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De la cuvânt la poezie 

 
Profesor Maria-Mirela Mihoc 

 
Nimeni altul nu putea să definească poezia mai inspirat decât Mihai 

Eminescu, aceasta fiind pentru marele poet ,,Voluptos joc cu icoane şi cu glasuri 
tremurate,/ Strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea”. Spre a înţelege acest 
joc cu icoane şi cu glasuri tremurate, se cuvine ca mai întâi să ştim ce este 

cuvântul şi ce semnificaţii capătă el într-un context poetic. 
 În Arte poetice ale secolului XX, Nicolae Balotă scria că ,,La începutul poeziei este cuvântul şi 
poetul însuşi nu e decât verb întrupat”. 
 Ca entitate, cuvântul implică existenţa a două laturi: o latură materială ( sunetele, învelişul 
sonor, produs al organelor vorbirii) şi o latură ideală ( noţiunea, care reflectă în mod generalizat 
realitatea înconjurătoare). Altfel spus, cuvântul are o formă şi un sens, un element formal şi unul 
semantic. 
 La Ferdinand de Saussure (autorul unui Curs de lingvistică generală, 1922), cuvântul devine 
semn. El defineşte semnul drept o entitate psihică, având două laturi, în care fuzionează un concept 
şi o imagine acustică, propunând înlocuirea conceptului prin termenul semnificat , iar imaginea 
acustică prin semnificant. Terminologia propusă de Saussure a fost preluată de către teoria literară, 
opera devenind semn, expresia ei concretă (forma)-semnificant, iar conţinutul de idei-semnificat. 
 În poezie, cuvântul nu mai este doar un semn, o abstracţiune rece, o generalizare a realităţii 
vieţii, ci însăşi viaţa. În viziunea poetului, cuvântul devine univers şi mit, devine putere creatoare, 
miracol, forţă prin care acesta participă la viaţa lumii, luând-o în stăpânire şi re-creând-o. 
Dezvoltându-se odată cu lumea, cuvântul condensează în sine imaginea marilor etape ale devenirii 
omului, ale istoriei civilizaţiei umane, de la civilizaţiile totemice, animiste şi religioase, până azi, când 
omul a devenit stăpânul macro şi micro-cosmosului. În concepţia lui Ion Biberi, cuvântul, limbajul 
exprimă întreaga personalitate a individului, la toat nivelurile sale de viaţă, dar nu este numai o 
elaborare individuală a unei faze anumite a evoluţiei culturii, ci şi o însumare a etapelor culturale 
primitive (Ion Biberi, Poezia – mod de existenţă, 1968).  În cursul evoluţiei istorice a popoarelor, 
zona gândirii logice s-a dezvoltat, dând limbajului o structură diferenţiată, dar aria magică, primitivă, 
stăruie încă, având la mulţi inşi putere de organizare a gândirii. Ca atare, limbajul trebuie înţeles ca 
un compendium al etapelor mari ale istoriei culturale a omenirii. 
 Având în vedere consideraţiile lui Ion Biberi, vom înţelege mai bine actul poetic, poezia, care 
, în esenţa ei este un fenomen de limbaj desprins din limbajul unei comunităţi culturale, formate nu 
numai la lumina vieţii actuale, ci şi din izvoarele primare şi din formele culturale succesive de 
împlinire a vieţii culturale a întregii omeniri.  
 Poezia uzitează, cu precădere, de valorile de sugestie magico-animiste ale cuvântului, care, 
încălzit la flacăra geniului poetului, devine putere creatoare, mijloc de sugerare a celor mai de adânc 
zone ale sufletului uman. Ca unitate a contrariilor, cuvântul închide în sine, precum ghinda în stare 
latentă stejarul, Universul sub latura sa abstractă şi concretă, reflectând, în acelaşi timp, generalul, 
dar şi particularul din fenomene. Cuvântul este imagine, dar şi obiect. El imită, dar şi creează o nouă 
lume. Prin puterea sa, cuvântul –ca imagine şi metaforă- ,,evocă, povesteşte întâmplări, aprinde 
lumini şi iradiază culori; cuprinde forme şi urmăreşte fluidităţi. Cuvântul este, în acelaşi timp, muzică 
şi semnificaţie; el animă simetriile arhitectonice, reliefurile şi culoarea, dându-le noi dimensiuni şi 
unind, prin poezie, în mănunchi, toate formele frumosului.” (Ion Biberi, op. cit., p. 267). 
 Iată cum surprinde Alexandru Vlahuţă, într-o poezie, puterea creatoare a cuvântului: ,,Ca-n 
basme-i a cuvântului putere:/ El lumi aievea-şi face din păreri,/ Şi chip etern din umbra care piere,/ 
Şi iarăşi azi din ziua cea de ieri./ El poate morţii din mormânt să-i cheme;/ Sub vraja lui atotputernic 
eşti,/ Străbaţi în orice loc şi-n orice vreme/ Şi mii de felurite vieţi trăieşti./ Aprinde-n inimi ură şi 
iubire,/ De moarte, de viaţă-i dătător,/ Şi neamuri poate-mpinge la pieire,/ Cum poate adesea 
mântuirea lor.” 
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 După cum se poate observa, pentru Vlahuţă, puterea tranfiguratoare a cuvântului ţine de 
miraculos. Între realitate şi imaginarul poetic există o realţie binară; cel care pune aceşti doi termeni 
în relaţie este cuvântul. El re-creează realitatea, pornind în sens invers, de la imaginaţie, zămislind 
astfel o nouă realitate. E vorba de realitatea sufletului poetului, aşa cum acesta percepe realitatea 
exterioară, trecută prin filtrul sufletului său. Prin intermediul cuvântului, tot ceea ce este efemer 
devine etern, încât timpul nu mai este cel cronologic şi obiectiv, ci unul subiectiv şi universal. 
 Aflaţi sub zodia cuvântului, sub magia acestuia, atât poetul cât şi cititorul sunt, fiecare în 
felul său, un Creator atotputernic. Din aceste considerente, cuvântul devine ambrozie divină. Cel 
care consumă o astfel de hrană se metamorfozează în orice timp şi orice spaţiu. Cuvântul îi 
facilitează omului crearea unui topos imaginar, care are un timp al său subiectiv.  
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Despre William Shakespeare, pe scurt 

 
        Eleva Giurgea Larisa, clasa a IX-a 

  Profesor coordonator Dumea Antonela 

 
William Shakespeare s-a născut în 1564 într-un orășel 

numit Stratford-upon-Avon într-o familie numeroasă, având 7 
frați și surori. 

Shakespeare a 
studiat limba latină la 
școala de gramatică 
numită King’s New 
School. 

 În timpul liber 
urmărea spectacolele 
trupelor de teatru care 
jucau în sat, participa la 
bâlciuri de 2 ori pe an.  

  

 
În 1582, la vârsta de 18 ani s-a căsătorit cu Anne Hathaway. Împreună au avut o fiică, William 

Susanna, și 2 gemeni, Hamnet și Judith. Nu există atestări documentare între 1585-1592.  
A plecat la Londra unde 

a devenit scenarist și a jucat ca 
actor la compania “The Lord 

Chamberlain’s Men”, 
interpretând adesea și la curtea 
reginei Elisabeta I. A scris în total 

37 de piese ceea ce i-a adus 
renume și bogăție. Vocabularul 
său a fost enorm, a folosit între 
17.000 și 34.000 de cuvinte, prin comparație cu vocabularul unei 

persoane educate din zilelele noastre, care este estimate la  15.000 de cuvinte. 
Shakespeare a adus o contribuție fabuloasă la teatrul de azi. A creat peste 1600 de cuvinte 

precum  countless, (fără număr), excellent, (excelent), lonely, (singuratic), majestic, (maiestuos), 
obscene (obscen) și nume precum Imogen, Jessica, Miranda, Olivia, Cordelia.  

Termenul swag a fost inventat de către William Shakespeare. William 
Shakespeare este unul dintre scriitorii cei mai 
prolifici din istoria literaturii engleze, el a introdus 
mii de termeni și de expresii în limba engleză, de 
aici și porecla sa, limba lui Shakespeare. Și este 
uimitor, printre termenii pe care el i-a inventat, 

găsim swag, un cuvânt foarte răspândit la tinerii de astăzi și care 
înseamnă „a avea stil”. La origine, Shakespeare a inventat verbul to 
swagger, însemnând fanfaronadă și pe care l-a folosit în comedia 
sa, Visul unei nopți de vară. 

 
William Shakespeare este îngropat în catedrala Holy Trinity şi se spune că ar exista un 

blestem peste osemintele sale. În 2008 când a avut loc restaurarea catedralei muncitorii au lucrat cu 
mare grijă pentru a nu deranja somnul marelui dramaturg. 

Shakespeare – actor, dramaturg, poet. 
23 aprilie 1616 - 23 aprilie 2018 – 402 ani 

 
 
 

Stratford-upon-Avon  

 
 
 

                King’s New School  
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Fugarul 
 

       Autor: eleva Pintilie Iulia, clasa a XII-a 
 

 

Doar luna mai dă un strop de claritate pădurii dese și întunecate. Răcoarea și 

vântul care bate liniștit curăță frunzele de pe pământul tăbăcit, pe care cândva erau cărări. 

