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Paradigme axiologice ale interculturalității 
                                               
                                                                             Profesor Cristina Horga 

                                    
  Oriunde şi oricând în istoria lumii civilizate se vorbeşte despre o filosofie a educaţiei care îşi 

trage seva din nevoia omului de a-şi cultiva spiritul şi de a transmite generaţiilor viitoare moştenirea 
culturală dobândită. 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. 

 Știinţele educaţiei îşi propun astăzi tot mai mult să construiască un proiect amplu şi unitar 
de integrare a cunoştinţelor care să satisfacă cerinţele complexe ale educaţiei omului modern și să 
se plieze noilor exigenţe şi paradoxuri ale lumii contemporane. 

 Educaţia se profilează astăzi tot mai mult ca paradigmă axiologică a complexităţii, din 
moment ce omul însuşi apare ca o structură dinamică, deschisă, un sistem evolutiv şi proiectiv ce nu 
mai poate fi privit într-o manieră statică. Este evident că viaţa este determinată atât de capacităţile  
oamenilor de a se organiza şi conduce, cât şi de calitatea relaţiilor care se stabilesc între ei în 
vederea păstrării identităţii proprii faţă de sine, ca şi faţă de alte comunităţi. Specific individualităţii 
umane este tocmai organizarea şi autoorganizarea continuă, învățarea și transmiterea experienței, 
căutarea și descoperirea, devenirea și plasticitatea, creativitatea și inovarea. 

Educația interculturală vizează o abordare pedagogică și metacognitivă a diferențelor 
culturale și deschide o nouă perspectivă asupra egalizării șanselor, depășirii barierelor de integrare 
socială, opțiunii pentru pluralism cultural și valorizare superioară a diferențelor etnice, culturale, 
spirituale. Realitățile actuale impun o transformare profundă la nivelul mentalităților și valorilor 
promovate în școlală, familie și societate. Este nevoie de deschidere, interacțiune, reciprocitate, 
toleranță și dezvoltarea unei educații ce valorizează interculturalitatea pentru a avea șansa la o lume 
mai bună. 

 Determinismul cultural reflectă faptul că omul este produsul acumulărilor sale genetice, 
sociale, culturale, educative, spirituale. Putem să ne întrebăm de exemplu dacă violența pe care o 
vedem astăzi la nivel de individ și societate se datorează unei forme de învățare intergenerațională. 
Observăm cu toții că   violența și agresivitatea sunt fenomene sociale complexe, ale căror modalități 
de manifestare, consecințe sociale și moduri de soluționare interesează atât factorii instituționalizați 
de control social, cât și opinia publică. Manifestarea  violenței este strâns legată de evoluția 
indivizilor, grupurilor, organizațiilor, instituțiilor și chiar a societăților umane în ansamblu. Unii 
cercetători consideră că violența constituie o permanență umană, fiind legată de esența umană și de 
structura și funcționarea societății. În zilele noastre, alături de violența primitivă, ocazională, 
instinctuală, pasională sau utilitară, se constată amplificarea și proliferarea violenței raționale, 
premeditată, specifică crimei organizate. De asemenea, asistăm la o internaționalizare a violenței la 
nivelul diferitelor societăți, state și națiuni, prin apariția și proliferarea unor noi tipuri de delicte și 
crime ce transgresează și antrenează diferite arii geografice, culturale și normative, la nivel național 
și internațional. 

Violența se manifestă în moduri ce variază în funcție de timp, loc, circumstanțe, cultură și în 
funcție de evoluția moral-spirituală a comunităților. Formele ei merg de la violența vizibilă, la cea 
foarte bine ascunsă.  Violența evoluează odată cu societatea, fapt dovedit de amploarea pe care o 
capătă fenomenul în timp, dar și de evoluția mijloacelor și sistemelor de apărare împotriva sa.  Este 
important să se ia în considerare și condițiile pe care le oferă mediul familial sau cel colectiv, ce țin 
de comunitatea în care trăiește individul, care pot deveni potențiale canale de transmitere-însușire a 
acestui tip de comportament. Putem include aici chiar literatura, cinematograful și, nu în ultimul 
rând, mass-media. Acest model socio-cultural atrage atenția asupra rolului învățării în adoptarea 
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comportamentului agresiv. Este unanim recunoscut că, în procesul normal de dezvoltare al copilului, 
învățarea socială prin imitare joacă un rol deosebit.  

Educaţia, astăzi, trebuie să dea socoteală faţă de efectele pe care le produce, cu atât mai 
mult cu cât observăm că educaţia de masă atrage după sine riscurile uniformizării, lipsei de 
discernământ şi de repere morale corecte şi stabile. Educația în familie și în școală ar trebui să aibă 
rolul decisiv în promovarea valorilor toleranței, respectului reciproc, cooperării, solidarității, păcii și 
înțelegerii ; ar trebui să găsim în programele școlare atât educația viitorilor părinți, educația viitorilor 
cetățeni, educația viitorilor antreprenori, precum și educația pentru recunoașterea egalității valorice 
a culturilor, educația pentru pluralismul cultural. 

O lume mai bună  este un ideal la care visăm fiecare în modul nostru propriu, dar la care am 
putea ajunge dacă am realiza cu toții care ar trebui să ne fie prioritățile. De obicei oamenii sunt buni 
și oferă bunătate când o primesc de la ceilalți și reușesc să-și depășească egocentrismul și 
individualismul. Bunătatea constă și în respect, bun simț, educație corespunzătoare, înțelegere, 
toleranță, solidaritate și multe alte aspecte  ce țin fundamental de valorile în care credem și pe care 
le promovăm. Atunci  când vrei cu adevărat ca lumea să se schimbe nu trebuie să stai și să aștepți ca 
acest lucru să se producă de la sine, ci trebuie să fii tu primul care începe schimbarea și dă startul   
pentru ca și alții să-ți urmeze exemplul. 

Dintre toate creaturile lui Dumnezeu, numai oamenii au fost înzestrați cu rațiune și 
conștiință pentru a putea crește moral și spiritual și pentru a împlini creația divină într-un mod 
superior.  Omul modern vrea tot mai multă libertate, dar  poate suporta oare o existenţă lipsită de 
sens,  poate trăi fără ordine, fără normă, în afara valorilor absolute, eterne? 

 Tot mai multe voci aduc în discuţie sfidarea naturii, sfidarea creației divine, dar nimeni nu 
pare să reuşească să oprească pervertirea, decăderea morală și dezumanizarea. Omul  modern are 
sentimentul foarte pronunţat că nimeni nu are dreptul de a-l împiedica să îşi caute binele în funcţie 
de ideea pe care şi-o formează el, în mod suveran, despre acest bine, dar dincolo de acestă dorinţă 
legitimă a individului rămân de soluționat prea multe probleme sociale create de traficanți, heackeri, 
teroriști, pedofili, maniaci sexuali, extremiști, proxeneți etc. 

  Tot mai mulți dintre noi devenim pesimiști și nu mai credem că lumea ar putea deveni mai 
bună sau devenim nepăsători și egoiști. Cei care au înțeles că secretul se află în interiorul nostru, se 
implică cu trup și suflet în ajutorarea semenilor.  

 O lume mai bună ar putea să înceapă să existe în momentul în care nici un copil nu ar mai fi 
abandonat, abuzat sau traumatizat, înfometat sau trimis la cerșit. Un asfel de copil își pierde pentru  
totdeauna inocența care ne salvează pe toți în fața propriei noastre conștiințe și va fi pentru 
totdeauna marcat de această privare de copilărie, care îl va duce inevitabil la comportamente 
deviante, marginalizare, atitudini bizare, fobii sau alte forme de manifestare patologice. 

Adulții iresponsabili față de copiii lor sunt cea mai mare povară în destinul umanității și din 
păcate legislația, drepturile omului, drepturile copilului, organizațiile, instituțiile statului nu oferă 
soluții viabile sau alternative adecvate pentru protecția copilului și familiei.  

Milioane de oameni obișnuiți de pe Terra se întrebă dacă mai pot ține pasul cu schimbările 
neîncetate ce caracterizează timpurile noastre. Tehnologie, informație, droguri, terorism, anarhiști, 
extremiști, budiști zen, biserici psihedelice, swingeri, sectanți, psihopați, criminali în serie, zoofili, 
pedofili, elevi care împușcă părinți sau profesori... Este oare tot mai multă nevoie de Freud sau ne 
putem obișnui cu toate relele și le trecem în categoria aspectelor suportabile, ba chiar le mai și 
mediatizăm? A fi diferit înseamnă oare a fi ciudat, extravagant, non-conformist, rebel, extremist, a fi 
mai presus de alții, a capta atenția prin ținute vulgare, prin limbaj obscen, prin cercei și tatuaje, prin 
consum de droguri sau alcool.  A fi diferit înseamnă a fi unic și original, a fi special, a avea ideile 
proprii și a fi constructiv, creativ și nu distructiv. A crescut alarmant numărul celor care abandonează 
școala, nu-și mai respectă familia, sunt dependenți de internet, devin hackeri și totul din dorința de 
a fi diferiți, a fi speciali într-un sens foarte  rău înțeles. Dacă un copil eșuează la școală și o ia pe căi 
greșite nimănui nu pare să-i pese că el va deveni infractorul de mâine, nimeni nu este tras  la 
răspundere, nimeni nu este vinovat. Aceasta nu este o situație normală, aceasta nu este  o societate 
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responsabilă. Fiecare dintre noi se plînge că lumea  în care trăim nu este loc prea mult pentru 
bunătate și frumusețe, că toți devin răi și materialiști, fără a ne da seama că lumea aceasta suntem. 

Există şi astăzi nenumărate dezbateri între psihologi, medici psihiatri, sociologi, filosofi 
asupra a ceea cee ce înseamnă ereditatea și educația în dezvoltarea personalității individului. Nu 
există certitudini sau rețete universal valabile, dar este sigur că  un om echilibrat, sănătos, împlinit, 
pozitiv, educat în sensul toleranţei, al competiţiei drepte, nu poate avea decât un fond sufletesc 
menit spre desăvârșire spirituală și relații armonioase cu sine și lumea în care trăiește. 

 Nimic nu se obţine fără efort şi nimic nu e trainic fără  un strop din sufletul fiecăruia  și fără 
o autentică comuniune cu semenii tăi. 

 Educația interculturală trebuie să devină răspunsul la provocările lumii actuale să asigure o 
stadialitate în procesul îndrumării educative prin diferite strategii educaționale care implică 
modalități specifice de formare și dezvoltare, exersarea unor modele de comportament, formarea/ 
interiorizarea unor deprinderi, implicarea elevilor în programe de promovare a normelor prosociale 
şi dezvoltare socială în afara şcolii, simularea unor situaţii de relaţionare socială, negociere, 
convingere, contraargumentare, rezolvare de probleme comportamentale, formarea spiritului civic, 
asumarea responsabilităților sociale.  

Educația omului este autentică atunci  când se bazează pe un sistem axiologc individual ce 
include repere morale și valori fundamentale constante care se situează deasupra perisabilității și 
facticității cotidiene și consolidează sentimentul responsabilității și autonomiei personale. În acest 
sens proiectul propus  este o formă de apropiere de lumea valorilor autentice și de căutare a 
acestora în mediul social, școlar, comunitar căci este știut faptul că reverberațiile și consecințele  
educației se prelungesc în timp, peste generații, peste indivizi.   Valorile  corect interiorizate, 
captează noi valori, se amplifică și trezesc noi speranțe, noi căutări. Ele nu ancorează indivizii și 
omenirea în efemeritate, în limitele unui perimetru existențial îngust, ci asigură proiecția spre viitor.  

 În contextul actual, societatea se confruntă cu o serie de schimbări radicale ce se petrec în 
conduită, în cadrul familiei sau la locul de muncă, în educaţie, ştiinţă, tehnologie, religie si aproape 
în fiecare aspect al vieţii cotidiene. Creşterea exponenţială a dinamicii vieţii socio-economice 
moderne, în contextul globalizării şi al schimbărilor climaterice, exercită o presiune enormă asupra 
fiecărui individ. 

La nivel educaţional trebuie să intervină o schimbare care să faciliteze convieţuirea şi 
adaptabilitatea armonioasă a omului şi să ducă la mult visatul succes pe plan personal şi profesional. 

