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„O şcoală în mişcareˮ
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DE CE i –CAR?
ICAR, personaj mitologic, este închis împreună cu tatăl său Dedal,
arhitectul regelui Minos, în Labirintul peste care stăpânea Minotaurul,
animal hidos cu trup de om şi cap de taur. Pentru a scăpa de captivitate,
cei doi îşi construiesc aripi din pene pe care le lipesc de trup cu ceară.
Neascultând de sfatul tatălui său, ICAR se apropie prea mult de soare şi
se prăbuşeşte din înaltul cerului. Astfel, ICAR a devenit un personaj
emblematic pentru omenire, simbol al răzvrătirii împotriva forţelor oarbe
ale naturii, al libertăţii de cunoaştere neîngrădită, al aspiraţiei spre
înălţimi.
Forma i-CAR parafrazează familiarul e-mail, sugerând
idealul simbiozei EU-MAŞINĂ (traducerea din engleză).
Sperăm ca titlul să fie de bun augur!
REDACTOR-ȘEF,
NARCIS BOTEZATU-XII liceu
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DIN VIAȚA ȘCOLII
Realizări notabile :
a) baza materială:
•
dezvoltarea bazei materiale existente în laboratoarele și cabinetele de specialitate;
•
organizarea și optimizarea spațiilor de lucru pentru continuarea desfășurării programului
de instruire educativă numai în schimbul I, pentru toate nivelele din structura învățământului de
zi;
•
continuarea lucrărilor de reamenajare și reabilitare a corpului B, cu personalul muncitor
de îngrijire al școlii;
•
realizarea cu fonduri proprii a împrejmuirii cu gard metalic la corpurile A și B;
•
reamenajarea incintei corp A;
•
reamenajarea cancelariei corp A;
•
finalizarea lucrărilor la instalarea sistemului de alarmare împotriva efracției - cod VEGON-015, pentru corpurile de clădire A și B;
•
finalizarea lucrărilor de reamenajare construcție internă pentru montarea mijloacelor de
prevenire și stingere a incendiilor corp A;
•
lucrări de montare a camerelor de
supraveghere corp A și B;
•
dotarea laboratorului de alimentație publică,
corp B.
b) educaţie
•
Diversificarea ofertei curriculare, prin
introducerea unor CDL-uri noi, cu scopul de a
răspunde cerinţelor pieţei forţei de muncă;
•
Elaborarea în parteneriat cu agenţii
economici a programelor pentru curriculum-ul de
dezvoltare locală;
•
Încheierea de parteneriate între şcoală, agenţi economici de profil, pentru toate domeniile
pentru care se şcolarizează elevi;
•
Promovabilitatea în procent de 100% a examenului de certificare a competenţelor nivel 4
de calificare profesională și a examenului de certificare a competențelor nivel 3, din totalul celor
prezenți;
•
Un procent de 10% de reușită la examenul de bacalaureat din totalul celor prezenți și
respectiv 3% din totalul celor înscriși la acest examen, la sesiunea iunie 2018 și un procent de
33,33% de reușită la examenul de bacalaureat, din totalul celor prezenți și respectiv 21,43% din
totalul celor înscriși la acest examen, în sesiunea din august 2018.
•
Obţinerea de rezultate foarte bune la Concursul pe meserii –faza județeană și calificarea
la faza națională, precum și alte concursuri locale și județene:
•
LOCUL I la faza județeană și calificarea la etapa națională , Concursul pe meserii,
calificarea MECANIC AUTO, mai 2018, elevul NICUȘOR VASILE OCHIANĂ și obținerea
LOCULUI III, la aceeași calificare, elevul DUMITRU ALEXANDRU CRISTEA, ambii de la
clasa a XI-a MA, fiind coordonați de profesorii Șraer Robert și Burdușel Nicu;
•
participarea la prima ediție a Concursului pe meserii, calificarea ospătar (vânzător) în
unități de alimentație publică, faza județeană, a elevelor BAROTE CRISTINA-ANDREEA și
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BIROU ADELINA-GEORGIANA, clasa a XIa TA, cu obținerea locurilor VII și IX, elevele
fiind pregătite de profesorii Gănguț Mina și
Rotaru Vali-Violeta;
•
LOCUL I, categoria claselor a IX-a – a
XII-a la Competiția sportivă CROS: „PE AICI
NU SE TRECE”, elevul TRIFAN MARIANANDREI, clasa a IX-a MA, competiție
organizată de Primăria Municipiului Onești, în
colaborare cu Consiliul Local Onești și în
parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Bacău;
•
obținerea diplomelor de „CERTIFICATE OF MERIT Internship program Italy” de către
elevii clasei a XI –a TA: CHIFOR ESTERA, CLOȘCA NICOLETA, COJOC ADELINA și
TUTEANU ADELIN, în septembrie 2018, pe perioada stagiilor practice efectuate de în
domeniul de Alimentație publică, în unități gastronomice din Italia, Bergamo, în cadrul
Programului EUROPE 3000;
c) activități extrașcolare













 participări ale formaţiei de dansuri şi
obiceiuri populare „Stejarul din Borzeşti”
la diverse evenimente și manifestări cum ar
fi:
 spectacol artistic dedicat Unirii de la 1918,
la Casa de Cultură Onești, cu ocazia zilei
de 1 Decembrie 2018, Ziua României;
 "Sărbătorile de iarnă", spectacol festiv
organizat în curtea școlii, decembrie 2018;
”Serbarea de iarnă” organizată prin acțiune de voluntariat la Centrul de zi
“Binecuvintați copiii” din Onești, decembrie 2018
"Datini și obiceiuri de Anul Nou", spectacolul organizat de primăria Onești cu
ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, decembrie 2018
”Hora Unirii”, Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie 2018
Marșul Absolvenților 2018, Onești (festivitate de premiere a șefilor de promoție,
absolvenților claselor a XII-a)
participarea elevilor și profesorilor la activități organizate în parteneriat cu alte
școli, instituții din oraș, în scopul:
“Ziua mondială împotriva fumatului”
“Prevenirea HIV/SIDA în România”
Prevenirea consumului de droguri şi etnobotanice
”Let’s Do It, Romania!”, Ziua de Curățenie Națională
informării privind integrarea europeană;
Zilele francofoniei – ”Qu’est-ce que la françophonie?”
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 participării
la
activitățile
aferente
Campaniei
”Luna
plantării arborilor” - ediția a IXa, organizată de către Primăria
municipiului Onești - octombrie
- noiembrie 2018;
 ”Să ne cinstim eroii”, Ziua
armatei – activități de depunere
de coroane la monumentul
eroilor;
”EMINESCU”, Zilele eminesciene, manifestări culturale realizate cu participarea
elevilor de gimnaziu;
Proiectul ”Tehnologii I” – concurs tehnologic pe meserii, organizat la nivel de
școală pentru elevii din învățământul liceal și profesional, februarie 2018;
”De ziua mamei”, activitate realizată cu participarea elevilor din ciclul primar,
expoziție de desene, activitate lietrară - versuri închinate mamei;
lărgirea orizonturilor culturale (vizite, excursii, vizionări spectacole, sesiuni de ref
activități de voluntariat în parteneriat cu Casa Alexandra;
Colaborări cu Editurile: Kreativ, Carminis, Euristica, Didactica Publishing House,
Paralela 45, Sinapsis, Intuitext - clasele din învățământul
elaborarea revistei şcolii „i-Car”
publicarea unor articole în reviste de specialitate:
”Gastropan 2015 Târgu Mureș”, în revista i-Car, 2016, prof. Mina Gănguț;

 MANUALE ȘCOLARE: Limba și literatura română- clasa a IX-a- manual pentru școala
profesională, Ed. Pim, Iași, 2016, reeditat 2018, dir. adj. prof. Gănguț Ion;
 Limba și literatura română- clasa a X-a- manual pentru școala profesională, Ed. Pim,
Iași, 2016, reeditat 2018, dir. adj. prof. Gănguț Ion;
 Limba și literatura română- clasa a XI-a- manual pentru școala profesională, Ed. Pim,
Iași, 2016, reeditat 2018, dir. adj. prof. Gănguț Ion;
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 ”Disciplina pozitivă- o provocare a profesorului modern”, revista ”i-TEACH”, nr. 77,
ianuarie 2018, prof. Suciu Ioana;
”Creștinarea Angliei și cuceririle nordice ( sec. IX)”, în revista Contact Internațional, nr. 166-168/ 2018 , prof. Suciu Ioana;
 Lucrarea ”Metode alternative de învățare a limbii engleze în liceu- teatrul și proiectele
tematice” susținută în cadrul Simpozionului naţional „Performanță și prestigiu în
educație, transdisciplinaritate, creativitate”– Breaza, 2018, de către prof. Suciu Ioana,
2018.
Diplome și trofee la întrecerile sportive:
 LOCUL I, categoria claselor a IX-a – a XII-a la Competiția sportivă CROS: ”PE AICI
NU SE TRECE”, elevul TRIFAN MARIAN-ANDREI, clasa a IX-a MA, competiție
organizată de Primăria Municipiului Onești, în colaborare cu Consiliul Local Onești și în
parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului și Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Bacău.
Un procent de 88,6% pentru elevii care au participat la examenul de la şcoala de şoferi, au
obţinut permis de conducere categoria B.

