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„Ninge dacă ești în stare să îngheți,-Iar dacă nu ai 
firea înghețului în tine însuți, lasă-te nins de ea 
însăși, de ești!”       („Scrisori de dragoste— XII”) 
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                                     Elevii clasei a XI-a  au acceptat provocarea, de a transforma disciplina    

într-o materie       
 

                                                                     Și iată că matematica poate fi plină atunci când 
niște frumoși adolescenți își pun la treabă mintea și își deschid sufletul în 
fața foii albe de hârtie. 
                   Sigur una dintre declarațiile acestora va ajunge și la inima cititorilor. 
 
                                              
 
 
 
                     Când  eram mică, EA era radicalul meu, mă proteja; 
crescând, m-a adus la numitor comun cu caracterul ei minunat de femeie. EA a simplificat toate probleme-
le din viaţa mea, până am învăţat să mă descurc singură. EA este originea „O” ce nu mă lasă să trec la ne-
gative. Infinitatea iubirii şi răbdării ei, adunată cu infinitatea iubirii si recunoştiinţei mele a rezultat o legă-
tură infinită mamă-fiică. 
Deşi o mai încurc, cum face necunoscuta într-o ecuaţie, EA îmi va fi mereu punctul de sprijin. Legătura 
dintre noi nu are limite, ştiu că pot sa ajung la -∞ , iar ea va face tot posibilul să adune două infinităţi ca eu 
să ajung iar bine. Cât timp o am, o voi iubi și o voi respecta cu tot sufletul meu, căci într-o zi va fi simplifi-
cată şi voi rămâne singură în mulţimea aglomerată, mulţumindu-i mereu că mi-a pus bazele piramidei ca 
să ajung în vârf, unde nu-i aşa aglomerat. 
 
 
 
 
 
 
                                         Clasa a XII- a E și-a dăruit lecturii gândul nemărturisit: 
                                            (Eu și Maria )2 =  Eu2  +  2EuMaria + Maria2  

 

 
 
                                                   
 
 
 
 
                                                                                           
                                                                                          
                    
                                                                                               Prof. 
co- ord. 

Szasz Ferenc(XI)  
                                                                                                           Diana Cârnațiu (XII) 

Gânduri pentru mama…  

EU ȘI  1/2 MEA IUBITĂ 
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        Luna iunie reprezintă punctul terminus al celor doi ani în care elevii actualelor clase XC, XIB ȘI XII 
E au fost beneficiarii Programului Național Predau Educația Media, inițiat de reprezentantele Centrului 
pentru Junalism Independent, București, d-nele Ioana Avădani și Cristina Lupu, cu care liceul nostru a 
încheiat un pro- tocol de colaborare. Scopul acestui program îl consti-
tuie  înțelegerea și  respec-
tarea rolului me- dia într-o 
societate demo- cratică, prin 
distingerea in- formației de 
propagandă și  folosirea re-
sponsabilă a rețelelor so-
ciale. 
        Activitățile susținute au vi-
zat implicarea elevilor în ore interactive instructuiv-educative și 
creative, folosindu-se programe variate, de exemplu: Powtoon, Kahoot sau dezbateri, susțineri de proiec-
te, jocuri de identificare a fake-news, puzzle. Am avut și ocazia de a ne familiariza cu acest domeniu, prin 
participarea directă a d-nei coordonator de proiecte, Crisitna Lupu, care ne-a sprijinit printr-un workshop 
de Media literacy, de o zi,  numit Laboratorul de Educație Media, 
unde elevii au pus în practică elementele de teorie . 
       Clasa a XI-a  B, în săptămâna Global media and information 
literacy , dedicată activității de analiză a comportamentului  în 
social media, a dez- bătut conduita complementară a utilizatorilor 
și a rețelei de sociali- zare.  
    Lecția despre cu- rentul cultural Umanism ne-a oferit  o potrivită 
ocazie pentru a deter- mina, prin trimitere la trăsăturile lui „uomo 
universale”  (cunoscător al culturii și civilizațiilor greacă și latină, armonios fizic și intelectual, rațional, 
perfectibil) , portretul  omologului său din actualitate, să-l numim „uomo 
social media” ( „armonios” cu sine și cu ceilalți din re- țelele sociale, cu-
noscător al comportamentului /regulilor social media , participant respon-
sabil care interoghează  conduita manifestată de alții , precum și viitoarea 
sa acțiune de accesare, domolind ,logic, impulsul și me- tamorfozându-l în 
act rațional   - cu instrumente fidel calibrate: „cum?”, „ în ce scop?”, „ ce 
anume?”, „cui profită?”, „cui dăunează?”,„ de ce?” .) 
     Sfaturile domnitorului  Neagoe Basarab  („Învățăturile lui 
Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie”) , conținutul, rolul, scopul, desti-
natarul , preluarea și explicarea ideii proorocului , „Ce iaste omul?” s-au întâlnit, peste secole, cu regulile 
stabilite, pe de o parte  de anumite rețele de socializare pentru siguranța , echitatea utilizatorilor, iar pe de 
altă parte cu regulile de comportament social media al celor ca-
re le acce- sează, subsumate ideii „Cum este omul în social 
media?” .    
     Astfel am analizat cu elevii, folosind telefoanele mobile, 
principiile după care se conduce rețeaua Facebook (www. fa-

cebook.com/communitystandards/introduction).    
     Apoi, au creat liste cu „sfaturi”  din partea lor către un anu-
me destina- tar .          Prof. Diana Cârnațiu 
            —  ANI DE  MEDIA LITERACY   ÎN LICEUL  TEH-
NOLOGIC „GHEORGHE ȘINCAI”.—— 
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                    Încurajarea,  valorificarea  şi  promovarea 
                  diversității  activităților  cu  elevii 

  o tendinţă de a vorbi despre inter, trans și pluridisciplinaritate.  
 În dicționarul de neologisme se definește interdisciplinaritatea ca „stabilirea de relații între mai multe 

discipline sau științe”. Specialiştii în curriculum definesc acest termen ca formă de cooperare între discipline/
ştiinţe, respectând particularitățile fiecăreia în parte.  Pentru a încuraja anumite activități realizate cu elevii, 
pentru a valorifica aceste activități, a le diversifica și pentru a le promova e nevoie, din punctual meu de vedere, 
de o abordare didactică inter și transdisciplinară.  Abordările didactice inter şi transdisciplinare îi aduc pe 
elevi mult mai aproape de realitate, dezvoltându-le o gândire flexibilă şi creatoare. Li se oferă  soluţii şi 
îndrumare spre o carieră şcolară şi profesională la standarde europene.  

Astfel interdisciplinaritatea presupune două puncte de plecare importante și anume: o cultură interdis
ciplinară bogată a profesorului și o muncă consecventă şi serioasă în echipă.  