Arborii mari, scobiți și groși domină pădurea, ca o armată de giganți fără suflet, situați 

după un model neuniform, necapabili să se miște. Prin scobiturile acestor giganți cu forme 

ciudate, prin verdeață, creaturile nopții își desfășoară activitățile în liniște. Rar, se aud 

foșnituri, iar animale rareori fac zgomot. 

Fascicule de lumina slabă, albăstrie, trec prin ramurile copacilor dezgoliți, 

valorificându-le podoaba facută din pânze de păianjen părăsite, dându-i pădurii un aspect 

bântuit. Pământul, în unele locuri este îmbrăcat doar cu rădăcinile groase ale copacilor, 

acoperite de mușchiul lor galben-verzui, dar, pe dese porțiuni, este stăpânit de vegetația 

înaltă și deasă și de covorașele de flori albastre, strălucitoare. În codrul slab luminat  de 

lună, nu se disting decât copacii și florile, creaturile fiind ascunse și silențioase, iar în 

adâncul pădurii, negura pune stăpânire pe aceasta. 

Din depărtare se  aude un animal galopând. Nu se distinge nimic din obcuritate, iar 

zgomotele copitelor care bântuie pădurea devin din ce in ce mai  intense. Pietricelele mici 

de pe pământ, de o nuanță albăstruie, încep să sară printre rădăcinile groase, ca un dans 

nebun și nesincronizat în noapte. Zgomotul fugarului trece rapid, urmat de altele sunete 

din depărtare. Liniștea își găseste locul, doar vuietul slab al adierii ce mișcă ușor frunzele 

se mai face auzit. 

Undeva, într-un luminiș îndepărtat, tăcut, cu o apă curgătoare puțin zgomotoasă, se 

face văzut fugarul. Are în spate un călăreț. Nu i se vede fața, fiindu-i acoperită cu o eșarfă 

întunecată. Doar ochii albi îi mai sclipesc în întuneric… 
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Titanicul 
 

                                  Eleva Giurgea Larisa, clasa a IX-a 
 

Luna aprilie este legată de naufragiul unuia dintre cele mai mari nave care au fost construite 
vreodată, Titanicul. Am fost pasionată de istoria navigației și, impresionată de drama celor care au 
fost implicați, am dorit să o fac cunoscută și cititorilor revistei. 

Titanicul a plecat spre New York cu peste 2200 de oameni la bord. Numărul mare de victime 
a fost cauzat, în mare parte, de faptul că deși îndeplinea normele vremii, nava avea bărci de salvare 
suficiente doar pentru 1178 de persoane, doar o treime din capacitatea totală a pachebotului. 
Ultima barcă de salvare de pe Titanic a fost găsită la o lună după scufundarea transatlanticului. Pe 13 
mai 1912, echipajul vasului RMS Oceanic a observat în zare o bucată de lemn, care plutea la peste 
300 de kilometri de locul unde s-a scufundat Titanicul. 

După ce au ajuns la barca de salvare, marinarii de pe RMS Oceanic au descoperit trei cadavre, 
doi pompieri care lucrau în camera motoarelor și un pasager. Acesta din urmă a fost identificat 
ulterior ca Thomson Beattie, un burlac bogat din Canada care se întorcea dintr-o vacanță prelungită 
din Franța, unde a încercat să scape de asprimea iernii canadiene. 

Thomson a cumpărat 
în ultimul moment un bilet pe 
Titanic, la clasa întâi. Înainte 
de îmbarcare, el i-a scris 
mamei sale că se întoarce 
acasă pe un vapor imposibil 
de scufundat. După ce 
Titanicul a lovit aisbergul, 
tânărul canadian a fost unul 
dintre primii pasageri care s-
au urcat pe o barcă de 
salvare. 

De asemenea, în 
barcă a fost descoperită și o 
verighetă inscripționată ,,De                       

Barcă de salvare de pe Titanic, recuperată de RMS Carpathia pe 15 aprilie 1912 
 

la Edvard pentru Gerda”. Era vorba de Edvard și Gerda Lindel, doi tineri săraci din Suedia, care se 
îndreptau spre Statele Unite în căutarea unei vieți mai bune. Cei doi au ajuns la Southampton, unde 
au cumpărat bilete la clasa a treia. Edvard și Gerda s-au înecat după ce Titanicul a început să se 
scufunde, însă verigheta a fost descoperită pe barca de salvare, fiind înmânată ulterior familiei 
Gerdei. Această întâmplare a stat la baza ficțiunii cunoscutului film Titanic. 

Titanicul a fost construit la șantierele Harland and Wolff din Belfast și a fost proiectat pentru 
a concura cu navele companiei rivale Cunard, RMS Mauretania și RMS Lusitania. Construcția 
Titanicului, finanțată de J.P. Morgan și compania sa, International Mercantile Marine, a început pe 31 
martie, 1909. Coca navei a fost lansată la apă pe 31 mai 1911 iar echiparea a fost finalizată pe 31 
martie 1912. 

Pe 2 aprilie 1912, Titanicul a avut primele teste în larg, în Marea Irlandei, unde i-au fost 
testate viteza, manevrabilitatea și capacitatea de a frâna. În teste, transatlanticul a reușit să oprească 
de la 40 de kilometri pe oră la zero în 777 de metri, după 3 minute și 15 secunde. În largul mării, între 
aisberguri, acest lucru ar fi putut să salveze Titanicul dacă uriașa bucată de gheață ar fi fost văzută 
mai devreme. 

Opt zile mai târziu, Titanicul pleca din orașul britanic Southampton. 
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Pasagerii de la clasa a treia au plătit echivalentul actual a 460 de dolari pentru un bilet “dus”, 
cei de la clasa a doua - 690 de dolari, iar cei de la clasa întâi, 1724 dolari pentru un loc la cușetă, dar 
prețul putea urca până la 50.000 de dolari pentru un apartament de lux. 

Prima oprire a fost în 
portul francez Cherbourg, unde a 
urcat la bord John Jacob Astor, cel 
mai bogat pasager al Titanicului. 
Apoi, nava s-a îndreptat spre 
Queenstown, în Irlanda de Nord. 
Călătoria a fost fără incidente, iar 
încrederea echipajului și a 
patronului de la White Star Line în 
succesul traversării Oceanului era 
de nezdruncinat. 

Primele trei zile s-au scurs 
în liniște. În a patra, căpitanul            

Bărcile de salvare de pe Titanic în portul New York, după dezastru. 
 Această fotografie a fost modificată, fiind adăugată inscripția “R.M.S. Titanic” 

 
Titanicului a primit avertizări asupra condițiilor vitrege din zona Newfoundland. Unul dintre 

cele mai controversate momente a fost cel când membrii echipajului de pe vaporul SS Californian a 
avertizat prin radio că în față sunt aisberguri uriașe. Acesta chiar se oprise peste noapte din cauza 
vizibilității reduse. 

În noaptea dezastrului, Californian chiar a văzut luminile Titanicului și a auzit apelul SOS venit 
în urma impactului cu uriașul aisberg, dar, deoarece comunicațiile au fost întrerupte, nu au acționat. 
Mai târziu, în cursul anchetei, s-a demonstrat că SS Californian se afla la doar câteva zeci de minute 
de cel mai mare vapor al momentului. 

 

“Aisberg în față!” 
În noaptea de 14 spre 15 aprilie, la ora locală 23.40, marinarul de veghe, Frederick Fleet, 

observă aisbergul. Din cauza vitezei, Titanicul nu-l mai poate însă evita și-l lovește din plin. Cinci 
compartimente etanșe ale navei sunt avariate. Destinul pasagerilor a fost pecetluit în acel moment. 
Nu exista nicio speranță de redresare a navei. Prova s-a ridicat prima, unghiul în care a ajuns nava 
permițând ca apa să treacă din compartiment în compartiment. 

Bărcile de salvare nu erau suficiente pentru cei peste 2.200 de oameni aflați la bord, iar 
haosul s-a instalat la bordul ambarcațiunii. La aproape două ore și 40 de minute după ce Titanicul a 
lovit aisbergul, lucrurile s-au precipitat brusc: nava a început să se încline mai mult, elicea a ieșit la 
suprafață, iar greutatea a rupt ambarcațiunea în două. 

O jumătate din navă a rămas deasupra apei, iar oamenii se agățau de ce puteau în speranța 
că vor supraviețui. Abia în momentul când a ajuns într-o poziție aproape verticală a început să se 
scufunde. La ora 2.20, Titanicul dispărea sub ape pentru totdeauna. 

Pasagerii rămași au fost nevoiți să înoate în apă cu temperatura de -2 grade Celsius (aproape 
de punctul de îngheț al apei de mare). Doar 13 oameni care se zbăteau în apă au fost primiți în 
bărcile de salvare. Cel puțin alți 500 ar mai fi putut fi salvați, însă egoismul și frica i-au făcut pe cei 
care prinseseră un loc în ambarcațiuni să refuze să ofere ajutor. 
 