Andrei Marius Cornea- președinte Consiliul Reprezentativ al elevilor-XII liceu
Ing. Gabriela Cristina Hușneac-responsabil P.A.S.
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ȘCOALA ÎN IMAGINI
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Fotoreporter: Alexandru Bodea-XI TA
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PROIECTE EUROPENE- ERASMUS +
Școala noastră - o școală în mișcare - Proiect Erasmus+ KA1: ,,Am aterizat în Florența,
orașul Renașterii! Cei 8 profesori ai „Școlii în mișcare” au luat startul pentru prima mobilitate a
proiectului Erasmus+ K1 „Școala noastră - o școală în mișcare”, nr. 2018-1-RO01-KA101048531, proiect derulat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Aceștia
participă la cursul „Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention”
furnizat de Europass Teacher Academy la Florenţa, Italia.”
Ziua 1: ,,Se spune că prima impresie contează! Gazda și formatoarea noastră, Susan
Gagliano, ne-a introdus în problematica cursului cu multă prietenie, veselie și profesionalism,
deci „echipa” Liceului Tehnologic Onești a luat startul cu dreptul în formarea ei privind
„managementul conflictelor”.
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Aspecte din timpul derulării proiectului, impregnate cu spiritul Renașterii de la Florența:
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ECHIPA PROIECTULUI ERASMUS+
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PROIECTE EUROPENE – ERASMUS+

Incursiuni florentine în lumea Inteligenţei Emoţionale
Puşi în situaţia frecventă de a răspunde “de” şi “la” întrebările privind activitatea şcolară
şi extraşcolară a lunii octombrie, echipa de proiect va relata cu uşurinţă, punctual, evenimentele
la care a participat:
Un “pas” mic pentru dascăli, un “PAS” mare
CE:
Proiect Mobilităţi 2018-1-RO01pentru elevii Liceului Tehnologic Oneşti
KA101-048531: „Școala noastră - o școală
în mișcare”- Programul ERASMUS+;
CARE: cursul: „Conflict Management,
Emotional Intelligence and Bullying
Prevention”;
CINE: LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI –
profesori: Brăila Jenny, Călin Rodica,
Foltache Daniela, Hanganu Nicoleta, Pleşu
Ioana, Suciu Ioana, Cristea Ionuţ,
Pavel Ramona;
UNDE: Europass Teacher Academy Florenţa, Italia;
CȂND: 08-13 octombrie 2018.
Investigaţiile legate de CUM şi DE CE
devin mai problematice, personalizate
pentru fiecare participant, deoarece, în
misiunea şi demersurile noastre gândim
teoretic (IQ) ca profesori de specialitate, dar
simţim uman (EQ) nevoile şi personalitatea
elevilor noştri, în calitate de pedagogi.

Ne-am
lansat
în
acest
proiect
transformaţional pentru a veni în sprijinul
(pre)adolescenţilor noştri atât cu o abordare
modernă a problematicii dezvoltării
inteligenţei emoţionale, a gestionării
conflictelor şi a stopării bullying-ului, cât şi
cu soluţii practice la problemele şi realităţile
concrete la clasă.
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Informaţional, cursul susţinut extrem de profesional în limba engleză de trainerul Susan
Gagliano, a oferit participanţilor pe de o parte, o bază teoretică prin prezentarea generalistă a
conceptelor şi a unei bibliografii de specialitate, iar pe de altă parte, o abordare practică prin
activităţi captivante, exersate creativ la faţa locului şi idei-soluţii concrete de implementat pentru
viitor.
Convinşi de necesitatea imperioasă a
studierii constante a subtilităţilor psihologiei
umane şi mai ales şcolare, dascălii noştri
s-au antrenat activ în domenii de:
- cunoaştere şi dezvoltare a inteligenţei
emoţionale şi sociale;
- gestionare pozitivă a conflictului,
privit nu ca un obstacol, ci ca o
oportunitate;
- prevenire şi stopare a fenomenului de
bullying, de agresiune relaţională;
- înţelegere şi exersare a empatiei, a
ascultării active, a comunicării nonviolente;
- dezvoltare a relaţiilor de apartenenţă
de grup şi de comunitate;
- implementare a mentalităţii de
“Şcoală şi Educaţie Pozitivă”, de
“Mindfulness” şi “Well-Being”;
- diseminare a abordărilor moderne a
conceptelor vizate;
- încurajare a respectului pentru
Umanitate şi Umanismul florentin.
Ȋmbinând armonios trecutul cu prezentul, umanitatea cu Umanismul, EQ-ul cu IQ-ul, ştiinţa şi
tehnica alături de artă şi cultură, Florenţa este una dintre cele mai atractive locaţii turistice,
reuşind să ne ofere, fiecăruia, într-un mod particular, multiple beneficii de dezvoltare personală
şi profesională.

Ȋn acest focar de cultură şi civilizaţie, fiecare
specialist s-a regăsit în diversitatea şi
unicitatea patrimoniului local: profesorul de
română s-a putut documenta despre

literatura Renaşterii (Dante Aligheri), cel de
istorie despre arheologie şi istoriografie
(familia de Medici; palate, muzee), cel de
geografie despre ţinutul Toscan, râul Arno,
16

gastronomie, cel de religie despre pictură
religioasă (biserici, muzeul Uffizzi), cel de
engleză despre plurilingvism, utilitatea
limbii engleze şi italiene pentru turism şi
cultură, inginerul despre arhitectură (poduri,
Domul), ştiinţă şi tehnică (DaVinci),
psihologul despre egalitate, diversitate şi
mondenitate în spectrul uman, oamenii de
cultură despre muzică, teatru, pictură, etc.

Confruntăndu-se cu aceleaşi probleme
existenţiale de dezvoltare şi gestionare a
emoţiilor umane şi a conflictelor
interumane, umanitatea secolelor trecute a
recurs la soluţii artistice (renaşterea
culturală) în timp ce modernitatea
experimentează
soluţii
terapeutice
(renaşterea spirituală). Ca promotori ai
educaţiei pozitive, practicăm şi încurajăm
dezvoltarea emoţională şi intelectuală a
elevilor noştri: „Cunoaşte-te pe tine însuţi!”
„Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi!”

Prof. Ramona Pavel
Eleva Nicoleta Cloșcă-XI TA
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PROIECTE EUROPENE-EUROPE 3000

Programul Europe 3000
În

1998 Ivar Foglieni, președintele Organizației

Bucătarilor din Bergamo, a fost

inițiatorului Programului EUROPE 3000, și, mai târziu, președintele Uniunii Bucătarilor din
Regiunea Lombardia. În numele autorităților publice și ministeriale regionale, după ce a colindat
diverse țări și regiuni ale globului, a hotărât demararea programului EUROPE 3000, pentru
promovarea

produselor

alimentare

italiene și a vinurilor, activând o locație
a studenților și a elevilor care se
pregătesc pentru această meserie, astfel
încât aceștia să poată învăța mai bine
problemele
privind

teoretice
primirea

și

practicile

și

servirea

consumatorilor

cu

italiene.Astăzi,

proiectul

îmbrățișat de

produse

16 țări

a

tipice
fost

europene și

extraeuropene cu un mare succes, iar
EUROPE 3000, organizează și desfășoară stagii de la 3 până la 6 luni, în care se pregătesc și se
perfecționează bucătari, ospătari, barmani, recepționeri hotelieri.În afara pregătirii în domeniul
agroalimentar, al produselor enogastronomice, în domeniul serviciilor și al turismului internațional,
tinerii trăiesc într-un mediu social și cultural multinațional care nu poate decât să-i stimuleze.
Dacă ai peste 18 ani şi eşti elev sau student al unei şcoli cu profil turism și alimentaţie
publică, aceasta este o posibilitate extraordinară de a-ți petrece vara sau iarna participând la un
stagiu practic care îți va garanta un Atestat valabil in toate țarile Uniunii Europene.
Procesul de înregistrare este simplu și rapid: Școala ta trebuie să se înregistreze pe site-ul Agenției
noastre www.europe3000.it și, imediat ce se va stabili venirea ta în Italia, va trebui să introducă pe
site datele tale împreună cu fotografiile și copia după pașaport.
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Până în prezent, am avut 7 elevi ai școlii care au parcurs câte un stagiu de pregătire
teoretică și practică, obținând și certificatul european care le deschide porțile tuturor unităților de
profil din Europa. Iată cum arată:
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Programul EUROPE 3000 – certificate de absolvire recunoscute internațional
la Liceul Tehnologic Onești

Liceul Tehnologic Onești a avut onoarea să găzduiască, pentru scurt timp, în data de
06.11.2018 delegația programului EUROPE 3000 având sediul în BERGAMO – ITALIA. Agenția
de selecție și recrutare a viitorilor ospătari și bucătari oferă un stagiu de pregătire practică în
restaurantele italiene unde elevii au posibilitatea de a-și dezvolta calități și competențe necesare
meseriei pentru care se pregătesc. În această zi, doamna Alessandra Organista, Manager
Management Europe 3000, a înmânat certificatele de absolvire a stagiului, recunoscute
internațional, elevilor clasei a XI –a: CHIFOR ESTERA, CLOȘCĂ NICOLETA, COJOC
ADELINA și TUTEANU ADELIN, ce au reprezentat cu succes școala noastră.
„Noi, profesorii Catedrei de Alimentație publică, împreună cu directorul Adrian Sergentu
și directorul adjunct Gănguț Ion, vă felicităm și vă urăm succes pe mai departe!”
– prof. Oana Ichim , Responsabil al Catedrei de Alimentație publică.”