La cultura interdisciplinară a profesorului aș adăuga această imagine - preluată de pe site internet -  cu 
particularitățile pe care le reprezintă:  

1.  Building a new paradigm –prin construirea unui nou model, îl şi  redefinim. Astfel  inteligenţa nu va 
însemna  doar algoritmi, ea  presupune şi interacţiunea cu realitatea, iar pentru ca agenţii de inteligenţă artifici
ală să poată funcţiona în lumea reală trebuie să fie încorporaţi, în caz contrar realitatea devine un haos şi nu 
poate fi cunoscută. Paradigma clasică este extrem de utilă, dar pentru a putea evolua trebuie depăşită şi trebuie 

să se adapteze noului concept – inteligenţa artificială are nevoie de un 
corp pentru a funcţiona, iar roboţii funcţionează în parametrii impuşi 
de intenţia creatorilor lor, nu pot explora şi învăţa singuri realitatea. 
 
  2.  Learning  environments - ca medii de învățare virtuale aș numi o 
aplicație sau sistem software care permite  prezentarea integrală sau 
parțială a unui curs la distanță într-un mediu digital dintre care  ca și 
componente tip ar fi chat-ul, instrumente încorporate de încărcare și 
descărcare a fișierelor, colectare a legăturilor web, amplasare și vizua
lizare a resurselor multimedia etc. Astfel google scholar-ca biblioteci 
științifice online, google books, google translate, google toolbar. 
         Resursele educaționale externe din cadrul platformei reprezintă 
date veridice, ele asigurând posibilitatea utilizării colaborative a apli
cațiilor de birou.  Deci un mediu de învățare performant înlesneşte  

procesul de învățare. Procesul de dezvoltare a mediului propriu de învățare generează acumularea competențe
lor. Sigur acest lucru devine puțin individualizat, depinde de rapiditatea cu care cantitatea de cunoștințe este 
captată de individ, depinde de linia de logică cu care încearcă să asimileze noțiunile și sigur depinde și de răbda
rea (este o părere pur personală pe care am dezvoltată în decurs de douăzeci de ani de predare la catedră) cu 
care încearcă să înțeleagă noțiunile.  
                 
                          Skill sets for the 21 st- century. Ca elemente componente: 
 
     Critical thinking – gândirea critică, se spune despre ea că nu se bazează pe acumularea de informație, ci pe 
dezvoltarea capacității de a procesa această informație. Ea înseamnă a identifica și realiza conexiuni logice între 
idei, a înțelege relevanța și importanța unor idei, a detecta greșeli de raționament în argumente, a rezolva proble
me cu grad sporit de dificultate, a distinge între fapte, opinii și judecăți de va
loare.  
              
       Creativity-  Se spune că reprezinți media celor cinci oameni cu care îți pe
treci cel mai mult timp, Așa că atunci când te înconjori de oameni cu un nivel 
ridicat de creativitate, sunt șanse mari să fii influențat de această tendință.  
Creativitatea este recunoscutӑ ca fiind o formațiune complexă  în care interacți
oneazӑ o multitudine de variabile, dar cele mai importante sunt de natură  bio
logică, psihologică și socială. 
   
 
                                                                                                                                            (Continuare la pagina 9)  
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6 tehnologii moderne pe care oamenii  
le-au „copiat” de la animale 

1. Flapsurile, eleroanele și păsările 

 
  

Când au construit avioanele, oamenii s-au inspirat 
fără îndoială din natură. Observând zborul păsărilor, 
pionierii aeronauticii au încercat să construiască niște 
replici ale acestor animale. 

2. Sonarul și delfinii 

 
  

Balenele și delfinii au folosit această tehnologie cu 
mult înaintea oamenilor. Aceste creaturi uimitoare 
pot să discearnă diferențele între obiecte foarte mici 
de la o distanță de 15 metri. 

3. Detectarea undelor ultraviolete 

 
  
Celulele receptoare ale ochilor animalelor conțin mai 
multe tipuri de proteine sensibile la lumină, denumite 
„opsine”. Unele animale au doar unul sau două tipuri 
de opsine în structura celulelor. 

4. „Panouri solare” la animale 

 
 Cercetătorii au descoperit că embrionii acestor repti-

le au o relație de simbioză cu algele fotosintetice. 
Deși inițial au crezut că această relație este una exter-

nă, se pare că lucrurile sunt mult mai profunde. 

 

 5. Izolarea fonică și bufnițele 

 
 
 
 
 
 
 
 

De izolarea fonică profită și anumite animale,  
precum bufnița. Deoarece rozătoarele pe care le 
vânează au auzul extrem de fin, pasărea are ne

voie să fie cât mai silențioasă în zbor. 
  

 

6. Busola, GPS-ul și migrația păsărilor 

 
Migrația păsărilor este încă un mister pentru oamenii 
de știință. Unele teorii spun că păsările se folosesc de 
poziția soarelui, altele fac referire la folosirea de hărți 
stelare. Alți cercetători cred că păsările se orientează 
cu ajutorul simțului mirosului. 
Sursa: incredibilia.ro                  Prof. Lucia Mardale 
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Sentimente. Oameni si flori 
Ştim ce este şi cât valorează Prietenia. Dar oare stim cu adevarat?.  
Este tot mai greu să găseşti un prieten bun, loial, cu suflet deschis. Egoismul s-a întins ca o pecingine peste 

relaţiile dintre oameni. Câţi mai sunt care se ajută, care işi ignoră interesele proprii numai pentru a fi lângă un prieten, 
la nevoie? Tot mai puţini, căci vremurile impun gesturi din ce în ce mai reci între oameni. Să nu mai avem, oare, ochi 
pentru a vedea suferinţa de lângă noi? Să nu mai avem răbdarea 
de a căuta în noi blândeţea şi generozitatea? Sentimentele au 
devenit simple trăiri decorative, trăiri de-o clipă? 

 Prietenia presupune o atitudine de bunăvoinţă 
reciprocă, suport reciproc la nevoie sau în criză de loialitate, buna-
credinţă şi altruism. Se bazează pe încrederea reciprocă şi 
armonie.Opusul prieteniei este dușmănia, care  duce la 
ură. 

Într-o relatie de prietenie, este nevoie de un ingredient 
important: cunoașterea celuilalt în profunzime. Atât timp cât nu cunoaştem suficient de mult persoana de lângă noi, 
cu greu vom reuşi să integrăm aceste lucruri.  Elbert Hubbard afirma că ,,Prieten adevărat e cel care, chiar dacă te 
cunoaşte bine, continuă să te placă.” 
Poate că pare ciudat, dar da, există mai multe tipuri de prietenie,  în funcţie de nevoile fiecăruia. Bine-nţeles, sunt mai 
mulţi care vorbesc despre diferite tipuri de prietenie, dar eu am l-am ales pe Aristotel. Cred că perspectiva sa este cea 
mai potrivită. 
 

1. Prietenia bazată pe utilitate (folos).  Acest tip de prietenie nu durează în timp. 
2. Prietenia bazată pe plăcere. Aceasta intervine mai mult în rândul tinerilor. Aceştia au tendinţa să se lase 

influenţaţi de senzaţiile de moment şi să ia decizii care le satisfac dorinţele şi plăcerile de moment. Adesea se 
întamplă ca aceşti tineri să se împrietenească şi să se despartă în aceeaşi zi. 

3. Prietenia bazată pe starea de bine (armonie). Acesta este cel mai benefic tip de prietenie. Persoanele din 
această categorie se împrietenesc pentru că se plac, pentru că deţin acele calităţi necesare pentru ca relaţia să fie de 
durată şi, mai mult decât atât, se bazează pe similaritate, pe valori comune care fac ca interacţiunea dintre acele 
persoane să fie una pozitivă şi de durată. 

