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Mediul înconjurător reprezintă tot ceea ce ne înconjoară,
iar poluarea reprezintă acţiunea de modificare a compoziţiei
iniţiale a unor substanţe ca urmare a activităţii omului,  a
activităţii industriale şi agricole, ca urmare a activităţii tran-
sporturilor.

Aerul este poluat de sistemul de încălzire a termocentralelor
care aruncă particule de fum, a fabricilor care elimină praf de
ciment şi gaze otrăvitoare care pot pătrunde în plămânii oa-
menilor. Apele sunt şi ele poluate din cauza substanţelor de
mare toxicitate, care pătrund în organismul vieţuitoarelor ac-
vatice. Solul poate împrăştia substanţe chimice care, sub
acţiunea apei de ploaie, se dizolvă  şi ajung în
râuri şi oceane, apoi în corpul vieţuitoarelor
acvatice  şi, prin consumul lor, în om. În
aceasta constă poluarea mediului
înconjurător constituind, astfel, un atac
direct la adresa naturii, dar şi a oameni-
lor, mai ales asupra stării noastre de
sănătate.

Există astăzi mai multe tipuri de po-
luare:

- poluare  biologică - este cea mai veche formă
de poluare fiind produsă prin eliminarea şi răspândirea
în mediul înconjurător a germenilor, a microbilor producători
de boli.

- poluare chimică - constă în eliminarea şi răspândirea în
mediu a unor substanţe chimice, iar pericolul asupra sănătăţii
oamenilor este foarte mare şi cu efecte îndelungate în timp.

- poluarea fonică-se produce prin zgomot şi, din păcate,
astăzi este prezentă pretutindeni.

Totodată, se ştie că apa este un element esenţial pentru viaţa
şi activitatea omului. În organism, apa îndeplineşte mai multe
funcţii: dizolvarea  şi absorbţia elementelor nutritive, tran-
sportul şi eliminarea produşilor nocivi, etc. Dar, în condiţiile
poluării mediului, ale consumului de apă din surse necontro-
late, apa poate deveni un important factor de îmbolnăvire, bo-
lile care pot apărea fiind: boli infecţioase produse de apa
poluată (epidemii, febra tifoidă, dizenteria, holera, hepatita
epidemică etc.), boli neinfecţioase produse de apa poluată
(intoxicaţii cu nitraţi, cu plumb, cu mercur şi arsen, care se
pot infiltra în păr şi unghii provocând dureri de cap, ameţeli,
insomnie, tulburări de memorie, intoxicaţii cu fluor, care pot
avea urmări asupra sistemului dentar, osos sau renal sau o
serie de boli, care se pot transmite prin apă si care provoacă,
îndeosebi, diareea).

De ce natura ne oferă tot ceea ce avem nevoie pentru
a supravieţui, dar, iată, că se poate şi întoarce împotriva
noastră? Răspunsul este foarte simplu şi nu este decât unul
singur şi anume acela că astăzi, omul a transformat mediul în
care trăieşte în proporţie de 90-98% din cauza creşterii acce-
lerate a populaţiei, a dezvoltării industriale şi progresului teh-
nic; însă, omul nu şi-a dat seama ce înseamnă această
amprentă negativă a sa  asupra mediului pentru că modificând
compoziţia elementelor naturale ale mediului, omul a schim-
bat evoluţia normală a fenomenelor naturale şi vorbim astăzi,

din ce în ce mai mult, despre poluare, degradarea mediului
ambiant, pericolul epuizării resurselor naturale,

ploi acide care afectează vegetaţia, dar și de-
spre problema depozitării reziduurilor re-

zultate în urma activităţii umane. Toate
acestea contribuie la alterarea mediului
înconjurător, la apariţia unor dezechi-
libre în faună și floră, la apariţia unor
probleme de sănătate din ce în ce mai

grave. 
Tocmai de aceea, se impune să

iniţiem  acţiuni comune de luptă împotriva
acestei probleme globale - poluarea şi degradarea

mediului înconjurător, mai ales că aceste fenomene afectează,
din plin, viaţa cotidiană și sănătatea omului.

Fiecare poate contribui la salvarea naturii, asigurând
condiţii de viaţă locuitorilor de mâine ai Terrei. Trebuie să fie
o acţiune comună a tuturor pentru salvarea naturii, oprind
poluarea industrială şi îndepărtând pericolul contaminării cu
reziduurile aruncate. Trebuie să înţelegem, de exemplu, că
strada nu este coşul nostru de gunoi. Pentru aruncarea lui sunt
amenajate locuri speciale. Ştiinţa de azi are cunoştinţe nece-
sare pentru ca orice produs toxic să fie transformat într-unul
folositor: fumul de cărbune pentru brichete, praful de ciment
pentru blocuri, sterilul minelor pentru cărămizi.  Plantarea
de pomi fructiferi şi copaci este o acţiune care sporeşte puri-
ficarea naturii dătătoare de oxigen. În casele, apartamentele
şi grădinile noastre pot fi ţinute diverse plante. Fiecare dintre
noi poate contribui la salvarea mediului înconjurător, la
păstrarea și ocrotirea sănătăţii  noastre, dar şi a generaţiilor
viitoare, trebuie doar să vrem.

Bibliografie:
- Roşu, E., Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului,

MECT, Bucureşti, 2007.
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Termenii de feminitate şi
masculinitate au o istorie de-
stul de îndelungată în di-
scursul psihologic. Există
numeroase studii şi cercetări,
însă conceptele par să scape
definirii precise. Caracteri-
sticile diferenţiale ale femeii
sunt legate biologic de sex şi
condiţionate în mare măsură
de influenţe sociale, politice,
religioase. „S-ar spune că
aceşti termeni sunt
împrumutaţi ca atare din do-
meniul public, fără nicio în-
cercare de a-i explica.”1

„Este imposibil să înfăţişezi
«feminitatea» în mod auto-
nom, altfel decât ca element
constitutiv al unui sistem
socio-cultural foarte stabil, în
care masculinitatea şi femini-
tatea sunt interdependente, şi
construiesc relaţii de ierarhie
şi dominare.”2 Feminitatea
poate avea numeroase
trăsături caracteristice con-
tradictorii: pudoare,
prudenţă, blândeţe (sau
îndrăzneală, voinţă de a se-
duce, cruzime), timiditate,
inconstanţă în comporta-
ment şi sentimente, vanitate
de a plăcea, superficialitate,
slăbiciuni de caracter care în
anumite cazuri se pot pre-
schimba în răutate. 

Hortensia Papadat-Benge-
scu alege feminitatea drept

centru de interes în roma-
nele sale: „Studiul femeii mi-
a părut totdeauna mai
interesant decât al
bărbatului, fiindcă la bărbaţi
faci înconjurul faptelor şi fap-
tele sunt rareori prea intere-
sante; pe când femeia are o
rezervă bogată de material
sufletesc în căutarea căruia
poţi pleca într-o aventuroasă
cercetare plină de surprize”.
Această opţiune i-a făcut pe
mulţi critici să creadă că
scriitoarea ar fi fost o adeptă
a feminismului. Însă ea a iro-
nizat această atitudine, atât
în romane, cât şi în inter-
viuri. Nu s-a alăturat
mişcării feministe interbe-
lice. În romanele ciclului
Hallipa, întâlnim un perso-
naj numit „feminista Nory”,

ceea ce nu înseamnă decât o
destul de bună cunoaştere a
feminismului, dar nu
neapărat că şi-ar fi asumat o
asemenea „doctrină”. 

Chiar dacă scriitoarea
relatează în general
întâmplări, scene care se
desfăşoară în faţa ochilor
noştri, ea face adeseori sal-
turi în trecut, pentru a recu-
pera întreaga viaţă a unui
personaj, din copilărie până
în prezent. Asemenea reve-
niri şi opriri asupra unor pe-
rioade din trecut aparţin
naratorului, care poate fi au-
torul, dar şi

p e r s on aju l - re f l e c t or.
Uneori, reflectorul nu se
mulţumeşte numai să
privească, să observe, să in-
terpreteze evenimentele, ci şi

intervine direct în acţiunea
celorlalte personaje. 

Termenul „reflector”3 a
fost folosit mai întâi de
Henry James, care a inaugu-
rat o tehnică narativă
originală, privilegiind pun-
ctul de vedere al diferitelor
personaje. Fără să adopte
vreo teorie, scriitoarea
foloseşte încă din primul
roman două personaje de
acest tip, Mini şi Nory, care
ne spun despre ceea ce se
întâmplă numai atât cât văd
ele. În Concert din muzică
de Bach şi mai ales în Dru-
mul ascuns, Hortensia Papa-
dat-Bengescu multiplică
punctele de vedere,
străduindu-se să renunţe la
poziţia suverană a unui autor
omniscient, pentru a obţine
un mai mare grad de verosi-
militate, o gradaţie fină a su-
spansului acţiunii
personajelor şi a procesului
psihologic. Lucrul acesta a
fost înţeles greşit de marii
critici ai vremii, considerând
metoda ca fiind o urmă de
subiectivism.

Elena, fiica cea mare a
casei Hallipa, se logodeşte cu
Maxenţiu, de care este
îndrăgostită. Sora ei, Mika-
Lé, îl seduce pe prinţ. „Model
de răbdare, de cuminţenie, de

Ipostaze ale feminității în romanele 
Hortensiei Papadat-Bengescu

Elena Drăgănescu

Continuare în pagina 4

1  Anne Constantinople, Masculinité-Féminité, citat în Cendrine Marro, „Évaluation de la féminité, de la masculinité, et auto-attribution des qualificatifs « féminin
» et « masculin ». Quelle relation ? ”  

2  Ilana Löwy, L’emprise du genre. Masculinité, féminité, inégalité, Paris, La Dispute, collection Le Genre du Monde, 2006, 227 pages în
http://genrehistoire.revues.org/122 , « Il est impossible d’envisager la « féminité » de façon autonome, autrement que comme élément constitutif d’un système socio-
culturel très stable, où masculinité et féminité sont interdépendantes, et construisent des relations de hiérarchie et de domination. »

3  www.universalis.fr/encyclopedie/point-de-vue-litterature/ 
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toate virtuţile”, Elena face
un gest surprinzător pentru
firea ei calmă: rupe logodna.
Hotărârea ei, de neclintit,
provoacă însă o altă dramă.
„Cu un fel de mister, de
discreţie silită, cu o turburare
neobicinuită”, ea le vorbeşte
oaspeţilor despre boala
ciudată a mamei, Lenora,
care „s-a supărat mult” . At-
mosfera de mister este creată
şi prin folosirea imperfectu-
lui, dând sugestia de durată
nedefinită, de act încă neter-
minat, de posibile surprize:
„Elena ar fi putut lesne găsi
un sprijin în tatăl ei, care o
adora, dar acele virtuţi toc-
mai aci se arătau. Nu cerea,
ocolea chiar intervenţia lui
Hallipa, pentru a nu pricinui
scene de gelozie din partea
soţiei îndrăgostite şi pentru a
nu turbura calmul, orân-
duiala, exactitatea perfectă a
traiului, care erau aşa de
plăcute tatălui ei. În acea

ordonanţare perfectă a vieţii
lui Hallipa, amorul-pasiune
al soţiei îşi avea locul lui de-
terminat. Deşi, pentru acest
tact al Elenei, de la prima
vârstă a judecăţii copilăreşti,
trecând prin matura şi me-
lancolica ei adolescenţă, plină
de prevedere, şi până acum,
la abnegaţia fetei de 22 de
ani, Hallipa căpătase un fel
de respect şi o mare încredere;
făcuse din Elena un camarad
sobru şi preţios.”4

Aflăm de la Mini, mai târ-
ziu, că Elena are un băiat.
Este căsătorită. Nora o
întâlneşte în Bucureşti pe
Elena Hallipa-Drăgănescu:
„a făcut senzaţie la o
premieră cu un fourreau
negru perlat, foarte decoltat,
cu tâmplele ei negre care sunt
la modă  şi în urechi cu pan-
dantivele senzaţionale de
smaragd...”5 Le primeşte pe
Mini şi Nory în casa cea
nouă. E foarte mândră de ul-
tima ei locuință, mai ales de

„camera de muzică”. „Elena,
deşi nu era decât o diletantă,
practica snobismul onorabil
al muzicei”6, o zi pe
săptămână este rezervată
pentru audiţii muzicale.
Snobismul ei devine o profe-
siune de credinţă, motivată
fiind de dorinţa de a accede
la o lume superioară, aceea a
artei. 

Când Doru Hallipa vinde
moşia, punându-i pe toţi în
faţa unui fapt împlinit, are cu
tatăl ei „o explicaţie destul de
violentă şi penibilă”. Elena se
dovedeşte a fi „un judecător
nemilos”. Dezaprobarea ei îl
mâhneşte profund. Ca ur-
mare a acestei discuţii, tatăl
şi fiica nu îşi mai vorbesc! 

Întâmplările se succed
rapid, în mod neprevăzut.
Elena pregăteşte „o mare ser-
bare muzicală”, un adevărat
„festival muzical”. Între
timp, ea răscumpără moşia
vândută de tatăl ei. Deşi nu o
putea suferi pe sora ei, care îi

stricase logodna cu prinţul, o
primeşte în mod inexplicabil
în casa ei somptuoasă pe
Mika-Lé. Maxenţiu, vărul lui
Marcian, un mare artist, un
virtuoz al pianului, contri-
buie la reuşita evenimentu-
lui, invitându-l să participe
la marele concert Bach.

Înaintea evenimentului,
Elena are mari emoţii: „Pen-
tru tot ce privea audiţiile avea
ezitări, timidităţi, temeri,
griji, nerăbdări, toată gama.”7

Fascinată de farmecul arti-
stului, se îndrăgosteşte de el
şi-i devine amantă. 

În Drumul ascuns, pleacă
împreună cu Marcian la
Paris. Apoi îşi schimbă
reşedinţa la Geneva, pentru
a fi mai aproape de iubitul ei.
Dar nu divorţează. Lucru
ciudat, nu-i pasă de fapul că
Drăgănescu rămâne cu sora
ei: Mika- Lé.