20

Eleva Cojoc Adelina-XI TA
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PROIECTE EUROPENE- ROSE

PROIECTUL ROSE LA LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI

În baza Acordului de Grant nr. 578/SGL/RII, încheiat cu Ministerul Educației Naționale Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, Liceul Tehnologic Onești a accesat în
cadrul Schemei de Granturi pentru Licee, derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul
Secundar – ROSE, un grant pentru implementarea subproiectului: „IMPLICAREA COLECTIVĂ
ADUCE REUȘITA (ICAR)”. Acest proiect își propune să contribuie la reducerea abandonului în
învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
Pe durata de implementare a programului, 2018 - 2022, se vor desfășura următoarele
activități:
I. Activități pedagogice și de sprijin: activități remediale cu elevii din clasele terminale la
disciplinele de bacalaureat, la disciplinele TIC și limbă modernă (engleză/ franceză), activități
remediale cu elevii claselor de liceu zi și seral, la materiile la care au rezultate slabe sau foarte slabe
precum și activități de consiliere a elevilor.
22

II. Activități extracurriculare: vizite de studiu, excursii tematice sau de recreere, activități pe
ateliere, workshop-uri .
III. Activități de renovare și dotare: achiziționare de auxiliare pentru materiile de BAC,
instrumente testare/ consiliere psihologică pentru sprijinul activității de consiliere a elevilor,
achiziționare echipamente IT, software, echipamente multimedia precum și materiale diverse pentru
desfășurarea activităților pedagogice și extracurriculare.
IV. Activități de management prin care se asigură managementul, monitorizarea,
coordonarea și evaluarea proiectului. Beneficiarii acestui proiect sunt elevii liceului nostru. Echipa
”nucleu” include 440 elevi, aproximativ 91% aparținând unor categorii dezavantajate, iar ceilalți
vor beneficia și ei de experiența căpătată de profesori în cadrul proiectului. Activități desfășurate
până în prezent Începând din luna noiembrie, în cadrul proiectului ROSE, subproiectul
„IMPLICAREA COLECTIVĂ ADUCE REUȘITA (ICAR)”, s-au desfășurat deja activități de
pregătire la obiectele pentru bacalaureat și activități de recreere în atelierele pentru care au optat
elevii liceului. Totodată, consilierul școlii lucrează pe grupe și individual cu elevii pentru a-i motiva
să participe la bacalaureat și să obțină rezultate satisfăcătoare. S-au demarat procedurile de achiziție
pentru echipamentele și materialele necesare proiectului. De asemenea, în proiect este prevăzută și
o masă pentru fiecare elev. Sperăm ca derularea acestui proiect să atingă obiectivele propuse, să
atragă elevii și să ajute comunitatea locală prin ocuparea unor locuri de muncă de către absolvenți
bine pregătiți.
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ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în
învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut
(Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție
și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr.
234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.
Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Elevul Narcis Botezatu-XII liceu
Echipa de coordonare proiect ROSE
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CULTURĂ TEHNICĂ- CONCURSUL PE MESERII
CONCURSUL PE MESERII- FAZA NAȚIONALĂ

Maistrul-instructor

Nicu Burdușel, Nicușor Vasile Ochiană, elevul calificat la etapa

națională, Dumitru Alexandru Cristea (premiul III) și prof. inginer Robert- Carol Șraer.
La Concursul pe Meserii, etapa județeană, elevul Liceului Tehnologic Onești- Nicușor
Vasile Ochiană, de la casa a XI-a MA (profesională – calificare mecanic- auto) a reușit să obțină
locul I și calificarea la etapa națională. De asemenea, colegul lui, Dumitru Alexandru Cristea, s-a
calificat și el pe locul al III-lea pe județ. Elevii au fost coordonați de prof. Robert Carol Șraer.

„Nici fetele de la specializarea alimentație publică nu s-au lăsat mai prejos, acestea situânduse în primele 10 locuri. Suntem foarte mândri de toți și îi urăm succes lui Nicușor la Națională”,
ne-a declarat profesoara Nicoleta Vasiloiu. S-au implicat în pregătirea lor și alți profesori ai liceului,
printre care Mina Gănguț și Vali-Violeta Rotaru, profesoare în cadrul Catedrei de Alimentație
Publică și Turism

Ing. Gabriela Cristina Hușneac- responsabil
Arie Curriculară Tehnologii
Elev Nicușor Ocheană-XI liceu
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ZIUA CULTURII NAȚIONALE - OMAGIU LUI EMINESCU

Și dacă…
Și dacă ramuri bat în geam
Și se cutremur plopii,
E ca în minte să te am
Și-ncet să te apropii.
Și dacă stele bat în lac
Adâncu-i luminându-l,
E ca durerea mea s-o-mpac
Înseninându-mi gândul.
Și dacă norii deși se duc
De iese-n luciu luna,
E ca aminte să-mi aduc
De tine-ntotdeauna.
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DESPRE PATRIOTISM
„Măsura patriotismului va fi dată de faptele pe care vom avea ocazia de a împlini în viitor,
iar nu de profesarea nimic costisitoare a unor idei, pe care individul şi le alege după plac” (M.
Eminescu).
„Într-o ţară aşa de frumoasă, cu un trecut aşa de glorios, în mijlocul unui popor atât de
deştept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie şi cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii
strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: Sunt român!”(Al. Vlahuță).
„Orice popor, pentru a se putea întări ş-a pune baza unei existenţe durabile, mai înainte de
toate are trebuinţă neaparată de-o patrie, de un pămînt de care să se lege cu sîngele şi viaţa sa, la
care să ţină din toată puterea şi dragostea inimii sale. Istoria veacurilor trecute ne arată că neamurile
care nu s-au lipit de o asemenea patrie, a cărora ţel şi tendinţe au fost numai cuceriri şi năvăliri
deprădătoare, fără a găsi un colţ în lume în sînul căruia să plânteze sîmburele fecund al unei vieţi
strălucite în viitor, zicem toate acele neamuri s-au şters de pe faţa pămîntului ca colbul suflat de
vînt”(M. Eminescu).

Prof. Nicoleta Vasiloiu
Eleva Mălina Axinia-XI TA
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CONSULTAŢII BACALAUREAT-2019
FIGURI DE STIL
Tabelul următor cuprinde o parte dintre figurile limbajului, pe care le-am considerat cele mai
importante pentru înțelegerea operelor lirice:
I.

FIGURI FONETICE

Repetarea unei consoane sau a Lună, tu, stăpâna mării, pe a
unui grup de consoane pentru lumii boltă luneci…(M.
ALITERAŢIA

efectul

sonor

al

expresiei, Eminescu);

sugerând o idee, un sentiment.

-repetarea consoanei lichide l
sugerează curgerea, trecerea
lină.

Repetarea unei vocale sau a Argint e pe ape și aur în aer…
ASONANŢA

unui grup de vocale pentru

(M. Eminescu)

efectul

expresiei,

-repetarea vocalei deschise a

pentru a sugera o anume

sugerează un spațiu întins și

atmosferă,

reflectarea razelor de lună.

sonor
o

al

idee,

un

sentiment.
II. FIGURI DE CONSTRUCŢIE
Înşiruirea unor termeni, de regulă …îmi pare,/
ENUMERAŢIA

că ochii tăi,

de același fel, care, prin tehnica adâncii, sunt izvorul/ din care
acumulării, sugerează o idee, o curge noaptea peste văi/ şi peste
munţi şi peste şesuri (L. Blaga)

stare de suflet.

Reluarea de mai multe ori a unui Mai departe, mai departe,
REPETIŢIA

cuvânt, sintagme, vers sau strofă, Mai încet, tot mai încet,
pentru a insista asupra unei idei, a Sufletu-mi nemangâiet
Îndulcind cu dor de moarte

unui sentiment.

(M.Eminescu).
Dispunere
PARALELISMUL
SINTACTIC

identică

sau Şi dacă ramuri bat în geam

asemănătoare a unor construcţii Şi se cutremur plopii,
morfo-sintactice cu scop expresiv, E ca în minte să te am
estetic.

Şi-ncet să te apropii.
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Şi dacă stele bat în lac
Adâncu-i luminându-l,
E ca durerea mea s-o-mpac
Înseninându-mi gândul
(M.Eminescu).
Schimbarea topicii normale a Astăzi tu de bună voie
INVERSIUNEA

cuvintelor (se mai numește topică Îmi întinzi dulcea ta gură…
afectivă); cuvântul aflat pe prima
poziție

este

considerat

(M. Eminescu)

mai Şi dacă norii deşi se duc

important decât al doilea, ca aport De iese-n luciu luna…
la valoarea ideatică și estetică.

(M. Eminescu)

III. FIGURI DE ADRESARE
Exprimarea
EXCLAMAŢIA
RETORICĂ

spontană

a

unui

O, te-admir progenitură de

puternic sentiment prin expresii origine romană!
exclamative sau interjecţii, printr-

(M. Eminescu)

un enunţ a cărui funcţie conativă
este doar formală (persoana căreia
îi este adresată nu este prezentă).
Rugăminte
INVOCAŢIA
RETORICĂ

adresată

divinităţii, -Frumoaso,/ ţi-s ochii-aşa de

muzei, unui erou (în absența negri încât seara/ când stau
acestora), pentru influențarea lor culcat cu capu-n poala ta…(L.
în sensul dorit de cel care face Blaga);
invocația.

-O,-nțelepciune,

ai

aripi

de

ceară (M. Eminescu)
Enunţul
INTEROGAŢIA
RETORICĂ

interogativ

care „Voi sunteţi urmaşii Romei?

formulează o întrebare ce implică Nişte răi şi nişte fameni? /
răspunsul prin însăşi formularea şi
conţinutul

ei,

ca

un

I-e ruşine omenirii să vă zică

adevăr vouă oameni!”

evident.
IV. FIGURI SEMANTICE (TROPI)
EPITETUL

Este un adjectiv sau adverb care Tipuri de epitet:
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însoțește un obiect sau o acțiune -

cromatic:

Flori

albastre

pentru a le înfrumuseţa sau pentru tremur ude în văzduhul tămâiet
a

evidenția

o

însuşire (M. Eminescu)

surprinzătoare, spectaculoasă.

-

personificator:

Iar

prin

mândrul întuneric al pădurii de
argint…(M. Eminescu)
-ornant: În umbra dulce, după
vechi zăbrele…(M. Eminescu)

Alăturarea a doi termeni pe baza Turma visurilor mele eu le pasc
COMPARAŢIA

unei însușiri comune cu scopul de ca oi de aur (M. Eminescu);
a evidenția trăsăturile unuia dintre Ca marmura de albă cu fața ta
răsari (M. Eminescu)

termeni.