 
Sursa: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/cand-a-fost-gasita-ultima-barca-de-
salvare-de-pe-titanic 
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ScurtĂ istorie a limbii române 

 
Autor: eleva Mihoc Diana-Lucia 

Profesor coordonator, Dima Teodora 
Limba română are o istorie despre care, putem spune, se prelungește dincolo de veacul 

perioadei romanizării, deoarece, la apariția ei, au contribuit, în egală măsură, limbile străvechi ale 
celor două pupulații care au contribuit la închegarea poporului român, dacă și romană. 

Există, din punct de vedere lingvistic, o singură certitudine: limba română provine 
din romanizarea populațiilor antice din bazinul Dunării de jos care, așa cum ne-o spun Herodot și 
ceilalți autori antici, erau traco-dace, iar ulterior această limbă a fost influențată de limbile slave, 
greacă, maghiară și altele. Este de altfel singurul punct care nu este contestat de nimeni. 
Controversele privesc nu atât procesul lingvistic și etapele sale, cât teritoriile unde acest proces s-a 
derulat și întinderea lor. 

După încheierea cuceririi romane a Daciei, în 106, și până la retragerea trupelor imperiale la 
sud de Dunăre din 275, populația locală dacică este desigur romanizată, dar nu în zona rămasă 
neocupată și populată de Dacii liberi. În plus de acestea, s-a argumentat că intervalul de 169 de ani 
nu a fost un răstimp suficient pentru schimbarea completă, într-un teritoriu relativ întins, a 
caracterului lingvistic local. Mai mult, din considerații socio-lingvistice, se consideră că proporția 
copleșitoare a militarilor, meșterilor și negustorilor romani la nord de Dunăre în comparație cu un 
număr foarte redus de administratori, vorbitori ai limbii latine culte, a împiedicat impunerea acesteia 
din urmă în bazinul Dunării de Jos, unde s-a generalizat o variantă locală de latină populară. Acest 

lucru a determinat apariția unei limbi proto-românești ca 
"lingua franca": o limbă unică, 
anterioară tuturor dialectelor române. 

Lucrările mai recente ale unor istorici români 
consideră că limba și poporul român s-au format pe un 
spațiu mai mare decât al fostei Dacii. Vlad Georgescu a 
scris că spațiul cuprindea atât Dacia cât și zona munților 
Balcani și coasta Mării Negre [1]. Ioan Aurel Pop consideră 
de asemenea că poporul și limba română s-au format 
atât la nord cât și la sud de Dunăre [2] 

O caracteristică esențială a limbii daco-române 
este lipsa dialectelor. Pretutindeni la nord de Dunăre, 
graiurile din Banat, Ardeal, Maramureș, Moldova (atât 

regiunea din România, cât și Republica Moldova), Oltenia, Muntenia și Dobrogea sunt aproape 
identice, existând și relativ puține regionalisme.  

Unitatea lingvistică românească este însă oprită în secolul al XI-lea, odată cu scăderea 
influenței imperiale bizantine și cu creșterea rolului slavonei liturgice. 

Numeroasele popoare migratoare (germanice, turcice, slavice, sau fino-ugriene) care au 
parcurs aria lingvistică românească, au contribuit la rândul lor, intervenind fiecare punctual, în 
evoluția limbii române, prin diversificarea fondului de cuvinte neprincipal, lăsând însă structura 
gramaticală „latină“ sau pre-latină aproape neatinsă. 

Importanta influență slavă în daco-română este pusă în legătură cu bilingvismul, cu 
istoria țaratelor româno-bulgare și cu rolul slavonei, limbă liturgică și limbă oficială a voievodatelor 
române. În schimb, faptul că celelalte limbi romanice de est, din sudul Dunării, nu au suferit influența 
lexicală slavă cu aceeași intensitate ca daco-româna, este pus în legătură cu evoluția separată a 
populațiilor proto-române din nordul și din sudul lanțului  

 
munților Balcani după instalarea slavilor la Dunărea de Jos începând cu secolul al VI-lea. O 

influență importantă a avut și faptul că până în secolul al X-lea, limba oficială a bulgarilor și a slavilor 

O hartă a etnogenezei românilor și albanezilor  
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Limbi_slave
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de sud era limba greacă. Alfabetul introdus de Chiril și Metodiu și creștinarea slavilor au dus la 
schimbarea limbii oficiale la sud de Dunăre., 1521.  

Cel mai vechi document păstrat, scris în română, este Scrisoarea lui Neacșu, o scrisoare 
din 1521, în care Neacșu de Câmpulung îi scria primarului brașovean despre atacurile iminente ale 
turcilor. Aceasta era scrisă cu alfabetul chirilic, la fel ca majoritatea scrierilor românești din acea 
perioadă. O primă folosire a alfabetului latin este atestată printr-un document transilvănean, scris 
după convențiile alfabetului maghiar la sfârșitul secolului XVI. 

Prima tipăritură românească a fost un Catehism tipărit la Sibiu în 1544, care s-a pierdut. 
Prima care s-a păstrat a fost Evangheliarul slavo-român a lui Filip Moldoveanul (Sibiu, 1551-1553). 

Prima tipăritură română cu litere latine este 
culegerea de Cântece religioase calvine din 
1560 a episcopului român Pavel Tordasi.[3] 

Deși supușii voevodatelor se 
desemnau ca "ardeleni" (sau "ungureni" 
în Miorița), "moldoveni" sau "munteni", 
numele de "rumână" sau "rumâniască" 
pentru limbă este atestat în 
secolul secolului XVI la mai mulți călători 
străini, precum și în documente românești 
ca Palia de la Orǎștie sau Letopisețul Țării 
Moldovei. 
  În Letopisețul Țării Moldovei al 
cronicarului moldovean Grigore 
Ureche citim: « În Țara Ardialului nu 

lăcuiesc numai unguri, ce și sași peste seamă 
de mulți și români peste tot locul... »[4]. 

Scrierea cu alfabetul chirilic a fost în uz pe teritoriul României de astăzi până în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. 

În Transilvania, primele texte tipărite în limba română cu alfabet latin datează din secolul al 
XVIII-lea, generalizarea scrierii cu litere latine făcându-se în secolul al XIX-lea. În Țara Românească și 
în Moldova, trecerea de la alfabetul chirilic la alfabetul latin s-a realizat treptat, pe la mijlocul 
secolului al XIX-lea, prin alfabetul de tranziție. Înlocuirea integrală a alfabetului chirilic cu cel latin a 
fost decretată în 1862 de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. 
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Paştele şi Învierea lui Iisus Cristos 
 

              Eleva Trișcău Gabriela, clasa a X-a   
 

Paştele semnifică ,,trecerea Poporului Ales din Israel în Ţara Făgăduintă’’. 
Cu o seară înainte de a pleca Poporului Ales spre Ţara Făgăduintă, Dumnezeu a 

sfătuit Poporului Ales prin Moise ca fiecare familie să sacrifice un miel de parte 
bărbătească, să îl mănânce pe tot la o singură masă şi cu sângele mielului să facă semnul 
Sfintei Cruci pe tocul uşii din fiecare 
cameră, iar în noaptea aceea, când 
toţi dormeau, va trimite un spirit şi 
unde nu va găsi semnul Sfintei Cruci 
pe uşa încăperii, va muri cel mai mare 
copil al familiei respective. În vremea 
aceea, cel mai mare copil al familiei 
avea o mare importanţă. 

 Învierea lui Iisus Christos 
 Viaţa creştină este legată de 
apariţia misterului lui Iisus pe 
Pământ. El este bucuria şi speranţa 
noastră. De aceea celebrarea naşterii, 
morţii şi maia les a învierii sale ne 
angajează plenar şi ne umple inima de bucurie şi speranţă. Cristos, înviind din morţi, nu 
mai moare, ci se înalţă la Ceruri după 40 de zile de la învierea Sa. În zorii zilei învierii, când 
femeile sfinte au ajuns la mormânt, un înger le-a întâmpinat zicându-le să nu le fie teamă, 
căci Iisus a înviat din morţi. Când dădeau să iasă din grădină, însuşi Iisus le-a ieşit în 
întâmpinare şi le-a spus să meargă să dea de veste apostolilor că a înviat şi că-l vor vedea 
în Galileea.  
   Semnificaţia învierii lui Iisus Christos este că îşi vor îndeplini promisiunea făcută 
faţă de Tatăl nostru din Ceruri şi iesi birutor din mormânt, fapt care a dat atunci ucenicilor 
şi mai apoi nouă o speranţă şi un nou curaj.  
 Şi, mai ales, ne învaţă că, dacă vom avea credinţă în El şi în Dumnezeu, vom muri pe 
pământ şi vom învia în Ceruri. 
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Om versus Dumnezeu – Dr. Ben Carson 
 

Profesor Teodora Maria Dima 
 

 Sunt cărți de care ai auzit întotdeauna, dar, din diferite 
motive, nu ai reușit să le parcurgi; sunt volume pe care ai încercat 
să le citești dar, oricât te-ai fi silit, nu ai trecut de început; există 
cărți care ți-au răms vii în memorie din copilărie, pe care uneori le 
recitești, dorind mereu să înțelegi misterul care te-a fermecat 
atunci. 

