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EDITORIAL

Imaginaţia, curiozitatea, inteligenţa, perseverenţa, toleranţa, efortul
individual şi în echipă sunt calităţile care fac din elevi fiinţe
minunate, arbori cu rădăcini duble: atât în pământ, cât şi - sau mai
ales - în cer, aşa cum spunea Mircea Eliade. Boboci sau muguri, ei
devin, graţie talentelor proprii, florile cu care se face cu-adevărat
primăvară.

Şi acest număr vă propune să vă bucuraţi de rezultatele activităţilor
şi pasiunilor voastre, elevi şi profesori deopotrivă, manifestate în
cele mai diverse domenii, de la matematică, literatură, biologie,
muzică, dansuri populare, sport, educație tehnologică, completate
de acțiunide voluntariat, a căror importanță nu a trecut neobservată
de presa locală.

Vă dorim lectură plăcută!

Echipa de redacție 
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15 curiozități matematice pe care merită să le citești 

„Matematica este muzica rațiunii”, spunea James Joseph Sylvester, un matematician 

englez. Cu toate acestea, mulți consideră matematica plictisitoare, o înșiruire de teoreme, teorii, 

fracții și ecuații care par să nu aibă nicio legătură cu lumea reală. Iată o listă de curiozități 

matematice care s-ar putea să schimbe modul în care ai văzut această disciplină până acum. 

1. Poți afla ziua oricui făcând un calcul simplu 

 

Știu, sună a un mambo-jambo 

matematic, dar acest truc chiar funcționează. 

Iată ce trebuie să faci. 

Roagă un prieten sau un coleg să se 

gândească la luna în care s-a născut. Dacă s-a 

născut în luna ianuarie, atunci va fi luna întâi, 

februarie va fi luna a doua și tot așa. 

Roagă-l apoi să înmulțească acel număr cu 5. Apoi adaugă 6. Multiplică rezultatul cu 4. Adaugă 

9. Înmultește încă o dată rezultatul cu 5. La final, roagă-l să adauge ziua în care s-a născut. De 

exemplu, 25. Cere-le rezultatul și din total extrage 165. Rezultatul ar trebui să fie luna urmată de 

ziua de naștere a prietenului respectiv. 

Iată cum funcționează trucul. Să ne imaginăm că L este numărul lunii, iar Z este ziua de 

naștere. Ecuația va arăta astfel: 5(4(5L + 6) + 9) + Z = 100L + Z + 165. În momentul în care 

scazi 165, rezultatul este data de naștere a persoanei, adică luna urmată de zi. 

2. Într-un grup de 23 de persoane, șansele ca cel puțin doi oameni să aibă aceeași zi de 

naștere sunt mai mari de ½. 

3. La fel ca în lumea oamenilor, în lumea matematicii există numere iraționale, numere 

perfecte și numere complexe. Mai departe, la fel ca în filosofie, și în matematică există 

numere transcedentale și, la fel ca artă, matematica își are și ea numerele ei imaginare și 

suprarealiste. 
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4. Poți tăia o plăcintă în 8 bucăți din doar trei mișcări. 

5. Întâmplător nu înseamnă chiar întâmplător 

Într-o listă oarecare, reprezentând orice de la prețul unor produse la populația unui oraș, 

aproximativ 30% din numere vor începe cu 1. Mai puține vor începe cu 2 și chiar mai puține cu 3 

și tot așa. Cu cât mai mare este lista și cu cât numerele cresc, cu atât această regulă devine 

evidentă. 

6. Șirul lui Fibonacci și floarea soarelui 

Șirul lui Fibonacci este o secvență de numere în care 

fiecare număr se obține din suma precedentelor două din 

șir. Astfel, 0+0=0, 0+1=1, 1+1 = 2, 2+1=3, 2+3=5, 

3+5=8, 5+8=13 și tot așa. Mai interesant este faptul că 

numerele lui Fibonacci se regăsesc și în lumea plantelor. 

Floarea soarelui, spre exemplu, respectă această 

regulă. Dacă vom studia cu atenție o floare a soarelui, vom 

observa două tipuri de spirale, una care merge în sensul acelor de ceas și una în sens invers. 

Numărând șirul de semințe, vom observa că media este de 21 sau 34 într-un sens și 34 sau 55 în 

alt sens. Toate sunt numere Fibonacci. 

 

7. O pizza care are raza „z“ și înălțimea „a“, va avea volumul Pi × z × z × a. 

8. 111.111.111 × 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321. 

9. Zero este singurul număr care nu poate fi reprezentat prin cifre romane. 

10. (6 × 9) + (6 + 9) = 69. 
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11. Cea mai populară cifră favorită este 7. 

În jur de 3.000 de persoane, reprezentând 10% dintr-

un eșantion, au ales cifra 7 ca număr favorit. Al doilea cel 

mai plăcut număr este 3. 

O cauză ar putea fi faptul că, din punct de vedere 

aritmetic, 7 este un caz unic. Este singura cifră mai mică 

decât 10 pe care nu îl poți înmulți sau împărți pentru a-l ține într-un grup. De exemplu, pe 5 îl 

poți înmulți cu 2 pentru a-ți da 10 și rămâi în continuare în grupul 1-10. Pe 6 sau pe 8 le poți 

împărți cu 2, iar pe 9 îl poți împărți la 3. 

Nu trebuie uitat nici faptul că numărul 7 apare de nenumărate ori în istoria și cultura 

noastră. Sunt 7 păcate capitale și 7 minuni ale lumii. Sunt culori ale curcubeului, 7 mări, 7 pitici, 

7 zile ale săptămânii. 

12. Alegeți orice număr format din patru cifre, urmați pașii de mai jos, iar rezultatul va fi 

6174. 

Iată cum: Alegeți un număr format din patru cifre, 

singura condiție fiind să nu fie format din aceleași cifre, ca 

2222. Aranjați cifrele în așa fel încât să obțineți cel mai 

mare număr și cel mai mic număr format din acele cifre. 

Scădeți numărul mai mare și cel mai mic și repetați acest 

proces pentru fiecare număr nou. 

După aproximativ 7 asemenea calcule, veți ajunge la rezultatul 6174. 

13. În cele mai multe culturi asiatice, numărul 4 este considerat ghinionist 

În limbile japoneză, cantoneză, madarină și coreeană, cuvântul pentru cifra 4 (shi, sei, si, 

sa) seamănă extrem de mult cu termenul „moarte” din limbile respective. 

14. În Thailanda, „555“ este folosit pe post de „hahaha“. Cuvântul pentru cifra 5 se pronunță 

„ha“. 
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15. Cicadele folosesc numerele prime ca o strategie de supraviețuire 

Cicada hibernează sub pământ pentru perioade foarte lungi 

de timp – între 13 și 17 ani – înainte de a se împerechea. Atât 

13, cât și 17 sunt numere prime. 

Se crede că cicadele folosesc aceste numere 

prime ca o strategie de supraviețuire deoarece 

în timpul anilor numerotați altfel, șansele să întâlnească 

prădători sunt mai mari. 

 

 
Așadar, matematica este familia ideală a liniilor, cifrelor și calculelor, care contribuie la armonia 

lumii, așa cum se credea încă din Antichitate.  

Selectate de prof. Liviu ARDELEAN 

Responsabil Comisie metodică Matematică și științe ale naturii 
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MUGUREII MERITUOŞI	  

ELEVUL/ELEVA CLASA DISTINCȚIA PERIOADA 

OLEKSIK VLAD 
ANDREI 

Clasa a VI-a A      PREMIUL I: Concursul 
interdisciplinar Mate-
Bio-Fizică „Aurel 
Vlaicu“ 
PREMIUL SPECIAL 
Matematică, la acelaşi 
concurs; 
Premiul special Biologie, 
la acelaşi concurs; 
PREMIUL I la faza 
judeţeană a Olimpiadei 
de limbă şi literatură 
română. 
PREMIUL I la faza 
județeană a Olimpiadei 
de fizică 
PREMIUL al III-lea 
la faza judeţeană a 
Olimpiadei de 
matematică 

ianuarie 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 martie 2017 
 
 
 
25 februarie 2017 
 
 
18 martie 2017 

BACIU ANTONIA Clasa a V-a B PREMIUL I la faza 
județeană a Olimpiadei 
Lectura ca abilitate de 
viață; 
MENȚIUNE la 
Concursul  Național de 
Matematică „Lumina 
Math“ 

29 ianuarie, 2017 

TUTELEA 
EMANUEL 

Clasa a VI-a A PREMIUL I: Concursul 
interdisciplinar Mate-
Bio-Fizică „Aurel 
Vlaicu“ 
PREMIUL SPECIAL 
Matematică, la acelaşi 
concurs; 

Ianuarie 2016 

IUGA ANDREEA Clasa a VIII-a A PREMIUL AL II-LEA 
la faza județeană a 
Olimpiadei de geografie 

3 martie 2017 

RADU SABINA 
IOANA 

 PREMIUL AL III-lea 
 la faza națională a 
Olimpiadei 
„Meșteșuguri artistice 
tradiționale“ din cadrul 
Muzeului Astra Sibiu, 
secțiunea Pictarea 
icoanelor pe sticlă 

27-31 iulie, 2016 

VECSEI  DIANA Clasa  a IV-a A PREMIUL  AL II-lea  21 aprilie, 2016 
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MUNTEAN 
CODRIN 

 
 
 
 
 
 
 
Clasa a VIII-a A 

la faza națională a 
Olimpiadei 
„Meșteșuguri artistice 
tradiționale“ din cadrul 
Muzeului Astra Sibiu, 
secțiunea Pictarea 
icoanelor pe sticlă 
PREMIUL AL III-LEA 
la faza județeană a 
Olimpiadei de 
matematică 

 
 
 
 
 
 
 
18 martie 2017 

STUPAR 
ALEXANDRU            

Clasa a VII-a A Dublu campion național 
la tenis de câmp 

8-14 ianuarie, 
București 

 

Presa locală nu este indiferentă la performanțele copiilor din orașul 

nostru. În numărul 402/21-27 ianuarie, 2017, anul VIII al ziarului 

SIBIU 100%, elevul Stupar Alexandru a fost numit Omul săptămânii 

datorită performanțelor sale deosebite. Este primul sibian la categoria 

lui de vârstă care devine dublu campion național la tenis, în perioada 14 

ianuarie, la București. Felicitări, Alexandru! 

