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 ”Excursiile şcolare oferă elevilor 

şansa de a scăpa de rutina de zi cu 

zi şi să viziteze locuri despre care 

au învăţat la geografie, biologie, 

istorie, etc. Excursiile vin în conti-

nuarea experienţei educaţionale şi 

în acest fel, elevii vor înţelege mai 

bine subiectele ce le-au fost expli-

cate în clasă.  ” 

Prof. Gina Toader 

 (continuare în pag. 18 
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”În doi, în trei sau patru, 

jocul are reguli; în final, unii 

pierd, alții câștigă, nu există să 

fie toți câștigători sau învinși...În 

grup sau individual, te zbați să 

câștigi, nimănui nu-i place să pi-

ardă, poate doar părinților care se 

prefac învinși pentru a câștiga 

copiii lor, dar chiar și așa, nu-i un 

joc corect, cinstit, e doar o farsă a 

acestuia.!” 

Prof. Marilena David —Jocul!  , 

Continuarea în pag.2) 

 ”O perioadă foarte grea 

în viața unui copil este adoles-

cența, acel moment când apar tot 

felul de schimbări, atât în plan 

fizic cât și psihic. În această pe-

rioadă, apar tot felul de tentații și 

provocări care îl pot duce pe 

tânărul adolescent pe căi greșite, 

apar anturajele care pot fi bene-

fice dar, mai ales, pot atrage  as-

pecte negative în viața adoles-

centului, deși nici un adolescent 

nu ar recunoaște că anturajul, pe 

care îl are, e negativ pentru el.” 

elev, The Shiny Owl 

(Continuare în pag. 9)  
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În doi, în trei sau patru, jocul are reguli; în 

final, unii pierd, alții câștigă, nu există să fie toți 

câștigători sau învinși...În grup sau individual, te 

zbați să câștigi, nimănui nu-i place să piardă, poate 

doar părinților care se prefac învinși pentru a câști-

ga copiii lor, dar chiar și așa, nu-i un joc corect, 

cinstit, e doar o farsă a acestuia. 

Ne prefacem în aceste zile de grea încerca-

re, în lupta cu moartea, că suntem puternici, că 

știm regulile, că le stăpânim, că vom câștiga. Privi-

rile noastre transmit frică, teamă, neștiință...suntem 

în joc cu un adversar necunoscut, fără trup și su-

flet, invizibil. Ceea ce mi se pare ciudat, e faptul că 

a cucerit universul, a inventat totul și a pierdut 

esențialul: viața, sufletul. 

O planetă întreagă suntem la mâna unui 

virus: nu știm ce vrea, de unde e și unde se va opri. 

Stăm izolați. Până acum păsările stăteau în colivii 

și noi le dădeam de mâncare, le ingrijeam, le dă-

deam, sau nu, un strop de libertate. Acum a venit 

timpul să stăm noi în colivii și păsările să ne pri-

vească uimite. Încarcerați în propriile noastre case, 

în trupurile noastre, ne inghițim cuvintele în necu-

vânt, ne punem stavilă sufletului, ne oprim orice 

gînd, orice dorință. Singura întrebare de pe buzele 

noastre este dacă vom reuși să supraviețuim, să ne 

reluăm viețile din punctul în care le-am lăsat, să 

ieșim, să umblăm, 

să trăim. Nimeni nu 

vede capătul, Dum-

nezeu e Atotștiito-

rul, acum arătându-

ni-se nimicnicia, 

inutilitatea, zădărni-

cia. 

Un război al 

minții, în luptă cu 

Un Nimeni care ne 

stăpânește viața, 

începutul și sfârși-

tul, mintea, trupul, 

sufletul. Izolați, închiși, așteptăm...Ce? Pe cine? 

Până când? 

Trăim într-o lume în care totul a evoluat la 

cote maxime, suntem conduși de tehnologie, de 

minți care au dezvoltat tehnica și au uitat de un 

lucru foarte important: sinele nostru interior. 

Evoluând am involuat, urcând am coborât, 

trăind prea mult, am uitat să trăim prea puțin...ne-

am pierdut valori, principii, suflete. Am devenit 

roboți, luptând acum cu tenebre, cu un inamic ne-

văzut...cu noi înșine. Virusul ăsta scoate din noi 

toate fricile, temerile, ne apropie pe noi de noi înși-

ne...îndepărtându-ne fizic de ceilalți, ne apropie 

mai mult. 

Înainte ieșeam la restaurant și stăteam fie-

care pe telefonul lui...ne plimbam și eram fiecare 

cu gândurile noastre, vorbeam dar nu comunicam 

nimic despre noi... Apoi...cine știe...poate vom în-

văța să învățăm alfabetul, alfabetul iubirii, al iertă-

rii, al vieții.  

Asta e lecția predată de virus în aceste zile, 

de panică, de moarte, de sfârșit... 

Cine știe până când...cât vom rezista și câți. 
E o strategie, un război al nostru cu noi înșine. O 

trezire. O revelație. O lecție a iubirii, a dumnezei-

rii. 

JOCUL 
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       Scoasă din orice context, inovaţia se 

referă la “Noutate, schimbare, modifi-

care” sau, mai precis, “Schimbare făcută 

într-un domeniu, sistem etc. în scopul de 

a-i îmbunătăţi calităţile.” “Inovaţie” este 

acel tip de cuvânt care, după ce a fost 

folosit de atât de multe ori, în situaţii 

nepotrivite, şi-a pierdut esenţa. La fel ca 

şi “Creativitate”, toată lumea este crea-

tivă, nu? Lăsând, totuşi, clişeele şi cono-

taţiile la o parte, inovaţia rămâne, în con-

tinuare, aspectul de care au cea mai mare 

nevoie toate domeniile pentru a avea 

succes sau, pur şi simplu, pentru a supra-

vieţui. 

       Pentru a fi inovativ, în orice dome-

niu ar fi vorba, dar ,mai cu seamă, atunci 

când în procesul dezvoltării este    vorba 

despre copii , este nevoie, mai întâi, de 

imaginație. Aceasta  se defineşte ca 

proces cognitiv complex de elaborare a 

unor imagini şi proiecte noi pe baza com-

binării şi transformării datelor expe-

rienţei anterioare. În procesul de adaptare 

activă, transformativă şi creatoare, imagi-

naţia joacă un rol deosebit de important. 

Prin intermediul ei, câmpul cunoaşterii 

umane se lărgeşte foarte mult, omul fiind 

capabil de performanţa unică de a realiza 

unitatea între trecut, prezent şi viitor. 

Detaşându-se de prezentul imediat, de 

„aici şi acum”, omul îşi organizează şi 

proiectează acţiunile anticipând atât dru-

mul ce va fi parcurs, cât şi rezultatele ce 

vor fi obţinute.         

 Mai apoi, un alt rol important îl joacă 

inspirația care, așa cum spunea și Roco 

M. „Inspiraţia este o stare psihică de ten-

siune puternică, cu o durată mai mică sau 

mai mare, în cursul căreia se conturează, 

în linii mari, viitoarea idee, soluţia 

nouă”(Roco,M., 2001, p. 158). Caracte-

risticile cele mai importante ale inspi-

raţiei sunt spontaneitatea şi vibraţia afec-

tivă, dar cercetările psihologice de mai 

târziu au demonstrat că inspiraţia nu este 

decât o etapă a procesului creaţiei.   

       Talentul în schimb, este definit ca 

”ansamblul dispoziţiilor funcţionale, ere-

ditare şi a sistemelor operaţionale dobân-

dite ce mijlocesc performanţele deosebite 

şi realizările originale în activitate”, în 

dicţionarul de psihologie elaborat de Paul 

Popescu–Neveanu, în 1978 (p.701). Ta-

lentul este descris aşadar ca o treaptă 

superioară de dezvoltare a aptitudinilor şi 

ca o disponibilitate spre creaţie originală.   

În literatura psihopedagogică ro-

mânească, termenul „talent” desemna cu 

precădere, aptitudinile specifice, de tipul 

celor artistice, sportive, de organizare şi 

conducere, dar şi a celor academice: ta-

lentul pentru matematică, istorie, limbi 

străine etc. Sunt în creştere de circulaţie 

termeni preferaţi în literatura străină con-

temporană de valoare, termenii de tip soft 

ca: „aptitudini/ abilităţi înalte”, 

„excelenţă aptitudinală”, „expresie/ ma-

nifestare aptitudinală excepţională” etc.

(Creţu, C., 1997).  

 Limba română oferă o multitudine de 

termeni prin care desemnează talentul 

sau excepţionalitatea aptitudinală la dife-

rite vârste: „capabil de performanţe”, 

„precoce”, „supranormal”, „copil mi-

nune”, „dotare aptitudinală înaltă”. 

Aceşti termeni, deşi cu sensuri relativ 

diferite, sunt folosiţi ca sinonimi nu nu-

mai în vorbirea curentă, ci şi în literatura 

psihopedagogică începând din 1929 în 

lucrări ale psihologilor L. Rusu şi F. 

Ştefănescu Goangă şi până în prezent. 

Conceptul „talent” este favorit totuşi în 

acest portofoliu terminologic.   

În general, s-a constatat că talentul presu-

pune interacţiunea a trei categorii de 

trăsături umane: inteligenţă generală su-

pramedie, înalt nivel al angajării în sar-

cină şi nivel înalt al creativităţii care 

funcţionează într-un sistem al in-

fluenţelor corelate dintre lumea internă a 

individului şi mediul său înconjurător, în 

cadrul căruia distingem multiple medii 

culturale de influenţă şi evaluare 

(familia, şcoala şi grupul de prieteni – 

pentru copii şi tineri; familia, mediul 

profesional – pentru adulţi).  

