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1. Grădiniţa - primii paşi în educaţia interculturală 

                  

 

                                                      Prof. înv. preşc. Amăzăroaie  Lăcrămioara 

                                               Liceul Tehnologic "Vasile Sav" Roman – Neamț 

 

 

Educaţia interculturală are în vedere dezvoltarea unei educaţii a tuturor, mici şi mari, pentru 

recunoaşterea diferenţelor existente în interiorul aceleeaşi comunităţi, societăţi.  

Educaţia interculturală este totodată un răspuns la provocările lumii contemporane şi la 

dinamicile sociale, culturale. În grădiniţă şi şcoală ea nu se confundă cu nici una dintre activităţile 

obligatorii sau obiectele de studiu, având strânse legături cu alte filozofii educaţionale precum 

educaţia antirasistă, educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru o cetăţenie democratică. 

,,Învăţătorul care practică o pedagogie interculturală va profita efectiv de prezenţa elevilor de 

origini diferite pentru a valoriza cultura lor de origine şi a-i sensibiliza, în acelaşi timp, pe ceilalţi la 

diversitatea culturală, dar va evita să impună o oarecare identificare, va evita stereotipurile, 

prezentarea culturilor în mod static.” (P. Dasen).  

În grădiniţă fiecare copil vine dintr-un mediu socio-cultural diferit de al celorlalţi copii, iar din 

perspectiva provocărilor multiculturalismului civic, trebuie pus accentul pe rolul educaţiei şi a 

dialogului intercultural, deoarece diversitatea culturală înseamnă bogăţie, iar această bogăţie merită 

şi trebuie păstrată. Copiii învaţă de timpuriu că sunt diferiţi, ceea ce nu înseamnă că unul este mai 

bun decât altul. Ei învaţă sub protecţia şi bunăvoinţa educatoarei să se respecte şi să se accepte, să 

fie buni şi generoşi, creativi, capabili să creeze relaţii pozitive.      Indiferent de etnie sau 

minoritatea din care face parte, copilul simte nevoia şi trebuie să fie iubit, respectat, valorizat, iar 

din această perspectivă se impune o atitudine deschisă, tolerantă, acceptare şi flexibilitate culturală 

din partea oricărui cadru din grădiniţă. 

 

Familiarizarea copiilor cu limba şi tradiţiile minorităţilor 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului tematic ,,NOI ŞI TERRA”, prin activităţile 

specifice zilei de 1 Iunie, dar şi prin convorbiri spontane la iniţiativa copiilor şi a educatoarei, copiii 

au înţeles că fiecare individ aparţine unui popor şi fiecare vorbeşte o limbă şi are obiceiuri diferite. 

Prin exemple concrete din realitatea imediată (foşti colegi de grupă sau unele rude plecate) le-am 

explicat că poţi fi român în România, dar şi în Italia, Spania, Grecia, după cum un copil care trăieşte 
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în România poate să fie polonez, lipovean, rrom, evreu etc. Indiferent de numele pe care îl poartă, 

de etnie, de minoritate, de culoarea pielii, pe copiii de vârstă preşcolară jocul şi atitudinea pozitivă a 

colegului, precum și nevoia de comunicare îl determină să fie bun coleg şi prieten. 

 

Cum am determinat copiii să ajungă la o cunoaştere a limbii şi obiceiurilor unor 

minorităţi? 

Modalităţi concrete:  

➢ am încurajat copiii să spună cuvinte în limba lor în diferite contexte (formule de salut, de 

politeţe, denumirea unor jucării, plante, obiecte); 

➢ recitarea unor poezii învăţate în familie;  

➢ organizarea de jocuri; 

➢  interpretarea unui cântecel pentru copii; 

➢ prezentarea şi folosirea costumului popular specific cu prilejul serbării ,,Pomului de iarnă”; 

➢ învăţarea unui dans polonez de către toate fetiţele din grupă şi prezentarea lui la serbarea de 

sfârşit de an; 

➢  învăţarea unui dans ţigănesc în cadrul opţionalului de dans şi participarea la Festivalul 

judeţean ,,Voinicelul”; 

Treptat copiii au învăţat să se accepte indiferent de culoarea pielii şi, mai mult, dincolo de 

aprecierile auzite în familie sau în diferite situaţii (la joacă, pe stradă etc.) că ţiganii sunt murdari, 

săraci şi răi. În urma constatării repetate a unor astfel de atitudini am organizat întâlniri cu părinţii, 

i-am provocat la dezbateri prin asigurarea unui cadru deschis, sincer, fiecare având posibilitatea să-

şi spună părerea proprie, dar să şi asculte alte opinii. Am folosit chestionare şi am purtat discuţii 

particulare, am avut dezbateri  pe teme ca: ,,Dacă eu eram rrom” , ,,Culoarea pielii contează?” 

,,Trăim în anul 2016”. Astfel de întâlniri s-au dovedit benefice deoarece parinţii au renunţat cu 

uşurinţă la unele formule clişeu auzite, la rândul lor, în copilărie şi utilizate în virtutea inerţiei, fără 

a se gândi la impactul produs în mintea copiilor lor, a unor formule de genul ,,dacă nu eşti 

cuminte…”, „dacă nu dormi…”, ,,dacă nu mănânci…” - ,,te dau la ţigani”. Îmbucurător este faptul 

că în ultima vreme televiziunea a adus în faţa telespectatorilor multe exemple pozitive prin prezenţa 

la emisiuni a unor personalităţi de etnie rromă: cântăreţi de jazz, pianişti, medici – persoane educate 

care au un cuvânt de spus în domeniul în care profesează şi care pot fi un exemplu pentru etnia 

rromă şi în acelaşi timp pentru noi toţi. 

Prin toate demersurile, acţiunile şi activitaţile desfăşurate la nivelul grupei şi al grădiniţei am 

umărit dezvoltarea unor atitudini şi comportamente atât la copiii preşcolari, cât şi în rândul 

părinţilor. 
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Atitudini şi comportamente:  

·         acceptarea colegilor indiferent de etnie; 

·         învăţarea unor cuvinte, expresii, ale altor naţionalităţi (formule de politeţe, de salut 

denumiri de plante si animale, s.a.); 

·         cunoaşterea unor cântece şi jocuri din folclorul copiilor; 

·         executarea unor paşi de dans; 

·         cunoaşterea costumelor populare specifice; 

·         cultivarea sentimentelor de prietenie şi respect; 

·         abandonarea expresiilor care pot fi jignitoare; 

·        trezirea interesului pentru a cunoaște mai mult din obiceiurile şi limba altor naționalităţi. 

,,Din aproape în aproape orice om poate deveni frate.” 

Iată o frumoasă definiţie pentru conceptul de interculturalitate. O definiţie pe cât de simplă, 

infinit mai mult încărcată de sensuri şi semnificaţii. Rămâne la latitudinea noastră, a educatorilor, 

cum dezvoltăm şi punem în practică această definiţie. Factorii educaţionali, şcoala în general, are 

rolul să-i ajute pe copii în a deveni persoane competente, generoase şi creative, capabile să dezvolte 

relaţii pozitive, capabile să-i entuziasmeze pe oameni şi să-i adune. Sufletul oricărui copil este plin 

de resurse, depinde de fiecare din noi cum şi cât vom reuşi să organizăm şi să valorificăm aceste 

resurse. 

  

 Bibliografie: 

  

1. Pierre Dasen, Educaţia interculturală: experienţe, politici, strategii, Iaşi, Ed. Polirom 1996 

pag.47 

2. Pachet educaţional - idei, resurse, metode şi activităţi pentru educaţia interculturală 

informală cu tineri și adulți, Institutul Intercultural Timișoara, cu sprijinul Direcției pentru 

Tineret a Consiliului Europei, 1998 pag. 23  
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2. Techniques used in reading  

 

           Prof. Apăvăloaei Elena 

                                        Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman - Neamț                      

 

 Readers can apply four reading techniques, as follows: scanning, skimming, intensive 

reading and  extensive reading, depending on the type of the text. However, there are texts, such as 

non-prose texts (printed-media texts) which mean that they should be  read differently. 

Scanning means reading a text quickly in order to find specific or relevant information. It is 

applied by the students when the teacher requires a specific piece of information, such as a date, 

name, formula, symbol, etc.  

Scanning can be used with newspapers and magazines, brochures, leaflets, newsletters, 

pamphlets or other technical or scientific materials. Students can scan schedules, graphs, tables, 

charts, maps, even telephone directories or bus schedules. These authentic materials are scanned in 

real life so it is very useful for the teachers of EFL classes to train the students to deal with them in 

the same way. That is why it is considered “survival English.”1  It involves looking for a piece of 

information and the students do not have to read every line. From this perspective, scanning means 

reading with a purpose. The teacher must select carefully the texts that include the specific 

information and ask the students to pay particular attention to the titles, keywords, tables of contents 

and even photographs, which may represent contextual clues in finding that information.   

             Skimming means reading quickly a text to get the general idea of a passage or of an entire 

text, not to have a detailed understanding of it. It is more complex than scanning as it requires the 

readers not just to locate information but to organize, remember and decide if that text is addressed 

to them or if it interests them or if a careful reading is worth covering. 

The students can be asked to skim a newspaper section or column or an article from a 

magazine, or a brochure, a leaflet, flyer or cartoon strip. They can discover what the article is about 

by reading its title, the introduction or the first paragraph, the first sentence of each of the following 

paragraphs, read the summary or last paragraphs or the headings or sub-headings. They can look at 

                                                             
1 Silberstein, S., Techniques and Resources in Teaching Reading, Oxford American Press, New York, 1994, 

p.19. 
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the pictures or read the phrases that are written in italics or in bolded letters. Skimming is best 

suitable with magazines and newspaper articles. 

Scanning and skimming make the 

students responsible for their own reading since 

they are guided by their teacher to feel in 

charge of it. After these two particular skills 

become habits, both reading comprehension 

and fluency will certainly improve. 

             Intensive reading is reading texts to 

extract information. In the classroom, “the text 

is examined by the students under the teacher’s 

supervision.”2 The students may be asked to 

read the text several times, depending on their 

level. The grammatical structures and the 

vocabulary repeat themselves and this 

facilitates the understanding of the meaning of 

the text. This way, the students become familiar 

with the text, which means that intensive reading leads to developing reading comprehension skills.   

The teacher can give the students copies of an article from a science magazine, for example 

and ask the students to identify the main ideas, make inferences, make a list of the events presented 

in the article, identify words that connect one idea to another, etc. Intensive reading is suitable for 

newspapers and magazines reading, though it can be practiced with shorted printed-media texts 

such as brochures and pamphlets.  

Intensive reading is an in-class activity which is very demanding for the teachers in the 

sense that they have to spend much time selecting texts and training the students to understand the 

logical arguments, the rhetorical pattern of the texts and the attitudes and purposes of their authors.  

Extensive reading is carried out by the students to achieve a general understanding of a text. 

It is aimed at building reader confidence and enjoyment, that is why it is mostlypracticed outside of 

the classroom. Christine Nuttall suggested the following “slogan”: “The  best way to improve your 

                                                             
 2 Bălan, R, Cehan, A.,  In-Service Distance Training Course for Teachers of English, Iași, Polirom, 2003, 

p.162. 
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knowledge of a foreign language is to go and live among the speakers. The next best way is to read 

extensively.”3 

Extensive reading means that the students read voluntarily. Some of them need guidance 

from the teacher who must chose texts on the topics that they would consider interesting and fun. 

The subject matter should also be suitable for their age level.  

Newspapers and magazines, which are related to the second language culture, can be 

suggested by the teacher but the students are those to decide what exactly to read from them. Some 

of the students may be interested only in a particulate subject –sports sections or fashion rubrics for 

example- other may enjoy just about everything that a magazine offers. Some of the students may 

be interested only in a particular subject –sports sections or fashion rubrics for example others may 

enjoy just about everything that a magazine offers.  

The texts selected for this type of reading have to be at the reading ability of the students or 

just a bit below it and they are at a lower level of complexity and difficulty than the materials 

chosen for the intensive reading. Extensive reading builds automatic recognition of the words and 

this promotes faster reading. That is why the reading is carried out without interruptions for the use 

of dictionary so the reader would not lose track of the story.  

Extensive reading is highly autonomous from the students’ perspective. If they are engaged 

in it, they will develop a reading habit, become more motivated to continue reading and improving 

overall language competence. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 3 Nuttall, Ch., Teaching Reading Skills in a Foreign Language (Second ed.), Heinemann English Language  
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3. Iubirea şi eternitatea în sonetele lui William Shakespeare şi Vasile 

Voiculescu – abordare comparativă 

                                                                                    Prof.    Dima Teodora Maria 

                                                            Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

 

Cuvântul şi poezia, iată două modalităţi sinonime ale omului de a-şi exprima într-o formă 

spirituală iubirea şi dorul, dorinţa de a transcende dincolo de realitatea cotidiană prin iubire. Din 

cele mai vechi timpuri, lirica erotică, deşi a îmbrăcat cele mai diverse forme artistice, a rămas în 

esenţă neschimbată, deoarece şi aspiraţiile omenirii în ceea ce priveşte iubirea şi eros nu au suferit 

modificări fundamentale. Prin sonet, doi creatori trăind la distanţă de câteva sute de ani, au găsit 

forma optimă de exprimare artistică. Sonetul, cu forma sa fixă, alcătuit din 14 versuri cu rimă 

îmbrățișată și două terțene cu rimă liberă, a devenit imaginea fidelă a sentimentelor celor mai 

intime, a fericirii şi deopotrivă a durerii, a geloziei sau admiraţiei, şi, nu în ultimul rând, al înălţării 

prin iubire dincolo de materia trecătoare şi integrarea în eternitate.  

  Sonetele lui William Shakespeare, publicate în 

1609, au fost scrise mai mult pentru a fi citite de 

apropiaţii scriitorului, decât pentru publicul larg. 

Cele 154 de sonete sunt o profundă şi curajoasă 

transpunere a iubirii, dragostei trupeşti, corelate cu 

ideea morţii şi timpului. Personajele sonetelor, 

Fair Youth (un tânăr chipeş), Rival Poet (un poet 

rival) şi Dark Lady (o femeie brunetă), sunt 

cuprinse într-un dramatic triunghi erotic extrem de 

bine conturat, viu şi real. Totuşi, nu se poate 

afirma dacă acestea sunt fictive sau autobiografice, 

ceea ce sporeşte valoarea lor ca document pur al 

unor trăiri interioare şi subiective puternice. Ele permit interpretări diferite, cum ar fi 

identitatea tânărului chipeş – subiectul unei iubiri platonice, dar şi carnale, sau fiul celui 

care se confesează: La început, femeie-ai fost creată; / Dar la sfârşit, Natura-ndrăgostită / Te-a 

vrut a Ei; şi-n mine-mperecheată/ Cu-a mea virtute-n tine-adăugită, / Ea te-a răpit femeilor; avere / 

Ce-a mea-i acum, furând a lor plăcere. (W. Shakespeare, Sonet XX); O, tare-ai vrea neschimbător 

să treci, / Prietene… dar trăitor în luturi, / Nu ţi-e îngăduit: te-nsoară deci, / Şi dăruieşte-ţi alte 
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începuturi. (…) / Când iarna cu furtuni nesăţioase / Izbeşte crunt în porţi. Vlăstaru-i scut / Şi casă 

veşniciei… Fiu, odată, / Să ai urmaşi ţi-e dat! Acum fii tată. (W. Shakespeare, Sonet XIII). 

 Dacă în sonetele lui Shakespeare persoana căreia i se dedică iubirea este relativ explicită şi 

reală, acestea devenind un fel de documentar al evoluţiei trăirilor interioare, în creaţiile lui Vasile 

Voiculescu, reunite postum în volumul Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare, în traduc  

ere imaginară de Vasile Voiculescu, perspectiva asupra iubirii este mult mai generalizantă, mai 

largă. Iubirea devine un simbol al perfecţiunii Eternităţii, femeia – un spirit al frumuseţii universale 

încrustat în materia trecătoare, dar şi aceasta îmbrăcată într-o frumuseţe aproape ideală: S-a străduit 

natura ca omul să nu-i scape;/ Iubirea îl urcase deasupra ei prea tare,/ Şi-a-nmormântat-o-n 

carne... Din fundul oarbei groape/ Eterna rădăcină spre ceruri dă lăstare./(…) La dulcea-ţi 

alchimie gunoiul se supune,/ Sub părul tău de soare, şi-albastrul ochi deschis/ Se prefăcu-n 

mireasmă spurcata stricăciune./ Tot ce fu somn şi beznă-i acum azur şi vis (…) (V. Voiculescu,  

Sonet CLXXX). Aşadar, natura, care reprezintă tot o creaţie a divinităţii, al cărei spirit dăinuie în ea, 

a încercat să limiteze omul la senzaţiile carnale, însă ,,albastrul ochi deschis”, semn al gândului şi al 

trăirii, a transformat materia brută în sentimente superioare. Sau, în Sonetul CXCVII, referirea la 

aspectul pur şi înălţător al iubirii este explicită: Nu-ţi cer deloc credinţa, mi-e de ajuns iubirea, / Ca 

sfântul trup, în orice fărâmă ea e-ntreagă / Cu-tine-odată-n braţe am strâns nemărginirea. Aceeaşi 

idee poate fi regăsită şi la Shakespeare: Eternă e iubirea mea, nu-i pasă / De adormirea pielii 

încreţite.../ Ea încă scrie-n pagina rămasă/ Din cartea vremilor, te-nvie, şi te / Descoperă cu-

acelaşi farmec sfânt / Chiar dacă ani te cheamă spre pământ... (W. Shakespeare, Sonetul CVIII). 

Prin iubire, omul reînvie către o nouă existenţă, 

remodelându-se interior: Iubirea ni-i sfinţită de 

marea-i înălţime, / Ne urcă la lumina eternelor 

dureri, / Acolo sus, păcatul n-ajunge nici ca gând, / Şi 

viţiul nu suie nici în închipuire. (V. Voiculescu, 

Sonetul CLXXII). 

Ideea că iubirea poate învinge moartea şi 

timpul devine un laitmotiv al sonetelor lui Vasile 

Voiculescu: Mereu cerşim vieţii ani mulţi, aşa-n 

neştire, / Ne răzvrătim, ne plângem de piericiunea 

noastră, / Şi încă nu-nţelegem că fără de iubire / Se 

veştejeşte Timpul în noi ca floarea-n glastră; / Rupt 

din eternitate, el vrea tărâm asemeni / Din care-
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altoiul şubred să-şi tragă sevă nouă; / Noi îl primim cu gheaţă şi-l răsădim în cremeni / Când 

Dragostea-i unica vecie dată nouă (Sonetul CLXXXIII). Motivul Timpului care distruge şi macină 

fiinţa umană, atât spiritual cât şi trupeşte, apare în poeziile celor doi creatori. Timpul este o instanţă 

supremă, iar la William Shakespeare este de neînvins. Urmarea sa inevitabilă este moartea, des 

invocată în sonetele shakespeariene. Germenele morţii sălăşluieşte în tot ceea ce ţine de atributele 

fizice ale omului, şi până la urmă ea va învinge şi îl va distruge: Când moartea-i peste tot, în lut, în 

ape, / În bronz, în piatră, mă întreb cum oare / Putea-va frumuseţea ta să-i scape, / Cu braţu-i slab, 

neştiutor, de floare? (W. Shakespeare, Sonet LXV). În schimb, în creaţia poetului român, acestea pot 

fi depăşite prin forţa Dragostei. Aşadar, în ciuda unor similitudini de expresie, tonalitate şi tematică, 

ce apar în sonetele acestor doi poeţi, semnificaţia unor laitmotive diferă. 

           Concepţia că, prin creaţie, a cărei formă perfectă este poezia, se poate trece peste Timp, 

natură, Soartă, moarte şi se poate conserva puritatea iubirii şi a fiinţei iubite străbate sonetele celor 

doi creatori. Arta încununează în mod suprem iubirea pură: Ţi-am supt adânc esenţa şi te-am golit 

de tine.../ Plec numai cu splendoarea şi frumuseţea ta; / Las ochii, falşi luceferi, şi iau privirea 

dragă, /(…) Cu tot ce-am strâns din tine curat, ca Prometeu, / Am să te-alcătui altfel, dar suflet îţi 

dau eu. (V. Voiculescu, Sonetul CCXXIX). Dar uneori arta poate fi mai prejos decât frumuseţea 

Muzei, personificare a iubitei: Culori de fum, o, Muza mea săracă, / Ai picurat în versul meu netot, 

/ Veşmânt modest, când el vorbea... să-i tacă / Splendorile, să nu orbesc de tot. / Iubite, de sunt mut, 

nu-mi face vină, / Oglinda doar îţi ştie chipul drag. / Pe lângă ea, umilă-i orice rimă, / Iar stihul 

meu, plictisitor, beteag. (W. Shakespeare, Sonet CIII). 

 Natura reprezintă şi ea un motiv comun al sonetelor, fiind sinonimă cu universul şi creaţia 

divină, cu spiritul ascuns în acestea: Nu ţi-a rămas o umbră de cuget să-ţi şoptească / Cum 

dragostea-mi, mai mare ca veşnica natură, / Ţi-a zămislit adâncul din nou, în zeci de feţe? (V. 

Voiculescu, Sonetul CLXXXVIII). Natura potenţează iubirea, ca în sonetele shakespeariene, atunci 

când acesta evidenţiază, prin descrierea anotimpurilor, fazele pasiunii, însă este doar un 

constituent descriptiv în opera lui Voiculescu. 

 Iubirea, în forma ei gravă, nu este unica temă a poetului englez. Referiri timide la unele 

dintre temele sonetelor lui Shakespeare (Sonetul LVI), cum ar fi răul social care nu are de-a 

face cu dragostea, se regăsesc şi în opera lui Vasile Voiculescu (Sonetul CLXXXV), însă 

acestea au un rol pur discursiv, tematica sonetelor rămânând aceeaşi: Dragostea, 

Eternitatea, Timpul, o triadă a simbolurilor, care devin coordonatele fundamentale ale 

sonetelor voiculesciene. 

 Trebuie subliniat meritul creaţiilor lui William Shakespeare, de a deschide calea 

poziei de dragoste moderne. Multe creaţii artistice ulterioare preiau teme din sonetele sale 
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sau fac referire la ele, dovadă a notorietăţii de care s-au bucurat în lumea întreagă, nu 

numai în cultura anglo-saxonă. Nu întâmplător, Vasile Voiculescu a simţit nevoia 

completării ideaticii şi simbolisticii lor, a nuanţării şi îmbogăţirii unor semnificaţii 

esenţiale, şi nu a realizat o simplă imitaţie poetică. Deşi adună ca într-un potir aceste 

embleme eterne, sub penelul lui, arama se transformă în aur, autobiograficul în trăire 

universal-umană, iar Dragostea şi Timpul devin Eternitate. 
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4. Set phrases- play upon words- proverbs (PUN) 

 

Prof. Lăzărescu George Emil  

Şcoală Gimnazială "Mihai Eminescu", Roman - Neamţ 

 

 "Read and study Shakespeare! He is 

really worth reading and studying", this is an old 

age invitation. We read: "De fapt îl învăţăm pe 

Shakespeare aşa cum învăţăm o limbă sau cum 

citim un pasaj dificil din greacă şi numai după un 

studiu îndelungat reuşim să dăm la o parte şi 

numai o parte, din nedumeririle pe care ni le-a pricinuit". 

 "Hamlet" este una dintre cele mai mari și mai fascinante dintre creațiile lui Shakespeare; este 

studiul unui geniu. În "Hamlet", Shakespeare a creat cel mai magnific personaj, și-a exprimat 

propria filozofie și gândire folosind arta sa maestră a limbajului, folosind cuvinte în această piesă 

care nu au fost egalate încă.  

 În bună tradiţie engleză, la modul general, şi în cea a epocii dramaturgiei elisabetane- "The 

Golden Age"- în special, al cărui corolar se poate socoti opera shakespereană, jocul de cuvinte 

(pun), prin prisma multitudinii de omofone şi omografe tipice limbii engleze, constituie, dacă nu 

parte integrantă, măcar bine înrudite cu expresiile consacrate şi, respectiv, proverbele. 

 Spre exemplificare, chiar la începutul capodoperei "Hamlet", personajul cu acelaşi nume îşi 

face introducerea, după un discurs extrem de bombastic şi de o lungime parcă nesfârşită al regelui 

recent înscăunat (prin mijloace samavolnice), prin folosirea foarte ingenioasă a două jocuri de 

cuvinte, demonstrând cele menţionate mai sus. 

 Jocul de cuvinte, bazat îndeosebi pe omonimie sau polisemie, constă în folosirea în mai 

multe sensuri a unui acelaşi cuvânt (adesea omofon) într- propoziţie: 

"Hamlet... I am too much i' sun." (Hamlet, I,2,67) 

"Sun" este, similtan, două valori: 

a. Soare ("prea mult stau în soare/lumină") 

b. Fiu ("prea sunt socotit fiu"- son) 

 A două replică a lui Hamlet este un alt joc de cuvinte: "... I am too much i' the sun". 

Omofonia cuvintelor "sun" (soare) şi "sun" (fiu) face că , sub aparenţă unei formulări măgulitoare, 

adresate regelui, Hamlet să-şi declare nemulţumirea de a fi, în chip nepotrivit, numit fiu; sau pe 



ISSN: 2559-219X                                                                                             Page 16 of 142 
 

aceea de a fi dezmoştenit (în sensul expresiei "too much în the sun", sub cerul liber- S. Johnson). 

Acesta este prea mult "fiul" tatălui ucis , mamei incestioase şi unchiului-tată, fiind în acelaşi timp şi 

"în bătaia soarelui", expresie care desemnează pe cineva într-o condiţie tristă. Acest nou joc de 

cuvinte accentuează şi mai mult singurătatea lui Hamlet; într-o măsură, replică rămâne spusă pro se, 

că şi prima, care fusese un aparte, pentru că ea este rostită cu certitudinea că nu va află răspuns, deci 

că nu se înscrie într-un proces al comunicării. 

 Hamlet , care este priceput mânuitor de vorbe, debutează printr-un joc de cuvinte "A ittle 

more than kin and less than kind". "Kin" şi "kind, înrudite că sonoritate, răspund la cele două 

cuvinte cu care îl interpelase regele: nepot şi fiu (J.D.W.)"  

Hamlet contestă proprietatea folosirii lor. Tot prin PUN. 
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5. Comunicarea interculturală.  

Obstacole. Metode şi tehnici de comunicare 

Prof. Neagu Suzana Beatrice  

Colegiul Tehnic "Danubiana", Roman – Neamț 

 

        Identitatea naţională, etnică, acceptată şi trăită autentic, este reperul de acceptare, asimilare şi 

respectare a culturii altor comunităţi. În condiţiile social-istorice de mobilitate demografică, 

convieţuirea naţionalităţilor este asigurată şi garantată de un climat socio-politic favorabil şi de 

mediul pluricultural. Coexistă, în mod obiectiv, spaţii culturale diferite, idei, concepţii, obiceiuri, 

tradiţii şi credinţe diferite. În aceste condiţii, numai dialogul intercultural creează suportul optim 

pentru buna convieţuire. În contextul interferenţei culturilor, dialogul intercultural creează 

deschideri de cunoaştere reciprocă a membrilor comunităţilor prin valorile proprii, de acceptare şi 

respectare a diferenţelor. 

 Şcoala, valorificând principii ca toleranţa, respectul reciproc, egalitatea, va putea pune în 

relief diferenţele culturale şi valorile spirituale ale elevilor, raportându-le la valorile generale ale 

comunităţii. Astfel, obiectivul unei educaţii interculturale ar putea constitui o tentativă de ieşire din 

culturo-centrism prin crearea unui spaţiu intermediar între două coduri culturale.  

 Intercultural înseamnă: 

-    recunoaşterea diversităţii de reprezentări, a referinţelor şi valorilor multiple; 

-    dialogul, schimbul şi interacţiunile dintre diferitele reprezentări şi referinţe; 

-    relaţia dinamică dintre elementele culturale sau culturi, privite în ansamblu. 

Raportările interculturale antrenează noi poziţionări faţă de realităţile culturale, determină 

extragerea de noi semnificaţii sau înzestrarea cu noi sensuri a aceloraşi simboluri culturale din 

perspectiva unor referinţe modificate.        

        O comunicare interculturală autentică presupune uneori părăsirea băncilor şcolii şi 

participarea efectivă la programe comunitare susţinute de organizaţii guvernamentale sau ONG-uri. 

Aceste demersuri facilitează transferul competenţelor interculturale dincolo de zidurile şcolii. 

Numai printr-o sinergie a resurselor şcolii, ale comunităţii şi ale organizaţiilor locale şi 

internaţionale, putem facilita construcţia la elevi a unei perspective de înţelegere a lumii şi a 

diversităţii culturale în acord cu valorile filozofiei umaniste. A abilita elevii în a aborda autonom, 

flexibil şi eficient realitatea interculturală contemporană, iată care este piatra de încercare a 

educaţiei interculturale. Cât priveşte educaţia interculturală în şcoala românească, ea se desfăşoară 

mai degrabă în registrul implicitului şi al naturalului, fiind expresia unei opţiuni ideologice, 
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filozofia pluralismului cultural, şi a uneia politice, integrarea în structurile comunitare 

transnaţionale. Deseori, se reduce la o pledoarie pentru acceptarea diversităţii, ce transpare din 

documentele şcolare şi din principiile reformei educaţionale, dar fără un suport acţional adecvat şi 

susţinut. Precaritatea statutului acestei dimensiuni curriculare derivă şi din poziţia marginală a 

educaţiei interculturale, reflectată în discipline opţionale sau facultative, depinzând de iniţiativa 

individuală a profesorului, insuficient abilitat.  

        Comunicarea nu se încheie o dată cu preluarea sau receptarea informaţiei. Orice informaţie 

exercită o influenţă efectivă asupra opiniilor, ideilor sau comportamentelor celor ce o receptează, 

determinând un anumit efect al comunicării. informaţie informaţie informaţie emiţător canal 

receptor efect Valoarea informativă reflectă dincolo de probabilitatea sau improbabilitatea 

rezultatului relevanţa socială a evenimentului. Ceea ce pentru cineva este important pentru altcineva 

poate fi neimportant, ceea ce pe cineva influenţează pe altcineva poate lăsa rece. Valoarea 

informaţiei este dată şi de cultura fiecăruia, atât ca individ cât şi ca grup.  

       Printre principalele categorii de obstacole întâlnite în comunicare se pot preciza următoarele: 

diferenţele de percepţie, lipsa de interes, emoţiile incontrolabile, personalitatea. 

- Diferenţele de percepţie Modul în care privim lumea este determinat cultural, fiind influenţat în 

mare măsură de experienţele noastre anterioare, precum şi de limba în care gândim. Astfel, 

persoane, grupuri, de diferite vârste, naţionalităţi, religii, ocupaţii, statusuri sociale, percep lucrurile 

şi situaţiile în mod diferit.  

- Lipsa de interes De multe ori este vorba, pur şi simplu, de lipsa de interes pentru mesajul transmis. 

În mod firesc, orice om este interesat mai mult de problemele proprii decât de alte altora sau de  ale 

instituţiei în care lucrează. 

- Emoţiile incontrolabile Emotivitatea necontrolată a interlocutorilor poate fi o barieră care să ducă 

la blocarea aproape totală a comunicării. Când emotivitatea este negativă, comunicarea poate fi 

înlocuită cu un conflict deschis. Dacă interlocutorul ne jigneşte sau ne umileşte, este bine să 

întrerupem comunicarea, altfel riscăm să răspundem “cu aceeaşi monedă”, ceea ce va duce la 

escaladarea conflictului. Dacă ea este evidentă la emiţător, receptorul va fi mai puţin interesat de o 

persoană care vorbeşte fără emoţie, considerând-o plictisitoare.  

- Personalitatea De multe ori, percepţia ne este afectată de personalitatea celui cu care comunicăm, 

şi invers : comportamentul nostru comunicaţional îl influenţează pe interlocutor. Dacă între cele 

două personalităţi există o inadvertenţă structurală, şansele unei comunicări eficiente scad 

considerabil.  

Metode şi tehnici de comunicare din perspectiva interculturală. În orice întâlnire dintre doi 

oameni are loc o negociere de sens, lucru care reprezintă însăşi esenţa faptului de a comunica: a 
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atinge un sens împărtăşit de ambele părţi. Această afirmaţie este valabilă în contextul intercultural 

pentru că adevărata comunicare presupune a ajunge la un acord, prin faptul că mesajul emis de către 

destinatar primeşte acelaşi sens în momentul receptării lui de către interlocutor. Specific 

comunicării interculturale este faptul ca protagoniştii ei nu au aceleaşi referinţe culturale sau nu 

utilizează aceeaşi limbă. Astfel, când acest proces de cunoaştere prin comunicare este îngreunat 

apar deseori disensiuni între grupurile de referinţă, ceea ce numim conflict. În viziunea multora 

acest lucru înseamnă existenţa agresivităţii. Cercetătorii contemporani tind să elimine aceasta 

prejudecată prin abordarea lui ca o ocazie. Într-adevăr conflictul poate fi o ocazie pentru ca în viitor 

relaţiile să fie benefice. Însă cum este posibil acest lucru? Prin utilizarea diverselor metode şi 

tehnici de comunicare. Orice comunicare interculturală poate fi situată pe un continuum între 

interpersonal şi intergrup în funcţie de gradul în care celălalt ni se pare a fi un străin. Scopul acestui 

tip de comunicare este acela de a-i arăta interlocutorului nostru ca deşi suntem diferiţi, toţi avem 

aceleaşi drepturi, baza pentru o comunicare deschisa fiind constituita din respect reciproc. Astfel 

asertivitatea adecvată constituie o metodă prin care îndeplinim scopul comunicării. Structura ei este 

următoarea: 1. formularea acţiunii 2. formularea răspunsului interlocutorului 3. formularea 

rezultatului preferat de interlocutor. Caracteristic acestei metode de comunicare este faptul că evită 

blamarea, aratând cum se simte persoana.( Eu simt…Ce aş vrea eu este să….). În prima etapă se 

face o descriere obiectivă a acţiunii sau a situaţiei. În etapa a doua se va face referire la răspunsul 

protagoniştilor comunicării ce poate fi sub formă de emoţie sau de impuls asupra căruia nu i se 

opune rezistenţă. Astfel tonalitatea răspunsului trebuie să evite orice fel de urmă de reproş fie el 

deschis sau implicit. Acuzarea interlocutorului de alta cultură provoacă defensivitate şi adversitate. 

Etapa a treia vizează rezultatul preferat de interlocutor.  Acesta trebuie să se simtă liber în alegerea 

lui.  
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6. Educaţia interculturală. Să învăţăm să trăim împreună cu ceilalţi... 

 

Prof. Onel Simona 

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

  

 Cultura reprezintă o structură complexă, o matrice de elemente, un pattern (complex de 

caracteristici cristalizate într-un anumit mod) care determină un specific aparte pe care un anumit 

grup (popor, naţiune, organizaţie, grup) le-au dobândit pe parcursul unui timp îndelungat şi care 

reflectă cunoştinţele, experienţele, credinţele, valorile, atitudinile, înţelesurile, regulile,  religia, 

noţiunile de timp şi spaţiu, concepţia despre lume, viaţă, univers; obiectele materiale şi 

manifestările simbolice: arta, literatura, muzica, dansul etc. 

Conceptul de intercultural pune accentul pe interacţiunea dintre grupurilepercepute ca 

distincte din societate, referindu-se mai degrabă la un proces dinamic de schimburi, de dialog, în 

care să se desfăşoare comunicarea. Caracterul intercultural al unui fapt este tocmai accentul pe 

relaţia reciprocă dintre elementele constitutive ale schimburilor. 

 Educaţia interculturală nu trebuie să se limiteze în mod exclusiv la transmiterea unor 

conţinuturi specifice în cadrul unei discipline particulare, consolidarea abordarii sale 

interdisciplinare este fundamentală; nu poate fi concepută doar pentru mediul şcolar, ci şi în 

legatură cu extraşcolarul (familie, grupuri sociale,  instituţii , comunitaţi , mass - media). Se 

remarcăşi o schimbare a rolului profesorului, care depaşeste funcţia de a comunica modele şi 

programe , acesta trebuind să acorde o mai mare atenţie spiritului de iniţiativăşi creativităţii, 

centrarea întregii acţiuni fiind pe elev. 

 Şcoala este principalul spaţiu al învăţării pluralității culturale prin preţuirea diversității, a 

notei distincte aduse de cultura fiecărui actor social participant. Şcoala trebuie să formeze 

deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, nu există valori superioare şi inferioare, ci există valori 

specifice care trebuie judecate. în şcoală este necesară ,,modelarea” orgoliului etnic al majorităţii şi 

întărirea încrederii în sine a minorității. 

 Mediul şcolar ajută apoi, după cei ,,7 ani de acasă”, să  se adapteze mai bine lumii, prin 

ştiinţă şi cunoaştere. Dezvoltarea capacităţilor mentale şi modalitatea de a le folosi eficient sunt 

contribuţiile majore ale şcolii, unde copilul găseşte tot ceea ce este necesar ,,construirii” unui om 

capabil de acţiune, cu o conştiinţă morală vie. 

 . 
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 Şcolile trebuie să primească toți copiii, fără nici o deosebire, privind condiţia lor fizică, 

intelectuală, socială, emoţională, lingvistică sau de orice altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu 

dizabilităţi sau care muncesc, copii aparţinând populaţiilor nomade sau copii ai străzii, în general, 

populației dezavantajate/marginalizate. 

 Educaţia trebuie să vizeze nevoile de învaţare ale tuturor copiilor, tinerilor, adulţilor, ale 

celor excluşi, urmărind astfel, dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului faţă 

de drepturile omului şi faţă de libertăţile sale fundamentale. Ea trebuie să ia în considerare ori să se 

fondeze pe diferenţă şi să se deschidă în faţa diverselor valori, o educaţie capabilă să răspundă 

nevoilor societăţii contemporane şi viitoare, caracterizată printr-o perfectă loialitate, respectul 

persoanei umane, toleranţă, simpatie, sociabilitate, generozitate şi spirit de întrajutorare. 

 Sarcina actuală a şcolii este formarea la elevi a unei conştiinte europene, prin cultivarea 

respectului şi solidarităţii faţă de cultura altor popoare. Valori–cheie precum: aspiraţia spre 

democraţie, respectul drepturilor omului, ale drepturilor copiilor, justiţia socială, toleranţa, pacea, 

echilibrul ecologic, tradiţiile culturale, etc. 

 Într-o lume marcată de conflicte,  readucerea în atenția tuturor, dar mai ales a copiilor, care 

reprezintă viitorul omenirii sub toate aspectele, dar mai ales ideologic, a sensului unor cuvinte 

precum: toleranţă, întelegere, indulgenţă, ş.a. poate reprezenta primul pas spre schimbare - 

schimbarea mentalităţii, a atitudinii faţă de anumiţi semeni, care, din colţul în care au fost împinşi 

de neînţelegere, prejudecăţi, ură, caută cu ochii umezi, o speranţă… 

“Dumnezeul tău este evreu, 

Mașina pe care o ai este japoneză, 

Pizza este italiană, 

iar couscous-ul este algerian. 

Democrația pe care o practici este grecească. 

Cafeaua ta este braziliană. 

Ceasul îți este elvețian. 

Cămașa este indiană. 