Omul zilelor noastre are nevoie de culturalizare în interiorul propriei lui fiinţe, deoarece 
goliciunea interioară corespunde unei apatii exterioare, incapacităţii de a înțelege realitatea şi de a 
avea comportamente adecvate. Inteligenţa emoţională şi creativitatea se întrepătrund și exprimă 
unicitatea individului, şi totuşi, nimic nu ar conta fără conştientizarea sferei spirituale şi a 
importanţei acesteia în viaţa omului. Educaţia spirituală este și trebuie să devină educaţia viitorului 
și în acest sens este nevoie de o educaţie corectă, încă din copilărie,  care este responsabilă de 
încadrarea microcosmosului, adică a vieţii personale, în macrocosmos, adică în univers. Altfel spus, 
omul are nevoie să-şi găsească sensul în viaţă! El nu poate avea o activitate exterioară reuşită dacă 
nu este plin în interior, pentru că realitatea exterioară este, de fapt, concretizarea tezaurului 
sufletesc, spiritual. Omul este cu adevărat productiv şi se află într-o stare profund creatoare doar 
atunci când ceea ce face se aliniază cu ceea ce simte. El este cu adevărat el însuși doar atunci când 
realităţile exterioare se contopesc cu cele interioare într-o sferă spirituală. O societate bazată pe o 
educaţie morală și spirituală în care dezvoltarea creativităţii, a capacităţilor intelectuale şi tehnice să 
se realizeze într-o perfectă armonie cu inteligenţa emoţională; toate bazându-se pe o formare 
profund spirituală care să-l ducă pe om la un nivel de înţelegere superioară a vieţii. 
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Viața magică a lui Harry Potter și a creatoarei acestuia  

 
Eleva Mocanu Alexandra, clasa a IX-a F 

Profesor coordonator: Apăvăloaie Elena 
 

 Mi-am dorit să scriu despre autoarea J.K. Rowling, cea care a creat faimosul personaj Harry 
Potter, care este preferatul meu, pentru talentul ei deosebit, dar și pentru interesanta ei poveste de 
viață.  Cărțile pe care le-a scris sunt foarte citite și îndragite peste tot în lume pentru ca sunt atât de 
pline de mistere. 

Joanne Rowling, cunoscută ca J.K. Rowling, s-a născut în data de 31 iulie 1965, la Yate, 
Marea Britanie. A fost eleva Școlii primare St Michael – mai târziu va mărturisi într-un interviu 
că directorul acestei şcoli, Alfred Dunn, a fost cel care a inspirat-o în crearea personajului Albus 
Dumbledore. La nouă ani, familia s-a mutat în Tutshill, unde Joanne a frecventat liceul 
Wyedean. După o încercare nereuşită de a intra la Oxford, în 1982, urmează cursurile Universităţii 
Exeter până în 1986. 

După cum declară în mai multe ocazii, J.K. Rowling a început să scrie încă de la vârsta de 
cinci, şase ani şi îi citea surorii mai mici poveştile ei. 

Primul volum din seria care a făcut-o celebră, Harry Potter, l-a terminat de scris în 1995 şi a 
fost  publicat doi ani mai târziu, în 1997, într-un tiraj de numai 500 de exemplare. Astăzi, acele prime 
exemplare valorează mii de lire pentru cei interesaţi să facă din ele obiecte de colecţie.  

 
 

 
 
Deși ea scrie sub numele de „J. K. Rowling”,la publicarea primei cărți din seria Harry Potter,  

s-a semnat ca „Joanne Rowling”. Temându-se că majoritatea băieților nu vor vrea să citească o carte 
scrisă de către o femeie, cei care i-au publicat cartea i-au cerut să folosească două inițiale în loc de 
întregul nume. Fiindcă nu avea un al doilea nume, ea a folosit litera „K” ca și a doua inițială pentru 
pseudonim, „K” venind de la numele bunicii sale, Katleen Ada Bulgen Rowling. 

 J.K. Rowling este câştigătoarea a numeroase premii pentru volumele din seria Harry 

Potter, iar milioanele de exemplare în care cărţile ei s-au vândut au transformat-o într-unul 

dintre cei mai influenţi oameni din lume şi susţinătoare a numeroase cauze umanitare prin 

fundaţiile pe care le-a înfiinţat. Ea este autoarea următoarelor cărți din seria Harry Potter, 

toate fiind ecranizate: Harry Potter și Piatra Filozofală (Harry Potter and the Philosopher's 

Stone), Harry Potter și Camera Secretelor (Harry Potter and the Chamber of Secrets), Harry 

Potter și Prizonierul din Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban), Harry Potter și 

Pocalul de Foc (Harry Potter and the Goblet of Fire), Harry Potter și Ordinul Phoenix (Harry 

Potter and the Order of the Phoenix), Harry Potter și Prințul Semipur (Harry Potter and the 

Half-Blood Prince), Harry Potter și Talismanele Morții (Harry Potter and the Deathly Hallows). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_%C8%99i_piatra_filozofal%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_%C8%99i_camera_secretelor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_%C8%99i_Prizonierul_din_Azkaban
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_%C8%99i_Prizonierul_din_Azkaban
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_%C8%99i_Pocalul_de_Foc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_%C8%99i_Pocalul_de_Foc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_%C8%99i_Ordinul_Phoenix
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_%C8%99i_prin%C8%9Bul_semipur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_%C8%99i_Talismanele_Mor%C8%9Bii
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Limbajul argotic în nuvela Golanii  de Liviu Rebreanu 

 
 

                                                                                  Profesor Cătălina Corhăneanu  

 
                                        Motto: 

“Orice cuvânt din argou este o metaforă și orice metaforă este o poezie.” 
(G. K. Chesterton) 

 
 Termenii şi expresiile argotice se constituie într-un fenomen de limbă ce are o cauzalitate 

socială şi un caracter aparte. În accepţiunea comună, argoul este definit ca o variantă a limbii prin 
care se marchează apartenența la un grup social restrâns și distanțarea de limba standard, având ca 
principală funcție solidaritatea față de o anumită comunitate, aflată, social şi intelectual, pe treapta 
de jos a existenţei. Astfel, orice deviere de la normele sociale se transmite în şi prin limbaj. Vizând 
originalitatea în exprimare, utilizatorul unei limbi îşi ia libertatea de a crea noi termeni prin 
îmbinarea sau utilizarea incorectă, conotativă a altora aparţinând limbajului comun sau altor clase 
ale limbii: regionalisme, neologisme, arhaisme etc. Acest fenomen nu face decât să redea o viziune 
particulară asupra realităţii şi a mediului.  

Stăpânirea acestui limbaj, utilizarea și asumarea sa arată că un vorbitor este pregătit să intre 
în comunitatea respectivă. În subsidiar, argoul îndeplinește funcția de cod secret, utilizat de un 
număr redus de vorbitori pentru a nu fi înțeleși de cei care nu aparțin grupului; această ipostază 
vizează, de fapt, terminologia activităților ilegale (a consumului de droguri, a furtului etc.), care 
presupun utilizarea unui limbaj opac, greu de descifrat de persoanele din afară. Argoul are, însă, o 
componentă ludică, deoarece presupune creativitate, inovație, folosind diferite jocuri de cuvinte sau 
procedee cognitive (metaforă, metonimie etc.). Există o poezie a acestui tip de argou, şi ea vine 
tocmai din metaforizarea intensă a unor termeni de uz comun, deseori supraîncărcată umoristic şi 
ironic. Rodica Zafiu punctează bine importanţa creativităţii ludice şi a expresivităţii argoului hoţilor: 
“[...] până şi terminologia furtului este nu doar utilitară, ci şi, în mare parte, umoristică, ironică, 
expresivă (când, de pildă, victima e numită mireasă, complicele aghiotant, iar hoţul este achizitor, 
digitator, care dă cinci degete, dă cu racu’, face la stânga etc.). [...] S-ar părea că funcţia ludică e mai 
importantă în argou decât cea criptică.”1 

Limbajul argotic s-a format și s-a diversificat treptat, fiind valorificat și în literatură. Apariția 
argoului este pusă în legătură cu dezvoltarea vieții orășenești din perioada medievală, care a 
presupus deplasarea categoriilor sociale mai joase (cerșetori, hoți, negustori ambulanți) dintr-un loc 
într-altul. Prima listă de cuvinte argotice a fost întocmită de umoristul N. T. Orășanu, în 1860, în 
urma propriei experiențe petrecute în detenție. Termenii sunt deopotrivă cuvinte din fondul comun 
al limbii, recategorizați prin metaforă –, cât și împrumuturi din limba țigănească. Ultima categorie de 
termeni s-a dovedit mai stabilă, menținându-se până astăzi în limbajul argotic. 

Lista de cuvinte adunate de N. T. Orășanu este valorificată în literatura „de mistere” de la 
mijlocul secolului al XIX-lea; numeroși termeni argotici apar la George Baronzi, în romanul Misterele 
Bucureștilor. Sporadic, astfel de termeni apar în piesele lui Vasile Alecsandri, la Ion Creangă (a se 
cărăbăni, a furlua, a șparli etc.) și la I. L. Caragiale (gogoși „minciuni”, tinichea „lefter” etc.). Mulți 
termeni considerați la momentul respectiv argotici pătrund ulterior în registrul relaxat, colocvial. 

Referirile la argou, la constituirea sa și la inventar devin mai numeroase începând cu anii 
1920–1930. Termenii argotici sunt folosiți din abundență în proză, la scriitori ca Liviu Rebreanu, în 

                                                           

1 Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p.16, 

URL: <http://ebooks.unibuc.ro/filologie/Zafiu/37.htm>. 
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nuvela Golanii, Mateiu I. Caragiale, în Craii de Curtea-Veche, G. M. Zamfirescu, în descrierea 
periferiei bucureștene. Primul glosar de argou îi aparține lui V. Cota – Argotul apașilor. Dicționarul 
limbii șmecherilor (1936). 

Raportarea la argou ca la un subiect interzis sau discreditant se produce în timpul regimului 
comunist. Perioadei încă permisive din anii ’60 – în care referirile la argou și folosirea termenilor 
corespunzători în literatură nu sunt încă îngrădite – îi urmează etapa anilor ’70-’80, în care 
elementele argotice sunt evitate sau folosite mult mai ezitant. 

 În literatura contemporană, argoul este valorificat, în diferite forme, în scrierile câtorva 
autori: Dragoș Bucurenci (Realk), Ioana Bradea (Băgău), Alexandru Vakuloski (Letopizdeț), ș.a. 

Argoul hoţilor i-a tentat pe mulţi scriitori tocmai pentru că, mai mult decât alte „limbaje” 
specializate, are forţa de a recrea o lume, fără a fi nevoie de prea multe alte detalii suplimentare 
(decor, atmosferă, intrigi etc.). De la baladele lui François Villon, scrise în „jerg” (termen inventat de 
tălmăcitorul baladelor, Romulus Vulpescu), la Cînticele ţigăneşti ale lui Miron Radu Paraschivescu şi 
„cânturile de ocnă” ale lui George Astaloş, limbajul hoţilor a constituit întotdeauna un obiect al 
fascinaţiei pentru scriitori. Toţi aceştia nu vorbesc, fireşte, o limbă „standard”, dar s-ar putea, la 
nevoie, înţelege între ei. Deşi ocupaţia e fundamental aceeaşi, caracterul ludic, ironia, 
expresivitatea, caracterul criptic variază de la grup la grup: „fiecare din multele subgrupuri ale 
răufăcătorilor profesionişti constituie ceea ce am putea numi o subcultură sau un microsistem, adică 
o entitate culturală ce diferă, deopotrivă, prin comportament şi prin limbaj de cultura dominantă”2 
(Maurer, apud Milică, 2009: 43).  

În textul literar argoul are o finalitate stilistică. Termenii argotici sunt construiţi în principal 
prin origine (limbajul periferiei mult mai pitoresc în raport cu limba literară a scriitorului), prin 
deviere de la o temă a unui cuvânt ce se încadrează în prima sursă, prin schimbarea sensului - mai 
ales a unor cuvinte din fondul activ al vocabularului, dar şi a unor cuvinte vechi (fondul pasiv al 
lexicului). Limbajul argotic din opera literară exprimă fizionomia unei categorii socio-culturale de 
joasă extracţie sau împinsă de anumite cauze spre periferia societăţii.  

Proza realistă reprezintă cel mai favorabil prilej în care stilul argotic să devină pe lângă 
element estetic şi un document de epocă. În acest sens, ne-am propus să analizăm nuvela lui Liviu 
Rebreanu Golanii3, pentru a urmări elementul argotic ca reflecţie a mediului şi a colectivităţii în 
limbă şi ca modalitate de construcţie a subiectului şi a personajului literar. 

Nuvela Golanii, îşi are subiectul în lumea hoţilor, a tâlharilor şi a prostituatelor, într-o lume 
periferică – mahalaua Bucureștilor, Rebreanu înfăţişând o lume nouă, alta decât cea cu care cititorii 
săi erau obişnuiţi. De altfel, istoricul Adrian Majuru, observă că acestea sunt, de fapt, reperele 
întregii societăţi bucureștene de la începutul secolului al XX-lea: „Pentru bucureşteanul interbelic, 
cele trei valori în jurul cărora se învârtea perpetuu erau mica afacere, petrecerea şi femeia”4 (2003: 
173). 

Scriitorul surprinde realitatea periferiei, reliefând viaţa cu aspectele întreţinute de mizeria, 
sărăcia acestui mediu, explorat de foarte puţini autori români înainte de Rebreanu, ca urmare, atât 
nuvela Golanii, cât și Culcușul, au determinat opinii controversate în critica vremii. M. Dragomirescu5 
le numeşte capodopere, apreciind „pitorescul lumii zugrăvite”, „spiritul de observaţie”, „energia 
decepţiei” şi mai cu seamă „originalitatea limbii”. 