Dar cred că niciuna dintre acestea nu se compară cu o 
carte care ți-a căzut întâmplător în mână, cineva spunându-ți să o 
parcurgi, neașteptându-te să afli nimic deosebit din paginile ei, și 
care, deodată, ți se relevă ca o mare descoperire… Noi sensuri ale 
realității se dezvăluie, idei noi se fac și se desfac brusc, un întreg 
cortegiu de gânduri benefice te animă. Lectura cărții te încântă ca 
și cum până atunci nu ai fi citit nimic Adevărat. 

O astfel de carte a fost, pentru mine, Mâini înzestrate, 
scrisă de medicul american Benjamin Carson, prima din seria 
bestsellerelor Gândește cutezător, Imaginea de ansamblu, Asumă-
ți riscul, America Beautiful și One Nation. În volumul Mâini 
înzestrate, dr. Ben Carson prezintă copilăria, adolescența și maturitatea într-o manieră 
autobiografică. Deși de formație științifică, acesta reușește să redea în pagini pline de talent 
artistic, experiențele prin care a trecut. Povestea lui Ben Carson este, în esență, aceea a unui copil 
de culoare sărac, crescut în Statele Unite ale Americii anilor ’60, împreună cu fratele său, de o 
mamă singură. Ben a fost considerat, în copilărie, cel mai slab elev al clasei. Colegii glumeau și 
râdeau pe seama lui, însă încrederea și încurajările din partea mamei l-au ajutat să depășească 
momentul. Micul Ben și-a cultivat dragostea pentru lectură, cărțile l-au ajutat să își dezvolte 
mintea, iar după ani de muncă, a devenit marele neurochirurg pediatru Benjamin Carson, ale cărui 
succese medicale au ținut prima pagină ani la rând, dificilele operații de separare a gemenilor 
siamezi uniți în zona capului, prima reușită din istoria medicinei de acest fel, sau operațiile de 
histerectomie, care presupun îndepărtarea unei părți a creierului uman, realizate împreună cu 
echipe de medici și asistenți. 

Dr. Benjamin Carson a fost profesor de neurochirurgie, chirurgie plastică, oncologie și 
pediatrie, precum și director al secției de neurochirurgie pediatrică a Spitalului Johns Hopkins 
(Baltimore, SUA). Autorul și-a descoperit talentul pentru scrierea autobiografică, așa cum poate fi 
considerată oricare dintre cele șase publicații, din dorința de a împărtăși vasta sa experiență de 
viață, oamenilor de toate vârstele. O altă carte, realizată în colaborare cu Gregg și Deborah Shaw 
Lewis, intitulată Și tu ai creier. Ghidul adolescentului pentru o gândire cutezătoare, nu se adresează 
numai tinerilor, ci oricăror persoane dornice de a-și depăși limitele voliționale și cognitive. În acest 
volum, Ben Carson îi încurajează pe adolescenți și tineri folosească extraordinarul și complexul 
organ numit creier pentru a gândi cutezător și a-și croi drum către un viitor mai bun. Orice tânăr 
are un potențial enorm, consideră el, și poate înfrânge circumstanțele potrivnice, atingând culmile 
succesului. Este necesară însă asumarea unor principii de viață ferme și parcurgerea cu răbdare a 
unor etape. Fiecare pagină a acestei cărți te încurajează să gândești pe termen lung, folosind la 
maximum acest cadou minunat oferit de Dumnezeu – creierul. 

Este, de altfel, o caracteristică a tuturor volumelor scrise de autor, de a îmbina elemente 
autobiografice cu principiile de viață, a căror valabilitate și putere le-a testat personal. Subiectul lor 
poate fi considerat de către unii drept variațiuni pe aceeași temă, însă, pentru un ochi atent, la 
fiecare frază parcursă, cuvântul cărții se încarcă cu noi și diferite sensuri.  

De câte ori nu ne-am simțit înfrânți sau neputincioși în viață? 
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A spune că ne simțim în permanență stăpâni pe situație este imposibil. Același sentiment al 
deznădejdii l-a încercat și autorul cărții, atunci când a fost părăsit de tată, la vârsta de 8 ani, într-un 
mod prea puțin clar pentru un copil. Însă aceste volume nu sunt o biografie a deznădejdii, ci a 
încrederii în forțele proprii, o apologie a Omului conștient și creator, talentat și dornic să-și 
depășească limitele. A omului care înțelege că reprezintă o mică parte a universului înfăptuit de 
Dumnezeu și care are datoria să îmbogățească prin orice face sau trăiește, Creația: ,,De fapt, 
suntem cu toții creați după chipul lui Dumnezeu. Însă asta nu ne face dumnezei – nu suntem 
atotștiutori, atotputernici sau nelimitați de timp și spațiu. Însă fiecare ființă umană reflectă o parte 
a caracterului și naturii lui Dumnezeu. De exemplu, tipurile și gradele creativității umane reprezintă 
o reflectare a Dumnezeului creator.”; ,,Cred că sursa supremă a tuturor factorilor care influențează 
talentele noastre este Dumnezeu. Dacă tu crezi cu adevărat că Dumnezeu este sursa acestor 
factori, orice fracțiune a imaginii Sale, a caracterului Său și a naturii Sale infinite am oglindi, este de 
la sine înțeles că deținem un potențial incredibil de a ne dezvolta talentele. Acesta este motivul 
pentru care putem și ar trebui să gândim cutezător.”  

Speranța vie în forța omului de a schimba aspectele negative ale realității, atât la nivel 
individual, cât și la nivel global, este sentimentul care străbate toate scrierile domnului Dr. Ben 
Carson. Dar aceasta nu s-ar putea realiza, consideră autorul, fără sprijinul lui Dumnezeu, fără a ne 
circumscrie toate faptele în aria pozitivă a influenței sale. Încrederea în atotputernicia Lui și, 
concomitent, în noi înșine, trebuie să ne însoțească pretutindeni și oricând. Este o atitudine a unui 
om modern, care a considerat de datoria lui să îndrume generațiile prezente și, de ce nu, viitoare. 

Dr. Benjamin Carson s-a implicat în viața socială și politică, a călătorit mult pentru a susține 
numeroase seminare pentru elevi, liceeni și studenți, încurajându-i să fie persoane morale și să 
facă tot posibilul pentru a trăi o viață decentă și plină de succes. În prezent, Dr. Carson este 
pensionat din poziția de neurochirurg, dar activ în viața socială.  
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Români celebri în Franţa 
      

Grigoraş Loredana, clasa a IX-a 
 

Emil Cioran (1911-1995) a fost un filozof și șcriitor român 
stabilit în Franța, unde a trăit până la moarte fără să ceară cetățenia 
franceză. 

În anul 1937 Emil Cioran a plecat în Franța cu o bursă a 
Institutului Francez din București. 

După stabilirea sa în Paris a publicat doar cărți în limba 
franceză, operele lui fiind apreciate pentru conținutul lor și pentru 
stilul plin de distincție și finețe al limbii.  

 
 George Enescu (1881-1955) a fost un compozitor, violonist, 

pedagog și dirijor român.  
După absolvirea Conservatorului din Viena cu medalia de 

argint, și-a continuat studiile la Conservatorul din Paris. A debutat în calitate de compozitor în cadrul 
Concertelor Colonne din Paris.  O dată instaurată dictatura comunistă,s-a exilat definitiv în 
Paris,acolo unde s-a stins în noaptea dintre 3-4 mai 1955. 

 
Gheorghe Pănculescu (1844-1924) a fost un inginer român născut în Vălenii de Munte.  
A studiat în străinătate și a absolvit Universitatea de Știință și Tehnologie din Zurich,iar apoi s-a 

alăturat companiei de inginierie Société des Établissements Eiffel, fondată de Gustave Eiffel.  
Puțini știu că simbolul Parisului, celebrul Turn Eiffell, a fost realizat după o tehnologie inventată 

în Romania de acest inginer.  
 
Constantin Brâncuși (1876-1957) a fost un sculptor român devenit foarte cunoscut în Franța. 
Puțini știu că el a decis să parcurgă drumul către Paris pe jos.  
A expus operele sale de artă pentru prima oară la Société Nationale des Beaux-Arts și la Salon 

d'Automne din Paris în anul 1906.  
În anul 1957, Brâncuși l-a chemat pe arhiepiscopul Teofil, preot la biserica ortodoxă, la care s-a 

spovedit, s-a împărtășit și căruia i-a mărturist că moare cu inima tristă, deoarece nu s-a mai putut 
întoarce în țara sa.  

  
Henri Coandă ( 1886-1972) a fost 

un academician și inginer român, pionier 
al aviației, fizician, inventator și descoperitor 
al efectului care îi poartă numele. Cu sprijinul 
inginerului Gustave Eiffel şi al savantului Paul 
Painlevé, a construit în Franţa primul avion cu 
reacţie.   