 
Relaţia de prietenie trebuie întreţinută, încurajată şi respectată mereu, iar a respecta nu înseamnă a fi de acord 

cu toate acţiunile întreprinse de celălalt, ci de a i le respecta, înțelege şi de a lăsa persoana să decidă singură. Desigur, 
propria părere poate fi spusă, dar fără a se impune, fără a sufoca persoana respectivă. 

Nu numai fiinţele umane au capacitatea de a dezvolta o relaţie de prietenie şi armonie între ele. La fel sunt  

plantele, animalele, păsările şi insectele. 
Între plante se stabilesc relaţii asemănătoare cu cele dintre 

oameni. Sunt flori  care nu trebuie aşezate alături. Un om se 
poate despărţi de un partener care nu i se potriveşte, în schimb 
planta e ţinută cu rădăcinile într-un anumit loc. Dacă s-a nimerit 
să stea lângă alta, care îi fură lumina cu înălţimea sau frunzişul 
mare, îi schimbă total dezvoltarea armonioasă. 

Câteodată avem în cameră sau în grădină o planta căreia 
nu-i merge bine deşi este îngrijită cu apă, lumină, temperatură, 
îngrăşăminte, chiar şi o vorbă drăgăstoasă – degeaba, ea nu e 
fericită. Suferă, păleşte şi, până la urmă, se veştejeşte de tot. Cât 
de neajutorat şi stupid te simţi atunci, ca om, pentru că nu ai fost 
în stare să înţelegi  suferinţa unei  plante. Oare ce nu i-a priit?               
Fireşte, există şi oameni “cu mână bună”, la care toate plantele cresc ca din apă, însă la majoritatea, unele cresc si se 
dezvoltă minunat, altele dimpotrivă. Este o chestiune de afinităţi,  sau incompatibilităţi şi reacţii de respingere. 

Sunt plante pe care  nu trebuie să le aşezi în aceeaşi glastră. De exemplu un buchet format din narcise împreună 
cu lalele arată frumos, însă narcisele se vor ofili repede pentru că lalelele trufaşe le irită.                                                    

 
 
                                                                                                                                    (continuare la pagina 11) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Altruism
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Du%C8%99m%C4%83nie&action=edit&redlink=1
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Impresii de culise după Festivalul de la Gheorgheni 
 
         Experință de la Gheorgheni din perioada 8 – 12.04 a fost una de neuitat.  Am pornit entuzi-
asmați de la Lic.Tehnologic ”Gheorghe Șincai”,  un grup de elevi însoțiți și coordonați de doamna 
prof. Ruxandra Soțan, cu gândul de a reprezenta școala noastră prin participarea la un Festival al 
liceelor,  care consta în  filmarea unui scurt metraj pe tema adolescenței. Ne așteptam la condiții … 
de lux, doar eram niște actori, regizori, scenariști în devenire, dar, când am ajuns acolo, lucrurile au 
luat o întorsătură ciudată. Parcă eram într-un spital…Un spital în care am învățat atât să ne respectăm 
unii pe alții, cât și să ne ajutăm. Ne-am cazat și apoi am plecat la masă, dar eu, fiind mai pretențioasă 
la mâncare, nu m-am prea atins de meniu, mai ales  că era carne de porc. Și flămândă, eu, și obosiți, 
cu toții, și un pic descurajați, ne-am îndreptat spre  camera d-nei prof. Soțan pentru a face duș, de-
oarece la noi nu se putea. Am plecat apoi  la internatul unde eram cazați,  am vizionat un film și am 
adormit, cu gândul la surprizele care ne vor aștepta în zilele următoare. Prima nu fusese chiar foarte 
plăcută.  
      A doua zi ne-am trezit, am servit micul dejun și apoi ne-am apucat de repetat pentru programul 
artistic care avea loc vinerea. Am muncit mult dar totodată ne-am și distrat. Până la prânz am repetat 
și am editat filmul împreuna cu ceilalți. Bine,  ”personajele principale” la editarea filmului au fost 
colegii noștri Lehel și Coco, din clasa a XII-a C. Am plecat la masă și apoi cred ca ne-am pus la 
somn până la ora cinei ... Spun apoi, fiindcă lucrurile s-au mai estompat în mintea mea, nu atât din 
pricina timpului care a trecut, cât din a faptului că eram frânți de oboseală. 
      A treia zi la ne-am propus să terminăm programul artistic  și filmul. A venit prânzul iar apoi gru-
pul nostru a preferat să rămână și să muncească la film și la programul artistic iar celelalte grupuri au 
plecat în excursie la Lacul Roșu. S-a lăsat seara și noi tot nu terminaserăm. Într-un final am terminat 
și n-am mai avut energie decât pentru un duș și pentru a dormi în liniște totală. 
       În ziua a patra ni s-a dat trezirea devreme, deoarece trebuia să plecăm în excursie la Brașov. Mai 
tot drumul s-a dormit, dar după ce ne-am trezit a fost distracție și  voie bună pe autocar. Am ajuns în 
Brașov, am vizitat Castelul Bran iar apoi toți ne-am hotărât să vizităm și Castelul Dracula și să o lu-
am și pe doamna prof. Soțan (”mama”, cum obișnuiam noi să-i spunem, deoarece în acea săptămână 
nu ne-a fost profesoară, ci mamă), să vedem dacă rezistă senzațiilor tari… Culmea e că noi am iesit 
mai sperați de acolo decât ea, care până la urmă  a râs de ”groaza” noastră. Apoi am vizitat centrul 
Brașovului, ne-am plimbat și am făcut poze. A fost o zi foarte agreabilă, dar curând a venit timpul sa 
plecăm. 
        A cincea zi a fost ziua cea mare. Emoții și o puzderie de sentimentele positive și negative ne 
asaltau în același timp, deoarece filmul nostru a fost predat prea târziu pentru a putea fi prezentat ju-
riului.Toți eram panicați și nervoși. Nu aveam ce să facem și am așteptat să se proiecteze  celelalte 
filme. Al nostru a fost proiectat la finalul spectacolului și, spre uimirea noastră, a fost cel mai felicitat 
film. Se putea observa munca depusă de echipa noastră. Eu eram cu inima până în gât, emoțiile mă 
făceau să fiu și mai puternică, am cântat și am fost foarte fericită deoarece am reușit sa evit acele 
emoții copleșitoare. Mai spre seară, împreuna cu celelalte grupuri,  am organizat o petrecere de 
rămas bun. Abia în ultima seară a aventurii de la Gheorgheni ne-am cunoscut cu totii și am început 
să ne atașăm unii de alții. 
        În cursul acestei experiențe am învățat să ne apreciem, să muncim în echipă, să avem mai multă 
încredere unii în alții și în noi înșine  și să ne mulțumim cu ceea ce avem deoarece în viață nu totul 
este roz, dar când ești cu oamenii potriviți și creezi atmosfera potrivită, viața poate deveni roz într-o 
clipită.  
                                                                                               Pop Ana Daciana, clasa a X-a A 
                                                                                         
     Prof. coord. Gliga Cristina 
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Liceul, școala sau cadrul de învățământ, este un subiect foarte regăsit atât în rândul adolescenților, 

cât și la nivelul părinților. Opinia acestor generații este una diferită, fie că este vorba despre o părere bună 
sau una mai sceptică. Vizavi de acest subiect vreau să-mi prezint și eu povestea și părerile atașate ei. 