Titlul nuvelei este cât se poate de sugestiv pentru a surprinde intenția scriitorului de a 
surprinde un anumit mediu social; Golanii, desemnând breasla oamenilor fără ocupaţie, certaţi cu 
morala şi legile societăţii, este figura de stil (sinecdocă) ce constituie o sinteză a mediului periferic 

                                                           

2 Ioan Milică, Expresivitatea argoului, prefaţă de D. Irimia , Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009, p. 43. 
3 Pentru analiza textului a fost folosit volumul II din Liviu Rebreanu. Opere, ediţia îngrijită de Niculae Gheran şi 
Nicolae Liu, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968, pp. 21-55.   
4 Adrian Majuru, Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mod de existenţă, 2003, Edit. Compania, Bucureşti, p. 
173. 
5 Apud. Liviu Rebreanu, Golanii. Nuvele şi schiţe, Antologie, postfaţă şi cronologie de Niculae Gheran, 

Bucureşti, Editura Albatros, 1984, p. 386.  
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descris. În completare, titlul celeilalte nuvele - Culcuşul, privit din aceeaşi perspectivă, este termenul 
care arată locul în care „golanii” trăiesc protejaţi de regulile societăţii. Numele personajelor - Didina, 
Cântăreanu, Bambaloi, Neneciu (Culcuşul) şi Margareta (nume de floare, folosit ironic), Gonea 
Bobocel, Aristică, Teacă (Golanii) - se constituie în tot atâtea antroponime intrinseci lumii evocate.  

Aici, argoul se materializează lingvistic prin cuvinte propriu-zis argotice, prin cuvinte şi 
sintagme cu finalitate argotică şi prin interjecţii şi imprecaţii cu expresivitate argotică. Se constată, 
de asemenea, că acest limbaj convenţional se regăseşte atât la nivelul comunicaţional al 
personajelor, cât şi la nivelul scriiturii, putându-se afirma că atât portretele, cât şi descrierile sunt 
realizate în aceeaşi manieră. 

În limbajul argotic e importantă nu atât forma, cât sensul termenilor, existenţa şi 
funcţionalitatea termenului argotic fiind dependent de context6. Termenii consideraţi argotici în 
sine, scoşi din context, rupţi de referent îşi diminuează până la pierdere puterea expresivă. Două 
sunt trăsăturile fundamentale ale argoului răufăcătorilor (şi ale argoului,în general): caracterul 
criptic şi expresivitatea. Nu toţi termenii argotici sunt creaţii originale, mulţi dintre ei sunt cuvinte 
comune care capătă sensuri imprevizibile în acest limbaj special(izat), inventiv, creat pentru a nu fi 
înţeles de cei din exteriorul grupului. Fantezia lexicală şi libertatea de expresie sunt esenţiale pentru 
„limba hoţească” (Hasdeu) sau „limba şmecherilor”(Cota): „limbajul argotic, cu excepţia argoului 
secret al unor profesiuni – căruia îi este străin fenomenul de afectivitate – se caracterizează prin 
mijloace de expresie cu conţinut afectiv, produs al stărilor sufleteşti diverse”7. Expresivitatea acestui 
limbaj e strâns legată de mentalitatea vorbitorilor şi de viziunea lor asupra lumii: situaţi la periferia 
societăţii, hoţii nu ştiu ce înseamnă norma(rea) sau rezistenţa de ordin social sau estetic. Sub 
imperiul afectului şi al fanteziei, orice libertate (inclusiv lingvistică) este permisă. 

Lexicul argotic al personajelor din nuvela Golanii cuprinde substantive, folosite în cazul 
vocativ, precum: pungaşule/pungăşoaică, golane, tăticule, gologanii, parale, găinarule, ţoapă, 
învârteală, măiculiţă, cotarlă, etc. Acestea capătă sensuri şi valori noi în contextul în care sunt 
folosite și prin  procedeul derivării sinonimice, ceea ce conferă un mai mare grad de expresivitate. 
Termenii argotici aparţinând aceleiaşi serii sinonimice au conotaţii diferite, autorul alegând fiecare 
termen în funcţie de forma sa, dar şi de posibilitatea de a-l adapta ideii exprimate. Astfel pentru 
„bani” foloseşte: gologani, parale, părăluţe, piesă; pentru „a fura”: a ciupi, a şterpeli, a învârti, a 
umfla; pentru „persoană certată cu legea”: golan, pungaş, şmecher, hoţ, găinar, tătic, borfaş, 
ştrengăriţă.  

Verbul – ca element argotic propriu-zis sau ca element care dobândeşte sens argotic în 
context – aduce un plus de energie frazei: a gogoli (a alinta); a ciocăni (a rupe); a se zborşi (a se 
răsti), etc. (Golanii). Nu atât pentru a evita repetiţia lui a zice şi a spune, ci mai ales pentru a da 
pasajelor un caracter cât mai expresiv şi mai exact, scriitorul alege numeroase sinonime sau 
locuţiuni sinonimice care se încadrează în nota argotică a textului: a ţiui, a duhni scurt, a ţivli, a 
crâşni, a lihăi, etc.  

Expresiile argotice, care dau o tentă ironică sau comică ideii exprimate, sunt obţinute prin 
combinarea sau substituirea de cuvinte, verbul fiind elementul principal în construirea acestora: 
„ciupeşte-mi carnea”, „a trage clapa”, „mi-a cârpit o palmă”, „umbla cu fasoane”, etc. Ipostaza 
ludică şi expresivă a argoului este cât se poate de evidentă aici. Rodica Zafiu subliniază importanţa 
acestor componente ale argoului: „Ca limbaj expresiv, argoul e un mijloc de frondă, de provocare şi 
amuzament; o zonă de manifestare a creativităţii anonime. Inovaţia, de exemplu o metaforă 
spectaculoasă sau un joc de cuvinte surprinzător, devine model pentru zeci de alte metafore şi jocuri 
de cuvinte similare”8 . 

                                                           

6 Mioriţa Baciu Got, Argoul românesc. Expresivitate şi abatere de la normă, Bucureşti, Editura Corint, 2006, p. 

52.   
7 Nina Croitoru-Bobârniche, Dicţionar de argou al limbii române, Edit. Arnina, 1996, Slobozia, p. 28. 
8 Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, 

p.16, URL: <http://ebooks.unibuc.ro/filologie/Zafiu/37.htm>. 
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Una din caracteristicile principale ale argoului din textul literar este caracterul oral. De 
aceea, în exprimarea argotică a personajelor un rol deosebit îl au morfemele suprasegmentale 
(accentul şi intonaţia) marcate în text prin semnele de punctuaţie: „Dar bine, bre, de ce să mă 
părăsească ea pe mine, de ce? Huohoho!... Şi tot mai are obraz să mă mintă ca pe un gogoman! N-
am văzut-o eu alaltăieri cu Aristică? Dar ea nu, că era un fraier ... [...] Iar de atunci fasoane şi mofturi 
şi eu nu mai îndrăznesc să-i fac nimic, căci sunt laş ca o ţoapă... Mă face de râsul mahalalei, 
şmecherii o să-şi bată joc de mine...”, precum şi exprimările eliptice, dar inteligibile: „Parol? strigă 
Aristică...”. 

Frecvente sunt şi interjecţiile, categorie lexicală specifică limbajului oral, care ajută la 
caracterizarea lumii de la periferia societăţii: aoleu, uf, huohoho, bre, inventarul completându-se cu  
interjecţii ca expresii lingvistice ce însoţesc diferite gesturi umane, expresii proprii lumii amintite mai 
sus: „Ha?”, „Ce! În viaţă trebuie să fii deştept...”.  

În Golanii cronotopul citadin nu rămâne în stadiu de sugestie ca în Culcuşul, ci se 
materializează în clădiri, străzi, magazine, berărie, oameni. Prin urmare, nu surprinde deloc 
deschiderea relativ liberă către termeni lexicali aparţinând diferitelor registre ale limbii (argou, 
jargon, neologism...): fraierii, carmin, fasoane, mofturi, joben, pălărie-beretă, randevu, pudră, 
cearcăne, bonsoar, bonjur, maşer, cabazlâc, cadenţat, nostimă, a tortura etc., scriitorul utilizând 
aceste lexeme cu intenţia de a reda cât mai fidel secvenţe din viaţa proxeneţilor şi a prostituatelor, 
categorii socio-morale specifice universului citadin. De multe ori aceşti termeni potenţează nota 
expresivă a textului, conferindu-i acestuia valoare ironică sau comică: „- Dă piesa, taică, dă piesa, c-
aici te zdrobesc, iac-aici, în clipa asta!... Dă-o-ncoace! Ş-acu du-te, maşer, şi-ţi vezi de treabă, că te 
deşăl, te schilodesc, te...”. 

În limbajul argotic, elementul afectiv (dispreţ, frică, ură, nemulţumire, respingere, 
teribilism) joacă un rol important în raport cu alte aspecte extraestetice. Lumea hoţilor şi a 
prostituatelor îşi are legile ei nescrise; aici ameninţarea, tandreţea, vulgaritatea, durerea, 
înşelăciunea merg mână în mână. Astfel, imprecaţia sub forma ameninţării şi blestemului este în 
mediul ei natural. Se poate observa cu ușurință că imprecaţiile sunt construite în jurul unui verb 
conjugat la modul condiţional-optativ, formă populară, dar care are valoare imperativă: „Parc-ai fi o 
ştrengăriţă de paisprezece ani... Aoleu, bată-te noroacele, fată, au să te soarbă fraierii, au să te 
soarbă...”,  blestemul devenind o dojană, un „antiblestem”9, un reproş amabil, prin care se invocă 
forţe ale binelui. 

Nu atât de frecvente ca în nuvela Culcuşul, comparaţiile cu valoare expresivă necesare 
evocării şi caracterizării lumii hoţilor exprimă intensitatea instinctuală a sentimentelor şi a gesturilor, 
specifice acestor categorii sociale: „sunt mai netot ca orice huidumă”, pe când altele subliniază 
trăsături fizice: ochii lui Aristică „scânteiau ca doi tăciuni aprinşi”. 

“Mahalaua e un microcosmos, e aproape un Middleearth, complet separat de restul lumii: 
cu ritmul, personajele, legile, limba sa. Marginalizaţi social – nu numai din cauza sărăciei, ci, adesea, 
dintr-o incapacitate fizică sau din cauza felului în care-şi asigură supravieţuirea (hoţie, cerşetorie, 
prostituţie ş.a.), mahalagiii îşi construiesc identitatea mai degrabă în afară decât în interiorul fiinţei 
lor.(...) 

În mahala, nu doar detaliile de viaţă cotidiană (manierele, vestimentaţia, obiceiurile 
gastronomice, superstiţiile ş.a.) constituie puternice mărci identitare, ci şi limbajul. Cuvântul nu doar 
explică sau adânceşte relaţiile dintre oameni, el este mai ales un act de autoidentificare.”10 

Limbajul personajelor este adesea „împodobit” de către Rebreanu cu substantive (provenite 
din adjective) în vocativ, cu valoare de epitet, procedeul de conversiune gramaticală oferind 
autorului posibilitatea de a caracteriza personajele şi, în acelaşi timp, de a da contextului efecte 
expresive: mândro.  

                                                           

9 Gh. N. Dragomirescu, Dicţionarul figurilor de stil, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1995, p. 182.   
10 Florina-Elena Pîrjol, Argou, mâncare și amor sau cum vorbește, mănâncă și iubește mahalaua în literatura 

română, în Argotica 1 (1), 2012 p.157 
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O menţiune aparte merită şi portretul personajelor, acestea fiind embleme ale lumii 
evocate. Portretele, ample şi pline de savoare sunt creionate în ton argotic, în consonanţă cu 
întreaga atmosferă a textelor. Reţinem pentru exemplificare portretul Margaretei: „Era o fetişcană 
jigărită, cu faţa smeadă, bolnăvicioasă, pe care se citea durerea mută şi nehotărâtă a sufletelor 
pedepsite de Dumnezeu. Îmbrăcată c-o rochie neagră, scurtă, de sub care răsăreau două picioare 
mari, cu pulpele groase cât cofele, c-o bluză roşă-zinoberie, învăluită ca într-un sac cu un şorţ larg 
cum poartă fetiţele de şcoală, vedeai numaidecât că vrea să se facă mai tânără de cum este. Dar 
obrajii spoiţi c-un strat gros de pudră şi sulemenele, ochii stinşi, cu cearcănele vinete-negrii pe care 
nici dresurile nu le puteau ascunde(…) ”. Orice amănunt scos din acest fragment ar clătina întreaga 
imagine. În realizarea portretului scriitorul apelează în primul rând la epitetul descriptiv, rolul 
acestuia fiind esenţial în surprinderea trăsăturilor personajului feminin. Imaginile sugerate de 
epitete sunt completate de comparaţii dure. Un astfel de portret tablou are şi un nume (titlu), 
Margareta - nume de floare, a cărei prezenţă în această lume decăzută este expresia ironiei amare a 
autorului.  

Un alt exemplu elocvent îl reprezintă cugetările mai mult sau mai puţin ample, ce 
construiesc portretul moral al proxenetului Gonea Bobocel, personajul cuprins de orgoliul filosofării. 
Descoperind adevărul dureros că a îmbătrânit, şi că va fi părăsit, el ţine Margaretei o lecţie de 
filosofie morală: „Eu ţi-am luat parale, dar în schimb te-am îmbrăcat, te-am hrănit, ţi-am cumpărat 
orice ţi-au poftit ochii şi inima... C-aşa sunt eu, dragă, aşa e firea mea. Eu sunt îngrijitorul vostru. 
Trăiesc şi eu destul de bine şi fără muncă pe lângă voi, n-am ce zice, dar de ce să nu trăiesc şi eu bine 
şi nemuncit? Nu sunt şi eu om? Om sunt, frate, şi-mi place să umblu cu minciuna şi să lenevesc... Ce! 
În viaţă trebuie să fii deştept... Trebuie să ştii înşela viaţa, altmintelea e un adevărat iad pentru bietul 
om...” 