Prof. Ecaterina 
Aghiorghiesei-Olteanu

Urmare din pagina 3

4  Op. cit., pag. 11 
5  Idem, pag. 76
6  Ibidem, pag. 138
7  Hortensia Papadat-Bengescu, Concert din muzică de Bach, Editura Minerva, Bucureşti, 1975, pag. 268
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Cultivarea  respectului pen-
tru NATURĂ și elementele
care intră în componenţa ei:
ape, plante, animale, etc; 

Creşterea dorinţei de a
ocroti, respecta şi proteja na-
tura prin implicarea elevilor
în activităţi cu caracter expe-
rimental şi demonstrativ; 

Dezvoltarea aptitudinilor
de cercetare, explorare, inve-
stigare a mediului; 

Cunoaşterea fiinţelor şi fe-
nomenelor din mediul
înconjurător şi caracteristicile
acestora; 

Informarea şi sporirea
cunoştinţelor despre mediu; 

Însuşirea unor norme de
comportament necesare pen-
tru a asigura echilibrul dintre
sănătatea individului, a
societăţii şi a mediului; 

Cunoaşterea plantelor şi
animalelor ocrotite de lege; 

Cercetarea modalităţilor de
reabilitare a stării mediului
înconjurător prin antrenarea
elevilor în activităţi de îngri-
jire a spaţiilor verzi, de reci-
clare a deşeurilor, de
salubrizare a localităţilor, etc;

Conştientizarea necesităţii
de a economisi apa, energia
electrică, lemnul, etc. (toate
resursele naturale); 

Formarea unei atitudini de-
zaprobatoare faţă de cei care
încalcă normele şi legile eco-
logice. 
l Crearea de noi compor-

tamente individuale, de grup
şi sociale care să reflecte
preocuparea faţă de
menţinerea calităţii mediului
şi capacitatea de acţiune
directă, concretă în luarea de-
ciziilor cu impact asupra me-

diului;
l Sensibilizarea faţă de

natură şi creşterea
responsabilitaţii la proble-
mele de mediu prin informa-
rea opiniei publice;
l Cunoaşterea

aprofundată a aspectelor
esenţiale ale mediului în tota-
litatea sa (natural, construit,
tehnologic);
l Formarea unei etici eco-

logiste (atitudini, principii,
convingeri).

prof. ALINA ISAC

Rezultatele implementării proiectului Eco-Școala

Educaţia relativă la mediu îşi propune
să-l conducă pe elev spre formarea unui
punct de vedere mai obiectiv asupra
realităţii (al cărei fundament este relaţia
om-oameni-mediu), să-l incite la partici-
pare, devenind conştient de viitorul său.

Educaţia relativă la mediu trebuie,
înainte de toate să urmărească  dezvolta-
rea gradului de conştiinţă şi a
responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de
mediu şi problemele sale. Elevii trebuie să
dobândească cunoştinţele, atitudinile,
motivaţia, angajarea şi instrumentele ne-
cesare pentru a acţiona, individual şi în
colectiv, în vederea soluţionării probleme-
lor actuale şi prevenirii apariţiei unor noi
probleme.

Actualitatea ecologiei este dată de pro-
blemele majore cu care civilizaţia umană
globalizată se confruntă în ultima
perioadă, mai cu seamă cele legate de
două aspecte: 

1. creşterea exponenţială a populaţiei
umane;

2. creşterea impactului de mediu produs
de o economie din ce în ce mai mare;

Problema resurselor finite, atât a mate-
riilor prime, cât  şi a energiei fosile acce-
sibile, problema poluării de diferite tipuri,
a schimbărilor climatice, a declinului

biodiversităţii globale, a deşertificării, a
scăderii suprafeţelor acoperite de pădure,
etc., toate sunt chestiuni fundamentale în
dezbaterea privind viitorul civilizaţiei
noastre.

Studiul problemelor de mediu nu se
realizează doar pe baza informaţiilor
ştiinţifice, ci trebuie să se ţină cont şi de
factori istorici, culturali, sociali. Mediul
înconjurător nu cuprinde numai elemen-
tele naturii ci şi clădiri, străzi, termocen-
trale, fabrici, fapt ce trebuie neapărat luat
în considerare la organizarea activităţilor
de educaţie ecologică ca scop în dezvolta-
rea durabilă a orașului Piatra Neamț.

Principii de urmat în educaţia
ecologică: 

Abordarea mediului în totalitatea lui:
natural şi artificial, tehnologic şi social,
economic şi politic, cultural şi istoric,
moral şi estetic. Educaţia ecologică este un
proces continuu, începând cu vârsta
preşcolară şi continuând cu toate stadiile
formale şi nonformale; 

Explorarea problemelor ecologice ma-
jore din perspectiva locală, regională, 
naţională, internaţională, astfel încât elevii
să cunoască factorii de mediu şi din alte
regiuni geografice;

Axarea pe problemele de mediu actuale

şi potenţiale, luând în considerare evoluţia
lor istorică; 

În prevenirea şi rezolvarea problemelor
de mediu, promovarea valorilor şi
necesităţile locale, naţionale şi cele
internaţionale; 

Descoperirea simptomelor şi cauzelor
reale ale problemelor de mediu; 

Promovarea învăţării prin cooperare;
Scopul educaţiei ecologice este de a crea

atitudini pozitive faţă de mediul
înconjurător.

Beneficiile introducerii conceptului
Eco-Școala ca strategie a Ministerului
Educației Cercetării Tineretului și Spor-
tului, indiferent de modalitatea de aplicare
aleasă, sunt evidente, atât pentru profe-
sori, cât şi pentru elevi, deoarece aceasta
presupune mai multe avantaje:

Prezintă caracter de atractivitate pentru
elevi, implicând aspecte actuale, critice,
relevante;

Permite o abordare interdisciplinară, ca
şi îmbinarea tratării sectoriale a proble-
melor (pe discipline cum ar fi biologie,
chimie, geografie);

Stimulează desfăşurarea lucrului în
echipă;

Contribuie la dezvoltarea creativităţii şi
gândirii (prin identificarea şi rezolvarea
problemelor);

Încurajează participarea la acţiuni so-
ciale, civice, concrete şi luarea deciziilor în
funcţie de valorile morale conceptualizate.

prof. ALINA ISAC

Educația pentru mediu-ca scop
pentru o dezvoltare durabilă
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Matematica este considerată un obiect
dificil, care trezeşte uneori stări de an-
xietate şi sentimente de inferioritate.
Pentru a veni în sprijinul elevilor şi a
face din matematică un obiect mai acce-
sibil, mai atractiv (apropiat de elevi) se
pot folosi o serie de modalităţi care să se
axeze pe:

I. creşterea motivaţiei pentru învăţat
II. a-i învăţa pe elevi să înveţe
III. managementul timpului (ce tre-

buie să ştie un elev despre modul de uti-
lizare a timpului de

studiu)
IV. folosirea metodelor moderne de

predare - învăţare care să-l determine pe
elev să se implice activ în procesul in-
structiv educativ

V. programul de pregătire
suplimentară

Ne vom opri asupra aspectelor legate
de creşterea motivaţiei pentru învăţat (să
înveţe matematica din dorinţa de a afla
cât mai multe, din satisfacţia de a rezolva
singur problemele).

Una dintre cele mai cunoscute teorii
referitoare la motivaţia fiinţei umane
este reprezentată de celebra abordare a
lui Abraham Maslow. Autorul a pornit
de la ideea că fiinţele umane au cinci se-
turi de trebuinţe/nevoi aşezate într-o ie-
rarhie a importanţei („piramida” lui
Maslow):

(1) trebuinţe fiziologice;
(2) trebuinţe de securitate;
(3) trebuinţe de apartenenţă;
(4) trebuinţe de stimă;
(5) trebuinţe de autoîmplinire.
Ausubel D.P. şi Robinson F.G. (1981)

oferă un bun exemplu de utilizare a ie-
rarhiei lui Maslow ca instrument teore-
tic pentru identificarea modalităţilor în
care poate fi stimulată motivaţia de
învăţare a elevilor. Dintre toate catego-
riile de trebuinţe avute în vedere de Ma-
slow, ei se opresc asupra trebuinţelor
sociale, de cunoaştere şi de autoreali-
zare. Profesorii - spun ei- se pot sprijini
pe trei impulsuri motivaţionale funda-
mentale pentru activitatea de învăţare:

impulsul afiliativ
impulsul cognitiv
impulsul de autoafirmare.

Profesorii care de obicei reuşesc să
trezească în sufletul elevilor respectul,
admiraţia şi dorinţa de a beneficia de
simpatia lor, îmbină cel puţin două ca-
racteristici majore. In primul rând,
reuşesc să-şi câştige o autoritate reală în
faţa elevilor lor prin anumite calităţi
personale. Aceste calităţi se referă la
competenţă, moralitate, flexibilitate în
gândire şi consecvenţă. Este greu de cre-
zut că un profesor se va bucura de o au-
toritate reală în faţa elevilor săi, atâta
vreme cât aceştia îl vor percepe ca fiind
incompetent, sau -chiar dacă i se va
recunoaşte competenţa ştiinţifică- se va
dezvălui ca o persoană imorală. Elevii
resping şi pe acei profesori care sunt in-
capabili să iasă din limitele strâmte ale
unor regulamente şi reguli şi nu pot
aprecia nuanţat situaţiile cu care se
confruntă, oricât de multe ar fi
cunoştinţele de care fac paradă şi oricât
de încremeniţi ar fi în respectarea regu-
lilor morale. Nici inconsecvenţii, care
astăzi laudă pentru un lucru, iar mâine,
pentru acelaşi lucru, pedepsesc, care îşi
schimbă valorile pe care le proclamă,
după oportunităţi, nu au şanse să se bu-
cure de o autoritate reală în faţa elevilor.

În al doilea rând, profesorii care
reuşesc să trezească impulsul afiliativ al

elevilor sunt percepuţi de către copii ca
fiind persoane capabile de căldură
afectivă, pline de disponibilitate în a
oferi oricând un suport afectiv şi un aju-
tor dezinteresat oricărui elev care are ne-
voie de un asemenea sprijin. Prin acest
fel de a fi, ei îndeplinesc rolul de suport
afectiv al unui părinte şi este posibil ca
la nivelul inconştientului, la un moment
dat, elevii să-i tranfere acest rol profeso-
rului.

Impulsul de autoafirmare
exprimă dorinţa oricărui om de a ajunge
la o puternică afirmare a eu-lui şi la o
anumită situaţie socială care să-i confere
sentimentul respectului de sine. De obi-
cei, o asemenea dorinţă este însoţită de
o stare de anxietate, generată de teama
de „a nu reuşi”, ori de teama de a pierde
situaţia socială vizată, ca urmare a unui
eventual eşec. O asemenea stare de an-
xietate poate să demobilizeze. Pentru a
o reduce şi pentru a induce elevilor sen-
timentul mobilizator al reuşitei sigure,
un profesor trebuie să posede, pe de o
parte, anumite trăsături de personalitate,
iar pe de altă parte, un anumit stil de
lucru.

Ca personalitate, trebuie să fie perce-
put ca o persoană cu un înalt grad de or-
ganizare interioară, capabilă să insufle
certitudinea că „ştie ce are făcut” pentru
a ajuta pe cineva să ajungă la rezultatul
dorit. 

O persoană percepută de elev

Strategii de optimizare a pregătirii elevilor 
la matematică

F
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Viaţa școlii
ca fiind şovăielnică,

fără experienţa realizării unor
obiective similare celui pentru care i se
solicită ajutorul, va spori incertitudinea
reuşitei şi va accentua anxietatea. De
obicei, atunci când profesorul de la
şcoală nu este perceput ca fiind disponi-
bil pentru un asemenea sprijin, elevii fac
apel la un “profesor-meditator” , care de
cele mai multe ori este ales din rândul
acelora care sunt cunoscuţi a fi avut suc-
cese cu elevii pe care 

i-a pregătit.
Impulsul cognitiv corespunde

trebuinţei de a cunoaşte lucruri noi, de
a înţelege, de a formula şi de a rezolva
probleme. Orice fiinţă umană normală
manifestă curiozitate faţă de lucrurile
noi cu care intră în contact şi este dispus
să le acorde mai multă sau mai puţină
atenţie, în măsura în care, după primele
explorări, constată că ele răspund
trebuinţelor sale. Iniţial, elevii adoptă
faţă de majoritatea disciplinelor de stu-
diu atitudini fie neutre, fie pozitive, cu
excepţia situaţiilor în care copilul
abordează un nou obiect de studiu cu o
părere preconcepută privind utilitatea,
dificultatea, caracterul mai mult sau mai
puţin interesant al acesteia, preluând
asemenea idei de la alţi colegi mai mari,
de la părinţi, fraţi sau din “folclorul”
şcolii pe care o frecventează ( „la X
disciplină te vei plictisi”; „Y obiect de
studiu nu mai este acum la modă” etc.)

Mulţi profesori apreciază că ati-
tudinea cu care un elev abordează o
nouă disciplină şcolară este foarte
importantă pentru efortul de învăţare pe
care îl va depune ulterior şi în general,
pentru motivaţia învăţării ei. De aceea
se stăduiesc să inducă o atitudine
favorabilă, de la bun început. Primele
lecţii ei le rezervă prezentării noii disci-
pline de studiu, încercând să scoată în
evidenţă utilitatea ei socială, satisfacţiile
pe care le poate aduce studierea ei, pro-
blemele de viaţă pe care le poate servi,
motivele pentru care profesorul a luat
cândva hotărârea de a se specializa în
domeniul respectiv ş.a., totul într-o
manieră cât mai atractivă, cu multe
exemple şi relatări de fapte de viaţă. În
concluzie, înainte de a se trece la testări
ale unor cunoştinţe anterioare, la expu-
nerea exigenţelor profesorului, ori ale
modului lui de a nota (lucruri foarte

utile, de altfel), prima întâlnire a elevilor
cu un obiect de studiu ar trebui să se fi-
nalizeze printr-o atitudine de interes faţă
de noua disciplină şi cu o imagine clară
asupra utilităţii studierii ei pentru orice
om. Este foarte răspândită printre elevi
convingerea că multe dintre cele ce se
studiază la şcoală sunt lucruri inutile, pe
care trebuie să le înveţe de nevoie, ceea
ce arată că nu întotdeauna profesorii
acordă importanţa cuvenită explicării
utilităţii cunoştinţelor pe care le propun
elevilor spre a fi învăţate. În general,
profesorii ar trebui să arate un anumit
entuziasm pentru domeniul lor de stu-
diu, căci este greu de crezut că o atitu-
dine plictisită, dezamăgită, sceptică a
dascălului nu se va transmite elevilor,
care vor adopta atitudini similare.

În activitatea lor de predare pro-
fesorii folosesc o multitudine de proce-
dee prin care captează atenţia şi interesul
elevilor pentru o lecţie sau alta. Captarea
atenţiei elevilor şi trezirea interesului lor
pentru noul subiect care le va fi propus
reprezintă aspectul de început al oricărei
lecţii. Ideală este -desigur- situaţia în
care la sfârşitul acestei
„secvenţe” cu care
debutează orice
lecţie, elevii să-i soli-
cite profesorului să le
arate cum se face un
lucru, sau cum se
explică un fapt, ori să
iniţieze spontan o
acţiune care li se pare
captivantă. Dintre
multiplele procedee
utilizate de către pro-
fesori în aceste sco-
puri cele mai
importante par a fi
următoarele (Neacşu I., 1983):
l motivarea prin introducerea unor

activităţi cu caracter de joc;
l motivarea prin crearea unei stări de

competiţie sau de cooperare;
l motivarea prin crearea situaţiilor

problemă;l
l motivarea prin mărirea valenţelor

afective ale activităţilor;
l motivarea prin menţionarea

performanţelor şcolare care urmează să
fie atinse ş.a.