Totul a început în clasa a VIII-a când se punea pe noi o mare presiune atât din partea profesorilor, 
cât și a părinților legată de următoarea treaptă a vieții de care se zicea că este cea mai frumoasă. Și iată-mă 
elevă a Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai”. Odată ajunsă aici m-am speriat. Cunoșteam o singură 
persoană din școală, mi se părea că toată lumea se uita insistent la mine și eram sigură că nu mă voi inte-
gra. Însă nu a fost așa… 

Am ajuns să știu aproape pe toată lumea și majoritatea să mă cunoască pe mine. Am cunoscut o 
grămadă de persoane unice și uimitoare, am legat prietenii strânse și am acumulat amintiri frumoase. Am 
cunoscut persoane pe care, acum, știu că mă voi putea baza. Am cunoscut profesori dedicați, ce își fac 
meseria bine deoarece iubesc ceea ce fac, oameni cu suflet ce ne luminează drumul pe care îl avem de par-

curs și ne fac să simțim că nu suntem singuri. 
În primul meu an de licean, pe lângă activitatea obișnuită din timpul orelor de 

curs, am avut ocazia de a participa și la altfel de 

activități educative și concursuri școlare, printre 

care amintesc Concursul Județean de interpre-

tare artistică „Vasile Voiculescu” organizat de 

Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai”, șezătoa-

rea literară „Din valurile vremei…” organizată de 

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” și 

concursul de creație literară „Serafim Duicu” or-

ganizat de Biblioteca „Serafim Duicu” din ca-

drul Universității „Dimitrie Cante-

mir” (profesoarele coordonatoare au fost Gliga 

Cristina și Diana Cârnațiu). 

         Un subiect foarte întâlnit în licee, despre care vreau să vorbesc es-

te fenomenul bullying - fenomenul de marginalizare care face ca tinerii să ajungă să aibă o părere proastă 

despre sine, părere indusă de ceilalți elevi (în general din clasele mai mari). Eu sunt dovada vie că bullying

-ul poate fi estompat. M-am confruntat și încă mă confrunt cu persoane care au fost la rândul lor victime 

sau care, pur și simplu, au satisfacția de a judeca felul în care arăți, cum te îmbraci sau cum te comporți. 

Părerea mea este că toate acestea sunt lucruri ce țin de caracterul omului și nu mi se pare că pot fi schimba-

te ușor și de un om căruia, de fapt, nu-i pasă cu adevărat de schimbările tale. Opinia mea este că mintea și 

sufletul ar trebui să conteze mai mult decât aspectul fizic, însă oricât ai evita, mereu va exista cineva 

nemulțumit de tine. Tu păstrează-ți drumul și nu băga în seamă persoanele răutăcioase! 

În concluzie, experiența mea de licean, de boboc, a fost una frumoasă, cu suișuri și coborâșuri, pre-
sărată cu amintiri și râsete, esență de fericire, trei stropi de probleme și un drum lung ce mă așteaptă! 

 
                                                       Kinda Andreea Iuliana 

                                                      Clasa a IX-a A 
prof. coord. Podari Lucia 
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(Continuare de la pagina 4) 
                Collaboration -  Munca în echipă dă roade atunci când fiecare membru știe exact ce are de făcut, când 
grupul funcționează ca un tot unitar și cu încredere. O echipă bine închegată este mediul în care membrii ei se 
completează și se stimulează reciproc într-un mod pozitiv. Ca un avantaj bine cu
noscut al colaborării este că fiecare membru al echipei va beneficia de rezultatele 
recunoscute în urma muncii depuse. Niciodată nu se vor grupa elevi foarte buni 
într-o echipă și elevi foarte slabi în alta.  Atuurile fiecărui membru sunt completa
te și valorificate. Informațiile circulă mai ușor de la un membru al echipei la celă
lalt, ceea ce reprezintă un mediu excelent de învățare.   Communication –   echipa 
înseamnă comunicare, iar aceasta înseamnă transparență, diversitate, claritate, 
promptitudine, confort, curaj.  
               Information literacy –pentru a avea o cultură a informației o persoană tre
buie să conștientizeze nevoia de informație, să o poată localiza, evalua și a o utilize 
efficient. Individul cu o cultură a informației este cel care a învățat cum să învețe.  
Alfabetizarea se referă la nivelul de funcționare a abilităților de citire, scriere, vor
bire și ascultare care permit elevilor să se implice în schimburi simple și familiar conectate cu educația, instrui
rea, munca și rolurile sociale ca cetă țean al comunității, în activitatea econo
mic, în mediul zilnic și social.  Media literacy- educația mediatică se referă la 
procesul de accesare, analizare, evalua re și creare a mesajelor într-o varietate 
de moduri, genuri și forme mediatice. Folosește un model instrucțional bazat 
pe cercetare care încurajează oamenii să pună întrebări în legătură cu ceea ce 
urmăresc la televizor, citesc sau ascul tă. Educația mediatică urmărește dez
voltarea unei culturi mediatice. Cultura medatică este o extensie a culturii gene
rale. Ea furnizează oamenilor unelte/ instrumente prin care: să analizeze în 
mod critic mesajele, să detecteze propa ganda, cenzura sau discriminarea  din 
știri sau alt gen de programe publice să înțeleagă modul în care anumite trăsă
turi structurale pot să afecteze infor mația prezentantă.  
         Technology literacy - abilitatea de  lucra independent sau în echipă,  utili

zarea în mod responsabil, în mod corespunzător 
și eficient a instrumentelor tehnologice pentru a accesa, gestiona, integra, evalua, 
crea și comunica informații. Integrarea alfabetizării tehnologice în sala de clasă 
implică profesori care folosesc  instrumente   de bază ale tehnologiei  în procesul 
predării care sunt: 
1.   Având în vedere o activitate specifică de învățare,  identificați  componentele 
fizice și dispozitivele necesare 
2.Utilizați internetul și  motoarele de căutare pentru 
a sprijini activitățile de învățare  3.Utilizați un mo
tor de căutare pentru a efectua o căutare de cuvinte 
cheie    4.Demonstrați utilizarea aplicației selectate 
pentru a răspunde unei nevoi educaționale  5. Utili
zarea de aplicații pentru  gestionarea datelor stu

denților și ale clasei    6.Utilizați tehnologii comune de comunicare și cooperare  
                  În calitate de  profesori, îi putem ajuta pe elevi să realizeze o alfabetizare 
a tehnologiei. Trebuie să începem prin a recunoaște că există cel puțin trei aspecte 
principale ale sarcinii:  să știe cum să folosească sau să opereze cu anumite instru
mente, să înțeleagă cel puțin într-un mod rudimentar, cum funcționează să-și dezvolte capacitatea de a gândi cri
tic, despre întregul domeniu al proiectării, utilizării și adaptării tehnologiilor pentru a-și îndeplini obiectivele 
personale,  sociale și ecologice în moduri care să susțină viața pe Pământ. 
               Flexibility -  abilitatea de a recunoaste greselile, de a renunta la actiunile ineficiente si de a rezolva pro
blema in alt mod care sa dea rezultatele dorite,  capacitatea de a cauta rapid solutii si de a aborda noi strategii cu 
usurinta, sa reuseasca sa se adapteze usor. Rolul obiectiv al tuturor acestor factori este dezvoltarea competențe
lor.  O competență este o ţintă a formării, un obiectiv, dar şi un rezultat aşteptat sau 
un produs al învăţării. Centrarea competenţei  pe rezultat are consecinţe semnificati
ve:  devine o  concentrare a procesului de formare pe  output-uri (ieșiri), nu pe input-
uri (intrări); și pot fi admise trasee diferite de formare care conduc, la un rezultat pro
pus.                   (Continuare la pagina 15)  
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Ora de dirigenție de la sfârșitul lunii mai. Pentru elevi, ultima, iar pentru profesor, prima
(din seria generațiilor). 