Radioul tău este coreean. 

Vacanțele tale sunt turcești, tunisiene sau marocane. 

Cifrele tale sunt arabe 

Scriitura îți este latină și..... 

....reproșezi vecinului tău că este străin!
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7. Dialogul dintre cultură şi religie 

 

Prof. Antoci Genoveva 

Prof. doc. Popa   Iuliana 

 Liceul Teoretic "Vasile Alecsandriʺ Săbăoani - Neamț 

 

„Omul modern este chemat să redescopere tezaurul său de imagini, pentru a se 

redescoperi pe sine, pentru a găsi căile de intrare în dialog cu alteritatea, pentru a putea să se 

integreze dialogului intercultural pe care-l presupune fenomenul redefinirii globale a identităţii” 

(Mircea Eliade) 

A defini cultura înseamnă a defini însăşi condiţia umană, în unitatea şi varietatea ei, în 

încercările nesfârşite de a crea, de a lăsa posterităţii valori inestimabile. Prin cultură, omul îşi 

depăşeşte mediul de existenţă şi dă sens vieţii sale. Nu există o definiţie standard a culturii. De 

fapt, cultura, spune Abraham Moles, se pretează la o “definiţie deschisă”, oricând susceptibilă de 

corecturi şi adăugiri. Conceptul de cultură poate fi definit folosindu-ne de o perspectivă 

interdisciplinară care ar putea descifra articulaţia diverselor sale aspecte şi implicaţiile socio-

umane. Numai printr-o privire de ansamblu în toate ramurile vieţii sociale şi în toate disciplinele 

educaţionale ne putem face o idee completă în legătură cu ceea ce reprezintă de fapt cultura. 

În acest sens, Edgar Morin afirmă că “omul este o fiinţă culturală prin natură pentru că este 

o fiinţă naturală prin cultură”. Deci, cultura este un fel de a doua natură a omului, o natură 

secundară, apărută prin îmbogăţirea naturii primordiale fără însă a vorbi de o ruptură radicală între 

cele două realităţi. Ele se combină permanent în fiinţa umană. Pentru om, cultura reprezintă 

mediul specific de existenţă. Ea delimitează un domeniu existenţial, caracterizat prin sinteza 

dintre obiectiv şi subiectiv, dintre real şi ideal. Cultura defineşte sintetic modul uman de existenţă 

şi este simbolul forţei creatoare a omului. Ea reprezintă un adevărat sistem de valori. 

Termenul de cultură a fost preluat de mai toate limbile moderne din limba latină, unde 

cuvântul cultură avea atât înţelesul de cultivare a pământului, cât şi pe cel de cultivare a spiritului. 

Se avea în vedere atât ideea de transformare a naturii exterioare omului, cât şi a facultăţilor 

naturale ale omului, pe care educaţia le poate transforma din potenţialităţi în realităţi. Cuvântul 

trece astfel în sfera largă a educaţiei care urmăreşte formarea spiritului şi a sufletului, instruirea şi 

modelarea personalităţii pe baza cunoştinţelor şi a experienţei personale.  

Pentru a percepe şi a înţelege mai bine teritoriul pe care cultura îl acoperă, trebuie să 

aruncăm o privire şi asupra implicaţiilor şi domeniului noţiunii de „civilizaţie”.  Acest lucru se 
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impune în special datorită spectrului larg cuprins de cele două domenii dar şi pentru 

întrepătrunderea sferelor pe care ele le domină.  

Civilizaţia satisface necesităţile materiale, ale trupului, pe când cultura satisface 

necesităţile spirituale, ale minţii, inimii, sufletului uman. Între cei doi poli trebuie căutată mereu o 

armonie, care să cuprindă omul în ansamblul său, şi să se evite orice formă de rivalitate, sau de 

impunere a uneia în detrimentul celeilalte. 

Noţiunile despre cultură şi interculturalitate porneşte de la om, ca fiinţă inteligentă, 

raţională şi capabilă de comunicare. Aceste note intrinseci ale fiinţei sale îl împing spre 

creativitatea de lucruri noi, idei şi valori care îl pun în legătură cu semenii săi, cu natura şi 

universul şi, mai presus de toate, cu Dumnezeu, de la care a venit şi spre care se îndreaptă. Ne 

putem întreba de unde vine această dominantă a naturii umane, creativitatea, inventivitatea? Cu 

siguranţă că şi din experienţă, din provocările şi impulsurile inteligenţei sau din cunoaşterea lumii 

în care omul trăieşte. 

Însă inteligenţa şi voinţa umană nu sunt doar un rod al contingenţei istorice şi culturale, ci, 

credem noi, sunt în primul rând un reflex al originii divine a omului, creat după chipul şi 

asemănarea lui Dumnezeu (Gen 1, 27), al unui Dumnezeu creator a toate. 

Comparat cu întreaga realitate, omul se dovedeşte imediat superior oricărei alte fiinţe, iar 

viaţa sa este superioară oricărei alte forme de viaţă existente. Ca şi capodoperă a creaţiei, omul 

poartă în sine puterea şi dorinţa de a crea noi valori care se completează cu altele deja existente, 

iar dinamica evoluţiei valorilor duce la apariţia unor alte valori cu caracter de sinteză ce 

caracterizează o anumită perioadă istorică, datorită originalităţii şi unicităţii lor. 

Omul este descoperitor şi creator în acelaşi timp de valori, care diferă în funcţie de 

persoană, de comunitatea în care trăieşte, ca şi de epoca istorică pe care o construieşte. În 

contingentul istoriei, ne întrebăm: ce valori perene a construit omul? 

Perenitatea valorilor este afirmată în baza unor principii universal valabile şi acceptate? 

Sunt întrebări importante pe care ni le vom pune şi la care vom încerca să dăm un răspuns. Sunt 

apoi valori contingente, ce depind de un anumit context istoric şi cultural. Sunt criterii şi metode 

de evaluare a valorilor valabile doar pentru o anumită categorie socială, economică, politică, 

religioasă sau, pur şi simplu, de vârstă. 

Valorile etice reprezintă nucleul oricărei morale naţionale şi determină apariţia unui câmp 

al drepturilor şi obligaţiilor reciproce în cadrul unor grupuri sociale, generând coduri de 

comportament specifice.  

Religia constituie o parte integrantă şi definitorie a culturii europene. Fără cunoştinţele 

oferite de aceasta nu putem înţelege istoria şi cultura acestui continent şi nu putem preţui 
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catedralele, mănăstirile, bisericile, operele de artă vizuală şi muzicală, în marea lor majoritate 

inspirate de credinţa religioasă. Nu este drept să ştergi, în numele laicităţii, secole de istorie şi 

cultură inspirate de credinţa religioasă. Nu putem mutila sufletul Europei ignorând capodoperele 

din arhitectură, pictură, sculptură, literatură sau muzică, pentru a susţine o pretinsă emancipare 

bazată pe vidul spiritual al secularizării. Nu putem înlocui niciodată valorile constante ale religiei 

cu modele efemere ale umanismului autosuficient şi antireligios. 

Valorile religioase sunt şi ele dintre cele mai vechi în ordinea apariţiei lor, raportarea la ele 

fiind esenţială pentru înţelegerea genezei valorilor morale, juridice şi politice. Manifestările 

religioase au comună şi definitorie valoarea sacrului. 

Iubirea faţă de aproapele, speranţa şi credinţa în mântuirea sufletului sunt cele trei valori 

ce ocupă un loc central în religia creştină. Viaţa spiritului, harul divin, capacitatea creatoare, 

inefabilul naturii umane, toate acestea sunt purtate într-un vas de lut (2 Cor 4, 7), iar pe parcursul 

istoriei prevalează elementul laic, uman, sau cel sacru, spiritual, într-o dialectică ce în trecut a 

favorizat creştinismul, iar în timpurile moderne şi contemporane favorizează lumea laică. 

Crearea de valori noi presupune întotdeauna depăşirea prezentului, intuirea sensului de 

dezvoltare a unor domenii ale vieţii sociale.  

Credința a inspirat pe oamenii din toate locurile și din toate timpurile pentru a trăi frumos, 

dar și pentru a crea obiecte de artă care transmit puterea spiritualității profund interiorizate. Arta 

creștină a fost pentru monahi și pentru locuitorii lumii, pentru preoți și pentru mireni, prilejul 

mărturisirii prin forme, linii, culoare și volum, a trăirilor cele mai adânci ale sufletului. Profund 

intimă, arta creștină este în același timp o mărturisire de o forță miraculoasă: ea străbate timpul și 

spațiul, sfărâmă prejudecăți și transformă conștiințe. 
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8. Diversitate  culturală 

                                                                      Prof. Bălăiţă Nuţa 

                                Şcoala Gimnazială, Com.Moldoveni – Neamț 

 

Pentru a înţelege diversitatea culturală şi modurile în care ea acţionează,  ar trebui să 

înţelegem mai întâi cultura. Ea este suma manifestărilor şi instituţiilor spirituale ale unui popor, ce 

este definit prin cultura sa, prin valorile sale. Valorile unui popor nu trebuie să fie tot timpul 

virtuase, însă ele îl  definesc şi îi conferă identitate.  

Astfel vedem că a avea o cultură este esenţial pentru orice popor, putem spune chiar vital, 

deoarece fără identitate acela nu mai e un popor,  ci  un grup oarecare de oameni. Identitatea 

întăreşte legăturile sociale între oameni, şi mai presus de atât le conferă  un scop. Prin cultură 

omul este educat în societate din primele momente ale vieţii sale : cum să ţină o furculiţa, cum să 

mănânce, cum să meargă, cum să vorbească (nu doar ce), toate acestea sunt transmise prin cultură, 

deşi noi credem ca sunt înăscute, de fapt sunt transferate şi cimentate în conştiinţa omului. 

Însă mai există un nivel de conştiinţă, şi anume una colectivă, iar la acest nivel putem 

vedea şi înţelege mai bine efectele culturii, deoarece această conştiinţă colectivă ne permite să 

simţim pulsul unei societăţi, să-i înţelegem mecanismele şi valorile comune. O persoană care are 

răbdarea să înţeleagă cultura unui popor, oraş, sat, poate să înţelegă mai bine oamenii cu care 

interacţionează, şi acest lucru se poate aplica şi cuiva care este iniţiat în acea cultură. 

Înţelegem rostul culturii, însă a te concentra pe propria cultură într-o era a globalizării şi 

internetului este foarte neînţelept. Nu ne putem izola ca  ţară, oraş, sat sau  individ. Omul prin 

natură sa este o fiinţă socială, este în natura sa, ba chiar este una  din nevoile sale fundamentale, 

de a comunica şi interacţiona într-o societate.  

  Culturile sunt multe şi diverse, dar sunt şi în continuă schimbare, fapt  datorat  

interacţiunilor din ce în ce mai frecvente dintre ele. Culturile se schimbă, atitudinele, valorile se 

schimbă, şi nu tot timpul în bine, uneori când avem de-a face cu o altă cultură, prima reacţie este 

de respingere şi de creare a unui climat de : „noi împortiva lor”. Însă acest lucru este complet 

greşit, deoarece culturile pot  fi diverse şi diferite în nenumărate feluri, având ceva în comun şi 

anume, scopul lor.  

Din acest motiv trebuie să promovăm şi să înţelegem diversitatea culturală, nu numai 

pentru a promova o mai bună înţelegere între oameni în general dar şi pentru a preveni anumite 

comportamente nocive cum ar fi rasismul sau xenofobia. Aceste pericole sunt reale şi apar de 

obiecei unde nu este promovată diversitatea culturală, unde nu se doreşte sau nu se încearcă 
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înţelegerea diferitelor culturi. Şi, având în vedere climatul european curent, se  poate  spune că 

este mai important acum, mai mult ca niciodată, să promovăm diversitatea culturală, nu doar 

pentru a evita dezvoltarea unor elemente nocive în comportamentul unui popor ci  şi pentru 

dezvoltarea personală a indivizilor deoarece aceasta aduce cu sine o flexibilitate şi adaptabilitate 

care ajută la întărirea legăturilor sociale imediate dar şi între străini. 

Important este  să realizăm că o cultură nu se dezvoltă doar prin sine însuşi, poate lua 

lucruri benefice din alte culturi şi să le încorporeze, să se adapteze şi astfel să îndure testul 

timpului.   Interculturalismul  implică înţelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii la care 

se adaugă respectul bazat pe o informare autentică şi pe construirea curiozităţii faţă de cultura 

etnică a celuilalt. Interculturalitatea este un proces ce se produce la intersecţia dintre culturi, 

nefiind un scop în sine, dar care poate deveni o finalitate atunci când sunt sesizate transformările 

nefireşti sau comportamentele nefaste la acest nivel de intersectare a culturilor. 

Diversitatea culturală nu mai  este un prejudiciu, ci o realitate care trebuie fructificată în 

mediul şcolar. Pluralitatea culturală pune nu numai problema apărării diferenţelor, ci a dialogului 

cultural, care recunoaşte că fiecare trebuie să contribuie la îmbogăţirea experienţei umane şi că 

fiecare dintre ele este un efort  de universalizare a unei experienţe particulare. Multiculturalitatea  

nu este adversarul universalismului european, ci o altă formă a lui.  

Educaţia interculturală constituie „o opţiune ideologică în societăţile democratice şi 

vizează pregătirea viitorilor cetăţeni în aşa fel încât ei să facă cea mai bună alegere şi să se 

orienteze în contextele multiplicării sistemelor de valori” Atât minorităţile cât şi majoritatea sunt 

puse în situaţia de a se adapta  la  mutaţia şi diversitatea culturală. În funcţie de multiple 

perspective de referinţă, toţi indivizii pot fi minoritari, racordându-se la subcoduri culturale 

oarecum diferite.  

Perspectiva interculturală de concepere a educaţiei conduce la evitarea conflictelor şi 

eradicarea violenţei. Încă de la vârsta preşcolară, copilul este sprijinit să-şi formeze deprinderea de 

a comunica, de a lua decizii în mod democratic în cadrul grupului, de a se implica în rezolvarea 

problemelor interpersonale.  Trebuie să se acorde o atenţie deosebită educării copiilor pentru a-şi 

stăpâni emoţiile primare şi  a evita altercaţiile, educării respectului de sine şi al altora, toleranţa 

faţă de opiniile diferite.Toleranţa  înseamnă cunoaşterea, recunoaşterea şi acceptarea modului de a 

fi al persoanelor şi grupurilor. Aceasta presupune alegerea deliberată de a nu interzice, a nu 

împiedica, a nu interveni în comportamentul unei persoane sau al unui grup chiar dacă noi 

dezaprobăm acea purtare şi avem şi cunoştinţe şi puterea de a interzice sau împiedica.  

Este cunoscut faptul că  toleranţa cere să acceptăm diferenţele individuale, oricât de diferite ar fi 

de valorile noastre, presupune să-i ascultăm pe cei care au opinii diferite şi să analizăm cu 
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obiectivitate argumentele acestora. Să nu considerăm că cei care au opinii diferite sunt duşmanii 

noştri, să ne susţinem propriile opinii cu argumente solide, să acceptăm că, uneori, opiniile noastre  

pot fi greşite, să acceptăm că, uneori, opiniile celorlalţi pot fi valoroase. Încă de mici, copiii 

trebuie învăţaţi să asculte povestea altui copil fără să emită judecăţi, să-şi prezinte propria  poveste  

nealterată şi fără frica de a fi judecat de ceilalţi. Pentru a fi evitate neînţelegerile, copiii vor fi 

sprijiniţi să adreseze întrebări, să compare propriile convingeri cu ale colegilor, să identifice 

similitudinile şi diferenţele între acestea. 

Educaţia interculturală vizează dezvoltarea unei educaţii pentru toţi în spiritul 

recunoaşterii deosebirilor ce există în sânul aceleiaşi societăţi.Orice valoare locală autentică 

trebuie păstrată de cei ce aspiră la apropierea de cultura mondială. Copiii trebuie învăţaţi de mici 

să evite tendinţele de dispreţ a unor culturi minoritare, deosebit de interesante pentru zestrea 

culturală a umanităţii.  

Cunoaşterea şi înţelegerea celuilalt este un proces progresiv şi complex. Primele contacte 

între oameni de culturi diferite sunt însoţite de sentimentul de insecuritate, de frică, de adversitate 

deschisă faţă de celălalt.Pentru cadrele didactice este esenţial să creeze relaţii pozitive în 

interacţiunea dintre semeni, să favorizeze dezvoltarea persoanei cât şi a relaţiilor constructive în 

grup, pentru a trăi sentimentul propriei identităţi. 

A învăţa de la alţii care sunt altfel decât tine nu înseamnă decât să înveţi ca om.Nu se 

poate vorbi de o cultura diferită decat cunoscând-o. Iar cel mai bun mod de a face aceasta este să 

cunoşti oamenii din această cultură, să împartăşeşti gândurile lor, trăirile, conflictele care ar putea 

să apară dintr-un motiv sau altul. Toleranţa şi capacitatea de detaşare de propriile idei şi valori 

sunt esenţiale în acest sens. De aceea este foarte greu să reuşeşti în acest domeniu dacă se porneşte 

de la idei preconcepute. Termeni ca majoritar, minoritar, nu trebuie să aibă un sens peiorativ, nu 

trebuie să fie o armă împotriva noastră, nu trebuie să aruncam unul asupra celuilalt povara 

identităţii, nu trebuie să fim  singuri, ci trebuie să fim împreună. 
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9.Educaţia interculturală, o provocare 

 

Prof. Chiriac Liliana 

Şcoala Gimnazială, Comuna Secuieni – Neamț 

 

,, Cunoscându-i pe alţii, mă cunosc  mai bine  şi pe mine”. 

 

 

Multiculturalitatea înseamnă înţelegerea, 

acceptarea şi recunoaşterea diferenţelor  dintre indivizi 

din culturi diferite care interacţionează unii cu alţii şi 

în ultima instanţă trăiesc în acelaşi spaţiu. În ceea ce 

priveşte Oradea e vorba în primul rând despre cultura 

română şi cea maghiară şi, la o altă dimensiune, de cea 

rromă, germană sau evreiască. Înseamnă diversitate, 

iar o diversitate bine trăită are efecte benefice prin 

faptul că ne expune. Ne expune altor culturi, altor 

mentalităţi, ne oferă reculul necesar faţă de cultura și 

identitatea noastră. În al doilea rând înseamnă 

maturitatea de a nu acţiona în detrimentul celuilalt 

conform reflexelor identitare, sau mai precis spus, a 

acelor reflexe identitare care ar atenta la libertăţile celuilalt de o altă cultură şi identitate decât a 

noastră. 

O definiţie atotcuprinzătoare asupra multiculturalităţii sau interculturalităţii ne oferă 

Micheline Ray: „Cine spune intercultural, spune în mod necesar, plecând de la sensul plenar al 

prefixului inter-: interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate obiectivă.” 

Importanţa prefixelor din noţiunile de multiculturalism, comunicare interculturală şi raporturi 

transnaţionale este analizată de Christian Giordano, care observă că ,,prefixele multi-, inter- şi 

trans- posedă între ele evidente afinităţi, dar şi subtile diferenţe de conotaţie” . Prefixul multi- 

accentuează diferenţa, chiar separarea dintre culturi, prefixul inter- presupune că întâlnirea dintre 

culturi este mai dinamică, indivizii au capacitatea de a defini, de a plasa şi negocia propria 

apartenenţă şi propria identitate culturală. Prefixul trans- indică capacitatea personală sau 

colectivă de a transcede graniţele culturale şi frontierele naţionale şi de a trece de la o apartenenţă 

şi de la o identitate la alta cu uşurinţă. 
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Educaţia interculturală constituie o opţiune ideologică în societăţile democratice şi 

vizează  viitorii  cetăţeni să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextul schimbărilor 

intervenite în sistemele de valori. Ea trebuie să devină o constantă a pregătirii cadrelor didactice şi 

să-şi pună amprenta asupra programelor şcolare şi materiilor de învăţământ, asupra priorităţilor 

educative, asupra criteriilor de evaluare a competenţelor şi comportamentelor, asupra relaţiilor cu 

părinţii şi comunitatea, permiţând formarea  comportamentelor creative în comunicare, cooperare 

şi încredere în cadrul  grupului; respect reciproc, toleranţa faţă de opinii diferite. 

Delimitări conceptuale 

EDUCAŢIE - Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării 

însuşirilor intelectuale, morale şi fizice a copiilor în special; 

INTER - element de compunere cu sensul ,,între’’ 

CULTURAL - privitor la cultură, la totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de societatea 

omenească de-a lungul istoriei, totalitatea cunoştinţelor pe care le are cineva. 

 Educaţia interculturală este cea care susţine integrarea socială a grupurilor minoritare în 

mod „paşnic” fără ca acestea să fie nevoite să renunţe la propria identitate. În cadrul culturilor 

mozaicate de astăzi trebuie să acceptăm ideea că orice grup socio-cultural poate contribui la 

îmbogăţirea vieţii comunitare prin schimbul de elemente identitare, prin dialog şi implicare a 

tuturor membrilor comunităţii multiculturale. 

 Educaţia interculturală îşi propune să pregătească indivizii şi societăţile pentru o mai 

atentă deschidere spre dimensiunea culturală a existenţei lor. În condiţiile sporirii contactelor, 

interacţiunilor posibile, se pot decela două mari seturi de obiective ale şcolii interculturale: - 

păstrarea şi apărarea diversitati culturale a populaţiei scolare. Scoala, ca instanţă de transmitere a 

valorilor, se va centra pe pluralitatea culturilor pe care mediul multicultural îl presupune. Trebuie 

evitată instituirea primatului unei culturi asupra alteia. Acest obiectiv presupune două aspecte: pe 

de o parte, vizează adaptarea educatului la mediul propriu, al regiunii, oraşului, culturii sale 

particulare, cu toate trăsăturile, iar pe de altă parte, acest tip de şcoală îi propune să asigure 

adaptarea educatului la mediu în condiţiile coexistenţei mai multor grupuri culturale. Se cer a fi 

vizate atât culturile familiale, cât şi cele înconjurătoare, ambientale. Trebuie vegheat ca şcoala să 

nu defavorizeze o cultură sau alta în numele unor relativisme explicite. 

Educaţia interculturală trebuie să ţină cont de diferitele stiluri de viaţă, să se adapteze la 

nevoile şi interesele fiecăruia dar să şi fie elaborată şi configurată pe principiul participării egale a 

tuturor celor implicaţi în procesul educativ. În acest scop, trebuie să existe spaţii în care imigranţii 

şi oamenii cu diferite culturi să aibă posibilitatea de a se implica. 
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Egalitatea diferenţelor trebuie să fie baza educaţiei interculturale. Pentru a acorda 

oportunităţi şi posibilităţi egale tuturor culturilor, pentru dezvoltarea fiecărei culturi şi identităţi 

educaţia interculturală trebuie să respecte diferenţele şi să promoveze egalitatea. Acest lucru 

contribuie la depăşirea inegalităţilor sociale. 

Programa trebuie să conţină o abordare interculturală, bazată pe valori ca solidaritatea, 

egalitatea şi respectul faţă de diversitate. Din acest punct de vedere, educatia interculturală trebuie 

să constituie baza luptei împotriva rasismului. 

Educaţia interculturală promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere 

firească a raportului ,,eu-celălalt” şi a noţiunii de străin, recunoaşterea şi respectarea diferenţelor 

culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni şi nu prin aplicarea 

polarităţii superior-inferior. De asemenea presupune promovarea unor politici şcolare care să 

permită egalizarea şanselor în educaţie şi a unor strategii de valorificare a diferenţelor culturale 

pentru a le transforma în resurse pedagogice. 

 Şcoala este principalul spaţiu al învăţării pluralităţii culturale prin preţuirea diversităţii, a 

notei distincte aduse de cultura fiecărui actor social participant. Ea trebuie să formeze deprinderea 

preţuirii valorilor pluriculturale, nu există valori superioare şi inferioare, ci există valori specifice 

care trebuie judecate. În şcoală este necesară ,,modelarea” orgoliului etnic al majorităţii şi 

întărirea încrederii în sine a minorităţii. 

 Educaţia interculturală nu trebuie să se limiteze în mod exclusiv la transmiterea unor 

conţinuturi specifice în cadrul unei discipline particulare, consolidarea abordării sale 

interdisciplinare este fundamentală; nu poate fi concepută doar pentru mediul şcolar, ci şi în 

legătură cu extraşcolarul (familie, grupuri sociale, instituţii, comunităţi, mass-media). Se remarcă 

şi o schimbare a rolului profesorului, care depăşeşte funcţia de a comunica modele şi programe, 

acesta trebuind să acorde o mai mare atenţie spiritului de iniţiativă şi creativităţii, centrarea 

întregii acţiuni fiind pe elev. 

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul şi 

inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască 

împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poată 

deveni cetăţeni activi. 

Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt 

garanţii acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte 

şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. Suntem diferiţi, dar 

nu înseamnă că unul este mai bun decât celălalt, cu toţii avem un potenţial valoric egal. Toţi avem 

o cultură asemănătoare dar în acelaşi timp şi culturi diferite. Acestea ţin de religiile noastre, de 
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grupul nostru etnic, de valorile politice, sociale, de familiile noastre. Unica posibilitate ca oamenii 

să devină solidari este recunoaşterea şi estimarea acestor diferenţe şi similitudini. 

Pentru cadrele didactice este esenţial să creeze relaţii pozitive în interacţiunea dintre 

semeni, să favorizeze dezvoltarea persoanei cât şi a relaţiilor constructive în grup, pentru a trăi 

sentimentul propriei identităţi.Venind din culturi diferite avem şansa să ne integrăm într-o 

societate diferită, multiculturală, care favorizează sentimentul de a fi în realitatea cotidiană, o 

individualitate care nu seamănă cu nimeni şi nimic. Didactica contemporană promovează 

concepte şi atitudini educaţionale noi, menite să determine forme variate de comunicare, 

cooperare şi colaborare în sprijinul copiilor. Parteneriatul educaţional este un astfel de concept 

care devine tot mai prezent în relaţiile de colaborare ce se stabilesc între unităţi de învăţământ, 

între acestea şi diferite segmente ale societăţii. Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat 

reprezintă o provocare pentru educatorul de astăzi, necesitând multă creativitate în concepere, 

dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. Experienţa 

de zi cu zi mă determină să afirm că nouă, cadrelor didactice, ne revine un rol deosebit de 

important în crearea unei atmosfere prietenoase, plină de respect între copii şi între părinţi, pentru 

a se evita unele neînţelegeri sau conflicte interrasiale. Este imperios necesară toleranţa, indiferent 

din ce familie provin copiii clasei din punct de vedere etnic, religios, social,etc. În activitatea mea 

m-am confruntat cu situaţii când au venit copii din medii total diferite: familii foarte sărace, 

familii de religii diferite, copii din medii profesional diferite, cu culturi diferite sau de etnii 

diferite, situaţie în care obiectivul meu principal a fost acela de a-i determina pe aceşti copii să nu 

simtă sau să simtă cât mai puţin felul provenienţei lor, ferindu-i de fenomenul frustrării care ar 

putea avea repercursiuni asupra personalităţii în formare a copilului mic. 

Ce nu este educaţia interculturală? 

    - nu este o educaţie compensatorie pentru străini sau grupuri minoritare. Nu copiii care aparţin 

acestor grupuri sunt cei care au probleme, ci instituţia şcolară are dificultăţi de adaptare la 

diversitatea culturală.  

    - nu este o nouă disciplină şcolară sau o extensie a programelor destinată                ,,predării 

culturilor”, ci îşi propune să formeze atitudini pozitive şi active faţă de   alte culturi, posibilă sursă 

de îmbogăţire şi de trăire a unor experienţe noi. 

    - nu se confundă cu orele de limba şi cultura de origine specifice grupurilor minoritare. 

Diferenţele dintre copii, culturi, stiluri de viaţă şi de învăţare, dintre componente, sunt 

fireşti, pozitive. De aceea ei nu trebuie forţaţi să devină copii ale unui model predefinit. 

Interculturalitatea este o componentă a realităţii zilnice din şcoală. Tot modul de învăţare 

este organizat din perspectivă interculturală, permiţând învăţarea prin colaborare, comunicare şi 
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nicidecum de marginalizare a unor copii. Deschiderea spaţiului şcolii către comunitate şi 

specificul ei, organizarea unor întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural dar nu în 

detrimentul majorităţii, urmăreşte realizarea obiectivelor de egalizare a şanselor în educaţie. 

Este de preferat să răspundem prompt întrebărilor copiilor, dacă ocolim răspunsurile, 

aceştia vor deduce că ceva nu este bine în ceea ce priveşte întrebarea sau persoana la care se referă 

aceasta. Răspunsurile să fie simple, legate de experienţa copiilor şi nivelul lor de cunoaştere. 

Diferenţele trebuie introduse prin asemănări: toţi oamenii râd, plâng, se bucură, numai că există 

maniere diferite de manifestare. 

 Un exerciţiu simplu ce se poate face la clasă este următorul: 

- copiii sunt rugaţi să răspundă la întrebarea ,,Cine sunt eu?” 

- după examinarea răspunsurilor sigurat vom găsi indicaţii care să permită să ne situăm din punct 

de vedere social: de pildă, numele si vârsta, sexul, originea etnică şi limba maternă, diferitele 

roluri sociale. S-ar putea, de asemenea, să întâlnim detalii referitoare la aspecte mai personale ale 

individualităţii, precum trăsături de caracter, valori, convingeri ideologice, credinţe religioase, 

interese intelectuale, gusturi artistice, preferinţe în materie de sport etc.  

 Acest exerciţiu simplu pune în evidenţă multiplele forme sub care se poate descoperi 

identitatea. Reies, în acelaşi timp, relaţiile de interdependenţă care fac ca indivizii să fie, 

concomitent, atât de asemănători şi atât de unici şi diferiţi. 

Învăţarea simultană a măcar două limbi străine, difuziunea simbolurilor general-umane, 

accentuarea valorilor care mai degrabă unesc oamenii decât îi divizează, participarea tineretului la 

gestionarea comunităţii şcolare, integrarea şcolilor în relaţii de înfrăţire la nivel european sunt alte 

mijloace de sporire a valenţelor culturale ale activităţilor educative. 

Educaţia interculturală şi noul curriculum educaţional 

Pentru a obţine o cât mai mare reprezentare şi eficienţă a activităţilor inter-culturale în 

şcoală se recomandă o strategie care să urmărească structura noului curriculum naţional, pe cele 

trei dimensiuni:  

• Curriculum nucleu 

• Curriculum la decizia şcolii 

• Activităţile extracurriculare 

Fiind un domeniu nou, este greu a stabili locul educaţiei interculturale în curriculum 

oficial, motiv pentru care se acordă o atenţie mai mare activităţilor extracurriculare ale căror 

obiective şi probe de evaluare pot fi direcţionate către sentimente, atitudini, lucruri mai puţin 

palpabile. Avantajul activităţilor extracurriculare, care se apropie mai mult de educaţia 
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interculturală  informală, este că oferă un cadru flexibil, propice pentru apropiere şi 

intercunoaştere. 

Educaţia interculturală la nivelul curriculum-ului la decizia şcolii are în vedere 

propunerea unor discipline opţionale care să promoveze valorile interculturale sau extinderea unor 

teme din curriculum-ul nucleu care permit tratări din perspectivă interculturală. Exemplific: ,,Cum 

comunicăm ca să nu ne mai certăm”, ,,Tradiţii şi obiceiuri locale”, ,,Colegii mei - prietenii mei”, 

,,Jocuri de copii”, ,,Dansuri tradiţionale”(activităţi opţionale). 

Educaţia interculturală la nivelul curriculum-ului nucleu urmăeşte identificarea unor 

programe de trunchi comun, obiective şi conţinuturi care să promoveze interculturalitatea, 

interdisciplinaritatea, strategii didactice de învăţare prin cooperare, etc. 

Nu este de neglijat grupa de copii, ca resursă în procesul didactic, a cărei diversităţi culturale 

trebuie valorificată. 

,,Educatorul care practică   o pedagogie  interculturală va profita efectiv de prezenţa 

copiilor de origini diferite pentru a (re)valoriza cultura  lor de origine şi de a-i sensibiliza, în 

acelaşi timp, pe ceilalţi la diversitatea culturală, dar va evita să impună o oarecare identificare, 

va evita stereotipiile, prezentarea culturilor în mod static.”                                                          (P. 

Dasen şi alţii )              
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10. Strategii  de  promovare  a  interdisciplinarității 

 

Prof. Donici  Daniela 

Școala Gimnazială, Comuna Moldoveni - Neamț 

 

Promovarea  interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al progresului  

cunoaşterii. În lucrarea „Programe de învăţământ şi educaţie permanentă” autorul L.D. Hainault 

aprecia că: „Se acordă mai multă importanţă omului care merge decât drumului pe care îl 

urmează. Astăzi disciplinele sunt invadate de un gigantism care le înăbuşă, le abate de la rolul lor 

simplificator şi le închide în impasul hiperspecializării. Inconveniențele tot mai evidente ale 

compartimentării, necesitatea din ce în ce mai manifestă a unor perspective globale şi contestarea 

unui devotament faţă de obiect care face ca omul să fie uitat, au dus treptat la conceperea şi la 

promovarea a ceea ce s-a numit interdisciplinaritate”.  

 Problema interdisciplinarităţii a preocupat filosofii şi pedagogii încă din cele mai vechi 

timpuri: sofiştii greci, Plinius, Comenius şi Leibnitz, iar la noi Spiru Haret, Iosif Gabrea, G. 

Găvănescu şi, dintre numeroşii pedagogici ai perioadei contemporane amintim pe G. Văideanu. În 

opinia acestuia, intredisciplinaritatea „impică un anumit grad de integrare între diferitele domenii 

ale cunoaşterii şi între diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de 

ordin conceptual şi metodologic”. 

Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se 

realizează în principal respectând logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii 

didactice şi-l ajută pe elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o gândire 

integratoare.          

 Interdisciplinaritatea se impune ca o exigenţă a lumii contemporane supusă schimbărilor, 

acumulărilor cognitive în diferite domenii ale cunoaşterii. 

În perioada contemporană reforma conţinuturilor învăţământului românesc a creat cadrul 

unor transformări la nivelul curriculumului, între care se distinge perspectiva interdisciplinară. 

Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni 

care să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul. Un 

învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu 

asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai 

uşor scopurile de mijloace. 
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 Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nicio disciplină de învăţământ nu 

constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. 

Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer 

cu grade diferite de implicare sau finalizare.Ea  apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare 

de cunoaştere, care a pus graniţe artificiale între diferite domenii ale ei.  

Argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine 

integrată a lucrurilor care sunt analizate separat. Predarea interdisciplinară pune accent simultan 

pe aspectele multiple ale dezvoltăii copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. 

Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative 

necesare elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a 

treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă. 

În mod tradiţional, conţinutul disciplinelorşcolare a fost conceput cu o accentuată 

independenţă a unor discipline faţă de altele, adică fiecare disciplină de învăţământ să fie de sine 

stătătoare. Astfel, cunoştinţele pe care elevii le acumulează, reprezintă cel mai adesea un 

ansamblu de elemente izolate, ducând la o cunoaştere statică a lumii. Aceste  aspecte sunt în 

contradicţie cu varietatea mare a legăturilor şi interacţiunilor dintre fenomene şi cu caracterul 

dinamic al acestora. 

Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în  acelaşi timp formarea elevilor pentru 

a fi apţi să realizeze abordări de acest fel, necesită apelul la modalităţi de lucru care prilejuiesc 

exersarea principalelor procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoaşterea multiplelor şi 

variatelor interdependenţe dintre fenomenele lumii reale. 

Predarea – învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecţii, care 

activează pe elevi, le stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea procesului instructiv – 

educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă. 

 Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, obiectivelor, dar se 

creează şi un mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să-şi dea frâu liber 

sentimentelor, să lucreze în echipă sau individual. 

Interdisciplinaritatea este „o formă de cooperare între discipline diferite cu privire la o 

problematică, a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare 

prudentă a mai multor puncte de vedere.” (Cucoş Constantin„Pedagogie”).  

 Interdisciplinaritatea implică stabilirea şi folosirea unor conexiuni între limbaje explicative 

sau operaţii, cu scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de învăţământ, clasice. 

 Predarea şi învăţarea unei discipline au dezavantajul că folosesc perceperea secvenţială şi 

insulară a realităţii unice făcând-o artificială. Din acest motiv este necesară realizarea unor 
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conexiuni, între anumite discipline şcolare pentru o percepere unitară şi coerentă a fenomenologiei 

existenţiale.  

 În învăţământul preuniversitar, (conform lui Văideanu, 1988) se pot identifica trei direcţii 

ale interdisciplinarităţii : 

- la nivel de autori de planuri, programe, manuale şcolare, teste sau fişe de evaluare; 

- puncte de intrarea ccesibile profesorilor în cadrul proceselor de predare – evaluare (în acest caz 

programele rămân neschimbate); 

- prin intermediul activităţilor nonformale sau extraşcolare. 

Avantajele interdisciplinarităţii sunt: 

- permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte, procese, fenomene care vor fi 

aprofundate în anii următori ai şcolarităţii; 

- clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline; 

- creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare; 

- permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii; 

- constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de cunoştinţe 

şi volumul de învăţare. 

Între aceste activităţi, un loc aparte îl ocupă jocul didactic. Jocul didactic interdisciplinar 

este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din domenii de cunoaştere diverse, într-o 

structură unitară, axată pe învăţare. El imprimă activităţii didactice un caracter dinamic şi 

atrăgător, induce o stare de bucurie şi de destindere care previne monotonia şi oboseala şi fortifică 

energiile intelectuale şi fizice ale elevilor. Jocurile didactice  permit o abordarea interdisciplinară 

şi pot fi cu succes integrate la clasă în categoria metodelor active de predare-învăţare ca şi jocurile 

de rol. Ele se bazează pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, fenomene etc., iar, prin 

practicarea lor, elevii devin actori ai vieţii sociale pentru care se pregătesc. Punând elevii să 

relaţioneze între ei, jocul de rol îi activizează din punct de vedere cognitiv, afectiv şi motric-

emoţional, iar interacţiunile dintre participanţi dezvoltă autocontrolul eficient al conduitelor, 

comportamentelor şi achiziţiilor. Jocul de rol evidenţiază modul corect sau incorect de comportare 

în anumite situaţii şi reprezintă o metodă eficientă de formare rapidă şi corectă a convingerilor, 

atitudinilor şi comportamentelor. Pe lângă obiectivele cognitive specifice unor activităţi, jocul de 

rol contribuie la realizarea unor obiective atitudinal-valorice. Astfel, jocul de rol facilitează 

socializarea elevilor, îi familiarizează cu modul de gândire, trăire şi acţiune, specific anumitor 

status-uri profesionale, culturale, ştiinţifice, le dezvoltă capacitatea de a rezolva situaţii 

problematice dificile, capacitatea empaticăşi de înţelegere a opiniilor, trăirilor şi aspiraţiilor celor 

din jur.  
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Consider că proiectarea şi implementarea activităţilor de tip interdisciplinar duce într-

adevăr la creşterea eficienţei activităţii didactice şi a gradului de implicare a tuturor elevilor în 

actul propriei învăţări, iar acest lucru se datorează în mare parte atât capacităţilor intelectuale ale 

elevilor, cât şi însuşirii corecte a metodelor diverse de predare a cunoştințelor. 