Folosirea argoului în nuvela Golanii, coroborată cu analiza psihologică a unor tipuri umane 
din mediile periferice, a determinat o receptare negativă din partea criticii vremii (obişnuită cu 
literatura sămănătoristă şi poporanistă, moralizatoare şi calofilă), reacţie ce îl va urmări pe scriitor 
până în zilele noastre. Din păcate, puțini au înțeles atunci că „limba găinărească” sau „limba 
şmecherească” (cum o denumeşte August Scriban), argoul hoţilor este mai mult decât un sublimbaj, 
este manifestarea lingvistică a unei anumite psihologii şi filosofii de viață. Meritul lui Rebreanu a 
fost, însă, acela de a redescoperi filonul de inspiraţie folosit de George Baronzi în Misterele 
Bucureştilor, de a oferi astfel un document de epocă, în care, valorificând valențele stilistice ale 
limbajului argotic, atât de marginalizat precum hoții, a reușit să redea fizionomia unei categorii 
socio-culturale. 
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Fantoma din pian 

Autor: eleva Pintilie Iulia, clasa a XII-a 

 

Ceasul bate două noaptea, iar sunetul straniu venind de la parter îmi tulbură 

somnul. Stau singur într-o casă destul de mare, veche, cu mobilier de mult îmbătrânit. 

Uneori nu imi fac griji de zgomotele care se aud prin casă. Noaptea, vântul își găsește 

mereu să se facă auzit prin scobiturile din perete și glafurile geamurilor uriașe, prost 

tencuite. Nu mă mir nici de scările care scârțâie într-un mod deranjant, de fiecare dată 

cand calci pe ele sau din niciun motiv. 

M-am obișnuit, timp de trei luni de când sunt singur în pustietatea asta, și nu este 

ceva normal. Nu știu de ce am decis că mi-ar fi mai bine singur în casa bunicilor mei, deși 

din punct de vedere al stresului și temperamentului stau destul de prost. Sunt o persoană 

singuratică și prefer mai mult liniștea. 

Ma ridic ușor din pat, obosit și cu o lene desăvârșită, și imi iau un halat pe mine din 

dulapul vechi și deschid ușor ușa de la dormitor. Încep să cobor scările zgomotoase și să 

casc în același timp. Îmi dau de fiecare dată un fior, chiar dacă m-am obișnuit. Aprind 

lumina slaba pe coridor și încep să cobor celălalt set de scări. Mă uit plictisit la tablourile 

prăfuite, cumpărate de zeci de ani de bunicii mei și, acrit, îmi reiau drumul spre parter. 

Aprind becul, bineînțeles prost luminat și acesta, și imi croiesc drum, însetat, până la 

chiuveta din bucătărie. Mă uit cu dezgust la oalele și farfuriile nespălate de câteva zile de 

pe masă, în timp ce imi iau o cană cu zaț de cafea și o clătesc umplând-o cu apă. 

Obosit, nu bag de seamă zgomotul straniu venit de la câțiva metri din spatele meu, 

gândind că sunt doar niște șoareci amărâți, iar Zizi, pisica 

mea care stă liniștită pe patul meu, se va ocupa de ei mâine. 

Mă trântesc pe un scaun și sorb din lichidul incolor 

ca și cum aș fi avut o sete imensă. Mai ceva să ma ia somnul, 

dar tresar la clapa de pian din sufrageria mare de la parter. 

Mă grăbesc să văd ce este, iar din fericire era o rozătoare 

enervantă ce mergea pe notele pianului vechi și prăfuit. Îmi 

întorc privirea cu indiferență, închinzând becul, și imi văd de 

drum prin treptele de lemn bătut de timp. Pianul iar face 

zgomot, de data asta un zgomot ritmic, ca și cum cineva ar 

cânta la el. Fulger paranoic cu privirea, crezând că sorecele 

acela este tot acolo, dar, în schimb, observ o fată tânără, 

palidă și totuși transparentă, apăsând cu degetele slăbuțe și 

elegante clapele pianului. 

Nu știam dacă e de la prea multă oboseală, sau este 

doar un vis. Nu pare să fie o ființă rea… În timp ce mă uitam uimit la ea de ceva timp și ii 

admiram muzica ce îi iesea printre degete, aceasta își întoarce fața placută și îmi zambește. 

Mă invită să mă așez lângă ea, făâcându-mi un semn cu mana. Speriat, paranoic, îmi este 

greu să decid ce să fac, fie să fug în dormitor, fie afară, fie să mă așez lânga ea. Ochii ei, 

deși albi și înspăimântători, iar zambetul ei simpatic se combină formând un chip dulce și 

blând, înmuindu-mi corpul și căzând pradă neființei ei. Mă așez lângă ea și îmi pun 

degetele pe pian, ea apăsându-mi-le ușor, formând un mic ritm din trei note. Pot să o văd 

mai bine, pielea alba, sânii frumoși, ochii luminoși, buzele cărnoase și părul alb, toate 

acestea dându-ți un sentiment de spaimă, dar și o dorință de a rămâne… 
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Matematicieni și poeți celebri – Ion Barbu 
 

Profesor  Dorina Diaconu 
 

Ion Barbu, pe numele adevărat Dan Barbilian, cunoscut ca poet și matematician român, s-a 
născut la 18 martie 1895 la Câmpulung-Muscel. Ca matematician, este cunoscut sub numele Dan 
Barbilian. A fost unul dintre cei mai importanți poeți români interbelici, reprezentant al 
modernismului literar românesc. Dan Barbilian era fiul judecătorului Constantin Barbilian (care și-a 
latinizat numele inițial „Barbu”) și al Smarandei, născută Șoiculescu 

 
Încă din timpul liceului, elevul Barbilian publică remarcabile contribuții în revista Gazeta 

matematică. In tot acest timp, Barbilian își dezvoltă și pasiunea pentru poezie. Între anii 1914-1921 
studiază matematica la Facultatea de Științe din București. I-a avut ca profesori pe Gheorghe Țițeica, 
Dimitrie Pompeiu, David Emmanuel, Traian Lalescu și Anton Davidoglu. 

 
În perioada 1921 -1924, și-a continuat studiile la Göttingen, Tübingen și Berlin. A avut ca 

prieteni, între alții, pe matematicienii: Wilhelm Blaschke, Heinrich Grell, Helmut Hasse, Emil Artin și 
alții. 

Cariera matematică continuă cu susținerea tezei de doctorat în 1929. Mai târziu participă la 
diferite conferințe internaționale de matematică, cum ar fi Congresele Internaționale de Matematică 
la Hamburg (1936), Göttingen și Viena (1938), Oslo (1936), Praga (1934). 

 
 După 1933, Barbilian s-a manifestat în domeniul matematicii în special ca geometru, 

reprezentant al programului de la Erlangen al lui Felix Klein și astfel au trecut la fondarea axiomatică 
a geometriei algebrice și a mecanicii clasice. În 1942 este numit profesor titular de algebră la 
Facultatea de Științe din București. Publică diferite articole în reviste matematice. 

 
Dan Barbilian s-a mai ocupat și de teoriile algebrei moderne (1946 - 1951), de teoria 

algebrică a numerelor (1951 - 1957), de teoria determinismului și deține prioritatea mondială în 
precizarea unei clase largi de funcții distanță. 

 
 În 1938 devine membru al asociației Deutsche Mathematische Vereinigung (Uniunea 

matematică germană). A fost membru titular al Academiei de Științe din Romania începând cu 20 
decembrie 1936. 

 
 Ca poet, în anul 1919, Dan Barbilian începe colaborarea la revista literară Sburătorul, 

adoptând la sugestia lui Eugen Lovinescu, criticul cenaclului, ca pseudonim, numele bunicului său, 
Ion Barbu. În timpul liceului îl cunoaște pe viitorul critic literar Tudor Vianu, de care va fi legat printr-
una din cele mai lungi și mai frumoase prietenii literare. 

  
Debutul său artistic a fost declanșat de un pariu cu Tudor Vianu. Plecați într-o excursie la 

Giurgiu în timpul liceului, Dan Barbilian îi promite lui Tudor Vianu că va scrie un caiet de poezii, 
argumentând că spiritul artistic se află în fiecare. Din acest pariu, Dan Barbilian își descoperă talentul 
și iubirea față de poezie. Dan Barbilian spunea că poezia și geometria sunt complementare în viața 
sa: acolo unde geometria devine rigidă, poezia îi oferă orizont spre cunoaștere și imaginație. 

 
 Una dintre cele mai cunoscute poezii a autorului, După melci, apare în 1921 în revista Viața 

Românească. Poezia este lungă, datorită în mare măsură pasajelor descriptive, ceea ce indică 
orientarea spiritului poetului spre concretul lumii. Descripția însă nu există exclusiv pictural, ci 
fixează o atmosferă adecvată. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_%C8%9Ai%C8%9Beica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Pompeiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/David_Emmanuel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Traian_Lalescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anton_Davidoglu
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbingen
https://ro.wikisource.org/wiki/Dup%C4%83_melci
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Opera cea mai importantă a poetului Barbu o constituie volumul Joc secund, publicat în anul 
1930. Poeziile sunt dificil de înțeles, fiind o lirică ermetică cu limbaj abstract, inspirată de poemele 
lui Stephane Mallarmé. În unele poezii, autorul folosește concepții matematice, spre exemplu 
utilizează noțiunea de grup: Din ceas, dedus adâncul acestei calme creste,/Intrată prin oglindă în 
mântuit azur,/ Tăind pe înecarea cirezilor agreste,/ În grupurile apei, un joc secund, mai pur. 

 
Fenomenul artistic barbian s-a născut din interacțiunea Poeziei cu Matematica, de aceea 

poezia lui este cu mult deosebită de cea a lui Arghezi și Blaga, mai ales din pricina caracterului ei 
ermetic. Poetul a fost dublat de un matematician și modul lui de a gândi în spiritul abstract al 
matematicii s-a impus și în planul reprezentărilor poetice. Ion Barbu însuși afirmă: „Ca și în 
geometrie, înțeleg prin poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea formelor posibile de 
existență… Pentru mine poezia este o prelungire a geometriei, așa că, rămânând poet, n-am părăsit 
niciodată domeniul divin al geometriei”. 

 
Grav bolnav, Barbu moare în 11 august 1961 la București. Și, ca un fel de ermetism în sfârşit 

dezlegat, a doua zi după înmormântare, salcia din curtea casei sale, în care poetul vedea un copac 
sacru, s-a prăbuşit deodată, din cauza unei furtuni, peste mormintele mult-iubiţilor şi credincioşilor 
săi câini. O reacţie firească a naturii, la moartea unui poet de o originalitate stranie, intens expresivă 
şi provocatoare: o sinteză de apolinic şi dionisiac. 

 
,,Ermetismul său i-a ucis orice spontaneitate şi i-a secat vâna. De vocaţie matematician, Ion 

Barbu s-a folosit pentru ermetizarea primelor redactări de procesul matematic al substituirii. Se ştie 
că în algebră, cifra cantitativă e înlocuită cu un simbol calitativ. Cuvântul obscur la Ion Barbu este 
necunoascuta algebrică, prin care se substituie sensul clar, misterul.”(Şerban Cioculescu) 

 
Bibliografie (surse): 

1. Limba şi literatura română, aprecieri critice; 

2. www.ro.wikipedia.org; 

3. Tudor Vianu, Introducere în opera lui Ion Barbu, Bucureşti, Editura Minerva, 1970. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Joc_secund&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1930
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ermetism_%28literatur%C4%83%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stephane_Mallarm%C3%A9
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grup_%28matematic%C4%83%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Arghezi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lucian_Blaga
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10 Beneficii reale ale cititului 
     Elevi: Pavel Ina, Locic Ana-Maria, 

                                                                                         clasa a IX-a  
Cu toții dorim să aflăm ce se ascunde dincolo de coperțile închise, fără a ne gândi, însă, la 

importanța și la utilitatea cărților pe care le citim. Iată care ar fi beneficiile asigurate de lectura 
constantă a cărților: 
              1. Cărțile ne formează o cultură generală vastă – cu cât crește numărul cărților pe care le 
citim, cu atât mai multe și mai variate vor fi și cunoștințele dobândite. 
              2. O exprimare corectă, fluentă și coerentă – e știut faptul că lectura contribuie la 
îmbogățirea vocabularului. 

Așadar, citește! 
Notează-ți pe un carnețel expresiile ori cuvintele noi. 
Caută în dicționar explicația acelor cuvinte pe care nu le înțelegi, iar apoi încearcă pe cât 

posibil să le memorezi și să le folosești în discuțiile ulterioare. 
               3. O gândire analitică dezvoltată – de cele mai multe ori, cărțile aduc în atenție subiecte ce 
pot fi abordate din mai multe unghiuri. 

Astfel că, la rândul nostru, învățăm să vedem lucrurile din mai multe perspective, și prin 
urmare, să găsim mai ușor soluțiile unor probleme  
                4. O memorie mai bună – majoritatea știm cât e de frustrant să uităm ziua de naștere a 
vreunui prieten ori unde am pus cheile de la mașină. 