Nume de obiect concret prin care …dar eu/ eu
SIMBOLUL

cu lumina mea

se sugerează sau se exprimă o sporesc a lumii taină (L. Blaga)
idee abstractă, pe baza unei -lumina= cunoașterea.
analogii, pe baza unui proces de
semnificare.
Alăturarea

OXIMORONUL

a

doi

termeni Suferinţă tu, dureros de dulce

contradictorii din care rezultă o (M. Eminescu)
necruţătoare ironie sau un adevăr
sugerat.
Procedeu prin care se atribuie Pare că și trunchii vecinici

PERSONIFICAREA

fiinţelor necuvântătoare,

poartă suflete sub coajă,

obiectelor neînsuflețite, însuşiri şi Ce suspină printre ramuri cu a
manifestări omenești.

glasului

lor

vrajă

(M.

Eminescu).
O înșiruire de epitete, comparații,

În

Mioriţa,

la

nivelul

de

personificări, metafore etc. care suprafață este descrisă o nuntă
ALEGORIA

funcționează ca un tot unitar; la de proporții cosmice, dar la
nivelul de suprafață semnifică nivelul profund este vorba se
ceva, iar la nivelul de adâncime moarte, văzută ca o contopire cu
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înseamnă cu totul altceva.

natura, cu Cosmosul.

V. FIGURI DE GÂNDIRE ŞI DE COMPOZIŢIE
Procedeul
HIPERBOLA

prin

care

se Sălbaticul vodă e-n zale şi-n fier

exagerează în mod intenționat Şi

zalele-i

zuruie

crunte,

dimensiunea unor obiecte sau Gigantică poart-o cupolă pe frunte,
intensitatea

unor

stări Şi vorba-i e tunet, răsufletul ger,

sufletești, pentru a impresiona Iar barda din stânga-i ajunge la
pe cititori.

cer,
Şi Vodă-i un munte (G. Coșbuc).

ANTITEZA

Alăturarea

a

(cuvinte,

idei,

fapte),

pentru

opoziția dintre ei.

doi

termeni
personaje, Toate-s vechi şi nouă toate,

a

evidenția Ce e rău și ce e bine,
Te întreabă și socoate
(M Eminescu).

METAFORA

Este o comparație din care -explicită = metafora în care sunt
prezenţi ambii termeni: Lună, tu,
lipsește unul dintre termeni;
stăpâna mării, pe a lumii boltă
acesta trebuie descoperit, ghicit luneci…
(M.Eminescu).
de cititor.
-implicită = metafora în care este
prezent numai un termen: Eu nu
strivesc corola de minuni a
lumii…(Lucian Blaga)

Narcis Botezatu-XII liceu
Prof. Nicoleta Vasiloiu
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ISTORIA DE LÂNGĂ NOI- CENTENARUL UNIRII

,,UNIREA FACE PUTERE”- MĂRTURII,
CURIOZITĂŢI
Unirea Transilvaniei cu Regatul României a fost înfăptuită
la Alba Iulia, la data de 1 Decembrie 1918. În faţa a peste 100 000
de români este citit textul ,,Rezoluţiei de la Alba Iulia”, de către
episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, care spunea: ,,Adunarea
Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi Ţara
Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1
Decembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu
România. Adunarea Naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg
Banatul cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre.” Acest act întregește România Mare după
unirea Basarabiei (25 martie) și a Bucovinei (28 noiembrie) cu patria mamă.
,,Unirea naţional-politică, de la anul 1918, nu se cuvine să fie înfăţişată, nici măcar în parte, ca
un dar, coborât asupra neamului românesc din încrederea şi simpatia lumii civilizate, nici ca o
alcătuire întâmplătoare, răsărită din greşelile
duşmanilor de veacuri. Chiar dacă asemenea
greşeli nu s-ar fi săvârşit niciodată împotriva
românilor subjugaţi de-a lungul veacurilor de
stăpânire ungurească, austriacă sau rusească,
stăpânirile acestea nedrepte ar fi trebuit să se
dezumfle şi micşoreze îndată ce dreptul tuturor
popoarelor de a-şi croi soarta după buna lor
pricepere a izbutit a se înălţa la treapta de
putere hotărâtoare în noua întocmire a
aşezământului de pace europeană. De aceea, Unirea românilor trebuie înfăţişată totdeauna potrivit adevărului - ca urmarea firească a unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul cărora
acest popor de eroi şi de mucenici a izbutit să-şi apere cu uimitoare stăruinţă sărăcia şi nevoile şi
neamul, rămânând împotriva, tuturor năvălirilor barbare şi vremelnicelor stăpâniri străine, în cea
mai strânsă legătură cu pământul strămoşesc în care, ca într-un liman de mântuire, şi-a putut
adăposti traiul de-a lungul vremilor de urgie” (Nicolae Iorga).
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Între oamenii care au contribuit la consemnarea

actului

unirii

Transilvaniei

cu

România, de la 1 Decembrie 1918, pentru
posteritate, se numără şi fotograful Samoilă
Mârza. Din iniţiativă proprie, izvorâtă dintr-o
cunoaştere a importanţei momentului, ne-a
transmis singurele imagini fotografice

de la

Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia. Din relatările fotografului
reiese că de 1 Decembrie ,,vremea a fost destul de mohorâtă, a plouat până în ajun”. Dimineaţa a
plecat împreună cu consătenii săi la Alba Iulia, unde a ajuns pe la ora 11. ,,O mulţime imensă se
revărsa spre oraşul unirii. Străzile erau pline de oameni care mergeau pe jos, în căruţe sau călări”.
Poporul s-a adunat după cetate, pe câmpul de instrucţie, unde, pe la ora 12 i s-a adus la cunoştinţă,
din partea Comitetului Naţional, hotărârile unirii. În aceste momente, S. Mârza a executat cinci
clişee înfăţişând trei scene de masă şi două scene de la tribuna oficială. Acestea sunt unicele
fotografii care înfăţişează aspecte de la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, care a consfinţit
Unirea Transilvaniei cu România.
 ,,Inimă foarte caldă şi minte foarte rece se cer de la un patriot” (M. Eminescu).
 ,,România este patria mea, restul sunt doar ţări” (Octavian Paler).
 ,,Patria nu vine de la pământ, nici din vreo lucrare a câmpului, nici din vreo abstracţiune, ci
de la ,,pater”, de la ,,patres”, din părinţi, din moşi- strămoşi”(B. Ştefănescu-Delavrancea).
Înaintele adevărat
„O, cât de suav trebuie să fie osul copilului
ca seva copacului, ca şuierul vântului
O, viitorul ca verdele frunzelor
ca surâsul buzelor
O, ţară, ou colorat
pe care se aşează măiastra
cu aripi de sticlă cum e fereastra
spre înaintele adevărat.” (Nichita Stănescu)
Elev Andrei Marius Cornea-XII liceu
Prof. Nicoleta Hanganu
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CENTENARUL UNIRII LA ONEȘTI
Joi, 24 mai 2018, Onestiul a fost gazda unor momente de profundă înălțare spirituală,
prilejuite de manifestările sărbătoririi Centenarului Unirii.
Cu începere de la ora 10.00, pe platoul din fața Monumentului eroilor „Regina Maria” a fost
prezentat onorul oficialităților civile și militare, moment urmat de ceremonialul religios și oficierea
slujbei de TEDEUM, susținută de un sobor de 40 de preoți. A rostit cuvântarea solemnă
Arhiepiscopul Romanului si Bacăului, după care a urmat depunerea de coroane și jerbe de flori.
Ceremonialul militar, cuprinzand defilarea si parada de tehnica militara ca si sfintirea
Monumentului eroilor din B-dul Oituz, nr.1 au întregit seria manifestărilor dedicate Centenarului.
La evenimente au fost prezenți presedintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașovean și
primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, însoțiți de Șeful de Stat Major al Brigăzii 61
Vânători de Munte „General Vigil Bădulescu”, colonel Costel Pomană. Alături de aceștia s-au aflat
și reprezentanți ai Asociației Veteranilor de Război, Asociatiei Cultul Eroilor, Consiliului Local,
membri ai partidelor politice și institutiilor.
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Elevii școlii noastre au participat cu entuziasm cu drapelele școlii, însoțiți și conduși de consilierul
educativ, d-na profesoară Nicoleta Hanganu.

Prof. Nicoleta Hanganu
Elev Alexandru Cristea –XI liceu
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ORA DE ENGLEZĂ

Anglia medievală şi cucerirea normandă
Evul Mediu este o perioadă încărcată de evenimente-cheie din istoria Angliei, faptele
întâmplate atunci punându-şi amprenta în mod hotărâtor pe toate planurile: economic, politic,
social, cultural, ligvistic şi nu numai. Pentru a înţelege mai bine aceste schimbări, este cazul să
analizăm cu atenţie evenimentele petrecute pe teritoruiul englez după anul 1066. După cucerirea
normandă, se creează o mai puternică legătură a insulei cu Europa, se produc transformări de natură
socială şi politică, iar toate acestea vor duce la construirea celei mai puternice monarhii din întregul
continent.
Aşadar, după apariţia triburilor celtice pe teritoriul de astăzi al Angliei, după invazia romană
care a fost prezentată în articolul precedent, moment în care a avut loc şi creştinarea locuitorilor
acestei insule, după invazia anglo-saxonilor şi a vikingilor, fiecare cucerire punându-şi amprenta
asupra vechilor locuitori, a venit rândul normanzilor să descopere şi să pună stăpânire treptat pe
aceste teritorii pline de încărcătură istorică. Astfel că în octombrie 1066, William Cuceritorul (Duce
de Normandia) pune stăpânire pe Anglia în urma bătăliei de la Hastings, iar peste două luni, în
decembrie 1066, el este incoronat ca rege al Angliei, primul de
origine normandă. Din punct de vedere cultural, evenimentul este
marcat şi astăzi prin existanţa unei mănăstiri în acea zonă, „Battle
Abbey”, iar oraşul actual poartă şi el numele de „Battle”. De
asemenea, limba franceză devine acum limba oficială a administraşiei
regelui, în această perioadă punându-se bazele limbii engleze
moderne, prin amestecul limbii franceze cu engleza vorbită de anglosaxoni (a căror dominare se încheie în această perioadă). Imediat după
această cucerire, începe impunerea în Anglia a sistemului feudal de
organizare, teritoriile fiind împărţite în
funcţie

de

rang

şi

poziţie

socială.