 

 

Bibliografie: 

1. Bocoș M. și Chiș V., Abordarea integrată a conținuturilor curriculare, particularizări pentru 

învățământul primar, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012; 

2. Cucoș Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2014; 

3. Ionescu  M. și Radu  I., Didactica modernă, Editura Dacia,Cluj-Napoca, 2001; 

4. Pălăşan, T., Crocnan D. O., Huţanu E., (2003), Interdisciplinaritatea şi integrare – o nouă 

abordare a ştiinţelor în învăţământul preuniversitar, în Revista: Formarea continuă a C.N.F.P. 

din învăţământul preuniversitar, Bucureşti, 2003; 

5. Văideanu  G., Educaţia la frontiera dintre milenii, E.D.P., Bucureşti, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN: 2559-219X                                                                                             Page 38 of 142 
 

11. The discourse, a useful tool in efl classes 

 

Profesor: Dumea Antonela  

 Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

 

 

"Every discourse, even a poetic or oracular sentence, carries with it a system of rules for 

producing analogous things and thus an outline of methodology." 

 Jacques Derrida 

 A Latin-rooted term, discourse has had many meanings in many contexts. Scientifically, it 

refers to speech or a piece of writing which deals with a certain subject. It is also explained as a 

presentation of language while giving collateral information in a particular area.  The discourse 

started to be used in and by various disciplines in the 1950s. In spite of the wide variety of 

discourses, each of them focalizes one aspect of discourse, any  discourse has a message, meant to 

be communicated in a specific context using a specific language. 

 Whoever tries to analyse the discourse has to keep in mind the factors involved which are 

the organisational and the interactive ones. Broadly, a discourse falls into four categories which 

are the description, narration, exposition and argument.  

 The communicative function of messages, the background knowledge, either specific or 

general, the framing of the  interactive acts as well as to render an explanation on the contextual 

expectations, the knowledge of how information which should be organized  in order to convey 

coherence, all these are aspects to be taken into consideration when we decide to use them in 

class. The role of discourse is hard to ignore in our daily intellectual pursuits, for it provides a 

basis to conduct a comparative analysis and frame our perceptions about different things. This 

could be a further reason in favour of using discourse during the EFL classes. The following 

examples of discourses are attempts to render the descriptive category of the advertisements and 

the coherence of the mesage for the audience. 

 Despite the numerous types of discourse, in this paper, I will deal with only one example 

for each of the chosen discourses and I will try to explain the author's choice of persuading the 

audience. I have chosen the ones which could be more appealing to the students and the easiest to 

talk about in class.  

 

1. The visual discourse. 
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 Its organization addresses the principles of discourse organization like unity, coherence, 

emphasis. Its forms of representation are drawing, printed  illustrations, painting, photography, 

television, magazines, computer graphics and sculpture.  

 

 

 

 

 

                                Painting                                                  Drawing  

2. The advertising discourse  

 A visual discourse - closely related to a social community, the advertising discourse needs 

to be defined from a sociological point of view, as the manifestation of power relations which are 

circumscribed within the message of the sender’s action and ideology. In any advertising 

discourse, its producers use power relations in order  to persuade and manipulate the receiver in 

different ways. The advertising discourse is shaped  as to take into consideration the components 

of people’s varying lifestyles and then trying to manufacture the appropriate brand images for the 

products they are trying to sell.  In any advertisement, language plays a crucial role, but not the 

only one. It is also important to examine the context of communication: who is communicating 

with whom and why, in what kind of society and situation, through what  medium, how different 

types and acts  of communication evolved and their relationship to each other. Apart from the 

language, the receiver's self-identity is being directly involved in the advertising. Ads tend to 

profit from the fact that each of us constructs himself as an object for circulation, donning a self-

style which hopefully will possess a symbolic appeal of advantage in the competitive economy of 

signs and desire. Advertising for services contributes to the pictures and maps people have of the 

social world and our place within it. Accordingly, it can be said that the style used in 

advertisements is a direct result of the style according to which people live their lives. Advertising 

style is not only connected to language, but to all the means which are used in order to create an 

ad . 

The following examples of advertisements are meant to encourage people to read more books. 

a. When a child doesn’t read, imagination disappears.’     

 

 The image in the ad sends us to the tale of Charles Perrault ‘Cinderella’, which, generally 

speaking symbolizes the unjust oppresion. The mood created by the image is depressive because 
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of the girl who seems withered, sad, and pale despite the elegant dress and 

the white silky gloves. The contextual place is important as she is leaning 

against a perfusion hanger in a hospital. The light on that hallway creates 

shades of black and white, an allusion to her way of seeing life.  

b. ‘Read more’                              

 The visual element of the ad is extremely relevant for its persuasive 

function of showing the negative effects of watching too much television. 

 The small size of the head symbolizes  the shrinking amount  of 

knowledge which the individual experiences from watching too much 

TV, an idea highlighted by contrasting the sizes of  the head and of the 

rest of the body. The remote control pressed upon in the hand of the 

individual reminds of all those people that are addicted to TV and cannot 

let go of the remote control. The message ‘Read more ’reinforces the 

image because it says through words what the image ‘says’ visually and 

urges the receiver of the message to take action against watching too much TV.  

3. Analysis of discourse organization. 

 Discourse presupposes an interaction between the semantic meanings and the pragmatic 

ones in a context of use. From a communicational point of view, which interests the teacher,  

advertising lacks direct interaction, only the message is seen by both but in different contexts 

(spatio- temporal frame). Advertising is, according to many researchers, the non-personal 

communication of information usually paid for and usually persuasive in nature about products, 

services or ideas by identified sponsors through the various media.  Advertising is in fact a form 

of communication that typically attempts to persuade potential customers to purchase or to 

consume more of a particular brand or product or service. It is the promotion of goods or services 

for sale through impersonal media. In 1927 the British novelist Aldous Huxley wrote a brief but 

remarkable essay entitled ”Advertisement”. In it, Huxley wrote that he had” discovered the most 

arduous literary form of all, the most difficult to master, the most pregnant in curious 

possibilities. I mean the advertisement. It is far easier than to write ten passably effective sonnets, 

good enough to take in the not too inquiring critic, than one effective advertisement that will take 

in a few thousands of the uncritical buying public. A good advertisement (...) must be 

immediately 

comprehensible and directly moving.... No one should be allowed to talk about the mot just or 

polishing of style who has not tried his hand at writing an advertisement of something which the 

public does not want, but which it must be persuaded into buying.” 
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 What we should keep in mind is that advertisements are embedded in an accompanying 

discourse. They make use of pictures, music and writing either singly or in combination; they 

also contain an excessive use of paralanguage. They foreground connotative, indeterminate and 

metaphorical meaning; they provoke social, moral and aesthetic judgements from the most 

positive to the most negative. Sometimes ads provoke controversies as they constantly change. 

The notion that ads must always refer to a product is limited to ads which sell something: product 

ads. These are the majority of ads but there are also a minority of non-product ads such as 

warnings, health advice, political campaigns and charitable appeals which do not fit into this 

category. Magazine ads through their short textual part as well as its images attract the students 

interest fast. They can be found in newspapers and magazines and many sources of advertising 

communication.  

One ad which can be seen quite frequently on TV is for the dairy products of Activia. When I 

chose to use them as authentic material during the class, I first looked for adverts at the same 

products- for instance Yoghurt, and then I asked students to compare and contrast them. And so, 

the students were led to discover that they advertised the same products - yoghurts with various 

flavours and send the same message that they help the consumers keep healthy, fit, feel well 

together with their friends.   

 However, at the same time, they admitted that there are differences: the taste differ 

probably because of the cultural usage. They confessed that although they like eating yoghurt, if 

they could chose between the one with musli and the one with peach taste they would choose the 

latter because the taste is more familiar. Another  

           

                  Activia adverts in UK                                      Activia advert in Romania.  

 So, they speak about the differences : in Uk , the textual setting is a living room, whereas in 

Romania, the setting in somewhere in a studio. In the UK ad, the participants are the members of 

the family or close friends relaxing together. They all are young and though having some health 

problem in the beginning the usage of the products leads to the solution.  These products are 

always advertised via TV on a daily basis. In Romania, the good-looking famous artist is healthy, 

happy but alone.  Unlike other advertisements, the participants in the ad are young, common 

people, not celebrities that people should try to identify with (such as the products advertised by 
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L’Oreal, which used only celebrities such as Beyonce, or Andy Macdowell, Jennifer Aniston, etc) 

. 

 To conclude, each class should be different according to the objective of the lesson and the 

level of the class. Using, the examples of discourse mentioned above can be a way to make 

lessons more motivating and help students develop creatively their language knowledge.  
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12. Formarea  atitudinii  de  iubire  faţă  de Dumnezeu a tinerilor  societăţii  

de  astăzi 

 

Prof. Mătălică  Paula 

    Şcoala Gimnazială, comuna Gherăeşti – Neamţ 

 

În activitatea mea de aproximativ 19 ani ca profesor, am putut constata la catedră că în 

rândul elevilor cuvântul „iubire”, nu este înţeles întotdeauna corect, că libertatea obţinută prin 

revoluţia din 1989 a adus un nou sens acestui cuvânt, prin care tinerii de astăzi aplică în viaţa lor 

trăirea unor sentimene care nu exprimă întotdeauna iubirea autentică. Acest lucru se verifică mai 

ales în societatea de astăzi, prin comportamentul pe care-l afişează tinerii, prin valorile pe care le 

promovează. 

        Din punctul meu de vedere, acest lucru se întâmplă datorită influenţei negative pe care o are 

mass-media în formarea tinerei generaţii, datorită libertinajului de care se bucură cei tineri din 

partea părinţilor, deoarece aceştia sunt prea preocupaţi de obţinerea celor materiale pentru a mai 

avea timp şi de educarea copiilor lor. Obiectivul major al orei de Religie este cultivarea şi 

dezvoltarea religiozităţii, precum şi formarea atitudinii de iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de 

semeni. Esenţa religiei constă în fenomenul de credinţă. Educaţia religioasă se poate realiza direct, 

prin instrucţie, prin însuşirea teoretică a fenomenologiei religioase, a adevărurilor de credinţă 

cuprinse în marile scrieri. Dar ea se poate realiza şi indirect, prin formare, prin educarea 

caracterului şi voinţei, prin formarea personalităţii religioase. Se insistă asupra dimensiunii 

practice care trebuie să persiste în ora de religie, realizată prin activităţi palpabile, prin virtuţi 

exemplare. Esenţa cunoaşterii religiei este de a şti şi de a răspunde, de a forma deprinderi şi 

abilităţi mentale, de a stimula memoria, gândirea şi imaginaţia pentru ca elevul să asimileze şi să 

reproducă în viaţa sa zilnică cele învăţate. A educa nu a fost niciodată uşor, iar astăzi acest lucru 

pare să devină dificil. Este tot mai greu de transmis, de la o generaţie la alta, ceva care este valid şi 

sigur, reguli de comportament, obiective credibile în jurul cărora să-ţi construieşti viaţa. 

Formarea deprinderilor morale este un alt obiectiv ce se urmăreşte în cadrul orei de 

Religie. Aceste deprinderi încep încă din copilărie, ele fiind dezvoltate apoi în şcoală şi Biserică 

şi continuă pe tot parcursul vieţii prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu şi iubirea profundă a 

aproapelui. 

         În societatea modernă, care este alterată din ce în ce mai mult de non-valori, singurul 

remediu este educaţia religioasă, care şi-a câştigat dreptul de a fi prezentă în şcoli după 
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evenimentele din decembrie 1989, astfel elevii având posibilitatea de a fi informaţi cu privire la 

valorile religioase şi educaţi în privinţa dobândirii abilităţilor necesare trăirii în conformitate cu 

poruncile lui Dumnezeu. Obiectivele finale ale procesului educaţional aparţin religiei. Ea îndrumă 

paşii copilului sau ai tânărului de pe băncile şcolii, formându-l pentru viaţă. Elevul, prin ora de 

religie, va dobândi un echilibru sufletesc şi o sănătate spirituală. 

        Am considerat că locul cel mai potrivit  pentru a explica elevilor sensul real al cuvîntului  

„iubire”  este ora de religie, deoarece aici pot găsi interpretarea şi sensul adevărat al acestui 

cuvânt, prin credinţă şi exemplul perfect de iubire, care este Cristos. Copiii şi tinerii trebuie ajutaţi 

să-şi dezvolte armonios aptitudinile morale, să dobândească treptat un simţ mai profund de 

răspundere în efortul susţinut de a-şi construi drept propria viaţă, în căutarea adevăratei libertăţi, 

depăşind piedicile cu îndrăzneală şi statornicie. 

       Familia deţine primul loc în care copilul simte o atmosferă însufleţită de iubire, de pietate faţă 

de Dumnezeu şi respect faţă de oameni, care să favorizeze educaţia integrală, personală şi socială 

a copiilor. Familia este, aşadar, prima şcoală a virtuţilor de care nici o societate nu se poate lipsi. 

       Toate acestea m-au provocat să mă implic şi mai mult în educaţia religioasă privind 

promovarea iubirii creştine în rândul copiilor, prin conştientizarea lor în ceea ce priveşte 

importanţa poruncii iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. 

        În lucrarea mea pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ, mi-am propus să abordez 

formarea atitudinii de iubire a elevilor faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele în cadrul orei de 

religie. Aici am tratat mai întâi porunca iubirii faţă de Dumnezeu în primele trei porunci ale 

Decalogului. Pentru început, am dezbătut problema adorării lui Dumnezeu precum şi slujirea Lui. 

Prima chemare şi exigenţa îndreptăţită a lui Dumnezeu este ca omul să-l primească şi să-l adore. 

Omul este chemat să-L arate pe Dumnezeu, acţionând în conformitate cu faptul că este creat 

„după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. Trebuie să ne eliberăm de ideea că legea era legalism 

gol şi ceva exterior. Ea în mod contrariu permite Israelului de a se menţine în alianţă şi de a 

participa la viaţa lui Dumnezeu. 

Mărturisind pe Dumnezeu, noi afirmăm o fiinţă statornică, mereu aceeaşi, fidelă, cu 

desăvârşire dreaptă. Noi trebuie, în mod necesar, să-i acceptăm cuvintele şi să avem în El o 

credinţă şi o încredere deplină. De vreme ce El este atotputernic, îndurător, înclinat să facă numai 

binele, noi trebuie să ne punem în El toate speranţele. Totodată trebuie să ne exprimăm iubirea 

faţă de El deoarece vedem comorile de bunătate şi afecţiune pe care le-a revărsat asupra noastră. 

De aceea, Dumnezeu foloseşte, în Sfânta Scriptură, această formulă, fie la începutul, fie la 

sfârşitul poruncilor sale: „Eu sunt Domnul”. Dacă Exodul constituie un model de referință esenţial 
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teologic, asta denotă faptul că în ea se explică un cuvânt cuprins de noi semnificaţii ce lărgeşte şi 

reinterpretează istoria lui Israel: alianţa care pe Sinai dă o întregire eliberării din Egipt.    

       Porunca întâi ne cere să ne hrănim credinţă, să o păzim cu prudenţă şi vigilenţă şi să 

respingem tot ceea ce i se opune. Sfântul Paul vorbeşte despre „ascultarea credinţei” ca despre 

prima obligaţie. El vede în „nerecunoaşterea lui Dumnezeu” principiul şi explicaţia tuturor 

devierilor morale. Îndatorirea noastră faţă de Dumnezeu este să credem în El şi să dăm mărturie 

despre El. ). Psalmistul ne arată calea pe care el a parcurs-o: inima îmi zice din partea Ta: „Caută 

faţa Mea!”  Şi faţa Ta, Doamne, o caut! (cf. Ps.27,8). Adoraţia este actul principal al virtuţii 

religiei.  

În Noul Testament, Isus le face cunoscut ucenicilor că Dumnezeu este Tatăl său: „Tată 

drept, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut (...) şi le voi face cunoscut numele tău, 

pentru ca iubirea cu care m-ai iubit pe mine să fie în ei şi eu în ei”. Tatăl Ceresc, al cărui Fiu este 

însuşi Isus, în acelaşi timp este şi Tatăl tuturor acelora care cred în Isus. 

Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu îl cheamă pe fiecare om pe nume. De aceea, numele 

oricărui om este sfânt, este un nume veşnic, care va străluci pentru toată veşnicia. Numele oricărui 

om cere respect, ca semn al demnităţii celui ce îl poartă. Numele lui Dumnezeu trebuie „cinstit, 

adorat, sfinţit” (cf. Ps.5, 12).  

Creştinismul n-a adus şi n-a urmărit să aducă o filozofie nouă, o nouă concepţie despre lume şi 

viaţă. Cel puţin nu aceasta i-a fost ţinta principală. Ca religie nouă, creştinismul nu putea urmări 

decât realizarea unei noi legături, a unei noi comuniuni cu Dumnezeu. Ceea ce constituie 

caracteristica acestei noi comuniuni religioase, realizate de creştinism, este, pe de o parte, arătarea 

unei iubiri covârşitoare din partea lui Dumnezeu către om. Către orice om, bărbat sau femeie; bun 

sau păcătos. Numele lui Dumnezeu e mare acolo unde este rostit cu respectul datorat măreţiei şi 

maiestaţii sale. Numele lui Dumnezeu e sfânt acolo unde este chemat cu veneraţie şi cu teama de a 

nu-l ofensa. 

         Deşi cuvântul „iubire” nu figurează direct în Vechiul Testament în relatările despre crearea 

lumii, totuşi relatarea creaţiei evocă iubirea lui Dumnezeu prin bunătatea ce se manifestă faţă de 

Adam şi Eva. Dumnezeu vrea să le dăruiască viaţa din belşug, dar acest dar presupune o adeziune 

liberă la voinţa sa: Dumnezeu iniţiază dialogul de iubire printr-o poruncă.  Adam a voit să obţină 

cu forţa ceea ce îi era destinat ca un dar şi astfel a păcătuit.  

Atunci, misterul bunătăţii se adânceşte şi devine îndurare faţă de păcătos, prin făgăduinţa de 

mântuire; treptat se vor restabili legăturile de iubire care-l unesc pe Dumnezeu cu omul. Istoria 

din Paradis prevesteşte deja toată istoria sacră. 
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         Referindu-ne la porunca a treia a lui Dumnezeu, putem spune că termenul de „sabat” 

desemnează o întrerupere a lucrului din motive religioase. Practicarea lui apare din cele mai vechi 

straturi ale Legii. Probabil că are o origine premozaică ce rămane însă obscură. În Biblie, este 

asociat ritmului sacru al săptămânii, pe care o încheie printr-o zi de odihnă, de bucurie şi de 

adunare cultuală. Codul Legământului sublinia latura umanitară a acestei zile de odihnă, care le 

îngăduia sclavilor să-şi tragă sufletul. Este şi punctul de vedere al Deuteronomului însă legislaţia 

sacerdotală îi dă un alt sens. Prin munca sa,omul imită activitatea Dumnezeului Creator. Prin 

întreruperea lucrului în a şaptea zi, imita odihna sacră a lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat astfel lui 

Israel sabatul ca semn, că acesta să ştie că Dumnezeu îşi sfinţeşte poporul. 

Isus nu abrogă în mod explicit legea sabatului: frecventează sinagoga în ziua respectivă şi profita 

de acest fapt pentru a vesti Evanghelia. Dar se opune rigorismului formalist al învăţătorilor 

farisei: „Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat”. 

        Duminica, fiind prima zi a săptămânii, e ziua în care creştinii comemorează prima creaţie. 

Fiind a opta zi, urmând după sabat, şi ziua Învierii lui Isus, e ziua în care se celebrează memorialul 

Învierii Domnului, care a fost ca o a doua creaţie. Duminica poate fi numită un Paşte săptămânal 

sau un Paşte în miniatură. Celebrarea Euharistiei în zilele de duminică este centrul vieţii Bisericii. 

De aceea, porunca Bisericii precizează: duminica şi în celelalte sărbători de poruncă, credincioşii 

sunt obligaţi să participe la Liturghie. Obligaţia de a participa la Liturghie o îndeplineşte cel care 

asistă la Liturghia celebrată după ritualul catolic în ziua sărbătorii sau în seara zilei precedente. 

Cultul legii pregătea misterul lui Cristos, iar ceea ce se împlinea prin el prefigura aspecte relative 

la Cristos „Cei care trăiau după vechea rânduială a lucrurilor au ajuns la speranţa nouă; nu mai 

respectă sabatul, ci Ziua Domnului, în care viaţa noastră este binecuvântată prin El şi prin moartea 

lui”. Celebrarea duminicii respectă prescripţia morală întipărită firesc în inima omului, de „a da  

lui Dumnezeu un cult extern, vizibil, public şi regulat sub semnul  bunăvoinţei lui universale faţă 

de oameni”.               

         În lucrarea mea pentru obţinerea gradului didactic I, am prezentat câteva consideraţii despre 

şcoală ca loc de formare şi dezvoltare a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele.  

 

Aici am vorbit despre rolul profesorului de Religie în formarea religioasă a elevului, despre faptul 

că acesta este mereu preocupat de căutarea şi promovarea modelelor formative. 

Încercarea de a găsi modelul potrivit, rămâne o temă de reflecţie nu numai pentru 

profesorul care este implicat direct într-un program instituţional de formare, dar şi pentru alte 

compartimente ale comunităţii, ce nu se pot sustrage unor obiective educaţionale (familie, 
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Biserică, mass-media). De departe se remarcă modelul perfect, cel mai demn de urmat de către 

fiecare creştin în parte, modelul cristic. 

Educaţia religioasă va fi temeinică şi durabilă, predispunându-i pe elevi la o nouă 

demnitate a fiinţei. Se cere o atentă dimensionare a cantităţii şi calităţii informaţiei date, a 

expectanţelor şi cerinţelor, în aşa fel încât să nu-i dezarmeze, dar nici să nu-i plictisească. 

          Obiectivul major al orei de Religie este cultivarea şi dezvoltarea religiozităţii, precum şi 

formarea atitudinii de iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. Esenţa religiei constă în 

fenomenul de credinţă. Educaţia religioasă se poate realiza direct, prin instrucţie, prin însuşirea 

teoretică a fenomenologiei religioase, a adevărurilor de credinţă cuprinse în marile scrieri. Dar ea 

se poate realiza şi indirect, prin formare, prin educarea caracterului şi voinţei, prin formarea 

personalităţii religioase. Se insistă asupra dimensiunii practice care trebuie să persiste în ora de 

religie, realizată prin activităţi palpabile, prin virtuţi exemplare. Un factor important în cadrul orei 

de Religie îl constituie creativitatea, metodele interactive folosite la lecţie, posibilitatea elevului 

de a se exprima liber în relaţie cu o anumită problemă propusă. Creativitatea constă într-o 

structură caracteristică ce face posibilă realizarea unor producţii sau opere noi. 

            Iubirea faţă de Dumnezeu se manifestă în primul rând prin credinţă. Credinţa este o 

adeziune personală a omului faţă de Dumnezeu care se revelează. Ea comportă adeziunea minţii şi 

voinţei la Revelarea de sine pe care Dumnezeu a făcut-o prin fapte şi cuvinte. 

Un alt mod de a ne manifesta iubirea faţă de Dumnezeu este de a duce o viaţă curată, fără 

de păcat, conform poruncilor sale. Păcatul este o greşeală împotriva raţiunii, a adevărului, a 

conştiinţei drepte; este o încălcare a iubirii adevărate, împotriva lui Dumnezeu şi împotriva 

aproapelui, din cauza unei alipiri dezordonate faţă de anumite bunuri. El răneşte natura omului şi 

loveşte în solidaritatea umană. 

             Ne mai putem manifesta iubirea faţă de Dumnezeu prin rugăciune. Dumnezeu cheamă 

neobosit pe fiecare om la tainica întâlnire cu El. Rugăciunea însoţeşte întreaga istorie a mântuirii 

ca o chemare reciprocă între Dumnezeu şi om. Trăirea rugăciunii ne este dezvăluită pe deplin în 

Cuvântul care s-a întrupat şi care locuieşte printre noi. Atunci când  

încercăm să înţelegem rugăciunea, prin ceea ce martorii săi ne vestesc în Evanghelie, ne apropiem 

de fapt de Domnul Isus: mai întâi spre a-l contempla pe El însuşi în rugăciune, apoi spre a-L 

asculta cum ne învaţă să ne rugăm, în sfârşit, spre a cunoaşte cum ne împlineşte El rugăciunea. 

Iubirea creştină reprezintă cea mai înaltă treaptă de desăvârşire morală. Ea depăşeşte orice altă 

formă de iubire, identificându-se cu binele în toată plenitudinea lui. Întemeiată pe această 

demnitate a sa, iubirea creştină ridică pretenţii asupra oricărei creaturi raţionale şi îndeosebi 
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asupra omului, solicitându-l să se străduiască a încorpora în viaţa de aici cât mai multă 

perfecţiune. 

Iubirea creştină este inseparabilă de credinţă. Fără credinţă iubirea ar fi lansare în gol. 

Credinţa este cea care dă iubirii obiectul asupra căruia se răsfrânge, în raport cu care se realizează. 

Credinţa este unealta care deschide calea către realitatea aproapelui şi-l înfăţişează ca termen al 

năzuinţei noastre după comuniune, ea este aceea care îl descoperă pe semen ca obiect real al 

iubirii.              

          Întărirea relaţiei Şcoală – Familie – Biserică presupune creşterea gradului de implicare a 

profesorilor în general şi a celor de Religie, a părinţilor, a preoţilor comunităţii, în educaţia morală 

şi religioasă a copiilor. Cei trei factori educaţionali: Şcoală, Familie, Biserică, trebuie să acţioneze 

în acelaşi sens, adică ce se spune în şcoală, în familie şi de către Biserică să fie în acord, în 

concordanţă. Familiei îi revine mai ales rolul de a valorifica „învăţăturile biblice” în sens moral, 

de a deschide sufletul copilului spre bine şi frumos, spre respect şi dragoste faţă de aproapele, de 

a-i cultiva sensibilitatea şi a-i sădi sămânţa pentru valorile morale care, mai târziu, vor deveni 

convingeri şi idealuri personale. Familia creştină constituie o revelare şi o realizare specifică a 

comuniunii ecleziale; din acest motiv ea trebuie numită Biserică familială.  Familia creştină este 

evanghelizatoare şi misionară.  Experienţa religioasă este consubstanţială fiinţei umane. 

Exemplul educatorului creştin este Isus Învăţătorul, care ne-a învaţat nu numai prin pildele 

Lui, ci şi prin atitudinea, exemplul şi viaţa Lui, prin iubirea nemărginită faţă de Dumnezeu şi 

oameni. El este Învăţătorul şi nu un profet oarecare, pentru că El îi învaţă pe oameni „ca unul ce 

are putere”, ca unul care ştia să îndrume şi să îndrepte sufletul omenesc. Să nu uităm că educaţia 

religioasă, moral creştină pe care o poate oferi familia, asigurând copilului o atmosferă adevărată 

de iubire, nu o poate substitui nici şcoala nici profesorul.  

          Educaţia religioasă trebuie să înceapă încă din copilărie, în familie, deoarece este cunoscut 

faptul că în copilărie omul poate fi uşor influenţat religios-moral decât mai târziu, iar deprinderile 

bune formate în copilărie rămân de multe ori valabile pentru întreaga viaţă. În  

acelaşi timp, ea oferă tuturor popoarelor contribuţia sa la promovarea desăvârşirii integrale a 

persoanei umane precum şi la binele societăţii pământeşti şi pentru a constitui o lume mai umană. 

În perioada micii copilării rolul hotărâtor în educaţia religioasă a copilului îl are familia. Trăirile 

religioase din această perioadă pot deveni hotărâtoare pentru întreaga viaţă. 

          Familia este, aşadar, prima şcoală a virtuţilor sociale de care nici o societate nu se poate 

lipsi. Mai ales în familia creştină îmbogăţită cu harul şi misiunea sacramentului căsătoriei, copiii, 

de la cea mai fragedă vârstă, trebuie să înveţe să-L descopere şi să-L cinstească pe Dumnezeu şi 

să-l iubească pe aproapele, conform credinţei primite la Botez. Părinţii să fie, aşadar, adânc 
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pătrunşi de importanţa pe care o are familia cu adevărat creştină pentru viaţa şi progresul 

poporului lui Dumnezeu. Familia este o comunitate privilegiată chemată să realizeze „o 

deschidere de suflet plină de bunăvoinţă, precum şi o colaborare continuă între părinţi în educarea 

copiilor. Îndatorirea de a da educaţie, ce revine în primul rând familiei pretinde ajutorul întregii 

societăţi. Pe lângă drepturile părinţilor şi ale celor cărora ei le încredinţează o parte din misiunea 

lor în educaţie, anumite îndatoriri şi drepturi revin societăţii civile, de vreme ce ea trebuie să 

orânduiască cele necesare binelui comun vremelnic. Prin educaţia religioasă în şcoală se 

urmăreşte formarea caracterului religios-moral, dar aceasta nu se poate realiza fără un volum de 

cunoştinţe religioase. Trebuie realizat deci un echilibru între informativ şi formativ, fără a se 

diminua rolul vreunuia dintre aceste scopuri.  

         Formarea deprinderilor morale este un alt obiectiv ce se urmăreşte în cadrul orei de Religie. 

Aceste deprinderi încep încă din copilărie, ele fiind dezvoltate apoi în şcoală şi Biserică şi 

continuă pe tot parcursul vieţii prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu şi iubirea profundă a 

aproapelui. 

         În societatea modernă, care este alterată din ce în ce mai mult de non-valori, singurul 

remediu este educaţia religioasă, care şi-a câştigat dreptul de a fi prezentă în şcoli după 

evenimentele din decembrie 1989, astfel elevii având posibilitatea de a fi informaţi cu privire la 

valorile religioase şi educaţi în privinţa dobândirii abilităţilor necesare trăirii în conformitate cu 

poruncile lui Dumnezeu. Obiectivele finale ale procesului educaţional aparţin religiei. Ea îndrumă 

paşii copilului sau ai tânărului de pe băncile şcolii, formându-l pentru viaţă. Elevul, prin ora de 

religie, va dobândi un echilibru sufletesc şi o sănătate spirituală. 
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13.  Strategii de promovare a interdisciplinarităţii: Utilizarea resurselor 

digitale în lectura textelor 

 

 

Prof. Paiu Cristina Vasilica 

Liceul Tehnologic "Ion Ionescu de la Brad" Horia – Neamț 

 

 

Suntem cu toţii conştienţi că primii ani ai secolului XXI au 

venit cu schimbări majore în absolut toate domeniile ce ţin de 

dezvoltarea individului. în ţara noastră, aceste schimbări sunt 

receptate de generaţiile mai vechi drept un maraton continuu în lupta 

pentru adaptarea la nou. Este foarte bine cunoscut faptul că “astăzi” 

nu mai este la fel cum a fost “ieri”, că vechile generaţii au trăit într-o lume complet diferită faţă de 

noile generaţii. Fie că vrem sau nu, lumea se schimbă şi, odată cu ea, şi modul de învăţare, iar 

instrumentele de predare-învăţare trebuie şi ele adaptate noilor cerinţe – mai rapid sau mai lent, în 

funcţie de posibilităţi şi depinzând de factori economici şi umani.  

Referindu-ne cu precădere la domeniul educaţional, lucrurile astăzi sunt mult mai diferite 

decât în urmă cu 26 de ani… Pentru dascălii din zilele noastre provocarea cea mai mare este de a 

fi pregătit din punct de vedere psihopedagogic pentru noile generaţii de elevi- “Generaţia Y” aşa 

cum a fost numită de sociologii internaţionali. Aceşti elevi se diferențiază considerabil de 

generaţiile anterioare şi au alte valori, fiind atraşi de orice noutate şi mai puţin interesaţi de 

planificarea pe termen lung. 

Două dintre calităţile esenţiale ale unui bun profesor sunt adaptabilitatea şi flexibilitatea. 

Un dascăl bun îşi adaptează metodele şi practicile clasice şi găseşte metode şi procedee didactice 

noi care să dezvolte la elevi noi aptitudini precum: autonomie, flexibilitate, capacitate de 

cooperare şi dialog. 

Vom lua ca exemplu concret cazul lecturii în rândul tinerilor. 

Cărţile reprezintă un element important în viaţa noastră, fie că vorbim despre lectura 

didactică sau despre cea de plăcere. Gustul pentru lectură se dobândește din fragedă copilarie, cu 

îndrumarea părinților și mai tarziu a dascălilor, pornind de la cele mai simple întâmplări, basme și 

ajungând la intrigi mai complicate, personaje formate, însă din ce în ce mai captivante și mai pline 
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de sens. Lectura operelor literare, ca mijloc de instrucţie şi educaţie, are o importanţă deosebită în 

pregătirea tinerilor la intrarea în viaţă, în alegerea profesiunii şi a modelului de urmat. 

Aceste aspecte, ce ţin de profunzimea, dar şi de plăcerea lecturii, avantajează lectura 

tradiţională în faţa celei virtuale.La o primă vedere, cartea tipărită îşi păstrează sau ar trebui să-şi 

păstreze întâietatea. Totuşi, lectura electronică pare a fi cea mai potrivită tipului de societate în 

care trăim. Aflat în permanentă mişcare, contra cronometru, cititorul contemporan cu greu mai 

găseşte răgazul frecventării bibliotecilor şi librăriilor, precum şi spaţiul depozitării cărţilor. În 

astfel de situaţii, îi sunt la îndemână bibliotecile şi chiar librăriile virtuale. Internetul devine în 

acest sens un consistent suport de lectură, dar şi un mijloc de distribuire a cărţilor. 

Şcoala românească practică totuşi modelul tradiţional de lectură. Din nefericire, sunt încă 

profesori ce resping calculatorul în procesul instructiv-educativ, deşi reforma învăţământului îl 

recomandă printre mijloacele moderne de predare-învăţare.  

O inovaţie interesantă în domeniu este tabla interactivă Smart cu ajutorul căreia dascălii 

pot atrage elevii în lumea fascinantă a cărţilor.Din păcate această metodă este puţin cunoscută şi 

accesibilă în şcolile noastre. 

O altă metodă digitală de lectură o reprezintă  audiobook-urile, prin intermediul cărora 

tinerii din zilele de azi pot asculta cărțile  oriunde, oricând, fără constrâgeri de spațiu și timp. 

E-bookul sau cărțile electronice sunt de asemenea instrumente ce pot fi folosite în lectura 

cărţilor. Avantajul acestora este faptul că ele pot fi luate cu sine peste tot, şi sunt făcute pentru a 

cuprinde mari cantități de informație, chiar sute de romane. 

Tabletele şi smartphonurile ne vin în ajutor şi ele în ceea ce priveşte lărgirea orizontului de 

metode digitale de stimulare a lecturii. 

 Nu trebuie să uităm nici de filmele pe care le putem urmări la televizor sau cinema care 

sunt, de cele mai multe ori, ecranizări ale romanelor clasice sau contemporane, ce pot trezi 

interesul si curiozitatea spre opera originală, mult mai completă și complexă, ilustrată doar parțial 

în aproximativ două ore de peliculă.  

Indiferent de forma în care apar atât cartea tipărită cât şi cea digitală au un singur scop:Acela de a 

forma individul. 

Astfel, dascălul de azi are astfel dificila misiune de a-l întoarce pe cititor la carte folosind 

diverse metode, cât mai active, mai antrenante si mai atractive.    

 Totodată, datoria noastră, ca părinţi şi ca dascăli, rămâne, astăzi, de a învăţa la rândul 

nostru cum să facem uz de progresul tehnologic și cum să-l folosim în beneficiul unei educaţii 

cuprinzătoare.  
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          După cum afirma Tudor Arghezi : „... cartea e o făgăduință, o bucurie, o călătorie prin 

suflete, gânduri şi frumuseți.”,iar  noi ,oamenii suntem cei care putem beneficia de toate aceste 

avantaje dacă îndrăznim să pătrundem în universul magic al ei. 
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14. Utilizarea aplicației Excel în învățarea interdisciplinară 

 

Prof. Pantază Mihaela 

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

 

Conceptul de interdisciplinaritate ține pe de o parte, de aparatul conceptual şi metodologic 

al mai multor discipline și este utilizat în interconexiune cu scopul de a examina o temă, o 

problemă, dar mai ales pentru a dezvolta competenţe integrate/ transversale/ cheie/ cross-

curriculare. 

Interdisciplinaritatea presupune transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta și oferă o 

imagine integrată a lucrurilor care sunt analizate separat.  

Predarea interdisciplinară pune accent pe dezvoltarea copilului din punct de vedere 

intelectual, emoţional, social, fizic şi estetic.  

Interdisciplinaritatea asigură formarea progresivă și sistematică a unei culturi 

comunicative necesare elevului în învăţare. Aceasta încurajează relaţionarea cu semenii, în 

parcursul nivelelor de învățare următoare, adică pentru învăţarea permanentă. 

În realizarea unui învăţământ modern, acțiunea de predare – învăţare interdisciplinară 

devine o condiţie esențială. Corelarea cunoştinţelor de la discipline de învăţământ diferite conduce 

la o creștere a nivelului de educaţie al elevilor. De asemenea, aceștia își formează şi dezvoltă 

flexibilitea gândirii, capacitatea de a aplica cunoştinţele în practică. Totodată, cunoştinţele se 

fixează şi se sistematizează mai bine, disciplinele ajutându-se reciproc în a fi bine însuşite.  

Abordarea inter şi transdisciplinară a curriculum-ului învăţământului tehnic are ca scop 

tocmai înţelegerea lumii prezente, care nu se poate realiza prin studiul separat, fără  să se realizeze 

conexiuni şi legături între disciplinele de specialitate şi cele de cultură generală. „Noile educaţii” 

au o puternică vocaţie inter şi transdisciplinară. Preocuparea pentru o singură disciplină a fost 

înlocuită cu realizarea unei realităţi complexe a cărei clarificare necesită cooperarea unui întreg 

evantai de dimensiuni şi perspective ale cunoaşterii.  

Tehnologiile digitale trebuie să fie incluse completîn slujba educaţieila toate ciclurile 

școlare. Formarea corpului didactic este esențială pentru a rezista schimbărilor. Complexitatea 

crescută a şcolilor şi mediilor de învăţare de astăzi sugerează nevoia realizării într-o nouă manieră 

a activităţilor educaţionale. 

Ca disciplină de studiu, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor ar trebui să asigure la 

nivel de cultură generală, asimilarea noțiunilor de utilizare a calculatorului si a programelor, de 
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folosire a tehnologiei necesare comunicării, toate acestea având drept scop formarea de 

competențe digitale utile în domeniul în care vor funcționa. 

Învățământul preuniversitar ar trebui să aibă ca prioritate dezvoltarea acestor deprinderi 

actuale de utilizator, în sensul că, instruirea elevilor să se realizeze astfel încât aceștia să poată 

beneficia de avantajele oferite de calculator. 

Caracterul interdisciplinar al Tehnologiei Informației rezultă din implicațiile pe care le 

are în toate domeniile, de aceea nu o putem privi separat, ca disciplină.  

