
 
Motto: Mă rog Ţie, Doamne! 

Dă-mi CALMUL ca să pot accepta lucrurile pe care nu le pot schimba 
Dă-mi CURAJUL ca să schimb lucrurile pe care le pot schimba. 

Dă-mi ÎNŢELEPCIUNEA de a face diferenţa între ele. 
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     CUVÂNT  DE  SUFLET 
Iată-ne, din nou împreună, 

pentru a urmări prin ochii oamenilor 

şcolii şi ai elevilor viaţa din clasă şi 

întâmplările obişnuite sau mai puţin 

obişnuite, noutăţile sau actele de 

tradiţie, amintirile sau speranţele. 

Mănunchiul realităţilor 

noastre nu este întotdeauna egal cu 

năzuinţele dar ansamblul este darnic în 
Iubire, Credinţă, Voinţă de Bine. 

Ca de fiecare dată, noul an 

şcolar aduce cu sine răspunsuri, la 

provocările timpului, ale cerinţelor 

educaţionale de ultimă oră, ale pieţii 

muncii, în veşnică schimbare. 

 
Cu fiecare pagină veţi 

descoperi ce am păstrat, o vreme să 

transformăm, cum proiectăm viitorul. 

 

Prof. Anca Brigman 

în rolul trecător de Director al Şcolii 

Profesionale „Simion Mehedinţi” 
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Postul 
Motto: Postul adevărat nu stă atât 

 în lepădarea de mâncări, 
 cât în lepădarea de păcate. 

(Sf. Ioan Gură de Aur) 
 

     
 
Postul care este nevoia 

abţinerii de la unele mâncăruri – 
îl ajută pe om să-şi biruiască 
trupul şi să se ridice cu mintea la 
frumuseţea şi bunătatea lui 
Dumnezeu. Mai precis, atunci 
când trupul este înfrânat, sufletul 
primeşte aripi pentru a se înălţa 
spre Dumnezeu. 

Postul a fost instituit de 
Însuşi Mântuitorul, atunci când 
retras 40 de zile în munţii 
Carantaniei a postit şi a fost 
ispitit de diavolul înainte de a 
începe predicarea Evangheliei. 

În Cultul nostru ortodox, 
postul – ca mijloc de curăţire 
trupească şi duhovnicească – are 
diverse forme: el poate ţine o 
singură zi (aşa este, de pildă, ziua 
de miercuri în care a fost vândut 
Mântuitorul, ziua de vineri când a 
pătimit Hristos, ziua Tăierii 
capului Sfântului Ioan 
Botezătorul – cel mai aspru 
postitor şi neştiitor al pocăinţei – 
şi ziua de 5 ianuarie sau Ajunul 
Bobotezei, în care se slujeşte 
Liturghia Sfântului Vasile cel 
Mare şi care ne aminteşte de 
catehumenii de odinioară, ce se 
pregăteau pentru botez). 

 

Posturile pot fi însă şi de 
durată (ele sunt patru în 
calendarul ortodox).  

Cel mai lung şi mai aspru 
dintre ele este Postul Paştelui 
(doar sâmbetele şi duminicile 
sunt dezlegări la ulei şi vin, iar 
dezlegare la peşte este doar la 
Bunavestire şi la Florii). 

Cele şapte săptămâni de 
nevoinţă pregătesc pe creştini, 
prin pocăinţă, rugăciune, 
spovedanie şi împărtăşanie, 
pentru marea bucurie a Învierii. 
Cântările Postului Mare sunt de o 
frumuseţe rară, iar în prima 
săptămână din post se citeşte 
canonul de Pocăinţă al Sfântului 
Andrei Criteanul. 

Al doilea post de durată 
ne pregăteşte pentru bucuria 
Naşterii Domnului şi el ne 
aminteşte de patriarhii şi drepţii 
Vechiului Testament care au trăit 
în post şi rugăciune şi au adormit 
cu nădejdea venirii Mântuitorului 
Iisus Hristos. Este un post de 40 
de zile, mai puţin aspru decât 
Postul Paştelui (el ţine de la 15 
noiembrie până pe 24 
decembrie), sâmbăta şi duminica 
ca şi în zilele sfinţilor mai 
importanţi se mănâncă peşte. 