CLASA A XII-A   C      

 

CÂTE TRĂIRI                            

 

 

 

 

 

 

 

ÎN  

SUFLETUL 

        MEMBRILOR 

          CLASEI  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAR ÎN SU-

FLETULUI DIRIGINTEI CARE ÎȘI VEDE PRIMA GENERAȚIE  PE PUNCTUL DE 
PLECARE SPRE un nou drum al DESTINULUI. 

Prof. coord. Ganea Bianca 
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(continuare de la pagina 6) 

 
Un delicat buchet de lăcrămioare are un farmec delicat şi 

parfumează întreaga cameră, însă alte flori în preajma lor suferă.  
Trandafirul  nu suportă garoafele şi rezeda. Trandafirii sunt flori 

princiare, ei au nevoie de spaţiu în jur şi nu tolerează vecinătatea unor 
plante de rând. Totuşi, atunci când tufele de trandafiri se plantează 
aproape de straturile cu ceapă sau usturoi, florile devin mai parfumate. 
De asemenea, le convine prezenţa pătrunjelului şi a nipralei. 
Cine preferă un buchet multicolor din flori de câmp n-ar trebui să  
amestece în el flori de mac sau omag căci le omoară pe celelalte, iar 
macul îşi pierde  petalele.  
 

De la înălţimea ei, viţa-de- vie « strâmbă din nas » în vecinătatea 
verzei şi a dafinului, însă alături de mac şi 
ulm, se simte bine. Măslinul şi stejarul 
sunt foarte pretenţioşi,  sunt puternici şi 
grandioşi, care nu se armonizează. Dacă 
omul îi plantează alături, îi vedem cum îşi 
îndepărtează ramurile unul de celălalt. 
Smochinul cu măslinul trăiesc perfect 
împreună. 
La umbra fagului roşu nu creşte nimic. 

Poate din pricina că, aşa cum se spune din străbuni, el absoarbe tot răul din jur, 
chiar şi din oamenii care se adunau la umbra frunzişului răcoros şi des pentru a-
și savura ceaiul, cum se obişnuia la vechile reşedinţe nobiliare. 
Mesteacănul şi pinul se caută unul pe celălalt pe pajişte, împreună cu iarba-

neagră şi ciupercile ei formând o unitate în care toţi membrii prosperă. Dacă omul doboară pinii, echilibrul pajiştei e 
distrus, ierburile o invadează şi ciupercile vor dispărea. 
Nucul şi stejarul nu se agreează unul pe celălalt, la fel porumbarul și păducelul, 
deşi ele sunt în relaţie de rudenie. În asemenea cazuri relația de rudenie îi face 
să se respingă, considerându-se reciproc impostori, iar cel mai puternic îl 

domină şi  îl sleieşte pe cel mai slab. 
Şi câte încă nu se mai petrec în tăcere, în 
aceasă lume aparte a plantelor . 
 Să le urmărim cu atenţie şi răbdare, ca să 
aflăm care plante se caută una pe cealaltă 
şi care se evită, pentru a nu le produce 
suferinţă prin combinaţii greşite şi a nu 
perturba marea armonie universală. 
Prietenia poate începe oricând şi de la 
orice gest, cât de mărunt: un zâmbet, o 

floare, o clipă petrecută lângă un 
vecin care are nevoie de alinare, 
mângâiere şi tandreţe. Oamenii îşi 
daruiesc sentimente, flori, zâmbete.  
Plantele încântă ochiul uman veşnic 
în căutare de frumos. 

 
                                                                                                                                                   

Bibliotecar Norica Hațegan 
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                    În luna februarie  a avut loc întâlnirea dintre o tânără scriitoare, ELISE WILK și elevii 
claselor a X- A (prof. îndrumător Gliga Cristina),  a X-a C și a XI-a B (prof. îndrumător Diana Cârna-
țiu), a XII-a A (prof. îndrumător Soțan Ruxandra) din cadrul Proiectului național Podium - Scrii-
tori la scoală.   
         
                     Elise Wilk a absolvit Facultatea de jurnalistică din cadrul 
Universităţii Babeş-Bolyai Cluj- Napoca, are un masterat în literatură 
şi comunicare (Universitatea Tran- silvania Braşov) şi un masterat în 
scriere dramatică (Universitatea de Arte Târgu-Mureş).  
                       A lucrat ca jurnalist, coordonator de proiecte culturale şi 
traducător în Braşov.  
                       În 2008 s-a numărat printre câştigătorii concursului dra-
mAcum (un proiect care îşi propu- nea să descopere cele mai importante 
texte de dramaturgie contemporană) cu prima ei piesă de teatru, „S-a în-
tâmplat într-o joi” (prima reprezen- tație scenică având loc în iunie 2010, 
la Teatrul “Ariel” Târgu Mureş ). De atunci, piesele ei de teatru au fost 
puse în scenă la teatre din Bucureşti, Târgu-Mureş, Petroşani şi Iaşi. În 2012, a primit o bursă de 3 
luni la „Theater 89” din Berlin, unde a făcut asistenţă de regie şi dramaturgie.  
                    În liceul nostru, Elise Wilk a coordonat trei ore de literatură română : vizionarea unor tra-
ilere ale spectaco- lelor realizate du-
pă piesele sale de teatru;  dezbatere 
pe tema adoles- cenței regăsită în 
textul său drama- tic „Pisica verde” .  
                 Prima reprezentație sce-
nică a acestei pie- se a fost în luna 
martie, 2012 la Teatrul “74” Târ-
gu-Mureş. Textul s-a publicat în iu-
nie 2012 la Editu- ra „Liternet”și  
fost nominalizat la Gala Industriei de 
Carte 2013, la ca- tegoria „Cea mai 
bună carte pentru copii şi tineret”.  
                Elevii, realizând o lectură 
prealabilă prin descărcarea gratu-
ită de pe site-ul LiterNet, au bene-
ficiat de pătrunde- rea atât în cadrul 
imaginativ al ope- rei, cât și în miste-
rul  actului de cre- ație prin analiză, 
interpretare, dez- barere, La aceste s
-au adăugat „confesiunile” 
autoarei funda- mentate pe ideea: 
Sunt interesată de un teatru viu, actual, despre aici și acum”. 