    Creativitatea implică cele spuse mai 

sus, adica imaginația, inspirația și talen-

tul și sunt un apanaj al tuturor oamenilor, 

chiar dacă în grade diferite. 

Pentru a dezvolta creativitatea elevilor, 

cei mai mulți profesori folosesc o serie 

de metode inovatoare în demersul di-

dactic, luându-i parteneri și pe părinții 

copiilor, având astfel șanse mai mari de a 

pune în valoare capacitățile copiilor dez-

voltate în anumite domenii, acolo unde 

talentul lor este foarte bun, dar și în a 

scoate în evidență faptul că își pot găsi 

calea de a deveni ”prieteni” cu domeniile 

dificile, sau aparent dificile. 

Folosirea metodelor interactive, ca me-

tode inovatoare pentru stimularea creati-

vităţii ca: brainstormingul, ciorchinele, 

cubul, explozia steara, R.A.I,  jocul di-

dactic ş.a. , în rezolvarea situațiilor șco-

lare, au demonstrat că dau un randament 

real la elevii mici, dat fiind caracterul lor 

ludic, dar si al dezvoltării emoționale a 

acestora. Având în vedere că inovativita-

tea metodelor nu este specifică doar pen-

tru cei care lucrează cu copiii mai mici, 

acestea se adapteză vârstelor și, mai cu 

seamă, intereselor manifestate de educa-

bili. Vă doresc să manifestați curiozitate 

și interes pentru a recunoaște talentele și 

a dezvolta creativitate pentru domenii 

diverse ! ” Fitilul posibilului este aprins 

de imaginatie”, spunea Charles Dikens 

 

 

Prof. Inv. Primar Aneta Călmuc 
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Iată-ne cu toții, profesori, elevi, părinți, aliniați la startul 

unei curse cu totul inedită, o cursă în care Platforma, sufrage-

ria și terenul din fața casei, vor deveni brusc sală de curs, can-

celarie, sală de sport sau stadion. 

      O competiție în care nu trebuie să învingem vreun adver-

sar, ci să redescoperim propriile valori și să le adaptăm la noile 

condiții, să știm ce anume contează cel mai 

mult pentru noi, care ne sunt prioritățile. 

      La linia de start fiecare va trebui să își 

așeze toate alegerile la cel mai înalt și pu-

ternic nivel al adevărurilor personale, pen-

tru a avea  tăria de a ajunge la linia de sosi-

re. 

      Nimeni nu cunoaște terenul și condiții-

le, se cunosc doar cerințele, diferența fa-

când-o conținutul, care ne va forța să ieșim din zona de con-

fort. 

     Dragi copii, pe parcursul cursei, nu veți mai avea profesorul 

lângă voi, fizic, veți avea doar întâlnirile pe Meet. 

     Veți fi într-o competiție cu voi înșivă. O competitivi-

tate constructivă care, cu siguranță, va duce la autodepășire, 

cea mai sigură variantă în care nu aveți cum să pierdeți. 

      Știm că țelurile se ating numai prin efort, căutați o strategie 

de lucru, ascultați cu atenție, exersați și puneți în practică. 

      Poate că la sfârșitul acestui maraton, vom reveni nu schim-

bați, ci vom aprecia la justa lor valoare 

lucrurile mărunte și oamenii de lângă noi. 

      Încercați să vă faceți revenirea la nor-

mal mai blândă, prin legătura permanentă 

cu profesorii, părinții, colegii, prietenii. 

      Maratonul este o probă sportivă de 

alergare, care se desfășoară pe o distanță 

de 42,195 km, maratonul nostru online se 

desfășoară atâta timp cât ne impune aceas-

tă pandemia, o competiție la care se articipă cu legitimație pe 

care scrie doar  L.P.S. 

              Nu-mi rămâne decât să vă spun : 

Hai L.P.S. !  

 Maraton online 
Prof. Marlena Chițu 
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Coleție de softuri și aplicații digitale utilă 
pentru educația online  

ASQ.ro - Platformă educațională gratuită pentru elevi, profesori și 
părinți 

O soluție educațională în continuă dezvoltare Adecvată pentru 
toate disciplinele de învățământ și toți anii de studio 

O revoluție în modul de a învăța, dar și o metodă didactică alter-
nativă, adaptată la sistemul de învățământ existent 

TELESKOP.ro – O aplicație gratuită, creată de un profesor pentru 
cadrele didactice. 

Teleskop se adresează profesorului modern si oferă o colecție de 
unelte educaționale  

GOOGLE EARTH (www. earth.google.com)– o aplicație accesibilă 
de oriunde si de pe orice dispozitiv conectat la internet, dar care poate 
fi folosită și offline daca este descărcată 

Cu ajutorul lui explorați întreaga lume de sus cu ajutorul imagi-
nilor din satelit, al hărților 3D de teren de pe întregul glob sau al clă-
dirilor 3D din sute de orașe. 

MUZEULDELASAT.ro - Platforma Muzee de la sat a apărut la 
inițiativa unor tineri din Botoșani și Iași, al căror proiect a câștigat, 
prin concurs, co-finanțare din partea Administrației Fondului Cultural 
Național (AFCN).  

Prin intermediul acestuia, 29 de muzee din zona rurală a regiunii 
Moldova beneficiază de o îmbunătățire a imaginii lor în mediul onli-
ne. 

DUOLINGO (https://ro.duolingo.com) - Metoda #1 din lume de 

învățare a unei limbi străine 

Prin combinarea celor mai bune aspecte ale inteligenței artificia-

le și a cercetărilor lingvistice, lecțiile sunt create pentru a te ajuta să 

înveți la nivelul și ritmul adecvat. 

GEOGEBRA.ORG- GeoGebra este un software de matematică dina-
mic pentru toate nivelurile de educație, care reunește geometrie, alge-
bră, foi de calcul, grafice, statistici și calcul complexe într-un singur 
motor.  

În plus, GeoGebra oferă o platformă online cu peste 1 milion de 
resurse gratuite pentru clasă create de comunitatea noastră multilin-
gvă. Aceste resurse pot fi partajate cu ușurință prin platforma noastră 
de colaborare GeoGebra Classroom, unde progresul elevilor poate fi 
monitorizat în timp real 

GEOGRA.ro – un site foarte util pentru învățarea geografiei Româ-
niei și nu numai cu secțiune de jocuri interactive, aplicații, teste și 
resurse pentru pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat 

HISTORYLAPSE.org - History Lapse este o platformă educațională 

pentru elevi la gimnaziu sau liceu. 

CIMEC.ro (http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html) 

- Lista muzeelor cu tur virtual și imagini panoramice și lista muzeelor 

cu bunuri culturale mobile digitalizate 3D 

KIDIBOT.ro este cel mai tare dintre toate jocurile, pentru că 

te distrezi, înveți și îți petreci mai mult timp cu colegii din 

clasa ta! Părinții și profesorii tăi vor fi extrem de fericiți să te 

vadă jucându-te pe KIDIBOT! 

https://ro.duolingo.com
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html
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FII  OM 

    (clasa a III-a/ prof. înv. primar,  

Luca Veronica) 

DESEORI  AȘ  VREA SĂ SEMĂN 

CU UN ARLECHIN,  

SĂ SCOT FEȚE ZÂMBITOARE 

DIN AL MEU JOBEN. 

 

 SĂ NU ȘTIU CE E TRISTEȚEA, 

LIBER SĂ GÂNDESC. 

 ȘI TOT LIBER, DE SE POATE 

 PRETUTINDENI SĂ VORBESC. 

 

NU CATALOGA STRĂINE  

OMUL CE NU – ARE RĂSPUNS, 

LA TOT CE SE – NTÂMPLĂ – N  LUME, 

TU NU RĂMÂNE PASIV! 

 

          NU TE – NCHIDE, NU TE – NTOARCE 

CA SOARELE LA MIAZĂNOAPTE, 

FII SINCER ȘI TOLEREAZĂ 

OMUL CARE TE SFIDEAZĂ! 

 Elevul își desfășoară 

activitatea și se manifestă 

într-un context social, un-

de își însușește  valori, 

clișee comportamentale, 

își formează convingeri 

prin imitație sau preluare 

conștientă. El se identifică 

cu grupul în care se integrează, preluând normele, valori-

le și scopurile acestuia, care îi mijlocesc  relațiile cu cei-

lalți în cadrul activității comune. Prestațiile fiecăruia se 

desfășoară în fața grupului, trezind reacții de aprobare 

sau critice, prețuirea sau sancționarea din partea colegi-

lor, ceea ce joacă un rol deosebit de important în selecta-

rea propriilor tipare de comportament și în formarea ima-

ginii de sine. Grupul asigură sistemul de referință pentru 

membrii săi. Tocmai de aceea, cunoașterea construcției 

sociale a clasei de elevi, a interacțiunilor ce se stabilesc 

între membrii unui astfel de grup social este esențială în 

asigurarea reușitei activității didactice. 

 În clasa a III-a, fiind o clasă cu un număr mic de elevi, 

nu există tendința de subdiviziune, de separare. Acest 

lucru poate se datorează și faptului că în activitățile de 

învățare care presupun cooperare și lucru în echipă, s-a 

reușit eliminarea segregării colectivului. Se poate obser-

va la acest grup o oarecare omogenitate a sa, manifesta-

tă prin capacitățile intelectuale și aspirațiile suficient de 

asemănătoare, prin relații de simpatie, de atracție și nu 

de respingere. 