Postul sfinţilor 
Apostoli Petru şi Pavel ne 
aminteşte de dragostea şi  
răbdarea cu care aceştia au 
predicat Evanghelia şi de moartea 
mucenicească pe care au îndurat-
o în timpul persecuţiilor lui Nero. 
Durata acestui post este variabilă, 
în funcţie de data Paştilor (el ţine 
două luni după Duminica Tuturor 
Sfinţilor până pe 29 iunie, 
sărbătoarea celor doi sfinţi). 

 

Ultimul post calendaristic, este 
cel închinat Adormirii Maicii 
Domnului. El durează 14 zile şi 
nu este foarte aspru, având în 
vedere durata şi situarea lui în 
mijlocul anotimpului cald (el ţine 
de pe 1 până pe 14 august). 
              În zilele de post, oricare 
ar fi acestea, sunt oprite 
petrecerile. 

Întrucât postul nu 
constituie un scop în sine, ci doar 
un mijloc de a tinde spre 
desăvârşirea morală, el trebuia 
însoţit întotdeauna de rugăciune, 
de pocăinţă, de milostenie, de 
mărturisirea păcatelor. Pe de altă 
parte, postul nu se ţine, mereu de 
toţi credincioşii cu aceeaşi 
asprime, el poate fi total (şi se 
numeşte ajunare) -  adică în el nu 
se consumă nimic, nici apă, nici 
alimente, poate fi aspru (când se 
mănâncă doar hrana uscată: 
pâine, fructe, legume), mai poate 
fi obişnuit sau comun (cu 
mâncăruri gătite) şi, în sfârşit, 
poate fi uşor (când se fac 
dezlegări la peşte, vin, 
untdelemn). 

              
Să ne rugăm lui 

Dumnezeu să avem cu toţii post 
cu pace şi folos duhovnicesc. 
 
 

prof. Brudar Emanuela 
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Absenteismul şcolar 
 

   
         Absenteismul 

face parte din 
categoria conduitelor 
de evaziune sau de 
demisie, alături de 

neglijarea 
sistematică a 
obligaţiilor şcolare, a 

învăţăturii; manifestările indiferenţei afective; 
minciuna; reacţii bazate pe negativisme; izolarea de 
colegi; fuga de la şcoală sau de acasă. 

Trebuie făcută următoarea distincţie: între 
fuga de la şcoală şi absenteism. În timp ce fuga de la 
şcoală este interpretată ca o problemă emoţională, 
absenteismul şcolar e definit ca problemă socială 
explicat mai mult prin caracteristicile socio-
culturale ale mediului de provenienţă. 

Absenteismul şcolar duce la abandon 
şcolar, dar este concomitent, cel mai important 
factor catalizator pentru consumul de droguri, 
violenţă, infracţionalitate. 

Conduitele de tip evazionist prezintă etape 
principale în stabilirea şi cronicizarea reacţiei de 
evaziune: 
1. debutul – obiectivat prin episoade de fugă de la 

şcoală 
2. stabilizare / cronicizare – concretizat în 

absenteism 
3. deznodământul – abandon şcolar 

Precedând sau însoţind fuga de la şcoală, 
absenteismul şi abandonul şcolar se pot observa şi 
alte tipuri de reacţii folosite de elevi pentru a scăpa 
de situaţii traumatizante: 
• regresia, adoptarea unor conduite infantile 
• reveria, retragerea într-o lume imaginară 
• dezvoltarea fobiei şcolare 
• închiderea în faţa informaţiilor venite din 

exterior  
• refugiul în atitudini de pasivitate şi apatie 
• toxicomanie 
• descurajarea, deprimarea 

În etiologia conduitelor evazioniste, deci şi a 
absenteismului, regăsim doi factori majori, care 
acţionează în interdependenţă: şcoala şi familia.  