Ca exemplu de folosire a Tehnologiei Informatiei , mai precis a aplicatiei Microsoft Excel 

în studiul altor discipline, am ales rezolvarea unei probleme de la disciplina Contabilitate , și 

anume : “Întocmirea unei balanțe de verificare cu 4 egalități” 

Enunț : Societatea FE SPRINT SERVICE SRL  are la începutul exercițiului financiar următoarea 

situație a patrimoniului întreprinderii : 

1012 Capital social subscris vărsat           50000 lei 

106 Rezerve   2000 lei 

121 Profit și pierdere   7500 lei 

2131 Echipamente tehnologice 30000 lei 

301 Materii prime   3500 lei 

371 Mărfuri    9000 lei 

401 Furnizori    1500 lei 

411 Clienți    2000 lei 

5121 Conturi la bănci în lei 15000 lei  

5311 Casa în lei    1500 lei 

 

Pe parcursul lunii se înregistrează cronologic următoarele operațiuni : 

1. Se achiziționează de la furnizori mărfuri în valoare de 1000lei și materii prime în valoare 

de 1500 lei. 

2. Se achită din datoria față de furnizori prin contul de la bancă, în valoare de 2000 lei. 

3. Se încasează de la client prin contul la bănci în lei, suma de 1000 lei. 

4. Se înregistrează prestarea unor servicii către clienți în valoare de 25000 lei. 

5. Se majorează capitalul social cu suma de 2000 lei prin încorporarea de rezerve. 

 

Cerință : Să se realizeze balanța contabilă de verificare cu patru egalități folosind aplicația Excel. 

Din punct de vedere al disciplinei Contabilitate, competențele vizate sunt: 

• alcătuirea unei balanțe contabile 
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• funcționarea conturilor 

• realizarea modificărilor patrimoniale (4 modificări) pe rulaje 

• poziționarea corectă în balanță a sumelor (valori inițiale) 

 

Din punct de vedere al disciplinei TIC, competențele vizate sunt: 

• introducerea datelor în celule 

• formatarea celulelor  

• editarea formulelor  

• folosirea funcțiilor SUM și IF în calcularea, respectiv afișarea unor rezultate 

 

 

 

 

 Ilustrarea balanței de verificare cu 4 egalități 
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Ilustrarea folosirii funcției SUM 

 

Ilustrarea folosirii funcției IF 

 

 

 

Ilustrarea folosirii funcției SUM 
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15. Educația interculturală - concept și problematică 

 

Prof. Pîcă Constantin Daniel 

Școala Gimnazială, Comuna Moldoveni – Neamț 

 

Spațiul existenței individuale, în acest sfârșit de secol, depășește limitele tradiționale ale 

ambianței originare, de formare și socializare inițiale. întâlnirea și dialogul culturilor, în ciuda 

distanțelor care le separă în timp și spațiu, sunt inevitabile și, în multe cazuri, problematice și 

complexe. Se pot astfel constata numeroase efecte disfuncționale precum eșecul în adaptarea 

mutuală, ambiguități identitare sau de comportament, refuzul și percepția slabă a alterității. 

   Când un individ se situează între două culturi există riscul apariției unui dezechilibru 

transcultural, din cauza că apare o tensiune între valorile specifice celor doua sisteme culturale; în 

acest tranzit cultural, individul riscă să se „rătăcească”, deoarece valorile „vechi” nu sunt (încă) 

validate și confirmate în cultura nouă, de inserție. Criteriile axiologice sunt prost reperate sau nu 

sunt identificate. Se pare că e necesară o anumită perioadă de timp, de acomodare, pentru 

discernerea sau descoperirea valorilor analoge ale „noii” culturi (sau valorile „de substitutie”), în 

vederea stabilirii unui referențial valoric restructurat, din perspectiva căruia să se poată descifra 

satisfacator noul spațiu spiritual. 

Persoana care pătrunde într-un alt orizont cultural se va vedea confruntată cu un alt sistem 

de percepție a realului, cu un ansamblu de viziuni culturale specifice asupra timpului și spațiului, 

cu un mod diferit de relaționare cu altul. În situația creata, trebuie să se exploateze simbolurile 

comune, elementele culturale asemănătoare care fac o breșă și pot facilita „trecerea” dintr-o lume 

(cu valorile ei) în alta, mai bogată și mai permisivă, la valori eterogene. Pentru înțelegerea 

mutuală, este necesară o negociere a sistemului de referințe comune între partenerii acestui 

schimb.  

Elementele comune se pot converti în suporturi pentru catalizarea procesului de integrare. 

În acest proces, „prima” identitate se va eroda (sau va intra) într-o „a doua”, pe cale de a se naște, 

dar care va fi integrantă. și mai largă. În legătură cu aceasta situație, se pun câteva întrebări: este, 

oare, necesar să se oculteze anumite valori sau chiar contrastante? Aceste valori antagoniste (în 

cazul în care ele există), constituie, oare, obstacole pentru procesul de tranziție a individului spre o 

altă cultură? încorporarea noilor valori se produce printr-o necesară „devalorizare” a altora ?  

La aceste chestiuni trebuie să se răspundă într-o maniera atentă și nuanțată, într-o 

interacțiune culturală autentică, credem că este de dorit să se realizeze un continuum valoric și nu 
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o ruptură sau o negare, chiar și parțială, a unor valori preexistente. Perspectiva disjunctivă asupra 

acestei probleme este deosebit de malefică. Este naivă tranșarea între valori „rele” și „bune” în 

materie de cultură. Trebuie păstrate și exploatate contextual valorile „vechi”, identice sau 

nonidentice cu cele ale culturii „gazdă”. Doar astfel individul se va „acorda” cu o multitudine de 

stimuli culturali, poate diferiți, dar importanți, asigurându-se o receptare și o trăire a diversității 

modalităților culturale din noul mediu. Este foarte plauzibilă necesitatea restabilirii conjuncturale 

a unei alte ordini de prioritați axiologice. Dar este obligatorie acumularea și semnificarea tuturor 

valorilor neexperimentate încă, pentru îmbogățirea spirituală a insului, ce este nevoit să se 

îndrepte spre alte orizonturi culturale. 

          Educația interculturală constituie o opțiune ideologică în societățile democratice și vizează 

pregătirea viitorilor cetățeni în așa fel încât ei să facă cea mai bună alegere și să se orienteze în 

contextele multiplicării sistemelor de valori. Adaptarea la mutația și diversitatea culturală e 

necesară atât pentru „minorități”, cât și pentru „majoritari”, în interacțiunile prezente și viitoare. 

De altfel, demarcația clasică între majoritari și minoritari e tot mai dificil și periculos de realizat, 

în funcție de multiple perspective de referință, toți indivizii pot fi minoritari, racordându-se la 

subcoduri culturale oarecum diferite. Sunt, de asemenea, situații când nu se mai știe cu claritate 

cine este minoritar șicine este majoritar. Perspectiva interculturală de concepere a educației poate 

să conducă la atenuarea conflictelor și la eradicarea violenței în școală, prin formarea unor 

comportamente precum: 

• aptitudinea de a comunica (a asculta și a vorbi);  

• cooperarea și instaurarea încrederii în sânul unui grup, cum ar fi grupurile de tineri, de muncă, 

de joacă etc.);  

• respectul de sine și al altora, toleranța față de opiniile diferite ;  

• luarea de decizii în chip democratic;  

• acceptarea resposabilității altora și a propriului eu;  

• soluționarea problemelor interpersonale; 

• stăpânirea emoțiilor primare, etc. 

              Consultând o anumită bibliografie de specialitate, putem constata că teoretizările și 

acțiunile privind interculturalitatea constituie o consecințăa unor dificultăți relaționale ivite în 

situațiile de criză. Interculturalismul, ca principiu teoretic și acționar, este un răspuns specific la o 

problemă de teren: eșecul școlarizării copiilor imigranți „Cine spune intercultural spune în mod 

necesar, plecând de la sensul plenar al prefixului inter-: interacțiune, schimb, deschidere, 

reciprocitate, solidaritate obiectivă. Spune, de asemenea, dând deplinul sens termenului cultură: 

recunoașterea valorilor, a modurilor de viață, a reprezentărilor simbolice la care se raportează 
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ființele umane, indivizii sau societățile, în interacțiunea lor cu altul și în înțelegerea lumii, 

recunoașterea importanței lor, identificarea interacțiunilor care intervin simultan între multiplele 

registre ale aceleiași culturi și între diferite culturi. Educația interculturală vizează o abordare 

pedagogică a diferențelor culturale, strategie prin care se iau în considerație specificitățile 

spirituale sau de alt gen (diferența de sex, diferența socială sau economică etc), evitându-se, pe cât 

posibil, riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre culturi sau, și mai grav, tendințele de 

atomizare a culturilor. Abordarea interculturală, se arată într-o lucrare editată de Consiliul Europei 

nu este o nouă știință, nici o nouă disciplină, ci o nouă metodologie ce caută să integreze în 

interogația asupra spațiului educațional datele psihologiei, antropologiei, științelor socialului, 

politicii, culturii, istoriei. Discursul asupra interculturalului își extrage seva din perspectivele 

deschise de conexiunile disciplinare. Educația interculturală vizează dezvoltarea unei educații 

pentru toți în spiritul recunoașterii diferențelor” ce există în interiorul aceleiași societăți și mai 

puțin (sau deloc) o educație pentru culturi diferite, ceea ce ar presupune staticism și o izolare a 

grupurilor culturale. 

  O educație concepută în perspectivă interculturală va resemnifica relațiile dintre școală și 

alte spații educative; ea va depăși zidurile școlii, prelungindu-se și insinuându-se în activitățile 

informale.Atitudinea interculturală facilitează apariția unei sinteze de elemente comune, ca 

fundament al comunicării și ințelegerii reciproce între diferitele grupuri culturale. Școala, 

acceptând principii precum toleranța, respectul mutual, egalitatea sau complementaritatea 

valorilor, va exploata diferențele spirituale și valorile locale, atașându-le la valorile generale ale 

umanității. Orice valoare locală autentică trebuie păstrată de cei ce aspira la apropierea de cultura 

mondială. Valorile locale pot funcționa, pentru cultura de origine, ca porți de intrare în perimetrul 

valorilor generale. Credem că valorile particulare veritabile comportă o potențialitate și o 

disponibilitate funciară de deschidere către valorile generale spre care tind ființele umane. 

Abordarea interculturală refuză tentativa folclorică și caricaturală de apropiere a unei culturi, 

stigmatizarea sau ierarhizarea valorica a culturilor. În țările în care fenomenul migrației este o 

problemă, interculturalismul poate fi un instrument eficient pentru a lupta împotriva intoleranței și 

xenofobiei. Aceasta perspectivă poate evita tendințele de dispreț și de aneantizare a unor culturi 

minoritare, dar deosebit de interesante pentru zestrea culturală a umanității. Interculturalismul este 

„un instrument pentru ameliorarea egalizarii șanselor și a inserției optimale a populațiilor străine, 

europene sau nu, în viața economică și socială, punând în practică dorința de întărire a drepturilor 

pentru toți și, de aici, chiar dezvoltarea democrației .               

  Multiculturalismul european este o bogăție potențială, cu condiția să nu diminueze sau să 

anuleze identitatea fiecărei culturi și se poate converti într-un veritabil interculturalism. Acesta din 
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urmă reprezintă un principiu care vizează instaurarea modurilor de comunicare, de schimb, de 

conexiune între multiplele modele culturale, punând în relație și în egalitate moduri de gândire și 

coduri expresive diferite, prin potențarea conștiinței de contrast. Politicile educative și culturale se 

cer a fi deschise nu numai la valorile naționale, ci și la valorile internaționale, căci cooperarea 

economică și politică va deveni imposibilă dacă nu se va alia cu spiritul de comprehensiune și 

cooperare în domeniile culturii și educației. Trebuie valorizate toate particularitățile, modelele 

comportamentale, ce caracterizează elevii sau grupurile școlare în situația interculturală. Există o 

cunoaștere relațională, centrată pe dialectica dintre dependență și autonomie față de altul, pe care 

Michele Salmona o numește cunoaștere phorică (de la grecescul phorein, care înseamnă a purta, a 

suporta, a asuma dependența și autonomia altuia și a sinelui).  

Formarea pentru phoric constă în conștientizarea actorilor de dificultățile relaționale în 

termeni afectivi, în raport cu eșecurile, temerile, grijile fiecăruia. O educație aptă să ia în 

considerație sau - mai mult - să se fondeze pe diferență și să se deschidă în fața diverselor valori 

pare extrem de pozitivă și singura capabilă să răspundă nevoilor Europei de astăzi și de mâine. 

Încă din 1950, Louis Meylan, de exemplu, anunța virtuțile unei educații interculturale: „o perfectă 

loialitate, respectul persoanei umane, toleranța, simpatia..., sociabilitatea, generozitatea și spiritul 

de întrajutorare. Societatea noastră devine din ce în ce mai complexă. Migrația, multiplicarea 

contactelor, dispariția frontierelor nete sunt realități evidente. La acestea se poate răspunde în mai 

multe feluri.  Pentru unii, nu este decât o singură soluție: asimilationismul, care reclamă din partea 

populației care sosește în mediul de primire să fie asimilată, să se topească până la dispariția ei în 

cultura nouă. Pentru alții, se deschide o altă alternativă: multiculturalismul, care ar însemna 

afirmarea notelor specifice fiecărei culturi, dar în chip izolat, fără contaminări reciproce. „Nu 

numai că școala trebuie să-i învețe pe elevii săi să trăiască împreună, în același univers mobilat de 

valori diferite, dar, mai mult, ea trebuie să le permită a descoperi că acest univers este hrănit prin 

mii de fire ce converg, se întretaie și se completează în același timp, construind astfel un mediu 

nou în care toți sunt chemați să trăiască.”  Pluralismul cultural european este produsul unei istorii 

lungi și continue care implică acceptarea altuia, toleranța, coexistenta plurală, dar și șansa 

afirmării pozițiilor proprii. Acest pluralism spiritual se explică prin anumite elemente 

fundamentale ale culturii: curentele religioase, care au fost întotdeauna transnaționale, gândirea 

științifică, ce a circulat liberă din zorii epocii moderne, modelele și curentele artistice, ideologiile, 

tehnicile de producție.      

  Studiile de antropologie culturală arată că, în chip funciar, nu pot exista antagonisme 

fundamentale între sisteme de valori, decantate de diferitele culturi. Sub aspectul valorilor finale, 

antropologia stabilește în mod statistic că, în culturi diferite, aceleași valori pot fi acceptate sau 
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disprețuite. Sarcina școlii de azi este de a forma la elevi o conștiință europeană. Încă din clasele 

primare este de dorit să se cultive respectul și solidaritatea față de cultura altor popoare.  

Câteva valori-cheie trebuie să-și facă loc, fie în programele școlare, fie în procesele de 

învățământ: aspirația către democrație, respectul drepturilor omului, al drepturilor copiilor, justiția 

socială, echilibrul ecologic, toleranța și pacea, tradițiile culturale etc., învățarea simultană a macar 

doua limbi străine, difuziunea simbolurilor general-umane, accentuarea valorilor care mai degrabă 

unesc oamenii decât îi divizează, participarea tineretului la gestionarea comunității școlare, 

integrarea școlilor în relații de înfrățire la nivel european sunt alte mijloace de sporire a valențelor 

culturale ale activităților educative.  Dialogul cultural este - în același timp - o strategie de 

interogare intra-culturală asupra propriilor fundamente ale unei culturi, asupra deschiderilor sau 

opacităților față de expresii inedite. Perspectiva interculturală ar putea  prezida actul resurecției 

unei culturi, considerată „moartă”, prin intermediul unei înțelegeri „simpatetice” a valorilor 

„străine”, plecând de la cele trăite, experimentate. Cultura contemporană poate fi considerată o 

suită de traduceri/transformări constante a câtorva motive de bază. Prin această „traducere” 

(transcripție, transpoziție, reiterare, variație), „structurile de profunzime” ale unei culturi rezistă și 

se actualizează contextual în „structuri de suprafață”, în funcție de o referențialitate socio-

culturală determinată.  
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16. Iubirea faţă de aproapele: mijloc de trăire practică a credinţei 

 

Prof. Pîslaru I. Mihaela 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman – Neamț 

 

 

Iubirea creştină este inseparabilă de credinţă. Fără credinţă iubirea ar fi lansare în gol. 

Credinţa este cea care dă iubirii obiectul asupra căruia se răsfrânge, în raport cu care se realizează. 

Credinţa este unealta care deschide calea către realitatea aproapelui şi-l înfăţişează ca termen al 

năzuinţei noastre după comuniune, ea este aceea care îl descoperă pe semen ca obiect real al 

iubirii.  

Fără credinţă în Dumnezeu eşti mereu urmărit de ispita de a-ţi degrada semenul, numai 

credinţa în Dumnezeu îţi poate arăta că semenul tău este o faptă a iubirii Lui, o dovadă a iubirii 

sale către tine. Numai credinţa în Dumnezeu te poate pune în situaţia de a vedea până şi în ultimul 

om şi chiar şi în duşmanul tău de moarte, un frate îndreptăţit la iubirea ta.  

Credinţa dă iubirii ceea ce iubirea pur pământească nu poate avea şi anume îi dă acea 

pasiune pentru ceea ce este eroic, pentru ceea ce este de necrezut şi nemaiauzit. Iubirea creştină 

este deci indisolubil legată de credinţă. Credinţa îi dă obiectul şi temeiul şi tot ea o fereşte de 

primejdia degenerării în iubire egoistă. Relaţia stabilită prin credinţă între noi şi Dumnezeu, pe de 

o parte, între noi şi semeni, pe de alta, ar rămâne fără nici o valoare dacă nu s-ar legitima prin 

atitudinea de iubire vie, activă, hotărâtă. Credinţa autentică este o credinţă „lucrătoare prin iubire”, 

cum zice sfântul Paul (cf.Gal.5,6), iar nu aceea care s-ar limita la mărturisirea verbală, teoretică a 

unor principii dogmatice. Misiunea credinţei este aceea de a scoate persoanele din izolarea lor 

egoistă şi de a le înfrăţi în cea mai strânsă comuniune. O credinţă fără iubire nu-şi poate împlini 

această misiune. În afara iubirii, credinţa poate duce la primejdioase discordii. Dacă iubirea fără 

credinţă degenerează în iubire egoistă, credinţa fără iubire ajunge mijloc de ceartă, de oprimare a 

semenilor sau, în cel mai bun caz, se rezolvă în acte de mărturisire verbală, fără nici un fel de 

eficienţă asupra adâncului sufletesc şi asupra vieţii de toate zilele. După cum iubirea autentică este 

o iubire sprijinită pe credinţă, aşa şi credinţa deplină este credinţa însoţită de vibraţie, căldura şi 

activismul iubirii. 

              Dragostea creştină trebuie să fie naturală, firească (să nu fie impusă sau să nu vizeze 

folosul propriu), să fie deplină (permanentă şi nu parţială sau momentană), să fie puternică şi să 



ISSN: 2559-219X                                                                                             Page 63 of 142 
 

fie sporitoare, lucrătoare (să nu fie abstractă, ci convertită în fapte de binefacere, de milostenie). 

Dragostea autentică nu este autolimitativă, închisă, ci iradiază înspre ceilalţi, se deschide către 

celălalt.  

„Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se 

laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de 

mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate 

le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă” (1 Cor.13,4-7).  

Iubirea este calea de deschidere a persoanelor între ele, în numele a unei a treia, iar această 

reciprocitate afectivă naşte o necontenită perfecţionare a persoanei. „Omul rămâne un vas spiritual 

în continuu efort de a se deschide tot mai mult spre a comunica şi primi comunicarea. E un vas şi 

un izvor care primeşte şi se revarsă însă mereu în mod limitat. El trăieşte atât necesitatea de a se 

revărsa şi primi tot mai mult, cât şi bucuria celuilalt de revărsare continuă a lui şi de primire a ei. 

E un izvor care nu încetează niciodată a se revărsa şi un izvor a cărui sete de a primi revărsarea 

altor izvoare în el nu se satură niciodată” (D.Stăniloae, 1993, p.77). Iubirea ne proiectează înspre 

veşnicie, ne dilată existenţial pentru că reverberaţiile ei sunt infinite în timp şi spaţiu. Ceea ce 

rămâne după noi este dramul de iubire de care am fost în stare, în cursul limitat al vieţii. 

Amploarea şi profunzimea acestei iubiri reprezintă cheia de deschidere a porţii spre Marea Iubire.  

Revenind la ora de Religie, putem spune că şcoala este un loc de formare şi dezvoltare a 

iubirii faţă de Dumnezeu şi a iubirii faţă de aproapele. Profesorul, în cadrul acestei ore, încearcă să 

formeze în elevi o atitudine de iubire autentică atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă de semenul său. 

Deşi se desfăşoară doar o dată pe săptămână rolul acestei ore în viaţa şi conduita elevului este 

hotărâtor deoarece aici învaţă noţiuni legate de morală, credinţă, dobândeşte aptitudini religioase 

şi deprinderi utile în viaţa de zi cu zi. Credinţa este formată în elev cu desăvârşire prin educaţie, 

iar educaţia nu este periclitată de prezenţa credinţei religioase. Credinţa nu apare întotdeauna 

dintr-o dată şi în totalitate. Se poate constata o dezvoltare ascensională şi cumulativă a acesteia. 

Ea are nevoie de sprijinul educaţiei, al unui exerciţiu de cultivare printr-o adecvată informare şi 

formare. 

În gândirea filozofică românească, Nae Ionescu, asimilează gândirea de tip religios unei 

cunoaşteri imediate. Chiar dacă Religia s-ar reduce numai la credinţă, nu trebuie minimalizat rolul 

educativ al acesteia. Educaţia, consideră Rene Hubert, nu se poate reduce la o educaţie exclusiv 

raţională, nici la una exclusiv confesională. Credinţa slujeşte aşadar moralizării autentice a 

omului. „Credinciosul – consideră Leszek Kolakowski – nu primeşte învăţătura religioasă sub 

formă de povestiri  mitice sau enunţuri teoretice, de la care plecând el va trece spre concluzii 

morale. Conţinutul moral este dat direct în actul însuşi de a percepe şi de a înţelege, căci acest act 
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se combină cu un angajament moral ”. Omul nu izbândeşte numai prin inteligenţă şi raţionalitate. 

Sunt situaţii în care aceste acte, profesate unilateral, conduc mai degrabă la pierzanie, la distrugere 

sau autodistrugere. Credinţa constă în acceptarea ofertei divine: a accede la inaccesibil, a vedea 

ceea ce este invizibil, a participa la gloria şi la atotputernicia lui Dumnezeu. Trebuinţa religioasă 

constituie o căutare care se împlineşte la fiecare etapă de vârstă, în funcţie de particularităţile 

specifice. Între credinţă şi educaţie relaţiile sunt de un tip special. Se ştie că educaţia tinde să 

spiritualizeze mai profund ceea ce graţia divină a pus în om şi să-l înnobileze cu noi valori. 

Succesul unui act educativ este dat şi de insistenţa cu care educatorul îşi imaginează contururile 

personalităţii viitoare şi meditează adânc la toate detaliile acestui profil, convins că nimic nu-i în 

plus şi că nimic nu-i în minus. Educaţia presupune activism şi participare.  

„Educaţia trebuie să forjeze instrumentarul intelectual, să dezvolte calităţile de supleţe, de 

precizie a inteligenţei ” (Montcheuil, 1959, p.228).   
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17. Moduri de manifestare a interdisciplinarității la orele de limba 

engleză 

Prof. Rasu Iulia 

Şcoala Gimnazială, Comuna Gherăeşti – Neamț 

 

Este binecunoscut faptul că învățământul modern ar trebui să se bazeze din ce în ce mai 

mult pe ideea de interdisciplinaritate.  

În lucrarea de faţă, voi încerca să prezint generic, câteva exemple de interdisciplinaritate în 

domeniul predării limbilor străine în general, şi al limbii engleze, în particular.  

 Înainte de toate, cred că se impune să definim acest termen – interdisciplinaritate. Dacă 

preluăm strict definiţia generică dintr-un DEX al limbii române, aceasta ar echivala cu „un 

transfer sau schimb de concepte şi metodologii între două sau mai multe discipline”. Privită din 

punct de vedere pedagogic, interdisciplinaritatea  ar putea  reprezenta conform afirmaţiei lui 

Constantin Cucoş, „o formă de cooperare între discipline diferite cu privire la o problematica a 

cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai 

multor puncte de vedere”.  De asemenea,  ar putea reprezenta  o intersectare a unor arii curriculare 

diferite, cum ar fi spre exemplu aria curriculară Limbă şi comunicare, cu cea care desemnează 

Omul şi societatea. Cu alte cuvinte, interdisciplinaritatea reprezintă un schimb şi în acelaşi timp o 

combinaţie de informaţii din mai multe domenii sau discipline care se predau la şcoală. Prin acest 

transfer de informaţii, elevii pot realiza diverse conexiuni/legături/asocieri care să îi poată ajuta în 

înţelegerea unor concepte sau informaţii şi la rezolvarea cu succes a unor sarcini de lucru sau 

probleme la o anumită disciplină. 

Dacă luăm în considerare cuvintele frumoase şi pline de realism ale istoricului Jean 

Michelet, potrivit cărora „Cunoașterea este una singură: limbile, literatură, istoria, fizică, 

matematică, filosofia, ramuri ale învăţării care, chiar dacă par îndepărtate, sunt de fapt, apropiate, 

sau mai bine spus se combină pentru a forma un sistem pe care, datorită limitelor noastre, îl 

percepem în succesiune, sub formă de părţi distincte”,  am putea afirma şi noi astăzi,  că este întru 

totul adevărat faptul că nici o disciplină nu se poate învăţa de fapt, izolată de altele şi că fiecare 

dintre ele îşi găseşte o anumită complementaritate mai mică sau mai mare în alte discipline. 

În cadrul procesului de predare – învăţare, această interdisciplinaritate se reflectă la nivelul 

concentrării conţinuturilor la o anumită disciplină în perspectiva interdisciplinară şi la proiectarea  

şi organizarea proceselor didactice în acelaşi mod. 
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Conform lui G. Văideanu, la nivelul învăţământului preuniversitar, interdisciplinaritatea se 

poate implementa la nivel de planuri de învăţământ, programe, manuale şcolare, teste, fişe de 

evaluare; în punctele de intrare accesibile profesorilor în cadrul proceselor de predare-evaluare şi 

prin intermediul activităţilor nonformale sau extraşcolare (extracurriculare). Se pare că realizarea 

unor conexiuni  între  cunoştinţele de la diferitele discipline de învăţământ şi predarea lor într-o 

manieră de interdisciplinaritate, contribuie la sporirea eficienţei procesului de învăţământ în 

ansamblul sau. Angajarea elevilor în învăţarea interdisciplinară îi ajută să-şi dezvolte competenţe 

de rezolvare a unor probleme, încrederea în sine, şi în acelaşi timp pasiunea pentru învăţare, toate 

acestea fiind  ţeluri comune ale celor care educa, iar interdisciplinaritatea sau abordarea integrată 

promovează şi contribuie la realizarea acestor obiective. Alte avantaje pe care învățarea 

interdisciplinară le aduce cu sine în dezvoltarea pozitivă şi armonioasă a personalităţii elevilor 

sunt: gândirea critică, o mai bună flexibilitate a gândirii, dezvoltarea creativităţii şi a exprimării 

libere, spiritul de colaborare, abilităţile de comunicare sunt de asemenea îmbunătăţite, la fel şi 

capacitatea de sinteză a unor informaţii. Elevul are posibilitatea de a înţelege mai bine o anumită 

temă/noţiune, făcând apel la informaţii din mai multe discipline. Predarea interdisciplinară implică 

multiple aspecte ale dezvoltării copilului, de la cea intelectuală, emoţională, socială, fizică, până la 

cea estetică chiar. Interdisciplinaritatea  presupune învăţarea  prin cercetare, prin descoperire, prin 

colaborare, elevul însuşi trebuind să devină un mic explorator printre noţiunile şi cunoştinţele 

dobândite din diverse domenii. 

Revenind acum la limbile străine, o persoană nu foarte acomodată cu acest concept de 

interdisciplinaritate, ar putea afirma că nu vede cum o limba străină ar putea avea legătură şi cu 

alte discipline, în afară de limba maternă poate (la care de multe ori probabil profesorul de limba 

străină poate face apel) sau cel puţin doar cu cele din aria curriculară Limba şi comunicare. Ei 

bine, am putea afirma că, limba engleză, are legătură cu foarte multe alte domenii sau discipline 

din curriculumul şcolar. Predarea limbii străine înseamnă o incursiune în aproape toate 

disciplinele care se predau în şcoală şi nu numai cum ar fi: geografie, istorie, gastronomie, ştiinţe 

(fizică/chimie), muzică, desen, sport, sănătate, etc. Aceste legături se realizează în primul rând 

prin abordarea temelor existente în programa şcolară şi secundar prin intermediul unor texte care 

conţin informaţii din diverse domenii şi prin discuţiile introductive sau întrebările care se iniţiază 

în introducerea sau prezentarea unei noi teme. 

De exemplu, la clasele a VI-a şi a VII-a avem o temă ce are ca obiective principale 

creşterea interesului elevilor pentru cunoașterea culturii şi civilizaţiei engleze şi bineînţeles 

îmbogăţirea acestor cunoştinţe. Manualele utilizate conţin câteva texte despre Muzeul figurilor de 

ceară Madame Tussaud`s (Madame Tussaud`s Wax Museum), din Londra, alte texte despre 
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Londra, despre Cambridge, despre statele aparţinând UK. Când elevii au fost întrebaţi despre ceea 

ce cunosc în legătură cu aceste lucruri, am fost surprinsă să văd că știau multe informaţii pe 

aceasta temă pentru că deja le studiaseră la geografie. Îmi amintesc că ştiau care sunt statele ce 

formează UK (Regatul Unit al Marii Britanii), de asemenea cunoşteau şi capitalele fiecărui stat şi 

informaţii despre Londra şi atracţiile turistice de acolo. Astfel, ei şi-au putut activa cunoştinţele 

deja existente şi  au realizat transferul şi  conexiunile necesare pentru o mai bună înţelegere a 

textelor citite şi a temei, în general. Există cred, un echilibru, o complementaritate, în ceea ce 

priveşte rolul celorlalte discipline în învăţarea limbii engleze dar şi al limbii engleze în 

aprofundarea cunoştinţelor din alte domenii.  Astfel,  se întâmplă ca de multe ori elevii să afle mai 

întâi de la ora de limba engleză anumite lucruri care poate mai târziu le vor aborda la alte 

discipline sau pentru propria lor cultură generală. De exemplu, la clasa a VIII-a, am avut de 

lecturat un text intitulat „Chocolate, like falling în love” care prezenta o adevărată istorie a 

ciocolatei, de la prima reţeta până la cea mai actuală, cu date, cu nume de inventatori, ţări, 

ingrediente, etc. Textul conţinea şi informaţia conform căreia ciocolata conţine o substanţă 

chimică, feniletalmina, prezenta şi în creierul uman, care ne da o senzaţie plăcută atunci când 

consumăm acest produs. Elevii nu auziseră despre această substanţă la chimie sau la anatomie, 

însă i-am îndrumat să o întrebe pe doamna profesoară de chimie sau pe cea de anatomie sau să 

caute pe internet informaţii despre această substanţă. În ora următoare, elevii au adus informaţii 

suplimentare despre acea substanţă, de care sunt sigură că îşi vor aminti datorită acelei lecţii. 

O altă conexiune pe care elevii o realizează la orele de limba engleză este acea cu 

informaţiile din domeniul muzicii, întrucât avem ca teme de abordat la clasele V-VIII, tipuri de 

muzică, cântăreţi, compozitori, trupe, muzica preferată, descrierea unor tipuri de muzica, etc. În 

cadrul acestor lecţii, elevii vin în întâmpinare cu informaţii de la disciplina educaţie muzicală, cu 

exemple de compozitori, de opere de muzică clasică, de cântăreţi de opera pe care altfel nu cred că 

ar avea de unde să îi cunoască. 

Biologia este o altă disciplină de la care elevii îşi folosesc cunoştinţele la ora de limba 

engleză. Am avut la clasa a VI-a şi la a VIII-a  anumite lecţii despre poluare, turism verde, 

ecologie, animale în pericol de dispariţie şi motivele pentru care se află în această situaţie, şi am 

observat că unii elevi cunoşteau multe lucruri din acest domeniu, fapt care i-a ajutat în abordarea 

acestui topic în limba engleză. De asemenea, la clasa a VI-a am citit un text despre delfini, iar într-

o discuţie introductivă despre ce ştiu ei despre aceste mamifere, am constatat că deţineau unele 

informaţii de la biologie, geografie sau de pe la canalele de specialitate de la tv. Alte subiecte 

complementare cu biologia/ anatomia sunt și părțile corpului, dureri, afecțiuni, vitamine, 

alimentație sănătoasă, etc. 
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Un alt exemplu, ar fi legătura  dintre  literatura engleză şi istorie. Acesta nu este un lucru 

foarte frecvent întâlnit la clasele de gimnaziu deoarece manualele de care dispunem nu conţin 

fragmente sau texte aparţinând unor opere cunoscute din literatură engleză, ci mai cu seama, 

probabil la clasele de liceu, acest lucru se întâmplă mult mai des.  Astfel, elevii ar trebui să ştie de 

la istorie secolele, încadrarea unor opere literare sau a unor autori în anumite epoci/perioade sau 

curente literare sau în anumite contexte istorice şi evenimente fundamentale care s-au petrecut în 

acea perioadă – revoluţii, războaie etc., care cu siguranţă se reflectă şi în opera literară studiată.  

După cum se ştie programa şcolară la gimnaziu şi nu numai, conţine şi teme care 

abordează Sportul şi o viaţă sănătoasă. Ca urmare a faptului că şcoala la care predau este o şcoală 

sportivă,  unde se practică toate sporturile posibile, fiind vestită pentru practicarea sportului 

naţional Oină, şi majoritatea copiilor fac parte din diverse echipe sportive de la handbal, fotbal, 

baschet, baseball, softball până la tenis şi participa la foarte multe competiţii, au şi foarte multe 

cunoştinţe în acest domeniu. Acest lucru le-a venit în ȋntȃmpinare, când la un moment dat,  au 

avut de discutat sau de scris un paragraf/eseu despre sportul preferat; elevii cunosc regulile unui 

joc dintr-un anumit sport, componența echipei, cum se numeşte fiecare membru al unei echipe din 

sportul respectiv, echipament necesar,  etc.). De aici, rezultă faptul că şi educaţia fizică se 

corelează bine şi cu limbile străine sau  cu  limba română. 

Ca o concluzie, am putea totuşi afirma că, din nefericire,  manualele şi programele şcolare 

şcolare nu reflectă ȋncă caracterul interdisciplinar care se doreşte a fi aplicat din ce în ce mai des. 
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18. Promovarea interculturalităţii, a comunicării interculturale prin 

proiectul Erasmus+:  INCLUSION ON THE WAY TO EUROPE 

 

Prof. Stan Mihaela 

 Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț  

 

Nr referinţă: 2016- 1- LT01- KA219-0231445 

KA2 – Parteneriat strategic pentru susţinerea de bune practici în domeniul şcolar, proiecte  

doar între şcoli . 

 

„Cât de bine comunicăm este determinat nu de cât de bine vorbim, ci de cât de bine 

suntem înţeleşi.” (Andy Grove) 

 

Diversitatea culturală nu mai este un prejudiciu, ci o realitate care trebuie fructificată în 

mediul şcolar. Pluralitatea culturală pune nu numai problema apărării diferenţelor, ci a dialogului 

cultural, care recunoaşte că fiecare trebuie să contribuie la îmbogăţirea experienţei umane şi că 

fiecare dintre ele este un efort de universalizare a unei experienţe particulare. Multiculturalitatea 

nu este adversarul universalismului european, ci o altă formă a lui. Ceea ce unifică 

multiculturalismul cu universalismul european este voinţa comună de a plasa o cultură mai presus 

de puterea statului sau de interesele unui grup social. 

Interculturalismul implică înţelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii la care se adaugă 

respectul bazat pe o informare autentică şi pe construirea curiozităţii faţă de cultura etnică a 

celuilalt. Interculturalitatea este un proces ce se produce la intersecţia dintre culturi, ne fiind un 

scop în sine, dar care poate deveni o finalitate atunci când sunt sesizate transformările nefireşti sau 

comportamentele nefaste la acest nivel de intersectare a culturilor. 

Trăim într-o epocă a interferenţelor. Întâlnirile dintre persoane sau culturi se amplifică şi se 

diversifică de la o zi la alta. Nu este uşor să întreţii relaţii optime cu alţii, să înţelegi alte moduri 

de gândire, de simţire, de acţiune. În aceste condiţii, se nasc diferite strategii de asumare 
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spirituală, fie de retragere în sine, de apărare şi întărire a identităţii culturale a persoanelor, fie de 

ieşire din sine, de permeabilitate şi deschidere faţă de alte expresii spirituale – individuale sau 

colective. Şcoala, ca principală instanţă de culturalizare, este antrenată în materializarea 

strategiilor amintite. Ea nu poate rămâne neutră la marile incitări sau presiuni ale vremii. În 

perimetrul şcolar se reproduce cultura şi se pun bazele creaţiei de noi expresii culturale. 

Fără sprijinul activ al şcolii, eforturile de a introduce educaţia interculturală sunt menite a-şi 

vedea rezultatele diminuate, dacă nu complet eşuate. Diversitatea culturală nu mai este un 

prejudiciu, ci o realitate care trebuie fructificată în mediul şcolar. Pluralitatea culturală pune nu 

numai problema apărării diferenţelor, ci a dialogului cultural, care recunoaşte că fiecare trebuie să 

contribuie la îmbogăţirea experienţei umane şi că fiecare dintre ele este un efort de universalizare 

a unei experienţe particulare. 

La Colegiul Tehnic "PETRU PONI" – ROMAN, se derulează , în perioada 1.09.2017-

31.08.2018. 

Parteneri :  

• KAUNO ''VYTURIO" GIMNAZIJA- LITUANIA( coordonator proiect) 

• STÅLFORSSKOLA SF 2-ESKILSTUNA-SUEDIA  

• COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI" – ROMAN- ROMANIA  

• IBRAHIM TANRIVERDI SOSYAL BILIMLER LISESI-SAMSUN-  TURCIA  

  

    OBIECTIVE: Proiectul îşi propune să: 
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 1.  promoveze includerea elevilor  care se încadrează în 

categorii  de risc de excludere  socială:  cei cu lipsa de 

competențe de bază,  riscul de abandon, cu nevoi speciale, 

contribuind la favorizarea integrării lor în învățământul de 

masă și societate.  

2. aplice  noi strategii  educaţionale,  pentru depășirea 

lipsei de competențe de bază ale elevilor,  în știință, 

matematică și tehnologie (STEM) .  

3. conducă la aplicarea unor noi metode în domeniul dezvoltării sociale și emoționale ale 

copilului,  ca parte a curriculum practic  pentru elevii cu   nevoi educaționale speciale .  

4. creeze un mediu de învățare stimulativ pentru sprijinirea dezvoltării sociale și emoționale a 

copilului..  

5. pună la dispoziție profesori metode diferite de 

educație.  

6. promoveze împărtășirea de  bunele practici în 

domeniul educaţional .  

ACTIVITĂŢI :  

Introducerea de noi strategii în procesul 

instructiv de predare învăţare -evaluare 

Strategiile includ: - Învăţarea prin cooperare,   

     - Peer tutoring,   

     - Învăţarea în echipă, 

     - Învăţarea bazată pe proiecte, 

     - Învăţarea interactivă centrată pe elev. 