Un alt aspect important pe care fiecare
profesor ar trebui să-l urmărească în ac-

tivitatea didactică centrată pe achiziţiile
elevilor este dinamizarea învăţării prin
metodele de învăţare.

Se ştie că un elev reţine 10% din
ceea ce citeşte, 20% din ceea ce aude,
30% din ceea ce vede şi aude în acelaşi
timp, 80% din ceea ce spune şi 90% din
ceea ce spune, făcând un lucru la care
reflectează şi care îl interesează, ceea ce
înseamnă că învăţarea devine eficientă
doar atunci cînd îl punem pe elev să
acţioneze. Pasivitatea elevilor în clasă
este consecinţă a prelegerii ca mod de
predare, şi nu produce învăţare decât în
foarte mică măsură. De altfel prelegerea
presupune că toţi elevii asimilează în
acelaşi timp informaţiile, ceea ce este de-
parte de realitate.

Pentru elevi nu este suficient ca în ca-
drul unei ore să asculte explicaţiile pro-
fesorului sau să vadă o demonstraţie. Ar
fi mult mai eficient dacă elevii ar parti-
cipa activ la procesul de învăţare:
discuţia, argumentarea, investigaţia, ex-
perimentul devin metode indispensabile
pentru învăţarea eficientă şi de durată.
Aplicarea metodelor şi tehnicilor inte-

ractive, centrate pe
activităţi de grup,
asigură elevilor for-
marea unei gândiri
flexibile, dezvoltarea
creativităţii, a
i m a g i n a ţ i e i ,
î m b u n ă t ă ţ i r e a
comunicării între co-
legi. Activitatea pe
grupuri are o mare
importanţă, având
rezultate imediat vizi-
bile în relaţionarea
între elevi şi profesor,
dar şi între colegi.
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CREZUL INSTRUIRII ACTIVE
l Ce aud, uit.
l Ce aud şi văd, îmi amintesc

puţin.
l Ce aud, văd şi întreb sau di-

scut cu cineva, încep să înţeleg.
l Ce aud, văd, discut şi fac,

îmi însuşesc şi mă deprind.
l Ce predau altcuiva, învăţ.
l Ceea ce pun în practică, mă

transformă.
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Adept al modernismului lovine-
scian, Camil Petrescu, este cel care,
prin opera lui, fundamentează princi-
piul sincronismului, altfel spus, con-
tribuie la sincronizarea literaturii
române cu literatura europeană, prin
aducerea unor noi principii estetice ca
autenticitatea, substanţialitatea, rela-
tivismul şi prin crearea personajului
intelectual lucid şi analitic, în opoziţie
evidentă cu ideile sămănatoriste ale
vremii, care promovau „o duzină de
eroi plângăreţi”. Camil Petrescu
opinează că literatura trebuie să ilu-
streze „probleme de conştiinţă”, pen-
tru care este neapărată nevoie de un
mediu social, în cadrul căruia acestea
să se poata manifesta.

Camil Petrescu propune o creaţie
literară autentică, bazată pe expe-
rienta trăită a autorului şi reflectată în
propria conştiinţă: „Să nu descriu
decât ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce
înregistrează simţurile mele, ceea ce
gândesc eu... Aceasta-i singura reali-
tate pe care o pot povesti...[...] Din
mine însumi, eu nu pot ieşi... Orice aş
face eu nu pot descrie decât propriile
mele senzaţii, propriile mele imagini.
Eu nu pot vorbi onest decât la per-
soana întâi...”.

În „Ultima noapte de dragoste, în-
tâia noapte de razboi” (1930), Camil
Petrescu surprinde drama intelectua-
lului lucid, însetat de absolutul senti-
mentului de iubire, dominat de
incertitudini, care se salvează prin
conştientizarea unei drame mai puter-
nice, aceea a omenirii ce trăieşte tra-
gismul unui război absurd, văzut ca
iminenţă a morţii. Perspectiva
narativă este reprezentată de
naraţiunea la persoana I şi de prezenţa
mărcilor naratorului, care definesc su-
biectivismul romanului, scris sub
forma unui jurnal de campanie.

Ela este personajul feminin al roma-
nului, simbolizând idealul de iubire
către care aspiră cu atâta sete Ştefan

Gheorghidiu. Ştefan însuşi îi conferă
atribute ale idealităţii: “Era atâta
tinereţe, atâta frângere, atâta
nesocotinţă în trupul bălai şi atâta ge-
nerozitate în ochii înlăcrimaţi
albaştri...”, şi “era această fată un con-
tinuu prilej de uimire. Mai întâi prin
neistovita bunătate pe care o risipea în
jurul ei. Făcea toate lucrările mătuşii
ei, care era institutoare, prăpădea
puţinii bani în cadouri pentru prie-
tene, iar pe colega ei bolnavă a îngri-
jit-o luni de zile ca o soră de caritate,
cu o abnegaţie fără margini, de
adolescentă.”

Femeia este construită numai prin
ochii bărbatului însetat de absolutul
iubirii, al cărui crez nu face concesii
sentimentului. „Cei care se iubesc au
drept de viaţă şi de moarte unul asu-
pra celuilalt”. Ela nu este o individua-
litate distinctă, o personalitate
transparentă, deoarece este în
permanenţă dependentă de Ştefan, cel
care o prezintă cititorului în amplul şi
lucidul proces de analiză a iubirii.

Iubirea lor se născuse din orgoliul
lui Ştefan, întrucât Ela era cea mai
frumoasă studentă de la Litere şi el,
student la filozofie, era „măgulit de
admiraţia pe care o avea mai toată
lumea pentru mine, pentru că eram
atât de pătimaş iubit de una dintre
cele mai frumoase studente, şi cred că
acest orgoliu a constituit baza viitoarei
mele iubiri.”

Trăsăturile fizice sunt puţine dar su-
gestive pentru frumuseţea tinerei care
este descrisă în mod direct de perso-
najul-narator: „ochii mari, albaştri, vii
ca nişte întrebări de cleştar”, trup
„vânjos şi viu, de femeie de douăzeci
de ani,tare ca al felinelor[…] cu piele
netedă şi albă cu luciri de sidef.” Ela,
profund îndrăgostită de Ştefan, este
capabilă de sacrificiu şi de devota-
ment numai pentru a sta mai mult
timp cu iubitul. Deşi „avea oroare de
matematici”, îl însoţea pe Ştefan la

cursurile din care ea nu înţelegea
nimic, „numai ca să fim împreună [...]
şi asculta, o oră pe săptămână,
serioasă şi cuminte ca un căţeluş,
principiile generale ale calculului
diferenţial”.

Trăsăturile morale ale eroinei mo-
derne transpar numai indirect, prin
răsfrângerea lor în afara conştiinţei
bărbatului iubit, aflat în căutarea cer-
titudinii dacă această femeie
întruchipează iubirea ideală. De altfel,
relatarea poveştii de dragoste
consemnată de Ştefan în jurnalul de
front începe cu aceasta incertitudine
a lui: „Eram însurat de doi ani şi
jumătate cu o colegă de la Universitate
şi bănuiam că mă înşală”. Căsătoria
soţilor Gheorghidiu este liniştită la în-
ceput, mai ales că duc o viaţă
modestă, aproape de săracie, bucuriile
lor fiind „excursia la Moşi şi
ştrengăria de a ne da în căluşei, de a
mânca floricele şi a bea un ţap de
bere”, iubirea fiind singura lor avere. 

Moştenirea neaşteptată pe care un-
chiul Tache o lasă lui Ştefan Gheor-
ghidiu surprinde pe toată lumea şi
schimbă radical căsnicia cuplului,
viaţa mondenă căpătând pentru Ela
importanţă primordială. Ştefan
descoperă că soţia sa este
interesată de problemele              

prof. Irina Gânga

Ela Gheorghidiu
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război,

de Camil Petrescu
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pragmatice şi că în procesul
care urmează între rude din

cauza testamentului ambiguu, ea ţine
cu îndârjire ca soţul său să nu renunţe
la nici un procent din moştenire.
Ştefan este uimit de această atitudine
a soţiei sale, pe care ar fi vrut-o
„mereu feminină, deasupra discuţiilor
acestea vulgare, plăpândă şi având ne-
voie să fie ea protejată, nu să intervină
atât de energic, interesată”. Ştefan este
dezgustat de comportamentul delica-
tei Ela, care, spre surprinderea lui, este
capabila să lovească „aprig cu coatele”.

Ela îl îndeamnă pe Ştefan să intre în
afaceri, însă acesta eşuează şi se reînto-
arce, cu sete nepotolită, spre studiul fi-
lozofiei, spre cursurile de la
Universitate şi discuţiile despre
metafizică pe care le are cu Ela. Relua-
rea vechilor deprinderi ale soţului, o
fac pe Ela să exclame cu ciudă: „Uf...şi
filozofia asta!”, iar noile ei preocupări
se îndreaptă spre lux şi cumpărături,
înnoieşte mobilele şi încearcă să-i
schimbe şi lui Ştefan hainele şi acce-
soriile, să-l facă să-i placă eleganţa.
Dar toate acestea sunt pentru Gheor-
ghidiu probleme minore, care nu-l su-
strag de la existenţa sa spirituală
consacrată studiului filozofiei.

Sub influenţa mondenă a Anişoarei,
verişoară cu Ştefan şi măritată cu un
moşier bogat, Ela învaţă să fie
interesată de modă, de distracţii noc-
turne sau escapade, „era fericită şi su-
râdea ca o şcolariţă, gâdilată în
orgoliul ei că place unei femei atât de
pretenţioase”. Despre vechii prieteni
nici nu mai putea fi vorba, ei nu erau
suficient de bine îmbrăcaţi şi nici nu
ar fi avut posibilităţi materiale ca să
facă faţă noilor localuri pe care le frec-
ventau acum soţii Gheorghidiu şi
pentru abandonarea cărora Ştefan
găseşte următoarea motivaţie: „aceste
despărţiri devin inevitabile prin gaba-
ritul cheltuielilor”.

Ela, stânjenită de ţinuta neîngrijită
a soţului, îl convinge să-şi comande
cămăşi şi costume noi, diferența din-
tre el şi snobii care frecventau aceleaşi
cercuri fiind evidentă. Ştefan simte
„cum zi de zi femeia mea se înstrăina,
în preocupările şi admiraţiile ei, de

mine”: cei doi nu mai discută pro-
bleme filozofice, nu mai petrec mult
timp împreună şi Elei nu-i mai este
suficientă iubirea lor. Ştefan se chinuie
îngrozitor, pentru că este conştient că
nu poate trăi fără ea, de aceea „viaţa
mi-a devenit curând o tortură
continuă”.

Ştefan Gheorghidiu disecă şi
analizează cu luciditate noua compor-
tare a Elei, mai ales că în casa
Anişoarei cunoscuseră „un vag avo-
cat, dansator, foarte căutat de femei”,
care le învăţa pe doamne un dans nou,
la modă, tangoul, şi care fusese adus
de război de prin cabaretele Parisului,
făcând parte acum din „banda noa-
stra”. La petrecerile mondene, Ştefan
cântăreşte fiecare vorbă, fiecare gest al
Elei - „trăgeam cu urechea, nervos, să
prind crâmpeie din convorbirile pe
care nevastă-mea le avea cu domnul
elegant de alături de ea”.

Anişoara, care avea „mania” excur-
siilor «în bandă», hotărăşte ca de
Sfinţii Constantin şi Elena să plece cu
toţii pentru trei zile la Odobeşti, cu
trei maşini. Ela face eforturi ca să stea
în maşină lângă domnul G, „dansato-
rul abia cunoscut cu două săptămâni
în urmă”, chiar dacă pentru asta tre-
buise să deranjeze „de doua ori pe
toată lumea”, comportându-se ca o
cochetă şi devenind din ce în ce mai
superficială. Fidelitatea Elei este pusă
sub semnul întrebării de către Ştefan,
în sufletul căruia fiecare gest, cuvânt
sau privire ale femeii capătă proporţii
catastrofale. Asezarea Elei la masă
lângă curtenitorul domn G, gesturile
familiare de a mânca din farfuria lui,
disperarea care i se citea Elei pe chip
atunci când bărbatul stătea de vorbă
cu altă femeie sunt numai câteva re-
pere ale comportamentului monden
al tinerei soţii. Ştefan observă mimica
şi gesturile Elei atunci când este
deznădăjduită ca nu se află în atenţia
domnului G, constatând uimit că
ochii „albaştri de copil erau tulburi şi
îşi muşca îndurerată, deseori, buza de
jos, moale şi roşie”. Ştefan este depri-
mat, deoarece fusese convins că Ela îl
iubea cu adevarat, că ea ar fi putut să
simtă durere sau bucurie numai pen-

tru el, dar observă cu amărăciune că
„ochii ei sunt gata să plângă pentru
altul”.Atunci când Ştefan o anunţă că
vrea să divorţeze, Ela este candidă, se
consideră nevinovată şi jură că nu ştie
despre ce vorbeşte el, îi argumentează
că toate femeile din „bandă” se
comportă la fel ca ea şi bărbaţii lor nu
se supără pentru asta.

Între cei doi soţi intervine o ten-
siune stânjenitoare, nu-şi vorbesc
două săptamâni, iar la o altă petrecere
Ela se simte umilită şi jignită deoarece
Ştefan face curte în mod ostentativ
altei femei, motivând că l-a silit să
danseze cu ea. Ela refuză să plece
acasă cu soţul ei, Ştefan se enervează
şi ia cu el „o cocotă destul de
frumuşică, voinică şi nespus de
vulgară”. Găsindu-i în patul conjugal,
Ela este înmărmurită de durere, nu-i
vine să creadă şi îl părăseşte. Întâl-
nind-o după o vreme la cursele de cai,
Ştefan vede în ochii Elei „o suferinţă
peste puterile ei” şi după câteva zile s-
au împăcat şi au petrecut o lună de vis
la Constanţa.

Ela consolidează prietenia cu
Anişoara, se îmbracă amândouă la fel
„ca să-şi sporească frumuseţea, una
blondă, alta brună, cum îşi sporesc va-
loarea perlele, dacă sunt colecţie”.