 Relațiile ce s-au stabilit între 

membrii acestui colectiv de 

elevi arată un grad mare de 

coeziune, manifestat deseori 

prin interesul crescut față de 

starea celorlalți membri în situ-

ații diferite, precum și atitudini-

le luate în diverse ocazii. Foar-

te important este și rolul învățătorului prin atitudinea lui, 

deschisă față de elevi, să fie perceput de aceștia drept 

colaborator care să dovedească înțelegere, entuziasm și 

prietenie, ceea ce va determina consolidarea coeziunii 

grupului. 

 În cadrul acestui grup de elevi sunt evidențiate relațiile 

de colegialitate și prietenie. Degajarea cu care lucrează 

determină la majoritatea conformism, acceptare și favori-

zează o atmosferă destinsă de lucru între membri. Înde-

plinirea unor sarcini sau activități comune determină între 

elevi o serie de relații funcționale de interdependență în 

vederea atingerii obiectivului propus. Evident că viața în 

grup comportă și aspecte ,,conflictuale,,, dar acestea au 

rezolvare imediată. 

 În activitățile extracurriculare dau dovadă de autono-
mie, independență în raport cu alte grupuri cu care am 
desfășurat activitățile. Atât în clasă cât și în afara ei în 
cea mai mare măsură elevii respectă normele de grup.    

prof. înv. primar,  

Luca Veronica 
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  Deși ne raportăm cu toții la elemente de 

cuantificare a greutății sau lungimii, nu ne mai 

punem problema modului în care aceste moda-

lități de măsură au ajuns să fie instituite și le 

luăm ca atare, considerându-le un adevăr de 

sine stătător. 

     Nu la fel însă au stat lucrurile în trecut, mo-

dalitățile de a măsura greutatea şi lungimea, 

fiind nenumărate în antichitate, după cum ex-

plică Andrew Robinson, în cartea sa, “Măsura 

lucrurilor”, și nu puține au fost controversele 

legate de unitatea de măsură. 

     Prezentăm în continuare câteva din reperele 

istorice legate de măsuri și măsurători, așa cum 

au fost ele consemnate de autor. 

 

Măsura din Egipt 
     Măsura de lungime de un cot din Egipt este 

împărţită în unităţi (de lăţimea unui deget) care 

sunt formate din subunităţi ce variază între o 

jumătate şi o şaisprezecime dintr-o unitate. Co-

tul regal, echivalentul a şapte palme (măsurate 

fără degetul mare opozabil) sau 28 de astfel de 

unităţi, avea aproximativ 52,3 centimetri, dar în 

Egipt se foloseau şi alte tipuri de cot, mai lungi 

sau mai scurte. În Babilon, 

Israel, Grecia şi Roma se folosea cotul de di-

verse mărimi, variind între mai puţin de 46 de 

centimetri si până la 56 de centimetri. 

 

Greutăţile din Valea Indusului 

  Greutăţile cubice, făcute din cremene strati-

ficat, din Valea Indusului, făceau parte dintr-un 

sistem utilizat în toată lumea antică. Primele 

şase greutăţi erau în directă pro-porţionalitate 

1:2:4:8: 26 : 32, dintre care cea mai folosită era 

cea de-a şaisprezecea, cântărind aproximativ 

13,7 grame. Greutăţile mai mari fac parte dintr-

un alt sistem de zecimale. Surprinzător, siste-

mul de greutăţi din Valea Indusului continuă să 

fie folosit în pieţele tradiţionale din Pakistan şi 

India de mai bine de 4.000 de ani. 

 

Dis-

cul 

ce-

rului din Nebra 

   Discul cerului din Nebra, Germania, da-

tând din Epoca de Bronz, 1.6000 Î.Hr., este 

considerat ca fiind primul ceas astronomic. Fă-

cut din bronz, discul este încrustat cu un disc 

auriu solar, cu lună şi stele. Acurateţea cu care 

măsoară calendarul solar şi lunar este compara-

bilă cu aceea a instrumentelor similare folosite 

în Babilon în secolul al VII-lea Î.Hr. Discul a 

fost găsit de vânătorii de comori în 1999, îm-

preună cu alte obiecte din bronz, printre care 

săbii, deşi există unele îndoieli privind autenti-

citatea sa. 

 

Măsura lucrurilor – De la modalităţi antice de măsurare, la standardul universal 

Prof. Lixandru Cristian 
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  În deșert altele sunt raportările 

     Nomazii din Sahara, “pentru care distanţa 
exactă dintre două oaze putea fi o chestiune de 
viaţă şi de moarte”, au dezvoltat o întreagă serie 
de termeni pentru a exprima în diverse moduri 
distanţele lungi, notează istoricul economic Wi-
told Kula în “Measures and Men”: “Astfel, ei 
apreciază distanţele în funcţie de aruncarea unui 
băţ sau a unei săgeţi ori de auzirea unei voci, dar 
şi în funcţie de spaţiul străbătut de privire, când 
privitorul se află fie la nivelul solului, fie pe spa-
tele unei cămile; în funcţie de distanţele străbătute 
pe jos de la răsăritul până la apusul soarelui sau 
din zori, de dimineaţă ori începând de la prânz; 
sau în funcţie de distanţa străbătută pe jos fără a 
duce vreo greutate, dar şi ducând o greutate, sin-
gur sau pe un măgar ori bou încărcat; sau în 
funcţie de felul terenului străbătut, accidentat sau 
nu.” 
 

Piramidele din Egipt 

     Piramidele din Egipt fac parte dintre numeroa-
sele construcţii uluitoare ale lumii premoderne, 
care ne amintesc de utilitatea vechilor unităţi de 
măsură. Uniformizarea sistemului de măsuri a 
devenit o necesitate în lumea modernă numai da-
torită internaţionalizării ştiinţei şi a comerţului. 
Este evident că sistemul de unităţi de măsură nes-
tandardizat şi neunificat care a funcţionat în toată 
istoria umanităţii a condus la nesfârşite confuzii, 
certuri şi înşelăciuni. 

 
Cum era făcută măsurătoarea? 

     Nu e de mirare că Agora (piaţa publică) din 
Atena antică, aşa cum este reprezentată în piesele 
lui Aristofan, răsuna de disputele zgomotoase ge-
nerate de greutăţi şi măsuri. „Uniformizarea siste-
mului de măsurători îi nemulţumeşte doar pe acei 
avocaţi care nu vor ca numărul de procese să sca-
dă şi pe acei comercianţi care se tem că le va scă-
dea profitul odată ce tranzacţiile comerciale ar 
deveni uşoare şi simple… O lege bună ar trebui 
să fie bună pentru toţi oamenii, aşâ cum o pro-
poziţie adevărată [în geometrie] este adevărată 

pentru toţi oamenii”, scria filosoful francez ilumi-
nist, marchizul de Condorcet, care era pentru in-
troducerea sistemului metric în 1793. 
Noi, oamenii moderni, nu putem să nu ne între-
băm cum au reuşit strămoşii noştri să se descurce.  
   
   Cum de au putut să se folosească de unităţi 
precum inch-ul, piciorul, cotul, braţul, care erau 
dependente de măsurile variabile ale corpului 
uman, ca să nu mai vorbim de unităţile volumetri-
ce – sfertul de pintă, galonul, baniţa -care variau 
în funcţie de tipul de produs măsurat şi de ţara în 
care era făcută măsurătoarea? 
 

„Preţul corect” 

    În Europa, de exemplu, până în secolul al 
XVIII-lea, era o practică obişnuită în rândul bru-
tarilor ca în perioadele de recoltă slabă să păstreze 
preţul pâinii neschimbat, dar să micşoreze cantita-
tea. Acest lucru evita o reală problemă a lipsei 
banilor mărunţi, care ar fi apărut în urma unei 
mici măriri a preţului. Şi păstra de asemenea 
„preţul corect” pentru un produs, aşa cum cerea 
Sfântul Toma d’Aquino. 
Micşorarea cantităţii de pâine era un lucru pe care 
oamenii îl acceptau, atâta vreme cât nu era prea 
mare, caz în care mulţimea s-ar fi revoltat. 
(Sintagma „duzina dracului”, adică 13, provine 
probabil tot dintr-o soluţie pentru problema mări-
mii variabile a pâinii; brutarul putea oferi gratis o 
a treisprezecea pâine la altele douăsprezece cum-
părate.) Ceea ce astăzi ne apare drept o practică 
necinstită sau ilegală era ceva admis de către au-
torităţi şi de public. 
 

„Măsura nu este o convenţie, ci o valoare” 

     Luând un alt exemplu, măsurătorile de teren 
— din Evul Mediu până la introducerea sistemu-
lui metric în secolul al XIX-lea — nu erau expri-
mate neapărat în unităţile locale ale ariei: acri, 
prăjini, măsurători cu echerul de arpentor. În 
schimb, terenul arabil putea fi măsurat cu totul 
altfel, în două moduri: prin timpul în care era arat 
sau prin cantitatea de seminţe folosită pentru în-
tregul teren. 
Atât pentru ţăran, cât şi pentru proprietar, aceste 
cifre erau mai folositoare şi mai reprezentative 
decât aria geometrică. Astfel, înainte de introdu-
cerea sistemului metric, scrie Kula, „Măsura nu 
este o convenţie, ci o valoare”. 
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Deschidem seria unor articole  în care generațiile trecute, 

prezente și viitoare vor dialoga prin intermediul unui set de 

întrebări și răspunsuri în interiorul revistei noastre.  

În acest număr elevii au cuvântul și își prezintă întrebările 

și temele lor de interes, urmând ca în următoarele numere ale 

revistei nostre adulții ofere  răspunsuri adolescenților.... 

*Cât de greu este să fii părinte? 

*De ce munciți peste program? 

*De ce ați vrut să fiți părinți? 

*Cum ați învățat să aveți răbdare? 