Fiecare şcoală parteneră va studia două  dintre aceste 

strategii şi o va aplica la clase, în două specializări ale 

grupului STEM (matematică, ştiinţe, artă, tehnologie, 

inginerie), în funcţie de specificul şcolii.  

Aceste strategii vor oferi soluţii moderne şi eficiente 

pentru a dezvolta la elevi competenţe de bază şi de 

integrare .  

II. Transfer de bune practici  

 III. Activităţi locale 



ISSN: 2559-219X                                                                                             Page 72 of 142 
 

Vor oferi elevilor participanţi la proiect oportunitatea de aşi dezvolta abilităţi de bază precum: 

comunicarea în limba maternă, competenţe TIC, analiza datelor, participarea la seminarii 

ştiinţifice, participarea la evenimente culturale, creare logo - ului proiectului, crearea, calendare, 

dicţionare, etc. 

IV. Întâlnirile de proiect: 

- Întâlniri transnaţionale- 2;  

- Activităţi de predare-învăţare pe termen scurt 

pentru elevi– 4. În timpul primei activităţi de  predare - 

învăţare, care a avut loc în  perioada: 13-17.02.2017 - 

Stålforsskola Sf 2 - Suedia, cei 4 elevi şi doi profesori, 

participanţi la această reuniune au participat la 

activităţi care au contribuit la:  

1. consolidarea dimensiunii europene în educaţie prin 

promovarea activităţilor de cooperare între şcoli; 

2. dobândirea de cunoştinţe privind cultura în general şi impactul acesteia asupra 

comportamentelor individuale şi de grup, privind propria cultură şi alte culturi; 

3. dezvoltarea de deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală / interculturală 

(conştientizarea propriilor determinări culturale, 

stereotipuri, prejudecăţi, identificarea lor la ceilalţi, 

capacitatea de a relativiza punctele de vedere, abilităţile 

comunicaţionale şi relaţionale);  

4. formarea de atitudini, cum ar fi respectul pentru 

diversitatea culturalã, identitatea culturalã proprie şi a 

celorlalţi, refuzul discriminãrii şi intoleranţei;  

5. stimularea participării şi acţiunii în sensul promovării principiilor unei societăţi interculturale şi 

a combaterii discriminării şi intoleranţei. 

6. formarea conştiinţei privind diferenţele culturale, 

formarea şi dezvoltarea competenţelor interculturale; 

dezvoltarea abilităţilor de a interacţiona cu persoane care 

provin din alte medii culturale; regândirea atitudinii faţă de 

diferite medii culturale;  

        Cei patru elevi și cei doi profesori, au avut 

posibilitatea de a petrece  o săptămână în Suedia, de a se 

familiariza cu cultura suedeză, de a obesrva  modul de a gândi al suedezilor, posibilitatea de a 
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vedea locuri noi, de a cunoaşte oameni şi mentalităţi, de a ieşi din propriul mod de a vedea lumea 

în toată complexitatea ei, de a cunoaşte alte perspective în raportarea la viaţa de elev sau 

professor. 

 A fost o bună ocazie de a învăţa, pe viu, despre modul în care gazdele suedeze reușesc să 

integreze un număr foarte mare de emigranţi, în şcoala 

Stålforsskola Sf 2 - Suedia, mai mult de jumătate din elevi 

provin din rândul emigranţilor.  

Alături de ceilalți elevi din proiect, 8 elevi din 

Turcia, 4 din Lituania şi elevii din școala suedeză, Dumea 

Paul, clasa a XI-a G, Petrişor Sabrina, clasa a XI-a C, 

Stan Ecaterina, clasa a X-a C şi Dobranu Denisa, clasa a 

XI-a B şi de cei doi profesori  însoțitori: Stan Mihaela- 

coordonator proiect şi Dascălu Mariana Gabriela, directorul şcolii, elevii au participat la activităţi 

precum : 

- Învăţarea prin cooperare – Ateliere de lucru – la  muzeul Munktell Tema: Revoluția 

industrială și inventatori  

- Activități de învățare prin cooperare la 

Muzeul Tehnicii 

- Lecții interactive de fizică, chimie, biologie, 

robotică  .  

- Activități în aer liber: Vizitarea Primăriei (toţi) 

Muzeul  Munktell Radermacher,  Fors Kyrka, 

Klosters Kyrka, Orașul vechi etc. - care le-au 

oferit prilejul de a cooppera, de a socializa, de a se cunoaşte şi de a se respecta.  
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19. Studiu comparativ între calitatea apei potabile furnizate controlat și 

surse publice din zona Săbăoani, județul Neamț 

 

Prof. Șugaru Claudia 

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman - Neamț 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Apa a fost și rămâne întotdeauna un factor important pentru existența și evoluția materiei 

vii, sub toate formele sale și o componentă valoroasă pentru activitățile umane, fără de care 

dezvoltarea economică și socială nu este posibilă. 

 Apa are o importanţă dublă şi anume: ca factor al mediului înconjurător, când generează 

sisteme ecologice şi ca materie primă pentru anumite folosinţe: sursă de apă potabilă, de apă 

industrială, pentru agrement, piscicultură etc. În ambele situaţii apa trebuie să îndeplinească 

anumite condiţii de calitate, care pot fi măsurate prin determinarea „indicatorilor de calitate”. 

  Conform Legii apelor nr.107/1996  apele reprezintă o resursă „naturală regenerabilă, 

vulnerabilă şi limitată, element indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă pentru 

activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea 

echilibrului ecologic”. 

  Apa în natură se găsește într-un circuit continuu şi se manifestă prin diverse forme. 

       Deși apa este substanța cea mai răspândită de pe suprafața globului, volumul de apă utilizat 

de către oameni este relativ mic. Apa dulce reprezintă un procent destul de mic din cantitatea 

totală de apă de pe planetă, 2,5% din procentul de 71 % cât reprezintă  apa pe suprafaţa 

Pământului, din care doar 0,7% din apa planetei este disponibilă, ca sursă de supravieţuire, pentru 

populaţie. 

Pentru alimentarea cu apă a populației și ramurilor industriale se folosesc : 

•surse de apă de suprafață constituite din ape de suprafață dulci și sărate (mări și oceane),  

•surse de apă subterană, formate din ape freatice și ape de adâncime . 

Comuna Săbăoani este una dintre cele mai mari şi mai vechi aşezări rurale din Moldova, 

fiind situată în partea de nord-est a judeţului Neamţ, la limita cu judeţul Iaşi. Comuna este situată  

pe terasa superioară a interfluviului Siret-Moldova, la o distanţă de 10 km faţă de orașul 

Roman,fiind formată din două sate: Săbăoani şi Traian, cu o suprafaţă totală de 3150 ha, din care 

intravilan 490 ha. Localitatea Săbăoani este situată în partea de nord vest a comunei. Conform 

recensământului efectuat în 2011, populația comunei Săbăoani se ridică la 9.901 locuitori, în 

scădere față de recensământul anterior din 2002 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roman,_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
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Aprovizionarea cu apă potabilă în localitatea Săbăoani se realizează prin exploatarea  

surselor de profunzime, din sursa subterană Pildeşti-Simioneşti printr-o conductă din PEID De de 

450/250, pe o lungime de 3824 m. 

Modul de distribuţie a apei se face în: 

-sistem centralizat din surse de profunzime reprezentate de foraje cu adâncimi variate; 

-sistem individual reprezentat de fântâni individuale sau publice, izvoare şi cişmele, respectiv 

surse locale de apă ce abordează pânză freatică, adică apă subterană aflată la mică adâncime; 

Motivele ce m-au determinat să efectuez acest studiu sunt:conectarea locuitorilor la 

reţeaua de alimentare cu apă potabilă în proportie de peste 75%, desfăşurarea activităţii în zonă a 

unui număr de agenţi economici cu potenţial poluator pentru pânza freatică, rețeaua de canalizare 

nu este suficient dezvoltată și o cantitate însemnată de apă uzată menajeră este deversată pe sol, de 

unde se poate infiltra și ajunge până la apa subterană, pesticidele și îngrășămintele chimice 

folosite în agricultură, existența unui număr însemnat de fose mai mult sau mai puțin ecologice. 

De aceea, am monitorizat calitatea apei din fântânile locuitorilor neracordați la rețeaua 

centralizată pe o perioadă de doi ani (2015-2016) şi am urmărit câțiva parametri de potabilitate: 

culoare, pH, conductivitate, duritate, turbiditate, concentrația ionilor de amoniu, azotiți, azotați. 

Având la dispoziţie schița de racordare a rețelei de distribuție şi harta localității am marcat 

10 puncte de colectare a apei din fântână, pentru care am efectuat analize pe probele de apă 

recoltate. Rezultatele obţinute sunt trecute în tabele următoare comparativ cu cele obţinute de Apa 

Serv SA pentru apa furnizată controlat. 

 

Tabel 1 Valorile medii ale conductivităţii apei (μS /cm) 

An  Valoare 

conductivitate 

medie(μS /cm) 

Conductivitate medie- 

pentru apa din surse publice 

(μS /cm) 

Conductivitate medie-pentru 

apa din sursa centralizată 

(μS /cm) 

2015 1628,6 586,6 

2016 1473,6 570,8 

 

 

Tabel 2 Valorile medii ale turbidităţii apei (UNT) 

An Valoare 

turbiditate  

medie (UNT) 

Turbiditate medie- pentru 

apa din surse publice 

(UNT) 

Turbiditate medie-pentru 

apa din  sursa centralizată 

(UNT) 
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2015 2,616 0,464 

2016 1,136 0,397 

 

Tabel 3 Valorile medii ale pH-ului apei 

An Valoare 

pH-ului mediu 

pH mediu- pentru apa din 

surse publice 

pH mediu-pentru apa din 

sursa centralizată 

2015 7,528 7,28 

2016 7,656 7,30 

 

Tabel 4 Valorile medii ale durităţii apei (°G) 

An Valoare 

duritate    medie 

Duritate medie- pentru apa 

din surse publice (°G) 

Duritate medie-pentru apa 

din  sursa centralizată (°G) 

2015 31,70 16,14 

2016 31,68 17,71 

 

Se observă că apa potabilă furnizată centralizat este relativ dură (duritate între 13-18°G), 

iar apa din sursa publică este foarte dură (duritate peste 30°G). Acest fapt este dovedit şi prin 

valorile mai ridicate ale pH ului apei din fântâni faţă de cel al apei din sursa centralizată. Se ştie că 

apele dure au pH- ul mai ridicat faţă de apele cu duritate mai scăzută. 

Pentru substanţele chimice potenţial toxice determinate şi anume nitraţii, valorile înregistrate 

pentru apa din surse publice depăşeşte de 3 -5 ori valorile maxime admise, conform Legii nr.458/ 

2002. Am calculat valoarea medie a cantităţii de nitraţi din apă pentru cei doi ani şi pentru cele 

două surse de apă, iar valorile obţinute sunt trecute în tabelul de mai jos. 

Tabel 5 Valorile medii ale nitraţilor din apă (mg /L) 

An   Valoare 

nitraţi (mg /L) 

Cantitate medie 

nitraţi- pentru apa din 

surse publice (mg /L) 

Cantitate medie nitraţi-

pentru apa din  sursa 

centralizată (mg /L) 

 

CMA 

(mg /L) 

2015 155,15 6,57  

50 2016 158,9 6,41 

La determinarea indicatorilor chimici de poluare, adică a amoniacului, am observat că 

pentru unele puncte de determinare s- a depăşit valoarea CMA. Calculând valoarea medie pentru 

cei doi ani şi cele două tipuri de surse am obţinut valorile trecute în tabelul de mai jos. 
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Tabel 6. Valorile medii ale amoniului din apă (mg /L) 

An   Valoare 

amoniu (mg /L) 

Cantitate medie 

amoniu- pentru apa din 

surse publice (mg /L) 

Cantitate medie amoniu-

pentru apa din  sursa 

centralizată (mg /L) 

 

CMA 

(mg /L) 

2015 0,24 0, 0043  

0,50 2016 0,43 0,009 

 

Concluzii 

La prima vedere ar părea că apa din sursele publice este potabilă, dar la o privire mai 

atentă lucrurile nu stau chiar aşa. Chiar dacă valorile obţinute pentru apa din surse publice pentru 

culoare, pH, turbiditate şi conductivitate se încadrează în limitele legale, totuşi depăşirile la 

ceilalţi indicatori sunt periculoase. 

Culoarea apei analizate din cele zece fântâni se încadrează în limitele impuse de Legea 

nr.458/ 2002, având valori situate între 1- 1,5 grade. 

Deoarece luna iunie a anului 2016 a fost mai ploioasă, apa din fântâna 1 şi 9 s-a tulburat, 

deci valorile turbidităţii înregistrate în urma analizelor de laborator au fost mai crescute faţă de 

celelalte valori măsurate.  

Apa subterană venind în contact cu rocile are dizolvați anioni și cationi fiind o apă mai 

dură. După cum se observă din analizele efectuate pH-ul apei de fântână  este mai ridicat decât la 

apa din sursă centralizată, deoarece apele dure au „pH-ul mai ridicat decât apele moi”. 

Apa din fântâni are valoarea conductivităţii de asemenea mare, datorită unei mineralizări 

puternice, indicând prezenţa destul de mare a substanţelor solide dizolvate. Conductivitatea este 

rezultatul gradului de mineralizare al apei; cu cât gradul de mineralizare este mai crescut, cu atât 

conductivitatea este mai mare. Ca urmare, în caz de poluare a apei, mai ales a celei subterane, se 

modifică gradul de mineralizare evidenţiindu-se apariţia şi intensitatea poluării. Gradul de 

mineralizare nu trebuie să fie prea mare deoarece „influenţează caracterele organoleptice ale apei 

şi/sau poate avea efecte nedorite în caz de consum îndelungat asupra stomacului, rinichiului sau 

ficatului”.  

Duritatea apei din fântâni este ridicată ceea ce îi conferă acesteia un gust neplăcut, la 

fierbere sărurile în exces se depun pe vase sau conducte, împiedică fierberea legumelor, determină 

producerea afecţiunilor cardio -vasculare. Apele dure sunt neeconomice deoarece nu fac spumă cu 

săpunul şi dau săruri insolubile. 
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Amoniul prezent în apa de fântână la valori ce depaşesc CMA stabilită prin Legea 

nr.458/2002, reprezintă un risc pentru sănătatea consumatorilor de apă din această sursă, deoarece 

azotului dă reacţii în urma cărora, apar amoniul, nitriţii şi nitraţii care la copiii de  0-3ani 

determină apariţia methemo- globinemiei „boala albastră”, iar la adulţi - „boala apei” care se   

manifestă prin: greţuri, vărsături, dureri de cap (cefalee), ameţeli, anemie. 

Valorile mărite ale nitraţilor din apă acţionează negativ asupra organismului prin: blocarea 

hemoglobinei, scăderea rezistenţei organismului şi favorizarea infecţiilor, apariţia unor afecţiuni 

respiratorii şi digestive  

Concluzionând putem spune că apa din sursele publice analizate nu este potabilă şi 

folosirea acesteia pentru băut reprezintă un pericol pentru sănătatea populaţiei. 

Igienizarea fântânilor publice cu apă care nu se incadrează în parametrii de potabilitate ai 

Legii nr.458/2002 este necesară, chiar dacă nu pot fi folosite ca surse de apă potabilă, deoarece 

apa lor este folosită pentru: igiena locuinţei şi igiena individuală, spălatul vaselor şi a rufelor, 

astfel trebuie procurată din surse sigure numai apa necesară strict pentru prepararea alimentelor şi 

ca apă de băut. 
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20. Importanţa promovării valorilor creştine 

 

     Prof. Susanu Cristina 

                                                         Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

     

Definiția virtuţii 

Cuvântul virtute provine din latinescul „virtus”. Este, în primul rând un har al lui 

Dumnezeu dăruit fiecăruia dintre oameni pentru a putea fi asemenea lui, întrucât am fost 

creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Sunt, deci, acele trăsături morale şi de caracter 

obişnuite şi bine stabilite în fiinţa noastră, care ne direcţionează spre faptele bune, iar atunci când 

le valorificăm, le punem în practică, înseamnă că ne străduim se redevenim acel aspect foarte 

bun al creaţiei divine, să fim asemenea lui, să fim aşa cum el ne-a creat. 

 Clasificarea virtuţilor 

Pe primul loc sunt virtuţile teologale: credinţa, speranţa şi iubirea, care sunt virtuţile ce 

ne arată, după cum vom vedea, chipul şi asemănarea noastră cu Dumnezeu. Însă, dacă chipul 

lui Dumnezeu din noi nu poate fi distrus din om, nici măcar de cel mai păcătos dintre oameni, 

întrucât, ne spune Cartea Genezei, atunci când Dumnezeu l-a creat pe om a văzut că a făcut 

ceva foarte bun, iar Dumnezeu nu se poate nega pe sine, asemănarea noastră cu el depinde doar 

de noi, el ne-a creat liberi, ne-a posibilitatea de a alege între bine şi rău,  deci asemănarea  

presupune efortul nostru de a fi buni, cinstiţi, răbdători, să ştim să ne controlăm înclinările spre 

rău, etc. 

O altă categorie de virtuţi sunt cele aşa numite cardinale sau morale, întrucât ne ajută să 

ajungem la trăirea deplină a primelor. Acestea sunt: prudenţa, cumpătarea,   dreptatea şi tăria. 

În afară de virtuţile enumerate mai sus, mai sunt şi multe alte haruri spirituale, prin care 

Dumnezeu ne ajută să învingem tentaţia răului din noi, pe care o avem datorită păcatului 

strămoşesc al neascultării faţă de Dumnezeu, cum ar fi: umilinţa, dărnicia, curăţia,  blândeţea,  

sârguinţa, ascultarea, disciplina, iertarea, mila, etc. 

Virtuţi "colaterale" 

Umilinţa.Ce înseamnă a fi umil? Sfântul Francisc, în Laudă virtuţilor, o asociază cu sfânta 

Sărăcie, întrucât, motivează el, ambele combat avariţia, lăcomia, orgoliul, şi alte vicii ce-l 

împiedică pe om să aibe un raport real şi adevărat cu Dumnezeu şi cu semenii săi.  

Umilinţa înseamnă încredere, înseamnă ascultare, înseamnă respect, înseamnă  

discernământ, înseamnă bun simţ, înseamnă mulţumire şi pace sufletească, înseamnă inteligenţă, 
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etc. Ne recunoaştem în aceste trăsături definitorii? Avem încredere în cei ce ne stau alături pe 

calea vieţii? Îi ascultăm? Îi respectăm? Dăm dovadă de bun simţ în relaţiile noastre cu alţii, acolo 

unde ne desfăşurăm activitatea? În alegerile noastre dăm dovadă că suntem capabili de 

discernământ? Sunt doar unele dintre întrebările pe care le generează această virtute. 

Dărnicia 

Ce înseamnă a fi darnic? Una dintre cărţile de intensă spiritualitate ale părintelui Nicolae 

de la Rohia (N. Steinhart) are următorul titlu: Dăruind vei dobândi. Titlul exprimă un adevăr 

fundamental: totul în această lume este rodul acestui schimb esenţial. Dumnezeu, (de exemplu)  

prin părinţii noştri, ne-a dăruit viaţa, noi am primit-o. La rândul nostru, trebuie să fim darnici, ca 

să beneficiem de roadele acestui schimb. Să vedem ce putem face şi noi ca această legătură 

fundamentală a vieţii să nu se întrerupă. Pentru aceasta trebuie să avem în vedere mai întâi că 

această virtute combate zgârcenia, egoismul, două vicii care ne otrăvesc viaţa. Tuturor ne place să 

primim daruri, nu-i aşa? Însă ne place la fel de mult să dăruim? Aici treaba începe să scârţâie, 

începem să facem tot felul de calcule, ce anume, cât, cum, când, etc. De multe ori şi noi nu reuşim 

să fim darnici, motivând că nu avem nici pentru nevoile noastre, dar să mai dăm şi la alţii. Însă 

cine ne opreşte să dăruim un zâmbet, să fim amabili, să ajutăm măcar un bătrân să treacă strada, 

de exemplu?A dărui înseamnă gratuitate, nu reciprocitate. Aceasta din urmă va veni 

din deschiderea noastră, din dăruirea de sine de care dăm dovadă. Dărnicia şi dăruirea de sine sunt 

pentru noi ca rezervorul unei maşini: dacă are combustibil în el, maşina va merge, dacă nu, stă pe 

loc. Închei cu un rezumat al ideii expuse de Nicolae Steinhart: Dăruind totul, vei dobândi Totul, 

adică pe Dumnezeu, iar dacă îl ai pe Dumnezeu cu tine, ai totul. 

Blândeţea 

Vă mai amintiţi de cuvintele lui Isus de pe muntele fericirilor? Despre acea fericire (a 

treia) care îi proclamă pe cei blânzi ca moştenitori ai pământului? Blândeţea este opusul mâniei, 

al îngâmfării, al vicleniei, al lăcomiei. Sensibilitatea noastră nu trebuie să se îndrepte doar asupra 

lucrurilor sau fiinţelor dragi nouă, ci şi asupra lucrurilor, fiinţelor, situaţiilor mai puţin agreate. 

Sfântul Francisc obişnuia să recomande această deschidere universală ucenicilor săi printr-un 

cântec: „Laudă întregii creaţii” (Cântecul fratelui soare): Lăudat fii, Doamne, de către: fratele 

soare, surioara lună, măicuţa ţărână, apă, aer, cer şi stele, dar si de cei care iartă, cei care iubesc 

pacea, etc. Această deschidere ne este necesară şi nouă dacă vrem să moştenim pământul. Noi 

cum stăm din punctul de vedere al blândeţii? 

Iertarea 

De cele mai multe ori vedem iertarea ca un efort, şi chiar este aşa, căci a fi virtuos  

înseamnă, pe lângă a fi „posesorul” unei anumite virtuţi, a depune efort pentru împlinirea unei 
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aspiraţii personale ce are ca ţintă perfecţiunea într-o anumită direcţie, adică a avea un ţel în viaţă, 

iar iertarea este un prag obligatoriu pentru atingerea acelui ţel, a acelei ţinte dorite cu ardoare. Noi 

(eu, tu) ştim ce vrem şi ce vrem să facem cu viaţa noastră? Ne dăm seama când dăm cu toporul în 

acel tânăr (sau mai puţin tânăr) copac care suntem? Oare ne tăiem singuri rădăcinile, care sunt 

adânc înfipte în pământul Evangheliei, al Veştii celei Bune, sau le îngrijim, ca să fie mai 

viguroase, ca să dea roadă însutită? Cum stăm concret din acest punct de vedere, căci a ierta este 

cu adevărat pentru noi o piatră de poticnire, după cum ne dăm seama zilnic? 

 Mila 

Vă mai amintiţi de parabola smochinului neroditor? Într-o zi, Isus, ca să dea un exemplu 

concret ucenicilor săi, se opreşte sub un smochin şi se uită după fructe, chiar dacă nu era timpul 

lor şi, nevăzându-le, îl blestemă. Intervine însă grădinarul şi îl roagă: Stăpâne, mai lasă-mă să-l 

îngrijesc şi anul acesta, îl voi săpa la rădăcină, voi pune îngrăşăminte, îl voi îngriji cum trebuie, iar 

dacă la anul nu va duce rod, îl voi tăia! Poate că ar trebui să ne fie milă de noi înşine şi să-l rugăm 

pe Dumnezeu: mai lasă-mă, Stăpâne, să am grijă de mine şi anul acesta. Noi cum ne comportăm 

cu cei care ne vor răul? Cu cei care ne urăsc? Cu aceia care au nevoie de ajutorul nostru, de 

îngrijirea noastră, chiar dacă ne sunt duşmani? Suntem răbdători, iertători? Sau ne repezim cu 

securea asupra legăturilor noastre cu ceilalţi? 

Sârguinţa (hărnicia, munca) 

Este virtutea contrară lenei, delăsării, abandonării unor idealuri şi a altor înclinaţii ale 

omului de a"evita" colaborarea cu Dumnezeu la actul creaţiei, act care nu s-a încheiat în timpurile 

biblice, ci continuă şi astăzi, tocmai prin această colaborare (sau necolaborare!) dintre Dumnezeu 

şi Om. Omul care nu se supune acestei logici, cel care nu munceşte, leneşul cu alte cuvinte, e cu 

desăvârşire inutil în acest act continuu al creaţiei. Se autoexclude din el, face notă discordantă 

într-un proces creativ continuu. Munca nu este ceva facultativ, ea aparţine structurii ontologice a 

Omului, care este chip şi asemănare a lui Dumnezeu. Dumnezeu, ne spune Sfânta Carte, a 

muncit şase zile, iar în cea de-a şaptea s-a odihnit, adică a contemplat rezultatul creaţiei sale şi a 

văzut că toate erau bune, chiar foarte bune în cazul Omului. Asta este părerea lui Dumnezeu 

despre noi. Părerea noastră în ceea ce îl priveşte pe Dumnezeu, care este? Concret (adică muncă, 

dăruire, responsabilitate etc.), nu doar la nivel declarativ?  

Ascultarea 

Ce înseamnă a asculta? De cele mai multe ori suntem tentaţi de a reduce această virtute la 

un simplu a auzi, iar dacă ce auzim ne convine, atunci transformăm acel îndemn, sfat, acea 

propunere în ceva propriu, dacă nu, nu. Ascultarea despre care vorbim este cu totul altceva. Este 

strâns legată de cele trei virtuţi teologale: Credinţa, Speranţa şi Iubirea. Credinţa este ascultarea de 
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Dumnezeu, Speranţa, fără ascultare şi credinţă este un nonsens, o utopie, iar Iubirea „este mai 

presus de toate” (Sf. Paul în Scrisoarea către Corinteni) tocmai pentru că cuprinde în ea, pe lângă  

credinţă şi speranţă, şi ascultarea. Ascultarea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Ascultarea este 

soră bună cu umilinţa, cu respectul, cu dăruirea, disponibilitatea, etc. 

Noi ascultăm de Dumnezeu? Îi ascultăm Cuvântul prin participarea la Sfânta Jerfă? Trăim 

acest cuvânt? Îl punem în practică? 

Dar de părinţii noştri (mai) ascultăm? Poate că n-ar strica să mai repetăm motivaţia 

poruncii a patra: "ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ"... 

Ascultăm de profesori şi de aceia care au misiunea să ne ajute în viaţă? De superiorii noştri 

de la locul de muncă? Sunt doar unele dintre aspectele esenţiale ale trăirii ascultării... 

Disciplina 

Orice transformare interioară a omului are la bază disciplina. Disciplina însumează acel 

mănunchi de reguli, principii, primite de la Dumnezeu, de la părinţi şi educatori, ca şi de la 

propria experienţă de viaţă, de la care omul nu abdică, indiferent de împrejurări. Ea presupune  

efort, constanţă, respect, ascultare, dăruire, voinţă, etc. Fără disciplină suntem sclavii propriilor 

emoţii şi gânduri, suntem extrem de influenţabili în faţa stimulentelor externe neconforme cu 

statutul nostru de chip şi asemănare cu Dumnezeu, cu statutul nostru de fii ai lui Dumnezeu. 

Disciplina nu înseamnă rigiditate, obtuzitate, absurditate şi alte asemenea. Prin disciplină omul se 

trezeşte la viaţă, devine mai conştient în ceea ce îl priveşte pe sine şi raportul său cu ceilalţi, mai 

capabil să se cunoască pe sine şi pe ceilalţi membri ai familiei umane. Disciplina interioară a 

gândurilor, sentimentelor, aspiraţiilor fiecăruia ajută la înfruntarea şi confruntarea cu toate 

greutăţile vieţii, ajută în lupta cu ispitele şi atacurile diavolului. Nu în ultimul rând, disciplina ne 

ajută să ne cunoaştem cu adevărat pe noi înşine, să vedem care sunt punctele noastre slabe, unde 

mai avem de corectat pentru ca viaţa noastră să fie o împlinire, nu un eşec. Mulţi confundă lipsa 

de disciplină cu libertatea, însă se înşeală pe ei înşişi. Adevărata libertate începe din momentul în 

care te cunoşti cu adevărat pe tine însuţi, în care eşti conştient de ceea ce eşti, de ceea ce reprezinţi 

pentru tine însuţi şi pentru alţii. 
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1. Mândria este în natura umană 

 

Agavriloae Alexandra, clasa a IX-a   

Prof. îndrumător: Dima Teodora 

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman - Neamț 

 

În romanul Mândrie și prejudecată, scris de Jane Austin, unul dintre personajele 

feminine ale cărții, referindu-se la această atitudine umană des întâlnită printre noi, afirma: 

„Mândria este un simțământ foarte obișnuit (…). Natura omenească este deosebit de înclinată 

căte acest simțământ și foarte puțini suntem aceia care nu nutrim un sentiment de automulțumire 

pentru vreo însușire sau alta, reală sau imaginară. Orgoliul și mândria sunt două lucruri 

diferite(…). Cineva poate fi mândru fără a fi orgolios.” 

 Așadar, prin vocea personajelor sale, autoarea remarcă prezența acestui sentiment și 

atitudini la diverși oameni. Pesonajele cărții aparțin micii burghezimi și sunt preocupate în 

permanență de anumite atitudini specifice nouă, de latura sufletească a lumii noastre. Așa cum 

ilustrează și titlul, întreaga lor viață are două coordonate principale: mândria și prejudecata. 

 Așa cum cred unele dintre personajele cărții, mulți oameni ca ei, cu avere, chiar au dreptul 

să fie mândri, tocmai datorită acestei poziții sociale sau materiale. În opinia mea, mândria acestor 

oameni reprezentați în carte este o trăsătură negativă de caracter, deoarece ea ar trebui să se 

bazeze nu pe avere, pe care, de fapt, mulți au moștenit-o, ci pe propriile calități, cum ar fi dorința 

de a face bine altora. Cineva poate fi mândru, dar nu datorită averii sau a familiei, ci prin muncă, 

seriozitate, bunătate și credință.  

O altă însușire care trebuie să stea la originea mândriei este capacitatea de a fi tu însuți, 

pentru că doar astfel vei reuși să atingi la maximum potențialul intelectual sau fizic care zace în 

ființa ta. O persoană puternică, ce este ea însăși, va avea întotdeauna motive de mândrie.  

Mândria și orgoliul sunt două lucruri sinonime, însă nu sunt identice, deoarece mândria 

este un sentiment de automulțumire, în timp ce orgoliul ține de cum ne văd alții pe noi. În opinia 

mea, de multe ori o părere foarte bună despre propria persoană, sau laudele celorlați, ne fac 
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orgolioși. Astfel devenim egoiști, gândim numai cum vrem noi, facem numai ceea ce corespunde 

intereselor noastre. 

Uneori mândria este un aspect pozitiv al caracterului, atunci când rezultă în urma unor 

calități sau fapte deosebite. De exemplu, dacă o fată a devenit cântăreață datorită vocii și muncii 

ei, precum și cu ajutorul familiei, părinții și ea pot fi mândri de cele realizate, de ei înșiși. Sau, 

atunci când părinții își văd copiii fie premianți, fie realizați în viață, cu familia lor, vor deveni 

mândri, ceea ce este normal.  

E adevărat, așa cum spune și personajul, infatuarea este peste tot, oriunde mergem, dar nu 

toți putem fi mândri de acțiunile și trăsăturile noastre. Mulți se impun prin averile pe care le au, 

dar foarte puțini se gândesc să facă fapte bune, cum ar fi donații către orfelinate și unor sărmani, 

copii sau maturi. Doar aceste lucruri ar trebui să ne facă bucuroși, și nu banii pe care îi avem. Unii 

fac acestea cu mai puțin și sunt mai fericiți, astfel simțindu-se  împliniți.  

Prejudecata este în strânsă legătură cu orgoliul personal. Dacă un om este văzut de ceilalți 

din punctul de vedere al înfățișării exterioare, al modului de a se îmbrăca, înseamnă că ceilalți nu 

pot trece peste propriul orgoliu și gândesc numai cum vor despre el. Îl vor socoti numai conform 

prejudecăților pe care le au. Uneori, chiar și un profesor îi dă note proste unui copil pentru că e 

mai tăcut sau mai neîngrijit, și nu încearcă să afle cât e de capabil, ceea ce constituie o nedreptate. 

Așadar, uneori, oricât am încerca, mintea și sufletul nostru sunt învăluite de mândrie. Vălul 

acesta nevăzut ne face să nu mai fim noi înșine, să nu mai gândim cum trebuie. Acest sentiment 

este prezent permanent în ființa noastră, așa cum personajul cărții subliniază foarte bine, ,,natura 

omenească este deosebit de înclinată către acest simțământ”, De aceea, trebuie să facem mereu 

eforturi spre a o depăși, spre a deveni mai buni, mai drepți, mai ,,umani”. 
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2. The Bravery of a Woman 

 

Albu Cosmina, clasa a VIII-a    

Prof. îndrumător: Obreja Daniela 

Școala Gimnazială "Calistrat Hogaș"Roman – Neamț 

 

 Jane Austen, Jane Austen, I really like and know something about this name.  Although I 

haven’t studied about her yet, I read one of her novels, ”Pride and Prejudice” last year. It was 

something marvelous, a real discovery about manners, education, marriage, money and WILL.  

 She was perfectly right about: “There is a stubbornness about me that never can bear to 

be frightened at the will of others. My courage always rises at every attempt to intimidate me.” 

The wish of an human can be accomplished with a decent, strong and lightened mind. This quote 

a woman can take her own decisions and try to make the world a better place for her. I think that 

Jane Austen wanted to prove that everyone can put his desires against what somebody else wants. 

Nobody should do what other people say, the choice must be theirs and also we must be proud of 

ourselves.  

A woman is a powerful weapon and when her bravery shows up she can become a nuclear 

blast of good ideas and decisions. Elizabeth Bennet stood committed for her wills and she wanted 

to show that no one can take decisions in her place and her bravery will destroy every effort of not 

fulfilling her wants. Thanks to her open mind she showed that she's the main character in her story 

and she must decide her own path. 

The key words that make everything to be on top of pyramid are from my point of view: 

COURAGE and WILL. Courage is the ability to rise to a challenge and will is the determination 

to see it through to the end.  

Literature is a story that does more than tell a story, a story that manages to reflect in some 

way the text of life itself, a mirror of society. All we need to do is to choose after we read the best 

examples.  
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3. Importanţa valorilor creştine 

 

Bălteanu Alexandra Mădălina, clasa a XII-a  

Prof. îndrumător: Pîslaru Mihaela 

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

 

 

Valorile creştine, după cum cunoaștem deja, sunt credinţa, speranţa şi iubirea. Societatea 

în care trăim are la bază aceste valori creştine, chiar dacă astăzi, unele persoane neagă această 

evidenţă istorică. Într-o ierarhie, ele sunt pe cea mai înaltă treaptă, deoarece au temeiuri şi scopuri 

transcendente. Ele vin de la Dumnezeu prin revelaţie, fiind mijloacele prin care atingem 

desăvârşirea în Dumnezeu. 

În primul rând Credinţa este răspunsul omului dat lui Dumnezeu; este încrederea în 

Dumnezeu şi în adevărul revelat de El cu privire la mântuire. Prin credinţă omul „se încredinţează 

total”, în mod liber, lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne spune clar că, fără credinţă nu putem fi 

plăcuţi lui Dumnezeu. Mântuirea, fără credinţă, nu este posibilă. Credinţa este darul lui 

Dumnezeu. El vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să ajungă la cunoaşterea adevărului. Sfântul 

pavel le scrie Efesenilor: „Ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul 

lui Dumnezeu.”(Ef 2,8) Așa cum o armă, se păstrează, în primul rând, nelăsând-o să ruginească, 

tot astfel  şi credinţa, se păstrează practicând-o şi repracticând-o. Nu putem afirma că ea nu se 

poate pierde. Din acest motiv este important să o promovăm, să o practicăm şi să-i învăţăm şi pe 

alţii să o facă, prin exemplul nostru. „Credinţa fără fapte este moartă!”(Evr 11,6) 

În al doilea rând Speranţa este siguranţa că promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini la 

vremea lor. Credinţa este temelia speranţei și nu se confundă cu ea. Speranţa este primul rod al 

credinţei. Așa cu pământul nostru care se înveşmântează primăvara în frunze noi, așa se va 

deschide într-o zi și speranța și lumea va deveni o lume a luminii şi măririi. Va fi veşnica 

primăvară. Ea va veni chiar dacă încă întârzie. Este important ca noi să nu ne pierdem speranţa. 

Nu cunoaştem nici ziua, nici ceasul. Trebuie să veghem cu grijă pentru că totul trece atât de 

repede. Răbdarea este rodul cel mai de preţios al speranţei.  Răbdarea constă în suportarea, 

susținută de speranța în fericirea de după moarte, a infirmităților trupești și sufletești, a 

încercărilor, ispitelor, insucceselor, a suferințelor provocate de o lume în care domnește minciuna, 

răutatea, ura, fără a blestema, fără a răspunde cu ură. Cu cât vom lupta mai mult şi vom promova 

mai mult valorile creştine, cu atât ne vom bucura mai mult într-o zi cu Dumnezeul nostru. 
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Speranţa este cea care transformă viaţa fiecărui creştin, deoarece ea se întemeiază nu pe 

promisiuni omenești ci pe însuși Isus Cristos, care își respectă promisiunile. 

În al treilea rând Iubirea, prin care se realizează cea mai profundă legătură cu Dumnezeu şi 

cu întreaga creaţie; este cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu. Prin iubire, îl iubim pe Dumnezeu 

mai presus de toate şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine, din iubire faţă de Dumnezeu. Fără 

iubire, celelalte virtuţi nu valoreaza nimic. „Viaţa nu constă în a ne înţelege ci în a ne iubi”. 

Iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele constituie o unică poruncă a iubirii. Iubirea este de 

neînlocuit, fără ea, totul în jurul nostru devine periculos, ba chiar ucigător. Modelul iubirii creștine 

îl găsim la însuși Isus Cristos: „Să vă iubiți unii pe alții precum v-am iubit Eu pe voi”(In 15,21). 

Astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie să dăm mărturia noastră, nu doar prin cuvânt, ci 

prin însăşi viaţa noastră, că suntem păstrătorii, promotorii şi apărătorii valorilor creştine care stau 

la baza societăţii în care trăim. 

În concluzie, cei care vor reuşi să recreştineze pe cei din jurul lor prin valorile promovate 

de ei, vor fi mai mari decât cei dintâi mărturisitori ai evangheliei. Răspunderea pe care o avem ca 

şi creştini, este foarte mare. Datorită faptului că noi trăim într-o comunitate, valorile pe care le 

promovăm sunt observate şi analizate de cei din jur. Din păcate, din ce în ce mai mulţi oameni, 

sunt convinşi că este de ajuns să fie botezaţi, pentru că prin botez au devenit creştini, şi vor fi 

măntuiţi. Dar noi trebuie să promovăm valorile creştine, să dovedim credinţa care o avem prin 

lucrarea faptelor noastre creştineşti. Astfel vom fi mântuiţi şi vom ajunge la fericirea veşnică 

ajutându-i şi pe alţii să ajungă acolo.  
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4. Importanţa promovării valorilor creştine. 

             ,,Creştinismul între credinţă şi divinitate” 

 

Butnaru Lorena-Vasilica, clasa a XII-a   

Prof. îndrumător: Butnaru Mintenica-Mariana 

Colegiul Tehnic "Danubiana" Roman – Neamț   

   

 „Credinţa fără fapte moartă este!", spune Sfântul Apostol Iacov.   