Drama se amplifică atunci când, în-
torcându-se pe neaşteptate acasă după
două săptămâni de absenţă, Ştefan nu
o găseşte acasă pe Ela, nu are nicio
informaţie despre ea şi simte în suflet
un pustiu imens, fiind cuprins de o
deznădejde crâncenă: „n-aş fi dorit
nici celui mai cumplit duşman al meu
să caute în zorii zilei şi să sufere cum
sufeream eu”. Vesela şi candidă, Ela
soseşte acasă pe la opt dimineaţa, dar
nu reuşeşte să rostească nicio
explicaţie, deoarece el este foarte ner-
vos şi o izgoneşte, fiind convins că
„niciodată femeia aceasta nu mă iu-
bise”. Ela acceptă să divorţeze deşi se
consideră nevinovată şi jignită de
bănuielile lui, fapt ce se va confirma.
După o vreme, răsturnând din
greseală un teanc de cărti, Ştefan
găseşte printre ele un bilet de la
Anişoara, prin care o chema pe Ela să
doarmă la ea, întrucât moşierul

F

Continuare în pagina 10
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plecase la ţară şi îi era urât să rămână
singură. Biletul avea data de 15 februa-
rie, adică seara când se întorsese el de
la Azuga. Gheorghidiu interpretează
faptul ca pe o ticluire pusa la cale de ele,
pentru a-i adormi bănuielile, apoi se
îndoieşte de motivul pentru care ar fi
recurs Ela la o astfel de stratagemă.
Încearcă să afle de la Iorgu, soţul
Anişoarei, dacă în februarie fusese
într-adevăr plecat la moşie şi Ela dor-
mise la ei, dar nimeni nu mai ţinea
minte data exactă, trecuseră patru luni
de atunci.

Se împacă din nou şi când Ştefan
Gheorghidiu pleacă la Dâmbovicioara,
fiind concentrat în armată ca subloco-
tenent, aranjează ca Ela să petreacă
vara la Câmpulung, aproape de regi-
mentul său, de unde ea îi scrie aproape
în fiecare zi. În capitolul intitulat „Ul-
tima noapte de dragoste” care încheie
„cartea întâi” a romanului, Ela îl
cheamă „negreşit” la Câmpulung
„sâmbătă sau cel mai târziu duminică”.
Ea pare schimbată, are o atitudine
studiată, o distincţie menită „a face im-
presie” şi-l surprinde din nou pe Ştefan
cu pretenţiile ei pragmatice. Egoistă şi
îndrăzneaţă, Ela se arată îngrijorată
pentru viitorul ei în cazul în care el ar
muri în război, îi aminteşte cu
neruşinare ca ea l-a iubit şi atunci când
era sărac, apoi îi pretinde să treacă pe
numele ei „o parte din lirele englezeşti
de la Banca Generală”. Ştefan îl vede în
Câmpulung pe domnul G, nu se mai
îndoieşte că „venise pentru ea aici, îi
era deci sigur amant” şi se hotărăşte să-
i omoare pe amândoi. Locotenent-co-
lonelul pe care-l întâlneşte întâmplător
îl obligă să se întoarcă la regiment, aşa
că nu-şi duce la îndeplinire planul de
răzbunare împotriva celor doi
presupuşi amanţi.

Rănit şi spitalizat, Ştefan Gheorghi-
diu se întoarce în Bucureşti, este primit
de Ela cu amabilitate şi „o serie
întreagă de demonstraţii, care altădată
m-ar fi înnebunit de emoţie şi plăcere”,
arătându-se excesiv de grijulie. El se
simte acasă, lângă Ela, înstrăinat defi-
nitiv, gândind nepăsător: „sunt obosit,
mi-e indiferent chiar dacă e
nevinovată” şi-i propune să se
despartă, deşi cândva „aş   fi putut
ucide pentru femeia asta [...] aş fi fost

închis din cauza ei, pentru crimă”. Îşi
dă seama, cu luciditate, că oricând ar fi
putut „găsi alta la fel”, Ela i se pare
acum banală, ca o reproducere a unui
tablou original, “Am privit-o cu
indiferenţa cu care priveşti un tablou.
Şi frumuseţea ei blondă era acum de
reproducere în culori,vreau să spun că
avea ceva uscat, fără viaţă, asa cum e
diferenţa între culoarea uleioasă şi grea
a tabloului original şi între luciul banal
al cromolitografiei”.

Intelectual lucid, interiorizat şi ana-
litic, însetat de absolut, Ştefan Gheor-
ghidiu vede în Ela idealul de femeie, în
care el poate găsi iubirea reciprocă
perfectă. În susţinerea acestei
concepţii, sugestiv este şi faptul ca el îi
spune pe nume o singură dată, prilej cu
care cititorul şi află numele femeii, în
restul romanului o numeşte: „femeia
mea”, „nevasta-mea”, „fata asta”, „ea”.
Aşadar, în conştiinţa lui Ştefan Gheor-
ghidiu, Ela se transformă treptat dintr-
un ideal de femeie într-o femeie
oarecare, semănând cu oricare alta.

Ela este un proces permanent de de-
venire, se “construieşte” mereu pe sine,
străbătând în conştiinţa naratorului
principal haltele intermediare de la
ipostaza unică la femeie. Ştefan şi-a
construit un tipar de idealitate, şi acesta
este prima ipostază a femeii iubite.
Realitatea este însă alta. 

Ela este o emanaţie; ne apare doar
prin prisma conştiintei empatice a lui
Ştefan, se organizează conform
opţiunilor acesteia. Sondările,
concluzionările, deciziile aparţin lui,
eroului masculin. Ela se miscă şi
gândeşte în spaţiul ordonat al
conştiinţei acestuia. De aici şi lipsa la
eroină a capacitaţii de deliberare.
Programată ca atare, o putem acuza de
lipsă de independenţă: este o idee în
acţiune, menită să pregătească finalul
de ghilotină, irefutabil şi acuzator. 

Gândindu-se la suferinţele care-l
chinuiseră din cauza Elei, Gheorghidiu
se simte detaşat parcă de sine şi de tot
ce a fost, „acum totul e parcă din alt
tărâm, iar între noi abia dacă e firul de
aţă al  gândului întâmplător”. Pentru el,
este femeia unică, prelungirea propriu-
lui eu, singura în stare să-i înţeleagă
aspiraţiile. Drama iubirii lui intră defi-
nitiv în umbră, experienţa dramatică a
frontului fiind decisivă. El îi dăruieşte

Elei casele de la Constanţa, bani, „ab-
solut tot ce e în casă, de la obiecte de
preţ la cărţi... de la lucruri personale, la
amintiri. Adică tot trecutul”.

Ela este un personaj modern, puter-
nic individualizat în literatura
românescă prin faptul ca nu apare ca
personalitate distinctă, cititorul fictiv
(naratarul) percepând-o prin mijloci-
rea personajului-narator subiectiv, care
nu-i acorda femeii nicio şansă de a se
dezvinovăţi. Naratarul nu are acces la
opinia Elei privind dragostea lor şi n-
are cum să cunoască punctul de vedere
al acesteia în ceea ce priveşte intensita-
tea sentimentelor sau propria loialitate,
aspiraţiile şi concepţia femeii.

În „Arca lui Noe”, criticul Nicolae
Manolescu evidenţiază subiectivismul
cu care este construită eroina: „Nu Ela
se schimbă (poate doar superficial,
dându-şi arama pe faţă, cum se spune,
abia după căsătorie), ci felul în care o
vede Ştefan. În acest caz putem afirma
că singurele evenimente veritabile nu
sunt acelea obiective, ci acelea din
conştiinta lui Gheorghidiu. Numai pe
acestea le putem povesti fără riscul de
a greşi”. 

Pentru George Călinescu  Ela e un
personj plat, lipsit de mister feminin şi
un viţiu necesar lui Ştefan: “Soţia se
dovedeşte geloasă fără obiect şi
necredincioasă cu disimulaţie (...). Ne-
vasta lui Gheorghidiu este nefilozoafă,
geloasă, înşelătoare, lacomă, seacă şi
rea”. 

Limbajul artistic al lui Camil Petre-
scu se caracterizează prin claritate, so-
brietate, frază scurtă şi nervoasă, este
analitic şi intelectualizat. Stilul este an-
ticalofil, iar autorul consideră că într-
o operă literară relatarea subiectului
trebuie să fie precisă şi concisă, „ca
într-un proces-verbal”.
Bibliografie
Petrescu, Camil – Noua structură şi

opera lui Marcel Proust, Teze şi anti-
teze, 1971

Petrescu, Camil - Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război, Ed.
Cartea Românească, 1987

Manolesu, Nicolae – Arca lui Noe,
Ed.100+1 Gramar, 1999

Călinesu, George – Istoria literaturii
române, Ed. Minerva, 1985
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Urmare din pagina 9



Ani de liceuAnul XIII, Nr. 1 Pagina 11

Sănătate

Valorile pH-ului variază de la 0 la
14, indicele de 7.0 fiind considerat
neutru.Toate valorile peste 7.0 indică
un mediu alacalin, iar valorile sub 7.0
arată un mediu acid.

CÂTEVA VALORI ALE pH-ULUI
DIN ORGANISM

pH-ul salivei este cuprins de regulă
între 6.4 -7.5. 

pH-ul pielii normale este unul
acid,variind uşor în funcţie de zonă,
între  pH 4,5 - 6.2. La nivelul feţei, un
ten normal are un pH de 6.2, un ten
uscat are un pH sub 6.2, în timp ce
pH-ul unui ten gras depăşeşte 6.2.
Tenul cel mai acid este cel care
îmbătrâneşte mai repede.

Sucurile digestive sunt foarte
acide (sucul gastric are un pH între
1.5-2.0) şi asfel stomacul are în mod
ideal un pH de 1.35 – 3.5. După ce ali-
mentele sunt dizolvate de sucurile ga-
strice, ele intră în intestinul subţire
unde pH-ul se schimbă la 7.0 - 8.5.
Aici are loc absorbţia de nutrienţi şi
eliminarea reziduurilor prin colon (al
cărui pH este de 4.0 - 7.0).

Urina are pH 4.5-8.0 (un barometru
pentru starea organismului).

Masa musculară are pH-ul 6.1.
pH-ul sângelui ar trebui să oscileze

undeva între 7.35 – 7. 45. În cazul în
care pH-ul sângelui scade cu mult sub
6.8 sau creşte peste 7.8, celulele
încetează să mai funcţioneze, iar
omul îşi pierde funcţiile vitale.

Când pH-ul corpului este dezechi-
librat, prin abuzul repetat de toxine şi
stres, organismul nu mai poate asi-
mila vitamine, minerale şi alte
substanţe esenţiale stării de sănătate
şi apar bolile.

CUM AFLĂM NIVELUL   pH-
ULUI DIN ORGANISM?

Testarea nivelului propriu de pH, se
poate realiza în mod regulat, înmuind
o hârtie de turnesol în salivă sau
urină, la prima oră a dimineţii, fără să
fi consumat înainte mâncare sau apă.

ALIMENTE ALCALINIZANTE ŞI
ALIMENTE ACIDIFIANTE

În funcţie de calitatea proteinelor,
hidraţilor de carbon, grăsimilor, mi-
neralelor şi vitaminelor pe care le
conţin, alimentele se pot împărţi în
două mari categorii: alimente care
produc reacţii acide în organism şi
alimente care produc reacţii alcaline.

Un exemplu relevant este cazul
spectaculos al lămâiei, care având
pH-ul 2.4, după asimilarea de către
organism, produce alcalinizarea orga-
nismului determinând un pH 7-9.

Alcalinitatea este cel mai mare
agent de detoxifiere a organismului.
Cu cât un aliment va determina o al-
calinitate mai ridicată, cu atât detoxi-
ficarea va fi mai profundă.

Alimentele acidifiante încetinesc,
inhibă sau blochează procesul de de-
toxificare. Ele sunt inflamatoare şi
formează mucozităţi în organism,
provocând, în final, lezarea
ţesuturilor.

Conform studiilor ştiinţifice, în
dieta noastră zilnică este necesar să
fie   o alimentaţie 70-80%
alcalinizantă şi maxim 20-30%
acidifiantă, consumând şi o apă
alcalină sau alcalină forte.

LISTĂ DE ALIMENTE CU CARE
POŢI ECHILIBRA pH-UL

Fructe alcaline: smochine, curmale,
caise, ananas, kiwi, afine, pepene
verde, stafide, mango, mere, curmale,
pere, papaya, lamâie, lime, grepfruit,
avocado;

Fructe acide: prune, coacăze,
merișor, banane verzi, mure, vișine;

Legume alcaline: broccoli, ceapă
verde, ţelină, sfeclă roșie, gulii, spa-
nac,

usturoi, varză, cartofi copți în coajă,
castraveți, salată verde, zucchini, car-
tof dulce;

Legume acide: bulion de roșii, roșii
gătite, spanac gătit, cartofi fără coajă,
fasole;

Leguminoase alcaline: boabe de
soia, fasole verde;

Leguminoase acide: lapte sau

brânză de soia;
Cereale și pseudocereale alcaline:

grâu încolțit, ovăz, mei, hrișcă, orez
brun;

Cereale și pseudocereale acide:
pâine, patiserie, mălai, orz, grâu, orez;

Semințe alcaline: migdale, sâmburi
de dovleac cruzi, ulei de pește, ulei
presat la rece de măsline sau de floa-
rea-soarelui, ulei de in, ulei de cocos;

Semințe acide: arahide prăjite, nuci,
caju, ulei rafinat de floarea-soarelui,
ulei rafinat de măsline,

Lactate alcaline: laptele de la sânul
mamei;

Lactate acide: brânzeturi, lapte fiert,
lapte de vacă nefiert, smântână;

Slab acide: lapte de capră, iaurt;
Ouă alcaline: ou de prepeliță, ou de

rață;
Ouă acide: Ou de găină (slab acid);
Carne alcalină: nu există
Carne acidă: vită, porc, miel;
Slab acid: peștele
Băuturi alcaline: apă minerală

alcalină sau ușor alcalină, ceai verde;
Băuturi acide: băuturi cu mult

zahăr, bere, cafea, alcool;
Medicamente alcaline: spirulină;
Medicamente acide: antibiotice, an-

tiinflamatoare, antihistaminice.      
CONSECINŢELE DEZECHILI-

BRULUI DE pH ÎN ORGANISM
Consecinţele acidifierii cronice

sunt:
l încetinirea metabolismului;
l scăderea imunităţii;
l dereglarea florei intestinale;
l tulburări hormonale;
l favorizează obezitatea;
l boli ale vezicii urinare şi ale rini-

chilor;
l accelerarea proceselor oxidative

ale radicalilor liberi;
l accelerarea procesului de

îmbătrânire.
PUTEM AVEA UN STIL DE

VIAȚĂ SĂNĂTOS:
l prin alimentaţie bogată în ali-

mente proaspete sau foarte puţin mo-
dificate prin gătire;
l renunţarea la fumat;
l renunţarea la consumul excesiv

de alcool;
l exercițiul fizic zilnic;
l eliminarea stresului.