 
Eugen Ionescu (1909-1994) – scriitor român de limba franceză  născut la Slatina,  cunoscut în 

afara României subnumele de Eugène Ionesco , conform  ortografiei franceze.  Eugène Ionescoeste 
membru al Academiei franceze.  Prin operele sale (Cântăreaţa cheală, Scaunele, Rinocerii) a fost un 
protagonist al teatrului absurdului. 
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Tehnici de citire rapidă 
 

Profesor Elena Oprea  
 
 

                  Citirea rapidă are ca scop facilitarea înţelegerii 
informaţiilor scrise mult mai rapid. Astfel, devine o 
deprindere esenţială pentru cei ce trebuie să se 
familiarizeze cu un volum mare de informaţii într-un 
interval de timp limitat, aşa cum adeseori e cazul elevilor, 
studenţilor şi al profesorilor. Cei care ajung să-şi dezvolte 
această deprindere vor reuşi să discearnă informaţiile pe 
care le vor parcurge. 

Pentru ca elevii să-şi dezvolte abilităţile de citire 
rapidă, ar trebui să facă un efort conşient pentru a mări 

numărul de cuvinte din fiecare grup de cuvinte sau din fiecare rând din textul abordat. Cu 
antrenament zilnic, ei ar putea să observe în scurt timp că reuşesc să citească mai repede, după 
cum susţin unii autori de cursuri de citire rapidă. Dacă textul e ţinut la o distanţă mai mare de ochi, 
atunci numărul de cuvinte cuprinse cu privirea se va mări.  
  Un alt sfat venit din partea mai multor autori de cursuri şi de lucrări de citire rapidă ar fi ca 
timpul alocat pentru a fixa privirea asupra unui cuvânt sau grup de cuvinte să fie cât mai mult 
redus, pentru ca informaţiile să fie rapid parcurse şi asimilate. De asemni, de ajutor ar fi şi un 
indicator (chiar degetul sau o riglă) pentru a ajuta privirea să nu fugă pe cuvintele citite anterior, 
iar acel indicator va fi mişcat din ce în ce mai repede, determinând o mărire a vitezei de citire.  
  Cel mai important aspect în legătură cu citirea rapidă este că cel ce va citi trebuie să ştie 
ce anume vrea să afle, ce informaţii vrea să citească, înante de a începe citirea materialului. Dacă, 
de exemplu, cititorul vrea doar o schiţă, un rezumat, el poate doar să frunzărească paginile în mod 
rapid şi să extragă doar datele esenţiale.  
   Citirea rapidă are rolul de a mări numărul de cuvinte citite din fiecare grup de cuvinte, de 
a reduce durata citirii fiecărui grup de cuvinte şi de a reduce numărul episoadelor în care privirea 
fuge  înapoi pentru a reciti o propoziţie sau o frază.  
   Tehnicile de citire rapide ajută la parcurgerea unui text şi extragerea termenilor 
importanţi. Ele trebuiesc însuşite prin multă practică pentru a ajunge la rezultatele dorinte în cât 
mai scurt timp.   
   Nu întotdeauna este necesar să fie citit fiecare cuvânt dintr-un fragment. Scopul pentru 
care un text este citit determină modul  în care este citit, dacă sau nu va fi citit fiecare cuvânt şi 
dacă se va face apel la subvocalizare. Odată cunoscut scopul, parcurgerea în grabă a unui text (în 
limba engleză skimming) poate fi o tehnică ce poate fi aplicată pentru a identifica ideile principale.  
                Parcurgerea rapidă a unui text pentru a găsi o anumită informaţie, cum ar fi o formulă, o 
dată sau răspunsul la o întrebare, se numeşte explorare sau scanare (în engl. scanning) pentru care 
întrebările puse pot să înceapă cu ce, cine, unde, de ce, care. Cel mai des, adulţii folosesc aceasta 
tehnică, ei ajungând să citească chiar şi 700 de cuvinte pe minut, pe când, în cazul unei citiri 
obişnuite (citit cu scopul de a înţelege textul şi folosind subvocalizarea) sunt citite 200-300 de 
cuvinte pe minut, însă procentul de înţelegere a textului scade, cu cât un text este mai bogat în 
informaţii. Scanarea reprezintă, prin urmare, o primă etapă de parcurs înainte unei citiri mai 
aprofundate. Parcurgerea rapidă a unui text devine utilă atunci când sunt căutate anumite date, 
idei într-un text sau când se încearca a afla dacă un text ar putea fi util.  
   Fotocitirea reprezintă o altă tehnică de citire rapidă a textelor şi constă în a antrena 
mintea să blocheze filtrul conştiinţei implicat în învăţare. Deşi e nevoie de conştiinţă pentru 
stimularea memoriei pe termen lung, dar şi pe termen scurt, ea poate deveni un impiediment în 
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învăţare, datorită faptului ca cititorul compară informaţiile pe cate tocmai le citeşte cu cele 
însuşite anterior, asfel formându-şi deja preconcepţii cu privire la informaţiile, termenii, ideile din 
noul text. Cuvintele sunt fotografiate şi descărcate în creierul nostru, astfel fiind învăţat un numar 
mare de informaţii într-un timp redus, după cum promite aceasta tehnică de citire rapidă ce se 
bazează, după cum reiese din denumire, pe antrenarea memoriei vizuale. 
              În ultimii ani au apărut mai multe programe comerciale pentru computer (disponibile într-
un număr indicat de CD-uri sau DVD-uri), dar şi manuale şi cursuri, toate avand ca scop învătarea 
adulţilor, dar şi a elevilor să dezvolte abilităţile de citire rapidă, pe fondul măririi considerabile a 
volumului de informaţii şi a nevoii de a face economie de timp. Astfel de softuri, cursuri chiar şi în 
varianta on-line îşi propun să mărească numărul de cuvinte citite pe minut şi să menţină, pe cât 
posibil, sau chiar să îmbunătăţească capacitaea de înţelegere a unui text care, la adulţi ar ar fi de 
aproximativ 65-70%.  
              Unele cursuri de citire rapidă susţin faptul că pot să îmbunătăţeasca fluenţa în citire în 
cazul elevilor cu dislexie (din fr. dyslexie, însemnând tulburare nervoasă ce constă în 
imposibilitatea de a citi şi de a înţelege un text), precum şi în cazul celor cu sindromul A.D.H.D. (din 
engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder înseamnă deficit de atenție / tulburare hiperkinetică 
și este una dintre cele mai frecvente afecțiuni comportamentale întâlnite la copii și adolescenți şi 
se caracterizează prin: incapacitatea preşcolarului sau şcolarului de a-şi menţine atenţia, 
hiperactivitate şi afectarea ariilor cerebrale de inhibiţie, devenind astfel, impulsiv). 
  Aproximativ 2-3 cuvinte pe secundă (în funcţie de lungimea şi de dificultatea lor de 
pronunţie) pot fi citite de către un adult care nu şi-a dezvoltat abilitatea de citire rapidă. Cei care 
participă la Campionatul Mondial de Citire Rapidă pot să atingă o performanţă de 1000 până la 
2000 de cuvinte pe minut, iar nivelul de înţelegere al textului trebuie să fie de cel puţin 50% pentru 
ca rezultatele testului dă fie valide.  
  În ultimele decenii, tot mai mulţi oameni au devenit interesaţi să îşi dezvolte abilităţile de 
citire rapidă şi unii dintre aceşti chiar participă la competiţii în mod regulat. Toate acestea sunt 
determinate de mărirea volumului informaţiilor într-un secol al vitezei. Timpul de scurge parcă mai 
repede. Adulţii simt presiunea timpului în mod constant, iar elevii se confruntă cu multe teme de 
pregătit şi din ce în ce mai multe articole, volume de citit (mai noi, ei au acces şi la biblioteci 
virtuale). Pentru mulţi dintre aceştia răspunsul este tocmai citirea rapidă, ca soluţie majoră pentru 
a face economie de timp. 
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1918 – Trupele diviziei a 7-a pe front 

în ultimele zile ale Războiului de Reîntregire 
 

                  Autor:  elev Condurat Andrei, clasa a IX-a                                                                                                         
                                                   Profesor coordonator Monica Pescaru         

 
Declanşarea primului război mondial în vara anului 1914 a reprezentat punctul culminant a unei 

evoluţii istorice accelerate, tulburi şi pline de antagonisme generate, pe de o parte, de permanenta 
concurenţă între marile puteri, iar pe de altă parte, de lupta pentru cucerirea independenţei politice sau 
pentru desăvârşirea unităţii naţionale a popoarelor din centrul şi sud-estul Europei, așa cum a fost și în 
cazul României. 

Trecând pe picior de război, în noaptea de 27 spre 28 august 1916, armata română a mobilizat 
833 601 oameni de trupă, dintre care 19 843 ofiţeri şi elevi ai şcolilor de ofiţeri. Potrivit planului de 
campanie (Ipoteza Z), forţele mobilizate erau structurate astfel: Marele Cartier General, patru 
comandamente de armată, şase comandamente de corp de armată, 23 de divizii de infanterie, două 
divizii de cavalerie, alte mari unităţi şi unităţi independente, formaţiuni de asigurare tehnică, materială, 
medicală, veterinară. Pe frontul carpatic acţionau Armatele I, II şi IV, iar pe frontul sudic – Armata a III-a 
sub comanda generalului M. Aslan.             