      Pentru a fi demonstrată, credinţa are nevoie de fapte. Din păcate, din ce în ce mai mulţi 

oameni sunt convinşi că este destul să fie creştini (crezând că numai acest nume este destul pentru 

a-i mântui) - fără vreo lucrare exterioară. Uită să se întrebe: dacă pomii nu ar da fructe, ne-ar 

plăcea oare? Şi din nou uită sau nu cunosc un lucru esenţial: Mântuitorul, în Sfânta Evanghelie, a 

spus foarte clar: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele 

voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru cel din Ceruri”.      

De bună seamă că această promovare a valorilor creştine - la care suntem chemaţi fiecare din 

noi să participăm -poate fi realizată şi prin cuvânt, nu numai faptă. Dar, aşa cum ne învaţă Sfinţii 

Părinţi, mai recomandată este fapta decât vorba, deoarece aceasta de pe urmă, dacă nu este 

verificată prin faptă, nu numai că nu are aproape nici o valoare, dar chiar poate şi sminti. Şi despre 

cel prin care vine sminteala, Mântuitorul ne spune că ar fi mai bine să-şi lege o piatră de gât şi să 

se arunce în mare, deci: taci tu, să vorbească faptele tale.   

Datorită faptului că noi trăim într-o comunitate, valorile pe care le promovăm sunt observate 

şi analizate de cei din jur. Dacă pe timpul prigoanelor păgâne mărturisirea faptului că eşti creştin 

atrăgea după sine - aproape de fiecare dată - moartea prin chinuri, acum, din păcate, foarte mulţi 

se feresc să se arate pe sine creştini din cauza ruşinii pe care o încearcă atunci când sunt puşi în 

faţa acestui fapt.   

Mântuitorul le promite celor care îl mărturisesc - nu doar prin cuvinte goale, ci printr-o 

credinţă lucrătoare - să mărturisească despre ei - la rândul Lui înaintea Tatălui ceresc.   

Aşadar, să stăm bine, să stăm cu frică, deoarece răspunderea pe care o avem ca şi creştini 

este foarte mare, dar să nu uităm că dacă vom trăi după cum ne este numele, mare va fi plata 

noastră în ceruri.   

 Ne putem pune întrebarea: Ce rost mai are a promova valorile creştine astăzi? Apostolii le-

au propovăduit într-o lume păgână, închinătoare la idoli, la zei. Dar azi, când nu există om care să 
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nu fi auzit deHristos, când - cu darul lui Dumnezeu -trăim într-o ţară ai cărei locuitori sunt 

aproape toţi creştini, ce rost mai are acest apostolat?    

 Cui îi vorbim noi de Hristos dacă toţi se numesc creştini? Poate că aceste nedumeriri ar fi 

îndreptăţite dacă nu am avea ochi să ne uităm la creştinii care ne înconjoară. Să ne uităm la 

creştinii care ucid, să-i auzim pe creştinii care înjură de cele mai sfiunte lucruri, ne uităm la 

creştinii care comercializează droguri, materiale pornografice, arme etc.    

 Toate acestea ne arată faptul că cei care vor reuşi să recreştineze pe cei din jurul lor prin 

valorile promovate de ei, vor fi mai mari decât cei dintâi mărturisitori, datorită faptului că, dacă 

aceia sufereau de la nişte păgâni închinători la idoli, cei de astăzi suferă de la cei de o credinţă cu 

ei, de la cei care se mărturisesc a fi creştini. Şi ce poate fi mai trist decât acest lucru? Toţi au auzit 

de valori creştine dar foarte puţini sunt cei care vor să le şi urmeze. Aici se vede marea 

înţelepciune a adevăratului creştin - să-i ajute pe cei din jurul lor să le şi practice. Şi aceasta vor 

reuşi numai prin exemplul lor. Şi de se va întoarce un singur om la credinţa lucrătoare, doar 

un om, datorită lui, să nu uite că mare se va chema în împărăţia lui Dumnezeu.   

 Dintre toate valorile unanim recunoscute, cele creştine sunt pe cea mai 

înaltă treaptă, deoarece sunt date de Dumnezeu, iar scopurile lor sunt transcendente, urmărind 

atingerea desăvârşirii: Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc, desăvârşit este. 

Iată câteva dintre ele:   

➢➢➢   adeziunea totală şi liberă a spiritului omenesc la Dumnezeu, la tot ce a descoperit El 

Bisericii Sale. Pentru adevăratul creştin, credinţa este cea care îl ancorează în Dumnezeu şi în 

Revelaţia Sa, el neavând nevoie de nici un fel de dovadă materială, raţională a celor propovăduite 

de creştinism: Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor 

nevăzute. (Evr. 11, 1)   

➢➢➢    încrederea că vom ajunge la fericirea veşnică şi nu vom fi lipsiţi de mijloacele necesare 

mântuirii, pebaza făgăduinţei divine care se consolidează cu ajutorul harului. De aceea, Sfântul 

Apostol Pavel ne îndeamnă să ţinem nădejdea ca o ancoră.   

➢➢➢    prin care se realizează cea mai profundă legătură cu Dumnezeu şi cu întreaga creaţie, este 

cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu. Iubirea creştină iese din sfera sentimentelor şi intră în cea 

a voinţei. Ea scoate de sub imperiul fricii pe omul care crede şi are nădejdea mântuirii. De 

asemenea, ea este şi cel mai mare atribut al lui Dumnezeu: Dumnezeu este iubire. (1In. 4,8)   

➢➢➢   este cea care reglementează raporturile creştinilor cu Dumnezeu, cu semenii şi ale omului 

cu sine însuşi. Ea cere ca fiecare să-şi  îndeplinească datoriile faţă de ceilalţi.   

➢➢➢    este aderarea voluntară la poruncile lui Dumnezeu sau la respingerea lor. Ea este sădită de 

Dumnezeu în firea omului, fiind o dovadă a iubirii Sale nemărginite.   
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 Omul cu adevărat liber este cel ce împlineşte poruncile divine. Libertatea se pierde atunci 

când omul devine „rob" păcatului. E împăcarea omului cu Dumnezeu, cu semenii şi cu sine însuşi. 

Problemele lumii în care trăim se acutizează mereu, se încheie mereu tratate care să medieze o aşa 

zisă pace temporară, însă adevărata pace se poate instaura doar acolo unde interesele egoiste 

încetează: Trăiţi în bună pace cu toţi oamenii... dacă vrăjmaşul tău este flămând, dă-i de mâncare; 

dacă îi este sete, dă-i să bea... (Rom. 12,18; 20) în sfârşit, sfinţenia este starea de curăţie spre care 

ar trebui să tindă tot creştinul. Ea este „împlinirea umanului”, este semnul coexistenţei în persoana 

umană a tuturor acestor valori. Sfinţenia este realizarea chemării lui Dumnezeu: Sfinţiţi-vă şi veţi 

fi sfinţi, că Eu, Domnul Dummezeul vostru, sfânt sunt.    

Societatea umană este formată din mai multe categorii de vârstă, fiecare aducându-şi aportul 

ei în dezvoltarea acesteia. Insă dintre toate vârstele, tinerii sunt baza societăţii, având rolul cel mai 

important în societate, pentru că ei au energia şi timpul necesar de a acumula tot bagajul de 

cunoştinţe necesar întregii vieţi, tot acum fiind şi cel mai uşor de modelat.   

În această societate, lovită de false valori, ca desfrânarea, drogurile, minciuna, în această 

junglă, în care adevăratele valori sunt considerate depăşite, tinerii au marea responsabilitate de a 

le promova pe cele creştine, singurele care, departe de a suscitainterese materiale sau politice, 

îmbogăţesc spiritual. Prin ele îl fac viu pe Hristos în ei.   

Bineînţeles, fiind valori ce ajută la desăvârşirea morală, acestea trebuie promovate prin 

exemplul propriu. Este foarte important ca societatea să fie plină de tineri care trăiesc conform 

preceptelor morale cerute de Mântuitorul, căci numai astfel de societate are şanse de a supravieţui 

şi de a ajuta omul în drumul spre desăvârşire. 
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5.„The magic of Jane Eyre” 

 

Cîniparu Mircea și Stroi George 

Prof. îndrumător: Paiu Cristina Vasilica 

Liceul Tehnologic "Ion Ionescu de la Brad" Horia – Neamț 

 

 

 „Returning, I had to cross before the looking-glass; my fascinated glance 

involuntarily explored the depth it revealed. All looked colder and darker in that visionary hollow 

than in reality: and the strange little figure there gazing at me, with a white face and arms 

specking the gloom, and glittering eyes of fear moving where all else was still, had the effect of a 

real spirit: I thought it like one of the tiny phantoms, half fairy, half imp, Bessie’s evening stories 

represented as coming out of lone, ferny dells in moors, and appearing before the eyes of belated 

travelers. „ 

 Searching through the library of my parents ,I was very surprised one day to find 

a small blue book on which it was written with a red pen :”The best”.I have read the 

title and I really couldn’t understand what was it that made that book  „the best”, as it 

seemed to be old and boring.But, as I was boared myself I decided to take a chance and 

open it.I was very soon captivated by the small book called „Jane Eyre” ,so I laid down 

on my bed and I didn’t stop till the evening.  

 Now, after I have read this extraordinary book, I can express my personal opinion 

about it and say that Charlotte Brontë has created an unique character in the universal 

literature, a character which I find „magical” as I have stated in the title of this essay. 

 Jane Eyre is the story of a girl, but not any kind of a girl-she was magic:Orphaned 

as an infant, Jane Eyre lives with at Gateshead with her aunt, Sarah Reed, as the novel opens. Jane 

is ten years old, an outsider in the Reed family. Her female cousins, Georgiana and Eliza, tolerate, 

but don't love her. Their brother, John, is more hostile to Jane, reminding her that she is a poor 

dependent of his mother who shouldn't even be associating with the children of a gentleman. One 

day he is angered to find Jane reading one of his books, so he takes the book away and throws it at 

her. Finding this treatment intolerable, Jane fights back. She is blamed for the conflagration and 

sent to the red-room, the place where her kind Uncle Reed died. In this frightening room, Jane 

thinks she sees her uncle's ghost and begs to be set free. Her Aunt Reed refuses, insisting Jane 

remain in her prison until she learns complete submissiveness. What actually happens to Jane 

during her traumatic experience in the red room is somewhat ambiguous. The older, more 
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experienced Jane who is narrating the story is ready to find a rational explanation for the strange 

light that she saw as a child; the child Jane is convinced that this light is the beginning of the 

manifestation of Mr. Reed’s ghost. In her search for freedom, Jane also struggles with the 

question of what type of  

 Charlotte Brontë may have created the character of Jane Eyre as a means of coming to 

terms with elements of her own life.She has created an intelligent, honest, plain-featured young 

girl  character ,forced to deal with oppression, inequality, and hardship. Although she meets with a 

series of individuals who threaten her autonomy, Jane repeatedly succeeds at asserting herself and 

maintains her principles of justice, human dignity, and morality. She also values intellectual and 

emotional fulfillment. Her strong belief in gender and social equality challenges the Victorian 

prejudices against women and the poor.Jane searches, not just for romantic love, but also for a 

sense of being valued, of belonging.  

I consider that Jane Eyre is one of the most original characters among all English novels and I’m 

convinced that there is still much to talk about this incredible work  and about its magic! 

 

 Bibliography: 

 

1. Oates, Joyce Carol (1988), Jane Eyre: An Introduction. University of San Francisco. 

Retrieved 3 February 2013. 

 2. Stevie Davies, Introduction and Notes to Jane Eyre. Penguin Classics ed., 2006. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

http://www.usfca.edu/jco/janeeyreanintroduction/
https://en.wikipedia.org/wiki/Stevie_Davies


ISSN: 2559-219X                                                                                             Page 93 of 142 
 

6. Behind Happiness 

                             Cosana Andreea, clasa a XI-a 

Prof. îndrumător: Dumea Antonela 

  Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

 

 

„An engaged woman is always more agreeable than a disengaged. She is satisfied with 

herself. Her cares are over, and she feels that she may exert al her powers of pleasing without 

suspicion. All is safe with a lady engaged; no harm can be done”                                                                

- Jane Austen 

     I chose this quote because I am in the process of  becoming a woman and I am aware of 

the fact that women’s happiness is coming from a man's love. Actually,  people in general tend to 

engage and marry later although some of them  worry about their career and others seem to realize 

when they are forty or even later, they need a partner. 

     The women who are in a relationship are happier, more confident in their own strengths. 

They trust that if they fail, there is a soul that supports and encourages  them in the distress 

moments. With the partner's support any woman recovers mentally and physically faster and is 

ready to face the world again.  

     Another factor that contributes at an engaged woman's happiness is the way she looks and 

how she feels inside. From the beginning of the world, women have been wanting to look 

beautiful. They compare their own beauty with other women's beauty. However, being 

complimented on their personality and beauty by a partner is extremely important. A woman who 

considers herself to be beautiful and who is also very confident manages to accomplish most her 

plans in life. And it is also the men who profits from these accomplishments! 

     Many researches were conducted to measure women's happiness either in Europe or South 

Africa. The results showed that the women who are engaged or married are happier and healthier 

and even live longer than the single ones.     

Accordingly, we can state that in spite of the worries and quarrels marriage implies, Love 

is the Key to women’s happiness.  
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7. Considerații despre bucurie în viziunea poeților romantici din secolul 

al XVIII-lea 

 

Dănuț Mircea-Alexandru, clasa a X-a  

Prof. îndrumător: Grosu Monica 

Liceul Teologic Romano –Catolic "Sfântul Francisc de Assisi" Roman – Neamț 

 

 În opinia mea, ca să poți să ai o viață armonioasă, să iubești, să dăruieşti, să găsești mereu 

soluții miraculoase în problemele de zi cu zi ai nevoie de bucuria ta. Momentele de bucurie se 

găsesc în viața fiecăruia dintre noi, însă sunt percepute diferit din cauza diferențelor care există 

între noi, atât de natură psihologică, cât și de natură intelectuală și morală. Astfel, de-alungul 

timpului, omul, în bogăția cunoașterii și dorinței de exprimare, a încercat să transpună în mod 

artistic bucuria, fiecare acordându-i o perspectivă unică. Unii dintre acești oameni iluștri au fost 

Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworthși George Gordon Byron. Cei trei poeți au trăit în 

secolul al XVIII-lea și au fost reprezentanți prolifici ai curentului romantic în Regatul Unit al 

Marii Britanii.  

 Samuel Taylor Coleridge (n.21.11.1773-d.25.07.1834) a fost poet, critic literar și filozof și 

a pus bazele, alături de William Wordsworth, curentului romantic englez. A aparținut „Școlii 

Lacurilor”, din ținutul Cumberland, al cărui peisaj i-a inspirat pe poeți. Cele mai importante 

lucrări ale sale au fost poemele „Balada bătrânului marinar”, operă apărută în volumul „Balade 

idilice”, „Kubla Khan” (poem renumit și pentru faptul că a fost scris în urma unui vis cauzat de 

consumul de opium), în care se împletesc elemente de fantastic mitologic cu cele de origine 

folclorică, cu oniricul și cu erotismul medieval, și opera de proză „BibliographiaLiteraria”. El 

consideră că „Bucuria vieții este compusă din momente mărunte-scurte, binefaceri curând uitate 

ale unui sărut sau zâmbet, o privire blândă, un compliment sincer, nenumărate lucruri infime 

plăcute și un sentiment genial”.  

 Aceste momente mărunte le trăim în fiecare zi, le considerăm poate prea obișnuite sau 

normale pentru a le mai acorda atenție ori pentru a simți vreo bucurie, însă ele sunt vitale omului. 

Ce am face dacă nimeni nu ne-ar zâmbi? Ce ar face copilul dacă nu ar primi sărutări din partea 

mamei sale sau dacă nu i-ar acorda o îmbrățișare atunci când are cea mai mare nevoie? Toți avem 

această necesitate de a simți afecțiune din partea celuilalt, în special din partea persoanelor de la 

care avem anumite așteptări. Cât de bine ne simțim atunci când cineva ne complimentează ori ne 

laudă din tot sufletul munca noastră! Simțim o anumită împlinire, o satisfacție. Așa cum spunea 
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Coleridge, viața nu ar avea sens fără aceste simple manifestări afective, pentru că fără ele nu am 

putea simți bucuria, nu am putea trăi în adevăratul sens al cuvântului. O viață fără aceste bucurii 

ar deveni o anarhie a urii, a răutății și a inimilor împietrite. Un minut de bucurie intensă ne poate 

transforma.Cauza bucuriei este în noi.  

Trecând de la viziunea lui Samuel Coleridge, ajungem la o alta similară, cea a prietenului 

și colaboratorului său, William Wordsworth (n.7.04.1770- d.23.04.1850). Acesta a fost cel mai 

vârstnic dinte poeții „Școlii Lacurilor” și a contribuit la îmbogățirea poeziei engleze, în special 

prin poemul său semiautobiografic „Preludiul”, care, în considerația criticului literar Monique R. 

Morgan, „are ca scop demonstrarea aptitudinii sale de a produce mari opere poetice, 

Preludiulînsuși fiind evidența acesteia”. El spunea că: „Cea mai bună parte din viața unui om sunt 

micile sale fapte uitate și fără nume, de dragoste și bunătate”. Prin aceste cuvinte el încearcă să 

scoată în evidență faptul că lumea a uitat să mai dea importanță faptelor de dragoste și bunătate, 

fapte care stau la baza conviețuirii în societate. În lumea cotidiană, gesturile de iubire și bunătate 

sunt asemenea unor stele într-o noapte întunecată: ele te fascinează, te încântă și îți luminează 

calea pe care trebuie să mergi. Sentimentele pozitive nu au un efect temporar, ci, de cele mai 

multe ori, ele rămân întipărite în inima noastră, le purtăm până la capătul vieții, uităm să le mai 

scoatem din subconștient.  

 Omul, orbit de stresul unei vieți dezordonate, aflate într-o continuă mișcare, se lasă, de 

multe ori, absorbit de propriile probleme, defecte, frici sau neliniști, acestea ajungând să-l 

consume pe interior și să-i secătuiască esența bună. Pentru a putea vedea mai clar, individul 

trebuie să trăiască simplu, însă nu o simplitate de natură materială ori intelectuală, ci într-o 

simplitate a inimii,a afectivității, așa cum ne spune și Wordsworth: „Trebuie să trăim simplu, dar 

să gândim minunat”.   

 Cel de-al treilea poet la care aș vrea să fac referință este George Gordon Byron sau Lord 

Byron, așa cum este cunoscut. S-a născut la 11 ianuarie 1788 și a decedat la 19 aprilie 1824 din 

cauza unei febre, și, deși a trăit relativ puțin, 36 de ani, acest mare poet și politician a fost o figură 

reprezentativă a romantismului. El este văzut ca fiind unul dintre cei mai de seamă poeți britanici, 

fiind recunoscut pe plan mondial nu doar datorită operei sale, ci și a nonconformismului și 

extravaganței cu care și-a trăit viața.  Cele mai cunoscute opere ale sale au fost poemele narative 

„Don Juan” și „Peregrinările lui Childe Harold”, dar și poeziile „Romanță”, „Unei doamne” și „O 

soare al celor fără somn…”.  

 Byron vede bucuria într-un mod social, expansiv, considerând că: „Regula de bază a 

bucuriei autentice este să o împărtășești cu cei din jur”.Al treilea stadiu al bucuriei este 

împărtășirea ei. După ce ai conștientizat-o și ai trăit-o, trebuie să o dăruiești și celorlalți. Ea nu 
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este un sentiment egoist, pe care să-l exploatăm în scop meschin, ci o manifestare a generozității. 

A păstra în subconștient o trăire, un sentiment, este nociv atât din punct de vedere socio-

psihologic, cât și emoțional. Când un pahar este plin și noi turnăm apa în continuare, acesta se 

revarsă; tot la fel se întâmplă și cu bucuria. Ea se răsfrânge asupra celorlalți din jur. Fiecare poate 

deveni o sursă de bucurie pentru altul. 

Byron a știut să împărtășească această bucurie cu numeroșii săi prieteni, pe care i-a 

cunoscut de-alungul vremii în călătoriile pe care le-a întreprins în Italia, Portugalia sau Grecia. 

 În concluzie, bucuria, sentiment unic și universal, percepută diferit în decursul vremii, a 

fost, în mentalitatea și viziunea poeților secolului al XVIII-lea, o manifestare de mare 

importanță,ce nu trebuie neglijată pentru că îmbogățește viața omului transformând-o într-o trăire 

autentică, care are ca scop nu doar împlinirea nevoilor proprii, ci și ale celorlalți. Sentimentul de 

bucurie este cel care ne apropie de oameni, dar și cel care ne apropie de propria ființă. 
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8. Virtuţile teologale şi cardinale 

 

                               Diac Ana-Maria,  clasa a XI-a 

                          Prof. îndrumător: Susanu Cristina 

           Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman – Neamț 

 

 

Virtutea creştină este deprinderea, prin stăruinţă statornică, de a împlini toată legea morală 

din dragoste curată faţă de Dumnezeu şi fată de aproapele, cu ajutorul harului lăsat de Creator. 

Altfel spus, virtutea este hrana sufletului. Virtutea potoleşte pornirile rele ale omului, pune stavilă 

ispitelor, îl face pe creştin liber de păcate şi sădeşte în sufletul lui binele cel dătător de linişte, de 

mulţumire şi de încredere pe calea care duce spre mântuire. 

Trăsăturile comune ale virtuţilor creştine 

1 – faptele bune trebuiesc făcute cu îndrăzneală: „[…] îndrăzniţi, Eu am biruit umea”(In16,33);  

2 - efort sufletesc spre fapte bune să fie făcut continuu şi ne străduim permanent pentru stăvilirea 

poftelor şi a ispitelor, de tot felul, care ne îndeamnă spre păcat; „[…] împărăţia cerurilor se ia prin 

străduinţă şi care se silesc pun mâna pe ia” (Mc 11,12);  

3 – strădania, pe calea binelui, să fie benevolă, fără să fim siliţi de cineva sau de ceva. „[…] dacă 

fac aceasta de bună voie, am plată; dar dacă fac fără voie, am numai o slujire” (1 Cor 9,17);  

4 – să acţionăm în cunoştinţa de cauză şi nici decum din instinct „[…] să vă schimbaţi prin 

înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit” 

(Rom 12,2);   

5 – faptele noastre contează şi nu vorbele. Nu este deajuns numai să ştim, ci trebuie să şi facem 

numai fapte bune. „[…] nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor 

fi îndreptăţiţi” (Rom 2,13). 

Virtuţile teologale 

Credinţa nu suprimă inteligenţa şi nu înlătură pe cei ce caută adevărul. Dovezile şi 

adevărul dorite de Toma au dus la întărirea credinţei în înviere, dar mai fericit este cel ce nu vede 

şi crede pentru că acesta nu este preocupat de a aduna dovezi şi probe, ci de credinţa în sine şi de 

fapte bune pentru el şi semenii săi. Credinţa, nu este un element elaborat de mintea omenească, ci 

este un dar, gratuit, a lui Dumnezeu. Pentru a obţine acest dar noi trebuie să căutăm adevărul 

deoarece credinţa face parte din sfera adevărului. Când căutăm adevărul de credinţă în mod sincer 

şi loial atunci mintea se luminează şi adevărul se descoperă prin puterea harului. „cine lucrează 



ISSN: 2559-219X                                                                                             Page 98 of 142 
 

după adevăr vine la lumină” (In 3,21). Omul trebuie să cunoască credinţa la cel mai înalt nivel al 

capacităţilor sale. Adeziunea la adevărurile eterne trebuie să fie mai presus decât orice adeziune la 

adevărurile omeneşti.  

Omul este liber să primească darul lui Dumnezeu sau să-l refuze. Dar trebuie să ţinem cont 

de faptul că prin credinţă şi rugăciune intrăm în comuniune cu Dumnezeu şi cu adevărurile cereşti 

atât cât ne sunt relevate şi cât putem noi cuprinde din ele. Credinţa creştină ne însoţeşte numai pe 

timpul vieţii pământene. Credinţa nu mai este necesară dincolo de mormânt deoarece „atunci vom 

vedea faţă în faţă”(1 Cor 13,12). Faţă la faţă vom vedea şi vom fi văzuţi de Dumnezeu. Credinţa 

fiind „convingere cu privire la lucrurile care nu se văd” (Evr 11,1) trebuie să îmbrace haina 

nestricăciasă a faptelor bune deoarece „credinţa dacă n-are fapte este moartă în ea însăşi”(Iac 

2,17). 

Speranţa creştină. Cuvântul speranţă provine din italianul „speranza” şi este sinonim cu 

nădejdea. Speranţa creştină este virtutea care ne face să dorim pe Dumnezeu, să aşteptăm cu 

răbdare şi cu deplină încredere fericirea veşnică, încredinţaţi fiind că El ne va pune la dispoziţie 

cele mai bune prilejuri şi cele mai potrivite mijloace pentru a o dobândi. Omul care trăieşte în 

speranţă este ferm convins de biruinţa binelui asupra răului, a adevărului asupra minciunii, a 

luminii asupra întunericului, a vieţii asupra morţii şi ştie că Isus nu-l va lipsi de ajutorul său în nici 

o împrejurare făgăduindu-I: „viaţa veşnică”, bunurile necesare vieţii pământene, sprijin la 

necazuri, iertarea păcatelor prin pocăinţă, şi ascultarea rugăciunilor. 

Speranţa mântuirii şi promisiunea că oamenii vor fi scoşi din robia păcatului adamic a 

început să se realizeze în timpul patriarhilor şi s-a împlinit prin Isus Cristos. Speranţa este 

ancorată în viitor dar izvoreşte prin prezent din dragoste şi din credinţă cu care formează un tot 

unitar. Speranţa lucrează prin răbdare la strâmtorări şi necazuri şi prin iertare. Este îndreptăţit să 

beneficieze de ea cel „care face voia Tatălui” (In 7,21). Speranţa creştină este însoţită permanent 

de frica de păcat şi de judecata fermă şi dreaptă a lui Isus. 

Dragostea creştină. Cuvântul dragoste provine de la slavonul „dragosti” şi este sinonim 

cu iubire. Dragostea creştină, fie umană, fie divină, este cea mai profundă expresie a personalităţii  

şi apropierii din relaţiile personale. Altfel spus, dragostea este năzuinţa omului spre tot ce este bun 

şi frumos sau vrednic de dorit. Apostolul Paul închină dragostei un adevărat imn creştin şi o pune 

mai presus de oricare altă virtute. Trăsătura fundamentală a dragostei creştine este veşnicia ei. 

„Dragostea nu piere niciodată” (1 Cor 13,8). Dragostea este singura virtute teologică care ne va 

însoţii şi dincolo de mormânt. „[…] îmbrăcaţi-vă cu dragostea care este legătura desăvârşirii” (Col 

3,14). Direcţiile principale spre care se îndreaptă dragostea creştină sunt: spre Dumnezeu, spre 

aproapele nostru şi spre noi înşine. Dragostea faţă de Dumnezeu este cea mai mare şi cea dintâi 



ISSN: 2559-219X                                                                                             Page 99 of 142 
 

poruncă dată de către Isus: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul 

tău şi cu tot cugetul tău” (Mt 22,37). Trebuie să iubim pe Dumnezeu pentru că El însuşi este iubire 

şi din iubire ne-a creat noi şi tot din iubire ne-a înzestrat cu toate darurile şi harurile necesare 

vieţii. Dumnezeu, în schimb, nu cere de la noi decât, tot, iubire. „Cine iubeşte pe tatăl ori pe 

mama […] pe fiul ori pe fiica mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine” (Mt 10,37).  

Cea de a doua poruncă, la fel ca şi prima, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 

însuţi” (Mt 22,39). Iubirea faţă de aproapele este necesară pentru că toţi oamenii suntem făcuţi 

după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi din dragoste pentru noi şi pentru a noastră mântuire a 

fost jertfit Unicul Său Fiu, Isus. Pe aproapele nostru trebuie să-l iubim ca pe noi înşine. În 

aproapele nostru îl regăsim pe Cristos cel crucificat. Aproapele nostru poate fi şi vrăşmaşul nostru 

şi dacă vrem să fim în harul sfinţitor este nevoie să-l iubim şi pe el la fel ca şi pe cel mai apropiat 

semen.  

Dragostea de sine rezultă din faptul că noi nu suntem ai noştri, ci trupul nostru „este 

templul Spiritului Sfânt” (1 Cor 6,19). Noi suntem făcuţi în stare să „fim slujitori ai unui nou 

legământ, nu al literei ci al Spiritului; căci litera omoară, dar Spiritul dă viaţă”(2 Cor 3,6). 

Creştinul trebuie să fie puternic şi statornic în dragostea sa şi să meargă până la sacrificiul suprem. 

Tot ceea ce facem să facem din dragoste şi pentru mărirea lui Isus cel răstignit şi înviat. Dragostea 

lui Dumnezeu îi face părtaşi pe oameni la realitatea eternă a vieţii. „Fiindcă atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 

viaţă veşnică” (In 3,16). 

Virtuţile cardinale 

Virtuţile cardinale sunt: prudenţa, dreptatea, cumpătarea şi tăria. 

Prudenţa este judecata mentală şi chibzuinţa creştinului de a selecta varianta cea mai bună 

a unui anumit plan de acţiune, în vederea obţinerii scopului dorit la un moment dat, prin care să nu 

supere, prin vorbă şi faptă, pe bunul Dumnezeu, sau pe semenii săi. Creştinul prudent se fereşte 

permanent de rău, lucrează numai după adevăr şi dreptate. El socoteşte şi preţuieşte orice faptă 

numai pe măsura sfinţeniei cuprinsă în ea. Înţeleptul se fereşte de lucrurile nepotrivite şi 

nefolositoare sufletului său care pur şi simplu vatămă firea lui. Creştinul care acţionează cu 

prudenţă este conştient de limitele sale şi de măreţia lui Dumnezeu. Toate izbânzile omului, în 

oricare domeniu de activitate, sunt numai cu voia Creatorului. „Înţelepciunea este izvor de 

viaţă”(Prov 16,22).  

Dreptatea creştină. Cuvântul dreptate provine din latinescul „directus” care însemnează 

„drept” la care s-a adăugat sufixul „–ate”. Este sinonim cu cuvântul „echitate”. Dreptatea este un 

principiu moral şi juridic care cere să se dea fiecăruia ceea ce i se cuvine şi să i se respecte 
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drepturile. Dreptatea creştină presupune atitudinea de confirmare şi de acţiune a creştinului în 

raport cu o normă sau cu un standard de valori consacrat şi acceptat. Altfel spus, dreptatea creştină 

este virtutea prin care creştinul împlineşte cu conştiinciozitate şi hotărâre toate îndatoririle faţă de 

Dumnezeu şi faţă de semenii săi cu ajutorul harului divin.  

Dreptatea presupune raportarea întregii vieţi şi activităţi umane la respectiva normă sau 

standard. Cuvântul lui Dumnezeu este norma sau standardul faţă de care creştinul îşi călăuzeşte 

viaţa. Dreptatea este în conformitate cu voinţa lui Dumnezeu. Sunt drepţi, nu cei ce aud cuvântul, 

ci cei care împlinesc cuvântul. Caracteristica esenţială a dreptăţii lui Dumnezeu este veşnicia, iar 

norma, standardul, cuvântul Său sunt adevăr: „Dreptatea Ta este dreptate în veac şi legea Ta 

adevărul” (Ps 118,142). Dumnezeu este drept. Aceasta înseamnă că El este conform cu Sine şi cu 

preferinţele Sale, este veşnic fidel faţă de promisiunile făcute celor ce se conformează voinţei Sale 

drepte şi dătătoare de bine. „Da, Doamne Dumnezeule Atotputernic, adevărate şi drepte sunt 

judecăţile Tale” (Ap 16,7). 

Cumpătarea creştină. Cuvântul cumpătare provine din latinescul „compitare” şi 

desemnează echilibru sufletesc, judecată dreaptă, stăpânirea de sine, măsură, moderaţie, 

sobrietate, ... etc. Cumpătarea creştină este virtutea prin care credinciosul pune cuvenita măsură în 

toate actele şi faptele vieţii sale: în mâncare, băutură, îmbrăcăminte, în vorbe, avuţie şi în tot 

comportamentul său. Cumpătare presupune stăpânirea poftelor. „să vă feriţi de poftele cele 

trupeşti care se războiesc împotriva sufletului” (1Pt 2,11). Cumpătarea nu îngăduie mai multe 

trebuinţe decât avem nevoie din firea noastră şi înlătură  cele ce ne sunt de prisos. „Toate îmi sunt 

îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos” (1Cor 6,12). Aceasta presupune un echilibru între 

necesitate şi posibilitate. Sunt folositoare numai cele posibile la un moment dat, care să asigure un 

mod de viaţă decentă. Tot ce abundă necesarului decent, din fire, duce la dezechilibre grave. 

Cumpătarea este de folos atât trupului cât şi sufletului pentru că ea pune frâu instinctelor şi 

îndemnului spre păcat. Ea duce la blândeţe, smerenie, bună cuviinţă în vorbe şi fapte, şi la 

sănătate sufletească şi trupească prin post şi rugăciune. 

Tăria creştină. Cuvântul tărie provine din latinescul „talem” care însemnează „tare” şi 

sufixul „-ie”. Tăria este capacitatea de luptă, puterea de afirmare, forţa morală, autoritatea, 

stăpânirea, vigoarea, ... etc. necesare creştinului în lupta pentru învingerea răului şi pentru 

obţinerea luminii lui Cristos care să lumineze calea spre mântuire. Tăria creştină este virtutea 

morală supranaturală care întăreşte sufletul şi cugetul în urmărirea binelui; îl face pe credincios 

capabil să depăşească toate greutăţile vieţii, fără şovăire, să înfrunte orice primejdie necesară şi 

utilă din dragoste de Dumnezeu şi din dorinţa fierbinte de mântuire.  
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Tăria creştină este un dar al Spiritului Sfânt şi o lucrare care ne impulsionează voinţa şi ne 

dă energia necesară pentru a ne putea face să suferim de bună voie şi cu curaj greutăţile legate de 

marile lucrări pe care Dumnezeu le aşteaptă de la noi. Tăria sufletească a creştinului este necesară 

atât pentru înfruntarea suferinţelor trupeşti cât şi a celor morale. Lupta cu ispitele de tot felul se 

duce cu tărie creştină, cu tenacitate şi cu mândria lăuntrică de a fi creştin. Tăria creştină se 

realizează printr-un echilibru fizic şi mental care îl face capabil pe creştin să sesizeze şi să se 

înlăture uneltirile celui necurat.  
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9. Eternity in an hour 

 Dobreanu Denisa, clasa a XI-a 

Prof. îndrumător: Apăvăloaei Elena 

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

 

„To see the world in a grain of sand, and to see heaven in a wild flower, hold infinity in 

the palm of your hands, and eternity in an hour”. William Blake 

 This quote is about how we as people see the word and time passing. We as people choose 

to see just what we like and make us comfortable and when we expand our vision we can see 

more. And we always don’t stop to appreciate the little thinks that our little word offers us. We 

always hurry to work, school and at the end of the day we always ask ourselves the same question: 

What did I do today? We don’t know how to appreciate time. That way, who we get older we tend 

to regret the things we didn’t when we were younger or when we had the time to do it. That way 

this quote can be like a lesson us, because time doesn’t wait and we should make the best out if it.   

If we break the quote in parts we will learn the same lesson but with different word and actions. 

To see the word in a grain of sand and to see heaven in a wild flower for some people will 

be a joke because a grain of sand is very tiny and you can`t see heaven in a flower. But the 

metaphor behind it is that you should seek happiness in the small things because small things 

make us happy.  When you will see the word in that tiny grain of sand and heaven in a flower, you 

can say that you are the most fulfilled person in universe because small things mean happiness.  

 To hold infinity in the palm of your hands, and eternity in an hour is time and who we 

should appreciate it. Time is something that once you lose it you will never get it back. Time is o 

clock that you will never know when will stop, so you should live it who you want. You should 

find happiness in everything and every person that is around you. This quote is for us, people, 

who hold their time in their hands and don’t appreciate it until is to late, and just regrets remain.  

This quote „To see the world in a grain of sand, and to see heaven in a wild flower, hold 

infinity in the palm of your hands, and eternity in an hour”, is about life and who we should see it. 

We should in normal thinks more than they are used to. For example: a cup it`s not just for 

drinking, you can use it in the garden also(pot), decorative candles, seedling starters. See it. We 

should in normal thinks more than they are used to.  

 

 

 



ISSN: 2559-219X                                                                                             Page 103 of 142 
 

10.Importanţa promovării valorilor creştine 

 

Dumea Alina, clasa a XII-a   

Prof. îndrumător: Pîslaru Mihaela  

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

 

          Poate ați auzit că sunt persoane care nu frecventează slujbele Bisericii care spun uneori: „eu 

cred în Dumnezeu... am credința mea”. Poate chiar și noi am mai spus-o mai demult în fața altora 

că suntem credincioși. Dar oare ce înseamnă să fii credincios? 

          Ei bine, credința în Dumnezeu nu înseamnă a crede că Dumnezeu există, căci dacă ar fi așa 

atunci diavolul este unul dintre cei mai mare creștini, el simțind pe pielea lui consecințele 

existenței lui Dumnezeu, Cel ce l-a pedepsit aruncându-l în cele mai de jos ale iadului. Diavolul 

crede cu tărie că Dumnezeu există și este foarte inteligent, ca înger primind multe daruri de la 

Dumnezeu la începutul lumii, doar că le-a folosit în mod greșit. 

         A fi credincios lui Dumnezeu înseamnă să-i asculți toate sfaturile, să-i împlinești toate 

poruncile, să contribui alături de El la ajutorarea celorlalți. A crede în Dumnezeu înseamnă să te 

bazezi pe el în viața de zi cu zi, înseamnă să-i ceri ajutor, să-i aștepți intervenția, înseamnă să te 

raportezi la El personal. A crede în Dumnezeu înseamnă a crede și în ce spune Dumnezeu, nu doar 

în ce este Dumnezeu. De fapt dacă cei ce pretind că ei cred în existența lui Dumnezeu, ar ști că 

Dumnezeu este în esență iubire, și existența Lui este o continuă împărtășire a Harului Său către 

toate făpturile create, și mai ales către oameni, cei ce poartă chipul Lui, atunci poate n-ar mai fi 

așa de sigur pe afirmația lor.  

        A crede în Dumnezeu înseamnă a da credibilitatea faptelor Lui și vorbelor Lui... care de fapt 

este una și același lucru, căci tot ce Dumnezeu zice și face în același timp. Sfântul Iacob ne spune: 

„Credinţa fără fapte este moartă”. Pentru a fi demonstrată, credinţa are nevoie de fapte. Din 

păcate, din ce în ce mai mulţi oameni sunt convinşi că este destul să fie creştini (crezând că numai 

acest nume este destul pentru a-i mântui) - fără vreo lucrare exterioară.  