*Care a fost cea mai frumoasă amintire din perioada liceului? 

*Ați avut și perioade de rebeliune în adolescență? 

*Ați avut mulți prieteni în școală? 

*Cum v-ați descurcat fără telefon? 

*Cum vă petreceați Crăciunul? Dar Paștele? 

*Ce jocuri jucați?  

*Cum vă petreceați timpul atunci când 

trebuia să stați în casă? 

*Cum se învăța la școală? 

*Cum erau temele? 

*Cât de greu se obținea un telefon?  

*Cum arăta tehnologia avansată în 

acea perioadă? 

*Cum se ajungea la școală dacă era 

departe de casă? 

*Cum erau jocurile fără tehnologie? 

*Ce canale TV urmăreați la televizor? 

*Cum este să fii adult? 

*Este greu să muncești? 

*Ce sporturi erau populare atunci? 

*De ce fumează oamenii? Dar de ce 

aleg să se drogheze? 

*Cum era sistemul de învățământ în clasele primare? Dar 

gimnaziale și liceale? 

*De ce adulții obișnuiesc să critice copiii fără să-i cunoască? 

*Se făcea mai mult sport atunci decât acum? De ce? 

*Exista violență în școli? 

*V-a plăcut școala? De ce? 

*De ce nu aveți răbdare cu cei mici? 

*De ce nu oferiți mai multă libertate copiilor? 

*Cum a fost copilăria voastră? 

*Cum este să conduci o mașină? 

*Cum este să fii părinte? 

*Cum este să ai un serviciu? 

*Cum este să fii profesor? Cât de greu este și ce beneficii 

poate avea meseria de profesor? 

*Cum este să fii adult? Care sunt defectele unui adult? 

*Cum este să faci o facultate? 

*Cum era mâncarea atunci? Ce se servea la masă? 

*Cu ce vă îmbrăcați? Cum era moda? 

Cum v-ați cunoscut iubitul/iubita/soțul/soția? 

Ce jucării aveați? Cum și cu ce vă jucați atunci? 

Ce desene animate urmăreați la TV? 

Ce făceați când vă plictiseați? 

Cum era la școală? 

Cum vă distrați în acele vremuri? 

Cât de diferit era sistemul de învățământ atunci? 

Cum era în comunism? Era mai bun comunismul față de 

actualul sistem? 

Ce pot face să am succes la școală? 

Cât de greu se făceau banii? 

Cum era mediul infracțional atunci? 

Cât de devreme începeau copiii munca? 

Era mai grea școala atunci față de acum? 

Erau mai multe materii? 

Cât de mari erau emoțiile copiilor de atunci în fața exame-

nelor de capacitate, de bac și la fa-

cultate? 

Vă plăcea să mergeți la școală? 

Ce înseamnă dragostea? 

Vă căsătoreați din dragoste? 

Ce înseamnă cu adevărat să te matu-

rizezi? 

Ce este ”un om puternic”? 

Cum erau profesorii voștri? Mai 

severi? Mai înțelegători? Mai indul-

genți? 

Ce beneficii avem dacă terminăm o 

facultate? Cum și cu ce ne ajută? 

De ce suntem judecați ”că suntem o 

generație distrusă”? 

Ați avut animale de companie? Ce animale și cum vă des-

curcați cu ele? 

Ce este religia? Cum vă raportați la Dumnezeu atunci, dar 

acum? 

Unde ați găsit primul job și unde a fost el? 

Care este cel mai mare regret al vostru? 

Ce ați schimba dacă ați putea să dați timpul înapoi? 

Ce îți lipsește cel mai mult din copilăria ta? 

Ce îți place cel mai mult la tine? Dar ce îți displace? 

Ce nu poți înțelege la generația mea? 

Ce protecție sexuală se folosea atunci? 

De ce v-ați făcut profesor? 

Ce făceați atunci când nu aveați niciun job? Cum vă des-

curcați? 

Cum erau vacanțele voastre? Cum petreceați timpul în va-

canțe? 

Cum vă deplasați pe distanțe mari? 

Ce făceați când nu aveați curent? 

Care sunt problemele educației? 

Pagina  8 



 

 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NR. 4, GALAȚI,  DECEMBRIE 2020 

tel: 0236498083 

Email: liceulsportivgl@yahoo.com 

 ADOLESCENTULUI 

O perioadă foarte grea 

în viața unui copil este adoles-

cența, acel moment când apar 

tot felul de schimbări, atât în 

plan fizic cât și psihic. În 

această perioadă, apar tot felul 

de tentații și provocări care îl 

pot duce pe tânărul adolescent 

pe căi greșite, apar anturajele 

care pot fi benefice dar, mai 

ales pot atrage si aspecte ne-

gative în viața adolescentului, 

deși nici un adolescent nu ar 

recunoaște că anturajul pe care 

îl are e negativ pentru el.  

Foarte mulți copii se 

apucă de lucruri nefavorabile 

dezvoltării lui: fumatul, consu-

mul de băuturi alcoolice și de 

etnobotanice, din cauza antura-

jelor negative. Adolescența e o 

perioadă la fel de grea și din 

cauza neînțelegerilor și a 

divergențelor de opinii cu 

părinții. Ele apar, de cele 

mai multe ori, în opinia 

mea, pentru că părinții ne 

tratează pe noi, adoles-

cenții, ca pe niște copii, 

dar în același timp se 

așteptă să ne comportăm 

ca niște adulți responsabi-

li neținând cont că, noi, în 

această perioadă, avem 

nevoie de mai multă încredere 

și libertate de acțiune.  

Mulți dintre noi, în pe-

rioada asta, ne putem lovi și de 

controversata depresie. De ce 

zic contoversată? Pentru că, 

pentru peste 75% din adulți, 

cred că asta e o boală imagi-

nară, inventată de copii pentru 

că vor mai multă atenție. În opi-

nia mea, ei nu înțeleg că depre-

sia nu este o alegere 

și nici un mod de a 

atrage atenția, ci o tulburare 

mentală care apare atunci cand 

te aștepti mai puțin. Ea apare 

din cauza acumulării de senti-

mentele, gânduri și probleme 

pe care adulții nu le pot per-

cepe la intensitatea, importanța 

și gravitatea la care le per-

cepem noi și dereglările noastre 

hormonale. Depresia poate lua 

diferite forme de la copil la co-

pil. La unii se manifestă prin 

închiderea în ei înșiși și intro-

versie, la alții prin dezvoltarea și 

exacerbarea viciilor, dar, în ge-

neral, se manifestă prin exage-

rarea aspectelor negative din 

orice problemă apărută în viața 

tânărului adolescent.  

Depresia, pe cât de 

inofesivă și inexplicabilă pare în 

ochii unui adult, pe atât de peri-

culoasă și importantă poate fi în 

ochii adolescentului. Noi intrăm 

foarte ușor în depresie, dar de 

ieșit doar timpul și tratamentul 

de specialitate ne poate ajuta. 

Fiecare găsește calea lui de a 

ieși. De cele mai multe ori, dacă 

nu ai o persoană care să fie cu 

tine și să te susțină, nu prea se 

poate scăpa de ea. De multe ori 

nici nu iți dai seama că acea 

persoană te-a ajutat. Și eu am 

fost în depresie, ca majoritatea 

adolescenților, dar am reușit să 

scap de ea cu ajutorul unei 

prietene . Totul constă în ajuto-

rul primit.  

În afară de depresie, un 

lucru care își face simțită 

prezența în viața unui adoles-

cent, este iubirea! La vârsta as-

ta, iubirea își pune accentul în 

viața noastră și ne poate schim-

ba radical, ca persoane. Ne 

poate face o persoana mai 

bună sau ,chiar din 

contră, una mai rea. Din 

cauza dezamăgirilor se 

poate dezvolta o ură față 

de iubire care va dis-

părea când va apărea 

persoana potrivită. Iar în 

partea opusă, iubirea te 

poate face și o persoană 

mai bună care zâmbește 

mai mult, care râde mai 

mult. 

Așa înțeleg eu adoles-

cența. O perioadă care poate fi 

superbă dar și groaznică, totul 

depinde de tine ca și om. Așa 

cred eu, dar nu mă ascultați pe 

mine, eu nu sunt decât un sim-

plu adolescent... Dar sunt sigur 

că toți adolescenții v-ar 

răspunde la fel, nu cu aceleași 

cuvinte, dar cu același mesaj.  

Adolescența 
și efectele ei 

The Shiny Owl 
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Biblioteca este un izvor de 

valori fundamentale, un ’’focar’’de cul-
turǎ, informare şi recreere.  

Astăzi, tot mai des apare în 
vocabularul nostru sintagma bibliotecǎ 
virtualǎ, care deşi conţine termenul 
tradiţional „bibliotecă” nu poate fi deli-
mitat în spaţiu şi timp, însă ne oferă 
accesul la o gamă variată de documente 
care răspund scopului nostru de căutare: 
informativ, educativ, creativ. 

Primii paşi către o bibliotecă 
virtualǎ au fost făcuţi de utilizatorii de 
calculatoare înainte de apariţia internetu-
lui care şi-au stocat electronic diverse 
documente. Folosind calculatoarele, bi-
bliotecile şi-au format în paralel o biblio-
tecǎ virtualǎ în care au transferat în for-
mat electronic ediţiile rare sau deterio-
rate, protejându-le de distrugere.  

Biblioteca virtualǎ nu se limi-
tează însǎ, numai la documente care pot 
fi reprezentate sau distribuite în format 
tipărit, ci şi la documente audio-vizuale 
sau multimedia organizate în colecţii.  