Dar, se pare că și pentru asta există o soluție: cărțile. 
Acestea stimulează activitatea cerebrală, îmbunătățind astfel si memoria. 
  5. O imaginație bogată – rolul pe care imaginația îl joacă în viața omului, este unul colosal. 
Imaginația, componentă de baza a creativitățtii, poate fi dezvoltată prin intermediul lecturilor , 

permițându-ne în acest mod, să evadăm din realitatea copleșitoare. 
De asemenea, imaginația sporește capacitatea noastră de a anticipa și de a construi ipoteze. 
 6. O sursă de informare – uneori, cărțile ne oferă informații utile și sfaturi prețioase pe care 

le putem aplica în viață de zi cu zi. Secretul este să alegi cartea potrivită. 
 7. Relaxare – din când în când, simțim nevoia acută de liniște și relaxare. În acest caz, 

lectură este remediul perfect. 
Deconectează-te de cotidian și refugiază-te în povestea pe care o citești. 
8. Pot vindeca o depresie – în prezent, cărțile sunt privite ca fiind o terapie pentru minte și 

suflet. Și nu spun eu asta, ci aceia care au făcut cunoscuta biblioterapia. 
O terapie prin cărți, ce ne ajuta să reducem stresul, să devenim mai optimiști și mai încrezatori 

în forțele proprii. 
                9. Îmbunătățeste relațiile interpersonale – Atunci când citim, de obicei, ne regăsim în unul 
din personajele acelei cărți. Și, nu de puține ori, ajungem să comparăm trăirile și experiențele 
personajului nostru preferat, cu propriile sentimente si experiențe de viață. 

Lucru care nu poate fi decât un extraordinar exercițiu 
privind dezvoltarea abilitaților necesare interacțiunii cu cei din jurul 
nostru. 

Astfel învățăm să empatizăm mai bine și să devenim mai 
sociabili. 
               10. Alungă plictiseala și reîmprospătează mintea – cartea 
poate fi purtată cu ușurință pretutindeni. De pildă, la cursuri. Dar 
numai la cele cu adevărat plictisitoare. Poate fi luată la serviciu 
pentru a citi în pauze. Atunci când știi că trebuie să aștepți mai 
mult timp pe cineva. Atunci când faci călătorii de lungă durată. 
Folosește-o atunci când ai nevoie de un refresh! 
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Cei şapte ani de acasă 

 
Profesor Ana Toader 

 
Motto: “Educaţia este ceea ce supravieţuiește după ce, tot ce a fost învăţat, a fost uitat.” 

(B.F.Schinner) 
 
 
Fiinţa umană a fost subiect predilect al reflecţiei filosofice încă din antichitatea greacă, 

esenţa sa fiind înţeleasă ca: zoon-politikon (Aristotel), măsura tuturor lucrurilor (Protagoras), trup și 
suflet în filosofia modernă, fiinţă gânditoare (res-cogitans- Descartes), trestie gânditoare  (Blaise 
Pascal) sau homo-faber (H.Bergson). 

Omul nu trăiește singur, izolat, el a devenit om atunci când, pentru a exista, a fost nevoit să 
intre în relaţie cu alţii. El comunică cu semenii săi, își confruntă cu ei ideile, se dezvoltă împreună cu 
alţii, într-un cuvânt trăiește într-o colectivitate socială căreia nu-i este indiferent modul de 
comportare al fiecărui individ în parte. 

Ca urmare, singura lui posibilitate de convieţuire în societate este condiţionată de 
respectarea normelor și principiilor morale care guvernează respectiva societate. A respecta aceste 
norme înseamnă, practic, a răspunde așteptărilor și cerinţelor colectivităţii în care trăiește. Fiinţă 
raţională, socială, creatoare de valori,  valorizatoare a creaţiei ca totalitate și a lumii generice ce-i 
aparţine, omul este o fiinţă educabilă, se formează în cadrul grupului prin participarea la viaţa 
socială (familie, clasa de elevi, grupul de prieteni, etc.), prin interacţiune cu alţii,  prin  procesul  de 
socializare. Prin aceasta, persoana învaţă modul de viaţă al societăţii în care trăiește, își dezvoltă 
capacitatea de a funcţiona ca membru apt al colectivităţii în care evoluează. 

Personalitatea umană este o construcţie socială, a cărei formare debutează în familie și 
continuă într-o formă sistematică și organizată în școală și apoi în diverse colectivităţi umane.  

Din această perspectivă rolul familiei apare ca fiind preeminent, educaţia pe care o primește 
copilul de la părinţi fundamentând sintagma cei șapte ani de acasă. Astfel, în familie copilul devine 
conștient și își asumă primele și cele mai elementare noţiuni morale – binele și răul, drept-nedrept, 
adevăr-fals, liber-neliber, își formează primele deprinderi de joc, comunicare, muncă, îndeplinește și 
primele roluri sociale. 

,,Cei șapte ani de acasă” înseamnă politeţe, iar politeţea este ceva care se învaţă. Şi se învaţă 
ușor. Primele reguli de politeţe le învăţăm de la părinţi și bunici. Apoi de la doamna educatoare, de 
la doamna învăţătoare și de la toţi profesorii noștri. Toţi acești oameni din jurul nostrum ne dau 
sfaturi. Şi ne dau sfaturi zilnic: ,,Spune Bună ziua când te întâlnești cu cineva cunoscut! “– spune 
mama; ,,Nu vorbi cu gura plină!” – spune bunica; ,,Pune-ţi batista la gură când strănuţi!” – spune 
tata; ,,Spune te rog când ceri ceva!” – spune doamna învăţătoare; și multe, multe alte sfaturi. 

A avea ,,cei șapte ani de acasă” înseamnă blândeţe, toleranţă și bunătate, înseamnă a ne 
comporta respectuos și cu bună-cuviinţă în tot cursul zilei, în orice situaţie, cu toată lumea: cu 
părinţii, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii etc. 

A avea ,,cei șapte ani de acasă” înseamnă atât a te respecta pe tine însuţi cât și pe ceilalţi, 
înseamnă a fi politicos,  înseamnă a  nu-l deranja pe colegul tău, ci a-l face să se simtă bine în 
preajma ta. 

A avea ,,cei șapte ani de acasă” înseamnă să reziști unei tentaţii care te poate transforma din 
om cinstit în hoţ și să predai la poliţie un portofel pe care l-ai găsit pe stradă…  

A avea ,,cei șapte ani de acasă” înseamnă a cunoaște răspunsul corect la întrebările: Cum 
salutăm? Pe cine salutăm? Cum ne îmbrăcăm? Cum ne comportăm acasă? Dar la școală? Cum ne 
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comportăm într-o vizită? Cum mâncăm? Cum facem cadouri? Cum ne comportăm la cinematograf, 
la teatru, în tren, în avion? Cum vorbim, despre ce vorbim, cât vorbim?  Cum trebuie să se comporte 
un băiat când invită o fată la dans? și multe altele. 

Formarea unui comportament prosocial, corespunzător valorilor din societate depinde de 
mai mulţi factori, precum valorile pe care se bazează familia și pe care aceastea le transmite 
copilului, relaţia afectivă dintre părinţi și copii, ca și de particiularităţile individuale ale acestora din 
urmă. Sunt familiile conștiente de rolul social pe care trebuie să-l îndeplinească și care își asumă 
responsabil sarcina  educativă ce le revine? 

Încă din primii ani de viaţă, copilul este acomodat cu idea de bine și de rău, este sensibilizat 
asupra reacţiilor părinţilor, conștientizează valoarea recompenselor, dar și a pedepselor. În ceea ce 
privește recompensele, din perspectiva copilului, cele mai preţioase nu sunt cele materiale, ci acelea 
morale: mulţumirea și satisfacţia părintelui arătate copilului, atunci când acesta se ridică prin faptele 
sale la nivelul așteptărilor. Cât privește pedepsele, acestea dau rezultate mai bune când exprimă 
dezamăgirea și nemulţumirea părinţilor, criticile mai mult sau mai puţin directe fiind mai valoroase 
și eficiente din punct de vedere pedagogic, decât pedepsele fizice. 

Rolul hotărâtor al familiei în formarea comportamentului copilului se poate evidenţia și prin 
modelele pe care le întruchipează părinţii în ochii copiilor lor: necinstea, violenţa de limbaj sau chiar 
fizică, vor fi copiate de copiii care trăiesc în astfel de medii; dimpotrivă, cinstea, corectitudinea, 
modestia, probitatea morală, vor fi conștientizate, asumate și interiorizate de copii.  

Cei șapte ani de acasă este o sintagmă care astăzi ar trebui regândită. Condiţiile economice 
din societatea noastră au făcut ca foarte multe familii să-și asigure mijloacele financiare necesare, 
lucrând departe de ţară și de copii. Aceștia au fost lăsaţi în grija bunicilor sau a unor terţi 
neinteresaţi sau incapabili de a prelua funcţia educativă a familiei. Din această cauză, constatăm un 
clivaj între valorile educaţionale promovate de societate și realitatea din teren. Aceste deficienţe de 
educaţie în familie au determinat creșterea rolului școlii și a unor instituţii specializate, cum ar fi 
asociaţii de specialitate, fundaţii, instituţii de asistenţă socială, psihologi etc.. 

 
 
 
 
Bibliografie selectivă: 

 Marinescu Aurelia, Codul bunelor maniere, Ed.Humanitas, București, 2005; 

 Gâgă Michiela, Cei șapte ani de acasă, Codul bunelor maniere pentru copii, 
Editura Coresi, București, 2000; 

 Tratat de Psihologie generală, Ed.Polirom, Iași, 2000. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A M P R E N T E / nr. 4/ an IV, ISSN 2344 – 0899  

P a g i n a    
 

18 

The Baccalaureate, a Maturity Exam 

 

Elevă Herciu Bianca Ionela 
Profesor coordonator, Dumea Antonela  

 
They say the Baccalaureate is an exam which helps teenagers to 

become adults, to perceive themselves as young adults. But many 
students who are about to take this exam do not think it is a pleasant and 
easily overcoming stage.   

Many consider the Baccalaureate the paramount of fears. 
Students ask themselves all kinds of questions centred on “NOT”, for 
example, “What if I do not pass the exam?”, “What if I cannot go to 
college?”. So, instead of an exam that opens your doors to the future, it 
becomes one based on negative feelings.   

However, baccalaureate is the moment when you know your way 
to the unknown begins, the moment when support from parents and 
relatives should diminish and you realize you must succeed on your own, 

through your own forces, through your own knowledge. Actually, facing your fears and realizing the 
skills you have, make  you a mature person. 

Many generations of teenagers have taken this exam. It is the topic and the title of many 
essays or short stories. I have particularly liked “Baccalaureate” by I.L. Caragiale. It encouraged me 
to try and do my best in everything I do. 

 
   The story begins one morning when Caragiale coming out of the house meets Madame 

Calipi Georgescu who wants to ask for a favour.   
   This lady has three sons, two of them already at the law school, and a third one who wants 

to attend the same school. The only problem is that he does not have the necessary passing mark in 
Morals. As Mr. Georgescu is not interested in what school his children attend, his wife approaches 
Caragiale who is a friend of Professor Popescu’s. Madame Georgescu takes him to Mr. Popescu’s 
home. He then explains hesitantly that the young student’s career is in danger, and mumbles 
something about him wanting to become a lawyer, the lack of significance of such a subject for his 
future career, and about his being into music and PE. In the end, Caragiale bluntly tells him to 
change the mark from three to six, considering he belongs to "a good family." 

   The story ends with a letter of invitation to dinner from Mrs. Georgescu as compensation 
for the favour.  

 This story mocks a truthful occurrence. Still, too many students ask for favours for their 
children only because they belong to “a good family”. What I think we should understand from 
Caragiale’s story is that it is good to have a goal in life, it is good to fight to achieve it. Being helped 
to get a good mark or to pass an exam does not make a teenager a better adult. Succeeding in 
something by your own work means that you can succeed in anything later in life. Luckily, this kind 
of events do not occur in regard to the Baccalaureate. This kind of exam is heavily watched with 
video cameras encouraging students to work harder to prove their best and giving the feeling of 
fairness.   

The message of my paper is that the Baccalaureate is the opportunity each student has to 
differentiate himself from the people around; it gives each student a reason to be unique and not to 
be like the others, it provides a new level of sociability and of belonging to a group that has similar 
interests.  

Moreover, the baccalaureate is a means to please the parents, as well; to make them have a 
feeling of fulfilment, of not having invested, financially and emotionally, in their children in vain. 
Accordingly, no matter how hard it might seem or what fears you might have, face it! Go for it!   
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Folosirea metodei proiectului la orele de limba franceză 

 
                   Profesor Simona Dumitraşcu 

 
Proiectul constituie o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup. Învăţarea pe 

bază de proiecte este un model de instruire care îi implică pe elevi în activităţi de investigare a unor 
probleme obligatorii şi au drept rezultat obţinerea unor produse autentice. Proiectele destinate să 
sporească oportunităţile de învăţare ale elevilor pot varia foarte mult în ceea ce priveşte conţinutul 
şi aria acoperită şi pot avea loc la diferite niveluri de învăţământ. Cu toate acestea, tind să aibă în 
comun câteva trăsături definitorii.  