Prof. Ioana Bistriceanu 

Despre pH-UL din organism
CUM VARIAZĂ pH-UL?
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Utile

Aplicația iziBac este o aplicație modernă, dedicată tineri-
lor care vor să învețe pentru examen jucându-se.

Se știe că bacalaureatul este una din cele mai importante
și, în același timp, una din cele mai stresante perioade din
viața voastră, de  aceea aplicația a fost creată pentru a oferi
o mână de ajutor. Aplicația  de mobil dezvoltată de soții
Stratulat îmbină  utilul cu plăcutul într-o manieră la înde-
mâna  oricui deține un smartphone. 

El este Guffo,  asistentul tău de
nădejde care te va motiva să
înveți.  Ajutându-l pe Guffo în
călătoria sa, vei parcurge materia
pentru bac într-un  mod distrac-
tiv. Vei învăța și reține lucruri noi
fără să tocești, ci printr-o activi-
tate ce te va ține în priză și atent,
iar Guffo va avea grijă să îți atingi
scopul. 

Aplicația este gratuită și poate fi instalată atât pe sisteme
de operare Android cât și iOS. Pasul următor e să-ți alegi
materiile pentru care studiezi și să începi aventura pe dru-
mul tău către succes la Bac.

Aplicația propune o serie de teste de tip quizz, cu întrebări

din materia de curs din domeniile matematică, biologie,
istorie, chimie și științe socio-umane (filosofie și logică).
IziBac îți permite să dai testele sub formă de antrenament
sau simulând un examen real de Bac. În acest caz, ai un timp
limitat pentru a răspunde la întrebări sau la întregul che-
stionar din materia selectată. 

Pentru fiecare chestionar ai la dispoziție trei vieți. În mo-
mentul în care răspunzi greșit la trei întrebări, testul se în-
cheie. Apoi o poți lua de la capăt. Fiecare întrebare vine cu

patru variante de răspuns. În cazul unui răspuns corect
primești puncte, care cresc în valoare pe măsură ce înaintezi
fără greșeală. 

În situația în care răspunzi greșit, aplicația îți arată și
răspunsul co-
rect, pentru a
memora va-
rianta corectă.
IziBac îți
oferă și posi-
bilitatea să
p r i m e ș t i
e x p l i c a ț i i
amănunț i te
d e s p r e
răspunsurile corecte din aplicație, însă acestea sunt un soi
de bonusuri pe care le primești într-o unitate de timp.

Ceea ce este interesant e că te poți duela cu colegii de clasă
în încercarea de a răspunde corect la cât mai multe întrebări.
Niște campionate de cunoștințe generale pot fi organizate
oricând în iziBac.

Ca la orice joc de tip quizz, ai putea considera deranjant
faptul că întrebările se repetă. Acest lucru se întâmplă când
începi un nou quizz, după ce ai epuizat toate cele trei vieți
pe care le ai la începutul testării. Dar, poate fi și o ocazie să
verifici dacă ai reținut răspunsurile corecte.

Dezvoltatorii aplicației pregătesc îmbunătățirea  iziBac cu
lecții video interactive susținute de cei mai buni profesori.
În plus, iziBac va conține și alte provocări, care deocamdată
sunt ținute la secret. Până atunci nu ezita să-ți testezi
cunoștințele înainte de examenul care bate la ușă. Momen-
tan, aplicația este disponibilă gratuit pentru dispozitivele
Android, iar logarea se face cu contul de Facebook.

Bibliografie: 
http://izibac.ro/#/
https://www.yoda.ro/reviews/am-testat-izibac-aplicatia-

care-te-ajuta-sa-iei-bacul-si-m-am-distrat-de-minune.html
Prof. Jireghie Nicoleta

Aplicația iziBac
„Majoritatea eșecurilor din viață sunt 

ale oamenilor care nu-și dau seama cât de aproape 
sunt de succes atunci când renunță.” 

Thomas Edison
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Inovațiile în tehnologie ne aduc tot
mai aproape de concepte care în urmă
cu doar câțiva ani păreau de domeniul
fantasticului. Considerată un dome-
niu revoluționar, imprimarea 3D
schimbă deja lumea și dă naștere unor
meserii inovative. Astăzi, cu ajutorul

acestei tehnologii sunt produse com-
ponente auto din plastic sau din
metal, chiar și pentru motoare. Sunt
construite case sau componente pre-
fabricate din beton, plastic sau nisip.
Sunt realizate de la dulciuri la bijuterii
din metal prețios. În domeniul medi-
cal, se lucrează la imprimarea unor
componente ale sistemului osos, a fost
tipărit primul prototip de rinichi și a
apărut o tehnologie nouă care permite
repararea leziunilor prin tipărire 3D
direct pe pacient.

Scurt istoric
În 1983 Chuck Hull, co-fondatoral

3D systems, a inventat primul proce-
deu de imprimare 3D numit  `stereo-
lithography’(SLA). Prin aceasta a
stabilit baza pentru ceea ce azi
cunoaștem a fi fabricația aditivă sau
imprimarea 3D. El a depus un brevet
asupra tehnologiei, intitulat „Apara-
tura pentru producerea obiectelor tri-

dimensionale prin stereolitografie”, în
anul 1986. Brevetul său a acoperit
multe aspecte ale tipăririi 3D, inclusiv
software-ul de proiectare și operare,
tehnici și o varietate de materiale.

Un alt brevet, în anul 1989, a fost
acordat lui Carl Deckard, un student
absolvent al Universității din Texas,
care a dezvoltat o metodă numită
„sinterizare selectivă cu laser” (SLS).

Tot în anul 1989, inventatorul S.
Scott Crump a brevetat tehnologia
FDM (modelare prin depunere de
material topit). Tehnologia FDM a
rămas cea mai populară și cea mai
recunoscută formă de tiparire 3D.

Pentru a putea printa 3D un obiect
este nevoie de schița virtuală
computerizată a acestuia, care fie este
creată folosind un program de proiec-
tare asistată de calculator (CAD -
Computer Aided Design) fie este
obținută prin scanarea 3D a obiectu-
lui - folosind un alt dispozitiv perfor-
mant și recent apărut, asemănător
scanerelor uzuale, adică 2D, care are
menirea de a construi computerizat,
pe baza unor senzori, forma spațială a
unui obiect. Deci pentru a printa un
obiect 3D este nevoie, în primul rând,
de un fișier care să definească forma
și caracteristicile interne ale acestuia.

Imprimanta 3D crează obiecte con-
form schiței computerizate ținând
cont și de materialul, eventual ameste-
cul de materiale dorite pentru a forma
compoziția interioară și exterioară a
obiectului. Așadar, folosind o astfel de
imprimantă se pot crea obiecte tridi-
mensionale de orice formă - avand la
dispozitie o varietate de culori și ti-
puri de material de producție, cel mai
accesibil și deci și cel mai utilizat fiind

plasticul. 
Imprimantele 3D au un potențial

uriaș chiar și în stadiul în care sunt la
ora actuală, dar cum toate tehnolo-
giile evoluează devenind în acelasi
timp mai robuste dar și mai perfor-
mante, ne putem aștepta la progrese
semnificative în ceea ce privește tipu-
rile de material folosit și proprietățile
acestora, rezistența și dimensiunile
obiectelor create, noi tehnici de efec-
tuare a procesului de adiție, eficienti-
zarea consumului de energie și
materii prime, etc. până când se va
ajunge la un nivel de dezvoltare în
care se pot crea inclusiv obiecte / si-
steme dinamice, care au în
componența lor părți mobile.

Atunci când toate acestea se vor în-
tâmpla, întregul sistem de producere
al bunurilor de orice natură și de co-
mercializare a lor se va schimba com-
plet față de ceea ce există în prezent.
Mai exact, persoanele nu vor mai fi
nevoite de a cumpăra produse ci au la
îndemână posibilitatea creării și
personalizării lor, acest lucru având
implicații în reducerea consumului de
energe și de apă la nivel global com-
parativ cu procesul industrial din zi-
lele noastre.

Surse:  
https://3d4all.ro/2018/10/03/isto-

ria-tehnologiei-3d/
https://www.indiamart.com/prod-

d e t a i l / 3 d - p r i n t i n g - s e r v i c e s -
19025881962.html

https://3d-p.eu/wp-content/uplo-
a d s / 2 0 1 8 / 0 8 / I O 3 _ 3 D P -
courseware_RO.pd

Prof. Giovana Smău 

Utile

Imprimarea 3D 

Modele de obiecte obținute prin imprimare 3D
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Statul feudal moldovean a apărut ca entitate politică
independentă la 1365, prin acțiunea finalizată de voievodul
Bogdan de Cuhea. Ceea ce acesta a început, urmașii săi au
împlinit până la desăvârșirea granițelor sub Roman I Mușat.
Pentru apărarea statului, domnii Moldovei au construit un
amplu sistem de fortificații, dintre care unele precum
Șcheia, Romanul, Chilia, Orhei, Crăcina sau Țetina nu mai
există. O altă categorie de cetăți sunt cele aflate acum în
afara granițelor românești, fie în Republica Moldova (So-
roca, Tighina), fie în pământurile românești anexate de
Ucraina (Hotin, Cetatea Albă). Doar 2 cetăți, ambele de in-
terior, Neamțul și Suceava se mai găsesc pe teritoriul Ro-
mâniei.

Cetatea de Scaun a Sucevei, se află la marginea de est a
orașului Suceava,  localizată pe un platou aflat la o înălțime

de 70 m față de lunca Sucevei. Folosirea termenului de Ce-
tatea de Scaun a Sucevei și nu a celui de Cetatea Sucevei,
deoarece au existat două cetăți: Cetatea de Scaun și Cetatea
de Apus (Cetatea Șcheia), ambele fiind construite de voie-
vodul Petru I Mușat. Cetatea Sucevei făcea parte din siste-
mul de fortificații construit în Moldova la sfârșitul secolului
al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Si-
stemul de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate
în scop de apărare, întărite cu ziduri de piatră, valuri de
pământ sau având șanțuri adânci. Cetatea a fost construită
la sfârșitul secolului al XIV-lea de Petru I Mușat, a fost
fortificată în secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare și distrusă

în secolul al XVII-lea (1675) de Dumitrașcu Cantacuzino.
În prezent, Cetatea Sucevei se află în ruine.

Cetatea Șcheia, întâlnită și sub denumirea de Cetatea de
Apus a Sucevei, este o cetate în ruine aflată în partea de
nord-vest a orașului Suceava,  localizată la marginea unei
păduri aflate pe un pinten terminal al dealului Șeptilici (384
m altitudine), la o înălțime de peste 80 m față de lunca Su-
cevei.  Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-
lea de Petru al II-lea Mușat, fiind demantelată la începutul
secolului al XV-lea de Alexandru cel Bun. În prezent, din
Cetatea Șcheia nu au mai rămas decât niște ruine.

Cetatea Neamț, cunoscută impropriu sub titulatura  de
Cetatea Neamțului, este o cetate medievală din Moldova,
aflată la marginea de nord-vest a orașului Târgu Neamț,
localizată pe stânca Timuș de pe Dealul Cetății, la o altitu-

dine de 480 m, de unde, străjuia valea Moldovei și a Siretu-
lui, ca și drumul care trecea peste munte în Transilvania.
Cetatea Neamț făcea parte din sistemul de fortificații con-
struit în Moldova la sfârșitul secolului al XIV-lea, în
momentul apariției pericolului otoman. 

Istorie

CETĂȚILE  MOLDOVEI  MEDIEVALE

Prof. Gheorghe Comănescu
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Sistemul de fortificații medievale cuprindea așezări
fortificate în scop de apărare, întărite cu ziduri de

piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci. Cetatea
a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de Petru I,
a fost fortificată în secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare și
distrusă în secolul al XVIII-lea (1718) din ordinul domni-
torului Mihai Racoviță.

Cetatea Veche a Romanului,  prima cetate a
orașului Roman, construită în a doua jumătate a secolului
al XIV-lea, pe platoul înalt de pe malul stâng al râului Mol-
dova, în timpul lui Petru I Mușat (1375-1391) este legată de
numele domnitorului Roman I (1391-1394), care a avut
reședința în această cetate și în timpul când a condus Țara
de Jos a Moldovei ca domnitor asociat la domnie. Cetatea

și-a încetat existența în prima parte a secolului XV, se pare
că în jurul anului 1410, la începutul domniei lui Alexandru
cel Bun, când cetatea de la Roman a fost abandonată. Ce-
tatea Nouă a Romanului  este situată la 5 kilometri de
orașul Roman pe malul stâng al  râului Siret  în comuna
Gâdinți din județul Neamț. Este o ctitorie a lui Ștefan cel
Mare și a fost ridicată în 1466, fiind o fortificație realizată
exclusiv din piatră, comparativ cu prima cetate a Romanu-
lui care a fost construită din lemn și pământ. Fortăreața cu-
prindea 7  turnuri  legate între ele de ziduri de 4 metri
grosime și era construită în plan stilat. Împrejurul zidurilor
s-au săpat șanțuri de apărare pavate cu lespezi prin care s-
a revărsat apă din râul Siret, și a jucat un rol important în
istoria Moldovei până în anul 1675 când a fost distrusă din
ordinul vizirului de către domnitorul Dumitrașcu Canta-
cuzino. 

Cetatea Țețina a fost o cetate moldovenească construită
în secolul al XIV-lea, în vecinătatea orașului Cernăuți, în
cartierul Roșa, actualmente pe teritoriul Ucraine. Unii isto-
rici cred că cetatea a fost ridicată de regele polon Cazimir
al III-lea (1350-1370) sau de voievodul Iurg Koriatovici, iar

alți istorici  au lansat ipoteza că această cetate ar fi fost
ridicată de Petru I Mușat, după luarea Pocuției de la regele
polon mai sus-amintit. Cea mai veche atestare
documentară a Țeținei se regăsește în textul omagiului
depus de Ștefan I, împreună cu boierii lui, regelui Vladislav
al Poloniei, la 6 ianurie 1395. Cetatea, sub forma „Ceciun”,
este menționată în Lista orașelor rusești îndepărtate și apro-
piate, în categoria „orașelor volohe”. Cetatea Țețina a fost o
construcție impunătoare, compusă dintr-un turn din piatră
brută, cu diametrul de 20 de metri, înconjurată de valuri
din lemn și pământ. A fost centrul administrativ al ținutului
moldovenesc omonim, fiind distrusă la sfârșitul secolului
al XV-lea, ultima consemnare documentară regăsindu-se
în privilegiul lui Ștefan cel Mare acordat Episcopiei de
Rădăuți, la 23 august 1481.