Biblioteca virtuală a  devenit  
pentru cadrul didactic un colac de sal-
vare, căci acesta încearcă să-i motiveze 

pe elevi să încerce o altă sursă de infor-
mare, să se documenteze într-un timp 
relativ scurt cu o serie de informaţii din 
surse diferite, pe care le poate accesa şi 
chiar compara între ele. 

Biblioteca virtuală contribuie 
nemijlocit la înnoirea resurselor didac-
tice, deoarece biblioteca permite atât 
căutări liniare, cât şi neliniare datorită 
hiperlegăturilor. În acelaşi timp poţi aca-
para o multitudine de informaţii cu pri-
vire la biografii, bibliografii, sumar, re-
zumate ale operelor. 

Sarcina bibliotecii moderne 
rămâne aceeaşi – promovarea rezultate-
lor creativităţii intelectuale, asigurarea 
accesibilităţii acestora, atât 
în format tradiţional, cât şi în 
format virtual şi dezvoltarea 
multilaterală a utilizatorilor. 
Corelaţia dintre îmbunătăţi-
rea societăţii, şi informa-
tizarea societăţii constă în 
faptul, că îmbunătăţirea so-
cietăţii constituie scopul 
schimbărilor sociale, iar 
informatizarea, computeri-
zarea, internetizarea consti-
tuie mijloacele de realizare a 
acestui scop.  

Biblioteca virtuală permite di-
namizarea textului scris pe hârtie şi utili-
zarea acestuia la diferite ore, conco-
mitent textul scris în format electronic 
poate lua diverse forme, adică poate fi 
reeditat în dependenţă de nevoile şi 
necesităţile elevilor sau în raport cu 
conţinuturile studiate, astfel încât o sin-
gură sursă de informare poate deveni 
benefică în mai multe situaţii. 

  Biblioteca virtuală  furnizează infor-
maţii din orice domeniu, în orice loc şi la 
orice oră, cum s-ar spune, e accesibilă 
oriunde şi oricând.  

Tehnologia avansează cu o 
viteza covârşitoare, motiv pentru 
care alegem cartea electronică o 
alternativă viabilă pentru secolul 
în care ne aflăm, în special în actu-
alul cotext social al pandemiei. 

O astfel de carte nu ocupă un 
spaţiu propriu-zis de depozitare. În 
plus, vom avea posibilitatea să 
lecturăm nu una sau două cărţi, ci 

un număr nelimitat, în cazul în care 
beneficiem de o conexiune de internet 
stabil; preţul este un alt factor important 
în dezvoltarea tot mai rapidă a e-book-
urilor. Acestea se găsesc în momentul de 
faţă la un preţ mult mai redus faţă de 
cărţile tradiţionale.  

Faptul că multe dintre librăriile 
online aleg să ofere unele cărţi electro-
nice în mod gratuit promovează şi mai 
mult această tendinţă printre pasionaţii 
de lectură.  Din alte surse aflăm că 
„Eforturile financiare şi munca investită 
la crearea unor astfel de biblioteci sunt 
răsplătite printr-o serie de avantaje ca de 

exemplu: 

Accesul utilizatorului la o mare can-

titate de documente dintr-un singur loc 
de lucru, fără deplasare fizică. Locul de 
lucru trebuie, desigur, să fie dotat cu un 
aparat special, ca de exemplu un calcula-
tor sau un e-book reader; 

Accesul la bibliotecă al unui număr 
sporit de utilizatori (de exemplu utiliza-
tori de pe tot globul, cu ajutorul Interne-
tului); 

Accesul simultan al mai multor utili-
zatori la acelaşi document; Protejarea 
originalelor faţă de tratarea neglijentă 
sau răuvoitoare; 

Posibilitate relativ simplă de creare a 
unei copii electronice de siguranţă 
(backup) a întregii biblioteci;  

Posibilitatea de a muta copia de si-
guranţă pe un cu totul alt server în altă 
clădire, în altă localitate, pentru a ex-
clude pierderea datelor în cazul unui 
eveniment de forţă majoră (incendiu, 
inundaţie, cutremur, act de terorism etc.  

Simplificarea (automatizarea) înca-
sării taxei de utilizare”.  

Biblioteca virtuală nu este o 
bibliotecă care ne departează de cea tra-
diţională, din contra, este acel supliment 
al bibliotecii clasice, care vine întru com-
pletarea şi protejarea cărţilor tipărite. 

Biblioteca virtuală, resursă didactică indispensabilă în 
actualul context social al pandemiei 

Bibliotecar-Mihaela Mereuță 

Pagina 10 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator
https://ro.wikipedia.org/wiki/E-book
https://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Server


 

 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NR. 4, GALAȚI,  DECEMBRIE 2020 

tel: 0236498083 

Email: liceulsportivgl@yahoo.com 

    Actuala situație pandemică a adus cu sine dificultăți majore pentru elevi în a asimila cunostințe și a 

forma abilități și deprinderi necesare formării profilului absolventului de învățământ primar sau gimnazial.  

          Pentru a veni în ajutorul elevilor de astăzi și a adul-

tului de mâine, am derulat, în colaborare cu Liceul Teore-

tic ’’Mircea Eliade’’, în perioada august – septembrie 

2020, cu sprijinul  Fundației Comunitare, Galați, proiectul 

„Științescu de Acasă”, finanțat prin Fondul Științescu. 

    Activitățile propuse prin intermediul acestui pro-

iect au avut ca scop stimularea interesului elevilor pentru 

științele exacte, prin participarea la ateliere de comunica-

re și învățare, mentorate de cadre didactice de specialita-

te, atât în aer liber cât și acasă, având la dispoziție atât kit-uri educaționale cât și documentația și suportul 

didactic în format electronic. În acest fel, elevii vor învăța să învețe singuri orientați de profesori.   

Elevii au creat filmulețe scurte în care au prezentat modul de lucru și rezultatul final. Filmele au 

fost postate pe pagina de Facebook a proiectului cu rolul de a orienta și sprijini alți tineri.  

Am observat că elevii participanți la acest proiect au fost mult mai interesați la orele de fizică sau 

științe, au învățat să utilizeze aparate de măsură, să recunoascǎ şi sǎ punǎ în evidențǎ fenomene fizice sau 

chimice, s-au apropiat mai mult de școală. Au dobândit deprinderi și abilități necesare dezvoltării lor, au 

capacitatea de a ști să învețe, sunt mai responsabili în învățare și și-au stimula gândirea creativă. 

Proiectul ’’Științescu de 

acasă’’ a fost de un real succes într-o 

perioadă de pierderi în învățare în urma 

închiderii şcolilor şi a întreruperii studi-

ilor în primăvara anului 2020. 

 

#fundațiacomunitară, 

#științescu, #Damen, #educațiesteam, 

#aînvățasăînveți, #Criomec 

 

 

Științescu de acasă  

educație STEAM 
Prof. Gina Toader 

Informatician, Valeriu Apostol 
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ION LUCA CARAGIALE 

 A fost acuzat că ar 

fi plagiat „Năpasta”. Dez-

amăgit de ţara sa, a vrut 

să se mute în provincie, 

dar, ulterior, a luat decizia 

de a-și duce restul zilelor 

la Berlin, unde s-a exilat 

de bunăvoie. A mai scris 

totuși despre români și despre caracteristicile tragi-

comice ale ţării sale. L-a dat în judecată pe cel care-

l acuzase de plagiat (câștigând procesul), iar avocat 

i-a fost nimeni altul decât Barbu Ștefănescu Dela-

vrancea. 

I. L. Caragiale era un om extrem de superstiţios 

şi un părinte exagerat de grijuliu, care nu-şi lăsa 

copiii să circule singuri prin oraş, nici măcar după 

ce aceştia ajunseseră la vârsta adolescenţei, de tea-

ma unor posibile accidente. 

ION CREANGĂ  

A fost  rǎspopit fiindcǎ și-

a tuns barba, a mers la tea-

tru și a tras cu pușca ȋn 

curtea bisericii, ȋnsa nu a 

facut toate astea cu intenția de 

a-și pierde slujba. 

La început, numele său 

era Ion Ștefănescu, dar ulte-

rior și-a schimbat numele în Creangă, după numele 

mamei.   

A mai avut încă șapte frați și surori: Zahei, Ma-

ria, Ecaterina, Ileana, Teodor, Vasile și Petre. Ulti-

mii trei au murit în copilărie, iar Zahei, Maria și 

Ileana în 1919.  

Se zvonește că Ion Creangă a avut un copil din 

flori cu o călugăriță, maica Evghenia Costache. Din 

idila lor s-ar fi născut Valeriu, un băiat care a trăit 

doar 15 ani.  

Socrul său a încercat să-l sugrume, deoarece 

Creangă l-a acuzat că îl înșelase la zestre. 

Este autorul unuia dintre primele abecedare, ca-

re a apărut în anul 1867, a fost intitulat „Metodă 

nouă de scriere și citire” și a fost apreciat în acele 

vremuri în Moldova.  

 În 1859, s-a căsătorit cu Ileana Grigoriu, fiica 

în vârstă de 15 ani a unui econom al bisericii Patru-

zeci de Mucenici din Iaşi. Un an mai târziu s-a năs-

cut fiul lor, Constantin.  

S-a spus despre acesta că nu i-a plăcut să fie 

preot, ci a făcut-o pentru bani. Din scrierile sale re-

iese că nu avea o părere bună despre biserică și pre-

oție. A fost exclus din preoție  

După 12 ani de viață clericală, Creangă a fost 

exclus din preoție, după ce a fost părăsit de soția 

lui, Ileana, și l-a lăsat singur cu băiatul lor în vârstă 

de 12 ani.  

A făcut negoț cu tutun pentru a se întreține. 