Pământurile vor reveni nobililor normanzi, bisericii şi, evident,
conducătorului William Cuceritorul. O lucrare notabilă a lui William I
este „Domesday Book”, în care acesta inventaria toate terenurile din Anglia, împreună cu deţinătorii
lor. Cuvintele-cheie ale acestei perioade sunt „feudalism” şi „ierarhie”, regele fiind în vârful
piramidei şi deţinând cele mai multe pământuri, gestionate în scop financiar. Tot regele era
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conducătorul armatei şi el ce stabilea taxele ce trebuie plătire de cei din regatul său, iar, împreună
cu sfătuitorii, iniţiază şi aplică legile în regat. Deasupra regelui este considerată a fi doar divinitatea
„God (the Lord)”, iar vasalii regelui sunt lorzii. Urmează nobilii, cavalerii şi cetăţenii liberi, iar mai
apoi servitorii acestor categorii sociale. În această perioadă se credea cu tărie că ierarhia este o
modalitate corectă de conducere a unui popor, întrucât egalitate între absolut toţi oamenii nu poate
exista.
Dumnezeu a hotarât ca fiecare om să se nască pe o treaptă poziţie socială pe care trebuie să
şi-o asume până la finalul vieţii sale. Paradigmele Angliei normande sunt „omagiu” şi „fidelitate”,
atât în relaţie cu divinitatea, cât şi în relaţiile sociale: cel ce dă
dovadă de fidelitate şi căştigă încrederea superiorului său, este
învestit cu pământ, şi astfel el poate accede la un alt rang mai înalt.
Conceptul de „omagiu” se referă şi la faptul că vasalul i se oferea
lordului, jurându-i credinţă într-un ritual specific, la faptul că nu îl
va trăda indiferent de circumstanţe şi
că

nu

îi

va

ataca

niciodată

proprietăţile (fie ele pământuri sau
locuinţe). Ordinea în teritoriu era
menţinută, pe lângă legile elaborate
de către rege împreună cu sfătuitorii lui şi pe lângă aceste relaţii
ierarhice cărora li se supuneau toţi locuitorii, şi de către cavaleria
feudală. Cei care făceau parte din această categorie, aveau o
mentalitate specifică (apanaj al binelui, generozităţii, valorilor etice,
curajului, organizării ireproşabile), dovedeau îndemânare şi agerime pe câmpul de luptă şi
reprezentau un model pentru cetăţenii de rând şi pentru generaţiile viitoare. Cavalerii erau gata să se
sacrifice oricând pentru o cauza nobilă şi să ofere ajutor.
Cavalerul medieval trebuia să aibă o condiţie fizică foarte bună, să dea dovadă de agerime,
spirit de echipă, organizare, să fie o fiinţă socială capabilă atât să coordoneze, cât şi să
îndeplinească ireproşabil ordinele în vederea atingerii unui scop nobil comun. Unii dintre cavaleri
erau războinici antrenaţi, iar alţi cavaleri erau vasalii lorzilor în a căror armată erau înrolaţi. Băieţii,
de la cei mai mici pănă la adolescenţi sau tineri îşi doreau să devină adulţi respectabili, cu calităţi
fizice şi morale, gata oricând să îşi servească ţara şi să deţină o titulatură respectată în societatea
feudală. O astfel de pregătire se derula pe parcursul mai multor ani, ei fiind educaţi din punct de
vedere emoţional şi social încă de la vârste fragede. De exemplu, de la vârsta de 7 ani, un băieţel
poate fi aprodul tatălui său, făcând primii paşi în învăţarea codului cavaleresc, mai târziu va deveni
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paj, iar în cele din urmă, cavaler. În tot acest timp, el va învăţa să vâneze, să mânuiască sabia, să se
comporte în societate confrom normelor şi ierarhiilor şi să îşi formeze acea mentalitate bazată pe
ordine, disciplină, organizare şi generozitate, specifică unui cavaler. Pe tot parcursul devenirii sale,
pajul este supus unor teste de anduranţă fizică şi aptitudinală, pentru a-şi dovedi dibăcia şi pentru a
demonstra că merită acest titlu onorific de cavaler. În vremurile de pace, cavalerii participau la
turniruri. În timpul războiului, ideea de a ucide sau de a fi ucis pentru o cauză nobilă este strâns
legată de ideea de onoare, înzestrare spirituală şi sacrificiu, insuşi simbolul sabiei semănând cu
simbolul crucii, imagini ce duc la ideea de sacrificiu pentru binele general. Simbolul acestui cod
cavaleresc este considerat e fi Eduard al III-lea, unul dintre cei mai mari monarhi ai Angliei
medievale, el transformând ţara într-o putere militară a Europei.
În jurul anului 1340 el instituie Ordinul jartierei, cel mai înalt ordin cavaleresc, format din
24 de cavaleri, asemenea legendarului Rege Arthur. Întâlnirile aveau loc o dată pe an la castelul
Windsor, considerat a fi cel mai mare şi cel mai vechi catsel din lume, care şi acum este locuit. În
acest loc se crede că regele Arthur se întâlnea împreună cu ai să Cavaleri ai Mesei Rotunde. Însă,
spre mijlocul perioadei medievale, acest rang al cavalerului îşi pierde din însemnătate şi are loc o
degradare a acestui concept. Criteriul de selecţie pentru acest titlu devine banul, iar nu munca şi
capacităţile dobândite în urma antrenamentelor de mici copii. Persoanele cu un anumit venit puteau
fi învestiţi cu rangul de cavaler. Din luptătorii generoşi, viteji, agili, cavalerii devin o parte a clasei
sociale mica nobilime, fiind incluşi şi ei în clasele economico-sociale.
Cucerirea normandă şi primii ani ai feudalităţii aduc o serie de schimbări majore, populaţia
adaptându-se noilor norme de trai şi adoptând un stil de viaţă diferit faţă de cel pe care îl aveau în
timpul dominaţiei anglo-saxone. Istoria continuă să ne uimească prin schimbările neaşteptate de la
un secol la altul, dar şi prin capacitatea oamenilor de a accepta transformările impuse, fie că sunt de
ordin lingvistic sau financiar sau în ceea ce priveşte poziţia socială. Locuitorii Angliei sunt exemple
concrete, iar viaţa lor de la inceputul secolului al XI-lea ia o turnură neaşteptată, sub imperiul noilor
cuceriri. Şi transformările continuă.

Bibliografie:
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Prof. Ioana Suciu
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CULTURĂ TEHNICĂ
INTERNETUL ŞI LUMEA CONTEMPORANĂ
Internetul a devenit în ultimele două decenii cel mai important mijloc de comunicare de
masă şi în acelaşi timp un concurent important al televiziunii pe piaţa audio-vizuală datorită
capacităţii de înmagazinare a informaţiei, accesării şi conexării rapide şi interactive a acesteia.
Există o serie de argumente care particularizează tot ceea ce înseamnă revoluţia reţelelor net şi arată
impactul deosebit în comunicarea şi relaţionarea interumană, dar şi în formarea personalităţii în
general:
• capacitatea de a transmite în mod facil date şi informaţii utile pentru cât mai mulţi subiecţi;
• multitudinea de variante posibile în scopul realizării activităţilor de promovare specifică, ne
referim în acest caz la dimensiunea socio-culturală a interactivităţii comunicaţionale;
• aportul adus de reţelele net proceselor de globalizare prin intermediul interactivităţii online.
Societatea de astăzi nu mai poate fi luată în discuţie în afara informaţiei, motiv pentru care
este unanim definită ca societate a informaţiei,
ca o ,,cutie digitală’’. Celebrul viitorolog
american Alvin Toffler afirma că ,,bomba cu
informaţii a explodat în mijlocul nostru,
aruncând asupra noastră o ploaie de imagini şi
schimbând radical modul în care fiecare dintre
noi percepe propriul său univers şi acţionează
asupra lui’’(Alvin Toffler, Al treilea val, Ed. Politică, Buc., 1983, p.525). În aceste condiţii, ce
instanţă supraordonatoare va stabili regulile conceperii şi transmiterii informaţiilor către publicul
larg în era globalizării, a dispariţiei graniţelor, fără a se renunţa, totuşi, la ideea de naţiune, conform
viziunii Uniunii Europene?
Un posibil răspuns ni-l dă academicianul român Mihai Drăgănescu, cel care are un rol
esenţial în dezvoltarea informaticii româneşti. În cartea sa, ,,Societatea informaţională şi a
cunoaşterii’’, el argumentează în mod convingător că societatea informaţională, bazată pe vectorul
Internet, aduce cu sine procesul globalizării. Dacă secolul XX este al Internetului, secolul XXI
va fi ,,al cunoaşterii şi poate al conştiinţei’’ (M. Drăgănescu, Societatea informatională şi a
cunoaşterii. Vectorii societăţii cunoaşterii, Academia Româna, Editura Expert, p. 43).
Cât priveşte conţinuturile, evident că au evoluat odată cu viaţa, tehnica, ştiinţa, într-un ritm
copleşitor ce permite exprimarea că asistăm la o explozie informaţională. Mass-media tinde să
cuprindă însăşi VIAŢA omenirii, cu toate aspectele sale, ea face parte din viaţa noastră cotidiană.
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Pentru noi, este clar că evoluţia cea mai spectaculoasă a
mass-media

s-a produs sub aspectul canalului de

vehiculare a informaţiei, al suportului său fizic. De la
manuscris, carte, ziar, revistă, televiziune, am ajuns la
Internet, iPhone, iPod, la poşta electronică e-mail, la ceea
ce este acum cunoscut ca new media sau multimedia,
cea care prin calculator sintetizează şi compatibilizează
trei domenii diferite: informatica, telecomunicaţiile şi
audiovizualul. În societatea românească, după boom-ul jurnalistic de după 1989, asistăm astăzi la
o scădere clară a ponderii presei tradiţionale în favoarea Internetului şi a presei on-line ce
câştigă tot mai mult teren. Câteva curiozităţi:
 Din câte se pare, în jur de 3,2 miliarde de oameni folosesc internetul în ziua de astăzi.
Este, într-adevăr, un număr impresionant, însă trebuie să ținem cont că populația
planetei a depășit 7 miliarde de oameni, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate dintre
aceștia nu sunt conectați în prezent la web.
 Primul site de pe internet a fost lansat în data de 6 august, în anul 1991, și a fost

dedicat proiectului World Wide Web.
 În China, există clinici speciale pentru cei dependenți de internet.
 4. 30.000 de site-uri sunt compromise de hackeri în fiecare zi.
 Există tehnologie 4G pe vârful Everest.
 Internauții trimit în jur de 204 milioane de email-uri pe minut.
 Din data de 30 iunie 2015, Facebook are 1.49 miliarde de utilizatori activi lunar. Din
cele

aproximativ 7 miliarde de oameni pe Pământ,

21,28% sunt pe Facebook.