              Alexandru, alături de antrenorul său 
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INTERVIU 

LAD OLEKSIK  este un elev model: multipremiat la fazele judeţene ale 

concursurilor și olimpiadelor școlare, el impresionează prin inteligenţă, 

sensibilitate, seriozitate şi modestie. A obţinut rezultate maxime la 

disciplinele fizică, limba română, matematică, biologie. Oare cum este să fii în pielea lui, 

care este programul lui zilnic, care este secretul succesului său? În interviul de mai jos, 

veţi afla mai multe despre el.	
T.C.: Vlad, știu că ești foarte bun la toate materiile, totuși, care sunt preferatele tale și de 

ce?	
V.O.: Îmi plac ştiințele exacte, de exemplu matematica, datorită obiectivității, însă 

rezultatul obținut la olimpiada de limba şi literatura română mi-a depăşit aşteptările 

şi mi-a dat noi speranțe.	
T.C.: Cum reușești să te pregătești atât de bine și să iei note maxime?	
V.O.: Pentru a te pregăti şi a reține cât mai multe informații, este esențial să înțelegi 

materia, să îți placă, în nici un caz nu recomand simpla memorare mecanică a 

lecțiilor.	
T.C.: Seriozitatea este o marcă distinctă a personalității tale. Bănuiesc că îți împarți 

foarte riguros timpul. Cum arată o zi obișnuită din viața ta de elev, ce program respecți?	
V.O.: Într-o zi obişnuită, am cursuri la şcoală de la ora 8:00 până la ora 13:00. În 

afară de programul unei zile normale, consider importantă pregătirea suplimentară, 

prin activități extraşcolare, de exemplu cercuri de matematică sau de limba română. 

În niciun caz nu trebuie uitată munca individuală, prin teme, dar şi exercițiile 

suplimentare.	
C.T.: Cum ți se pare școala, te solicită foarte mult? Ai timp și pentru hobby-urile tale? 

Care sunt acestea?	
V.O.: Şcoala impune seriozitate şi perseverență, astfel că nu am foarte mult timp liber, 

dar în timpul rămas îmi pot practica hobby-urile, adică urmăritul documentarelor la 

televizor, cititul şi construcția de structuri Lego.	
C.T.: Care este metoda ta eficientă de a învăța?	
V.O.: Înainte de a începe efectiv să rezolv exercițiile primite ca temă, citesc lecția de 

câteva ori, până când consider că am învățat-o. Astfel, exercițiile se pot rezolva fără 

dificultăți.	

V 
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C.T.: Ce apreciezi cel mai mult la oamenii din jurul tău?	
V.O.: La familia şi la profesorii mei, apreciez foarte mult faptul că aceştia mă sprijină 

în activiățile şcolare, dar și la cele competiționale, precum concursuri sau olimpiade.	
C.T.:  Există un citat celebru referitor la învățare ca o relație de parteneriat, în care „nu 

se știe cine dă și cine primește”. Așadar, profesorul îl învață pe elev, dar și învață de la 

el, în aceeași măsură. Ce anume crezi că pot învăța profesorii de la elevi?	
V.O.: Există câteva lucruri pe care profesorii le pot învăța de la elevi, de exemplu, în 

timp ce elevul învață mai multe într-un anumit domeniu, profesorul învață şi mai 

multe despre viața unui elev, învață să gândească pozitiv. Niciodată nu se poate şti 

dinainte ce va învăța profesorul de la un elev.	
C.T.: Sistemul nostru de educație se confruntă cu unele probleme. Ce anume ai dori să 

schimbi dacă ai fi în această situație?	
V.O.: Nu mă consider în măsură să critic sistemul de educație, însă recunosc că 

anumite lucruri ar putea fi îmbunătățite. De pildă, nu consider că temele în exces 

sporesc interesul elevilor pentru şcoală, ci dimpotrivă, îl diminuează. Aş promova 

materialele interactive, menite să le capteze atenția. 

C.T. Îţi mulţumesc frumos pentru amabilitatea ta şi îţi urez succes în continuare! 
 

 
 

 Vlad alături de colegii lui din clasa a VI-a A 
Interviu realizat de prof. Teodora Coman 
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Olimpiada „Meşteşuguri artistice tradiţionale“	

 
 În data de 21 aprilie 2016 Sibiu, am participat la faza judeţeană a Olimpiadei 

,,Meşteşuguri artistice tradiţionale“, organizată de Complexul Naţional Muzeal „ASTRA“ 

Sibiu şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu. Acest concurs s-a desfăşurat la  Biblioteca 

Judeţeană „Astra“ şi a durat 4 ore. În cadrul concursului, am pictat  o icoană pe sticlă cu tema 

„Iisus şi viţa-de-vie“, alături de două colege mai mari  din şcoala noastră. 

 La începutul concursului şi pe perioada acestuia, am avut mari emoţii, dar speram să 

mă descurc cât mai bine, astfel încât să pot fi printre câştigători. Am concurat alături de peste 

100 de copii din 16 localităţi ale judeţului Sibiu: Cisnădie, Mediaş, Sadu, Sălişte etc.  

În timpul desfăşurării concursului, am pictat icoana folosind culori acrilice, gândindu-

mă permanent la sugestiile pe care mi le-a dat doamna învăţătoare, respectând paşii şi 

tehnicile de lucru necesare pentru realizarea lucrării. 

La  sfârşitul concursului, au sosit părinţii mei,  colegii şi  

doamna învăţătoare, care  m-au susţinut şi încurajat din plin. 

Am fost foarte fericită să am o susţinere aşa de mare şi o 

galerie atât de numeroasă şi hotărâtă. Când s-a făcut premierea, 

emoţiile mele au crescut, dar eram liniştită. Toţi îmi ţineau 

pumnii şi aşteptau şi ei cu emoţie rezultatele.  Deoarece în 

concurs au fost mai multe secţiuni (pictat icoane pe sticlă, pictat 

icoane pe lemn, cusături, încondeiat ouă, modelaj lut, artă 

decorativă, pirogravură), s-au acordat multe premii,  printre care şi 

Premiul al II-lea obţinut de mine. Am fost foarte mulţumită de 

locul pe care l-am luat, dar şi de faptul că am avut persoane 

dragi  lângă mine, care m-au susţinut. 

 Participarea la concurs a fost o aventură frumoasă pentru mine, ceea ce mă determină 

să particip şi la anul, cu speranţa că mă voi descurca mai bine, având lângă mine aceeaşi 

galerie frumoasă. 

Diana Vecsei, cls a-IV-a A 
Coordonator: prof. înv. primar Lenuţa Nela ŞUFANĂ  
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Momentul premierii din cadrul Bibliotecii Judeţene Astra, Sibiu  

 

Galeria care m-a susţinut, formată din colegii de clasă şi d-na prof. Lenuţa Şufană 
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OIERITUL - TRADIŢIE SPECIFICĂ 
MĂRGINIMII SIBIULUI 

 Poienarii, neam harnic de oameni au creat din localitatea Poiana Sibiului, una din cele 
mai mândre aşezări omeneşti din Ardeal. 
 Hotarul localitțtii, situate la poalele munților Cindrel, mic ca suprafaţă, nu a permis 
creşterea numeroaselor turme de oi ce au aparţinut locuitorilor săi. Ei au fost nevoiţi să 
practice fenomenul de transhumanță pentru a asigura hrana oilor pe perioada întregului an. 
Munţii ofereau hrana oilor pe timp de vară, aproape şase luni, iar pentru iernat se deplasau în 
zonele joase de câmpie, unde găseau surse de hrană pentru oi (păşuni, resturi de culturi 
agricole). Această deplasare permanentă, anuală de la munte spre câmpie, a fost numită 
transhumanţă. 

 

 Munţii cu cele mai multe turme de oi erau cei ai Cindrelului, Lotrului, Parângului, 
Sebeşului, Retezatului. 
 În prezent, fenomenul de transhumanţă este în diminuare aproape totală, oile fiind 
hrănite pe pășunile cumpărate sau închiriate pe ani mulți de la primăriile localităților unde îşi 
cresc turmele. 

Prof. istorie FÂNTÂNĂ RADU VASILE 
Principalele rase de oi crescute: 
    ŢURCANE, rezistentă la hrană și climat mai rece; 
    ŢIGAIE, care preferă zonele joase, mai călduroase; 
    STOGOŞĂ, SPANCĂ, din incruciţare de rase; 
               KARAKUL- pentru pielicelele de astrahan (rasă crescută de 
oierii din Bucovina și Moldova). 
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Majoritatea poenarilor cresc rasa ţurcană, mai rezistentă, pentru producţie mai mare de lână şi 
carne. 
La târlă: 

 -proprietarii de oi ce organizează şi conduc turma se ocupă de vânzări şi 
cumpărări de animale şi produse ale acestora, de asigurarea hranei pentru animale, de 
aprovizionarea cu alimente a personalului stânei; 

 -ciobanii, care iau în primire turmele spre păşunare, la muls şi în fătat. 
Îngrijirea oilor: 

 -turmele cuprind mânzări și sterpe, miei şi berbeci. 
În funcţie de numărul de oi există denumirile CLĂŢĂU, CIOPOR, CÂRD, TURMĂ, 

TÂRLĂ. 
Numirea oilor se face după aspectul capului: 
BĂLĂ- complet albă; OACHEŞE- neagră la ochi şi la gură; OACĂRĂ, stropită pe 

nas, BUCĂLAIE, cu capul în întregime neagru, ŞUTĂ - fără coarne, și CORNUŢĂ. 
Fiecare proprietar de turmă are un semn specific pentru toate oile, aplicat la ureche, 

sau ,,buială“ aplicată pe lâna animalului.  
În prezent, fiecare animal are un număr de crotal.  
Produse tradiţionale: 
 BRÂNZA TELEMEA: laptelui strecurat i se dă cheag. Caşul este ridicat pe cârpa de 
caş în crintă, sub greutate. Se taie şi se strânge de mai multe ori, pentru a scurge zerul. 
Bucăţile de caş tăiate drept se pun în ulucul cu saramură şi după 1-2 zile, în putini. 
 URDA-  se obține prin fierberea zerului; 
 BULZ- caş sau brânză de burduf , în mămăligă, copt în jar; 
 BALMOŞ - laptelui  sau zeuluir pus la foc, i se adaugă mălai şi unt. Ulterior, se 
adaugă caş zdrobit, brânză de burduf mărunţită sau caşcaval, la alegere. Se amestecă până 
când balmoşul se desprinde de meştecău şi ceaun. 
 SMÂNTÂNĂ 
 UNT  
 PASTRAMĂ 
 TOCAN (SLOI): din carnea de oaie se scot oasele mari, carnea  se frige în grăsimea 
sa, cu sare. Se poate consuma rece sau cald, cu mămăligă. 
 CAŞ 
 BRÂNZA DE BURDUF- caş frământat cu sare. 
 

Învățător: Ileana Stăncioiu, Școala gimnazială „Ioan Ban-Dascălu“, Poiana Sibiului 
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DANSUL POPULAR, TRADIȚIE ÎN FAMILIE 

        Bună, sunt Tudor Sîmbotin și  fac dansuri populare. Practic această pasiune de aproape 

cinci ani. De mic, eram pasionat de dansurile populare românești, iar acum fac parte din 

ansamblul coregrafic Junii Sibiului. Cei care m-au făcut să mă îndrept spre acest domeniu 

sunt bunicii mei, Doinița și Ioan Sîmbotin, cunoscuți interpreți de muzică populară, așa că 

talentul acesta a devenit o tradiție în familia noastră. 