ÎNTÂLNIRI  
CU SCRIITORI    
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         Prozatorul Vida Gábor în data de 7 martie 2019 s-a intâlnit cu elevii de la secţia maghiară a 
Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai”.  Reprezentantul binecunoscut de proză maghiară 
contemporană a susţinut 3 ore de literatură maghiară contemporană în clasele profesoarei de limba și 
literatură maghiară Simon Erika. 
          Vida Gábor a absolvit Facultatea de 
Litere a Universităţii „Babes-Bolyai” de la Cluj-
Napoca și a obţinut diploma de licenţă la secţia 
maghiară-franceză (promoţia 1994). Din 1994 
lucrează la Tg. Mureș fiind redactorul rubricii de 
proză a revistei literare Lato. A publicat numeroase 
romane și se ocupă și de traduceri. Operele sale 
au o structură clasică în sensul că preferă să 
urmeze tradiţia impusă de romanele din perioada 
romantismului și a realismului. Modelelel sale 
literare sunt scriitori clasici precum Platon, 
Dostoievski, Jack London, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula. Pentru activitatea sa literară, 
Vida a primit numeroase premii, dintre care amintim Premiul Arany János (2005) și premiul Déry 
Tibor (2017). 
            Scriitorul Vida Gbor a remarcat în prealabil că deși a absolvit specializarea maghiară-franceză 
la Universitatea Babeș-Bolyai, nu a predat niciodată la catedră, singura lui activitate pedagogică fiind 
coordinarea unul workshop literar la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”. În acest fel, întâlnirea cu elevi 
de liceu și susţinerea unor ore de literatură a însemnat și pentru dansul o experienţă aparte. 
La cele trei ore au participat elevii din clasa a XII-a D, specializarea tehnician proiectare CAD, apoi 
câte o clasă de a XI-a, respectiv a XII-a, specializarea organizator banqueting. 

          La toate orele, invitatul a relatat cu o sinceritate 
remarcabilă despre unele aspecte ale vieţii personale, 
povestea devenirii lui ca scriitor, rolul limbii materne și a 
limbilor străine in formarea intelectuală, despre relaţia 
dintre autorii clasici si contemporani, inclusiv propriile 
modele literare. 
După cum a declarat Simon Erika, profesoara de limba si 
literatură maghiară la Liceul Tehnologic "Gheorghe 
Șincai", astăzi a fost implinită o dorinţă veche a elevilor din 
liceu, care doreau 
să se întâlnească 
cu un scriitor 
contemporan, 

fiind curioși dacă și cum se poate câștiga un grup cât mai 
mare de cititori, care sunt secretele popularităţii. Este un 
privilegiu ca elevii să aibă șansa de a cunoaște autorii literari 
în mod direct, nu ca niste artiști retrași în propriul turn de 
fildeș, nici așezati pe vreun piedestal, ci în ipostaza lor reală, 
fiind personalităţi autentice, directe, abordabile, care, și ei 
însăși au fost marcaţi de unele experienţe cotidiene în 
copilărie și au devenit scriitori de succes și oameni 
veritabili. 
                                                                                                                       Prof. Simon Erika 
 

ÎNTÂLNIRI  
CU SCRIITORI    

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jack_London
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                                                         Teme la română  
                                        Interviu cu un personaj ( Ștefan Gheorghidiu)  
-   Bună ziua, domnule Gheorghidiu. Vă mulțumim că ați acceptat să acordați acest interviu revistei 
”Sburătorul”! 
-   Bună ziua, sunt onorat de invitație. 
-   Așadar, să începem. În primul rând, aș dori dori să abordăm subiectul crâncenului război, iar apoi vom 
dezbate și tema iubirii, ce spuneți ? 
- De acord , sunt pregătit să vă răspund curiozităților . 
- Cum ne puteți descrie experiența din primul război modial ?  
- Draga mea, ești foarte norocoasă că nu ai prins războiul, pot să îți spun cu mâna pe inimă că războiul mi-a 
lăsat o imagine îngrozitoare, pe care o revăd de fiecare dată când închid ochii. Armata era foarte dezorien-
tată, oamenii mureau pe capete, ordinele se contraziceau unele pe altele, ofițerii erau speriați… am răbdat 
frig, foame, frică… totul părea a fi desprins dintr-un film de groază care te ține mereu în suspans. Aacolo  s-
au întâmplat  lucruri oribile. Pot să vă mai spun că îmi amintesc și de o întâmplare tragi-comică, eram pe 
front, doi soldați dau nas în nas cu un pluton și ei strigă ,,prizonieri, prizonieri”,  după care realizează că de 
fapt prizonierii sunt tot români. 
- Vă considerați norocos pentru că ați supraviețuit, deși ați fost la un pas de moarte, fiind rănit în timpul unui 
atac al armatei germane? 
- Într-adevăr mă simt foarte norocos, dar trauma a rămas, tot ce pot face acum este să vorbesc despre ororile 
războiului și să dau mărturie de graznica risipă de vieți omenești pe care o aduce orice război. 
- Așadar, aș dori ca în a doua parte a interviului să ne spuneți despre marea  iubire care v-a marcat destinul 
- Stimată domnișoară, poate ai fost sau ești îndrăgostită, iar dacă nu, cu siguranță vei fi și când se va 
întâmpla să fie o dragoste adevărată vei fi în stare să ucizi pentru persoana iubită, exact ca  în cazul meu  
- De câte ori ați fost îndrăgostit ?  
- Îndrăgostit am fost de multe ori, dar dragostea pe care i-am purtat-o Elei a fost una unica, până când banul 
a intervenit pe neașteptate în relația noastră, care părea perfectă, și iubirea noastră s-a degradat.  
- Vreți să spuneți că  Ela ar fi fost interesată doar de beneficiile financiare ale relației? 
- Sunt sigur că și ea m-a iubit pe mine, altfel nu se căsătorea cu mine înainte de moștenirea averii, când eram 
un student la Filozifie, un intelectual în formare, pătimaș când era vorba de a-mi apăra ideile în fața adver-
sarilor, dar ducând un trau modest din punct de vedere material. 
- Dar când credeți că s-a petrecut ruptura dintre voi ?  
- Ruptura dintre noi a avut loc după ce am primit moștenire o avere consistent din partea unui unchi bogat, 
poate ați auzit de el, Tache Gheorghidiu, și existența noastră s-a schimbat radical.  Imediat după citirea testa-
mentului, ea a fost atrasă de viața mondenă a Bucureștiului. Își permitea să meargă la orice petrecere, să se 
îmbrace cu haine scumpe și să facă multe alte lucruri pe care ea și le dorea. Apoi m-am înrolat pe front și 
acum pot spune că relațiile la distanță nu durează mult. Mereu te frămânți, lupți  cu niște gânduri care nici 
măcar nu ar putea fi adevărate, cu niște fantasme, cu propria gelozie care macină teribil un bărbat orolios, 
cum eram și eu înainte de a trece prin pugatoriul războiului. Așa că, pentru a o face pe ea fericită iar eu să 
mă regăsesc pe mine însumi după ce am revenit acasă, am hotărât să îi acord divorțul și să  las ei toate 
amintirile, tot trecutul.  Am realizat că sunt mai fericit cu statutul de om simplu decât bogat dar nefericit . 
- Doriți să îi transmiteți ceva doamnei Ela ?  
- Dacă va citi vreodată acest interviu vreau să îi transmit toată fericirea din lume.  
- Sunteți ironic, desigur. Se știe că sunteți un om extrem de lucid și deci fericirea e o amăgire. 
- Se prea poate să aveți dreptate.  
- Domnule Gheorghidiu, vă mulțumesc pentru acest interviu și vă dorim în continuare o viață plină de sens.  
- Voi încerca să-i dau sens prin scris. Chiar acum lucrez la un roman inspirat din cele două experiențe care 
mi-au marcat destinul, iubirea și războiul. 
- Cred că e extraordinar ceea ce faceți. Așteptăm cu nerăbdare finalizarea romanului. Cu siguranță, ați găsit 
în mine un fan.”                                                             Tentiș Raluca, clasa a X-a A 
Prof. coord. Gliga Cristina 
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(Continuare de la pagina 9) 
 