Cea mai concretă formă de promovare a valorilor creştine este dovedirea credinţei pe care o 

avem prin lucrarea faptelor creştineşti. Această promovare a valorilor creştine - la care suntem 

chemaţi fiecare din noi să participăm - poate fi realizată prin cuvânt și prin faptă. Însă Sfinții 

Părinți ne învaţă că, mai recomandată este fapta decât vorba, deoarece aceasta de pe urmă, dacă nu 

este verificată prin faptă, nu numai că nu are aproape nici o valoare, dar chiar poate face să ne 
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pierdem adevărata  judecată. Şi despre o astfel de persoană, Isus ne spune că ar fi mai bine să-şi 

lege o piatră de gât şi să se arunce în mare, deci: taci tu, să vorbească faptele tale. 

Datorită faptului că noi trăim într-o comunitate, valorile pe care le promovăm sunt observate 

şi analizate de cei din jur. Dacă pe timpul prigoanelor păgâne mărturisirea faptului că eşti creştin 

atrăgea după sine - aproape de fiecare dată - moartea prin chinuri, acum, din păcate, foarte mulţi 

se feresc să se arate pe sine creştini din cauza ruşinii pe care o încearcă atunci când sunt puşi în 

faţa acestui fapt.  

Trebuie avut în vedere faptul că a ne face cruce când trecem prin faţa unei biserici înseamnă 

a-L mărturisi pe Cristos şi valorile Sale. A mărturisi că ţinem post atunci când suntem întrebaţi de 

aceasta - chiar şi în batjocoră - înseamnă, iarăşi, a-L mărturisi pe Cristos. A avea un 

comportament exemplar, respectând poruncile lui Dumnezeu în orice timp şi situaţie, înseamnă a 

fi un promotor al valorilor creştine. Şi oare, acesta este puţin lucru? Isus le promite celor care îl 

mărturisesc - nu doar prin cuvinte goale, ci printr-o credinţă lucrătoare - că va mărturisi despre ei - 

la rândul Lui înaintea Tatălui ceresc. 

Aşadar, răspunderea pe care o avem ca şi creştini este foarte mare, dar să nu uităm că dacă 

vom trăi după cum ne este numele, mare va fi plata noastră în ceruri. 

Cu cât omul este mai umil, cu atât el este mai înţelept. Cu cât el este mai arogant, cu atât e el 

mai nerod. Dumnezeu dă discernământ celui umil pentru ca acesta să ştie şi să înţeleagă, dar El se 

opune celui mândru. Cu cât cel umil trăieşte mai mult în pace cu Dumnezeu, cu atât Dumnezeu îl 

înzestrează cu discernământ. Şi discernământul este lumina ce duce la Dumnezeul cel Unul, Viu şi 

Adevărat. Binecuvântaţi sunt cei ce au discernământul de a vedea vremelnicia lumii şi nimicnicia 

omului. Binecuvântaţi sunt cei ce se simt mici şi neînsemnaţi pentru că Dumnezeu îi va ridica la 

cunoaşterea supremă, la cunoaşterea existenţei şi măreţiei Dumnezeului celui Preaînalt. 

         Ne putem pune întrebarea: Ce rost mai are a promova valorile creştine astăzi? Apostolii le-

au propovăduit într-o lume păgână, închinătoare la idoli, la zei. Dar azi, când nu există om care să 

nu fi auzit de Cristos, când - cu darul lui Dumnezeu - trăim într-o ţară ai cărei locuitori sunt 

aproape toţi creştini, ce rost mai are acest apostolat? Poate că aceste nedumeriri ar fi îndreptăţite 

dacă nu am avea ochi să ne uităm la creştinii care ne înconjoară. Să ne uităm la creştinii care ucid, 

să-i auzim pe creştinii care înjură de cele mai sfinte lucruri, să ne uităm la creştinii care 

comercializează droguri, etc. Toţi au auzit de valori creştine dar foarte puţini sunt cei care vor să 

le şi urmeze. Aici se vede marea înţelepciune a adevăratului creştin - să-i ajute pe cei din jurul lor 

să le şi practice. Şi aceasta vor reuşi numai prin exemplul lor.  

         Dintre toate valorile unanim recunoscute, cele creştine sunt pe cea mai înaltă treaptă, 

deoarece sunt date de Dumnezeu, iar scopurile lor sunt transcendente, urmărind atingerea 
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desăvârşirii: „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc, este desăvârşit” (Mt. 5, 48). 

Iată câteva dintre ele: 

Credinţa este adeziunea totală şi liberă a spiritului omenesc la Dumnezeu, la tot ce a 

descoperit El Bisericii Sale. Pentru adevăratul creştin, credinţa este cea care îl ancorează în 

Dumnezeu şi în Revelaţia Sa, el neavând nevoie de nici un fel de dovadă materială, raţională a 

celor propovăduite de creştinism: Credinţa este încredinţarea celor sperate, dovedirea lucrurilor 

celor nevăzute. (Evr. 11, 1)  

Speranţa (nădejdea) este încrederea că vom ajunge la fericirea veşnică şi nu vom fi lipsiţi de 

mijloacele necesare mântuirii, pe baza promisiunii divine care se consolidează cu ajutorul harului. 

De aceea, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să ţinem speranța ca o ancoră. (Evr. 6, 12) 

        Iubirea, prin care se realizează cea mai profundă legătură cu Dumnezeu şi cu întreaga 

creaţie, este cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu. Iubirea creştină iese din sfera sentimentelor şi 

intră în cea a voinţei. Ea scoate de sub imperiul fricii pe omul care crede şi are speranța mântuirii. 

De asemenea, ea este şi cel mai mare atribut al lui Dumnezeu: „Dumnezeu este iubire”. (I In. 4,8)  

Dreptatea este cea care reglementează raporturile creştinilor cu Dumnezeu, cu semenii şi ale 

omului cu sine însuşi. Ea cere ca fiecare să-şi  îndeplinească datoriile faţă de ceilalţi.  

Libertatea este aderarea voluntară la poruncile lui Dumnezeu sau la respingerea lor. Ea este 

sădită de Dumnezeu în firea omului, fiind o dovadă a iubirii Sale nemărginite. 

Omul cu adevărat liber este cel ce împlineşte poruncile divine. Libertatea se pierde atunci 

când omul devine „rob" păcatului. 

Pacea e împăcarea omului cu Dumnezeu, cu semenii şi cu sine însuşi. Problemele lumii în 

care trăim se acutizează mereu, se încheie mereu tratate care să medieze o aşa zisă pace 

temporară, însă adevărata pace se poate instaura doar acolo unde interesele egoiste încetează: 

„Trăiţi în bună pace cu toţi oamenii... dacă vrăjmaşul tău este flămând, dă-i de mâncare; dacă îi 

este sete, dă-i să bea...” (Rom. 12,18; 20) 

În final, Sfinţenia este starea de curăţie spre care ar trebui să tindă tot creştinul. Ea este 

„împlinirea umanului", este semnul coexistenţei în persoana umană a tuturor acestor valori. 

Sfinţenia este realizarea chemării lui Dumnezeu: „Sfinţiţi-vă şi veţi fi sfinţi, că Eu, Domnul 

Dummezeul vostru, sunt sfânt”. (Lev. 11, 44) 

         

 Rolul tineretului în promovarea valorilor creştine: 

Educaţia religioasă este un complex de acţiuni prin care se urmăreşte, creşterea moral-

spirituală a individului, prin implementarea în viaţa şi activitatea lui, a valorilor morale, spirituale 

şi religioase, în vederea dezvoltării armonioase a fiinţei umane şi a vieţii acesteia, atât pentru sine, 
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cât şi pentru societatea şi Biserica de care aparţine. Ea contribuie alături de celelalte forme de 

educaţie  la formarea individului pentru o viaţă socială responsabilă. 

           Religia în şcoală nu vrea să facă din elev un om de ştiinţă sau un savant în tâlcuirea 

Scripturii, ci vrea să formeze un om. Un om care să vrea să facă binele, care să caute adevărul, 

cinstea, dreptatea, să iubească pe semeni, să lupte împotriva păcatelor şi ispitelor, să fie doritor de 

pace. Un om în care să existe principii și valori. Acesta este omul care îl iubeşte pe Dumnezeu şi 

pe aproapele său ca pe sine însuşi. 

Societatea umană este formată din mai multe categorii de vârstă, fiecare aducându-şi aportul 

ei în dezvoltarea acesteia. Insă dintre toate vârstele, tinerii sunt baza societăţii, având rolul cel mai 

important în societate, pentru că ei au energia şi timpul necesar de a acumula tot bagajul de 

cunoştinţe necesar întregii vieţi, tot acum fiind şi cel mai uşor de modelat. 

În această societate, lovită de false valori, ca desfrânarea, drogurile, minciuna, în această 

junglă, în care adevăratele valori sunt considerate depăşite, tinerii au marea responsabilitate de a  

promova valorile creştine, singurele care, departe de a suscita interese materiale sau politice, 

îmbogăţesc spiritual. Prin ele îl fac viu pe Cristos în ei. 

Bineînţeles, fiind valori ce ajută la desăvârşirea morală, acestea trebuie promovate prin 

exemplul propriu. Este foarte important ca societatea să fie plină de tineri care trăiesc conform 

preceptelor morale, căci numai o astfel de societate are şanse de a supravieţui şi de a ajuta omul în 

drumul spre desăvârşire. 
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11.Pride versus Vanity 

Gherasim Iasmina, clasa a IX-a 

Prof. îndrumător: Dumea Antonela 

Colegiul Tehnic "Petru Poni' Roman – Neamț 

 

    "A person may be proud without being vain." 

 The quote from „Pride and Prejudice” by Jane Austen , namely „A person may be proud without 

being vain ” is suggestive for people's opinion on themselves nowadays. I agree with this 

statement because ego or vanity and pride are two different things. 

    The first difference relates to the perspective on the self. 

While pride refers to your own opinion and perception of the 

self, vanity refers to the way we want to be perceived by 

others.  

    The second 

difference stands in 

their variations.  When we think of pride we think of 

our personal accomplishments, our native origine and 

traditions, or even of doing charity for someone else. 

When we say accomplishments, we think of our professional career, publishing a book or just 

attending a conference.  Although other people might say it is selfish it is good for our psychical 

health. being vain has become a synonym of teenagers. They look so often on the phone to see 

how well they look , they take selfies and post them on facebook to measure other people's 

opinion on themselves. 

 A person who is proud of his accomplishments can become vain as well but a person who is vain 

can rarely get proud of his deeds. It is good to strive and have things that make you proud because 

it also makes the individual feel worthy not insecure. On the contrary, if you are vain and have no 

accomplishments you can have serious problems such as fitting in a group, lack of confidence and 

self-esteem and even worse , finding your own identity in thier attempt to please the others.. Many 

teens steal or smoke and start living superficially to seem somebody they are really not.  When 

one feels that he is not worthy, he seeks the attention of others and he feels that he needs their 

approval. What happens after this? Then, he tries doubly hard to fit in the "cool crowd" by 

wearing the trendiest clothes, saying the coolest lines, and doing the meanest things. This may 
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make him one of the "cool people," but this evidently doesn't' make him commendable. Another 

common thing for trying-hard-to-fit-in teenagers to do is start the hazardous habit of smoking. 

Their very own peers may well become their very own adversaries because they are the ones who 

pressure them in taking up smoking. Eventually, these vulnerable teenagers lose their self-image 

in exchange for a place in the "cool crowd organization." 

  In conclusion, I think Jane Austen tried to explain this quote to her new readers that pride 

is not bound by ego and they are different things.The ego depends heavily on the principles that 

you create in your life and do not want to break them,while pride depends on how much you love 

yourself and how much you accomplish in life.  
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12. Pride and Mockery 

 

Herciu Bianca Ionela, clasa a XI-a 

Prof. îndrumător: Dumea Antonela  

 Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

 

 

“For what do we live, but to make sport for our neighbors, laugh at them in our 

turn?” Jane Austen 
   I think the quote “For what do we live, but to make sport for our neighbors, and laugh at 

them in our turn?”  which is an excerpt from “Pride and prejudice”, Chapter XV of Volume III by 

Jane Austen impresses through simplicity and the truth hidden between the lines.   

   The famous writer immortalized in her masterpiece the lives of the characters with their 

ups and downs, describing their moods, experiences and behavior in relation to other characters. 

    The expression “to make sport for our neighbors” expresses properly and concretely the 

timeless reality. Humanity is selfish in most cases, and dramas of neighbors are always subject of 

gossip and show for others. But as they say, the wheel turns, and others in their turns get to laugh 

of the not just happy and modest neighbors lives. The mere fact that there is something better or 

worse that the life a simple person lead, doesn’t mean he deserves to be criticized. 

    The question makes you set to think. Are we really living to track others life cycle? Is it 

our concern? I believe you cannot know exactly what can be found behind of simple whispers 

which arise from the shadows of the walls of a house.  And if we react in same way, could we 

criticize others? Here intervenes education and common sense power. If you are an example for 

others maybe they will change, even if in some cases favorable results do not exist  

    Jane Austen has a lot of quotes excerpts from her masterpiece which impress the readers, 

but this caught my attention, because behind love and happiness, there are small glitches that can 

be improved. How would we be more special if we follow others negative examples? 
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13.„Atâta timp cât putem zâmbi, cauza nu este pierdută!’’ 

(William Shakespeare) 

 

Lungu Alina, clasa a XI-a 

Prof. îndrumător: Pal Mihaela  

Liceul Teologic "Episcop Melchisedec" Roman – Neamț 

 

 Trăim într-o vreme rece, un timp în care se promovează doar „prototipul de prezentare”. 

 O vreme ca aceasta necesită un caracter de oțel pentru a rezista, iar fiecare trăire, fiecare 

clipă a vieții reprezintă  o continuă luptă.  O confruntare cu sine pentru linişte şi pace în suflet, 

pentru reuşită în viață, dar „atâta timp cât putem zâmbi, cauza nu este pierdută'’! 

 Cu toate acestea, omul secolului XXI, în lupta sa pentru supraviețuire, uită să se mai 

bucure de viață, de natură, de tot ce îl înconjoară, sperând că, într-o bună zi, va avea timp și 

dispoziție să observe şi să se bucure de ceea ce a primit.   

 Spiritul omului nostru de astăzi este predispus, din ce în ce mai mult, spre rău, spre 

deznădejde şi nu spre bunătate şi împlinire. Astfel că fiecare eşec în acest sistem bolnăvicios 

degradează şi demoralizează starea individului. Cererea de eficiență și perfecțiune de pe piață 

insuflă o continuă stare de alergare spre absolut, nebănuind, de fapt, cum este realitatea. Această 

demoralizare înglobează aptitudinile și calitățile fiecărui om, societatea „modernă” 

transfigurându-le în defecte, din cauza incompatibilității șablon-om. Ceea ce nu a reușit 

„societatea modernă” să şteargă este dorința de a spera, marcată prin sublimul și îngerescul 

zâmbet, pentru că „Atâta timp cât putem zâmbi, cauza nu este pierdută! ” 

 Noi suntem tineri, adolescenţi. Aspirăm spre o viață bună, datorită dorinței de împlinire 

,dar, cu toate că suntem doriți a fi, la fel ca oamenii noştri, doar un obiect al muncii, noi nu cedăm. 

Fiecare lacrimă şi gând greu redat pe fața oamenilor noştri ne consolidează dorința de 

schimbare,de a ajuta și pe ceilalți să zâmbească. De ce să cedăm, când putem învăţa din greşeli? 

De ce renunțăm la război, doar pentru ca am pierdut o lupta? De ce să nu zâmbim, în special cu 

sufletul?  

 „Atâta timp cat putem zâmbi, cauza nu este pierdută! ” Fiecare greșeală și fiecare luptă 

pierdută e o nouă lecție care ajută la consolidarea unei „noi națiuni”. Națiune ce reușește să 

promoveze „apariția curcubeului, după ploaie” în început, prin zâmbet. Curcubeul este un 

fenomen rar si minunat, precum este zâmbetul în viața noastră.  

 Dar totuşi... Ce este și de ce apare zâmbetul?  
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• Zâmbetul este semnul universal în lume ce ne arată că o persoană este fericită. Acesta 

transmite un mesaj pozitiv și îi îndeamnă pe oamenii din jurul nostru sa ne accepte așa 

cum suntem noi. Totuși, cel mai extraordinar lucru este că zâmbetul este mai contagios 

decât strănutul, adică, atunci când îi zâmbim unei persoane, aceasta ne va întoarce 

zâmbetul, ceea ce aduce o pată de culoare în acest tipar alb-negru, temporar.  

• Zâmbetul poate funcţiona ca terapie, în refacerea sănătăţii inimii după un eveniment 

nefericit, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Kansas, 

notează Centrul GreaterGood al Universităţii din California, Berkley. Poate readuce un 

strop de speranță și fericire în inima celui afectat, pentru că ”Atâta timp cat putem zâmbi, 

cauza nu este pierdută! „ 

 Atâtea beneficii și totuși, de ce nu se practică zâmbitul?   

 Cred eu, pentru că oamenii sunt învățați să renunțe ușor...  . Nu corespunde, nu intră în 

tipar?  Se aruncă... Dar toate nu sunt așa!  Toate au un scop al lor și fiecare rânduială are motivul 

său. Un obstacol nu înseamnă stagnare, ci depășire triumfătoare. Un om al sufletului, a spus 

:”Dacă te împiedici de o piatră, ce faci?  Te oprești și plângi?  Sau te ridici și treci peste ea? ” . 

Atâta timp cât am primit darul de 

a zâmbi și de a spera, orice piedică 

ar trebui sa fie doar o joacă, pentru 

că în lumea aceasta „Atâta timp 

cat poți zâmbi, cauza nu este 

pierdută! ” nu este pierdută, ci 

căutată în continuare, cu speranță 

în inima şi cu nădejde în aproapele 

nostru, în oamenii noştri că  ne vor 

mângâia şi sprijini să biruim şi 

„îndeplini cauza” (misiunea, ideea 

propusă)  
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14. Qualities and Flaws 

 

Maftei Ionela - Mălina, clasa a XII-a 

Prof. îndrumător: Dumea Antonela 

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

 

“Vanity and pride are different things, though the words are often used synonymously. A 

person may be proud without being vain. Pride relates more to our opinion of ourselves; vanity, 

to what we would have others think to us.” Jane Austen 

 

 Jane Austen has tried to explain the difference between pride and vanity, feelings that 

many people confuse and take as synonymous. Pride is a quality that every person should have 

because without it you cannot be someone in the society or climb on the hierarchical scale, while 

vain is a character flaw that ruins your soul. 

     On one hand, being proud of yourself, determine you to work 

harder and harder to achieve your personal goals in life. This is what many of 

us do not understand it. The moment you look back in your past and you see 

all your success you will start feeling a fulfilled man. A proud man will 

always be an example for the others, he is always honest and helps you as  

much as he can. You have only to learn from him and I think that the biggest lesson is that you 

never have to shame about something you have done, being it good or bad, all the mistakes define 

you and  make you a better person every time. 

           On the other hand, too much pride can lead to vanity, you have to establish a limit in being 

pride. When you pass the limit, you are falling in a dark hole and it is impossible for you to stop 

and open your mind. Vanity can be considered a disease because it affects your soul and 

monopolizes your mind. You always pretend in front of the others because you want to be better 

than all of them, to be superior, to have the power to control everything and Jane Austen describes 

totally this dissimulation “what we would have others think to us”  

           To conclude, it would be useful for  everyone to understand the meaning of these words 

and learn when we have to use them. One good way to do it would be reading Jane Austen books 

because she talks about those feelings in many of her characters and she has a special way to open 

people’s mind. 

 



ISSN: 2559-219X                                                                                             Page 113 of 142 
 

15. Our Discontents 

 

Neguriță Alexandru, clasa a IX-a 

Prof. îndrumător: Apăvăloaei Elena  

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

 

 

         According to Daniel Defoe in chapter 14 of  his ‘Robinson Crusoe’ “All our discontents 

about what we want appeared to spring from the want of thankfulness for what we have”. Of 

course this quote means different things for different people. But what this quote mean to me? As 

for me, I think it is about “greed”.  “Greed” as it is defined in Cambridge English Dictionary is “ a 

very strong wish to continuously get more of something “. 

      Greed has always existed in people’s minds and hearts. A desire to have more , more of  

everything : more money, more love, more possessions. It is present nowadays in people’s life as 

it was a century ago. 

 It reminds me of “The Great Gatsby” , a book written by F. Scott Fitzgerald, a book about 

decadence, greed and excess. Greed defines Fitzgerald characters.  The story takes place in the 

fictional town of West Egg on the prosperous Long Island in the summer of 1922.  The main 

character, Jay Gatsby , is a poor Midwestern boy, in love with Daisy. When he falls in love with 

the young heiress, no amount of ambition or promise can overcome his penniless condition. But 

Daisy rejects him, because ,as the daughter of a rich family ,she can’t marry a nobody. Rejected 

by Daisy, the young Gatsby is determined to overcome his family legacy . So he becomes a 

greedy man. He decides to become a rich man ,no matter how, just to impress her.  From a 

penniless man he becomes a rich man , so rich that he would make Mark Zuckerberg jealous. He 

had it all : money and fame. In Gatsby ‘s world, the parties never end and neither does the hunger 

for more : more money, more clothes, more jewels, more mansions. But it isn’t enough. He wants 

Daisy ‘s love . Gatsby and Daisy re-establish their connection even though  she is married to Tom 

Buchanan who is also a millionaire. Daisy accidentally strikes and kills Tom’s mistress, Myrtle 

Wilson, with Gatsby’s car and  Tom puts the blame on Gatsby , who is murdered in revenge.   

      As in Fitzgerald’s book , we are surrounded by greed. We want more and more.  If we have a 

car, we want a better one. If we have a house, we want a bigger one. If we have a mobile phone, 

we want a smart one. And so on. It’s never enough. We struggle too hard for money, to buy 

unnecessary things than to enjoy every moment of our lives. We have this tendency of taking all 
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for granted. Maybe we should appreciate more what we have and we’ll be happier. Our greed 

makes us to be discontent, discontent about what we have. We appreciate things only when we 

don’t have them anymore. We appreciate health when we get sick and we appreciate love when 

we lose it. We have forgotten to appreciate even the people we love. Because our daily routine 

we’ve forgotten to communicate , to interact. Our idea of relaxing after a long and exhausting day 

is to play games on computer or on the mobile instead of having a nice chat over dinner with our 

family and friends. How many of us in our rush for more, haven’t at least once forgotten to enjoy 

the simple thingsin life : a sunrise , a smile or a hug? 

 In conclusion, I think greed is something that every one of us is guilty of. No matter who 

we are and what position we have in society , greed has consumed our thoughts . It’ s part of  our  

DNA . And maybe every now and then we should be thankful for what we have and care more 

about the people in our lives. We should be able to control our greed and not vice versa. 
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16. The different perception of people 

 

 Oprea Robert, clasa a IX-a 

 Prof. îndrumător: Apăvăloaei Elena  

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

 

“A fool sees not the same tree that a wise man sees”  William Blake 

       I agree with William Blake for the following reasons: 

      In the first place, everyone sees everything in a different way, this being influenced by the 

education, culture, personal experiences of each person. This factors make the people to have 

different ideas and ways to think. The wise man and the fool man are two extreme opposites that 

are influenced different factors, as those mentioned earlier. 

       In the second place, ignorance makes people analyze the things in more/different ways. A 

wise man can think beyond what he see because of his “bigger” knowledge than a fool man that 

just think about what he sees and not beyond it. For example a wise man could focus on 

something that he already learned so he could find more information. 

      In the third place, both the wise and the fool man using their senses to get information but 

in their brains it is processed differently. Throw the sense of sight, the wise man could see that the 

tree is a “home” for animals. 

     In conclusion, all the people see the same things while their ideas being influenced by 

different factors as education, culture, personal experiences, etc.  
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17. Educarea elevilor în spiritul voluntariatului 

 

Pal Alexandra, clasa a VIII-a   

Prof. îndrumător: Mătălică Paula  

Școala Gimnazială Gherăești - Neamț 

 

   Munca voluntară,  atâta timp cât este săvârșită cu o conștiință curată, lipsită de interese 

ascunse, este o faptă creștină. Deși, la o primă vedere, putem crede că munca voluntară este 

aproape inexistentă, ea fiind luată în râs de oamenii societății actuale, lucrurile nu stau chiar așa; 

munca voluntară există, adesea, ea fiind săvârșită mai în tăcere decât celelalte acțiuni din 

societate. O definiție oficială a muncii voluntare este următoarea: „Voluntariatul este activitatea 

de interes public desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a 

primi o răsplată materială; activitatea de interes public este activitatea desfășurată în domenii cum 

sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, 

educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, 

social și comunitar și altele asemenea”. Astfel spus, orice acțiune întreprinsă de o persoană cu 

scopul de a ajuta pe cineva, fără a fi constrânsă de altcineva și fără a se gândi la recompense 

financiare, este o muncă voluntară și o faptă creștină. Școala prin dascălii ei, are un rol important 

în dezvoltarea spiritului de voluntariat la elevi, de abordare a acestei concepții. De ce și cum ai 

putea să convingi elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive și soluții:                                            

1. Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață.          2. 

Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri.                 3.  Își 

setează obiective mai realiste în viață.    

4.   Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în cariera 

profesională. 

5.  Poate descoperi în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie.  

6.  Își formează prieteni noi.    

7.  Îi crește încrederea în sine și se simte util societății.  

8.  Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, același timp învățând lucruri noi.   

Voluntariatul, privit din această perspectivă, poate fi considerat un fel de „educație non-

formală”. În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru 

activități care să le facă bine din punct de vedere sufletește și de pe urma cărora să beneficieze și 

http://www.crestinortodox.ro/morala/constiinta-luarea-deciziilor-morale-70823.html
http://www.crestinortodox.ro/diverse/munca-profesia-69652.html
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alții. Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate și evenimente organizate 

la care se pot face donații pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe adolescenți și a-i obișnui să 

se acomodeze în rolul de voluntari. Cu fiecare jertfă săvârșită pentru aproapele, suntem mai 

aproape de Dumnezeu, căci Evanghelia lui Cristos este una cu precădere a milei și a într-ajutorării 

reciproce. La rândul ei, munca voluntară izvorăște adesea din milă și din dragoste. Faptele 

voluntare ale milei creștine sunt clare: „Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost 

și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost 

și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci drepții îi vor răspunde, zicând: 

Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și ți-am dat să bei? Sau când Te-

am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în 

temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, 

întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut" (Mt 25,31-46). 

Cultivarea interesului comun, dincolo de cel strict particular, este o datorie atât a societății, cât 

mai ales a Bisericii, familiei și a Școlii. „Munca voluntară” ar trebui să fie o materie distinctă, care 

să fie predată copiilor și tinerilor, în școli, licee și facultăți; cu siguranță, o astfel de materie i-ar 

face mai buni și pe cei care nu duc o viață creștină, dezvoltându-le simțul adevăratelor valori 

umane. Munca voluntară și faptele milei creștine, săvârșite cu o conștiință curată, au o răsplată 

veșnică. Cu toate acestea, ele au și o răsplată imediată, cei care au lucrat voluntar mărturisind că 

nu s-au simțit niciodată mai împliniți și mai odihniți, decât atunci când au ajutat pe cineva fără a 

aștepta o răsplată materială. Abia lucrând voluntar pentru comunitatea în care trăiește, omul poate 

întâlni oameni și situații vii, cu adevărat mișcătoare și ziditoare de suflet. Cei care muncesc 

voluntar în mod susținut ajung să cunoască și alți oameni, asemenea lor: tineri deschiși, 

responsabili, foarte implicați, care pun suflet în tot ceea ce fac. Un alt interes propriu este acela 

care vizează cariera sau o angajare într-un post. Munca voluntară desfășurată pe o anumită 

perioadă poate fi decisivă în ocuparea unui loc de muncă. În străinătate se pune deja accent pe 

activitatea de voluntariat, la rândul lor, multe facultăți solicitând activități de voluntariat în 

vederea admiterii. Deoarece, de cele mai multe ori, angajatorii solicită unul sau mai mulți ani de 

experiență în domeniu, voluntariatul se arată a fi o soluție, atât pentru a valida cerința 

angajatorului, cât și pentru a descoperi dacă îți dorești cu adevărat să lucrezi în acel domeniu. 

Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învățare, atunci când există atât dorința de a 

învăța din partea voluntarului, cât și preocuparea pentru motivația voluntarului din partea 

organizației la care acesta activează. Implicându-se în diverse proiecte și activități, lucrând în 

echipă sau de unii singuri, confruntându-se cu diverse situații și probleme, voluntarii dobândesc 

implicit noi abilități, noi cunoștințe, noi atitudini - într-un cuvânt, noi competențe.   

http://www.crestinortodox.ro/diverse/de-e-necesara-rugaciunea-jertfa-milostenia-post-122496.html
http://www.crestinortodox.ro/diverse/mila-dreptatea-zugravite-icoana-mantuitorului-93309.html
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Credinta promovează ideea de voluntariat prin într-ajutorarea aproapelui, văzută prin 

prisma dragostei față de Dumnezeu, întrucât „a face binele” reprezintă un exercițiu creștin, 

principiul iubirii în Cristos. A face binele este un exercițiu eminamente creștin, binele este 

principiul iubirii în Cristos: Cristos, Dumnezeu și Omul în același timp, care vine și ne arată clar 

modelul slujirii aproapelui. Voluntariatul este o activitate care ar trebui să se manifeste zilnic, să 

fie un mod de a trăi prin perspectiva binelui. Însă binele fără Cristos nu are nici o valoare, pentru 

că este făcut doar pentru împăcarea propriei conștiințe. Voluntariatul ține de cultură, de tradiție, 

acest simțământ cultivându-se în sânul familiei, la școală, în comunitate. 

  De-a lungul vremii, ideea de voluntariat a fost asociată cu ideea de caritate, de a face cuiva 

un bine, de a-i întinde un colț de pâine ori un ajutor material. Însă conceptul de voluntariat, după 

mai multe definiții corelate, reprezintă disponibilitatea unei persoane „de a oferi, din proprie 

inițiativă, din timpul său în folosul altora, fără a primi o compensație materială” (definiție 

adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului în iunie 2002). Beneficiarii voluntariatului sunt, 

deopotrivă, atât cei care întreprind acțiunea de voluntariat, cât și cei pentru care este realizată, 

rezultând în final o mai bună coeziune socială, un nivel de trai mai bun din toate punctele de 

vedere. Cea mai importantă obligație a unui voluntar este aceea de a trata cu respect 

persoana/persoanele cu care vine în contact (atât colegi, cât și beneficiarii programului de 

voluntariat). Voluntarul nu trebuie să discrimineze în niciun fel. Așa cum un voluntar are obligații, 

la fel are și drepturi. Cel mai important este dreptul de a fi respectat și informat despre persoana 

sau organizația unde își desfășoară activitatea. Din cauza problemelor financiare și a lipsurilor, în 

zilele noastre tot mai puține persoane aleg să presteze astfel de servicii pro-bono. Tinerii se 

întreabă la ce le-ar putea folosi voluntariatul și ce motive ar avea să intre în astfel de programe. Ei 

nu știu că perioada de voluntariat îi poate ajuta la dezvoltarea personală, pot câștiga experiență de 

muncă, pot folosi și îmbunătății cunoștințele dobândite, își pot face prieteni noi, pot testa chiar o 

nouă carieră. Voluntariatul poate fi modalitatea prin care individul-voluntar își face datoria de 

creștin și îi ajută pe cei mai puțin norocoși. Și este un mod excelent pentru a putea înțelege 

problemele actuale ale comunității din care facem parte.  

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de 

persoană ești, care îți sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe 

care o dobândești prin muncă. Respectul față de tine și față de ceilalți îl câștigi prin 

responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor.  

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai 

rapid se dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în 

public, greutățile întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria 
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înseamnă deasemenea apartentența la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar 

relațiile deși sunt de natură profesională, devin și personale.  

Sub marea umbrelă a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. 

Voluntariatul creează punți între oameni și comunități. Fără să vrem, suntem nevoiți să socializăm 

în viața de zi cu zi pentru a putea exista. Însă voluntariatul te învață tehnici și metode de 

socializare astfel încât timiditatea, teama și frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din 

punct de vedere profesional. Voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o formă de 

învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că 

vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale – sau de la cunoştinţe 

teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre o învăţare 

deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale 

sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. De foarte multe ori 

voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu 

viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie să 

recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care mulţi 

tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat. Cu cât un tânăr petrece 

mai mult timp într-o organizație de voluntariat, cu atât are mai mari șanse să își cristalizeze valori 

sănătoase, construite pe un schelet susținut de mare parte din membri grupului. Această „presiune 

de grup” crește cu atât mai mult impactul experienței asupra individului. Dincolo de activitățile 

școlare și educația de bază, este de responsabilitatea părinților, tutorilor și profesorilor să orienteze 

tinerii, încă din adolescență, spre voluntariat. Astfel le vor oferi posibilitatea să descopere 

procesul conștient de dezvoltare personală și, în același timp, un sentiment de acceptare și 

înțelegere din partea colegilor voluntari, la rândul lor. 
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18. Credința astăzi 

 

Pîslaru Cristiana-Ștefana, clasa a XI-a   

Prof. îndrumător: Dogan Paula Odille 

Colegiul Național Roman Vodă -Neamț 

 

Trăim vremuri destul de tulburi, lucrurile care până acum păreau clare, acum ni se par 

confuze și instabile; viteza cu care se produc schimbările în lumea socială, economică și politică, 

atât în România cât  și în toată lumea ne cere o capacitate de adaptabilitate și de proiectare mult mai 

atentă decât până acum. Orice om care vrea să trăiască liber și să aibă success în tot ceea ce și-a 

propus în viață, trebuie astăzi, neapărat, să ia în cosiderare o gamă foarte largă de informații și să 

adopte, în personalitatea sa, anumite trăsături de caracter care să-l ajute să-și dezvolte o capacitate 

mintală, o pricepere sau în alte cuvinte, înțelepciunea necesară pentru a se descurca cu 

paradoxurile, cu idei noi, cu principia și nu cu dogme, fie la nivelul etic, filosofic, religios, 

social,administrative și politic.  

Principalele valori creștine, în opinia mea, sunt credința, speranța și iubirea. 

Credința, în general, este ansamblul ideilor și reprezentărilor acceptate în gândire și 

manifestate în trăiri și acțiuni concrete. Cuvânt de origine latină, „CRED”, înseamnă a primi, a 

mărturisi și a înfăptui ceea ce învață Biserica despre Dumnezeu.  

O definiție a credinței pe care o întâlnim în Biblie: „Și credința este o încredere neclintită în 

lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.” (Evr 11,1)   În 

lumea creată, cei care au darul de a crede sunt îngerii, care au darul de a crede și de a vedea ceea 

ce cred, diavolii, care cred în Dumnezeu și „se cutremură” (Iac 2,19), și oamenii, care cred în 

Dumnezeu prin Sfântul Botez și îl văd cu ochii sufletului, însă nu și cu ochii „de carne”. 

După părerea mea, credința adevărată reprezintă credința în tot ceea ce a făcut Cristos pentru 

noi. Un exemplu întâlnit în Biblie este în Scrisoarea către Romani 5,1: „Așadar, întrucât am fost 

îndreptățiți în ochii lui Dumnezeu, prin credința în promisiunile Sale, avem o pace reală cu El prin 

ceea ce a făcut Cristos Domnul pentru noi.” Ea reprezintă primirea de către om a tuturor 

adevărurilor pe care le avem, prin intermediul Duhului Sfânt, în scopul mântuirii noastre. Aceasta 

se obține prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu, „dacă nu cădem în capcana mândriei” (In 5,44) 

„sau a lăcomiei” (1Tim 6,10). 

Sfânta Scriptură ne spune clar că „fără credință nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu”(Evr 

11,6). Însuși Isus a repetat de nenumărate ori că nu este posibilă mântuirea fără credință. În 
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discursul de la Cafarnaum el spune: „Cine crede în mine are viață veșnică”(In 11,25). Sfântul 

Pavel ne spune despre credință că este o pregustare pe pământ a vieții veșnice. 

Credința este în același timp un act uman și un act divin, deoarece contribuie la el mintea și 

voința omului dar și harul lui Dumnezeu. 

Credința poate fi privită în trei dimensiuni: rațională, afectivă și practică. Toată ființa noastră 

poate fi influențată de credință: ce gândim, ce simțim sau ce facem. Problema cea mai dificilă este 

acceptarea credinței la nivel practic, supunerea voinței noastre voinței lui Dumnezeu. Credința pe 

care o are un om în ceea ce îi spune un alt om este o încredere, care își poate găsi întărirea în 

dovedirea sau arătarea vizuală a lucrului care a fost susținut de unul și crezut de altul. 

Credința este una din pietrele de temelie ale creației. Însuși Isus Cristos folosește credința în 

rolul său de a acționa sub îndrumarea Tatălui din Cer. Când săvârșește o minune Cristos cere de la 

bolnav sau de la familia acestuia pentru a arăta cât de importantă este credința pentru viața 

omului. Omul nu poate trăi fără credință deoarece, în aventura vieții, problema centrală o 

reprezintă clădirea caracterului – fapt care nu este un produs al logicii, ci al credinței în idealuri și 

al devotamentului plin de sacrificiu față de acestea. 

O parte din principiile pe care se bazează puterea și ne întărește sunt :  

• încrederea în Dumnezeu și în faptul că El dorește să ofere ajutor atunci când este nevoie, 

oricât de grea ar fi împrejurarea; 

• supunerea față de poruncile Sale și o viață care să arate că El poate avea încredere în noi ; 

• capacitatea și dorința de a asculta și urma îndemnurile liniștite ale Spiritului Sfant ; 

• punerea în aplicare cu mult curaj a acelor îndemnuri ; 

• răbdarea și înțelegerea atunci când Dumnezeu vă lasă să vă zbateți pentru a crește și când 

răspunsurile vin puțin câte puțin, pe o perioadă extinsă. 

Temelia solidă a caracterului o reprezintă integritatea. Caracterul demn ne întărește capacitatea 

de a recunoaște îndrumarea Spiritului și de a ne supune acesteia. Exercitarea cu consecvență a 

credinței clădește caracterul puternic.  

O axiomă pe care o înțelegem cu toții este că primim în funcție de cât plătim. Aceasta se 

aplică și aspectelor spirituale. Primim în schimb ceea ce oferim în ceea ce privește supunerea, 

credința în Isus Cristos, aplicarea sârguincioasă a adevărurilor pe care le învățăm. Această viață 

muritoare este un loc de încercare, o călătorie în care trebuie să ne pregătim pentru viața veșnică. 

Modul în care ne confruntăm cu provocările acesteia determină cât de puternic va fi caracterul 

fiecăruia dintre noi. Credința noastră în Isus Cristos și în învățăturile Sale ne întăresc caracterul.  
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      Trăim deja într-o societate unde valorile morale și acțiunile imorale au devenit amorale, 

abrogându-se orice fel de judecată moral-religioasă prin legalizarea lor. Răzvrătirea socială, 

religioasă și morală, nu trebuie confundată cu dorința de libertate și de independență, cu emanciparea 

sufletului și a minții, acestea sunt niște reușite pentru care mulți au plătit prețul chiar cu sânge în 

generațiile trecute. Problema nu este doar una moral-teologică, ci este de caracter legal, de 

legalizarea răului: „Vai de cei ce numesc răul bine, și binele rău, care spun că întunericul este lumină, și 

lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață, și dulceața în loc de amărăciune!” 

(Is 5,20) 

Ar trebui să mergem la biserică în fiecare Duminică, deoarece asta îl bucură pe Dumnezeu și 

dacă vrem să facem pe cineva fericit, cu siguranță vrem să îl facem fericit pe Dumnezeu.  