Profesoara care ne îndrumă pe aceasta cale  este Livia-Maria Tarcea. Este o profesionistă și, 

datorită dumneaei, am ajuns la un nivel avansat. 

Repetiții fac odata pe săptamână, joia. Câteodată  fac și lunea, dar asta se intampla foarte rar. 

Am participat la un concurs pe data de 16 mai 2016 în Sibiu, la Sala Thalia, unde am luat 

locul 2. 

Pe data de 19 iunie 2016, am fost invitați să dansăm la un festival folcloric în Timișoara.  Am 

făcut repetiții de dimineața  până după-amiaza la ora 15.00. Oamenii ne-au aplaudat, ne-au 

felicitat iar cei care erau gazdele festivalului, ne-au oferit și o diplomă de participare. 

 La sfârșitul lunii mai, vom participa la un festival într-un loc mai special, Grecia. Toți suntem 

entuziasmțti și de abia asteptăm să ajungem la destinație și să dansăm. 

Pe viitor, vom participa și la alte festivaluri sau concursuri în Bulgaria sau Ungaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sîmbotin Tudor, cls. a V-a C 
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Mândria portului popular 

   De 7 ani dansez la Ansamblul Folcloric de 

copii și tineret Ghiocelul din Sibiu, sub 

îndrumarea maestrului coregraf  Vasile Stoia. 

   Ansamblul Ghiocelul a fost înființat în anul 

2008, având în primul său an 5 perechi de 

dansatori, elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 18. 

După 2  ani, în anul 2010, când am început să 

frecventez acest ansamblu, eram aproximativ 

15 perechi. 

   Numărul membrilor activi a crescut de-a 

lungul timpului, ajungând în prezent la mai 

mult de 60 de membri, iar din anul 2015, 

maestrul coregraf a pus bazele unei grupe de 

performanță de 16 perechi, grupă din care am 

onoarea să fac parte. 

    An de an, Ansamblul Ghiocelul a participat 

la diverse evenimente artistice locale, naționale 

și internaționale, cel mai important fiind 

Festivalul Internațional de folclor Cântecele 

Munților, festival ce are loc la Sibiu de mai 

bine de 40 de ani. 

 În  fiecare vară, toți membrii ansamblului 

participă la tabăra folclorică din Eforie Sud, 

unde ne antrenăm, ne distrăm și încântăm 

turiștii cu frumoasele suite de dansuri populare 

din diverse zone folclorice pe care la susținem 

la Teatrele de vară din stațiuniile litoralului 

românesc. 

     Îmi place foarte mult ceea ce fac la dansuri, 

colegii mei sunt prietenii meii, sunt o a doua 

familie pentru mine, toți punem suflet în 

dansurile pe care la învățăm și purtăm cu 

mândrie costumul popular românesc. 

. 

                         Țigăeriu Teodora, cls. a V-a C 
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Acțiune umanitară la Azilul de bătrâni   

1 Martie, începutul primăverii. Luna în care pământul renaște după amorțeala iernii, prima zi de 

primăvară, un nou început, ziua în care se dăruiesc femeilor și fetelor mărțișoare, acestea simbolizând 

primăvara            

Cu ocazia acestei zile, elevii clasei a VII-a B au confecționat câteva mărțișoare pentru a le dărui 

doamnelor de la azilul de pe strada Azilului, Nr. 4, Sibiu. Pregătirile au început mai devreme cu câteva 

zile. Într-o ora de dirigenție, copiii au venit cu materialele necesare pentru confecționarea lor. Printre 

șnururile colorate tradițional se găseau și alte materiale: semințe de dovleac, buburuze de lemn, carton 

colorat, macaroane în formă de fundițe, boabe de porumb. Elevii au început prin a-și împărți sarcinile. 

Unii se ocupau cu tăiatul cartonului, alții cu vopsirea macaroanelor în culori vii, în timp ce câțiva dintre 

ei lipeau semințele de dovleac pe carton, astfel formând o floare în mijlocul căreia lipeau o boabă de 

porumb. Tot acest proces a durat două ore. La final, șnururile simbolice au fost atașate și ficare 

mărțișor a fost inscripționat de mână cu: „1 Martie“. În urma muncii depuse de fiecare copil în parte, a 

rezultat câte un mărțișor special, numai bun de dăruit semenilor noștri mai vârstnici.            

Ziua următoare, câțiva elevi ai clasei noastre, împreună cu clasa a IV-a, au pornit sub îndrumarea 

doamnei învățătoare Carmen Anca spre Azilul de bătrâni, pentru a le face o surpriză celor imobilizați 

la pat sau cu diferite probleme. Cei cinci elevi ai clasei a VII-a B au împărțit mărțișoarele, în timp ce 

elevii clasei a IV-a au recitat câteva poezii tematice. În fiecare salon erau în jur de 3-4 bătrânei, unii cu 

probleme destul de grave de sănătate. Totul era foarte curat, iar bătrâneii erau foarte bine îngrijiți. 

Ansamblul Azilului are mai multe clădiri, noi am fost în două dintre acestea. În ficare salon am reușit 

sa înflorim pe fața fiecarui bătrân câte un zămbet. Cu toții aveam o stare de tristețe combinată cu una de 

fericire, deoarece am văzut o mulțime de oameni bolnavi, dar pe care am reușit sa îi bucurăm.           

La finalul zilei, ne-am întors acasă cu fericire în suflet, pentru că am reușit să facem câteva persoane 

mai chinuite de viața fericite cu ocazie zilei de 1 Martie. În urma acestei activități tematice, cu toții am 

realizat cât de frumos și caritabil este să dăruiești unei persoane nevoiașe sau bolnave ceva cu care să le 

să îi faci să se simtă apreciați prin gesturi mărunte, dar calde, din inimă. Acesta a fost mărțișorul nostru.            

Sălăgean Georgiana, cls. a VII-a B            
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UNIVERSUL MAMA 

 
Imagine: Muzeul Mamei din Petroşani, înfiinţat de artistul Ion Barbu în 2012 

Lecţia dedicată zilei de 8 Martie s-a desfăşuta în 

C.D.I. cu clasele a V-a C şi a VII-a B, între orele 

10.00 şi 12.00 şi au fost coordonate de prof. 

Teodora Coman şi prof. documentarist Daniela 

Popa. 

Scopul activității: familiarizarea şi 

sensibilizarea elevilor cu ipostaza culturală a 

mamei din perspectivă transdisciplinară 

 

Obiectivele propuse: 

‐ să își exprime emoțiile și opiniile față de creaţii artistice şi culturale având în centru 

figura mamei; 

‐ să își argumenteze, din perspectivă proprie, opțiunea față de o anumită ipostază sau 

reprezentare a mamei; 

‐ să își demonstreze talentul creativ prin redactarea unei compuneri privind importanța 

mamei, pornind de la un citat. 

Resurse procedurale: strategie didactică de tip transductiv (modelare iconică, demonstrația 

audio-video, brainstorming, conversația euristică, fișa de lucru de monitorizare a propriului 

proces de învățare prin metoda Știu/Vreau să știu/ Am învățat, minieseul). 

Resurse materiale de tip:  

a) clasic: volumul de poezie Vasile Dâncu, Universul Mama, Casa de Editură Max 

Blecher, Bistrița, 2016 

PROIECT  EDUCAȚIONAL  NAŢIONAL 
Activități specifice pentru dezvoltarea 
profesională prin participarea  
la activități de dezvoltare 
profesională/formare continuă! 

Cei șapte ani de acasă!
Diplomă pentru cea mai bună mamă 
Carte în format electronic cu ISBN  
Revistă în format electronic cu ISSN 
,,Din suflet, pentru mama!“ 
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b) multimedia: tabla interactivă, laptop, videoproiector, internet, reproduceri 

picturale, filmul didactic (youtube: Pieta), Muzeul Mamei (pagina de facebook).  

Linkuri accesate: 

 https://www.youtube.com/watch?v=IkS96E7gfFI 

 https://www.facebook.com/Mothers-Museum-325507100912077/ 

Desfășurarea activității: 

Actualizarea noțiunilor ancoră: exemplificarea operelor în care mama apare ca personaj 

(doamna Deleanu, Smaranda, mama lui Nică, căprioara lui Emil Gârleanu). 

 Captarea atenției prin prezentarea materialului-stimul, reprezentat de reproduceri picturale 

după pictori reprezentativi pentru istoria artei: Rembrandt, Leonardo da Vinci, Robert Heller, 

Pablo Picasso, Edward Klimt. Elevii sunt încurajaţi să asocieze fiecare imagine cu 

sentimentul sau impresia pe care le-o inspiră: blândeţe, linişte, sacrificiu, oboseală, delicateţe, 

discreţie, curaj, protecţie etc. 

 Dirijarea învăţării: prezentarea principalelor ipostaze culturale ale mamei de-a lungul 

timpului: zeiţă primordială, Madona sau mama Mântuitorului în tradiţia creştină, mama 

vitregă, mama natură, mama răzbunătoare. Cu elevii de clasa a VII-a s-au discutat aceste 

ipostaze prin referire la lecturile mitologice (Legendele Olimpului): Thetis, Medeea, Reea care 

îşi ascunde copilul (Zeus) de propriul soţ, Cronos. Uneori, mama luptă împotriva acestuia 

pentru a-şi apăra odrasla. 

A urmat turul virtual al Muzeului Mamei din Petroşani, creaţie a artistului Ion Barbu, prin 

intermediul paginii de facebook. Fiecare imagine este completată de explicaţii şi eventualele 

răspunsuri la întrebările elevilor. Lectura unor fragmente poetice dedicate mamei din poeți 

români contemporani a vizat familiarizarea elevilor cu poezia contemporană: 

 spitalul e o biserică cu multe etaje 
preoţi în alb cădelniţînd cu stetoscoapele 
pronaos cu paturi de fier 
ne sfinţim cu perfuzii 
purtăm catetere la gât 
ne rugăm în miros de iod 
carnea pe noi e firavă 
ne ofilim ca frunzele şi bolile ne iau ca 
vîntul 
toate trec 
doar frica a venit să rămînă! 
ne înghesuim la taraba de lîngă lift 
cumpărăm de toate 
cruciuliţe mătănii psaltiri candele 
calendare 
mărunţişuri ale credinţei de salon 

nimeni nu-şi poate lua patul să umble 
dar lipim cu leucoplast iconiţele pe faianţă 
le prindem în capacul prizei 
dormim cu ele sub pernă 
cărţi de  rugăciuni acoperă ceaiurile 
amare 
pastilele de seară aşezate pe hîrtiuţe 
însemnate cu acatiste 
branule sclipesc în învelişul aseptic 
pe copertele negre şi lucioase 
ale Noului Testament 
suferim tăcem 
împreună uneori separat 
Cartea spune că noi vom fi cei mîngîiaţi! 
 