Proiectele se dezvoltă pornind de la întrebări provocatoare care nu pot primi răspunsuri prin 
învăţarea bazată pe memorare. Prin proiecte, elevii îşi asumă roluri active — cel care rezolvă 
problema, cel care ia decizia, cel care efectuează investigaţii, responsabilul cu documentarea. 
Proiectele servesc unor obiective educaţionale specifice, semnificative.  

Subiectul proiectului este stabilit de catre profesor, dar, dupa ce se obisnuiesc cu acest tip 
de activitate, elevii înşişi isi vor putea propune subiectele. 

Este obligatoriu ca elevii sa dispună de anumite condiţii cum ar fi : să prezinte interes pentru 
subiectul respectiv, sa cunoască dinainte unde îşi vor găsi resursele necesare, să fie nerabdători în a 
crea un produs de care să fie mândri. 

Proiectul reprezintă o metodă modernă de evaluare. Pentru evaluare proiectului, profesorul 
trebuie să stabilească foarte clar, în colaborare cu elevii : - ce se va evalua ? (procesul , produsul) ;      
- care este rolul profesorului ?(evaluator continuu sau doar la sfarşitul proiectului ?) ; - resursele 
materiale vor fi oferite de profesor ca parte a sarcinii sau elevii trebuie să le procure şi în consecinţă, 
acestea vor fi evaluate ?;  - care sunt standardele impuse pentru realizarea produsului ? 

Aceasta metodă da posibilitatea tuturor  elevilor să-si exprime opinia  şi astfel să câştige 
încredere în forţele proprii şi încredere din partea profesorului.  

Aplicare acestei metode în cadrul orei de limba franceză implică numeroase avantaje atât 
pentru elevi, cât şi pentru profesori. 

 Prin prezenţa metodei proiectului la ora de limba franceza elevii vor lucra împreună 
realizând astfel o comunicare interumană, negociere şi acceptare. Proiectul pune elevii în diferite 
situaţii şi contexte favorabile comunicării : căutarea de informaţii,  sortarea de informaţii, punerea 
împreună a informaţiilor şi într-o formă coerentă. Proiectul presupune implicare individuală sau pe 
echipe ceea ce dezvoltă elevilor spiritul de echipă cu toate avantajele sale. 

Învățând limbile străine, elevii vor reuși mai ușor să se deschidă mai mult către alte culturi, 
să își consolideze mobilitatea, mai ales pe plan profesional, către țările străine, să sporească 
competitivitatea în economia mondializată. Cu alte cuvinte, acești tineri vor reuși mai bine să se 
integreze în sânul comunității europene care va rămâne întotdeauna multilingvă, să trăiasca acolo, 
să acționeze, să combata xenofobia, rasismul și intoleranța. 

Astăzi, este esențial să învățăm una sau  mai multe limbi străine pentru a cunoaște alte 
culturi, alte civilizații, alte literaturi și pentru a privi lumea într-un mod diferit. Învațarea limbilor nu 
este numai un studiu ca oricare altul, ci este o extraordinară conexiune cu lumea care ne înconjoară 
și în fața căreia suntem, uneori, indiferenți. Așadar, nu ar trebui să spunem că o limbă este mai mult 
sau mai puțin importantă decât altele, ci din contră, am putea constata vizavi de o limbă , că aceasta 
este mai mult sau mai puțin cunoscută sau folosită decât altele. 

Învățarea limbilor straine devine o necesitate în contextul european actual iar misiunea 
profesorilor din această tagmă este fără îndoială, aceea de a încuraja elevii să învețe alte limbi de la 
vârste destul de fragede și să-i facă conștienți de importanta unui poliglot în lumea întreagă. 

Concluzionez prin constatarea că proiectul este mai mult decât o expunere de produse- 
artefacte, este, de fapt, o formă de învăţare autonomă, o învăţare care favorizează contexte 
comunicaţionale şi cooperarea între elevi. Elevii sunt cei care vin acum cu idei de proiecte în funcţie 
de tema propusă de programa şcolară. 
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Personalization in English as a foreign language class 

 

Profesor Apăvăloaei Elena  
  
The term personalization or personalized learning refers to a diverse variety of learning 

experiences and teaching strategies   intended to address the distinct learning needs, aspirations,  
interests or diverse cultural backgrounds of individual students. It is considered a student-centered 
learning strategy mainly because of its general goal, that of facilitating the academic success of each 
student.  

Personalization can be carried out by creating activities which allow students to use 
language – English in our case – to express their own ideas, preferences, feelings and opinions. 
Therefore, personalization is considered an important part of the communicative approach, since it 
involves communicating real information about themselves.  

In designing such activities, the most important thing for the teacher is to view the learners 
as active and participating individuals who have diverse learning needs, which need to be identified 
first. The next step is to plan these activities, which can only be successful if the intrinsic motivation 
of the students is achieved. That is one of the main objectives for which the teacher should: 

 Create a pleasant and relaxed atmosphere in the classroom; 

 Develop a good relationship with the learners;  

 Make the language classes interesting; bring variety into the classroom. 

 Know the learners! (learn about  their ideas, opinions, needs, likes and 
dislikes); Know how they will react to different tasks; Let them make the choice! 

 Personalize the learning process; 

 Encourage learner autonomy; 

 Increase the learners’ linguistic self-confidence. 
 

There are several tools and strategies that support personalized learning, such as: Project-
based learning (to promote documentation and small-group, pair or group work and interaction); 
choice boards (to encourage them to select the tasks or the topics that they are most interested in), 
personal learning plans, portfolios, technology-assisted language learning (computers and mobile 
devices), writing (opinion essays, blogs, e-mails, letters, quick prompts, etc) 

Due to my direct participation in the ERASMUS project- Inclusion on the way to Europe, I 
have decided to implement this teaching strategy of which I found out more in the Turkey 
mobilization in October 2017. I have chosen the 9th F grade from our school, after analyzing the 
results in the placement tests, which indicated a mixed-ability class of beginners. 

The Implementation of the personalization method began in late September 2017, under 
the Project title: From books to films, and it will end in April 2018, after the evaluation of the final 
results of the students in order to conclude whether personalized teaching is as successful as it has 
proved to be so far. 

The aim of the project is to develop the students’ reproductive skills (speaking and writing) 
by using personalisation as a teaching English method to a 9th ESL grade 

Objectives: 
1. To develop speaking and writing skills in English 
2. To develop reading and listening skills in English 
3. To encourage students to read books in English and watch films based on 

famous novels  
4. To use technology in the classroom and extra-classroom activities (including 

homework) – computer assisted language learning (CALL) 
5. To enrich vocabulary  
6. To develop debate skills  

http://edglossary.org/student-centered-learning/
http://edglossary.org/student-centered-learning/
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7. To encourage autonomous learning by (1) recognizing teacher’s objectives, 
(2) formulating their own objectives, (3) selecting and implementing appropriate learning 
strategies, (4) monitoring and evaluating their use of those strategies, (5) and monitoring 
their own learning 

 
By taking into consideration the preferences of the students revealed in the first classes of 

this school year, I have decided upon the following topics: 
- Getting to know each other (as they were new to me and they didn’t know each other; 

sharing of personal information, dikes and dislikes, hobbies, personal interests, describing people, 
places) 

- My favourite films & books (the students’ presentations (orally and in written form) of their 
favourite books and films) 

- Chistmas books and films (-A Christmas Carol (Ch.Dickens), The Polar Extress, How the 
Grinch stole Christmas, The Neverending story, etc) 

- English culture and civilization in books and films (The invaders, The Shakespearean historic 
plays, the Ken Follett’s novels and film adaptations, etc) 

- Famous kings and queens of Britain (Shakespeare’s kings and queens in films, The Victorian 
times, The two Elizabeths) 

- Spring in books and films (the students’ choices, films and books presentation) 
- English and Romanian famous castles 
- Romania in 100 pictures (to celebrate 100 years since the great unification of our country) 
 
To carry out these sets of activities, I made constant use of specific strategies that support 

personalization, such as:  individual, pair or group work, worksheets which include exercise lists, of 
which some are mandatory and some optional, and a learning diary, videos, Power-point 
presentations, blog-posts essays, etc. (the CALL strategies),  posters, self-paced learning (the 
students set the deadlines themselves to fit their own schedules), debates, presentations in oral and 
in written for at their choice, essays, posters, etc. 

In implementing the personalization in the English as a foreign language classes for this 9 th 
grade, first of all, I noticed the fact that it really is successful as all the students became (gradually) 
more and more interested in the topics, active, eager to participate in diverse activities. But the 
most important finding was the fact that the students became more linguistic self-confident. 

 
Biography: 
1. Bălan, R, Cehan, A., In–Service Distance Training Course for Teachers of English, Polirom,  

2003 
2. Harmer, J., The Practice of English Language Teaching, Longman, 2007  
3. Gradu, P., Kuutila, N., Personalized learning in English as a foreign language education, 

2016 
 
Webography: 
 
1. https://www.teachingenglish.org.uk/article/personalisation  
2. https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/davedodgson/david-dodgson-defining 

personalisation  
3. https://adaptivelearninginelt.wordpress.com/category/personalization  
 
 

 
 
 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/personalisation
https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/davedodgson/david-dodgson-defining%20personalisation
https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/davedodgson/david-dodgson-defining%20personalisation
https://adaptivelearninginelt.wordpress.com/category/personalization
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Igiena publică în Roman 

la începutul secolului al XX-lea 
 

Profesor Monica Pescaru 

 
         Începutul secolului al XX-lea a cunoscut, în întreg spațiul românesc, o efuziune de 

entuziasm privind progresele civilizației, printre care și cele legate de igienă. Modernizarea societății 
nu putea fi realizată fără igienă sub toate aspectele ei (individuală, școlară, publică, rurală, urbană 
etc.), unul dintre scopurile evidente ale lumii civilizate fiind sănătatea individuală și colectivă 
(Simona Nicoară, Problemele sociale și ideologice ale higienei în secolul al XIX-lea și la începutul 
secolului XX). 

       Valul modernizării se simțea mai ales în mediul urban, dar de multe ori nu era decât la 

suprafață. De asemenea, el era mult mai vizibil în capitală și în marile orașe, mai puțin în micile orașe 

și târguri și aproape deloc în mediul rural. Racordat procesului general de modernizare al ţării, 

Romanul va cunoaşte prefaceri în toate domeniile vieţii publice: în administraţie, justiţie, asigurarea 

ordinii publice, servicii, în imaginea arhitectonică, în aspectul său urbanistic și, bineînțeles, în 

asigurarea curățeniei și igienei publice, necesare atât pentru confortul locuitorilor, cât și pentru 

sănătatea acestora. Prind contur noi concepţii urbanistice, observabile atât în înfăţişarea modernă a 

clădirilor, cât şi în forma rectangulară a reţelei stradale şi în lărgimea arterelor, o adaptare evidentă 

la noua viziune a artei urbanistice utilitare. Modernizarea şi adaptarea la cerinţele civilizaţiei rezidă 

şi construirea şi punerea în funcţiune, 

în 1905, a primelor instalaţii electrice 

de iluminat public, numărul 

consumatorilor – casnici, instituţii şi 

întreprinderi – atingând cifra de 2000 

încă din primii ani11, urmată de 

construirea Uzinei electrice, în 1907.           

        Preocuparea pentru o 

nouă înfăţişare a oraşului s-a vădit şi 

în amenajarea celui dintâi parc al 

Romanului – Grădina Mare, cum a 

rămas în memoria localnicilor, apoi a Grădinii Centrale, dovezi ale nevoii în creștere a romașcanilor 

de a avea la îndemână spații verzi de recreere pentru petrecerea timpului liber. 

       Așa cum remarca Iulia Butnariu în articolul Opinia publică și administrația locală în 

proiectele edilitare ale Romanului interbelic, schimbările care s-au produs în structura orașului au 

fost consecința creșterii numerice a populației, care reflectă manifestarea a doi factori, şi anume 

realizarea unui spor al populaţiei prin creşterea natalităţii, dar şi atracţia tot mai vizibilă a oraşului 

pentru o parte a populaţiei rurale. Şi cum cifrele vorbesc cel mai uşor în acest caz, iată câteva care 

pot demonstra această evoluţie demografică: dacă la mijlocul secolului al XIX-lea, mai precis în 1864, 

se înregistrau 13 334 locuitori, la începutul secolului XX erau 14 019 (în 1902), ca în 1912 cifra să 

atingă 24 373 locuitori.12  În ciuda acestei creșteri demografice, extensia teritorială a orașului a fost 

relativ lentă, la aceasta contribuind și amplasarea orașului între râurile Siret și Moldova. De altfel, nu 

                                                           

11 Istoria oraşului Roman 1392-1992, Societatea culturală „Roman – 600”, Roman, 1992, p. 202 
12 Ibidem, p. 199 
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de puține ori zonele mărginașe ale Romanului s-au confruntat cu inundații (ex. inundațiile din 1911, 

care au afectat partea de sud a orașului), fiind improprii locuirii. Lucrurile nu stăteau mai bine nici 

după 20 de ani, când în presa locală se deplângea atât lipsa de interes a autorităților, cât și 

nepăsarea locuitorilor (era vorba despre comuna Carol I), care, în ciuda distrugerilor și a pagubelor 

suferite, nu se uneau „să construiască o apărătoare care să îndrepte cursul apei spre vechea ei 

albie”13. 