    Organizarea informației într-un sistem rigid este nepotrivită cu necesitatea de formare a unei culturi generale, obiectiv 
declarat al oricărui sistem educațional. Aportul fiecărei discipline se exprimă nu prin ceea ce îi este specific, ci prin ceea 
ce are în comun cu alte discipline, elemente generale și transferabile.     
Cultura generală și asimilarea ei s-a redefinit în secolul XXI. Deci și disciplinele s-au întrepătruns, s-au intercalat, s-au 
contopit unele cu altele. Astfel transdisciplinaritatea devine o formă superioară a interdisciplinarităţii şi presupune 
concepte, metodologie şi limbaj care tind să devină universale. Granițele artificiale create între discipline au fost demult 
depășite. Se renunță la logica independentă a științelor, „pentru că viața nu e împărțită  pe discipline” iar ca o materie 
care deține controlul asupra tuturor matematica oferă punţi cognitive interdisciplinare pentru toate disciplinele de învăţă-
mânt. Ea este puntea de legătură între toate disciplinele.  
Pentru a spori atractivitatea procesului de instruire se redefinește nu numai modul de predare, ci și SALA DE CLASĂ în 
care are loc activitatea didactică. Astfel o sală de clasă va arăta conform schemei. Nu va lipsi tabla interactivă, sistemul 

audio–video,  incinte acustice,  laptop-ul profesorului, iar elevii vor da 
răspunsurile online.  
     În altă ordine de  idei, în peisajul tehnologic educațional din punctul 
de vedere al unor „educatori„(cadre didactice) se are în vedere identifica-
rea obiectivelor și realizarea unui plan, crearea unui conținut media mai 
bogat, păstrarea conținutului organizat, crearea de evaluări simple folo-
sind tehnologia educațională, captarea  și organizarea de evenimente de 
învățare utilizând instrumente digitale. Ca o tehnologie educațională 
practică se enumeră următoarele elemente cum ar fi împărtășirea bibliote-
cii cu link-uri pentru elevi, ei luând și adnotând fotografii digitale ale 
curriculumului, elaborarea curriculumului folosind aplicația explică totul. 
Din toate acestea interdisciplinaritatea ca un principiu care derivă din 
cercetarea ştiinţifică,  realizându-se atât la nivelul macroeducaţional (cel 
al proiectării şi elaborării curriculumului: planuri, programe, manuale), 

cât şi la nivelul microeducaţional( predare-învăţare-evaluare, desfăşurat formal sau nonformal) se transformă într-o re-
voluție a educației și o evoluție pentru profesor și pentru elev. 
     Această transformare a apărut și datorită trecerii obiective dintr-un secol în altul, dar și datorită numeroaselor proble-
me apărute. Deoarece școala nu mai răspunde nici nevoilor societăţii, decât în oarecare măsură nici piaţa muncii, dina-
mică și surprinzătoare, neputând asimila numărul mare de absolvenţi de studii medii și superioare,  asistăm la un procent 
ridicat al șomajului în rândul tinerilor. Motivaţia acestora pentru învăţare este zdruncinată astfel, căci, după eforturi con-
siderabile de a-și finaliza studiile, adesea ei nu găsesc un loc de muncă în domeniul pentru care s-au pregătit sau măcar 
într-un domeniu conex. Profesiile clasice au tendinţa să piardă teren în favoarea unor profesii noi, care se remarcă prin 
inter și multidisciplinaritate. Competenţele transferabile, deschiderea pentru formarea continuă, pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii dobândesc noi valenţe și pot face diferenţa între cei cu și cei fără șanse profesionale. La aceste realităţi 
se adaugă promovarea prin mass-media a unor false modele de succes o explozie informaţională și a lumii virtuale fără 
precedent – toate contribuind mai degrabă la destabilizarea individului, decât la consolidarea sa. Viteza și dinamismul 
lumii actuale duc adesea la disconti- nuitate, la rupturi, la rătăciri repetate, lăsând indivi-
dul să atingă doar nivelul de supra- faţă, nu și pe cel de profunzime, pentru care nu zăbo-
vește îndeajuns și nu face suficient efort....  
       Astfel învăţarea se redimensio- nează și repoziţionează. Învățarea a fost definită ca 
„modificare a comportamentului unui individ, care are loc prin experienţe repetate, în inte-
racţiunea cu mediul”. Ea s-a diversifi- cat direct proporţional cu diversificarea mediilor de 
învăţare în care se dezvoltă copilul. Învăţarea prin descoperire,  prin colaborare,  prin 
cercetare reflectă accentele diferite puse în acest proces. Indicatorul general al învăţării este schimbarea. Schimbarea 
poate însemna învăţare sau neînvăţare, adaptare sau neadaptare. Experienţele pe care se sprijină învăţarea sunt legate de 
percepţiile și informaţiile venite din mediu și de prelucrarea lor de către individ.... 
 
 

 
             (Continuare la pagina 20)  
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                                                          Mituri ...deconstruite 
     O glumă spusă de către tineri, pentru a brava, m-a pus pe gânduri. Se referea la con
sumul de „puțin” alcool -  presupus a avea calități salvatoare- în caz de „cădere” în apă/
examen. Am dorit să le prezint rezultatul cercetărilor științifice, pentru că miturile nu 
trebuie să fie considerate soluții.  
 
                          HIPOTERMIA reprezintă scăderea pe o perioadă mai lungă de 24 de ore a temperaturii cor-
pului sub 36o C. Hipotermia este rezultatul expunerii prelungite la orice temperatură în situația în care pierde-
rea de căldura estemai mare decât producerea de căldură. Hipotermia se datorează insuficienței termogenezei, 
ca urmare a intervenției unor factori externi sau interni. 

 
                                                     
                                                            Cauzele    hipotermiei 
• Expunerea prelungită la frig; 
          • Vârstele extreme (sugari şi bătrâni); 
                  • Hipotiroidismul (nivelele scăzute de hormoni tiroidieni); 
                           • Îmbrăcămintesau încălzire inadecvate; 
                                        • Malnutriţie; 
                                                • Anumitemedicamente; 
                                                           • Boala Parkinson; 
                                                                    • Consumul de alcool sau droguri . 
 