Cetatea Crăciuna este o cetate muntenească aflată astăzi
pe teritoriul județului Vrancea. Ea datează din secolele XIII-
XV, fiind fortificată de către domnitorul  Ștefan cel

Mare care a cucerit-o în 1482 după ce îl învinge pe Basarab
al IV-lea cel Tânăr (Țepeluș) și alipește cetatea Crăciuna, 

Istorie
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hotarul Moldovei a fost mutat pe Milcov. Din acel mo-
ment,  Țara Vrancei  a ținut de Moldova. În apropierea
orașului Odobești există un loc numit „la Cetățuie”, unii
cronicari și istorici afirmând că pe Dealul Odobeștilor se
afla în trecut Cetatea Crăciuna.

Cetatea Chilia este o cetate în sudul Bugeacului pe malul
stâng al Dunării, actualmente în regiunea Odesa, Ucraina.
În Antichitate, pe locul cetății Chilia, a existat o cetate

grecească Achillea.Numele de Chilia care este menționat
pentru prima oară în 1281 de cronicarul arabo Rașid Al-
Din, provine din grecescul Κελλια, „grânarele”. Până în se-
colul al X-lea, cetatea este stăpânită de bizantini, trecând
ulterior în posesia genovezilor sub numele de Licostoma.
La sfârșitul secolului al XIV-lea, Mircea cel Bătrân extinde
teritoriul Țării Românești până la Marea Neagră, Chilia in-
trând astfel în componența statului muntean, pentru ca
în 1448, domnitorul Petru al II-lea al Moldovei cedează ce-
tatea Chilia lui Iancu de Hunedoara, care îl ajutase în lupta
pentru recâștigarea domniei împotriva lui Roman al II-lea.
În 25 ianuarie 1465, după un asediu de o zi (24 ianuarie),
Ștefan cel Mare cucerește Cetatea Chiliei și numește pe
Isaia, cumnatul său, pârcălab al cetății, reconstruind Ceta-
tea Chilia pe malul stâng al Dunării (Cetatea Chilia Nouă).
Sultanului Baiazid al II-lea începe în 6 iulie 1484 asediul
Cetății Chilia, apărată de 400 moldoveni conduși de
pârcălabii Ivanco și Maxim, iar după opt zile, la 14 iulie, ce-
tatea este cucerită de invadatori.

Cetatea Albă este un monument istoric din secolele XIII–
XV, amplasat actualmente pe teritoriul Ucrainei, fiind una
dintre cele mai bine conservate cetăți de pe teritoriul acestei
țări. Dimensiunea sa, de asemenea, întrece orice
altă  fortificație, fiind de 9 hectare. Actuala cetate a fost
ridicată pe urmele anticului oraș-cetate grec Tyras, princi-
plala ocupație a acestuia fiind cea de comerț în zonă. A
aparținut Imperiului Bizantin, purtând numele Asproca-
stron și Maurocastron, apoi din secolul al XI-lea a aparținut

pecenegilor numele fiind numită Aspron, fiind ocupată
de genovezi, care-i pun numele de Moncastro.Spre sfârșitul
sec. al XIV-lea, cetatea aparține Moldovei, Alexandru cel
Bun fortificând-o și lărgind-o în 1421.Ștefan cel
Mare adaptează cetatea la tactica din vremii, bazată pe ar-
tilerie și construiește poarta cea mare, deasupra căreia se
înălța stema Moldovei, iar în1479 se termină construcția
celui de-al treilea zid de incintă. Asediul lui Baiazid al II-
lea, din30 iulie–5 august 1484 duce la cucerirea cetății, pen-
tru ca în secolele XVI și XVII, se lucrează la zidul incintei
exterioare, fiind construită o geamie și un minaret.

Cetatea Tighina este o cetate moldovenească din secolul
XV, din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, care a con-
struit-o din pământ și lemn (o palancă), pentru a apăra
trecătoarea de tătari. Cetățuia de pământ era, probabil,

rotundă sau semirculară, avea șanț și val de apărare, iar în
poala valului din interiorul cetății erau făcute locuințe de
tip bordei. a sfârșitul sec. XIV - începutul sec. XV, pe locul
unde mai înainte fusese punctul vamal, a fost întemeiat
orașul cu același nume  Tighina. Apoi cetatea este
reîntemeiată de Petru Rareș, pe malul Nistrului. Cetatea a
fost cucerită de  Soliman Magnificul  (1538).Devenind
reședință de rai turcească, redenumită de turci Ben-
der, adică, „oraș fluvial”. 
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În această perioadă Soliman I poruncește ca cetatea
să fie refăcută și lărgită dupa proiectul arhitectului

Sinan, lucrările de reconstruire fiind finisate abia în
anul 1541.

Orhei a fost o veche cetate moldoveană, amplasată de-a
lungul apelor Răutului, la 15 km est de actualul oraș Orhei,

poziționată pe o peninsulă creată de cursul Răutului, și era
traversată de un val de zidărie și două de pământ care în-
chideau limba de pământ spre uscat.Se crede, că năvălirile
tătarilor din vara anului 1469 l-au determinat pe Ștefan cel
Mare să întreprindă măsuri în vederea consolidării
capacității de apărare a țării de-a
lungul Nistrului declanșând importante lucrări în vederea
edificării unei citadele întărite la Orhei, de pământ și lemn
cu scopul de a închide spațiul  larg deschis dinspre părțile
tătărești pe linia dintre Hotin și Cetatea Albă. În vremea
celei de-a doua domnii a lui Petru Rareș, pe locul vechii
Cetăți a Orheiului a fost înălțată o nouă cetate de piatră,
care a fost distrusă din porunca lui Alexandru Lăpușneanu,
care la cererea turcilor a dărâmat mai multe cetăți. În jurul
anului  1600, domnitorul  Ieremia Movilă  a încercat să
reconstruiască cetatea, dar fără succes.

Cetatea Soroca este o cetate moldovenească din secolul
al XVI-lea, clădită din lemn de Ștefan cel Mare, în fața va-
dului peste Nistru, și reconstruită în piatră de către Petru
Rareș, la mijlocul secolului al XVI-lea. Izvoarele istorice
menționează ridicarea unor cetăți pe Nistru la vaduri, din
lemn sau din piatră, și se e presupune că  cetatea de la So-
roca,  se află pe locul unei vechi escale menționate de sur-
sele  genoveze, sub denumirile greco-bizantine
de  Alciona („albastră”) sau Polihromia („colorată”), dar

cu  prima mențiune documentară de la 12 iulie 1499odată
cu primul său pârcălab, Coste.

Cetatea Hotin este o cetate localizată pe malul abrupt
al Nistrului în orașul Hotin din regiunea Cernăuți. Ea se
află situată la marginea de nord a orașului, pe o colină
naturală aflată într-o mică depresiune înconjurată de o
culme de dealuri.Construcția actualei fortărețe a început
în anul 1325,iar după unele surse, prima fortăreață a fost
construită  de către voievozii moldoveni din Onut , vasali
meridionali ai Cnezatului de  Halîci-Volînia   suferind
îmbunătățiri majore între 1380-1460. La începutul secolu-
lui al XIV-lea, cetatea a fost controlată se pare de către po-
loni sau maghiari, pentru ca în jurul anului 1340, cetatea
să fie ocupată de voievodul moldovean Dragoș, vasal al Re-
gatului Ungariei, iar în anul 1375, cetatea a devenit parte
a Moldovei. După sursele din letopisețele moldovenești,
fortificațiile actuale au fost construite după anul 1400 de
către domnitorul moldovean, Alexandru cel Bun (1400-
1432), cu ajutorul unor meșteri trimiși de cneazul Vytautas
cel Mare/Witold al Lituaniei, cumnatul său, pe structura
cetății anterioare, prin acoperirea acesteia cu pământ.

Istorie
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În prezent, învățarea limbilor străine câștigă tot
mai multă importanță datorită globalizării și creșterii im-
pactului informației. Deși limba engleză pare a fi prima
opțiune, să nu uităm că franceza este cea mai importantă
limbă din Uniunea Europeană. Se vorbește în Franța, Bel-
gia, Elveția, Luxemburg, Principatul Monaco, dar și peste
ocean, în Canada sau în multe din țările africane, foste
colonii franceze. 

Profesorii de limbă franceză și-au modificat, în
timp, metodele și tehnicile de predare tocmai pentru ca
orele de franceză să îmbine activitățile plăcute cu cele dis-
tractive și să faciliteze achiziția de cunoștințe. În predarea
limbii franceze, o multitudine de tehnici au fost utilizate în
trecut, fără ca acestea să-și atingă, în întregime, obiectivele.
Progresele din ultima perioadă și evoluția acestor metode
au făcut ca limba franceză să poată fi învățată foarte ușor și
cu rezultate spectaculoase. 

Predarea limbilor străine – iar limba franceză nu
reprezintă o excepție -  se concentrează, în esență, pe
dobândirea celor patru competențe: citit, scris, vorbit și
înțelegere. Predarea este, însă, mai complexă decât simpla
diseminare de conținut. Metodele și tehnicile anterioare
sunt, deja, arhicunoscute și uzitate îndelung: citirea bazată
pe imagini, utilizarea exercițiilor de tip „drill”, a melodiilor,
a audiovizualului etc. În ultima perioadă, însă, tehnicile de
predare a limbilor străine au trecut dincolo de aceste tehnici
tradiționale. Avansarea tehnologiei le-a îmbunătățit în mod
constant, astfel că locul lor a fost luat de altele inovatoare,
precum brainstorming-ul, clustering-ul, jocul de rol,
metodele TIC etc. Tehnicile tradiționale nu au fost excluse
total, sunt utilizate încă în mare măsură, doar utilitatea lor
este resimțită, în prezent,   într-o mai mică măsură. Nu
putem vorbi despre tehnicile inovatoare fără a da câteva ex-
emple, pe scurt, de tehnici tradiționale: 

Citirea bazată pe imagini – mult timp cea mai
importantă tehnică de predare a unei limbi străine precum

franceza. Inexistența dispozitivelor digitale sau chiar lipsa
energiei electrice în multe dintre instituțiile școlare a încu-
rajat folosirea și menținerea acestei tehnici. Citirea bazată
pe imagini este o tehnică simplă care permite memorarea

prin lectură; elevii asociază ușor cuvinte cu imagini; 
Folosirea exercițiilor de tip „drill”, bazate pe repetarea

constantă, în diferite variante, a ceea ce a fost învățat. De
exemplu, dacă profesorul dorește ca elevii să învețe folosirea
lui „y” ca pronume, el poate aplica un exercițiu de tip „drill”
precum: „Je vais à l’école – J’y vais”, „Il est ici - Il y est”;

Utilizarea cântecelor și a muzicii reprezintă resurse
utile în predarea limbilor străine. Acestea pot fi folosite în
predarea oricărui aspect al limbii. Cântecele sunt de un real
ajutor pentru lecția de pronunție; oferă elevului ocazia
repetării sunetelor conținute în versurile cântecului, fixând,
totodată cuvintele și structura acestora. 

Tehnicile menționate sunt extrem de utile în predarea
și învățarea limbii franceze, dar nu determină o înțelegere
mai rapidă a acesteia. Pentru a completa aceste neajunsuri,
aplicarea tehnicilor moderne este acum încurajată tot mai
mult. Câteva dintre tehnicile folosite în prezent sunt: 

Brainstorming-ul - o combinație între o abordare
relaxată, informală, a rezolvării problemelor și gândirea
laterală. Elevii sunt stimulați să prezinte idei și opinii care,
la început, par a fi puțin relevante. Acestea sunt utilizate
pentru a forma soluții originale, creative pentru anumite
probleme. Scopul brainstorming-ului este de a direcționa
elevii către noi moduri de a gândi și de a-i îndepărta de la
modul obișnuit de a raționa. Cel mai important lucru legat
de brainstorming este că nu trebuie să existe critici la adresa
ideilor. Brainstorming-ul îi încurajează pe profesori să
gândească mai liber decât atunci dacă ar fi urmat o rutina
strictă. Permite, de asemenea, elevilor să-și
amintească ceea ce știu și să învețe unii de la alții.

Limbi străine

Prof. Carmen-Lăcrămioara Grădinaru 
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Clustering/mapping/webbing/looping/diagram-
ming – o tehnică folosită pentru învățarea vocabularu-

lui, bazată pe asocierea liberă. Pentru a dezvolta idei, elevul
începe cu o foaie albă de hârtie în mijlocul căreia scrie un
cuvânt în limba franceză (sau profesorul este cel care scrie
un cuvânt pe tablă). Este creată apoi o diagramă (hartă) de
cuvinte înrudite. Acestea pot fi cuvinte cu semnificații sim-
ilare cu cele ale cuvântului dat, cuvinte din aceeși familie
de cuvinte sau care se pot combina cu cel dat, semnificații
diferite ale cuvântului dat etc. Prin demonstrarea acestor
relații, elevii construiesc noi conexiuni între cunoștințele
pe care le au și cuvintele noi, identificând sensul mai efi-
cient atunci când întâlnesc cuvintele respective în text.  

Jocul de rol este considerat de mulți profesori tehnica
ideală de învățare a limbilor străine, întrucât îi pregătește
pe elevi pentru situațiile neprevăzute de comunicare din
viața reală, îi învață utilizarea potrivită a limbajului și crește
încrederea în ei înșiși. Jocul de rol include, de asemenea,
emoție și inventivitate, contextualizează utilizarea limbaju-
lui și expune elevul la rutine conversaționale și discuții cul-
turale. O altă consecință pozitivă a folosirii acestei metode
este aceea că elevii pot afla mai multe unul despre celălalt
prin folosirea întrebărilor. De exemplu: “Aimes-tu aller au
cinéma?”, “Quel sport préfères-tu?” sau “Préfères-tu le thé
ou le                        café ?” Acestea duc la conversații semni-
ficative; interacțiunea între elevi este esențială. 

Prezentarea Power Point -  lecția este pregătită în slide-

uri Power Point. Cuvintelor din diapozitive le sunt atribuite
tranziția și animația necesare pentru a face predarea și
învățarea mai captivante. Această metodă oferă profesoru-
lui mediul propice pentru a-și susține procesul de predare
din moment ce controlează calculatorul în mod direct.