Cea mai importantă unitate militară care 
avea sediul în Roman era Divizia a 7-a Infanterie 
comandată de generalul de brigadă Ioan Istrati, 
compusă din Regimentele 14 şi 16 Infanterie, 
cărora li s-a adăugat Regimentul 54 Infanterie, 
înfiinţat în 1914 sub conducerea locotenent 
colonelului Costăchescu, Regimentul 4 artilerie 
grea, o baterie de munte de 63 mm şi una de 53 
de mm, cu un efectiv total de 9500 de oameni. 
Această divizie se afla în componenţa Armatei de 
Nord, organizată, la rândul ei, în mai multe 
corpuri de armată; unitatea romaşcană era 
inclusă în Corpul IV, al cărui sediu a fost mutat de 

la Iaşi la Roman. Tot în 1914, ca şef de Stat Major al Corpului IV a fost numit colonelul Zadic Jacob, mutat 
de la şefia Statului Major al Corpului III de armată. În momentul decretării mobilizării armatei, trupele 
Diviziei 7 se aflau deja în dispozitiv de luptă, pe valea Uzului şi Ghimeşului, alcătuind grupul „Ghimeş” şi 
având un front de acoperire de 56 de km. După cum relatează presa locală, vestea decretării mobilizării a 
fost primită şi la Roman „cu o însufleţire şi un entuziasm de nedescris. Încordarea de care era stăpânită 
populaţiunea până la aflarea marelui eveniment, i-a luat locul un sentiment de mândrie şi emoţie sfântă. 
Sufletele tuturor vibrau la unison şi în mod spontan isbucneau din piepturile tuturora strigăte entusiaste 
de Trăiască România Mare, Trăiască Armata Română.” 

Numeroşi localnici au fost sub drapel în anii confruntărilor militare, dovedind că nu au pregetat 
nimic în apărarea ţării şi a dreptăţii, „ştiind că cu dreptatea te duci până la Dumnezeu”, aşa cum plastic se 
exprima romașcanul Gall Petre, în jurnalul său de front. Drumul eroic, de luptă pentru întregirea 
neamului, al Diviziei a 7-a romaşcane a cuprins toate momentele cheie ale războiului: înaintarea 
impetuoasă în Transilvania, apoi retragerea prin lupte, apărarea trecătorilor Moldovei şi bătălia 
Bucureştilor în 1916, refacerea pe front şi marea luptă de la Oituz, care încununa victoriile de la Mărăşti 
şi Mărăşeşti din 1917, apoi, în 1918, după remobilizare, a doua ofensivă în Transilvania pentru sprijinirea 
unirii acestui teritoriu românesc cu România. 
             Anul 1918 a fost marcat atât de momentul înălţător al întregirii României în hotarele fireşti ale 
neamului românesc, cât şi de momente de agonie, precum „pacea criminală” de la Bucureşti. În privinţa 
Basarabiei, sunt de reţinut actele naţionale ale românilor dintre Prut şi Nistru, acte de o mare cutezanţă 
şi de dreptate istorică, care au culminat cu actul unirii de la 27 martie 1918.  
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După armistiţiul de la Focşani şi după pacea de la Bucureşti, când armata română a fost aproape 
desfiinţată, Comandamentul român a reuşit totuşi să păstreze structurile şi cadrele şi să menţină în 
Moldova 164.000 de combatanţi. 
 După înfrângerile suferite de Puterile Centrale pe frontul francez din vara anului 1918, 
capitularea Bulgariei şi eliberarea Serbiei, la 10 noiembrie 1918 regele Ferdinand I a decretat mobilizarea 
armatei: „Trecerea trupelor aliate peste Dunăre – se preciza în ordinul de mobilizare – ne impune ca o 
sfântă şi patriotică datorie să luăm iarăşi arma în mână  ca să izgonim împreună cu ele pe vrăjmaşul 
cotropitor din ţară şi să aducem linişte populaţiei asuprite. Regele vostru vă cheamă din nou la luptă ca 
să înfăptuiţi visul nostru de atâtea veacuri: Unirea tuturor românilor, pentru care în anii 1916-1917 aţi 
luptat cu atâta vitejie (...)”. 

 Din nou i-a fost dat Diviziei a 7-a, încă din primele zile ale acestei decizii, să ia parte activ la lupta 
pentru realizarea unităţii naţionale. „Oamenii generalului Traian Moşoiu păstrară cea mai bună disciplină 
şi cea mai înaltă conştiinţă a a ostaşului” – îi caracteriza Nicolae Iorga pe soldaţii acestei divizii. Acest 
general fusese numit în fruntea diviziei romaşcane cu începere de la 1 iunie 1918, când s-au făcut o serie 
de noi numiri în garnizoana Roman: locotenent-colonel Ion Stănescu – şef de stat major, colonel Colori 
Dumitru – comandantul pieţei Roman, colonel Ion Constantin – comandantul Regimentului 14 infanterie, 
colonel Vasilescu Nicolae – comandant al Regimentului 24 artilerie, colonel Miron Vasile – comandant al 
Regimentului 54 Infanterie, iar colonelul Grigorescu Artur devenea comandantul Regimentului 4 artilerie. 
Concentrarea trupelor diviziei s-a făcut la Piatra Neamţ, iar de acolo au trecut munţii urmând itinerariul 
Prisecani-Borsec-Topliţa-Ditrău. La 25 noiembrie trupele Diviziei a 7-a au ocupat Târgu Mureş, apoi 
Reghin la 28 noiembrie. Trupele române s-au oprit pe un aliniament anterior Mureşului pentru a nu da 
prilej de critici referitoare la realizarea unirii „sub imperiul armelor”, căci la Alba Iulia se pregătea Marea 
Adunare Naţională, care avea să proclame solemn unirea Transilvaniei cu România. Înaintarea a 
continuat după 1 decembrie şi era absolut necesară, căci gărzile naţionaliste ungureşti se dedau la 
felurite atrocităţi împotriva populaţiei româneşti. Divizia a 7-a a înaintat asupra Clujului, unde a intrat la 
24 decembrie în mijlocul manifestaţiilor grandioase de bucurie ale populaţiei româneşti, apoi pe un 
aliniament cuprinzând localităţile Dej-Gherla-Cluj-Turda. Până la 22 ianuarie 1919 întreg teritoriul 
Transilvaniei intrase sub autoritatea administraţiei româneşti, până la linia de demarcaţie fixată de aliaţi. 

Desigur, la capătul acestui îndelungat eroic şi presărat cu jertfe drum de luptă pentru reîntregirea 
naţională se cuvine să amintim măcar câţiva dintre eroii oraşului şi ai ţării căzuţi pe câmpul de luptă: Ioan 
Cocea, Alexandru Mogâldea, Petru Negrescu, Al. Bădărău Tomşa, Ştefan C. Petrovici, C. Năsturaş (mort 
într-o tabără de prizonieri din Germania) şi ca dânşii mulţi, mulţi alţii. Cinstirea pe care romaşcanii au dat-
o eroilor neamului s-a materializat şi prin amplasarea în cimitirul Eternitatea din localitate a unui 
monument la baza căruia se află un sarcofag ce adăposteşte osemintele a peste 500 de ostaşi căzuţi la 
datorie, de o parte şi de alta aflându-se alte morminte de eroi. 
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Learning through Projects, the What and Why and How 
 

Profesor Dumea Antonela 
  

Projects can make learning meaningful to students’ lives in ways that subject-by-subject 
teaching cannot and can motivate students to take charge of their own learning. Teachers become 
coaches and mentors by setting up a model for integrated learning. Successful projects and good 
strategies can increase students’ interest and motivation while meeting curriculum demands.  

What is Project-based learning? 
Project-based Learning (PBL) is a method of teaching that presents students with a problem 

or challenge to solve, requires them to gather information from various resources, and asks them to 
come up with an original solution that ends in a product or performance. 

This approach will help students develop literacy and thinking skills by building on a wide 
variety of activities and interests. 

Why use Project-Based learning?  
Mainly, because it provides students with a well-rounded classroom experience. 
1. Assessment is more transparent. Through this method, students get evaluated based on 

their projects, rather than on subjective or objective items defined by exams, essays, and written 
reports. Being assessed for their product is more meaningful as they can connect to real-life issues, 
they can be inspired to pursue a career related to the project.. Moreover, students get assessed 
following their presentations to an audience.  

2. Projects provide greater flexibility to students, it means active and engaging learning. 
3. It represents an effective way to integrate technology into the curriculum. A typical 

project can easily accommodate computers and the Internet tools,  video cameras, and associated 
editing equipment. 

4. It can invigorate the learning environment, refresh the curriculum with a real-world 
relevance and triggering students' desire to explore, investigate, and understand their world.  