(Marius Chivu, „Vântureasa de plastic“)
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Obţinerea feedback-ului:  

Pornind de la motto-ul Muzeului Mamei, Pentru că Dumnezeu nu putea fi peste tot, a inventat-o 

pe mama, elevii au redactat un eseu de 6-8 rânduri în care să îşi exprime opinia despre 

semnificaţia acestuia.  

 

 

 

 Foto: prof. Dana Popa 
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Un punct de interes special în scenariul activității a fost ipostaza mamei în tradiția creștină, 
reprezentată de Fecioara Maria.  

Proverbul evreiesc „Pentru că Dumnezeu nu putea fi peste tot, El a inventat-o pe mama“ 
reprezintă aura aproape divină a mamei. Aceasta ar face orice pentru copilul ei, doferindu-i 
protecţie şi iubire necondiţionată, învându-l totul despre lumea din jurul lui. Dumnezeu, din 
grija faţă de oameni, a creat o fiinţă care să-i protejeze pe toţi cei asemenea lui. 

Toată lumea are o mamă, iar fiecare dintre acestea este demnă de respect şi iubire, având în 
vedere dificultatea responsabilităţii de părinte.  

Bărbos Sabina, cls. a VII-a A 

Sculptura Pieta de Michelangelo Buonarroti este impresionantă, detaliile arată efortul depus de 
artist în timpul celor doi ani în care a lucrat la ea (1497-1499). Expresiile faciale ale Fecioarei 
Maria și ale lui Isus sunt adevărate opere de artă, fiind sculpate cu o finețe deosebită, iar 
carnația, mai ales cea a Domnului Isus, coborât de pe cruce și ținut în brațele mamei, dovedește 
cunoașterea vastă a corpului uman de către artist. Este uimitor cum Michelangelo nu era 
mulțumit de ceea ce realiza și se știe că și-s distrus multe dintre desene. Ca orice mare artist, 
avea așteptări uriașe de la el. 

Bărbos Sabina, cls.a VII-a B 

Proverbul semnifică faptul că mama are cea mai mare responsabilitate într-o familie, așa cum 
Dumnezeu e responsabil de lumea pe care a creat-o. Dumnezeu și mama au în comun efortul de 
a crea, unul lumea, cealaltă, viața. Așa cum Dumnezeu a sacrificat Fiul pentru binele omenirii, 
tot astfel, mama se sacrifică pentru binele copilului ei. Fără mamă, nimic din ceea ce există nu 
ar fi posibil, cu atât mai puțin familia. 

 Marinca Andreea, cls.a VII-a B 

Universul MAMA 

Ce este, de fapt, mama? 
Departe de a fi doar un univers fizic, mama este un univers de emoţii, sentimente şi gânduri 
concentrate asupra copilului căruia i-a dat viaţă. 
Diverşi artişti reprezintă mama în diferite moduri. Imaginea mamei diferă de la o epocă la alta. 
Un exemplu este sculptura „Pieta“ a lui Michelangelor Buonarroti, expusă la Roma în celebra 
basilică San Pietro. Figura mamei în tradiţia creştină, Fecioara Maria, cu pleoapele închise, 
pare retrasă în spaţiul propriei dureri, ceea ce o înnobilează. 
Nici operele literare nu duc lipsă de mama ca personaj, indiferent că e inspirată din natură 
(„Căprioara“ de Emil Gârleanu) sau din lumea oamenilor: mama permisivă a copiilor din 
schiţele lui Caragiale, mama lui Nică din „Amintiri din copilărie“. 
Un vechi proverb evreies, care apare şi în Muzeul Mamei din Petroşani, se referă la partea ei 
divină, aceea de a da viaţă, aşa cum Dumnezeu a creat lumea. Şi copilul este o lume la fel de 
importantă, din el se naşte viitorul adult. 

Oleksik Vlad Andrei, cls. a VI-a A 
Coordonatori: prof. Teodora COMAN și Daniela POPA 
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Imagine: eseurile realizate de elevi 

     

 

Imagini: picturi abstracte din ciclul Universuri subiective realizate de elevii școlii 

 Coordonator: prof. Camelia ZAUNER 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ ÎN EPOCA POST-ADEVĂRULUI 

           Post-adevăr este cuvântul anului 2016, ales de către Oxford Dictionary din Marea 
Britanie și din SUA, iar această opțiune comună demonstrează cât de relevantă a devenit 
noțiunea, folosită pentru prima dată într-un articol în anul 2010. Conceptul desemnează situația, 
circumstanța bizară în care faptele obiective devin mai puțin importante decât emoția și credința 
personală în construirea opiniei publice. Nu adevărul este principiul informării şi al cunoaşterii, 
ci formele volatile ale pseudocunoaşterii: impresia, emoția sau prejudecata. Studiile ștințifice, 
expertiza specialiștilor, analizele, dovezile puse pe masă de către experți sau datele statistice și-
au pierdut validitatea în dezbaterea publică.  
           Post-adevărul este o formă de manifestare a crizei valorice, mai ales a adevărului însuși. 
Se poate constata o mişcare de contestare a autorităţii sub toate formele ei: instituţională, 
intelectuală, valorică, principială şi ierarhică. Sunt puse sub semnul întrebării chestiuni precum 
eficiența vaccinurilor, încălzirea globală sau chiar sfericitatea Terrei. Tot mai puţini părinţi îşi 
duc copiii la medic în spiritul unui conspiraţionism bacteriologic. Nimic nu mai stă în picioare, 
în ciuda bazelor ştiinţifice, totul este contestat în numele unui adevăr care nu are nevoie de probe 
pentru că îi este suficientă convingerea personală şi vehemenţa tonului cu care este susţinut. 
„Așa cred” este echivalat cu „așa arată dovezile” și devine, pentru tot mai mulți, la fel de legitim. 
Democraţia a impus dreptul la libera exprimare, dar şi monopolul mediocrităţii  pe subiecte sau 
teme mari de interes public. Gândirii profunde, verticale i-a luat locul cea pe orizontală, din link 
în link şi dintr-o fereastră virtuală în alta. Internautul este, fără voia lui, un cangur cognitiv, care 
învaţă în salturi, victimă a gândirii slabe, concept dezvoltat în postmodernism de Gianni Vatimo. 
Spre deosebire de gândirea „tare”, care anticipează şi explorează o realitate aflată înaintea ei, 
gândirea slabă este retrospectivă deoarece „reparcurge parazitar”  tot ceea ce a fost deja gândit. 
Incapabilă să îşi circumscrie un orizont propriu, ea reciclează, recondiţionează, cosmetizează şi, 
nu mai puţin important, simulează.1  
            Anticii făceau deosebirea între doxa, înțelepciune, și simpla părere, care este jumătatea 
drumului dintre știință și neștiință. Pe străzile din Atena existau din loc în loc pietre pe care 
oamenii care erau îngânduraţi sau traversaţi de idei să se poată aşeza şi medita asupra a ceea ce îi 
preocupa. Astăzi, părerea nu are nevoie de asemenea ambianță, se formează din mers și nu se 
îndoiește de ea însăși: Non dubito, ergo sum. Verificarea presupune, de cele mai multe ori, un 
efort pe care puțini sunt dispuși să îl facă. Documentarea și cercetarea sunt înlocuite de intuiția și 
impresia născute din comoditate și lene intelectuală. Oricine poate revendica postura de 
autoritate și, în același timp să i-o nege oricui altcuiva. În acest fel, se echivalează medicul cu 
vindecătorul, analistul cu ghicitoarea, părerologul cu intelectualul. Fiecare se simte îndreptățit, 
odată ce a citit câteva pagini, să pretindă competențe în orice domeniu. Au apărut puzderie de 
pseudoșcoli, institute și cursuri alternative cu pretenția de a oferi, peste noapte, soluții pentru 
toate problemele și formarea de abilități pe care, altfel, nu le-am putea dobândi decât în ani de 
zile. Nutriționiști, terapeuți de tot felul, numerologi ies pe bandă rulantă. Neîncrederea în 
instituții și valori a generat un nou tip de om: omul pseudo- și omul cvasi-. Când Tristan Tzara a 
creat Omul aproximativ, a inventat o identitate pur poetică, or, astăzi, trăim în preajma omului 
tuturor aproximărilor și al judecăților niciodate duse până la capăt din lipsă de argumente viabile. 

                                                            
1 Gianni Vattimo, Gândirea slabă (coord.), Ed. Pontica, Constanţa, 1998, p. 20. 
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Nicicând nu a existat o mai mare repulsie față de ierarhie. Ce impulsuri primeşte copilul într-o 
altfel de lume a relativizării şi relativismelor? 
             Realitatea celor șapte ani de acasă reflectă mult mai problematic raportul dintre părinți și 
copii: valoarea a devenit o mărime negociabilă. Părintele nu mai poate impune lejer setul de 
principii, ci le dezbate/explică propriului copil. Influxurile care vin din mediul social și din 
media sunt cel mai adesea periculoase, hiperbolice, deformate: în unele familii, educația se face 
la televizor prin superdădace, talentul nu se impune prin perseverență și muncă, ci prin delirul 
show-urilor care te fac vedetă peste noapte, de tip Vocea României sau Românii au talent. A 
respinge asemenea influxuri devine un act de erosim, de disidenţă educaţională şi culturală la 
care nu mulți sunt dispuși. De altfel, educaţia în primii şapte ani de viaţă se confruntă cu un 
paradox: cum poate să facă de bunăvoie copilul ceea ce trebuie să facă în condiţiile în care, până 
la cinci ani, el nu are simţul responsabilităţii, al obligativităţii, ci doar pe cel al voinţei?2 
           Mulți profesori se plâng de noua generație, tot mai agitată, mai instabilă. Unui număr tot 
mai mare de copii pare să îi lipsească simțul măsurii şi răbdarea, ei vor totul dintr-o dată, exact 
așa cum pretind și părinții rezultate bune în timp cât mai scurt. Nici părinții nu mai au răbdare și 
par să uite un lucru: că și ei cresc și se schimbă alături de copiii lor, că ea, copilăria, este un 
proces extrem de complex, care presupune multă adaptare și flexibilitate. Între autoritarismul 
obișnuit să pună interdicții și laxismul care permite aproape orice, lipsește tocmai calea de 
mijloc: a înțelegerii, a participării și a comunicării reale, cu sentimentul anumitor limite peste 
care copilul nu are voie să treacă. Nu rare sunt cazurile de disproporție reactivă: unii părinți nu 
reacționează la comportamentul inadecvat al copilului, dar se aprind brusc din cauza unui fleac. 
Se ajunge la situația în care un copil este pedepsit, de fapt,  pentru simpla lui motricitate, 
confundată cu agitația, iar pedeapsa devine o descărcare nervoasă, irațională, urmată de 
sentimentul de culpă care duce, ulterior, la anularea ei la fel de pripită. Asemenea incoerențe 
educative duc la rezultate negative.3 În schimb, copiii au nume tot mai cosmopolite din orgoliul 
părinților de a-i face deosebiți încă din certificatul de naștere, sunt în ton cu moda și disprețuiesc 
tot mai mult normalitatea și simplitatea, ba chiar au ajuns să pretindă cadouri exorbitante de ziua 
lor (dronă sau ultimul tip de telefon mobil. Acești părinți obișnuiesc să conteste și autoritatea 
profesorului, exact așa cum se întâmplă în epoca post-adevăr, în care orice formă de 
establishment valoric și instituțional este minimalizat.  
             Așadar, educația cere un efort mai mare ca oricând. Cei șapte ani de acasă nu mai este 
standardul unei bune și reușite educații, ci rezultatul unei lupte cu nonvalorile, marile provocări 
ale epocii post-adevăr. Adevărata problemă este să nu se revină, din nevoia recuperării „gândirii 
tari”, la o altă formă de dictatură care să limiteze drepturile individuale și libertatea de gândire și 
exprimare.  
 