E-learning - este o învățare electronică, în care ceea ce
trebuie învățat sau predat este postat pe un site, adresa aces-
tuia fiind făcută cunoscută elevilor pentru conectare și uti-
lizare adecvată. Deși această formă de învățare este în mare
parte asociată cu învățământul superior, este utilizată cu
succes la toate nivelurile, atât formale, cât și nonformale,
atât timp cât este utilizată o rețea de informații - internetul.

Într-un sens mai larg, e-learning este denumirea utilizată
pentru învățarea online, bazată pe internet.

Învățarea deschisă și învățarea la distanță - predarea și
învățarea se caracterizează prin separarea profesorului și a
elevului atât din punct de vedere al timpului, cât și al locu-
lui. Implică utilizarea unei varietăți de media, inclusiv
tipărită și electronică: o comunicare bidirecțională care per-
mite elevilor și profesorilor să interacționeze. Posibilitatea
de a discuta față-în-față este permisă ocazional, atunci când
profesorul și elevul au nevoie de explicații suplimentare.  

Învățarea combinată (“blended learning”) – una dintre
cele mai răspândite forme de            e-learning în momentul
de față, în întreaga lume, este o tehnică de predare și
învățare care combină practica tradițională la clasă cu
soluții oferite de internet (e-learning). De exemplu, elevilor
dintr-o clasă tradițională le pot fi diseminate atât materiale
tipărite, cât și materiale online. Sunt conectați la o listă și
au sesiuni de predare cu profesorii lor online, prin diverse
site-uri sau rețele de socializare. 

CD/DVD audio – un CD/DVD cu instrucțiuni sau cu
subiectul lecției dublat este prezentat în clasă. Prezența pro-
fesorului este necesară pentru anumite explicații. Această
tehnică permite elevilor să aibă o copie a CD-ului/DVD-
ului pe care o pot folosi în mod repetat acasă până își
însușesc cunoștințele.  

Tehnicile audio-video - o combinație de sunet și imag-
ine. În acest caz, este utilizat un CD/DVD video și un
proiector. Această tehnică de predare permite cursanților
să vadă activitățile asociate cu sunetele. Audiovizualul este
o tehnică care face ca predarea unei limbi să capete realitate
și îi face pe elevi să se familiarizeze cu sunetele fonetice ale
limbii.

Metodele și tehnicile folosite în procesul de predare-
învățare sunt abordări sistematice și clar definite. Atingerea
obiectivelor specifice ale oricărei lecții depinde, în mare
parte, de aceste metode și tehnici. Aplicarea lor depinde,
însă, de o mulțime de factori care trec de la dotarea cu mi-
jloace tehnice potrivite a instituției școlare, până la adapt-
abilitatea subiectului lecției la o astfel de abordare și,
desigur, disponibilitatea, deschiderea și implicarea cadrului
didactic. 

Limbi străine

F
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Laserul este un dispozitiv optic care generează un fascicul
coerent de lumină. Fasciculele laser au mai multe
proprietăţi care le diferenţiază de lumina incoerentă
produsă de exemplu de Soare sau de becul cu
incandescenţă:
l monocromaticitate — un spectru în general foarte în-

gust de lungimi de undă; 
l direcţionalitate — proprietatea de a se propaga pe

distanţe mari cu o divergenţă foarte mică şi, ca urmare, ca-
pacitatea de a fi focalizate pe o arie foarte mică; 
l intensitate — unii laseri sunt suficient de puternici

pentru a fi folosiţi la tăierea metalelor.

În limba română forma de plural recomandată de
dicţionare este lasere; cercetătorii implicaţi în acest dome-
niu preferă însă pluralul laseri.

Istoric
Principiile de funcţionare ale laserului au fost enunţate

în 1916 de Albert Einstein, printr-o evaluare a consecinţelor
legii radiaţiei a lui Max Planck şi introducerea conceptelor
de emisie spontană şi emisie stimulată. Aceste rezultate teo-
retice au fost uitate însă până după cel de-al Doilea Război
Mondial.

În 1953 fizicianul american Charles Townes şi, indepen-
dent, Nikolai Basov şi Aleksandr Prohorov din Uniunea
Sovietică au reuşit să producă primul maser, un dispozitiv
asemănător cu laserul, dar care emite microunde în loc de
radiaţie laser, rezultat pentru care cei trei au fost răsplătiţi
cu Premiul Nobel pentru Fizică în 1964.

Primul laser funcţional a fost construit de Theodore Mai-
man în 1960 şi avea ca mediu activ un cristal sintetic de
rubin pompat cu pulsuri de flash.

Primul laser cu gaz a fost construit de fizicianul iranian
Ali Javan în 1960 folosind un amestec de heliu şi neon, care
producea un fascicul cu lungimea de undă de 1,15 μm
(infraroşul apropiat), spre deosebire de laserii actuali cu
He-Ne care emit în general în domeniul vizibil, la 633 nm.

Primul laser românesc
România a fost a patra ţară din lume în care s-au realizat

laseri în urma unor cercetări întreprinse de un colectiv con-
dus de Ion I. Agârbiceanu (fiul scriitorului Ion Agârbi-
ceanu). Rezultatul lor a fost raportat în 1961.

Utilizări
Laserii de diferite tipuri şi-au găsit aplicabilitate în dome-

nii foarte variate, de la parcurile de distracţii la armament.
Deoarece laserii produc fascicule de lumină de mare ener-
gie, cu lungimi de undă specifice şi care nu devin divergente
atât de repede ca razele naturale de lumină, ei pot fi utilizaţi
pentru a transfera energia într-un anumit punct, precis de-
terminat. 

Principalele domenii ale ingineriei în care se aplică laserul
sunt:
l holografia şi interferometria holografică;
l comunicaţiile optice;
l calculatorul şi optica integrată;
l producerea şi diagnosticarea plasmei;
l separarea izotopilor;
l realizarea standardelor de timp şi lungime;
l telemetria şi măsurarea de viteze;
l alinieri şi controlul maşinilor unelte;
l măsurări de profile şi nivele;
l controlul automat al maşinilor;
l încălzirea materialelor fără schimbare de fază;
l topirea şi sudarea metalelor;
l vaporizarea şi depunerea de straturi subţiri;
l fotografia ultrarapidă;
l fabricarea şi testarea componentelor electronice;

Una dintre primele aplicaţii ale laserului a fost tăierea şi
sudarea, atât în industrie cât şi în practica medicală (în chi-
rurgie, oncologie, stomatologie, dermatologie, oftalmologie
şi endoscopie).

Cei ce se ocupă de industria militară speră să poată utiliza
puterea de tăiere şi ardere a laserilor la arme. Iar alţii, în
ideea de a crea noi surse energetice ale viitorului, încearcă
să conceapă dispozitive cu laser pentru a declanşa reacţia
de fuziune a hidrogenului.

Deoarece devin foarte încet divergente, fasciculele laser
pot fi folosite pentru determinarea gradului de planeitate a
unei suprafeţe. Fermierii au întrebuinţat laserii pentru a se
asigura că ogoarele lor sunt plane, ceea ce le permite să le
protejeze de eroziune.

De asemenea, laserii fac parte integrantă din actuala
revoluţie optică. Aceasta presupune înlocuirea di-
spozitivelor electronice cu dispozitive fotonice.

Știinţă

Prof. Liliana Iacob
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Dispozitivul fotonic utilizează fotoni in loc de elec-
troni, iar laserii sunt surse excelente de fotoni pentru

multe aplicaţii. Deşi principalele dispozitive fotonice aflate
în prezent în uz sunt reţele de fibre optice de lungă distanţă,
mulţi oameni de ştiinţă prevăd apariţia în curând a com-
puterelor fotonice.

Holografia este o metodă de înregistrare a unei imagini
tridimensionale pe un suport în general bidimensional.
Astfel, holografia este o formă avansată a tehnicii fotogra-
fice; înregistrările obţinute se numesc holograme. Aceeaşi
metodă se poate aplica şi la înregistrarea, redarea şi prelu-
crarea datelor de altă natură decît cele vizuale. 

Ideea holografiei îi aparţine fizicianului maghiar Dennis
Gabor, care în acea perioadă (1947) lucra în Marea Britanie
în domeniul microscopiei electronice. Pentru această rea-
lizare Gabor a primit în 1971 Premiul Nobel pentru Fizică.
Invenţia sa nu a putut însă fi aplicată pe scară largă decît
după 1960, o dată cu inventarea laserului.

Prima hologramă a unor obiecte tridimensionale a fost
înregistrată în 1963 de fizicienii Emmett Leith şi Juris Upat-
nieks în Statele Unite ale Americii şi Yuri Denisyuk în
Uniunea Sovietică.

Telemetria laser (măsurarea distanţelor) permite deter-

minarea cu o precizie foarte mare a poziţiei unei ţinte. În
cadrul programului Apollo-11 s-a reuşit determinarea
distanţei Pământ-Lună. Locatoarele optice folosesc ca surse
în special laserii şi acestea se bazează pe utilizarea regiunii
optice a spectrului undelor electromagnetice. Locatoarele
laser sunt capabile să localizeze avioane, tancuri şi subma-
rine. Iluminatoarele şi sistemele de ghidare a proiectilelor
sunt utilizate în cazul distanţelor scurte. 

Alte aplicaţii tactice ale laserilor sunt: recunoaşterea pe
timp de noapte, observarea sateliţilor, traiectografe şi si-
steme de control al zborului, sisteme multimodale (sisteme
laser cuplate cu dispozitive de televiziune pentru zborul pa-
ralel razant cu pământul), simulatorul de tragere, arma
antipersoană, comunicaţii secrete la mică distanţă, protecţia

bazelor militare. Aviaţia, marina și forţele terestre sunt la
fel de interesate în utilizarea laserilor.

Pericolul laser pentru factorul uman
Odată cu răspândirea aplicaţiilor laserilor, în ciuda

maturizării tehnologiei de construcţie a acestora, utilizatorii
laser pot suferi accidente serioase. Aceste accidente pot fi
urmarea unuia dintre următoarele evenimente:

-expunerea accidentală a ochiului, rezultând pierderea
funcțională a vederii, fie temporară, fie permanentă;

-expunerea accidentală a pielii, rezultând arsuri şi efecte
f o t o c h i m i c e ;
-aprinderea unor materiale, producerea de incendii etc.

-expunerea la tensiuni înalte, care pot produce arsuri sau
pot fi letale;
-răniri involuntare, datorate necunoaşterii echipamentului
şi a efectelor sale, defectarea echipamentului, incendii se-
vere şi embolie gazoasă;

-inhalarea unor contaminanţi gazoşi generaţi de laser;
-expunerea oculară la flash-uri luminoase şi la plasma

generată cu laser la nivele care produc degradarea vederii.

Riscurile asociate radiaţiei laser:
riscuri pentru ochi în domeniul vizibil (400-700 nm) şi

în IR apropiat (700-1400 nm); corneea şi cristalinul sunt
transparente şi radiaţia laser atinge retina. Cât priveşte di-
strugerile retiniene, ele apar datorită fenomenului de foca-
lizare a radiaţiei pe distanţa cornee-retină. Alte efecte
oculare datorate iradierii laser pot fi: fotokeratita, cataracta
fotochimică şi distrugerea fotochimică a retinei. Pentru
anularea oricăror riscuri, este bine să fie evitată, de aseme-
nea, orice reflexie accidentală a fasciculelor laser către ochi.

riscuri pentru piele: în cazul laserilor în vizibil şi IR aceste
riscuri apar la expuneri mult mai mari decât cele pericu-
loase pentru ochi; leziunile cutanate se manifestă sub formă
de eritem, înroşire, senzaţie de usturime, arderi şi carboni-
zare în profunzime, accelerarea proceselor de îmbătrânire
a pielii, pigmentaţie mărită, înnegrirea pigmenţilor, reacţii
fotosensibile. Riscul inducerii cancerului prin radiaţie UV
este considerabil. În funcţie de lungimea de undă, durata
impulsului şi puterea lui, arsurile produse pot fi superficiale
sau profunde.

riscuri de incendii: arsuri ale pielii cu consecinţe tragice
pot apărea şi datorită aprinderii hainelor; aceste efecte pot
interveni în cazul expunerii la fascicule laser în undă
continuă, cu puteri de peste 0.5 W. Fasciculul laser poate
aprinde materiale inflamabile, şi indirect, pot conduce la
arsuri personale.

Bibliografie:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Laser
http://www2.phys.uaic.ro/laseri-aplicatii-in-medicina
DEX, ed. Univers Enciclopedic, 2012

Știinţă
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Silvicultură

Speciile invazive sunt orga-
nisme animale și vegetale
care au fost introduse în noi
teritorii, deliberat sau acci-
dental, și care provoacă pre-
judicii ecologice și
economice. Ele se dezvoltă
spontan în teritoriul nou
ocupat. Se înmulțesc rapid și
elimină speciile care se găsesc
în mod normal în zonă.

„Speciile invazive reprezintă
o ameninţare majoră la
adresa biodiversităţii. Având
în vedere rapiditatea
aclimatizării și răspândirii
acestora, măsurile adoptate de
un stat membru pot să nu
aibă niciun efect dacă ţările
învecinate nu acţionează sau
nu răspund în mod concertat.
Consecinţele de natură
ecologică, economică și
socială ale răspândirii specii-
lor invazive pentru ţările UE
sunt serioase și necesită un
răspuns armonizat.” Stavros
Dimas, Comisar UE pentru
Mediu

Cele mai multe specii non-
europene au fost introduse
intenţionat, inclusiv arborii
și culturile care sunt mai re-
zistente sau care cresc mai
repede, plantele ornamentale
de grădină sau animalele de
casă. Acestea pot să nu creeze
niciun fel de probleme până
în momentul în care
evadează sau sunt eliberate în
natură.

Speciile invazive
reprezintă, de asemenea, o
ameninţare pentru oameni.
Ţânţarul-tigru asiatic a ajuns
în Europa prin intermediul
comerţului cu pneuri uzate.
Acesta este purtătorul a cel
puţin 22 de virusuri, inclusiv
febra dengue. Plantele inva-
zive, precum crucea-
pământului, provoacă alergii,

iritarea pielii și arsuri. Spe-
ciile invazive au fost chiar
asociate cu răspândirea unor
virusuri precum gripa și HIV.

Prevenirea este cea mai
ieftină și cea mai eficientă
abordare și presupune con-
troale mai stricte la frontiere
și un schimb de informaţii la
nivel regional, naţional și
internaţional. 

• Din momentul aclima-
tizării speciilor invazive, era-
dicarea reprezintă cea mai
eficientă măsură. 

• În cazul în care eradicarea

nu este posibilă, sunt nece-
sare măsuri de izolare și de
control pe termen lung pen-
tru a stopa răspândirea în
continuare a speciilor inva-
zive. În rezolvarea acestor
probleme, autorităţile locale
se află deseori în linia întâi și
prin urmare au nevoie de
sprijin.