A avut epilepsie, boală moștenită de la mama 

lui. Starea sa de sănătate îl făcea să îşi ia concedii 

medicale de câteva luni, iar uneori acestea se întin-

deau şi pe durata unui an. În aceste perioade, Ion 

Creangă mergea la băi, la Slănic, iar când se întor-

cea părea că se simte mai bine. 

 Mesele lui erau impresionante. Când locuia la 

bojdeuca din Țicău, la o masă putea mânca: o mă-

măligă mare, un crap întreg, o oală de sarmale cu 

păsat, o găină friptă pe țiglă. Îi plăceau plăcintele cu 

poale-n brâu și pe toate le uda cu vin și cu o cofiță 

de apă rece. 

Nu credea că scrie bine. Era uimit că scrierile 

lui plac cititorilor. Zicea: Un prost, un ghiorlan ca 

mine, să poată să scrie? 

 

METAFORA CUNOAȘTEREA (II) 

Culese, documentate și selectate de prof. Lucia Ciucǎ 

Continuare din nr.3 
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Identitatea este un concept poli-

morf, care se regǎseşte atât în abordǎri-

le ştiinţifice, cât şi în cunoştinţele 

obişnuite, fiind un concept dificil de 

înţeles, din cauza multidisciplinaritǎţii sale şi, 

în acelaşi timp, din cauza raporturilor dialecti-

ce care stau la baza relaţiilor conceptuale cu 

care poate fi asociat. 

 Octavian Paler este un scriitor pentru care 

călătoriile sunt doar un pretext de meditație 

profundă asupra propriului eu. Indiferent de 

specia sau de fomula literară pe care o adoptă, 

fie ea jurnal de călătorie: Drumuri prin memo-

rie, Caminante, dezabatere, polemică, cores-

pondență, memorialistică: Mitologii subiecti-

ve, Scrisori imaginare, Viața ca o coridă, scri-

erile sale au o trăsătură comună, aceea de a 

pune accentul pe căutarea sinelui prin 

„memoriile interioare”, confesiuni şi medita-

ții. Marin Sorescu consider că în scrierile lui, 

Octavian Paler, dovedeşte „ o reală capacitate 

de a teoretiza, de a depista problemele, de a le 

despica.” 

 „Caminante. Jurnal ( şi contrajurnal) mexi-

can” este o carte scrisă cu prilejul unei călăto-

rii pe care autorul o face în Mexic, numai ca 

nu este un jurnal de călătorie tipic în care să 

fie notată cronologia, sau referiri concrete la 

timpul scrierii. Se ştie doar că este o călătorie 

de treisprezece zile, care „în calendarul aztec, 

formau exact o săptămână” după spusele auto-

rului remarcă ce se va justifica mai târziu, în 

luna septembrei: „Aceşti arbori toropiţi de 

căldură, aceste păsări care zboară pe cerul 

limpede de septembrie, intimidează scepticul 

din mine.” El nu înşiră pur şi simplu un par-

curs cronologic cu zile şi locuri cu momente 

de sosire şi plecare sau cu trasee explicite aşa 

cum observă şi Radu Pavel Gheo în prefața 

volumului de autor. Călătoria sa este atipică 

deoarece este o permanentă pendulare între 

prezent şi trecut, făcându-se nu doar în spațiu 

ci mai ales în cultură şi în istorie stând sub 

semnul hazardului: „Zarurile au hotărât să 

facem drumul poate cel mai încărcat de legend 

din Mexic.” şi sub semnul şarpelui. Nici el nu 

este un călător tipic, obişnuit, un turist care se 

orientează după ghiduri de călătorie, „Străinii 

caută în general într-o ţară, cu predilecţie, 

ceea ce e celebru, dispensându-se de rest. 

Plătim şi noi azi tribut acestei mode. Au trecut 

timpurile călătoriilor romantice, acum agenţii-

le de voiaj te asigură că poţi cunoaşte Veneţia 

sau Parisul într-o singură zi, sau chiar în câte-

va ore dacă eşti grăbit, ghizii s-au specializat, 

spun numai banalităţile de rigoare, pentru a 

privi Gioconda sunt necesare trei minute, iar 

pentru Tizian ajunge durata unei canţonete...”, 

ci mai degrabă un anticălător aşa cum el însuşi 

se numeşte „M-am obişnuit cu psihologia mea 

incomoda şi sucită, dar prefer să pronunţ cât 

mai rar cuvântul „anticălător”ca să nu fiu 

înţeles greşit.”, apropape de jumătatea cărții. 

Ba chiar se autodefineşte ca diletant şi nu 

globtroter „Uneori diletantismul te ajută să 

observi ceea ce unui specialist îi scapă (...) 

Trebuie, probabil, să existe pe lume şi dile-

tanți a căror singură specialitate e melancolia. 

Si, evident, eu fac parte dintre ei.” El este un 

peregrin şi nu călătoreşte doar în spațiu, ci 

mai ales în cultură şi istorie, făcând un drum 

la centru, propriul centru. „Un etern diletant 

între profesioniştii călătoriei.”  

Neagă, nu acceptă denumirea de „carte” 

de călătorie considerând termenul unul total 

nepotrivit: „De fapt, ce este o «carte de călăto-

rie»? nu numai ca nu-mi place acestă formulă, 

dar nici n-o cred potrivită. Nu cred într-o lite-

ratură slujnică a lui Hermes. Există cărți care 

pot fi generate de o călătorie, ca de orice altă 

experienț dar asta e cu totul altceva. Ele nu au 

nimic în comun cu proza pliantelor turistice, 

care trebuie să satisfacă alte rigori.” 

Cu această ocazie explică în termeni largi şi 

călătoria „În fond, nu enevoie să colindăm 

lumea pentru a rătăci (...) Unii îşi închipuie că 

e destul să țină în mână un bilet de Jumbo-jet 

ca să aiba ceva de comunicat. Uită că autorii 

tragediilor clasice nu s-au ostenit niciodată să 

ne dea indicații amănunțite despre decorul în 

care se petrceau întâmplările povestite de ei.” 

definind călătorul modern şi scopul călătoriei 

sale: „Nu sunt specialist în civilizația maya şi 

n-am venit în Mexic ca să aflu ce scrie prin 

pliante. Mă interesează, mai degrabă, să banui 

ceea ce nu-mi poate garanta nimeni că e real 

sau fals.” 

 Calitatea atipică a acestui jurnal de călătorie 

este dată şi de titlu Caminante. Jurnal (şi 

contrajurnal) mexican, textul fiind construit 

din două părți prezentate în paralel: cea scrisă 

normal ce marchează impresiile imediate 

lăsate de călătorie şi cele scrise cursiv ce re-

prezintă continuitatea ideii inițiale. Explicarea 

se face aproape de finalul cărții şi e dată de un 

cântec: „Caminante,/ Caminante,/ Care mergi 

pe drumurile noastre...” 

 Autorul face, astfel, din cititorul său un 

spectator şi un martor la periplul său mexican 

în care „timpurile istorice comunică, prezentul 

se întrepătrunde cu trecutul, iar Mexicul con-

temporan trăieşte din seva imperiilor mărețe 

de odinioară.” 

Deşi încearcă să înțeleagă această lume din 

mijlocul ei, totuşi nu o poate privi decât din 

perspectiva europeanului erudit, produs al 

unei culturi şi civilizații greco-romane punând 

în permanență în dialog cele două tipuri de 

gândire, apelând tot timpul la paralele între 

lumea elenică, romanică şi cea aztecă, maya-

să. Călătoria sa capătă, în acest sens, valențe 

inițiatice. Când vorbeşte despre călătorie, 

Paler trimite spre Odiseea lui Homer însă nu 

ignoră faptul că face călătoria la vârsta de 52 

de ani, adică un ciclu sacru, un „ secol” al 

aztecilor şi durează 13 zile, exact cât durează 

aşteptarea ritualică a noului ciclu al universu-

lui. 

 „Pe vechiul platou al Tenochtitlánului, timpul 

curgea ciclic. La fiecare 52 de ani, care for-

mau un secol aztec, focurile erau stinse şi 

urmau douăsprezece zile de aşteptări anxioa-

se. O imensă procesiune pornea în cea de-a 

douăsprezecea zi spre piramide unde mulți-

mea urmărea înficoşată stelele.” 

„ Mai privesc o dată calendarul aztec. Eu 

însumi mă apropii de granița celor 52 de ani şi 

trebuie să-mi fac un bilanț.” 

 Cu toate că Averismentul cărții explică cele 

două părți componente „ jurnalul şi contrajur-

nalul” totuşi ele nu par să difere decât sub 

aspect grafic, deoarece contrajurnalul redactat 

la întoarcere când autorul reciteşte jurnalul 

direct, este o retrăire poate mai intensă a celor 

trăite inițial. Cititorul este introdus în lumea 

mitică, în care va călători prin poemul tradiți-

onal aztec din deschiderea volumului, poem 

ce are ca tema viața şi moartea. 

 Înca din primele pagini, legătura cu origi-

nea este menționată printr-o referire la pictura 

lui Mondrian, cu copacii intorşi cu coroana în 

jos spre rădăcina ființei. Paginile următoare, 

din timpul călătoriei cu avionul marchează un 

eseu pe tema epocilior istorice, o contradicție 

între Evul Mediu şi Renaştere, dar şi o reflec-

ție asupra călătorului de astăzi şi a superficia-

lității lui. „ ... noaptea Evului mediu constitu-

ie, mi se pare, una dintre cele mai încăpățâna-

te platitudini didactice (...) Săgeata gotică e 

semnul unui spirit pe care a țintit direct cerul, 

în timp ce, mai înțeleaptă, mai practică, Re-

naşterea a preferat să descopere pământul.” 