Eleva Daniela Mocanu-XI TB
Prof. Cosmin Iftimie
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ARTE- RENAȘTEREA
FLORENŢA ÎN EPOCA DE AUR A RENAŞTERII
În istoria omenirii, există epoci care
marchează în mod hotărâtor realizările materiale şi
spirituale. O astfel de perioadă este Renaşterea,
care a avut leagănul de formare în Florenţa,
centrul mai vechi şi mai nou al provinciei Toscana.
În secolul al XIII-lea încep la Florenţa
marile realizări arhitectonice: sunt construite
poduri peste Arno, biserici monumentale şi primul palat civil din
oraş. În anul 1252, Florenţa bate monedă proprie, un florin din
aur masiv de 24 karate( fiorino d’oro), ce devine curând prima monedă internaţională. Aceasta este
şi Florenţa genialului poet Dante Alighieri (autorul Divinei Comedii, creatorul limbii italiene
literare, născut în 1265 într-un cartier din centrul Florenţei), dar şi a lui Giovanni Boccaccio (cu al
său Decameron). Oraşul
este în întregime în mâna
corporaţiilor
care
se
organizează în funcţie de
meserie:
negustori,
producători de lână, de
mătase, de pielărie şi mulţi
alţii. În 1296 se pune prima
piatră a Catedralei Florenţei, Santa Maria del Fiore,
pe de o parte centrul religios al oraşului, pe de alta
centrul politic. Catedrala a fost ridicată pe ruinele bisericii Santa Reparata, iar construcţia ei a durat
170 de ani. Cupola acesteia este a patra ca dimensiune din lume şi a fost ridicată cu o tehnică nouă,
nemaiîntânită până atunci, graţie geniului lui Filippo Brunelleschi. Tot la sfârşitul secolului începe
construcţia simbolului Republicii Florenţa, Palazzo Vecchio, rezidenţă a familiei Medici începând
din secolul al XVI-lea, sediul Parlamentului în
perioada în care Florenţa devine capitala Italiei, între
anii 1865 – 1870, şi sediul Primăriei în zilele
noastre.
Alte mari realizări arhitectonice îmbogăţesc
aspectul oraşului Florenţa şi în secolul al XIV-lea:
Campanilla lui Giotto şi Poarta Sud a Baptisteriului
cu scene din viaţa Sfântului Ioan Botezătorul. În
anul 1333 însă, râul Arno s-a răzvrătit împotriva
Florenţei şi oraşul a fost acoperit de vâltoarea apelor care i-au distrus podurile şi toată splendoarea.
Apoi a urmat o epidemie teribilă de ciumă care a redus populaţia la jumătate. Dar Florenţa s-a
ridicat din nou: în 1345 a fost construit şi un nou pod care traversează râul Arno chiar prin partea sa
cea mai îngustă, renumitul Ponte Vecchio, singurul pod din oraş pe care nemţii nu l-au aruncat în
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aer în timpul retragerii lor din 1944 şi unic în
lume prin magazinele de bijuterii construite
pe acesta.
Secolul al XV-lea este secolul marilor
realizări arhitectonice la Florenţa: cupola lui
Brunelleschi, palate şi biserici în stil
renascentist. Dar cea mai importantă victorie a
omenirii în acest secol este revoluţia culturală
şi socială prin care, pentru prima dată în
istoria omenirii, omul se află în centrul
universului. Pentru prima dată omul devine
arhitectul propriului său destin, curajos şi optimist, capabil prin puterea
raţiunii să-şi construiască drumul în viaţă.
Secolele al XV-lea şi al XVI-lea se învârt în jurul celor
mai importante personalităţi artistice florentine în
arhitectură ( Filippo Brunelleschi), pictură (Sandro
Botticelli cu Venera, Leonardo da Vinci cu Gioconda),
sculptură (Michelangelo Buonarroti cu Moise, David,
La Pietà, Donatello) şi multi alţi artişti care au
transformat Florenţa într-o nouă Atenă, un centru artistic
şi cultural fără egal în Europa şi în lume. Sunt secolele lui
Cosimo de’ Medici, care a reuşit să cucerească oraşele
din Toscana, creând astfel Marele Ducat al Toscanei cu
capitala la Florenţa. Florența a fost casa familiei Medici,
una dintre cele mai importante familii de nobili din
istorie. Lorenzo de' Medici a fost considerat un geniu
politic și cultural al Italiei în secolul al XV-lea. Doi
membri ai familiei, au fost papi: Leon X și Clement VII
la începutul secolului al XVI-lea. Caterina de Medici s-a
căsătorit cu regele Henric al II-lea al Franței și, după
moartea sa în 1559, a domnit ca regent în Franța. Medici
au condus Marele Ducat al Toscanei, începând cu Cosimo
I de Medici, în 1569, până la moartea lui Gian Gastone de'Medici, în 1737. Omenirea datorează
mult Florenţei, poate oraşul renascentist cel mai bine reprezentat în arte, ştiinţe şi cel mai bine
conservat, recunoscut cu întregul său centru civic ca Patrimoniu al Umanităţii de către
U.N.E.S.C.O.

Eleva Adina-Mădălina Bandrabul -XIII B
Prof. Ion Gănguţ
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RELIGIE- MĂNĂSTIREA AGAPIA
MĂNĂSTIREA AGAPIA- LOCUL UNDE SE AUDE LINIȘTEA
Mănăstirea Agapia este situată pe valea pârâului Agapia – Topolița, la poalele culmii
Măgura, în apropiere de Targu Neamț (la 9 kilometri), într-un cadru natural deosebit de pitoresc,
înconjurată de culmi montane îmbracate cu păduri seculare.
Mănăstirea Agapia din judetul Neamț este singura așezare monahală din țară care poartă
numele de „dragoste creștină” - grecescul „agapis”. Mănăstirea și-a preluat numele de la Sihastrul
Agapie care, conform tradiției, ar fi ridicat în secolul al XIV-lea, în această zonă a Neamțului o
bisericuță din lemn.

Agapia face parte din salba vestitelor şi vechilor mănăstirilor nemţene, alături de Neamţ,
Secu, Sihăstria, Sihla, Văratec, Horaiţa, Bistriţa sau Durău, mărturii ale adâncii evlavii a poporului
român. Mănăstirea este aşezată pe valea pârâului cu acelaşi nume şi este mărginită dinspre nord de
muntele Muncelu, iar dinspre sud-vest de munţii Dealul Mare şi Dealul Crucii.
„În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Iată eu robul lui Dumnezeu, Gavriil
Hatman cu Cneaghina Liliana, făcut-am şi am zidit această Mănăstire Agapia din nou zidită, în
zilele blagocestivului şi de Hristos iubitorului Domnului nostru Ioan Vasile Lupu Voievod. Şi s-a
început zidirea în anul 7150 (1642) octombrie 16 zile şi s-au săvârşit la anul 7152 (1644)
septembrie 3 zile şi s-au sfinţit în anul 7155 (1647) septembrie 12”- ne spune pisania de pe zidul
mănăstirii.

43

Acoperişul este simplu, cu o înclinaţie redusă, iar deasupra naosului se înalţă o turlă cu baza
octogonală. Faţadele de un alb strălucitor poartă amprenta stilului neoclasic. Ferestrele sunt mult
lărgite, iar deasupra uşii de intrare se află icoana hramului, pictată de Nicolae Grigorescu şi
inscripţia cu litere slavone care aminteşte de ctitorii sfântului lăcaş.