       Salubritatea, întreținerea străzilor, alimentarea cu apă, iluminatul public au reprezentat 

probleme de interes general cu care administrația locală s-a confruntat și pe care s-a străduit să le 

rezolve în funcție de priorități, buget, interese, acordându-se o atenție sporită centrului urbei, 

periferia fiind deseori „uitată”, marginalizată și din acest punct de vedere. 

        Dar în Romanul începutului de secol, în ciuda eforturilor de modernizare, a proiectelor 

edilitare și de salubrizare, cu siguranță mai persistau aspectul rural, „murdalâcul” (Constanța Vintilă-

Ghițulescu, Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea 

românească 1750-1860), mirosurile pestilențiale, noroiul, iar presa a oglindit aceste neajunsuri; 

reglementări existau, dar respectarea lor era o cu totul altă problemă, aceasta fiind de altfel o tară 

pentru întreg spațiul românesc. 

         În 1917, în plin efort de stopare a tifosului exantematic, autorităţile locale și militare ale 

orașului și-au conjugat forțele pentru a determina populația să respecte măsurile privind igienizarea 

oraşului. Ordonanţele primăriei şi prefecturii obligau locuitorii să menţină curăţenia în curţi, latrine, 

interzicându-se descărcarea gunoaielor la marginea oraşului şi a satelor la o distanţă mai mică de 1 

km şi jumătate, dar cea militară, semnată de generalul Scărişoreanu, comandantul Diviziei a 7-a, şi 

de colonelul Rujinschi, şeful de Stat Major, prevedea pedepse draconice pentru nerespectarea 

dispozițiilor prevăzute  în ordonanță: „Contravenienţii se vor pedepsi până la 2000 de lei amendă şi 

6 luni închisoare.”14 La rândul ei, Episcopia catolică din Iaşi s-a văzut nevoită să ia măsuri, 

comunicând preoţilor să interzică femeilor de la ţară să mai poarte „culionul în care foarte lesne se 

încuibează păduchii”, agenţi ai tifosului, iar în caz de nesupunere să li se interzică intrarea în Biserică 

şi să li se refuze asistenţa religioasă.15 Drept urmare, epidemia de tifos s-a stins la Roman în iunie 

1917. 

       Murdalâcul nu dispare însă cu una cu două, astfel încât și în 1931 presa consemna 

carențele grave în salubrizarea străzilor comunei, nu numai a celor periferice, ci și a celor centrale, 

determinând luarea de poziție a cetățenilor aduși la exasperare de imaginea și mirosurile fetide ale 

gunoaielor în putrefacție: „Suntem zilnic asaltați de numeroase plângeri ale cetățenilor, cari ne arată 

halul grețos al străzilor, nu numai periferice, ci și principale, cu mormane de gunoaie intrate în 

putrefacție”16  

         Tot în 1931, primarul S. Teodorescu făcea o dare de seamă a problemelor edilitare ale 

urbei, subliniind atât realizările administrației sale, cât și aspectele avute în vedere spre rezolvare 

pentru viitor „dacă vom mai avea cinstea de a munci pentru orașul în care trăim” („Curentul 

Romanului”, nr. 81, 23 august 1931). În ciuda unei situații financiare dezastruoase preluată de la 

                                                           

13 „Curentul Romanului”, anul II, nr. 81, 23 august 1931 
14 „Vestea”, an I, nr. 130, 21 decembrie 1917  
15 „Vestea Nouă”, an I, nr. 30, 10 aprilie 1917 
16 „Curentul Romanului”, nr. 59, 12 aprilie 1931 
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administrația anterioară (datorii foarte mari), la care se adăuga criza economică generală, primarul 

Teodorescu se lăuda cu curățirea și prunduirea orașului, repararea oborului comunal, a cimitirului și 

a grajdurilor comunale, cu ordinea realizată în grădinile publice, „adevărate pepiniere de urzici și 

bălărie”, executarea canalului pe str. Sf. Gheorghe. Nu pot să nu remarc grija pentru banul public, 

cel puțin la nivel declarativ. Astfel, se afirma introducerea unui control sever la achizițiile de 

materiale necesare funcționării stabilimentelor comunale (Uzina, Abatorul, Hala, Grajdurile 

comunale), „ca să coste mai eftin și cetățenii să fie serviți cât mai aproape de drepturile ce au pentru 

sumele ce plătesc comunei”, însă severitatea în cheltuieli nu va fi o piedică în luarea măsurilor ce se 

impun pentru îndreptarea imediată „a unor activități edilitare de strictă necesitate” cum ar fi: 

repararea tuturor trotuarelor, „reparația de asfaltare a Străzei Mari, prunduirea întregului oraș, 

construirea de gherete higienice și estetice în piața de legume, păsări și brânzeturi din fața halei și în 

fața Precistei care să înlocuiască lăzile de gunoi”, refacerea completă a Uzinei electrice, „aducerea 

apei de Moldova care să servească pentru toate necesitățile afară de băut”. O problemă recurentă 

era aceea a amenajării și reparațiilor străzilor și trotuarelor. Nu știu cât de plăcută putea fi o 

plimbare cu automobilul sau cu oricare alt mijloc de transport pe străzile Romanului anilor ’20, 

deoarece presa semnala în repetate rânduri starea jalnică a străzilor care, deși cu o circulație 

intensă, nu erau pavate, transformându-se în fiecare primăvară și toamnă în bălți enorme. Era vorba 

aici despre străzile Smirodava, Miron Costin, Bogdan Dragoș. Executarea unor lucrări de reparații s-a 

realizat, cu siguranță, dar fără ca acestea să fie întotdeauna de calitate, grevând și atunci interese nu 

tocmai curate, așa cum s-a întâmplat, de pildă, în cazul pavării străzii Sucedava cu piatră cubică, în 

1925, condamnată în presă ca o afacere necurată a autorităților comunale (Iulia Butnariu).                                                                                                                           

              Cu toate neajunsurile, la începutul secolului XX autoritățile urbane, inclusiv cele din 

oraș, au devenit tot mai receptive atât la măsurile propuse de specialiști în vederea modernizării și 

salubrizării spațiului urban, cât și la nevoile locuitorilor. Astăzi igiena apare ca un imperativ, ca o 

normă fără de care individul în sine, dar şi populaţii întregi nu pot spera să aibă acces la statutul de 

societate avansată. 
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Lecția de spiritualitate 

Profesor Daniela Miclăuș 
                 

– Principiul   măsurii   lucrurilor – 
 

Cuvântul, fapta sau obiectul, nu au valoare în sine. Măsurăm valoarea lor doar dacă le 
comparăm cu altele pe care le înțelegem mai ușor, ale căror valori le-am stabilit. Noi suntem cei care 
atribuim obiectelor diferite valori și denumiri ancorați în epoca în care trăim, conform educației pe 
care o primim din diferite surse. 

Bogăția materială era mai palpabilă în secolele trecute. Aveai o fermă cu animale și pământ 
suficient pentru a le hrăni, erai considerat bogat. Era o bogăție concretă.  

În zilele noastre o foaie de hârtie cu câteva cifre pe ea poate fi mai valoroasă decât case sau 
terenuri. Tendința este de devalorizare absurdă a creației: bogăția materială măsurată de numărul 
cu multe cifre pe care îl exprimă contul nostru. Cheltuim fără să vedem banii și fără să ne întrebăm 
dacă chiar merită obiectul respectiv prețul pe care îl are. Sau plătim doar pretențiile noastre de a 
avea anumite bunuri. 

Nu este suficient să câștigi bine, e necesar și să cheltui înțelept resursele pe care le ai, până 
la cel mai banal amănunt. 

Ar fi util să ne întrebăm: chiar ne trebuie acest lucru? Sau chiar ne place? Sau îl cumpărăm 
doar în scopul de a ieși în evidență față de vecini sau prieteni? 

Este plăcut să ne înnoim cu cele de folos, dar se cuvine să ne stabilim singuri limite pe care 
să le și respectăm. Noi ne alegem ierarhia valorilor, decidem ceea ce prețuim sau ceea ce nu 
contează prea mult. Fiecare familie are propria ierarhie de valori.  Principala preocupare a părinților 
este să formeze copilul din punctul de vedere al valorilor spirituale și științifice.  

Copilul conștient de propria valoare va avea o stimă de sine crescută, astfel încât va reduce 
semnificativ implicațiile negative asupra propriei persoane. Părintele care își formează copilul 
sănătos din punct de vedere spiritual, îi oferă o structură solidă pentru întreg edificiul educației. 
Altfel, prin diverse influențe, copilul se poate desprinde de concepția familiei, dacă  nu-i înțelege 
riguros justificarea sau nu dorește să o accepte. 

 Ne schimbăm mereu ordinea lucrurilor importante din viața noastră, în funcție de 
fluctuațiile materiale sau problemele ce apar. Când descoperim o problemă de sănătate, brusc 
starea fizică de bine devine o prioritate pe care de multe ori o neglijasem. Sperăm să ne facem 
sănătoși. Le dorim tuturor acest lucru. 

Atribuirea eronată a unei valori poate fi premisa unui eșec. Ne luptăm pentru diferite lucruri 
ca să descoperim, după ce le-am obținut, că nu au meritat efortul. Le-am supraapreciat nejustificat. 

Iluzoriu, facem conexiuni directe între bogăția materială și cea spirituală. Ni se sugerează 
impresia că posesorii unor lucruri importante sunt în mod necesar și de o profunzime spirituală. Că 
ar fi reușit datorită unei planificări riguroase și a unor principii folositoare. Ar fi bine să se ridice la 
nivelul așteptărilor noastre! 

În realitate, preocupările preponderent materiale lasă în urmă un gol spiritual vizibil. Astfel 
încât, fără sustenabilitate, avuția este aridă, iar proprietarul mereu nemulțumit, dirijat constant doar 
de dorința de a obține mai mult. 

Soluția este ca preocupările spirituale să fie complet independente de serviciu. Din orice 
poziție a ierarhiei sociale, să ne îndreptăm sufletul către Dumnezeu. Să aplicăm învățătura Sa în 
toate faptele noastre, să ne ridicăm continuu. 

La Dumnezeu este totul sau nimic. Alb imaculat sau negru. Mântuire sau dezintegrare. 
Pentru El nu există greșeli mici sau mari, ci doar greșeli. Important este că El ne iartă, șterge totul cu 
o mărinimie care depășește înțelegerea noastră! Cu o singură condiție: să ne pară rău cu adevărat 
de ce am făcut greșit. 

Ne este îngăduit să deraiem, dar trebuie să regretăm din tot sufletul nostru! Ceea ce este 
foarte greu! Avem puterea aceasta să acționăm într-un anume mod conștienți că este calea 
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eronată? Dar există riscul să ne placă greșeala! Vom găsi apoi resurse pentru a ne curăți de energia 
negativă? Evident, este mai sigur să ne ferim! 

Aici, pe Pământ, toate lucrurile sunt cu măsură. Limitele impuse sunt spre binele nostru. 
Este suficient un exemplu simplu: dacă ne este sete, bem un pahar de apă, poate chiar două. Dar în 
niciun caz o cisternă deodată. 

Acest fenomen se poate extinde, generalizând că ne sunt benefice doar porții umane, de 

bun simț. Să nu ne lăcomim. Să ne mulțumim cu progresii rezonabile și să fim recunoscători.  

 –  Principiul   beneficiului   maxim   și   al consumului   minim –   
 

Dacă dorim să ne îndeplinim visele, idealurile, este absolut necesar să luăm în calcul 
costurile. Nimic nu vine pară mălăiață, ci vom consuma timp, energie, bani, uzura noastră psihică și 
a celor implicați. Vom avea pierderi în general. Prioritar este ca acestea să fie cât mai mici. 

Sigur nu am începe nimic dacă am prevedea un bilanț negativ, dar prin analiza atentă a 
costurilor, cresc șansele de a obține ceea ce dorim. Pentru a eficientiza procesul e necesar să fim 
bine informați. Să ne interesăm și să discutăm tema cu mai multe persoane. Chiar dacă părerea lor 
este contrarie, să o ascultăm și să analizăm motivele, explicațiile lor care i-au dus la această 
concluzie. Dacă argumentele nu sunt valabile și pentru noi, de la sine înțeles că nu putem accepta 
nici concluzia lor. 

Dar pentru toate acestea e necesar un volum minim de cunoștințe în fiecare domeniu; din 
surse corecte din punct de vedere științific. Altfel nu putem discerne între bine și rău, între soluțiile 
corecte și cele eronate. Să evităm kitch-urile și rezolvările superficiale, generatoare de noi probleme. 

Să ne întrebăm mereu dacă suntem pe drumul cel bun și să ne ajustăm acțiunile în funcție 
de noile conjuncturi care apar. 

Mai mult decât atât, pe lângă scopul principal pentru care luptăm, în orice desfășurare a 
evenimentelor apar obiective secundare pe care le putem ușor atinge. Astfel obținem mai multe 
reușite, amplificând beneficiul. Trebuie doar să fim receptivi la toți stimulii, permanent atenți la tot 
ce ne înconjoară. Doar în acest fel nu vom rata nici o ocazie. Fiecare găsește un pai de orez (asemeni 
celui din poveste) cu ajutorul căruia să se poată descurca în viață. Stă în puterea noastră să îl 
valorificăm. 