5. It can inspire students to obtain a deeper knowledge of the subjects they are studying 
through research, and  retain it more readily than through traditional textbook-centered learning. In 
addition, students develop confidence and self-direction as they move through both team-based and 
independent work. 

6. It helps students  develop their organizational and research skills, develop better 
communication with their peers, and often work within their community while seeing the positive 
effect of their work.  

What are the stages involved when applying this method? 
      Teacher needs to know the curriculum and the students’ interests. Also, he should ask himself 

what students want to learn in compliance with the national curriculum, what project suits this goal 
best, what skills shoud be integrated into this project. The stages neccessary to be used are: 

1. Teacher chooses a challenging problem such as “Teenagers eat much junk food because of 
spending too much time with gadgets” and presents it to the students.  

2. Teacher applies a questionnaire to check students’ knowledge both on the topic and 
relational skills. 

3. A schedule is created and students are being asked about the stage of the project.  
4. Students get organized in groups, devise questions, find resources and means to answer 

them, apply the information and convey it as a game or a film. Students decide how and 
when they work and what they create. 

5. Teacher and students meet and discuss what they have achieved and they further steps, the 
problems they have met and try to find solutions. 

6. Students meet, discuss and revise what they did and organize the presentation.  
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7. Students meet and present publicly their product. Students explain their motto, the way they 
understood the problem and the solution they found.    
What are the benefits of Project-Based Learning? 
This method offers multiple ways for students to participate and to demonstrate their 

knowledge on a certain topic. It accommodates different kinds of intelligences allowing students to 
shift away from what they typically do in a classroom environment. It encourages the mastery of 
technological tools as well as a variety of social skills relating to group work and negotiation thus 
preparing them for the workforce. It allows students to work collaboratively  while at the same time 
support self-directed learning that draws on the thinking and shared efforts of several individuals. 
Students can internalize concepts and ways of thinking, explain and defend their position to others in 
their project groups.  In terms of learning climate, it set a  supportive and non-competitive one, a 
climate in which the responsibility for learning is transferred from teachers to students.  

   A project that is well applied should imply the six „A”, that are Authenticity, Academic rigor, 
Applied learning, Active exploration, Adult relationships, Assessment practices.  
Authenticity refers to the meaning a topic has to the students, if it reflects the community, if 
students produce something with personal or social value.  
Academic Rigor refers to the extent to which the project leads students to acquire and apply 
knowledge to one or more school subjects, it challenges students to use methods or inquiry central 
to one or more discipline, or it  helps students develop higher order thinking skills and habits of mind.  

Applied Learning refers to whether the learning involves a problem grounded in life which 
could work in the world beyond school, students can acquire competencies expected to be used in 
high performance work organizations or organizational and self-management skills.  
Active Exploration implies the amount of time students spend in doing field-based work if they use 
real-world investigation, a variety of methods, media, and sources and communicate what they  
are learning through presentation and/or performance.  
Adult Relationships refers to the relation students have with adults with relevant expertise and 
experience, the chance they have to work or observe closely one adult, the collaboration between 
the students and the adults on the design and assessment of student work.  
Assessment Practices refers to sense of real-world standards for the work students get from the 
adults, and to the possibility of having further  opportunities for regular assessment of student work 
through a range of methods, such as exhibitions.  

Conclusion 
Projects are great learning tools because they challenge students to work together, think in 

new ways, use a variety of linguistic, content, and social skills, and incorporate creativity. PBL is an 
excellent approach to providing multiple options for students with different learning preferences and 
linguistic levels. Projects can engage students in a way that other types of classroom activities 
generally do not, which leads to better managed classes and more effective learning. Projects should 
be tied to the curriculum and allow students to apply their knowledge in ways that lead to deep, 
meaningful learning and real communication. Often projects are long-term endeavors that last weeks 
or months, but this is not essential. Although short-term projects do not have all the benefits of 
longer, more involved projects, they can also be very effective. 

Not only can PBL be a motivating factor in the classroom, it can lead to more student 
engagement and better learning. When we find ways to use student curiosity and creativity, the class 
is well managed and students learn more. 
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La dimension interculturelle dans l’enseignemet /apprentissage du FLE 

Profesor Dana Păiuş 

  Aujourd’hui nous vivons dans l’ère de la 
mondialisation/globalisation où la diversité langagière et 
culturelle constitue le champ de réflexion privilégiée sur 
le contact et les relations humaines.  

Dans le milieu de l’enseignement des langues, on 
reconnait généralement que les apprenants n’ont pas 
seulement besoin de connaissances et de compétences 
(en ce qui concerne la langue étudiée), mais qu’ils doivent 
avoir aussi la capacité d’utiliser la langue en question 

dans différentes situations sociales et culturelles données, afin de nouer des relations d’égal à égal 
avec les locuteurs de la langue cible, tout en prenant conscience de leur propre identité et de celle 
de leurs interlocuteurs. Cela a été l’idée novatrice à la base du concept de l’enseignement des 
langues étrangères.  

Des didacticiens et des chercheurs de différentes disciplines se sont mis au service d’une 
recherche exhaustive sur la position que devrait occuper la dimension interculturelle dans une 
classe de langue étrangère. Ils ont montré que l’inter-culturalité s’inscrit dans un champ 
interdisciplinaire, parfois insaisissable. 

Le statut de l’approche interculturelle et sa mise en œuvre en classe de langue a longtemps 
été le sujet qui nourrit les débats des didacticiens. Auparavant, l’enseignement du FLE était fondé 
sur des pratiques purement langagières (l’apprentissage des règles grammaticales, etc) en mettant à 
l’écart l’aspect culturel qui entre, indubitablement, en jeux dans toute situation de communication. 
Ceci est dû peut-être au manque de formation des enseignants quant à l’enseignement d’une 
compétence interculturelle, mais aussi aux lacunes des anciens programmes qui ne suscitent aucun 
intérêt quant à la culture de l’Autre, ce qui fait que les enseignants la relèguent au dernier plan pour 
ne pas dire l'ignorer complètement. Delà, cette problématique s'articule autour des questions 
suivantes: - comment l’enseignant du FLE transmet-il l’aspect culturel de la langue? et de quelle 
manière peut-il susciter chez ses apprenants le désir d’aller vers l’autre? - Comment les apprenants 
de 1ière année secondaire se représentent-ils la langue et la culture française?  

D’abord, dans une classe de FLE, tout dépend de l’enseignant. Ce dernier, doit 
pertinemment savoir comment gérer l’hétérogénéité de sa classe en instaurant de nouveaux modes 
d’enseignement/apprentissage, où chaque apprenant peut trouver ce qui lui convient dans sa 
situation singulière. De plus, il doit avoir un savoir-faire pour mettre en question les stéréotypes et 
les préjugés, en faisant l’apprenant comprendre que le fondement de ces derniers est émotionnel 
plutôt que rationnel. Ensuite, les apprenants de première année secondaire sont censés être 
conscients de l’importance de l’apprentissage du français, mais cela n’exclue pas qu’on peut 
toujours trouver des gens qui sont contre tout ce qui est français.  

L’objectif, serait, d’une part de sensibiliser les enseignants sur la nécessité d’une éducation 
interculturelle à l’école et d’autre part d’inciter les apprenants à s’ouvrir sur le monde et à ne pas se 
cantonner sur leur culture, leur identité et leur Histoire afin de créer en eux l’esprit de l’altérité 
parce que la meilleure façon pour se connaître, est de connaître l’autre.  

Ainsi, on pourrait répondre à un certain nombre de questionnements visant à identifier la 
valeur que recouvre la notion de dimension interculturelle dans le milieu scolaire et de déceler 
l’influence de cette dernière sur les modes d’enseignement/apprentissage du FLE. La  naissance et le 
développement d’une didactique de l’interculturel, l’aspect culturel de la langue et la 
communication interculturelle qui doit s’établir en classe (entre enseignant/apprenant et 
apprenant/apprenant), le défi pluriculturel supporté par l’école (les représentations des apprenants 
et des enseignants) et le rôle que jouent les enseignants afin d’amener les apprenants à aller au-delà 
des stéréotypes et des idées fausses sont les principales voies d’analyse didactique. 
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Videoshow, aplicație pentru editare de videoclipuri 
 

Profesor Lucian Albu 
 

             Elevul trebuie să fie educat și pentru frumos. Să 
iubească muzica, poezia, teatrul. Să se bucure de 
frumusețile naturii. Să învețe să o protejeze. Să se 
îmbrace cu eleganță. Rafinamentul, poate, e prea 
mult?! Să știe să aranjeze cu gust o cameră. Și, de ce 
nu, să facă un videoclip! Un cadou perfect pentru cei 
dragi, rude, prieteni. Material ideal pentru o oră de 
dirigenție. Dar și la orele de istorie, geografie, română, 
biologie, chimie, poate fi folosit. 
           Avem destule aplicații pentru editarea de 
videoclipuri în Magazin Play. Descărcăm mai multe și 

le testăm. Adică alegem. 
           Ce trebuie să știm pentru a crea un videoclip ? 
           Să facem fotografii. Toată lumea are la îndemână un telefon performant. Poate fi folosită și o 
cameră foto. Cine are. Alegem cele mai potrivite fotografii (clips-uri) pentru a sublinia ideea ce dorim 
să o transmitem prin videoclip. Să cunoaștem cât mai bine toate funcțiile video-editorului, pentru a le 
prezenta într-o formă  atrăgătoare, convingătoare. Să știm ce mesaje dorim să transmitem, să alegem 
cuvintele potrivite pentru a fi perfect înțeleși. Fondul muzical să contribuie ideal la atmosfera creată  
de videoclip. Tuturor ne place muzica. Să alegem din fonoteca proprie sau cea a Videoshow-ului acea 
piesă care să pună în valoare ideile, fotografiile, întreaga creație. Iată care sunt ideile de bază: de unde 
luăm fotografiile și unde le putem stoca; timpul de expunere; modul de prezentare a fotografiilor din 
videoclip; alegerea unei piese muzicale din arhiva aplicației. Regret că nu putem viziona măcar un 
videoclip folosind revista școlii. Încercați pe pagina mea de Facebook. 
            Să prezentăm mai în amănunt aplicația Videoshow. Mie mi se pare perfectă. 