După transformarea mănăstirii Agapia în mănăstire de maici, la jumătatea secolului al XIXlea are loc prima restaurare integrală a bisericii „Sfinţii Voievozi”, perioadă în care Nicolae
Grigorescu a realizat pictura interioară (1858-1862). Cu prilejul renovării din anul 1858, interiorul
bisericii a fost pictat de Nicolae Grigorescu. Cu toate că avea doar puțini ani - intre 18 si 23 tânărul Grigorescu a realizat o remarcabila suită de compozțtii murale și de icoane pline de lumină,
mișcare și realism. Din cele 29 de lucrări originale ce poartă semnătura lui Grigorescu se detașează
icoana Maicii Domnului, inspirată de „Madona Sixtină” a lui Rafael, În jurul incintei, pe întinsul
satului mănăstiresc, există astăzi un număr de 141 de case care, datorită arhitecturii şi vechimii lor unele case ating până la 200 de ani - au fost incluse în lista monumentelor istorice. Printre acestea
se află şi casa în care a locuit o perioadă Alexandru Vlahuţă, organizată ca muzeu memorial din
anul 1966. În prezent, Mănăstirea Agapia este populată de un număr de aproximativ 450 de maici.
„Din câte biserici avem în țară, niciuna nu închide o așa de aleasă comoară artistică, atâta
bogăție de viață cerească, exprimată așa de frumos, așa de curat și cu atâta putere.” (Al. Vlahuță,
1910).
Eleva Mălina Axinia- XI TA
Prof. Ion Gănguț
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Fotoreporter: Alexandru Bodea-XI TA
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LABORATORUL DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
Laboratorul de alimentație publică este un spațiul școlar din Corpul B, bine dotat, aranjat cu
gust estetic, de o curățenie desăvârșită, unde elevii claselor de alimentație publică se formează
teoretic și practic pentru meseria aleasă.
Iată câteva secvențe din activitatea lor care îmbină plăcutul cu utilul, educarea unor trăsături
ale personalității cu învățarea tehnicilor specifice în domeniu, călăuziți de profesorii și maiștrii
instructori de specialitate: Oana Ichim (șef de Catedră), Vali Rotaru, Mina Gănguț, Cristinel
Sprințeroiu, Ileana Sprințeroiu, Jeny Brăila:
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CULTURĂ TEHNICĂ- EXPOZIȚIA GASTROPAN

GASTROPAN 2019
Cadrele didactice de la Catedra tehnică de alimentație publică și turism au participat an
de an la expoziția anuală GastroPan în scopul informării și perfecționării în specialitate, începând
cu prima ediție din anul 2009, de multe ori însoțiți de elevi ai școlii noastre. Interes și pasiune au
dovedit profesorii Oana Ichim, Vali Rotaru, Mina Gănguț, Jenny Brăila, precum și maiștrii –
instructori Ileana Sprințeroiu și Cristinel Sprințeroiu.

Următoarea ediție a expoziției GastroPan, a XI-a,

cea mai mare expoziție tip B2B dedicată

specialiștilor și antreprenorilor din panificație, cofetărie și HoReCa, reunind sute de furnizori din
întreaga lume cu zeci de mii de vizitatori din domeniu, se va desfășura în perioada 28-30 martie
2019 la Arad. Numeroși furnizori importanți de echipamente, ingrediente și tehnologii și-au
exprimat deja intenția de participare la cea de-a XI-a ediție GastroPan, cea mai mare expoziție
internațională de profil care are loc în țara noastră. Cele trei zile ale expoziției vor găzdui, în
completarea programelor desfășurate în cadrul standurilor expoziționale și Concursurile GastroPan,
recunoscute pentru acordarea premiilor Pâinea Anului și Tortul Anului.
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Organizată anual, expoziția GastroPan aduce împreună cererea și oferta, furnizorii și clienții
din domeniile panificație, cofetărie și HoReCa într-un cadru care permite prezentări complexe ale
produselor, tehnologiilor și serviciilor pentru un public specialist interesat. În anul 2018, expoziția a
atras 21.811 de vizitatori și 152 de expozanţi şi furnizori de talie mondială din 25 de ţări care au
prezentat tehnologii, materii prime și cele mai noi tendințe internaționale.
GASTROPAN 2019 – EVENIMENTUL ANULUI
PENTRU SECTOARELE DE PANIFICAȚIE, COFETĂRIE ȘI HORECA
Cele mai spectaculoase show-uri culinare și de coacere, demonstrații live, soluții și
tehnologii de ultima generație, tendințele internaționale, oferte și promoții unice ale celor mai
importante furnizori pentru industria de panificație, cofetărie, HoReCa, gastronomie, paste făinoase,
cafea, gelaterie, ciocolaterie și morărit vă așteaptă la cel mai grandios eveniment, expoziția
GastroPan 2019, în perioada 28-30 martie 2019, la Expo Arad!
CEA DE-A XI-A EDIȚIE VA FI LA EXPO ARAD
GastroPan 2019 se va desfășura la Arad, nodul de întâlnire a Europei de Vest cu cea de
Sud-Est, într-un spațiu care aduce un plus de modernitate și profesionalism, iar fiind chiar lângă
autostrada A1 și în apropierea aeroporturilor internaționale Timișoara și Arad, este ușor accesibil
din punct de vedere logistic. Expo Arad este un centru expozițional foarte bine dotat având 3
pavilioane expoziționale, o locație adecvată pentru a găzdui un târg internațional ca expoziția
GastroPan.
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CULTURĂ TEHNICĂ- EXCURSIE DE STUDII
STAȚIA DE TRANSFORMARE GUTINAȘ
În cadrul săptămânii Școala Altfel, elevii claselor a X-a și a XI-a având calificarea de
Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice, din cadrul
Liceului Tehnologic Onești, au efectuat o vizită de documentare la Stația de transformare
400/220/110 kV Gutinaș, fiind însoțiți și coordonați de către doamnele profesoare ing. Gabriela
Cristina Hușneac și Mihaela Gavrilă.

Stația de transformare a energiei electrice Gutinaș, una dintre cele mai importante stații din
România, care asigură alimentarea cu energie electrică a întregii zone de nord-est a țării, a împlinit
50 de ani.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a marcat

evenimentul printr-o festivitate în care președinta companiei, Corina Popescu, i-a premiat pe foștii
și actualii angajați ai stației.
Stația de 400/220/110 kV Gutinaș, amplasată în partea de sud a municipiului Onești, în
comuna Ștefan cel Mare, reprezintă unul dintre cele mai importante noduri energetice din Sistemul
Energetic Național și este principala „poartă energetică” a Moldovei. Stația a fost pusă în funcțiune
pe 26 septembrie 1967, la tensiunea de 220 kV.
Întregul proces de retehnologizare s-a desfășurat începând cu 2007, fiind încheiat încheiat în anul
2010, toate instalațiile aferente stației fiind modernizate și pot fi integral teleconduse.
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„Stația Gutinaș este reprezentativă în România și este vitală pentru alimentarea cu energie
electrică a Moldovei, implicit pentru funcționarea Sistemului Energetic Național. În același timp,
Stația Gutinaș reprezintă o lecție de tehnologie și istorie a energeticii, fiind modernizată și
retehnologizată în mai multe etape în ultimii zece ani. Le mulțumim angajaților stației pentru
profesionalismul și devotamentul de care dau dovadă în fiecare zi pentru a păstra standardele
ridicate!”. – a declarat Corina Popescu, președitele Transelectrica.

Elevul Rareș Damian- X E
Prof. ing. Gabriela Cristina Hușneac
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MITOLOGIE ŞI FOLCLOR
Bradul la români: semnificaţii mitico-magice
Este neîndoielnic faptul că bradul a exercitat o adevărată fascinaţie asupra românilor din
vremuri imemoriale până în zilele noastre.Dintre multitudinea de motive, le-am identificat pe cele
esenţiale: este arborele care rămâne verde pe toată perioada anului( simbol al vitalităţii); forma
rectilinie a trunchiului, simetria crengilor, înălţimea şi anvergura coroanei impresio- nează prin
semeţie şi măreţie; este arborele cel mai răspândit în pădurile noastre carpatine.
Cele mai vechi reprezentări ale bradului apar încă din neolitic în culturile Hamangia, Boian,
Gumelniţa sau Cucuteni, pe obiecte ceramice, pe pereţii peşterilor,sub formă integrală sau
simbolizat prin rămurica de brad ori frunza de brad. Zeiţa Bendis a tracilor este reprezentată cu o
ramură de brad în mână.
În viziunea mitică a geto-dacilor,devine arborele cosmogonic,arborele vieţii,un fel de axis
mundi,care străbate cerurile cu coroana lui plină de aştri...sub
coroana lui protejează ginta sau tribul...,iar sub rădăcinile lui
adăposteşte o lume subterană,a demonilor (Romulus Vulcănescu,
Mitologie română, Ed.Academiei, Bucureşti, 1987, p.90) .
În paleofolclorul românesc întâlnim descrieri impresionante
ale bradului ca arbore cosmic: „Sus în vârful muntelui/ creşte bradu
brazilor,/ de mare şi înfoiat /tot ceru l-a îmbrădat,/soarele în cetini,/ luna între ramuri,/ mii şi mii de
stele / între rămurele” (ibidem, p. 485).
Importanţa bradului în mitologia românească este covârşitoare şi se probează şi prin faptul că
este legat de evenimentele capitale ale existenţei omului:

naşterea,nunta şi moartea,într-o

mitologie a vieţii,dar şi a morţii.
Astfel,copilul nou-născut era închinat,dăruit şi înfrăţit cu un brad de părinţii care
îngenunchiau şi rosteau ritualic:,, Brade,/ mării brad,/ nu te mânia,/
nu te înfoia,/rogu-mă brad ţie / să-l primeşti/ şi să-l ocroteşti pe...”
( ibidem,p.195) .
Ca arbore de nuntă, mirele urca, după ritual, în vârful său, de
unde lua însemnele nunţii, năframa,smocul de busuioc şi plosca
plină cu vin, pe care le înmâna miresei. În alte zone,după ce era
împodobit cu panglici, beteală şi flori, era purtat la casa miresei de
un flăcău numit brădar,iar în timpul colocăriei acesta juca hora
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spunând:,,

bradului,

Bradule,brăduţule,/

te

jucăm,drăguţule,/ la casa miresii /şi a împărătesii
/ca

să

ţii

tu

parte/

mirelui

de

departe

(ibidem,p,186) .
Bradul funerar constituie ipostaza cel mai
des întâlnită şi cea mai plină de semnificaţii
mitico-magice.