  
 Lucrare prezentată în cadrul Conferinţei 
Internaţionale: „Cultural Intertexts” Galaţi, 
18-19 septembrie 2014, şi publicată în Cultu-
ral Intertexts, year I, vol. 1-2/ 2014, editor 
Michaela Praisler, Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014, p. 140.  

 (va urma…) 

Octavian Paler sau vocația călătoriei spre sine 

Caminante – călătoria ca dialog intercultural şi autodefinire identitară 

Prof. Lucia Luminița Ciucă 
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To buy or not to buy? Buyology versus Biology 

Prof. Banu Oana 

   De la momentul în care a apărut trocul şi 

până la momentul actual, omenirea a tot fost subi-

ectul studiului:   

• iniţial, A. Maslow a elaborat o „piramidă a 

nevoilor”, cumpărăturile satisfăcând toate trep-

tele nevoilor; 

• ulterior, au mai completat studiile şi cercetăto-

rii din domeniul Neuroştiinţelor cu ajutorul 

specialiştilor din domeniul Marketing-ului, 

rezultând o nouă disciplină – cea a Neuromar-

keting-ului.  

 Neuromarketing-ul este cel care ne explică 

de ce cumpărăm, mai mult sau mai puţin 

compulsiv – nucleus accumbens (sau 

„centrul dorinţei” din creier) este cel care, 

prin neuronii săi specializaţi, ne face să 

credem că ceea ce vedem şi ceea ce facem 

e acelaşi lucru: ca atunci când ne uităm la 

un meci şi ni se pare că a apărat portarul 

fix şutul nostru.  

• Toate acestea au dat naştere unei noi ştiinţe – 

Buyology = „ştiinţa cumpărăturilor” care are 

ca obiect de studiu aspectele ce ţin de domeni-

ul cognitiv, psiho-afectiv şi emoţional ce influ-

enţează comportamentul consumatorului.  

   

 

 

 

 

 

  Având în vedere toate acestea, echipele de pro-

ducţie şi marketing ale marilor companii au avut şi 

au mereu în centrul atenţiei lor consumatorul: să 

fie corect şi complet informat. Numai că, uneori, 

intenţia se poate diminua pe parcurs, prin mijloci-

rea traducerilor, aşa cum o demonstrează ambala-

jele alăturate: 

 

  În speranţa că acest demers informativ nu numai că a încercat să atragă atenţia asupra importanţei cu-

noaşterii uneia sau mai multor limbi străine, evitându-se astfel pericolul numit  „Errare humanum est sed 

perseverare diabolicum”,  dar s-a dorit şi sublinierea importanţei traducerilor specializate, unde traducăto-

rul nu întăreşte sintagma „traduttore - traditore!” (= traducător - trădător!), ci vine în întâmpinarea consu-

matorului cu informaţii corecte şi relevante, ca o oază de normalitate într-un ocean de atotştiinţă sub egi-

da lui Google Translate.  
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  In Japan`s history, for the achieve-

ment of the social ideal, perseverance 

has always been an extremely valued 

quality, permanently reinforced in pu-

pils` minds. In other words, effort pre-

vails over result, over individual abili-

ty. This “seishin kyōiku”精神教育

method of building characters, tracing 

back to the Meiji period, which means 

education of the spirit, claims that per-

severance through hardships is a path to 

maturity. Moreover, the idea of bukat-

sudō 部活動 reinforce this ideal, by 

“showing diversity of Japanese 

teachers` educational approa-

ches” (Fukuzawa & LeTendre 2001: 

56). 

Contrary to expectations, Japanese 

teachers do not care too much about 

their pupils` IQ results, because they 

believe that IQ is not the main determi-

ner of success and that pupils` perfor-

mance depends on their amount of ef-

fort. Japanese parents strongly agree on 

teachers` point of view that failure im-

plies a lack of endeavor. A child fails 

an exam because he did not try hard 

enough to study, that is why children`s 

spending all day long inside of the 

school is an idea that parents also em-

brace.    

Obviously, teachers inculcate group 

loyalty and cooperative skills, but “the 

generally inflexible nature of the Japa-

nese educational meritocracy has crea-

ted a society obsessed with educational 

credentials” (Ellington 1994: 72). 

Japanese teachers spend at least 40 

hours per week, because except for 

their teaching duties, they are also ex-

pected to take part in extracurricular 

activities which are not paid activities. 

They are responsible for their students` 

use of holiday time, personal habits and 

hygiene, their behavior in and off 

school. For example, before each vaca-

tion, pupils have to submit to their ho-

me room teacher daily schedules where 

they list the activities they intend to do 

during this spare time. After the sche-

dule submission, their parents and 

teachers approve and sign it. If any 

misbehavior is registered outside 

school, witnesses report it firstly to the 

school. This transparency schedules 

allows teachers and parents to supervi-

se and control children`s lifestyle, whi-

le instilling in them the need for an 

organized and healthy life. “Opening 

oneself leads not only to close interper-

sonal relationships, but to the discipline 

and scrutiny of society.” (Fukuzawa 

1994: 72).  

Not only pupils` schedules, but also 

pocket money should be revealed to the 

teachers because, as one of the Japane-

se teachers stated: “They often buy 

inappropriate things like expensive 

clothes, snacks or computer games 

which fuel competitive feelings among 

students, who do not have large allo-

wances because of family circumstan-

ces. By requesting this information, we 

also want to help pupils remember their 

obligations to the people that have gi-

ven them money” (Fukuzawa 1994: 

74). 

Whether it is shaped as curricular or 

extracurricular activity, the main cha-

racteristic of Japanese education lies in 

its emphasis on moral education. In 

other words, the Japanese concept of 

seitoshidō 生徒指導 stands for the 

core concept of this educational ap-

proach, its main objective being that of 

making the children adults, by means 

of home room activities, extracurricular 

activities, school clubs, student coun-

cils and other important events of the 

school. Teachers are concerned with 

developing activities meant to activate 

peer socialization, peer supervision and 

even peer teaching, so as to create soci-

al cohesion among pupils. That is why 

the idea of group in Japan is highly 

valued during school years. 

Shidō education shapes itself as:  

gakushū shidō 学習指導 (which refers 

to academic or subject instruction) 

dōtoku shidō 道徳指導 (related to 

moral education) 

hoken  shidō 保険指導 (health educa-

tion) 

shinro shidō 進路指導 (educational 

and occupational guidance counseling) 

seito shidō 生徒指導 or seikatsu shidō

生活指導 (student guidance which 

includes discipline) 

Analyzing the above listed types of 

educational approach, it is nevertheless 

obvious that the last one – seito shidō – 

predominates within extracurricular 

activities, and by extension to school 

clubs, because they are responsible 

with creating an organized and respon-

sible lifestyle. For example, in elemen-

tary schools, pupils are taught before 

the end of each turn how to behave at 

home and in the community during 

vacations, briefly, an education for an 

adequate lifestyle. In junior high scho-

ols, teachers take turns to stand by the 

entrance gate every morning greeting 

them and checking the late comers, or 

in the afternoon bidding goodbye and 

praising them for accomplishing the 

tasks of a full school day. All these 

small school habits shown by teachers 

have an educational value and therefore 

are put into practice, since children see 

them, understand their utility and there-

fore adopt them in their behavior. As 

derived from Confucianism, “the im-

provement of our academic abilities 

goes with our personality development. 

In other words, the more knowledge we 

acquire, the better cultivated our perso-

nalities become” (Shimizu 1992: 116). 

As a matter of fact, “the starting point 

of all education is the love of teachers 

for students. Out of love and considera-

tion a heart-to-heart or close relati-

onship of mutual trust can grow 

(Fukuzawa 1994: 70). Teachers can 

achieve all the educational goals only 

under respect, perception and fairness, 

because human bonds are the strongest 

motivator for self-awareness and self-

improvement.  

 

Building Characters in Japanese School – A Viewpoint on Teachers’ 

Prof. Țîru Anișoara 
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De ce baschet? Pentru că mi-a dat cele mai mari satisfacții ale vieții. Este un sport de echipă ce 

implică multe relații, socializare, prietenii, unele chiar pe viață, familia ta pentru o perioadă de timp. In-

veți să iubești colegii de echipă cu care te vezi zi de zi la antrenamente, înveți să ierți , să accepți defec-

tele celorlalți, să împarți și să primești, să simți gustul amar al înfrângerii, dar și deliciul victoriilor. Am 

început baschetul pe la vârsta de 11 ani, am avut șansa să joc la toate nivelele de la junior, până la Liga 

Națională. Am acumulat mii de amitiri- unele mai frumoase, altele mai puțin, însă toate m-au dus la omul 

care sunt astăzi. Sunt profesor în cadrul Liceului 

cu Program Sportiv și caut să împărtășesc din pa-

siunea și iubirea  mea pentru acest sport, tuturor 

generațiilor care îmi trec prin mână. Cred că mi-a 

și ieșit, având în vedere ca din urmă vin viitori 

profesori , foste jucătoare ale echipelor mele.  

 E un sport care cere sacrificii , în care timpul este 

limitat  și împărțit între școală, antrenamente și 

deplasări. Dar când faci cu pasiune și plăcere ți se 

pare că ești norocos: că faci mișcare, ai prietenii în 

jur, te plimbi și ai ocazia de a vedea mare parte din 

țara noastră. Dacă ești foarte bun, șansele se 

măresc să vezi și alte țări, să joci la Lotul Național, 

să cunoști alte culturi, mentalități, să devii un om 

deschis și cu șanse mai mari de a-ți crea un viitor 

strălucit.  