                                            Hipotermia generată de consumul de alcool   
 

      Alcoolul etilic, alcoolul utilizat în toate băuturile alcoolice stimulează circulația periferică,  SIMU

LÂND o creștere a temperaturii corpului și o ÎNROȘIRE a pielii. Această creștere a temperaturii este una 

superficială, motiv pentru care, atunci când corpul uman este expus la frig, acesta pierde cu rapiditate căl

dura internă. In lupta lui pentru a-și menține temperatura constantă consumă cu repeziciune resursele ener-

getice. Datorită acestui efect organele interne sunt private de căldură, drept pentru care în corpul unei per-
sone aflate în stare de ebrietate se instalează mult mai repede hipotermia.  

 

Prof. Ganea Bianca 
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         Un nou început                                                                                        Nezadarnic 
Pe poarta școlii am pășit sfioși,                                                         Știu că-n inima ta sunt eu 
Dar și foarte bucuroși!                                                                              Și gândul îți fuge la mine mereu. 
În față ne aștepta un an greu                                                              În orice clipă la mine te gândești 
Și ne-am jurat că vom fi împreună mereu!                                               Dar tot spui că nu știi să iubești. 
 
Ore ce durau o veșnicie…                                                                 Că acest ciudat sentiment nu-l știi. 
Mai hai și cu o fotografie,                                                                        Și triste și frumoase amintiri învii. 
Un 10 atât de dorit,                                                                            Trezești la viață tot ce e legat de mine 
O notă bună pe-un răspuns nimerit!                                                      Și-mi vine greu să cred că-ți e bine! 
  
Bătaie cu caiete câte vrei!                                                                 Că ți-e bine fără mine, fără noi, 
Și cu cornuri, de obicei…                                                                       Că nu te gândești la factorul „doi”. 
Fețe ciudate, gălăgie, urlete,                                                             Știu, viața ta e complicată… 
Strigăte, desene, plânsete.                                                                      Nu ca a mea, ce are o culoare mată. 
Bucurii, fericire, încurajări,                                                             Acum înțeleg de ce erai atât de neatent. 
Râsete, lacrimi, supărări.                                                                       Atât de distras, de ciudat, de absent. 
Pagini umplute până la refuz,                                                          Absent total de ființa mea 
Pixuri scoase din uz!                                                                               De tot ce puteam împreună crea… 
 
Destine șlefuite                                                                           Și, totuși, spui că nu știi să iubești! 
Pentru viață pregătite.                                                                      Și mereu mă-ntreb ce simți, ce gândești 
Drumuri luminate,                                                                            De ce mă analizai atât de atent? 
Caractere formate.                                                                     Deși păreai tot mai rece cu fiecare moment. 
 
Noi în suflet pe toate le vom pune,                                        Gândul mi-era pierdut în orizont, departe. 
Și lacrimile ne curg ca niște dune,                                              În minte un amalgam de cuvinte, o carte… 
Pentru vremurile ca în poezie:                                                 Atât de neînțeleasă, de ciudată 
”Vremi ce nu or să mai vie”                                                         Observată de tine, așa, deodat 
                                      
                                                                                               Și când m-am uitat în ochii tăi adânci 

                                                                                  Și       am observat că ai ochii umezi, că plângi… 
                                                                                  M-am hotărât să te ajut să înțelegi 

                 Că iubirea nu constă total în legi! 
                                                                                         Chiar și tu poți să simți ce simt și eu, 

          Chiar dacă-i complicat, e greu. 
                                                                             Dacă în-

cerci, poate o să reușești, 
                                                                                                               

Dar știu că ți-e frică să nu greșești… 
 

                                                                      Dar promit că te voi ajuta! 
                                                                                     Din răsputeri mă voi lupta, 

          Să-mi spui ce știu deja, ce simți, 
                 Fără să te ferești, să mă minți. 
                                                                                                  

                Să -mi spui fără să eziți vreo secundă, 
              Să-ți spui că mai ai o șansă, o rundă! 

                                                                             Să-mi spui din toată ființa ta: „Te iubesc, lumina mea!” 
 

 
 

KINDA  
 

ANDREEA        
 

               IULIANA  
 

                        IX A   
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(Continuare de la pagina 15) 
                Tehnologia poate juca un rol critic în clasă, promovând implicarea și păstrarea cunoștințelor.  Există 
tehnologii educaționale practice, care sunt ușor de încorporat în instruire și ajută cursanții să aibă succes atât 
în cât și în afara clasei. Ajută în determinarea tipurilor de tehnologii potrivite pentru clasă, și oferă exemple 
concrete care se  pun în aplicare. Și pentru că unul dintre elevii mei de clasa a 
XII-a a spus că școala îți predă lecția iar viața te ascultă(viața îți dă testul), și 
pentru că testele date de viață nu mai corespund acelora din secolul trecut e ne-
voie să transformăm școala, să ne transformăm noi cei care concepem teste-
le. Astfel o școală veche caracterizată prin faptul că era bazată pe timpul acordat 
acum se bazează pe rezultate, învăța- rea pasivă a devenit activă, centrată pe 
profesor a devenit centrată pe elev, curriculumul fragmentat a devenit integrat, 
evaluarea tipărită a devenit o formă multiplă de evaluare, scrisul a trecut în 
multimedia, izolarea s-a transformat în colaborare, memorarea a pierdut teren 
în fața unei gândiri multiple. Toate aceste transformări reprezintă o școala din 
secolul trecut comparativ cu una din secolul  nostru. Și pentru că  și timpul profesorului a devenit mai valorifi-
cat, el trebuie să învețe să reducă din acele teme pe care elevul le poate împărtăși singur, indicându-i  sursele 
utile învățării. E nevoie a înțelege problemele lumii reale. Astfel un model ar fi conceptele matematice esenți-
ale în limbaj clar, folosind probleme din lumea reală care te învață să se simți mai încrezător în matematică. 
Se pot calcula procentajele pentru sfaturi și taxe, se pot compara prețurile pe măsură ce facem cumpărături, 
găsim zona și volumul pentru proiectele de îmbunătățire a locuinței și chiar calcula calorii. Prin acestea se de-
monstrează o varietate de aplicații de productivitate și sistem de management al învățării utilizând diferite teh-
nologii. Elevul are nevoie de un conținut interactiv, de animații, de simulare de fenomene pentru a-l face  să 
nu se plictisească, știind faptul că această generație nu mai are rădare. E nevoie de interacțiuni inteligente de 
învățare, care adaugă o interactivitate complexă, provoacă  curiozitate și  motivare intrinsecă, provoacă  o si-
guranță, elevii  devenind astfel mai încrezători. ELEVUL MODERN DE SECOL XXI nu mai stă cu mâinile 
la spate,  deci și aici rolul profesorului se schimbă, nu îl ceartă, îl face să înțeleagă care-i sunt drepturile dar și 
îndatoririle.  Profesorului nu trebuie să-i fie frică dacă nu poate răspunde la întrebarea elevului, dar îi spune 
„Hai să căutăm răspunsul împreună”. Cele învățate devin  modele pe parcursul întregii vieți. Școala, profeso-
rul și elevul o legătură omogenă. 
 
                                                                                                                Realizat de profesor Filep Gyongyi 
 
 
 
 