Contează și ce consumăm în întreg procesul. Să ne impunem ca lege să nu facem risipă. În 
nici un caz Iisus nu ne-a dat un astfel de exemplu. A chibzuit toate faptele sale. Nu ne-a covârșit de 
pilde și de fapte bune. A meditat fiecare acțiune a Sa și a analizat beneficiarul. Fiind Dumnezeu care 
a creat cerul și pământul, avea resurse să dăruiască în orice măsură de toate. Dar a ales să dea câte 
puțin, determinând omenirea să prețuiască ceea ce primește. Ne-a învățat să nu facem risipă.  

Dificil pare drumul către obiective alese cu grijă. Dacă sunt prea dificile și nu le atingem, 
beneficiul tinde spre 0. Dacă obiectivele sunt prea ușoare, ne pierdem timpul și energia în 
amănunte, cu un câștig prea mic și de această dată. Constatăm astfel că victoria nu a meritat efortul, 
că am avut costuri prea mari, că suntem prea  obosiți pentru a ne bucura. Că poate nici nu aveam cu 
adevărat nevoie de ceea ce am obținut. Am fost poate doar luați de val și a fost târziu să renunțăm 
când am realizat acest lucru. 

Din punct de vedere spiritual, bilanțul se face complet diferit de cazurile practice, materiale. 
Beneficiul spiritual poate fi obținut prin sămânța potrivită amplificată apoi de condiții prielnice. 
Bucuria reușitei depășește ca intensitate și profunzime orice succes material. Împlinirea este 
durabilă, devenind sursă pentru o nouă acțiune. Șterge ușor piedicile și ne deschide perspective 
luminoase. Are capacitatea de a ne identifica resursele și a le fructifica în mod folositor. 

În cazul în care, pe parcurs, avem șansa să ne bucurăm de succese parțiale, atunci să o 
facem. Oricând ne putem încărca pozitiv, fără a ne adormi conștiința. Sau a conta pe reușita finală, 
încetinindu-ne efortul. 

Din contră, un eșec parțial nu are voie să ne întristeze sau să ne dezamăgească. Trebuie să 
așteptăm cu răbdare finalul, fără să ne pierdem energia inutil. Altfel cu siguranță vom regreta la final 
că ne-am consumat fără nici un beneficiu. Că, iată! Totul a ieșit bine și ne-am întristat nefolositor. 
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Naşterea Domnului Iisus - 25 Decembrie (Crăciunul) 

 

Eleva Țocu Bianca,  
clasa a X-a 

 
Crăciunul este marea zi a naşterii Domnului nostru Iisus 

Hristos, fiind sărbătorită de toţi creştinii pe data de 25 
decembrie a fiecărui an. Acum mai bine de două mii de ani, 
Fecioara Maria, prin puterea Duhului Sfânt, a născut în 
Bethleemul Iudeii pe Pruncul Iisus, într-o iesle săracă. Atunci, 
cei trei magi de la Răsărit au văzut o stea luminoasă pe cer şi, 
străbătând cale lungă pentru a o urma, au ajuns la Bethleem, 
aducându-i Mântuitorului, în dar, aur, smirnă şi tămâie. 
Crăciunul a fost stabilit ca sărbătoare oficială în anul 325 de 
primul împărat roman creştin, Constantin cel Mare, fixându-se 
atunci ziua de 25 decembrie. În anul 354, Liberius, episcopul 
Romei, a reconfirmat oficial aceeaşi dată pentru sărbătoarea 
Naşterii Domnului. Dar de ce abia în secolul IV a fost 
reglementată sărbătorirea acestui mare eveniment? Oare 
primii creştini nu ştiau când s-a născut Mântuitorul? Trebuie 
să spunem că, la romani, sfârşitul lunii decembrie coincidea cu 
serbările date în cinstea zeului Saturn, numite saturnalii. 

Acestea reprezentau o formă de venerare a soarelui, a luminii ce biruia întunericul - obicei adus 
din Orient, mai precis din Siria. Unii episcopi au propus ca Naşterea Domnului să se sărbătorească 
tot in aceeaşi perioadă (17 - 24 decembrie). Uneori, Crăciunul era sărbătorit în septembrie, alteori 
în martie. Chiar după fixarea datei de 25 decembrie, a mai trecut încă destul de multă vreme până 
ce aceasta să fie adoptată de toţi creştinii. Datorită diferenţelor calendaristice (stil nou si stil 
vechi), o bună parte dintre ortodocşi au serbat multă vreme Crăciunul în luna ianuarie. Chiar şi în 
zilele noasre, ruşii au păstrat acest obicei. În ţările Europei occidentale, protestanţii au interzis în 
anumite epoci serbarea Crăciunului şi cultul sfinţilor. De exemplu, Oliver Cromwell a interzis în 
Anglia această sărbatoare între anii 1649 şi 1660. Britanicii îi spun Father Christmas, iar francezii îl 
numesc Pere Noel. Este interesant să menţionăm ca la noi în ţară, în timpul regimului comunist, 
Moş Crăciun a devenit "Moş Gerilă" şi s-a încercat desprinderea sa de sărbătoarea  creştină. 

Imaginea lui Moş Crăciun, aşa cum îl ştim noi astăzi, se datoreşte desenatorului american 
Thomas Nast, care l-a creat în 1860. În 1885, Nast îl desenează din nou pe Moş Crăciun, care vine 
tocmai de la Polul Nord. 

De sărbătoarea Naşterii Domnului sunt legate o mulţime de obiceiuri frumoase. La noi, în 
România, copiii merg în Ajun cu colindul, din casă în casă, şi primesc, într-o trăistuţă pe care o 
poartă cu ei special în acest scop, mere, nuci, covrigi, portocale. 

Catolicii au obiceiul să confecţioneze iesle mici, ca nişte jucării, în care se găsesc figurine ce-i 
înfăţişează pe Maica Domnului, fericitul Iosif, Pruncul Iisus, cei trei magi, pe îngeri şi pe animalele 
din staul, care l-au încălzit cu răsuflarea lor. Şi obiceiul de a se împodobi bradul este de dată 
relativ recentă şi provine din ţările germanice. Acesta îşi are obârşia în vechile credinţe pagâne, 
care spuneau că bradul veşnic verde este un simbol al vieţii. De exemplu, egiptenii din Antichitate 
îşi decorau casele cu frunze de palmier în cea mai scurtă zi a anului, în luna decembrie. Romanii 
făceau la fel în timpul saturnaliilor, folosind ramuri de brad, iar preoţii druizi împodobeau stejarii 
cu mere aurii. Obiceiul creştin al împodobirii bradului a fost atestat întâia oară in Lituania, in 1510, 
deşi se spune că Martin Luther a fost primul care a împodobit un brad de Crăciun cu lumânări 
aprinse, pentru a le arăta copiilor cum strălucesc stelele în noapte. 
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Săptămâna europeană a mobilităţii                                                                                                                                                    
Profesor Ioan Lungu 

 
Săptămâna europeană a mobilităţii este o iniţiativă a Comisiei Europene, prin care, în 

fiecare an, între 16 şi 22 septembrie, se încearcă găsirea de soluţii inovatoare la problemele actuale 
de mobilitate urbană. De asemenea, se prezintă cetăţenilor alternative sustenabile de mobilitate, cu 
scopul de încuraja autorităţile locale să îi determine pe cetăţeni să ia decizii sustenabile în ceea ce 
priveşte transportul. Bazându-se pe succesul Zilei internaţionale fără maşini, iniţiată în Franţa, în 
1998 şi marcată anual la 22 septembrie, Săptămâna europeană a mobilităţii a fost lansată la 19 
aprilie 2002, la Bruxelles, fiind în prezent susţinută de Direcţia Generală Mobilitate şi Transport a 
Comisiei Europene. Comisarul european pentru Mediu din acea perioadă, Margot Wallström, a 
precizat că scopul dedicării unei săptămâni acestui eveniment este de a contribui la conştientizarea 

nevoii de a schimba paternurile noastre privind mobilitatea şi 
de a combate efectele schimbărilor climatice. 
             Evenimentele desfăşurate în săptămâna 16-22 
septembrie ar trebui să îi determine pe cetăţeni să încerce şi 
alte mijloace de transport şi să încurajeze discuţia despre 
dezvoltarea unui transport urban sustenabil, se mai arată în 
iniţiativa CE din aprilie 2002. De asemenea, aceste evenimente 
ar trebui să permită administraţiilor oraşelor şi business-urilor 
să testeze iniţiative de transport noi, cum ar fi ariile pietonale, 
vehiculele electrice, reţele de transport pentru biciclete şi 
autobuze pentru navetă, se mai arată în iniţiativa CE din 2002. 

Din 2002, de când a fost lansată campania, impactul a 
fost major, atât în Europa cât şi în lume, foarte mult oraşe 
alăturându-se campaniei şi un număr mare de măsuri 
permanente, în special cu privire la infrastructura pentru 
ciclism, plimbări, de reducere a traficului fiind implementate. 

 Există şi un Premiu al săptămânii europene a 
mobilităţii, oferit anual acelei autorităţi locale despre care se 
constată că a făcut cele mai multe lucruri în vederea creşterii 
conştientizării privind necesitatea mobilităţii, pe parcursul 
Săptămânii mobilităţii. În 2016, pentru a intra în competiţie, 
autorităţile locale au implementat trei criterii din Carta 2016: 
să organizeze activităţi pe toată durata Săptămânii mobilităţii 

care să folosească tema din 2016 a evenimentului: "Smart mobility. Strong economy"; să 
implementeze cel puţin o măsură permanentă, nouă care să contribuie la transferul de la maşina 
personală, la mijloace alternative de transport; să organizeze cel puţin o zi întreagă fără maşini, în 
care anumite zone să fie destinate exclusiv pietonilor, cicliştilor sau transportului public.  

Tema din 2017 este "Mobilitatea inteligentă şi sustenabilă - o investiţie pentru Europa", care 
are ca scop întărirea economiilor locale. O serie de studii care arată că opţiunile de mobilitate 
inteligente pot conduce la creşterea finanţelor publice. Potrivit studiilor, oraşele care promovează 
transportul sustenabil sunt într-un avantaj economic semnificativ faţă de cele care favorizează 
transportul autovehiculelor pe combustibil, iar încurajarea folosirii transportului public, precum şi 
susţinerea deplasării la locul de muncă cu bicicleta pot salva bani publici şi pot creşte comerţul. 

Mai mult, aceleaşi studii arată că persoanele care se deplasează prin modalităţi active de 
transport, cum ar fi plimbatul sau ciclismul sunt mai productivi la muncă și îşi iau şi mai puţine zile 
de concediu medical şi se îmbolnăvesc mai puţin. Din promovarea transportului sustenabil are de 
câştigat şi sectorul privat, existând rapoarte care arată o creştere a comerţului cu peste 40% în acele 
zone în care ciclismul a devenit o regulă. În Danemarca, de exemplu, clienţii care călătoresc în oraşe 
folosind bicicleta cheltuiesc două milioane de dolari pe an, mai mult decât cei care se deplasează cu 
autoturismul privat. 
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	10 Beneficii reale ale cititului
	Elevi: Pavel Ina, Locic Ana-Maria,
	clasa a IX-a
	Cu toții dorim să aflăm ce se ascunde dincolo de coperțile închise, fără a ne gândi, însă, la importanța și la utilitatea cărților pe care le citim. Iată care ar fi beneficiile asigurate de lectura constantă a cărților:
	1. Cărțile ne formează o cultură generală vastă – cu cât crește numărul cărților pe care le citim, cu atât mai multe și mai variate vor fi și cunoștințele dobândite.
	2. O exprimare corectă, fluentă și coerentă – e știut faptul că lectura contribuie la îmbogățirea vocabularului.
	3. O gândire analitică dezvoltată – de cele mai multe ori, cărțile aduc în atenție subiecte ce pot fi abordate din mai multe unghiuri.
	Astfel că, la rândul nostru, învățăm să vedem lucrurile din mai multe perspective, și prin urmare, să găsim mai ușor soluțiile unor probleme
	4. O memorie mai bună – majoritatea știm cât e de frustrant să uităm ziua de naștere a vreunui prieten ori unde am pus cheile de la mașină.
	5. O imaginație bogată – rolul pe care imaginația îl joacă în viața omului, este unul colosal.
	6. O sursă de informare – uneori, cărțile ne oferă informații utile și sfaturi prețioase pe care le putem aplica în viață de zi cu zi. Secretul este să alegi cartea potrivită.
	7. Relaxare – din când în când, simțim nevoia acută de liniște și relaxare. În acest caz, lectură este remediul perfect.
	9. Îmbunătățeste relațiile interpersonale – Atunci când citim, de obicei, ne regăsim în unul din personajele acelei cărți. Și, nu de puține ori, ajungem să comparăm trăirile și experiențele personajului nostru preferat, cu propriile se...
	10. Alungă plictiseala și reîmprospătează mintea – cartea poate fi purtată cu ușurință pretutindeni. De pildă, la cursuri. Dar numai la cele cu adevărat plictisitoare. Poate fi luată la serviciu pentru a citi în pauze. Atunci când știi ...