 
 
 
  

                                                            
2 Monika Kiel-Hinrichsen, De ce nu ascultă copiii. Consiliere pentru părinţi şi educatori. Editura 
Univers exciclopedic junior&triade, Bucureşti, 2014, traducere de Liliana-Emilia Dumitriu, pg. 
33 
3 Dr. Gilles-Marie Valet, Educație fără pedepse. Cum să crești un copil ascultător. Editura 
Niculescu, colecția Larousse, București, 2016, traducere de Ionela Voicu, pg. 49. 
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Bibliografie selectivă: 
  
•  Gianni Vattimo, Gândirea slabă (coord.), Ed. Pontica, Constanţa, 1998 
• Monika Kiel-Hinrichsen, De ce nu ascultă copiii. Consiliere pentru părinţi şi educatori. 
Editura Univers exciclopedic junior&triade, Bucureşti, 2014, traducere de Liliana-Emilia 
Dumitriu 
• Dr. Gilles-Marie Valet, Educație fără pedepse. Cum să crești un copil ascultător. Editura 
Niculescu, colecția Larousse, București, 2016, traducere de Ionela Voicu 
 

 

Imagine: Philippe Parreno, Bubble speech, 1997 

Instalația este semnificativă pentru noul mod de comunicare, reprezentat prin bulele pe 
care le întâlnim în revistele de benzi desenate, numai că aici ele sunt tridimensionale. Faptul că 
nu poartă nici un mesaj arată lipsa de substanță a părerilor emise de oamenii obișnuiți în locul 
specialiștilor. Este și o libertate de exprimare individuală, dar și un dezavantaj al părerii, care 
primează în fața adevărului unic, universal, pulverizat în atomii propriilor sale variante, mai mult 
sau mai puțin apropiate de esența sa.  

Prof. Coman T. 



|LITERATURĂ| 

24 
 

SĂ NE AMINTIM DE EMINESCU  

     ,,În fiecare dintre noi există o fărâmă de Eminescu“ 

 Cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la nașterea lui Eminescu, am prezentat în cadrul Cercului 
de lectura al școlii, denumit ,,Cartea, prietena mea“, condus de doamna profesoară  Ciortea Ana,  
câteva curiozități despre Mihai Eminescu. 
Teodor Stefaneli, fost coleg și prieten cu poetul, relatează  
că glasul lui Eminescu avea un ton deosebit ,,un ton dulce, 
molatec, ce ți se lipea de inimă“. Cântecele sale preferate 
erau: ,,Eu sunt Barbu Lăutaru“ , ,,Dragi boieri din lumea 
nouă“ , ,,Eu mă duc, mă prăpădesc“ , ,,Frunză verde de 
piper“. 
Eminescu avea câteva expresii favorite, cum dezvăluia 
prietenul sau Teodor Stefaneli. Una dintre acestea este 
expresia pur și simplu, pe care o folosea întotdeauna când 
dorea să dea cuiva o explicație sau o lămurire. Folosea 
această expresie și ca răspuns la o întrebare concretă când 
venea cu răspunsul: Este pur și simplu așa și așa… și 
urmau apoi explicațiile.  
Atunci când își saluta colegii, folosea expresia Trăiască 
nația!. Când era astfel salutat, răspundea Sus cu dînsa!. 
Această formulă de salut a fost folosită apoi de toți 
stundeții români din Viena.  
,,Ești o secătură“ este o altă expresie pe care o folosea când îl supăra cineva la vreo discuție, iar  
dacă discuția era foarte violentă și adversarul, lipsit de logică și gălăgios, poetul îi spunea Ești o vită 
încălțată!, sau: Nu fi vită încalțată!, însă aceste expresii le folosea extrem de rar, deoarece Eminescu 
era foarte cuviincios și prefera să curme discuția și să-i întoarcă spatele adversarului. Această 
expresie a părut ,,atât de hazlie și, totodată, de drastică și nimerită“, colegilor români studenți în 
Viena, încât a prins repede rădăcini și a rămas apoi în uz, nu în sens înjurios, ci ca expresie 
umoristică, strecurându-se chiar în cântecele studențești, de exemplu: 

Să știți băieți că niciodată 
Noi nu primim pe omul trist; 

Așa o vită încălțată 
Ne pare-a fi un antihrist! 

Multe dureri, puține plăceri – aceasta era vorba lui Eminescu. 
Nenorocirea cea mare a vieții, zicea el, e să fi mărginit, să nu vezi cu ochii tăi, să știi puține, să 
înțelegi rău, să judeci strâmb. 
 A scris poezii până-n clipa morții. Înainte de moartea lui Eminescu (1889), cei ce l-au vizitat își 
amintesc de maldărul de hârtii scrise de el în spital și aruncate la coș, ori măturate de femeia de 
serviciu. În noaptea când poetul a murit i s-au găsit în buzunarul halatului, dovadă că era întreg la 
minte și lucra, două poezii – „Viața” și „Stele la cer”. 
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Există un singur film despre viata lui Mihai Eminescu, Luceafarul, regizat de Emil Loteanu, si 
aparut in anul 1987 . 
Bibliografie:  

1. Tomozei, Gheorghe -  Miradoniz ,copilăria și adolescența lui Eminescu, Iași : Ion Creangă, 
1977 

2. Ștefaneli, Teodor V. - Amintiri despre Eminescu. Iași: Junimea,1983 

                                                                           Cîrstea Ciprian, clasa a VII-a A  

 Cu ocazia zilei de naștere a marelui nostru 
poet, am prezentat în cadrul Cercului de 
lectură al școlii ,,Cartea, prietena mea“ câteva 
curiozități mai mult sau mai puțin picante 
despre Mihai Eminescu, pentru a-i mai polei 
imaginea de ,,mare poet național” 
 
1. În copilăria sa, Mihai Eminescu adora să își 
sperie tatăl într-un mod cel puțin bizar. Băiatul 
se ducea în codru să prindă șerpi și îi punea de 
vii în jurul gospodăriei. Apoi își chema tatăl 
să îi arate ce păsări a prins, iar când tatăl său 
dădea ochii cu înfricoșătoarele reptile, acesta 
râdea de mama focului, ascuns într-un colț al 
ogrăzii. 
 
2. Muza poeziei ,,Pe lângă plopii fără soț“ 
scrisă de Eminescu a fost Cleopatra Leca 
Poenaru, fiica pictorului Constantin Leca și 
verișoara lui Caragiale, de care Eminescu era 
îndrăgostit. Domnișoara locuia pe o stradă 
mărginită de plopi, pe care Eminescu i-a 
numărat și a observat că îi dă un număr fără 
soț. 
 
3. Mihai Eminescu a fost ales membru al 
Academiei Române, post-mortem, în 20 
octombrie 1948. 
 
4. ,,Kamadeva“ este ultima poezie tipărită în 
timpul vieții, fiind publicată în revista ieșeană 
,,Convorbiri literare“ pe 1 iulie 1887. 
 

5. Ultimul articol semnat de Eminescu în 
ziarul ,,Timpul“ este pe 28 iunie 1883, dar a 
fost datat pe 29 iunie 1883. 
 
6. 9495 Eminescu este un asteroid descoperit 
în1971 la Observatorul Palomar, California. În 
anul 2000, an în care a fost declarat ,,Anul 
Eminescu“, președinta Comitetului Național 
Român de Astronomie a anunțat că Uniunea 
Astronomică Internațională (IAU) i-a atribuit 
asteroidului 9495 numele lui Mihai Eminescu. 
 
7. Prima ediție a Congresului Național al 
eminescologilor a avut loc în septembrie 
2012, la Chișinău. 
 

       Sursa:9am.ro 
                  

Cătăuță Daniel,clasa a VII – a A 
                  

                  

Manuscris eminescian  

Sursa:  http://libersaspun.3netmedia.ro/tag/simpozion-eminescu-icr-new-york/ 
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CONCURS JUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR 
„ŞCOALA MEA ARE TALENT” 

 

Domy Music Star·Thursday, January 19, 2017 

CONCURS JUDETEAN INTERDISCIPLINAR ȘCOALA MEA ARE TALENT este un 

eveniment organizat de Palatul Copiilor din Sibiu în colaborare cu Asociația Domy Music Star – 

Sibiu și în parteneriat cu Biblioteca Astra Sibiu. 

Obiectivul concursului:  

Concursul judetean „Școala mea are talent“ este un eveniment organizat de Palatul Copiilor 

Sibiu în colaborarea cu Asociatia Domy Music Star Sibiu. Concursul se va desfasura în data de 

25 martie 2017. 

Concursul are ca scop descoperirea elevilor talentați în din școlile gimnaziale și liceele din 

județul Sibiu. 

Domeniile artistice vizate sunt: muzică ușoară, populară, instrumentală (chitară, pian, nai, etc), 

dans modern, dans popular, balet, gimnastică, desen, pictură, robotică, navomodele, aeromodele, 

teatru, meșteșuguri artistice tradiționale etc. 

Pe lângă scopul principal, organizatorii au în vedere şi: 

- integrarea copiilor cu dizabilități și a copiilor din centre de plasament în societate, precum și 

implicarea lor în proiecte educaționale; 

- promovarea cadrelor didactice din unităţile şcolare participante şi a unităţii şcolare; 

- promovarea copiilor şi a activităţilor desfăşurate de aceştia;  

- promovarea copiilor talentaţi; 

- promovarea imaginii şcolii; 

- premierea cadrelor didactice şi a copiilor participanţi în concurs. 

Conditii de participare: 

La concurs pot participa toate școlile gimnaziale și liceele din județ, cu maxim 3 momente adică 

maxim 10 minute pentru fiecare unitate. Fiecare moment poate fi susținut de maxim 2 elevi (în 

cazuri excepționale, momentul poate fi susținut de mai mulți elevi). Suplimentar, se pot înscrie 

câte un elev talentat cu dizabilități sau din Centrul de plasament (asistență maternală). Notele 

primite de acesta nu vor conta la palmaresul școlii. 
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Școala poate trimite și doar un singur elev, dar atunci doar elevul va fi notat și recompensat cu 

premiu. 