Mărturia noastră este întărită prin supunere voită față de legea zeciuielii și prin oferirea donațiilor 

de post, iar Domnul ne va binecuvânta din abundență pentru aceasta.  

Caracterul este manifestarea a ceea ce suntem pe cale să devenim, rezultat din alegeri corecte 

consecvente; cu cât acesta devine mai puternic, cu atât mai mult putem exercita puterea credinței. 

Însă nu ar trebui să ne gândim tot timpul la ce ar putea face Dumnezeu pentru noi, ci la faptul că 

de la El venim și tot la El ne vom întoarce, mai repede sau mai târziu. 
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19. Importanța promovării valorilor creștine 

 

Popescu Bianca, clasa a X-a 

Prof. îndrumător: Pal Mihaela 

Liceul Teologic "Episcop Melchisedec" Roman – Neamț 

 

 Voi începe cu vorbele Sfântului Apostol Iacov : „Credința fără fapte moartă este!” care nu 

ar mai avea nevoie de explicații. 

 În ziua de astăzi, pentru a fi demonstrată, credința are nevoie de fapte. De ce spun asta? Ei 

bine, este greu de crezut că mai mult de jumătate din populația țării trăiește cu impresia că este 

suficient să fii botezat pentru a fi aproape de Dumnezeu. Uită să se întrebe: „dacă pomii nu ar da 

fructe, ne-ar plăcea oare?” Şi din nou uită sau nu cunosc un lucru esenţial: Mântuitorul, în Sfânta 

Evanghelie, a spus foarte clar: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să 

vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru cel din Ceruri” conform Matei 5,16. 

 Formele concrete de promovare a valorilor creștine sunt faptele.Deoarece nu are aproape 

nici o valoare când spui „săracul bărbat.îmi pare rău că nu are o viață mai bună” în echivalență cu 

o faptă menită să-l ajute. Și nu mereu banii oferiți oamenilor care cerșesc în curtea bisericilor sau 

care te așteaptă la ieșirea dintr-un magazin sunt folositori,pentru că, să fim serioși, ne cunoaștem 

societatea și știm viciile celor din jur. Mă refer la faptul că dacă atunci când ne iese în cale un 

băiețel care te roagă să-i dai 1leu pentru a-și cumpăra ceva de mâncare nu înseamnă neapărat că 

acesta chiar va face acest lucru; ci e posibil să-și cumpere o țigară sau o bere pe care să o bea 

seara în timp ce merge spre casă. În schimb, dacă îi cumperi personal un covrig, un corn sau orice 

altceva ce i-ar ține de foame te-ai simți mai împlinit sufletește știind că fapta ta a ajutat cu 

adevărat pe cineva. Și nu uitați să faceți aceste fapte din suflet, nu din obligație, pentru că 

Mântuitorul ne spune „Taci tu, să vorbească faptele tale!” 

 Un alt lucru pe care l-am observat este: rușinea. Datorită faptului că noi trăim într-o 

comunitate, valorile pe care le promovăm sunt observate şi analizate de cei din jur. În trecut, 

oamenii acceptau să fie omorâți după ce-și recunoșteau credința și refuzau să se lepede de 

Dumnezeu, pe când, astăzi, din păcate, foarte mulţi se feresc să se arate pe sine creştini din cauza 

ruşinii pe care o încearcă atunci când sunt puşi în faţa acestui fapt. 

Așadar, trebuie să trăim cu frica lui Dumnezeu, căci răspunderea noastră ca și creștini este foarte 

mare, dar să nu pierdem din vedere faptul că dacă trăim după cum ne este numele, 
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mare va fi răsplata noastră în ceruri. 

 „Cui vorbim noi de Hristos dacă toți se numesc creștini?” este una dintre întrebările dese 

ale populației, însă aceasta nu ar mai exista dacă am avea ochi doar pentru noi, nu și pentru cei din 

jurul nostru care ucid, care înjura de cele mai sfinte obiecte care aparțin de Casa Domnului, cei 

care promovează și comercializează drogurile și armele. Acestea ne demonstrează faptul că cei 

care vor reuși să recreștineze pe cei din jurul lor cu valorile promovate de ei, vor fi mai mari decât 

cei dintâi mărturisitori. „Şi de se va întoarce un singur om la credinţa lucrătoare, doar un om, 

datorită lui, să nu uite că mare se va chema în împărăţia lui Dumnezeu.” 

 Valorile creștine se află pe treapta superioară în comparație cu celelalte valori recunoscute 

de populație, deoarece ne sunt oferite de Dumnezeu, iar scopurile lor sunt transcendente, urmărind 

atingerea desăvârșirii, precum spune Sfântul Apostol Evanghelist Matei în Evanghelia sa: „Fiți dar 

voi desăvârșiți, precum si Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este.” (Mt 5,6) 

 Credința: „Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor 

nevăzute.” (Evr. 11, 1) - din aceasta ne dăm seama că un creștin adevărat nu are nevoie de dovezi 

materiale sau orice altceva pentru a crede în Dumnezeu. 

 Iubirea: Este cel mai de preț lucru pe care Dumnezeu ni l-a putut oferi. Iubirea creștină iese 

din sfera sentimentelor ți intră în cea a voinței. Găsim nenumărate vorbe ale Domnului legate de 

iubire, dar voi da doar câteva exemple : „Cele câteva ore pe care le petrec cu tine valorează cât 

cele o mie de ore pe care le petrec fără tine!” (Cântarea lui Solomon 2:2,3) și „Să nu iubim cu 

vorba,  nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.” (1 In 3:18) 

 Pacea: este mereu accentuată, uneori finalizată cu tratate care să medieze o așa zisă pace, 

însă adevărata pace se poate instaura doar acolo unde interesele egoiste încetează. „Voi pune 

lauda pe buze: Pace, pace celui de departe și celui de aproape! – zice Domnul – Da Eu îl voi 

tămădui!” (Is 57,19) 

Societatea umană este formată din multe categorii de vârstă care ar putea promova religia 

creștină, însă tinerii sunt baza, ei au timpul și energia necesară pentru a putea propovădui 

creștinismul așa cum au făcut-o și Sfinții Apostoli. „Bineînţeles, fiind valori ce ajută la 

desăvârşirea morală, acestea trebuie promovate prin exemplul propriu. Este foarte important ca 

societatea să fie plină de tineri care trăiesc conform preceptelor morale cerute de Mântuitorul, căci 

numai astfel societatea are şanse de a supravieţui şi de a ajuta omul în drumul spre desăvârşire.” 
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20. Importanța promovării valorilor creștine 

 

Prepeliță Andrei, clasa a IX-a 

Prof. îndrumător: Pal Mihaela  

                              Liceul Teologic "Episcop Melchisedec" Roman – Neamț 

 

Un prim argument al promovări valorilor creștine îl constituie faptul că un  creștin pe lângă 

denumirea pe care o are datorită credinței sale față de Dumnezeu, promovează creștinismul și 

iubirea pe care o dăruim lui Hristos prin fapte deoarece „Credința fără fapte, moartă este!” spune 

Sfântul Apostol Iacov, 

 Un lucru este adevărat pentru a dovedi cât de importantă este promovarea valorilor 

creștine: creștinismul să arate prin faptele sale importanța acestor valori. Un creștin nu 

promovează creștinismul și valorile pe care acesta le presupune prin multă vorbă, pentru că așa 

cum spune și expresia ,,vorbă multa sărăcia omului’’, ci prin faptele care îl definesc. 

 Întrucât vorbele sunt trecătoare, precum apa care izvorăște dintr-un munte, iar faptele sunt 

pietrele de pe fundul pârâului, care rămân, în ciuda apei care le tocește încercând să le ducă în 

aval, și faptele noastre bune sunt păstrate în amintirea celor pe care i-am ajutat. Așa este și cu 

Dumnezeu, dacă dorim să ne arătăm iubirea față de El, trebuie să urmăm „practicarea” faptelor 

bune, fără mulă vorbă pentru că Dumnezeu așteaptă de la noi nu doar să vorbim despre iubire, 

dreptate, libertate, pace, speranță și propria sfințenie, ci așteaptă din partea noastă rugăciune, 

ascultare și dragoste față de aproapele nostru, adică să punem în practică ceea ce spunem, ceea ce 

promovează, de altfel credința creștină. 

 Precum Mântuitorul Hristos a propovăduit Evanghelia și a îndeplinit misiunea cea grea 

jertfindu-se pentru păcatele noastre, El a dat dovadă atât prin vorbe (spunând numeroase pilde si 

multe cuvinte de învățătură) cât și prin fapte arătând prin toată durerea prin care a trecut și 

chinurile suportate, cât de mult ne iubește și cum se manifestă iubirea față de aproapele.  

 Gândindu-mă la faptele lui Iisus din trecut și cum grăia despre Tatăl Nostru Ceresc m–a  

motivat să vorbesc și eu la rândul meu prietenilor și familiei mele despre dragostea față de 

Mântuitorul Nostru, să le spun cât de important este  să mergem la biserică, să ne spovedim și să-l  

primim pe Iisus în inimile și sufletele  noastre. Și am încercat să îi conving nu doar prin vorbe, ci 

prin ceea ce fac în mod cotidian. Pentru a putea fi credibil, trebuie să arăți că se poate pune în 

practică ceea ce spui. Am început să merg la biserică, să spun da de cele mai multe ori când 

cineva îmi cere ajutorul, să nu dau curs celor care doresc să provoace la lucruri urâte, 
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necreștinești. Și cred că am reușit în acest mod să arăt că iubirea, respectul, bunătatea, valori pe 

care creștinismul le promovează, ne pot ajuta să avem o viață armonioasă. Și, mai ales, am învățat 

că schimbarea trebuie să fie mai întâi personală, iar apoi va fi dorită și de cei din imediata 

apropiere.   

  Iisus după toată pătimirea, îndurând trecerea cuielor ruginite și mari prin mâinile și 

picioarele sale, umilința la care a fost supus, fiind hulit, răstignit alături de tâlhari,  când aproape 

să-și încredințeze sufletul în mâinile Tatălui a spus doar : „Tată iartă-i că nu știu ce fac!” 

 Mântuitorul a promovat creștinismul arătând că dragostea Lui față de noi este nemărginită. 

Așa și noi trebuie să arătăm dragostea față de Dumnezeu prin fapte. 

  În societatea în care trăim, tinerii promovează: drogurile, băuturile alcoolice, răutatea, 

răzbunarea, aceștia dând dovada faptului că nu au o dragoste desăvârșită față de Iisus. 

 Toate acestea ne arată că cei care vor reuși să recreștineze pe cei din jurul lor prin valorile 

promovate de ei, pot fi considerați mai puternici decât primii mărturisitori. Prin idea menționată 

mai sus putem spune că tinerii, și nu numai, se numesc creștini degeaba dacă ei nu ascultă de 

cuvântul Domnului, dar mai ales dacă nu îl pun în practică, legea iubirii fiind cea pe care ne-a 

adus-o Iisus, prin învățăturile sale. 

 Datorită faptului că noi trăim într-o comunitate, valorile pe care le promovăm sunt văzute  

de cei din jur și analizate iar atunci intervine rușinea de a vorbi deschis despre Dumnezeu. Înainte, 

pe vremea lui Iisus, apostolii puteau vorbi deschis despre Dumnezeu, despre faptele Lui însă în 

ziua de azi este mai greu deoarece mulți au uitat de El și de cât de bun poate fi cu noi, ridiculizând 

pe cei care vorbesc de Dumnezeu, considerând că atunci când li se întâmplă ceva bun e „mâna 

norocului”, iar lucrurile rele sunt datorate „ghinionului”.  

 Tot ce avem nevoie în această societate, ca să putem sa-I facem pe plac lui Dumnezeu sunt 

următoarele calități: 

 Speranța - este calitatea omului de a-și pune baza în Dumnezeu, având în vedere ca El are 

un plan pentru toată lumea. Tot ceea ce ni se întâmplă bun vine din partea Lui. 

 Iubirea - este abilitatea omului dăruită de Dumnezeu Tatăl pentru a vedea cât de mult copii 

săi îl iubesc cu adevărat pe cel ce le-a dat suflarea de viață. În lumea în care trăim este rar 

să întâlnim un gest de iubire din partea unei persoane fata de Creatorul său nu numai, cum 

în orice pădure există și copaci uscați, nu numai verzi, așa și printre oameni sunt și cei care 

nu apreciază darul primit de la Domnul. 

 Libertatea - este cadoul lui Dumnezeu pentru noi, acesta arătându-ne latura Sa bună și 

iubitoare, arătând că El nu-și dorește să aibă niște copii controlați în permanență. 
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Dumnezeu ne-a dat liberul - arbitru pentru ca noi să-i arătăm că îl iubim fără a ne obliga 

cineva. 

 Pacea - este una dintre cele mai plăcute stări pe care Domnul ne-a dăruit-o. Pacea poate fi 

de mai multe feluri dacă știm să o abordăm: 

o pacea interioară ne ajută să ne menținem calmi și înțelepți; 

o pacea exterioară arătând prin aceasta că noi putem să fim liniștiți într-o lume 

agitată și grăbită în permanență; 

o pacea în familie este dovada vie că-L iubim pe Dumnezeu 

 Și, în sfârșit darul cel mai mare pe care ni-l poate da Dumnezeu este Sfințenia. Prin 

sfințenia unei persoane înțelegem o viață dăruită lui Dumnezeu prin post și rugăciune. 

       El, prin versetul biblic încă din vechiul testament ne-a spus „Sfințiți-vă și veți fi sfințiții, că 

Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sfânt sunt’’(Lev.11:44) 

Acestea fiind spuse sper ca v-am lămurit prin vorbele mele și sper ca pe viitor să fim mai 

conștienți că este important să promovăm valorile creștine, care vor duce la o societate mai bună.  
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21. DREAMS 

 

 Puflea Andreea-Elena, clasa a XI-a  

Prof. îndrumător: Apăvăloaei Elena 

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman – Neamț 

                        

         "My dreams were all my own; I accounted for them to nobody; they were my refuge when annoyed- 

my dearest pleasure when free" - Mary Shelley. 

          Mary Shelley was a British novelist, short story writer, dramatist, essayist, biographer, 

travel writer and editor of the works of her husband, Romantic poet and philosopher, Percy 

Bysshe Shelley. 

          This quote is extracted from the introduction of "Frankenstein". "Frankenstein" or "The 

Modern Prometheus" was published anonymously in 1818, though Mary Shelley had written it in 

1816. The story has been so popular that it is considered to be one of the few true modern myths 

and has been continually retold in several variants in both books and films. "Frankenstein" is a 

Romantic version of the ancient dream of the creation of artificial life and may be described as 

both a philosophical romance and a Gothic tale. 

Mary Shelley's novel possesses the emotional language and atmosphere of suspense and danger 

characteristic of tales of terror. However, it differs from many Gothic novels by ignoring certain 

features and replaces the supernatural with science. For its treatment of the theme of scientific 

research and its ethical implications, Frankenstein has also been considered the forerunner of 

science fiction. 

          I agree with Mary Shelley because she knows what she's talking about. People don't have to 

share their dreams with no one else. Do you know why? People from our time judge you. You 

don't have to be afraid of your dreams if that's what you want. Dreams? What are dreams? A 

dream is a succession of images, ideas, emotion, and sensation that usually occur involuntarily in 

the mind during certain stages of sleep. 

Dreams are the reflection of your fears, ambitions, achievements, hopes, failures, and many more 

things. Dreams are the ways in which you interact with your sub conscious mind. There is 

interdependence of dreams with your real life. Dreams fulfil your yearning for completeness. No 

one can have power over you! Your body, your dreams, your thoughts. You are in control. No one 

can tell you to stop dreaming when you are happy and that's what people want in their 

lives...Happiness! That's what good people deserve. Some people like to dream, and no one can 

tell you to stop dreaming! 
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          Now, I want to talk about this book: "Frankenstein". 

I enjoyed this book, which ultimately questions what it is to be human. Every book that has been 

written about artificial intelligence since Frankenstein owes something to Mary Shelley. I found 

the relationship between monster and creator compelling and fascinating. I liked the fact that 

although Frankenstein sees his monster as a brutal demon, the book allows readers to see events 

from the monster's perspective. I liked the chapters in the story that were narrated by the monster 

because I sympathised with his loneliness, while I though Victor Frankenstein was arrogant and 

self-righteous. Ultimately it is Frankenstein who must answer for the monstrous act committed by 

his creation. Generally this book is regarded as a horror story but I would have to disagree. More 

than anything else this is a sad book, when you think about what would have happened if the 

monster had not been so alone, and if every human had not spurned him in the way they did. I 

have been thinking about this ever since I turned the final page. The writing is complex and vivid 

and express the anguish of both monster and creator. Those who do not enjoy complicated and 

slightly old-fashioned writing will find it difficult to read, but I thought the story was 

exceptionally well told and the writing difinitely brought it to life. It's hard to believe it came from 

the imagination of a 19 year old girl writing in 1818. 

 I would highly recommend it and I can see why it has been enjoyed by so many 

generations. 
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22. Nature and Life Anticipation 

 

Stan Ecaterina, clasa a X-a 

Prof. îndrumător: Dumea Antonela 

Colegiul Tehnic"Petru Poni" Roman - Neamț  

 

"They are much to be pitied who have not been given a taste for nature early in life. 

 Jane Austen  

 

 This is a quote told by Fanny from the novel "Mansfield Park" , chapter 11 , by Jane 

Austen. The context surprises through the detailed description of a stary night which is not very 

common in Austen's works. The way she depicts the nature seems feeric, a token of good benefic 

things to come such as the ones that can "lift the heart to rapture".  And all these good thigs seem 

to be felt in advance only because she has has "a taste of nature" which that night was solemn, 

soothing and lovely. Everything seemed perfect: it was a night without clouds, brilliant, which 

contrasted with the shades of the woods.  

She also insists on the idea saying that:  

"When I look out on such a night as this, I feel as if there could   be 

neither wickedness nor sorrow in the world; and there certainly would 

be less of both if the sublimity of Nature were more attended to, and 

people were carried more out of themselves by contemplating such a 

scene.” 

 I agree with the idea that understanding the nature around and spending a lot of time in the 

open air is a good way to perceive and live your life. Nowadays, when people think of nature, they 

think of outside activities which are generally associated with good weather, friends and family, 

sports. In other words, spending time outside is beneficial for people in general and especially for 

young people for various reasons.  

 The first argument to sustain this statement would regard the socializing aspects which 

taking time for outside activities involve. Nowadays, children spend too much time indoors, 

playing on the computer or chatting on various internet networks such as Twitter or Facebook. 

These can barely be considered activities as children do not use all their capacities to full extent. I 

do not mean that these activities do not help the children enhance certain abilities but it would be 

much more useful to them to "taste the nature" and meet their friends, discuss about their funny or 
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interesting happenings, take photos, laugh and run or jump. Socializing is good for a healthy state 

of  the mind.   

 A second argument in favour of going out instead of staying in is that we can experience 

smells and sounds, flavours and feelings which the human kind desperately needs in order to 

evolve and live a healthy life.  Nature gives us all the energy we need to keep doing things, it 

encourages us to go on. Nature also means gathering experience which represents a natural step in 

our growing up and becoming adults. There are so many people who due to their busy lifestyles 

can rarely sit on the grass or lie on the beach to admire the landscape around or gaze at the stars. 

How many people today can say they know where Cassiopeia or the Great Bear are? 

 I am totally in favour of tasting the nature because each time I go back home I feel 

completely relaxed, full of energy and ready to keep on doing the projects I have started and also 

plan new ones. All children should enjoy the benefits of spending time outdoors with their friends 

or members of the family. Moreover, parents should support and accompany their siblings 

whenever they want to go for it.   

 In conclusion, people who enjoy outdoor activities, socialize and get to understand the 

nature are blessed to live a merrier, healthier and more fruitful life. Otherwise,  "they lose a great 

deal.” 

 

Reference: 

1. https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/janeausten129157.html (retrieved 17th March 

2017) 
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23. Importanța promovării valorilor creștine 

 

Tanasă Cristiana, clasa a X-a  

Prof. îndrumător: Butnaru Mintenica-Mariana 

Liceul Teologic "Episcop Melchisedec" Roman – Neamț 

 

 

     Voi începe prin a prezenta o realitate, care, spun eu, ar trebui să ne pună pe gânduri. Cei 

care beneficiem de civilizație, de cultură, de progres tehnologic, de libertate, de bunurile 

pământului și de harurile cerului, printre noi se instaurează, încetul cu încetul, un duh perfid, care 

răstoarnă valorile și pervertește limbajul. De ce anormalul devine normal, viciul devine virtute, 

minciuna devine adevăr, furtul inteligent devine profesie onorabilă, sodomia se cheamă „orientare 

comportamentală”, destrămarea familiei se numește „planificare familială” și multe altele. De ce 

privim democrația într-un mod atât de greșit?! Trebuie să înțelegem că toate aceste lucruri 

enumerate mai sus, ne pervertesc sufletul și ne intoxică mintea. 

     Cea mai importantă, dar și cea mai veche valoare creștină este FAMILIA. „Celula 

indispensabilă și de neînlocuit a societății”, așa cum este denumită cel mai des, este cea mai veche 

și cea mai sacră instituție de ordin divin. Așa cum începe încă din Vechiul Testament: „Nu este 

bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el”(Fac 2,18). Astfel, se creează legătura 

dintre bărbat și femeie. Sexualitatea își află sensul, traducând în trup unitatea celor două ființe pe 

care Dumnezeu le cheamă la întrajutorare în dragoste reciprocă. Viața cuplului uman va fi 

perturbată de consecința păcatului primilor oameni, fiind dominată de suferințe și ispite. 

     Instituția căsătoriei este sacră și pe întreaga viață. La Dumnezeu nu există divorț. Odată 

instituită Taina Cununiei în fața Lui Dumnezeu, rămâne până la sfârșitul vieții. Scopul celor doi 

soți este nașterea de prunci. Astfel, în sânul familiei, părinții sunt pentru copiii lor, prin cuvânt și 

exemplu, primii vestitori ai credinței și veghează la vocația proprie a fiecăruia, acordând atenție 

specială vocației sacre.  

 Căminul este prima școală de viață, unde se cultivă răbdarea, dragostea, bucuria muncii, 

iertarea, dar mai ales rugăciunea. Un factor deosebit de important în buna creștere a copiilor este 

înțelegerea și armonia dintre soți. Copiii nu trebuie învățați să fie „aspiratoare” de bani. Ei trebuie 

să pună pe primul loc iubirea creștină, fără de care nu putem fi fericiți cu adevărat. Așa cum spune 

și un drag părinte al sufletului meu, Hrisostom Filipescu: „Nu ceea ce lași copilului tău este 

important, ci ceea ce lași în copilul tău este important!”. Prin mărturia vieții lor, părinții sunt 
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primii vestitori ai Evangheliei față de copiii lor. Bineînțeles că familia, în lumea contemporană 

este supusă la multiple provocări care pot duce la destrămarea acesteia. Cele mai dese motive 

întâlnite în zilele noastre care duc la destrămarea familiei sunt: necinstirea soțului sau a soției, 

violența domestică, adulterul, incestul, perversiunea, uciderea pruncilor în pântecele mamei, care 

atentează la unitatea și bunul mers al familiei. 

     Se cuvine să cinstim familia și să păstrăm tradiția, căsătoria dintre bărbat și femeie. 

Consecințele destrămării unei familii sunt revărsate, în special, asupra copiilor, iar din punct de 

vedere psihologic, divorțul este a doua traumă cea mai mare pentru copii, primul loc ocupându-l 

decesul. Neîncrederea, neintegrarea, neiubirea de sine, stările depresive sunt doar câteva dintre 

urmările pe care le are divorțul asupra copiilor. 

Un alt punct foarte important în ceea ce privește valoarea creștină este libertatea creștină. 

Trăim într-o lume în care libertatea este înțeleasă exact cum nu trebuie: prin comportamente și 

limbaje vulgare, fapte împotriva firii, depărtarea de Biserică și de legea cea mai de preț a omenirii: 

decalogul.  

     Tema homosexualității este tot mai des întâlnită în zilele noastre și aș vrea să pornesc de la 

bază, de la normalitate. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia cu scopul de  a se înmulți prin 

nașterea de prunci: „creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul” (Fac 1,28). Dacă în Evul Mediu, 

homosexualitatea era sancționată cu pedeapsa capitală, încetul cu încetul, lumea a început să 

manifeste toleranță față de ea. Unii psihiatri spun despre homosexualitate că este un viciu. De 

aceea, societatea trebuie să-i informeze pe tineri despre acest viciu pentru a-i apăra de degradarea 

morală spre care îi poate îndrepta o societate secularizată. În zilele noastre, tinerii, în special, sunt 

niște magneți pentru plăcere. Ei caută plăcerea în  tot ceea ce fac și ajung de cele mai multe ori 

într-un punct în care încep să-și pună întrebări asupra propriei existențe, precum: „Cu ce m-a 

ajutat dacă am făcut acel lucru?”, „Cine am fost eu?”, „Cine sunt eu acum?”, etc. Raportarea la 

Dumnezeu este din ce în ce mai rară deoarece intoxicația cu excesul de plăcere este parte 

dominantă a vieții și astfel, ne creează foarte ușor confuzii. Omul care transformă instinctul în 

patimă, nu remarcă și nu reține decât senzațiile plăcute care însoțesc îndeplinirea actelor 

respective. Devierea de la scopul sexualității duce la abuzarea din ce în ce mai mare a plăcerii, 

libertinul-inferior animalelor- recurge la mijloace abjecte (masturbarea) și infame 

(homosexualitatea), fără a da înapoi chiar de la moralitate întrucât nu poate atinge scopul 

sexualității (nașterea pruncilor), ea fiind doar un viciu ce intoxică și perturbă sufletul și mintea 

omului. 
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    De ce este important să promovăm valorile creștine? Pentru că avem dreptul  să trăim într-

o lume normală, în care legea fundamentală este respectată și, de asemenea, pentru că este 

important să trăim cu sufletul curat și cu o minte sănătoasă. 

     Promovarea valorilor creștine face referire și la oprirea avorturilor. Acesta este, probabil, 

cel mai sensibil subiect de atins. Nu sunt aici ca să judec femeile care avortează deoarece numai 

ele știu ce simt. Nu știe nimeni lacrimile unei femei care și-a omorât copilul, nu putem judeca de 

ce au făcut-o, ci sunt aici ca să trag un semnal de alarmă pentru viețile pierdute. Fiecare om are 

dreptul la viață! Un sondaj făcut în România spune că rata avorturilor în ultimii 50 de ani a ajuns 

la peste 23 de milioane, potrivit Centrului de Calcul Statistică Sanitară și Documentare din 

Ministerul Sănătății. Nu putem generaliza problema avorturilor deoarece nu putem ști ce este și 

dincolo de aceste avorturi. Dumnezeu nu vrea „moartea păcătosului”, ci să se „întoarcă și să fie 

viu”, astfel fiecare om are șanse la mântuire. Se cuvine să nu judecam faptele altora, ci să ne 

vedem mai întâi pe noi, să ne analizăm și să arătam compasiune celor din jurul nostru. Este bine 

să învățăm copiii încă de când sunt la vârste fragede care pot fi consecințele sexualității, să-i 

învățăm, prin propriul exemplu, taina familiei și importanța respectării moralității. 

     Dușmanii familiei creștine sunt: concubinajul, avortul, sterilitatea voluntară, adulterul, 

violența domestică, divorțul. Conceptia că totul se vinde și se cumpără, inclusiv sexul sunt în 

antiteză cu învățăturile Bisericii. Demnitatea creștină este inclusiv în tema sexualității. Iubirea 

înseamnă „să dai”, iar sexul înseamna „să iei”. Această afirmație face referire la faptul că sexul ia 

puritatea, demnitatea și drepturile asupra a ceea ce este mai prețios: trupul. Modernitatea este 

înțeleasă greșit în lumea contemporană. În opinia mea, a fi curat cu trupul și cu sufletul este mai 

important decât să trăiești după niște „reguli” moderne care ne sunt impuse fie voluntar sau 

involuntar. Libertatea și responsabilitatea creștinească este trăirea în Hristos și pentru Hristos. 

Sigur că omul contemporan este amețit de contraste, opulența promovată în mass-media din ce în 

ce mai agresiv,  a devenit standardul pe care majoritatea oamenilor doresc să îl atingă. Simplitatea 

este o virtute ce trebuie cultivată astăzi. Din păcate, modul aglomerat în care omul viețuiește, 

stresul la care este supus, îi crează o viață în care se robește. Iar dacă tot am ajuns la virtuți, cred 

că una dintre cele mai importante virtuți este iertarea. Ce folos să iertăm, dar nu uităm și când se 

tulbură apele inimii noastre, ies la iveală uragane de reproșuri? Iertarea este o virtute ce trebuie 

cultivată încă din copilărie. Este important să ierți, dar și să ne iertăm pe noi înșine. Noi, de cele 

mai multe ori, ne „biciuim” și întotdeauna ne reproșăm câte ceva. Iertăm greu pentru că ne iertăm 

greu. Să ne gândim la câte ne-a iertat Dumnezeu și apoi să tragem concluzia.  

      În final, aș vrea să închei cu un citat sugestiv: „Adevărata libertate se obține doar prin 

dragoste și ascultare” (Ps 1, 1-3, Ps 119, 1-3), ceea ce dovedește că dragostea și ascultarea fac 
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parte din cele mai importante virtuți creștine fără de care nu putem fi liberi cu adevărat. De 

asemenea, păstrarea valorilor creștine este strâns legată de dragoste, respect, iubirea față de 

aproapele nostru și credința în Dumnezeu. 

    „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot 

cugetul tău și din toată puterea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți!” Omul nu poate trăi 

singur, dar există singurătăți și singurătăți: singurătatea celor fără familie, singurătatea bătrânilor, 

singurătatea celor ce supraviețuiesc generației lor și care nu mai au prieteni, singurătatea celor 

plecați departe în țări străine și așa mai departe. A fi singur este o mare suferință. Acolo unde nu 

există comunicare este iadul și totuși, este important să știm că atunci când suntem singuri, de fapt 

nu suntem singuri, ci mai ales atunci avem pe Dumnezeu lângă noi și în inima noastră. Așadar, 

porunca iubirii este cea mai importantă, iar respectarea acesteia duce la împlinirea sufletească și la 

fericirea adevărată.  

 Suflete minunate, aveți grijă să nu vă degradați interiorul pentru plăceri care duc spre 

moarte, ci să vă bucurați întru Hristos pentru a dobândi viața veșnică, adică mântuirea! Totul este 

efemer în această viață, chiar și suferințele. Nu putem crea raiul, aici, pe pământ, deoarece firea 

noastră, care este înclinată spre păcat nu are posibilitatea închipuirii unei vieți curate și deci, 

imposibilitatea viețuirii într-o lume 

curată este posibilă, dar totuși, există și 

o excepție, iar aici fac referire la copii, 

deoarece doar ei sunt curați la inimă, 

neavând capacitatea de a face rău, deci 

putem vorbi despre o închipuire a 

raiului prin ochii de copil.  
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24. Creştinul modern 

 

Vieru Ștefan, clasa a XI-a  

Prof. îndrumător: Pal Mihaela  

Liceul Teologic "Episcop Melchisedec" Roman – Neamț 

 

 

 ,,După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor 

noştri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus 

moştenitor a toate şi prin Care a făcut şi veacurile” (Evrei 1, 1-2). Pe baza acestei mărturisiri se 

poate adresa întrebarea: Ce înseamnă să fii creştin?  

 După părerea mea, a fi creştin nu înseamnă numai să ai în posesie acest titlu, ci înseamnă 

să deții o înaltă trăire morală şi spirituală. Omul, din cele mai vechi timpuri, a crezut în existența 

unei ființe raționale, personale şi supreme. Conform ateiştilor, religia a început o dată cu oamenii 

primitivi care acordau sufletelor caractere divine. Apoi au apărut religiile politeiste şi, mai apoi, 

prin purificare, au apărut şi cele monoteiste.  

 Totuşi religia creştină ne învață că ,,la început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.” 

(Facere 1,1). Astfel avem mărturia că Dumnezeu a fost mai înainte de toate şi, mai apoi, a trimis 

în lume pe Unicul Său Fiu pentru a o răscumpăra din robia păcatului şi care este ,,piatra cea din 

capul unghiului”, adică El este cel care a unit, prin învățătura Sa şi prin jertfa Sa cea mântuitoare 

pe cruce, pe toate popoarele pământului şi l-a unit iar pe omul cel căzut cu Dumnezeu. Pe baza 

învățăturii Sale şi prin Sfinții Apostoli care au propovăduit-o la toate neamurile, s-a întemeiat o 

nouă credință care se bazează, cel mai mult, pe legea iubirii ( lui Dumnezeu şi a aproapelui). Chiar 

dacă la început a fost mult criticată această credință, acum este cea mai răspândită religie de pe 

globul pământesc.  

 Numele de creştini l-au avut încă de la început Sfinții Apostoli şi membrii Bisericii 

primare, aceasta fiind doar o poreclă dată de romani. Acest nume s-a păstrat până în zilele noastre, 

dar mulți, de-a lungul timpului, au decăzut din acest drept. Totuşi unii au purtat cu demnitate acest 

titlu mărturisind credința pentru Hristos până la moarte. Dar oare creştinilor le este mai uşor în 

aceste zile moderne  decât înainte sau totul este o decădere continuă? 

 Începând din secolul al XVII-lea şi poate chiar mai devreme, creştinii se puteau bucura de 

libertate, nemaifiind torturați pentru credința lor, fie ei ortodocşi, catolici sau protestanți. Din 

păcate, aceste torturi au reînceput în unele locuri din lumea modernă, aici fiind un bun exemplu 
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Siria unde creştinii sunt omorâți cu sânge rece, iar bisericile arse şi dărâmate din temelii. Cu cât 

cunoaşterea umană avansează, cu atât oamenilor le este din ce în ce mai greu să se ascundă. 

Mijloacele de controlare a societății (mass-media, etc.) au evoluat până în punctul în care dau 

impresia oamenilor că nu pot trăii fără acestea. Rata de încredere a societăți în informațiile 

transmise tinde spre 90%. Acest lucru limitează gândirea populației şi îi fac nişte ,,zombi vii”.De 

obicei, în mass-media se prezintă ştiri despre politică şi tot felul de incidente şi accidente, prin 

acestea băgând frica în oameni. Mai nou, şi Biserica lui Hristos este lovită, fiind prezentate doar 

lucrurile ruşinoase din cadrul acesteia. Din acest motiv, nivelul de încredere în Biserică a scăzut în 

4 ani cu aproximativ 18% . Astfel se începe un proces de laicizare a populației, iar creştinii, 

devenind din ce în ce mai puțini, devin, în acelaşi timp şi din ce în ce mai prigoniți. Aceştia sunt 

strâmtorați atât din exterior de către alte religii sau de către atei, cât şi din interior de către 

trădători. Pentru aceasta, adevăratul creştin modern trebuie să aibă calități morale deosebite şi 

statornice pentru a putea rezista valurilor lumii acesteia în care trăim.  

           Acesta trebuie să aibă, în primul rând, rugăciunea alături de el neîncetat pentru a fi 

continuu în legătură cu Dumnezeu. Cea mai înaltă, mai scurtă şi mai cuprinzătoare formă de 

rugăciune cunoscută este, aşa numita ,, rugăciune a inimii”, „rugăciune a minții”: ,, Doamne, 

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!” Prin aceasta, cel care se 

roagă rămâne constant în legătură cu Dumnezeu. De obicei, monahii sunt cei care folosesc cât mai 

des posibil această rugăciune, unii fiind atât de înduhovniciți încât au abilitatea de a folosi această 

rugăciune şi în timpul somnului. 

          O altă calitate morală pe care trebuie să o prezinte creştinul modern este aceea de iubire față 

de aproapele. Acesta, este de preferat, să facă milostenie față de cei săraci sau de cei neajutorați, 

căci ajutând pe unul dintre aceştia mai mici, pe Domnul îl ajuți. Profitând de bunătatea oamenilor, 

au apărut şi pseudo-săraci, adică săraci falşi care fac averi de pe urma bunătății oamenilor. 

Trebuie să învățăm să-i discernem pe cei care vor să păcălească populația şi pe cei care au cu 

adevărat nevoie de ajutor. 

          Chiar şi mersul la biserică şi participarea la Sfintele slujbe reprezintă o mână de ajutor 

pentru creştinul modern. Putem asemăna aceste slujbe cu un încărcător de la telefon. Când bateria 

telefonului este descărcată atunci, cu ajutorul încărcătorului, punem telefonul în priză şi, astfel se 

încarcă. Aşa şi slujbele, când simțim că puterea noastră sufletească este aproape descărcată, atunci 

trebuie să mergem să ne spovedim, să ne împărtăşim cu Sfintele Taine şi să participăm la Sfintele 

slujbe ale Bisericii( Sfânta Liturghie, Vecernia, Utrenia etc.), astfel conectându-ne la sursa 

harului, aceasta fiind Dumnezeu. Putem considera că cel care conectează telefonul la priză( adică 

pe om la Dumnezeu) este slujitorul Bisericii: preotul sau episcopul. Unii presupun că dacă merg la 



ISSN: 2559-219X                                                                                             Page 138 of 142 
 

biserică sau dacă se roagă singuri acasă, tot aia e. Cel care se roagă e asemenea unei lumânări: 

când se roagă singur este ca o lumânare într-o cameră întunecată, însă rugându-se în grup, adică 

mergând la Sfintele slujbe, fiecare rugător este ca o lumânare într-o cameră întunecată. Astfel, 

împreună, desigur că fac mai mult decât unul singur. 

         Eu consider că creştinul modern este sau, cel puțin, ar trebui să fie cel mai puternic om, atât 

din punct de vedere psihic, cât şi din punct de vedere spiritual. Acesta trebuie să facă față la orice 

situație limită, reuşind „să împace şi capra şi varza”, dar şi el să scape neîntinat din problemă. Pot 

spune că e o adevărată provocare acest lucru, însă toate acestea nu sunt în zadar, ci spre slava 

Sfintei, de viață Făcătoare şi Nedespărțitei Treimi şi a preasfintei Maicii Domnului nostru Iisus 

Hristos şi a tuturor sfinților.  
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Oamenii sunt adesea neînțelegători, iraţionali şi egoiști.  

Iartă-i, oricum.. 

Dacă eşti bun, oamenii te pot acuza de egoism şi inteţii ascunse.  

Fii bun, oricum... 

Dacă ai succes, poţi câştiga prieteni falşi şi duşmani adevăraţi. 

 Caută succesul, oricum... 

Dacă eşti cinstit şi sincer, oamenii te pot înşela. 

 Fii cinstit şi sincer, oricum... 

Ceea ce construieşti în ani, alţii pot dărama într-o zi. 

 Construieşte, oricum... 

Dacă găseşti liniștea şi fericirea, oamenii pot fi geloşi.  

Fii fericit, oricum... 

Binele pe care îl faci astăzi, oamenii îl vor uita mâine.  

Fă bine, oricum... 

Dă-i lumii tot ce ai mai bun şi poate nu va fi niciodată de ajuns.  

Dă-i lumii tot ce ai mai bun, oricum... 

La urma urmei, este între tine şi Dumnezeu. 

 N-a fost niciodată între tine şi ei, oricum. 
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