   Baschetul,  îmi place să zic, că se joacă cu copii 

inteligenți. Nu poți face baschet dacă, pe lângă ca-

litățile fizice, nu ai capacitatea de a lua deciziile cele 

mai bune într- un timp foarte scurt. Este un joc care 

se desfășoară în mare viteză și forță, de aceea sunt 

necesare căutarea cele mai bune soluții , iar pentru 

asta, din copiii timizi si temători, au ieșit la suprafață  

adevărați  lideri și  puternici competitivi, depășindu-

și posibilitățile și autodepășindu-se. 

    Dacă prin acest articol am reușit să conving 
un copil să practice baschetul, sau un părinte să își 
îndrume copilul spre sport, cred că mi-am îndeplinit obiectivul. 

       

Baschetul - sport și pasiune 

P rof .  a nt re nor  M iron  A nd r a d a  
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”Atunci când eşti adolescent, emoţiile tale sunt atât 

de tumultoase şi aşa de imprevizibile… Doar încerci 

să le înţelegi” (Penelope Mitchell) 

Dezvoltarea personală în proiectul ROSE, 

desfăşurată prin activităţi de consiliere de grup desti-

nate liceenilor noştri, a conturat panoplia nevoilor 

acestora de creştere personală şi de împărtăşire, de 

exprimare emoţională şi de afirmare, de cucerire a 

sentimentului de “eu nu ştiu!”, “eu nu pot!” și  “eu 

aș vrea, dar nu am cum!”. 

Au fost dezvoltate abilităţi de cunoaştere şi 

autocunoaştere, a unor competenţe socio-emoţionale 

necesare în abordarea situaţiilor cotidiene, cu scopul 

de a cultiva starea de bine, încrederea în propria per-

soană, creşterea randamentului  propriu în comuni-

carea cu persoanele - re-

sursă din viaţa fiecărui 

participant, eficientizarea 

comunicării cu colegii şi 

cu profesorii, stimularea 

creşterii interesului pentru 

afirmarea personală prin 

învăţare, orientare spre 

profesia dorită. Grupurile 

formate din 3-5 elevi, sau 

chiar 10-15 elevi au beneficiat de aceste activităţi, 

fie în sala lor de clasă, fie în Cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică, într-un interval orar, hotărât de 

comun acord.  

Ne-am bucurat împreună de o atmosferă des-

tinsă, securizantă afectiv, de tumultul gândurilor şi 

al spuselor pline de emoţie, abordari mai timide sau 

cu mai mult curaj decât cele obişnuite a expe-

rienţelor ce duc spre vulnerabilitate sufletească, cu 

încordări şi tremurat în voce, cu mai puţină teamă  

de judecata celorlalţi, şi, uneori, chiar cu ochi 

înlăcrimaţi şi vorbe ciobite, dar şi cu zâmbetul eli-

berării sufleteşti, păstrând, la final, gustul unei bom-

boane, ca amintire.  

Prin diverse exerciţii de accesare a expe-

rienţelor personale, legate de relaţia cu părinţii, cu 

ceilalţi colegi şi cu profesorii, au fost aprofundate 

teme diferite: identificarea emoţiilor disfuncţionale 

în relaţia cu cei din jur, gestionarea stresului deter-

minat de relaţia cu sarcinile  şcolare, managementul 

timpului,  strategii  privind comunicarea eficientă în 

cadrul conflictelor, identificarea intereselor şi a abi-

lităţilor personale pentru a alege profesia potrivită, 

etc. 

Jocurile de energizare, diferite fişe de lucru, 

reflecţiile personale, desenul şi vizionarea unor 

filme sau interviuri accesate pe Youtube au sprijinit 

mai mult elevii, care, în acest 

mod, au putut să se conecteze cu 

emoţiile proprii, să coreleze ex-

perienţele personale cu ale altor 

persoane sau personaje, 

conştientizând propriile limite, 

cât şi provocări alternative de a 

păşi cu prudență pe terenul difi-

cultăţilor personale. 

Exerciţiile de spart gheaţa şi de auto-

cunoaştere au scos din abisurile sufleteşti ale partici-

panţilor, resurse ştiute şi neştiute, accesate mai mult 

sau mai puţin. Elevii au putut şă  identifice: valorile, 

ca apoi să afle cum ca să le pună  în evidenţă; au 

exersat diferite modalităţi prin care să poată gestiona 

emoţiile prea intense (ca frustrarea, furia, tristeţea, 

frica); preocupările zilnice ce le consumă timpul 

inutil; metodele prin care îşi pot reorganiza relaţiile 

personale în avantajul creşterii personale; cum pot 

folosi empatia şi cooperarea în relaţiile cu per-

soanele semnificative din viaţa lor, pentru a câştiga 

stare de bine şi echilibru sufletesc. 

Profesor consilier școlar,                                                                                                      

LUPU IONELA  
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„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. 

Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi  

    Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i în-

văţăm pe copii să învingă dificultăţile prin inter-

venţii reale, posibile, să-i situăm în dialog cu medi-

ul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a op-

ta şi de a decide, pentru că perioada preşcolară este 

decisivă pentru formarea viitorului şcolar, a tânăru-

lui de mâine.  

   Excursiile şcolare oferă elevilor şansa de a 

scăpa de rutina de zi cu zi şi să viziteze locuri des-

pre care au învăţat la geografie, biologie, istorie, 

etc. Excursiile 

vin în continua-

rea experienţei 

educaţionale şi în 

acest fel, elevii 

vor înţelege mai 

bine subiectele 

ce le-au fost ex-

plicate în clasă. 

Cele mai nume-

roase excursii 

şcolare au ca obi-

ective principale 

vizitarea muzeelor, cetăţilor medievale, mănăstiri-

lor, grădinilor botanice şi zoologice, peşterilor etc. 

Pentru elevi excursiile cu şcoala reprezintă posibili-

tatea de a experimenta lucruri noi, devenind o expe-

rienţă de neuitat. 

    Pornind de la aceste avantaje ale excursiilor, 

am pornit bucuroși într-o nouă experiență, în cadrul 

ROSE, spre Sinaia -stațiunea regală, ”Perla Car-

paților”, este un adevărat muzeu în aer liber datorită 

numeroaselor obiective turistice care ”au încăput” 

pe un teritoriu limitat din punctul de vedere al su-

prafeței ocupate, localizat între râul Prahova și 

Munții Bucegi. Orașul cu nume sfânt oferă la tot 

pasul amintiri și legende prețioase despre locuitorii 

săi de seamă, din lumea politică, economică și artis-

tică a vremurilor trecute, fiecare stradă, casă și col-

țișor al stațiunii spunând o poveste interesantă. As-

tfel, familia regală a României și-a pus amprenta în 

mod decisiv asupra dezvoltării ulterioare a stațiunii, 

la fel și personalitățile marcante care jucau la Cazi-

noul din parc, turiștii de vază care au vizitat această 

stațiune sau au lo-

cuit aici, lăsând în 

urmă mărturii valo-

roase ale trecerii 

lor, transformate în 

muzee, precum re-

gii Carol I și Elisa-

beta, Ferdinand și 

Maria,  familia 

Știrbei, familia 

Cantacuzino, Geor-

ge Enescu, Nicolae 

Iorga etc..  

Aici elevii au vizitat obiective interesante precum 

Mănăstirea Sinaia îl are drept ctitor pe Spătarul 

Mihail Cantacuzino și a fost finalizată în anul 1695. 

Este cea care a dat numele orașului Sinaia, fiind pri-

ma construcție din spațiul actual al stațiunii. De-a 

lungul timpului, a suferit numeroase intervenții, cu 

toate acestea rămânând un adevărat ansamblu de 

artă, arhitectură și spiritualitate românească.  
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 Castelul Peleș — Construit la dorinţa Regelui Carol I 

al României, Peleşul este considerat cea mai impresio-

nantă şi elegantă construcţie din ţara noastră, una dintre 

cele mai vizitate atracţii turistice de la noi, cea mai im-

portantă clădire istorică din România, dar şi unul dintre 

cele mai importante şi frumoase monumente din Euro-

pa, având în vedere valoarea sa istorică şi artistică. 

Castelul Peleş este o adevărată galerie, în care se întâl-

nesc mari curente şi tendinţe din pictură, sculptură şi 

arte decorative, un loc încărcat de istorie, care a găzduit 

capete încoronate şi artişti vizionari, care a fost 

reşedinţă a creatorului României moderne, Regele Carol 

I, fiind expresia dorinţei de afirmare şi legitimare a po-

porului român între naţiunile moderne ale Europei. 

 

Peştera Ialomiţei este situată în localitatea Moroeni, 

judetul Dâmboviţa, pe versantul drept al Cheilor Ialo-

miţei, la o altitudine de 1.660 m, scobită în calcarele 

Muntelui Bătrâna. Numele peșterii vine de la râul Ialo-

miţa, care izvorăşte la 10 km distanţă din circul glaciar 

numit Obârşia Ialomiţei. Peștera Ialomiței se desfășoară 

pe un singur nivel pe o lungime de aproximativ 480 m, 

din care 400 m sunt accesibili turiștilor, până în punctul 

numit „la Altar” urmând în amonte o porțiune de încă 

80 m, cu galerii și săli. Diferență de nivel este de 60 m. 

Este stră-

bătută de 

un pâ-

râu. Peș-

tera are 

o des-

fășurare mixtă, prezentând atât galerii cât și săli. Gura 

peșterii, în formă de semielipsă, se deschide pe o terasă 

orizontală, ce se găsește la 18 m deasupra fundului văii. 

Chiar la intrarea în Peșteră se află Mănăstirea Ialomiței, 

ridicată în secolul al XVI-lea, ctitorită de voievodul Ță-

rii Românești, Mihnea cel Rău. 
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