Pentru

tânărul

sau

tânăra

nelumiţi, el simboliza mireasa (bradul-nevastă)
sau mirele (bradul-soţ). Numai prin nuntirea mortului, acesta putea reintra în ordinea firească a
cosmosului. O ceată de flăcăi îmbrăcaţi de sărbătoare, înarmaţi cu topoare,doborau un brad după ce
îşi cereau iertare de la acesta:,, Cine m-au minţit/ de m-au coborât/ ca să vie tot ducu/ la cap de
voinicu,/vânturi să mă bată,/soare să mă ardă?/ Bradule,fârtat,/rău te-am încercat/ când mi te-am
tăiat/ cu vorbe frumoase/şi securi tăioase”

(ibidem, p.196). Interpretarea morţii ca nuntă este o

caracteristică ancestrală a românului, lucru ilustrat magistral şi în balada Mioriţa.Ajuns la casa
mortului, bradul era împodobit cu panglici,cu flori albe de mire sau mireasă şi sprijinit de casă.
Apoi era purtat în alai înaintea mortului până la groapă, după care era înfipt la capul mormântului.
În acest context, bradul apare încă o dată în ipostaza de arbore cosmic, care face posibilă
trecerea sufletului din lumea aceasta în lumea cealaltă.Sufletul are de trecut o mare adâncă numită
Apa Sâmbetei, în râpile căreia se află un brad colosal,numit bradul zânelor.Sufletul celui plecat se
roagă de brad să-i întindă vârfurile crengilor ca să poată trece dincolo:,,Bradul se gândea/ şi
trupinele-ntindea,/Iară mortul îmi trecea,/unde dorul îl ducea,/ Marea fără nume,/l-aielaltă lume”
( ibidem, p.208).
Între om şi brad există o consubstanţialitate mitică.După un ritual milenar,copilul era închinat
de la naştere la brad, se înfrăţea cu acesta, având grijă de el în timp ce creşteau împreună. Destinul
lor se împletea pe tot timpul vieţii, dar şi după moarte.Când tânărul se îmbolnăvea, părinţii mergeau
la brad să-i ceară ajutorul.Când se însura, bradul participa la nuntă alături de miri şi nuntaşi, era
purtat în hora nunţii de brădar, iar după nuntă era urcat pe casă pentru protecţia noii familii. La
moarte, bradul îl însoţea până la mormânt, unde îl veghea şi-i trimitea sufletul pe lumea cealaltă.
Toate aceste funcţii magico-mitice, ritualice şi ceremoniale ale bradului sunt ilustrate plenar în
creaţiile literare populare, de o bogăţie şi diversitate impresionante, care adaugă conotaţiilor
mitologice şi o aleasă haină artistică.
Eleva Anastasia Negru- XI TB
Prof. Gănguț Ion
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OBICEIURI ȘI CREDINȚE VECHI
JOCUL URȘILOR
O suită de legende şi de ritualuri din cultura tradiţională română conţine imaginea ursului ca
figură mitică. Deşi nu există un cult al ursului în tradiţia autohtonă, epica folclorică, practici magice
şi obiceiuri din ciclul calendaristic dovedesc existenţa acestui cult.

Potrivit lui Romulus

Vulcanescu, "numele lui Zalmoxis ar putea fi un apelativ cu valoare de tabu al zeului cerului si al
soarelui, în ipostaza lui umană, un purtător de piele de urs, cu cap de urs, folosita in ritualurile si
ceremoniile ce tineau la daci de cultul stravechi al ursului carpatic.” Puternic, violent, imprevizibil
și uneori chiar crud, ursul este un animal venerat din cele mai vechi timpuri, cercetătorii confirmând
existenta unui cult al acestuia, încă din paleolitic. În mitologia românească, ursul este investit cu
multiple virtuți apotropaice (protectoare), terapeutice și meteorologice.
Multe tradiții si obiceiuri se păstreaza pe Valea
Trotusului, în judetul Bacau, aproape neschimbate de sute de
ani. Niciunul dintre obiceiuri nu a reușit însă să depășească în
popularitate cetele de urși.
„Jocul Ursului” a fost și este încă
prezent în așezările românești
situate de-a lungul Carpaților
răsăriteni. Cea mai autentică şi valoroasă formă de practicare a
obiceiului s-a păstrat în județul Bacău, pe Valea Trotuşului (Dărmănești, Agăș, Asău, zona
Comăneștiului), unde

„Jocul Ursului” continuă

să fie o manifestare a tuturor membrilor

colectivtatii. Ca și în trecut, elementul central al obiceiului îl constituie costumul de urs, realizat
dintr-o blană naturală de animal, cu cap cu tot. Blana este îmbrăcată şi jucată cu frenezie de un
tânăr, dirijat de un „ursar”. Împreuna cu ei merg și câtiva „badanari” ( personaje mascate) meniți a
anunţa „venirea ursului”, de la o gospodărie la alta. În ajunul Anului Nou urșii și mascații merg din
casă în casă pentru a alunga spiritele rele și pentru brlșugul casei. Ei dansează jocul ursului, iar la
final gospodarul îi servește cu diferite băuturi si prajituri , uneori dandu-le și bani . Jocurile cu
măști din Moldova sunt obiceiuri arhaice, agrare și pastorale de tradiție multimilenară, ce au loc cu
prilejul Anului Nou. Jocul Ursului este cel mai
spectaculos dintre toate jocurile cu măști întâlnite în satele moldovenești și bucovinene, căci se pare
că ursul era venerat în Bucovina și Moldova mai mult decât în orice altă parte a țării.
Dansul ursului, cel mai renumit în zona etnografică a Trotușului, evocă regenerarea naturii,
trecerea anotimpurilor. În timpul jocului, desfășurat în ropotele tobelor, ursul moare, apoi reînvie -
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o evocare a puterii acestui animal, a capacității sale de a trece peste iarna grea pentru a anunța
primăvara. Cele mai vestite cete de Urși sunt în Dărmăneşti, Asău si Doftana.

Eleva Andreea Marina Colăcel- XI TB
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EDUCAȚIE PLASTICĂ

VISURI DE COPIL
Am descoperit în rândurile elevilor clasei a V-a pasiunea pentru artele plastice. Prin grija
doamnei învățătoare Lucreția Gafar și a consilierului școlar Tatiana Întuneric, care au reușit să
le stimuleze creativitatea și imaginația, ei dau viață unor opere care sunt dovada unui real talent.
Iată câteva aspecte din activitățile lor pline de fantezie:

Elevi iubitori de pictură sunt: Neculea Alexandru-Constantin, Stan Lavinia, Bujor Alexandra Maria,
Bamboi Oana Florina, Gurău Ștefan Andrei și mulți alții.
Elevii clasei a V-a împreună cu d-na învățătoare Lucreția Gafar și consiliera școlară
Tatiana Întuneric la lucru:
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Elevul Constantin Neculea, clasa a V-a
Înv. Lucreția Gafar
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UMOR- RIDENDO CASTIGAT MORES
1.Dacă vor într-adevăr trafic cu rezultatele de la BAC 2018, site-urile de știri ar trebui să pună
următorul titlu: Află dk a-i loat baku! Dă cumetre click aicisha !
2.Cei care au picat la BAC speră ca Guvernul să inițieze un program social gen „Prima diplomă de
BAC” sau „BAC-ul pentru toți”.
3.Rezultatele BACALAUREAT seamănă cu fotbalul. Mulți merg pe schema 4-4-2, 4 la română, 4
la matematică, 2 la fizică.
4.Guvernul se gândește să declare o zi de doliu educațional după afișarea rezultatelor la BAC de
anul acesta.
5.Cea mai des întâlnită întrebare de astăzi: „Tu cu cât ai picat la BAC?”
6.Veste buna pentru cei picati: Ministerul Educației va acorda totusi Diplome de participare pentru
cei care nu au promovat examenul de bacalaureat.
7.Nebunia din media cu noul cod penal votat în Parlament a debusolat chiar și elevii. Au fost mulți
candidați care au făcut
contestație la CCR pentru recorectarea lucrărilor.
8.Există două categorii de elevi care tocmai au dat
Bacalaureatul. Unii merg la NeverSea și ceilalți Never!
9.Elevii care au picat BAC anul acesta se consolează: nu e
panică man, pot orcand să mă fac vlogger sau influencer și nu
îmi cere nimeni diplomă pentru asta. Apropos, dă-mi și mie
follow și tag pe instagram, ne-a confesat un băiat care tocmai a
picat cu brio.
10.În sfârșit, elevii accesează în aceste zile și alte site-uri în
afară de facebook și instagram și anume bacalaureat.edu.ro.
11. Klaus Iohannis premiază liceenii! Toți elevii care au luat
BAC-ul vor fi decorați la Cotroceni cu Steaua României în grad
de absolvent!
12. La școală, profesoara întreabă pe fiecare cum ar fi școala ideală!
-Maria, tu ce zici?
-Eu cred că avem deja o şcoală
ideală!
-Foarte frumos, Maria, dar tu Mihai?
-Păi, nu ar strica nişte manuale noi, o
recreaţie mai lungă şi mâncarea de la
cantină mai bună.
-Bravo Mihai ! Şi tu, Bulă, ce crezi ?
Cum ar trebuie să fie şcoala ideală?
Bulă, foarte iritat: -Închisă doamnă!!
Închisă!!!
13. Clasa de ardeleni la ora de limba
română:
- Elev Pop, spune, te rog, o
propoziţie!
- Duminică me duc la pedure.
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- Pop dragă, dar nu-i bine.
- Atunci nu me duc.
14. Veste excelentă pentru cei
care doresc să urmeze cursurile
unei universităţi! Facultăţile
private nu mai cer diplomă de
bacalaureat pentru admitere, este
suficientă
prezentarea
unei
adeverinţe de la grădiniţă sau
chiar creşă!
15. - Dacă aveţi un dolar şi-i mai cereţi unul tatălui vostru, câţi dolari aveţi?
Bulă ridică mâna, profesorul îl lasă să răspundă, iar acesta zice:
- Un dolar.
- Nu ştii matematică, zice profesorul dezamăgit.
- Nici dv. nu îl ştiţi pe tata.

REDACȚIA
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