Fiecare școală (liceu) va desemna un cadru didactic, care va descoperi elevii cei mai talentați din 

instituție, va face înscrierea și va ține legătura cu organizatorii.  

Pot participa elevi talentați la muzică, desen, pictură, dans modern, dans popular, balet, 

gimnastică, robotică, navomodele, aeromodele, teatru, meșteșuguri artistice tradiționale etc. Se 

pot face și alte propuneri. Dacă talentul vreunui elev nu se regăsește în descriere, se va lua 

legătura cu d-l Vecsei Daniel la nr. de tel. 0787528752. 

Coordonatorul școlii va face o fotografie elevilor înscriși în concurs, de preferință în fața școlii, 

și va scrie o motivație de maxim 20 de rânduri pentru ca școala să poată fi votată. 

Fotografia și motivația vor fi încărcate de către organizatori în 16 martie pe pagina 

www.facebook.com/domy.music.star 

Școala care va strânge cele mai multe like-uri până în 24 

martie, ora 22.00, va primi premiul de popularitate. În 

acest concurs vor intra doar școlile și liceele care au 

înscrise în concurs 3 momente. 

Așadar, fotografia cu participanții școlii noastre și 

motivația participării, redactată de prof. consilier 

educativ Alexandra Manuela SAVU: 

 

La întrebarea „Ce talent ai?“, au avut un răspuns toţi 

elevii din şcoala noastră. Fiecare a descoperit în el 

ceva care-l face fericit, care-i dă încredere şi puterea de 

a merge înainte. Nu toţi au dorit să se afle în faţa unui 

public, să vorbească despre sentimentele pe care le-au 

sădit în desenele, machetele sau obiectele pe care le-au 

confecţionat, în exerciţiile de gimnastică sau cele de 

antrenament constant. Acestea vorbesc singure despre sufletul din „umbra“ lor. Nu au nevoie de 

cuvinte.  

Cel mai uşor ne vorbesc despre ei copiii care cântă. Muzica lor ne aduce în mintea, în sufletul şi 

în inima noastră tot ceea ce nu poate aduce cuvântul singur. Ne înalţă şi ne poartă în cele mai 

frumoase amintiri. Putem visa nestingheriţi, ne putem bucura oricât, ne găsim liniştea sau chiar 

ne regăsim. 

Ceea ce contează pentru fiecare copil este persoana care-l descoperă, care-l încurajează, care-l 

face să-şi trăiască bucuria alături de ceilalţi. Părinţii, în primul rând, apoi profesorii şi şcoala, 
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CANTO, 
PASIUNEA MEA 

Aceasta pasiune o 
moștenesc de la bunicul 
meu. Când eram mai mic, 
mergeam foarte des la 
bunici la țară și el asculta 
muzică popularăcla 
televizor. Fiind mic, 
stăteam cu el în pat și, 
involuntar, ascultam 
cântecele. 
Din clasa a II-a, totul s-a 
schimbat.  A venit la noi în 
clasa un domn, care ne-a 
prezentat Palatul Copiilor 
și activitățile pregătite și 
desfășurate pentru elevii cu 
diverse aptitudini. În 
momentul acela, am fost 
foarte entuziasmat și am 
decis să mă înscriu la 
secția canto. În decursul 
celor 6 ani de exersare, am 
participat la foarte multe 
concursuri și festivaluri, la 
care am fost premiat cu 
diplome și medalii. Între 
timp, au aflat de asta și 
colegii mei și respectiv 
doamna învățătoare iar din 
clasa a IV-a, la fiecare 
serbare organizată de 
școala noastră, cântam o 
colindă fie singur, fie 
acompaniat de restul clasei 
sau de domnul profesor de 
muzică. 
Odată cu concursul 
„Școala mea are talent“, 
am să interpretez  melodia 
„Te rog“ lansată de 
formația Carla’s Dreams și 
sper să fiu la înălțimea 
propriilor așteptări, dar și 
ale juriului. 

     
Rares Armenean, 

cls. a VII-a B 

devin cei mai buni prieteni. 

Nimic nu este însă desăvârşit dacă nu e împărtăşit cu 

ceilalţi. Nu trăim singuri, suntem mereu în căutarea unei 

priviri prietenoase, a unui gest cald, a zâmbetului. 

Talentul copiilor din Şcoala gimnazială nr. 18 Sibiu nu 

face altceva decât să ne amintească de frumuseţea lumii 

de lângă noi, de daruri pe care trebuie să le împărţim cu 

alţii. 

Participând la concursul „Şcoala mea are talent” cu 

aceşti elevi minunaţi, Rareş Armenean, Nicoleta Florea, 

Francesca Cioroianu, Eliza Corlaci, Alexia Corlaci (vezi 

foto), ne bucurăm să transmitem dorinţa copiilor de a 

împărtăşi frumuseţea vieţii, a copilăriei, tuturor celor 

care o iubesc. Ei sunt glasul şi mâinile sutelor de colege 

şi colegi din Şcoala gimnazială nr. 18 Sibiu care iubesc 

frumosul şi prietenia.  

Salutăm ideea acestui concurs şi dorim succes tuturor 

copiilor! 

 

imagine: Jurga Sculpteur, Music of my dreams 
https://www.facebook.com/jurgasculpteur/ 

                      prof. consilier educativ Alexandra SAVU 
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LANSARE DE CARTE 

O lansare de carte este un prilej rar 

de a vedea scriitorul în carne și oase 

și de a-l cunoaște mai bine. Nu știam 

acest lucru până nu am participat 

recent la un astfel de eveniment, mai 

ales că era vorba de o întâlnire cu o 

autoare contemporană. Totul s-a petrecut într-o vineri, pe data de 17 martie, de la ora 18.00, la librăria 

Habitus din Piața Mică. 

Mai mulți elevi ai școlii din clasele a VIII-a A și a VII-a B am decis să descoperim cine este Lavinia 

Braniște, cea care urma să își lanseze cartea „Interior Zero“. Ne-am așezat pe scaunele aranjate de 

librari special pentru public și am așteptat. Autoarea a apărut și s-a așezat la o masă în fața noastră, 

alături de cei doi moderatori: Radu Vancu și Ștefan Baghiu. Cel care a început prezentarea cărții a fost 

Radu Vancu, o fire foarte deschisă, cu o expunere flexibilă, potrivită pentru nivelul nostru de 

înțelegere. El a creat o atmosferă destinsă, povestindu-ne ca unor prieteni despre ce este vorba în carte. 

Fiind un eveniment important în viața autoarei, din sală nu au lipsit jurnaliștii, care au spart gheața prin 

adresarea primei întrebări: „În ce măsură Lavinia se regăsește în Cristina, personajul principal?“ Din 

răspunsul sincer și elaborat al autoarei, am aflat că rândurile scrise sunt și trăite, și gândite. A doua 

întrebare a venit din partea Denisei Sîrbu din cls. a VIII-a: „Ideile cărții au venit peparcurs, în timp ce 

scriați cartea, sau ați început să scrieți după un plan prestabilit?“ Lavinia a mărturisit că a avut, într-

adevăr, toate ideile în minte, inclusiv personajele principale și secundare. Alte întrebări au curs una 

după alta. Alexia Frunzescu din VII-B a avut curiozitatea de a afla dacă, în cazul unei reangajări, 

Lavinia ar mai avea timp să scrie o nouă carte în proză. I s-a răspuns că i-ar fi foarte greu să se împartă 

între ocupația de a scrie și serviciu.  

La finalul evenimentului, sala a răsunat de aplauze pentru modul în care autoarea și moderatorii, mai 

ales Radu Vancu, au reușit să ne atragă spre cartea lansată. Cei impresionați și curioși de povestea 

ascunsă între coperțiel cărții au decis să o cumpere. Lavinia Braniște s-a arătat uimită de numărul mare 

de elevi care au ales să îți petreacă o seară de vineri într-o librărie. Drept mulțumire, aceasta a oferit 

autografe celor care i-au cumpărat volumul. 

 

Sârbu Denisa, Simtion Andrada,Iliescu Denisa şi Daju Diana, cls. a VIII-a A 
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Foto credit: Librăria Habitus 
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Întâlnire cu o scriitoare 
contemporană 

  Recent am participat la o lansare de carte la Libraria 
Habitus din Piața Mică. Acest eveniment, în care Ștefan 
Baghiu și Radu Vancu au prezentat cartea „Interior zero“ de 
Lavinia Braniște, a fost o ieșire plăcută din rutina zilnică a 
fiecărui participant. Scriitoarea însăși a fost foarte 
emoționată de numărul mare de oameni, mai ales elevi de 
clasa a VII-a şi a VIII-a de la şcoala noastră, care s-au 
prezentat la lansarea primului său roman.  
 Scriitoarea, în vârstă de 34 de ani, născută la Brăila, a 
studiat limbi străine la Cluj Napoca și București. În prezent, 
locuiește în București, unde lucrează ca traducătoare. 
Conform propriilor sale afirmaţii, de când era elevă își dorea 
să scrie o carte, dar nu a fost încurajată de nicio figură cu 
autoritate în viața ei.  
  Cartea se remarcă prin onestitatea sa și prin abilitatea de a emoționa cititorii, având un 
personaj cu experiențe de viață comune pentru majoritatea persoanelor de vârsta ei. Aceasta 
prezintă viața solicitantă a unei domnișoare în vârstă de 30 de ani, numită Cristina, care lucrează la 
o firmă de construcții, unde ocupă poziția de asistentă a șefei; femeia o stresează și o învinuiește 
pentru orice necaz în firmă. Acesteia îi place să profite de faptul că este „femeie într-o lume de 
bărbați“ și se consideră superioară tuturor celor din firmă. Deși Cristina este o persoană foarte 
importantă pentru funcționarea firmei, este tratată rău de către șefa sa, care mereu crede că i se 
ascunde ceva sau că ea, Cristina, o minte, neavând deloc încredere în ea. Din această cauză, Cristina 
se simte claustrofobică în biroul șefei și abia așteaptă să părăsească încăperea care îi face inima să 
accelereze de frică.  
  Mama ei duce o viață foarte bună în Spania, de unde deseori îi trimite protagonistei bani la 
nevoie. Mama are dificultăți în modul în care își exprimă dragostea, adesea fiind sufocantă și 
copleșitoare pentru Cristina, dar în același timp nemulțumitoare, din moment ce fiica și-ar dori 
sfaturi și lecții de viată de la mama care nu le poate oferi în lipsă.  
  De asemenea, și relațiile amoroase ale Cristinei au parte de dificultăți și o fac să își piardă 
încrederea în sine. Așteptările sale nu sunt îndeplinite de către bărbații din viața sa. Mihai, cel cu 
care are o relație la distanță, se întâlnește foarte rar cu ea, când nu au mult timp să discute despre 
întâmplările petrecute în perioada în care au stat despărțiți,  și încearcă să compenseze timpul în 
care erau separați. Celălalt partener al ei, cu care ea avea speranțe pentru un viitor frumos, o 
dezamăgește, spunându-i că el are deja altă relație mai serioasă. După separarea acestora, Cristina ia 
decizii impulsive pentru a se schimba şi pentru a demonstra că nu este fata naivă care pare în 
exterior.  
  Participanții au avut ocazia să adreseze anumite întrebări Laviniei Braniște. Aceasta s-a 
deschis și a răspuns acestora cu o mare sinceritate, asemenea stilului în care a fost scrisă cartea sa. 
Una dintre întrebările puse de curioși a fost în privința rândurilor scrise a fost dacă acestea au fost 
imaginate sau trăite cu adevărat de autoare. În răspunsul său, aceasta a recunoscut că experiențele 
prin care trece personajul principal al cărții sunt foarte aproape de realitatea trăită de ea, dar a 
adăugat anumite întâmplări şi din propria imaginație. Cititorii interesați au mai dorit să afle dacă 
scriitoarea mai urmează să își găsească altă slujbă. Ea a răspuns că nu ar putea să acorde la fel de 
mult timp scrisului în cazul în care ar avea și un loc de muncă. 
  După părerea noastră, Lavinia Braniște este un model de urmat, din moment ce și-a urmărit 
visele, indiferent de scepticismul celor din jurul ei, și, uneori, chiar al ei însăși. 

