadru didactic se întreabă la un moment dat dacă este agreat de către elevi şi chiar de 

către părinţii acestora. Răspunsurile la aceste frământări vin ,de cele mai multe ori, după ani de 

experienţă la catedră şi , mai ales, după numeroase discuţii profesor-elev, profesor –părinţi , elevi-

părinţi şi chiar elevi-elevi. 

 Din punct de vedere ştiinţific, profesorul reprezintă conducătorul activităţii ce se desfăşoară în 

vederea realizării obiectivelor educaţionale. Astfel, pedagogii consideră că un bun profesor trebuie să 

îndeplinească diferite roluri în activitatea sa pentru a avea eficienţa dorită. 

 Profesorul- expert este cadrul didactic stăpân pe cunoştinţele sale, capabil să ia decizii 

adecvate în procesul de învăţământ. 

 Profesorul- motivator susţine permanent interesul elevilor pentru activitatea de învăţare. 

 Profesorul-lider ştie să conducă grupul de elevi. 

 Profesorul-consilier observă comportamentul elevilor săi. 

 Profesorul-model reprezintă un exemplu pozitiv pentru elevii săi prin personalitate, 

comportament şi acţiuni. 

 Profesorul-manager supraveghează activitatea elevilor clasei şi asigură relaţia cu ceilalţi 

profesori, cu părinţii şi cu alţi factori ce influenţează actul educativ. 

 Toate aceste roluri ale profesorului-educator se reflectă în stilul educaţional al fiecărui cadru 

didactic. Astfel, de modul în care profesorul îşi face vizibil fiecare rol depinde percepţia elevilor, a 

părinţilor şi a colegilor. Profesorul agreat este acela care ştie să îmbine în mod benefic (pentru actul 

educativ) toate rolurile de mai sus.  

 Întotdeauna personalitatea unui profesor este strâns legată de eficienţa muncii sale. Eficienţa 

activităţii profesorului este măsurată din perspectiva rezultatelor propriilor elevi, dar  şi din 

perspectiva relaţiei pe care acesta o stabileşte cu elevii săi, cu părinţii şi ceilalţi profesori. Din această 

afirmaţie se înţelege că nu numai rezultatele şcolare ale elevilor contează în evaluarea modului în 

care este văzut profesorul, ci şi felul în care el reuşeşte să stabilească o relaţie de comunicare cu 

ceilalţi factori ce iau parte la activitatea educativă ( părinţii şi colegii). 

 Elevii apreciază un cadru didactic de la care înţeleg materia şi cu care reuşesc să comunice în 

numeroase situaţii. Părinţii apreciază cadul didactic catre ştie să gestioneze situaţii de criză şi care 

chiar reuşesc să-şi indrume atât elevii, cât şi părinţii în situaţii de criză. Profesorii agreează colegii cu 

care pot comunica şi cu care pot ajunge la un consens în ceea ce priveşte actul educativ. 

În concluzie, profesorul agreat este acel cadru didactic care, datorită trăsăturilor, abilităţilor şi 

competenţelor pe care le-a dobândit exercită o anumită autoritate şi care emite reguli precise de 

comportament pentru toţi factorii participanţi la actul de educaţie. 

 

Bibliografie: 

Constantin Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi ,2006 

Ioan Nicola, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 

  

Prof. Andreea Matei 
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Datini şi obiceiuri la români 
 

Romanii au fost dintotdeauna păstrători de tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti. 

Fiecare iarnă ce vine aduce în suflet nostalgia copilăriei, plină de farmecul colindelor cantate 

odinioară cu părinţii şi bunicii şi pe care le păstrăm cu sfinţenie, dăruindu-le mai departe tuturor 

copiilor. 

Nicio sărbătoare nu ne aduna în jurul vetrei părinteşti ca Naşterea Domnului. Vestea Naşterii 

lui Iisus este o veste minunată, reeditata în fiecare an cu aceeaşi fericită emoţie, are darul de a înnoi 

sufletele acelora care sunt în stare s-o audă şi de a le îndrepta privirea către cer. În această zi, copiii 

sunt mai aproape de părinţi, părinţii sunt mai copii şi ei, cu toţii suntem îngăduitor, mai iertători. 

An de an ţară este un colind magic care ne îndeamnă să fim buni, mai cinstită, mai harnici, cu 

sufletul ca pâine a caldă, plămadit din omenia şi ospitalitatea românească. 

Pentru copii, iarna – „acest cosmos alb sărutând pământul” – este cea mai aştepta perioadă a 

anului. Când vin sărbătorile, bucuria este negrăita atât pentru copii, cât şi pentru ceilalţi, care, fie 

numai pentru câteva clipe redevin ei înşişi copii. Toţi ne adunăm în jurul bradului, cu gândul la anii 

copilăriei. Crăciunul vine cu iz de brad, de mere coapte, de vin fiert şi pâine scoasă din cuptor. 

Cu toţii suntem copleşiţi de bucurie, de speranţă, după cum toţi aşteptăm câte ceva: fie un dar 

sau un gând bun, fie un dram de iubire şi pace, fie binecuvântarea Cerului. 

Copiii fac promisiuni lui Moş Crăciun şi de cele mai multe ori le respecta. Se bucura de daruri 

şi sunt impresionată de prezenţa acestui personaj desprins din cartea de poveşti, cel mai îndrăgit erou 

al copilăriei fiecăruia, care apare în fiecare iarnă, blând, iubitor, darnic şi bun, însoţit de colinde şi 

voie bună. 

Fiecare copil are trăirile lui şi cu această ocazie simte acea bucurie a recunoaşterii meritelor 

pe care le are, de ce nu, a greşelilor pe care le-a făcut. 

Moş Crăciun este ultimul strop de vraja al copilăriei. Această sfânta sărbătoare ne anunţa că e 

vremea bună tatii, a iertării, a veseliei, e acea perioadă din calendar care ne face să înţelegem că 

trebuie să ne deschidem inimile, să uităm de tot ce-a fost rău anul trecut. 

Când suna clopoţeii la fereastră, glasuri cristaline cânta colinde vechi şi ştiute, de la bunici 

învăţate şi cu mare grijă păstrate. 

Fie ca toţi copii lumii să aibă parte de un Crăciun luminos şi binecuvântat, fie că darurile lui 

moş Crăciun să vă aducă din plin bucurie. Iar noi, cei mari, cadre didactice şi părinţi să facem ca moş 

Crăciun să dăinuie cât va fi să fie neanul românesc. 

Să simţim această sărbătoare sfântă ca pe o dovadă a graiului nostru prin care am reuşit să transmitem 

zestrea noastră cea mai de preţ: colindele. 

 

„Când dulce colindele cad 

Simţim nevoia vie 

De-o casa, de un brad 

Şi de copilărie.” 

(A. Păunescu) 

 

 

Primiţi deci în casele dumneavoastră colindătorii şi preţuiţi duioasele lor colinde. 

La mulţi ani! 

 

 

 

Prof. Învăţător Georgeta Dăncescu 
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