În România, un număr de
78 de specii îndeplinesc crite-
riile pentru a fi considerate
invazive, atât în privinţa
capacităţii lor de răspândire
în natură (lărgire a arealului),
cât şi în privinţa impactului

asupra ecosistemelor, econo-
miei şi sănătăţii umane. 

Dintre acestea, pen-
tru domeniul silvicultură,
amintesc:

Nutria și bizamul, aduse
din America pentru blană, se
află acum în stare sălbatică în
Europa, avariind canalele și
sistemele de protecţie împo-
triva inundaţiilor.

Șacalul și câinele enot
Arțarul american și

cenușerul
Sălcioara și amorfa, etc.
Veverița cenușie (Sciurus

carolinensis) este nativă
pădurilor de foioase din estul
SUA și a fost introdusă în
Marea Britanie, Irlanda, Italia
și Africa de Sud în sec. al
XIX-lea, de unde s-a
răspândit și în alte zone.  

Această specie a fost
desemnată printre cei 100
„cei mai răi invadatori ai
lumii”. 

Veverițele cenușii sunt ca-
pabile să stabilească populații
viabile în habitatele noi, cu
relativ puțini indivizi
introduși. Se găsește în habi-
tatul pădurilor de foioase și

amestec foioase-rășinoase.
Aceasta este o veveriță de di-
mensiuni medii. Masa
corporală a adulților variază
între 300 și 710g. Se hrănesc
cu nuci (în special ghinde, jir
și castane) și alte semințe
mari, muguri, flori, fructe,
ciuperci, unele insecte și oca-
zional ouă de păsări. 

Veverița cenușie poate duce
la extincția veveriței roșii
(Sciurus vulgaris este în Lista
roșie a speciilor amenințate
din IUCN) prin excludere
competitivă - cele două specii
au modele de dietă și activi-
tate similare; veverițele
cenușii sunt cunoscute pen-
tru că digeră ghindele mai
eficient. 

Veverițele cenușii
acționează:

- ca rezervor pentru un
poxvirus - virusul poate fi
fatal pentru S. vulgaris, în
timp ce este mai puțin pato-
gen pentru S. carolinensis;

- pot provoca pagube
pădurilor prin activitatea de
decupare a scoarței- fagul
este afectat în mod deosebit;

- pot deteriora culturile
agricole, în special porum-
bul;

- pot avea un impact nega-
tiv asupra păsărilor,
hrănindu-se cu ouăle ace-
stora. 

Gestionarea fizică a
veverițelor cenușii include
prinderea vie folosind cuști
cu momeli, capcane tip tunel
și împușcare. În prezent se
lucrează la crearea unui imu-
nocontraceptiv.

Bibliografie:
https://ec.europa.eu/envi-

ronment/index_en.htm
http://www.iucngisd.org/gi

sd/
Prof. Bianca Burghelea 

Speciile invazive – un real pericol
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Sănătate

Practicarea sportului îți îmbunătățește
starea fizică și mentală

Dacă vrei să te simți plin de energie,
totul se rezumă la acest lucru: fă sport!

Indiferent dacă intri pe un teren și
practici un sport (baschet, fotbal, tenis,
etc.), dacă mergi la o sală de fitness sau
faci o simplă plimbare în natură, această
activitate fizică activează endorfinele.
Acestea sunt substanțele chimice din
creier responsabile cu starea ta de bine.
Ele sunt cele care te fac să te simți mai
relaxat și mai fericit. Sporturile practi-
cate în echipă sunt, în special, cele care
te plasează într-un cadru care te
motivează să te autodepășești. Răsplata
se va dovedi pe măsura eforturilor. Va fi
una plină de satisfacții, care îți va
îmbunătăți aptitudinile fizice, dar și cele
mentale. Aceste exerciții îți oferă,
totodată, oportunitatea de a-ți dezvolta
capacități mai bune de interacțiune
socială. Îți permit să legi relații mai
strânse cu prietenii sau colegii tăi, toate
într-un cadru relaxant și plăcut.
În latina originală :
„orandum est ut sit mens sana in cor-
pore sano.
fortem posce animum mortis terrore ca-
rentem,
qui spatium vitae extremum inter mu-
nera ponat
naturae,qui ferre queat quoscumque la-
bores,
nesciat irasci,cupiat nihil et potiores
Herculis aerumnas credat saevosque la-
bores
et venere et cenis et pluma Sardanapalli.
monstro quod ipse tibi possis dare;se-
mita certe
tranquillae per virtutem patet unica
vitae.” - Poetul roman Juvenal

Tradus în română:
„Ar trebui să te rogi pentru o minte
sănătoasa într-un corp sănătos.
Întreabă  pentru o minte puternică ce
nu are frică de moarte,
și consideră durata zilelor ultimele ca-
douri ale naturii
care poate suporta orice fel de durere,
care știe nici mânie, nici dorință și crede
necazurile și muncile grele ale lui Her-
cule mai bine decât

iubirile și ospățurile și pernele de puf ale
lui Sardanapalus.
Ce îți recomand ție, poti să-ți dăruiești
ție însuți;

Pentru siguranță, singurul drum pen-
tru o viață împăcată este virtutea.”

Sportul îți îmbunătățește concentrarea
și atenția

Activitatea fizică regulată te ajută să îți
păstrezi abilitățile mintale cheie de-a
lungul vieții. Aceste abilități sunt extrem
de importante și includ gândirea critică,
învățarea sau memoria. Cercetările ulti-
milor ani au demonstrat că este foarte
util să încerci o combinație între
activități aerobice și unele de întărire a
mușchilor. Participarea la aceste tipuri
de activități de trei până la cinci ori pe
săptămână, timp de cel puțin 30 de mi-
nute, poate oferi nenumărate beneficii
pentru sănătatea ta mintală.

Sportul reduce stresul și depresia
Când ești activ, mintea ta este distrasă

de la factorii de stres de care te lovești în
fiecare zi. Exercițiile fizice te vor ajuta să
reduci nivelurile hormonilor responsa-
bili cu stresul, iar acest lucru îți va fi de
folos cu siguranță atunci când vei avea o
zi mai proastă. Practicarea unui sport
este deosebit de importantă. Te ajută ex-
trem de mult la alungarea gândurilor
negative și a frustrărilor acumulate de-
a lungul zilei. În același timp, aceste
exerciții stimulează producerea de en-
dorfine. Acești potențiatori naturali ai
bunei-dispoziții sunt cei care pot
menține stresul și depresia la un
nivel minim. Endorfinele sunt cele care
te pot ajuta să te simți mai relaxat și mai
optimist după un o zi dificilă. Totuși,
experții sunt de acord că este nevoie de
mai multe cercetări în domeniu pentru
a determina relația dintre sport și depre-
sie. Beneficiile de pe urma activităților
fizice nu pot fi, însă, trecute cu vederea.

Activitatea fizică îmbunătățește calita-
tea somnului

Este dovedit faptul că sportul, în gene-
ral, dar și alte forme de activitate fizică,
îmbunătățesc calitatea somnului. Acest

lucru este posibil datorită faptului că
sportul presupune, în primul rând, un
efort fizic.  În această situație șansele ca,
la sfârșitul zilei, să adormi mai repede și
să ai un somn profund și liniștitor cresc
considerabil. Faptul că dormi mai bine
îți îmbunătățește memoria, atenția sau
concentrarea, precum și starea de spirit.
Când ești odihnit, stresul din timpul
zilei și situațiile de pe parcursul acesteia
nu ți se mai vor părea atât de obositoare.
Totuși, ia în considerare începerea ace-
stor exerciții cât de devreme poți în
cursul zilei. Activitatea fizică începută
seara, înainte de culcare, poate crea un
„boost” de energie care te va împiedica
să dormi.

Sportul sporește încrederea în sine a
practicantului

Exercițiile fizice te ajută să te apropii
de corpul pe care ți-l dorești. După ce îl
obții, te vei privi cu alți ochi. Vei căpăta
mai multă încredere în forțele proprii și
vei trece mai ușor peste greutățile zil-
nice. Cu vigoarea și energia căpătate în
urma activității fizice intense, șansele ca
tu să reușești să atingi țelurile pe care ți
le-ai propus cresc. În sala de antrena-
ment, dar mai ales în afara acesteia, în
viața de zi cu zi – acest lucru e vizibil.

Sportul te ajută să menții o greutate
optimă

În majoritatea cazurilor, cu excepția
celor medicale care limitează activitatea
fizică prin însăși natura afecțiunii, dar
cu atât mai mult în cele legate de greu-
tate și nutriție, medicii recomandă
exercițiile sportive ca una dintre
modalitățile cele mai bune care te ajută
să menții o greutate optimă.

Sporturile individuale, cum ar fi aler-
garea, mersul cu bicicleta sau ridicarea
greutăților, sunt modalități deosebit de
eficiente de a arde calorii și/sau de a-ți
dezvolta masa musculară. Faptul că
rămâi într-un interval de greutate reco-
mandat reduce probabilitatea de a dez-
volta diabet zaharat, colesterol ridicat
sau hipertensiune arterială.

Prof. Irina Mocanu 

Minte sănătoasă în corp sănătos
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Carieră

Mă numesc Andrei Acatrinei și
sunt absolvent al Colegiului Tehnic
Forestier, promoția 2012. Termi-
nând liceul, nu știam exact ce să fac
cu viitorul meu, m-am gândit mult
la ce m-aș pricepe sau ce mi-ar
plăcea să fac în viață și m-am înscris
tot la Colegiul Tehnic Forestier, la
postliceala  de Tehnician Silvic. Stu-
diile au durat 2 ani, ducându-mă la
cursuri cu drag, zilnic, alături de co-
legii mei, cu care am format un fru-
mos colectiv. În acești 2 ani am avut
activități atât teoretice, cât și prac-
tice. Organizam frecvent  ieșiri în
natură împreună cu profesorii, care
dețineau vaste cunoștințe în dome-
niu. De exemplu, am urcat în Parcul
Național Ceahlău, am vizitat diverse

ocoale silvice din zonă, am partici-
pat la acțiuni de împădurire
împreună cu personalul silvic. 

După terminarea studiilor, îmi do-
ream să mă angajez ca pădurar la un
ocol silvic. Însă am avut șansa, în
perioada de practică, să particip la
lucrări de amenajare silvică în ca-
drul I.C.A.S. Roman. Acum sunt an-
gajat  ca tehnician silvic acolo.
Particip la lucrări de amenajare a
ocoalelor silvice făcând o muncă
preponderent de teren. Pot spune că
am învățat foarte multe lucruri noi,
partea practică  a amenajării pe care
o facem noi, personalul de teren,
dorește să stabilească  măsuri (silvi-
culturale, ecologice, economice, de
interes social) prin care pădurea să

asigure produse și servicii necesare
societății, cu maximum de eficiență.

Dacă vă place natura și vreți ca în
viitor să munciți într-un mediu
curat și sănătos, silvicultura este
ceea ce căutați!

Imi amintesc  de generatia
mea, ca fiind una cu multe si
diverse modele. Aveam mo-
dele din toate domeniile artei
si literaturii. Postere pe unde
nu-ti inchipuiai: pe pereti,
mobile, dadeai de ele prin ca-
iete de amintiri, prin jurnale,
se imprumutau carti pana la
a saptea mana si ajungeau la
destinatar rupte si pline de in-
semnari, se vorbea prin
scoala, prin crasme, prin fata
blocului, in drumetii si plim-
bari despre tot felul de mo-
dele de viata. Dar nimeni, sau
cel putin nu-mi amintesc eu,
nu vorbea pe atunci despre
viata personala a acestor  per-
sonaje. Nu era important, nu
ni se parea interesant acest
aspect.

Astazi, constat ca toata
lumea vorbeste despre orice
mai putin despre modele de
oameni…si m-am intrebat de

ce. Cred ca nu prea mai exi-
sta. Cauza?  

Nu e bine sa intrati in viata
intima a artistului preferat.
Ati putea fi dezamagit. Ce
trebuie sa intelegem e ca, din-
colo de arta pe care o slujeste,
o produce, o exerseaza, o in-
venteaza..o expune in fata
noastra, a publicului, artistul
nu trebuie sa fie disecat mai
mult decat o face el insusi.
Deja e un suflet expus, nu-l
dezbracati si mai mult! Arta
lui nu are nimic (de cele mai
multe ori) in comun cu viata
sa personala, cu defectele lui
omenesti inerente.

Astazi, mai mult ca ori-
cand, datorita extinderii rete-
lelor informationale si nu
numai, viata artistului e pusa
in balanta cu creatia lui. Re-
zultatul? O lipsa de modele,
de repere in viata noastra.
Am scormonit atat de mult

(uneori distorsionand si ade-
varul) in toate cotloanele vie-
tii cuiva, incat modelul care
putea fi urmat, nu mai are
nimic veridic in el, nici o ca-
litate pana la urma…si am
ajuns sa spunem despre orice
persoana ajunsa la notorietate
ca; a avut noroc, a fost la locul
potrivit in momentul potrivit,
a fost  cine stie cum lansat de
te miri cine (nepotisme, inte-
rese, concubinaje etc.)

Ne-am pierdut reperele, ne-
am omorat modelele, am
ajuns sa credem ca in ziua de
azi nu mai exista oameni de
valoare. Mai rau de atat, si cei
considerati in trecut modele,
au fost demitizati, tarati in
noroi, ingropati in uitare.

Suntem orbiti, uneori chiar
de propria ignoranta, alteori
manipulati de altii si ni se
pun pe scena modele de car-
ton: baietii destepti, smeche-

rul, tanta  si fotomodelul de
Dorobanti etc. Ce verbali-
zeaza ele e mai credibil decat
ce spun criticii de specialitate,
oamenii de cultura si persoa-
nele abilitate sa o faca.Pai ,
cum sa nu fie asa cand nici
aceste persoane, care incearca
sa ne aduca in fata adevara-
tele modele, nu sunt lasati sa
o faca.Nici ei nu se remarca in
sclipiciul bliturilor si  lumini-
lor colorate de pe scenele pla-
tourilor de televiziune ,din
revistele glossy, a blogurilor si
siteurilor de mana a treia.

Si ajung la concluzia ca-
analfabet nu va mai fi cel care
nu stie sa scrie si sa citeasca,
analfabet va fi cel care nu va
sti sa caute, in maldarul de in-
formatii, ceea ce e autentic si
folositor pentru dezvoltarea
sanatoasa a unei personalitati
si a unui suflet senin.

Oferiti modele copiilor vo-
stri!

Prof. Trif Petronela Corina

În căutarea modelului pierdut

Dacă vă place natura silvicultura
este ceea ce căutați!
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