„Uneori, trebuie să îţi 
dai demisia ca să poţi 
scrie liniştit o carte 

întreagă, scrisul cere 
implicare maximă.“ 

 

Lavinia Branişte 
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Bărbos Sabina, Georgescu Alexandra, Luprea Evelyn, Tăvală Cosmina, cls. a VII-a B                   

         În data de 17. 03. 2017 am avut o experiență plăcută când ne-am întâlnit cu scriitoare Lavinia 
Braniște la librăria Habitus pentru lansarea primului ei roman, pe care l-a numit „Interior zero“. 
Cartea se numește astfel pentru că ea se întâlnește cu un băiat, se îndrăgostește de el, dar ea nu 
poate să-i spună. Așa că, pe interior, simțea goală. 
         Inițial, cartea a fost o grupare de mai multe povestiri, dar când a observat cât a scris, s-a gândit 
să lege povestirile și să facă un roman. Pentru lansarea romanului, prozatoarea a avut mari emoții, 
deoarece este o fire mai timidă, la fel cum s-a descris în carte. La lansare, Lavinia a fost ajutată de 
încă două personae, Radu Vancu și Ştefan Baghiu. Ea lucra la o firmă de traducere, dar în acelaşi 
timp încerca să scrie și romanul. Mai târziu, si-a dat demisia pentru a-și putea termina volumul.  
         I-a luat șase luni după demisie ca să-și termine cartea și să-și dea seama că meseria de scriitor 
este relaxantă, dar nu chiar așa profitabilă. Doi ani i-a luat Laviniei Braniște ca să își finalizeze 
lucrarea în întregime. La sfârșit nu s-au prea spus întrebari, prezentarea făcută de cele trei persoane 
fiind foarte clară.  

Prin prezentarea romanului, autoarea m-a convins să cumpăr romanul. „Escapada“ este o 
altă carte de-a ei care, din puținele vorbe spuse de ea, m-a impresionat. 

Eu şi Alex, colegul meu, credem că ar trebui să mergem la o lansare de carte de fiecare dată 
când avem ocazia, pentru că nu se întâmplă zi de zi să întâlnești o scriitoare contemporană. Dacă s-
ar putea, ne-am dori să facem o oră de lectură pe săptămână și, din când în când, să strângem 
fonduri ca să aducem un scriitor în școală. 

                                                             Barac Mihai şi Birbic Alexandru, clasa a VII-a B 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine: Mihai, Lavinia Branişte şi colega lui, Miruna 
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NE PUTEM MODELA SINGURI CORPUL! 

Nu, nu este vorba de ceea ce facem la sala de fitness ca să arătăm mai bine, mai ales că, la vârsta 

copiilor, nici nu se pune problema, deşi sportul este foarte important pentru sănătatea lor fizică şi 

mentală.   

În calitate de profesor de biologie, mi-am propus realizarea unei altfel de lecţii, la care elevii să 

participe cu plăcere. Scopul urmărit a fost aprofundarea cunoştinţelor despre structura plantei şi a 

corpului uman prin modelarea în plastilină. Proiectul a vizat transpunerea corectă şi practică a 

cunoştinţelor asimilate, dar şi antrenarea capacităţilor de reconstituire volumetrică a acestora. 

Planşele realizate au fost următoarele: Componentele florii şi ale frunzei, Organe şi sisteme 

aparţinând corpului uman precum: Sistemul respirator, Sistemul circulator, Sistemul digestiv, 

Sistemul excretor, Organele interne. Reconstituind structuri corporale, elevii au înţeles mai bine 

conceptul de sistem: o interacţiune între elemente  care compun un ansamblu şi îl fac să 

funcţioneze. Când unul dintre elemente are de suferit din cauza unei afecţiuni, toate celelalte au 

de suferit. Astfel, elevii s-au putut convinge ce maşinărie complexă menţine viaţa în fiecare 

dintre noi. 

Un astfel de proiect creează oportunitatea muncii în echipă, a documentării suplimentare, a 

demonstrării inteligenţelor multiple (vizuală, tactilă, spaţială, kinetică, interpersonală, 

intrapersonală, logico-matematică), a interesului faţă de viaţă în toate aspectele ei, dar, mai ales, 

stimulează dorinţa de autocunoaştere.  

Elevii au manifestat interes şi seriozitate pe parcursul delulării proiectului, au folosit culorile 

specifice pentru diferite structuri organice şi au realizat observaţii comparative. Munca pe grupe, 

autoevaluarea şi interevaluarea au contribuit la înţelegerea eficientă a unităţii structură-funcţie, 

atât de importantă în studiul  biologiei.  
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În imaginea de sus, câţiva dintre elevii clasei a VI-a A își arată cu mândrie planșele. De la stânga 

la dreapta: Olariu Elena Monica (maestra de ceremonii care anunţă sistemele modelate de 

colegi), Oleksik Vlad Andrei, Costea Alexia şi Gabor Ana Felicia.  

Planşele cu structura florii au fost realizate de elevii clasei a V-a C iar cele cu Sistemul excretor 

și Organele interne, de către cei din clasa a VII-a A. 

Elevii au mai înţeles cât de adevărat este vechiul proverb latinesc Mens sana in corpore sano. 

Fără o sănătate mentală şi corporală, care depind una de alta, nu ne simţim fericiţi.  

Prof. Mihaela MIHAI   
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Vineri, 24 Martie 2017  
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În cinstea apei: 
elevii Școlii 
gimnaziale nr. 18 
au realizat o 
pictură gigantică 

Elevii Școlii Nr. 18 din Sibiu au 
realizat în  două ore cea mai ”lungă 
pictură” realizată la Sibiu și 
dedicată uneia dintre celei mai 
importante resurse a Pământului, 
și anume apa. 

Lucrarea formată din foi de hârtie de dimensiunea A3 (formatul unui ziar tabloid) a avut o 
lungime de 120 de metri și a fost 
realizată de a 150 de elevi ai Școlii 
gimnaziale nr. 18 din Sibiu. Timp 
de două ore, în dimineața zilei de 
marți, cei mici au așternut pe hârtie, 
cu ajutorul culorilor, viziunea pe 
care o au față de importanța apei în 
viața de zi cu zi. 
De la picturi cu vulcani și până la 
corăbii, cei mici și-au arătat 
creativitatea și au pus umărul la 
realizarea celei mai mari picturi 
dedicate apei realizată la Sibiu în 
ultimii ani. 
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Reprezentanții Apă Canal SA Sibiu, organizatorii evenimentului,  s-au arătat încântați de 
picturile elevilor. ”Am organizat acest eveniment pentru a aduce în atenția copiilor, pe cât de 
mult posibil, faptul că apa este cel mai important lucru din lume și că nu trebuie să ne batem 
joc de ea. Îmi place foarte mult faptul că cei mici sunt sinceri. Am văzut că unul dintre ei a 
pictat mașina părinților lui în timp ce o spălau în râu”, spune Thomas Roth, șeful Biroului de 
marketing și relații publice al Apă Canal Sibiu. 

Toți cei care au participat la realizarea picturii au primit medalii și diplome cu titlul de 
”Prieten al apei”, iar cei mai talentați dintre ei au fost premiați cu un puzzle tematic ”Drumul 
Apei”. 

 

O parte a picturii realizată de elevi din aceasta va fi expusă la sediul central al SC Apă Canal 
SA, iar cealaltă parte va fi expusă pe holurile Școlii Gimnaziale Nr. 18 din Sibiu. 

Elevii de gimnaziu au pictat sub atenta supraveghere a profesoarei de desen Camelia Zauner, 
care a fost și inițiatoarea acestui proiect. ”Este important să le aducem în vedere copiilor 
faptul că apa este un element indispensabil pentru oameni și fără de care nu am putea trăi”, 
spune profesoara de desen. 
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Vizualizari: 289  
De: David Păun  
Vezi mai multe articole  
Tag-uri:Apă Canal, Apă Canal Sibiu, Camelia Zauner, Drumul Apei, elevi, Elevii Școlii Nr, medalii, pictura, 
premii, Reprezentanții Apă Canal, Școlii Generale, Şcolii Gimnaziale Nr, Thomas Roth, Ziua Apei 
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 Pictură gigant dedicată apei, realizată simultan de peste 150 de copii la Școala 18 din 
Sibiu 

Pictură	gigant	dedicată	apei,	realizată	simultan	de	
peste	150	de	copii	de	la	Școala	18	din	Sibiu	

OrasSibiul meuUltima oră 

By Ora de Sibiu On Mar 20, 2017 0  

 

 58shares 
 Share on Facebook 
 Share on Twitter 

Moment inedit marți, 21 martie la Școala Generală Numărul 18 din Sibiu. Peste 150 de 
copii participă la realizarea unei picturi – gigant dedicată celei mai importante resurse 
de pe Terra: apa. 
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Lucrarea va depăși 100 de metri și va fi realizată de aproximativ 150 de elevi ai Școlii 

Gimnaziale nr. 18 din Sibiu. Timp de 2 ore, cei mici vor așterne pe hârtie, cu ajutorul 

culorilor, viziunea pe care o au față de importanța apei în viața de zi cu zi. Toți participanții 

vor primii medalii și diplome de „Prieten al apei“ iar cei mai talentați se vor bucura de câte un 

joc educațional, „Drumul apei“. Acțiunea prefațează Ziua Mondială a Apei, sărbătorită pe 22 

martie,  și se înscrie în Proiectul educațional „Prietenii apei“, derulat de S.C. „Apă Canal“ 

S.A. Sibiu și „Wilo România“. Lucrarea va fi realizată în intervalul 10.00 – 12.00 în Sala de 

sport a Școlii gimnaziale nr. 18. 