 Funcția Theme ne oferă diverse moduri finalizate de prezentare a unui clip. Dacă nu dorim să 
avem propria creație, putem alege dintre Happy Family, Valentine’s Day, One TheWay, RedRose, 
Glitter, Elegant etc. Astfel, ne mai și informăm despre aspectul unui videoclip. Putem expune fiecare 
fotografie cel puțin 2 secunde. Sau mai multe. Când considerăm că fotografiile trebuie admirate, 
studiate. Sau când dorim să transmitem, prin text, anumite idei. Care trebuie înțelese. Ne ajută funcția 
Duration. 
            Și am ajuns la cea mai complexă și atractivă funcție: Edit. Ce putem face? Cu Clip Edit alegem 
fotografiile dorite, schimbăm, dacă dorim, ordinea de prezentare. Le putem mări, roti, dubla. 
             Urmează  Subtitle pentru a pune un titlu, a transmite un mesaj, o informație. Textul scris poate 
fi prezentat în multe moduri, extrem de atractive: jump in, roll in, kick back, flame, thunder, fire, flash. 
Descărcați aplicația și vă convingeți. Exprimarea grafică mai are diverse forme. 
             Funcțiile Effects, Sticker, Filter, Gif ne permit să facem transformări variate, atractive și 
spectaculoase ale fotografiilor folosite: alt colorit, adăugarea unor efecte vizuale, selecția unor 
porțiuni sugestive, interesante ale unei fotografii, suprapunerea unor ,,fotografii mișcătoare”. Incitant, 
nu?! Fondul sonor al videoclipului este asigurat de Music, Multimusic, Sound Effects. Coloana sonoră 
poate fi din colecția de melodii a aplicației VideoShow (aproximativ 1000 de piese) sau din cea proprie. 
Sper că aveți muzică bună! 
 
               

 
 

                                                               
 
 

 Videoclipul, gata realizat, poate fi descărcat pe 
Facebook, Instagram, Youtube sau depozitat în propria 
galerie. 
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Marca produselor 

 
Elevi: Lucaci Livia, Mihăilă Felix, clasa a IX -a 

Profesor îndrumător Curpăn Adina 
 
 

Marca este un nume, termen, model, simbol sau 
o trăsătură folosită în întreprinderi pentru a individualiza 
și identifica produsele, lucrările și serviciile  lor de ale 
concurenților. Marca este cunoscută și sub denumirea 
de brand, aceasta fiind folosită în domeniul afacerilor, 
marketingului și publicității.   

Practica creării unor mărci proprii datează încă 
din anul 2700 î.Cr. de la egiptenii antici. Aceștia aveau 
obiceiul de aș însemna vitele pentru a le diferenția. Însă, 
înțelesul termenului a fost extins pentru a indica 
personalitatea strategică a unui produs sau companii, 

astfel încât acum se referă la valorile pe care consumatorul le percepe la acestea și care îi pot 
influența decizia de cumpărare.  

Semne folosite ca mărci: 
 Numele de marca: numele unor persoane sau pseudonime, nume istorice, denumiri 

geografice etc. (substantive proprii). 
Sigla: reprezintă o prescurtare cu ajutorul inițialelor, a unor nume, unor firme sau a unor 

denumiri, facilitând citirea, pronunțarea si memorarea acestora. 
Reprezentări grafice  sub formă de embleme, vignete, peisaje, monumente, portrete, 

blazoane, desene, sigilii. Vignetele – sunt combinații de linii 
drepte, curbe, încadrări. 

Culoarea: poate fi asociata numelui de marca 
(portocaliu- Orange, roz- Barbie). 

Marca sonoră: este bine cunoscută reclama 
sonoră”Farmacia inimii Katena!” 
            Cel mai valoros brand din lume  este Amazon. Apple 
și Google nu reușesc să țină pasul cu modelul de creștere al 
brandului Amazon, care a ajuns la valoarea impresionantă 

de 150,8 miliarde de dolari. Aceasta a pornit ca un modest magazin online de cărți în anul 1994, însă 
a devenit cea mai mare afacere a lumii. Recent a început să se extindă dincolo de domeniul digital. 
De asemenea, este prezent în transporturi, streaming de muzică și video iar analiștii   speculează 
despre o posibilă achiziție a unei bănci, anul acesta. Creșterea prețurilor acțiunilor Amazon, l-a făcut 
pe Jeft Bezos – fondatorul Amazon – să devină cel mai bogat om din lume, depășindu-l pe Bill Gates 
– cofondator al Microsoft.   
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De asemenea, compania s-a extins repede și în alte sectoare de activitate. Acum, produce 
filme și seriale proprii, Amazon Video fiind al doilea serviciu de streaming ca popularitate de pe 
planetă, bineînțeles după Netflix. Amazon intră și în domeniul medical: Bloomberang a scris că 
Amazon își va face o companie medicală alături de Berkshire Hathaway, conglomeratul deținut de 
miliardarul Warren Buffett. Presa speculează de mai mult timp că Amazon va intra în domeniul 
farmaceutic și va începe vânzarea de medicamente pe site-urile sale.   

Dată fiind importanța mărcii, elevii clasei a IX a B au încercat să realizeze mărci proprii 
pentru firmele ce se gândesc să le deschidă.  
 

   STAR JUMBO – MAGAZIN DE JUCĂRII                         ROMSTRUCT FIRMĂ DE CONSTRUCȚII 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAMBUS – BĂCĂNIE 
 
 
 
 
Bibliografie: Tănțica Petre, Gabriela Iordache, Gabriela Simionescu, Comerț, Editura CD Press, 2009. 
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Cupa ,,1 Decembrie” la fotbal, 

tenis de masă 

și șah 
                                                                                                                                            Profesor Ioan Lungu 

În perioada 25-26 noiembrie 2017, s-a 
desfășurat activitatea extracurriculară Cupa ,,1 
Decembrie ” la fotbal, tenis de masa și șah. 

Scopul acestei activități a fost acela de a 
marca Ziua Națională a României și a selecta elevi în 
vederea constituirii loturilor reprezentative ale școlii 
la cele trei discipline sportive. 

Obiectivele activității au constat în 
menținerea unei stări optime de sănătate a 
participanților, dezvoltarea spiritului de echipa și 
fair-play, formarea, și chiar perfecționarea capacității, și mai ales a obișnuinței de practicare 
sistematică a exerciților fizice și a jocurilor sportive, dezvoltarea unor trăsături și calități 
intelectuale, moral-volitive, estetice, civice; practicarea independentă a exercițiilor fizice; formarea 
capacității de integrare și acționare în grup; manifestarea spiritului de echipă și de întrecere. 

La activitate au participat loturile reprezentative ale fiecarărei clase, galeriile aferente, cât și 
părinții, rudele și prietenii elevilor.  

Echipele clasate pe primele locuri au fost răsplătite prin cupe și diplome, restul primind 
diplome de participare. 

În urma desfășurării activității, au fost selecționați cei mai talentați elevi pentru loturile 
reprezentative ale școlii la disciplinele sportive fotbal , tenis de masă și șah.  

Clasamentul la fotbal a fost: locurile I, al II-lea, al III-lea – clasele a XI-a C, a IX-a B și a XI-a E. 
Clasamentul la tenis de masă, băieți: Trișcău Vladuț, a XI-a C, locul I, Enășcuț Richard, a XI-a F, 

Leoreanu Silviu a X-a E, locurile al II-lea și al III-lea.  
Clasamentul tenis de masă, fete: locul I, Mocanu Luiza (a X-a D), locul al II-lea – Neagu 

Daniela (a IX-a A), locul al III-lea, Bogliș Claudia (a XII-a B). 
Clasamentul la șah mixt a fost: locul I – Bogliș Claudia (a XII-a B), locul al II-lea – Ivănuș Octav 

(a IX-a A), locul al III-lea, Palaghia Cătălin, clasa a X-a B. 
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