     

Logo: Dan Perjovschi 

 

Sursa: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155321419256789&set=a.1015094170013678

9.485638.583411788&type=3&theater 
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CE AŞ FACE DACĂ AŞ FI PROFESOR PENTRU O ZI 

Cu toţii ştim că între şcoală şi realitate există, încă, o prăpastie destul de mare, pe care o simt mai 

ales elevii. Manualele neactualizate, accentul pus pe volumul mare de cunoştinţe, fără 

aplicabilitate directă în viaţa reală, programele încărcate, orarul în sine sunt factori de 

nemulţumire şi de stres. În Norvegia, profesorii, indiferent de disciplina pe care o predau, se 

asigură, înainte de toate, că elevii sunt fericiţi. În şcoala românească, mulţi copii, ca şi dascălii 

lor, sunt severi, trişti sau dezinteresaţi. Tocmai din aceste motive le-am propus elevilor clasei a 

VII-a B un exerciţiu – şi un experiment, în acelaşi timp – de sinceritate printr-un joc de rol. 

 Dintre ideile propuse în vederea schimbării modului în care se predau, de obicei, orele, am 

reţinut următoarele: 

 să se scrie mai puţin în caiete 

(Szabolcs Băilă, Rareş Armenean); 

 să se includă mai multe materiale 

audio-video sau multimedia în timpul 

orelor pentru o învăţare mai eficientă 

(majoritatea elevilor); 

 printre materiile preferate ale elevilor, au fost menţionate biologia,  matematica, desenul şi 

limba română; 

 forme de învăţare mai atractivă în cadrul orelor de limbi străine şi un mai mare accent pus pe 

comunicare, lectură de texte diferite şi traduceri (Sabina Bărbos); 

 un mai mare accent pus pe stimularea creativităţii elevilor şi alocarea unei ore săptămânale 

doar pentru lectură prin activităţi precum: citirea compunerilor, discuţii, dezbateri, 

problematizări sau lectura unui fragment dintr-o carte ce urmează a fi recomandată şi la clasă 

(Mihai Opriş); 

 nevoia creării unei atmosfere relaxante, dinamice, în care să primeze principiul cooperării, nu 

al competitivităţii (Georgiana Sălăgean); elevii trebuie să fie bucuroşi că merg la şcoală, nu „ca 

la închisoare” (Mihai Opriş); 

 temele pentru acasă nu au nicio relevanţă (majoritatea elevilor); 

 schimbarea orarului prin reducerea numărului de ore (Szabolcs Băilă); 
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 materiile opţionale să fie incluse în orar ţinând cont de preferinţele şi interesele reale ale 

elevilor (majoritatea elevilor); 

 acordarea unei mai mari atenţii elevilor neintegraţi/ cu probleme (Georgiana Sălăgean); 

 creşterea gradului de aplicabilitate a cunoştinţelor la viaţa reală (majoritatea elevilor); 

 profesorii să fie mai maleabili, mai veseli, mai dinamici în actul de predare (majoritatea 

elevilor). 

Iată ce spune un specialist în educaţie despre câteva 

dintre aspectele care privesc copilul format în şcoală: 

De la 6 la 12 ani, copiii au nevoie să integreze eşecul în 

forma lui constructivă. Aşa se formează imaginea propriei 

minți capabile să crească la decizie personală, prin 

strategii de resetare, reambiționare, reorganizare. 

E vârsta la care se stabilizează simțul moral. 

Vârsta la care putem face predicții clare despre direcția 

în care ei simt chemare. Tot acum se formează gusturile 

culturale şi abilitatea de a respinge kitchul. E vârsta la 

care poți tăia definitiv curiozitatea, poți amuți nevoia 

de cunoaştere, dacă îi bagi pe gât altceva decât ce îl 

creşte cu adevărat. Dacă îl pui acum doar să execute 

algoritmi şi să memoreze teorii, de dragul modelului 

tradițional, rişti să nu mai hrăneşti tot ce ar produce cu 

adevărat, pe viitor, specializarea exclusivistă şi 

academic înaltă: copiii au încă nevoie de poveste, de 

fantezie, de joc de rol, de construcție cu mâinile, de 

investigare practică a lumii vii. 

 

 

Georgiana Sălăgean, Sabina Bărbos, Szabolcs Băilă, Rareş Armenean, Mihai Opriş, Mihai 

Barac, Alexia Vulcu, Ioana Stănuţ, Daniela Cheşeg, Alexandra Georgescu, cls. a VII-a B 

Un copil care s-a jucat la timp, 
a visat la timp, s-a cățărat în 
copaci la timp, a construit la 
timp, a exerimentat la timp şi nu 
a fost forțat să înghită 
informație sau să îşi formeze 
deprinderi anacronic - are, 
probabil, o mie de şanse în plus 
să crească academic la 
standarde înalte. De ce? Pentru 
că nu a fost condiționat să se 
scindeze de sine însuşi, de ce îi 
spun inima şi mintea că merită 
făcut. Orice copil silit într-o 
direcție, o ia pe acolo eventual, 
ca să îşi asculte părinții. Asta 
nu înseamnă că toată 
identitatea lui s-a înscris pe o 
traiectorie unică. E aproape 
sigur că părți fracturate din eul 
fiecăruia plutesc în abandon, în 
spate, unde fiecare dintre noi a 
învățat la un moment dat să nu 
se mai uite. 

 

Oana MORARU, specialist în 
ştiinţele educaţiei 
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SĂ LUCRĂM, SĂ NE JUCĂM ŞI SĂ ÎNVĂŢĂM DE 
 

 

Din şirul activităţilor iniţiate şi desfăşurate de elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 18 face parte şi 

sărbătoarea destinată Halloween-ului, în care creativitatea şi originalitatea şi-au spus cuvântul. 

Populara sărbătoare de Halloween are în spate o bogată tradiţie, adesea presărată cu poveşti 

fermecătoare pentru pasionaţii de mistere. 

Un dovleac luminos, frumos scobit, este permisul de intrare la cele mai grozave petreceri de 

Halloween. 

Fiecare elev care a dorit să participe la  această acțiune a trebuit să metamorfozeze un banal 

bostan într-un personaj de Halloween, cu câteva accesorii surpriză, pe care le-au avut la dispoziţie: 

scobitori, carioci, mănuşi, steguleţe, hârtie creponată. Elevii s-au dovedit a fi foarte ingenioşi şi au 

creat personaje precum „Dracula”, spiriduşi, clovni, piraţi domnișoare sau zombi . 

Activitatea  realizată  în cadrul orei de educație tehnologică a stimulat creativitatea şi 

imaginaţia elevilor, i-a făcut mai sociabili şi le-a dezvăluit talentul de a lucra, de a improviza, de a fi 

altfel decât la orele obişnuite. Pusă  în valoare,  imaginaţia copiilor a creat o lume a dovlecilor 

ornaţi, plină de haz. 

A fost o zi în care nimeni nu şi-a făcut griji că va suna clopoţelul, că trebuie să fie ascultat 

sau să rezolve teste. A trebuit doar să se bucure, să participe entuziast la această activitate, să arate 

pasiune şi dragoste pentru şcoală. Au fost pregătite diplome pentru  cei mai frumoşi dovleci de 

Halloween. 

          Sperăm ca, în fiecare an, la sfârșitul lunii octombrie, să fiţi alături de noi la  astfel de 

evenimente organizate în cadrul  şcolii noastre. Vom încerca de fiecare dată să vă încântăm cu 

dovlecei deosebiți, cu concursuri şi activităţi atractive şi antrenante, acestea fiind rodul muncii 

asidue şi continue a tuturor  elevilor şi al cadrelor didactice. 

Pentru că mă mândresc cu elevii mei, vă prezint în imagini rezultatele muncii lor: 
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Iată-i acum și pe micii meșteri mari, autori ai acestor produse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ing. prof. Educație tehnologică: Adriana HAMPU 
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ARTA DE PE ZIDURI 

De 6 ani, Sibiul are un zid. Lumea îi spune Zidul lui Perjovschi, şi nu degeaba. A devenit un 
spaţiu artistic intervenţionist, cu mesaje critice. Un fel de ziar cu poante sociale, politice şi 
artistice foarte inteligente. Întâi s-a scris cu negru pe alb, acum cu alb pe negru. Zidul se 
transformă continuu, se updatează la realitatea pe care o surprinde critic. Dan Perjovschi 
gândeşte cu linia şi cu litera. Arta lui e esenţială şi puternică, dar nu elitistă. Materialul pe care 
lucrează nu poate fi transportat acasă, el e de interes public şi artistul îşi asumă chiar şi 
distrugerea a ceea ce face. Zidul este un palimpsest, funcţionează prin suprapunerea mai 
multor straturi de creaţie. Arată la feld e bine şi pe ploaie, şi pe vânt, şi pe soare, aşa cum se 
poate vedea în imaginile de mai joc, făcute de artistul însuşi şi preluate de pe pagina sa de 
facebook: https://www.facebook.com/perjovschi. 

Locul cu pricina a devenit o amprentă culturală a oraşului. În mod surprinzător, nu au existat 
semne de vandalizare. Dan Perjovschi nu se mulţumeşte doar să-şi reconfigureze zidul, ziarul 
lui tridimensional, ci este activ implicat în organizaţii care luptă pentru respectarea artistului, 
atât de neglijat în România. Nu există burse sau stagii de creaţie pentru tinerii artişti, nu se 
găsesc spaţii pentru ateliere, deşi Sibiul geme de foste fabrici lăsate în paragină, care ar putea 
deveni adevărate platforme sau centre de creaţie, aşa cum se întâmplă de ani buni în Occident. 
Artele plastice nu au norocul teatrului, care are parte de cel mai mare al treilea festival din 
lume. Dan Perjovschi a desenat pe suprafeţe sau pereţi ale celor mai importante instituţii 
muzeale sau culturale din lume.  
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„STREET ART“ FESTIVAL 

Dan Perjovschi a susţinut ideea unui festival de artă stradală şi urbană, în care au fost 
implicate câteva şcoli din Sibiu. Faţadele acestora au fost transformate de artişti şi scoase din 
cenuşiul lor obişnuit. Arta a ieşit, la propriu, în stradă, instituţia muzeală, aşa cum o ştim noi, 
este concurată de forme ale artei angajate, infiltrate în cotidian, care răspunde prompt unei 
urgenţe sociale. Clădirile în care învaţă elevii sibieni au aceeaşi conformaţie standard, fără 
personalitate, iar organizatorii şi-au propus să le adauge spiritul unei arte vii, la dimensiuni 
care să atragă atenţia şi să transforme ambientul de cartier din proximitatea fiecărei unităţi 
şcolare.  

 



|MUGUREL|
Mulțumim profesorilor și elevilor care au realizat materialele
din acest număr, precum și celor care au contribuit cu sugestii
și soluții pentru tipărirea în bune condiții a revistei.

Ambele numere ale revistei au fost tipărite cu sprijinul
S. C. Diada Serv S.R.L., Sibiu
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