 

 
Şcoala poate contribui la creşterea ratei de 

absenteism prin: 
• metodele de predare-învăţare sunt neatractive, 

neadaptate nivelului copiilor cu deficienţe 
• neexistenţa unui parteneriat eficient şcoală-

familie, care să micşoreze distanţa dintre 
valorile ce structurează mediul familial şi cele 
specifice mediului şcolar 

• promovarea relaţiilor pedagogice bazate 
exclusiv pe autoritatea / puterea profesorilor 
care dezvoltă o strategie dură în abordarea 
elevilor, ceea ce generează conflicte 

• un sistem inechitabil al întăririlor pozitive şi 
negative 

• etichetarea şi marginalizarea unor elevi de către 
colegi, sau chiar de către profesori. 

 Altfel spus, 
cercetătorii au 
stabilit că şcoala 
cu cel mai redus 
nivel de 
absenteism se 

caracterizează 
prin: 

• absenţa 
incidentelor violente şi a cazurilor de 
indisciplină gravă 

• profesorii sunt modele de conduită şi 
ataşament faţă de valorile şcolii; sunt motivaţi 
şi capabili să-i motiveze pe elevi, implicându-se 
în rezolvarea cazurilor de absenteism când apar 

• profesorii interacţionează cu întreaga clasă 
• se recurge extrem de rar la pedeapsa corporală, 

admonestare sau la reprimarea verbală 
Rolul etiologic al familiei în absenteismul şcolar 

devine vizibil mai ales în situaţii precum: 
• părinţii sunt indiferenţi sau devalorizează 

educaţia şcolară 
• părinţii sunt bolnavi cronici, dependenţi de 

alcool sau de droguri, sau se află în detenţie, 
nefiind disponibili în ceea ce priveşte controlul 
frecvenţei şi al activităţilor şcolare ale copiilor. 

 
 

psiholog,  Stelea Teodora Cătălina 
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Partener nu subordonat 

 

Climatul 
şcolar poate avea 
influenţepozitive de 
adaptare şi asigurare 
a succeselor elevilor 
sau poate avea 

influenţe negative. Pentru a-şi putea dobândi 
încrederea în forţele proprii, elevii trebuie să 
fie apreciaţi obiectiv. 

Atunci când sunt subapreciaţi, 
învăţarea devine formală, mecanică. 

Nefiind stimulaţi de către profesori 
sau maistrul instructor, elevii îşi pierd 
interesul pentru cunoaştere, devin pasivi şi 
indiferenţi în timpul orelor de curs sau de 
practică, refuză să participe la activitate sau 
chiar constituie o sursă de perturbare a 
întregului proces instructiv-educativ. 

De asemenea, atunci când elevii sunt 
supraîncărcaţi cu sarcini de profesor sau 
maistru, fiind supuşi la o supraîncărcare 
informaţională sau practică, se poate ajunge 
la situaţia în care ei acţionează fie prin 
protest sau respingere a exigenţei, fie prin 
cufundare în tăcere, sau absenteism, 
mergându-se până la săvârşirea de fapte rele.  

Profesorul, maistrul instructor are 
datoria, pe de o parte să fie exigent, să 
urmărească îndeplinirea conţinutului 
programelor şcolare, iar pe de altă parte să 
menţină comunicarea cu elevii, să-i 
înţeleagă, să-i apropie şi să prevină refuzul, 
încăpăţânarea din partea acestora în ceea ce 
priveşte activităţile desfăşurate. 

Mustrarea verbală, în faţa clasei, 
poate avea efecte benefice asupra unui elev 
ambiţios, puternic, cu psihic echilibrat, 
acesta încercând în viitor să-şi revizuiască 
comportamentul şi să-şi îmbunătăţească 

rezultatele şcolare. În situaţia în care 
mustrarea se adresează unui elev labil psihic, 
cum sunt mulţi în şcoala noastră, acesta 
poate avea asupra lui efecte psihologice 
negative, ducând la sentimentul frustrării şi 
la închidere în sine. Profesorul, maistrul 
instructor, trebuie să aibă capacitatea de a-şi 
înfrâna anumite porniri care vin din 
sentimentul de superioritate pe care i-l poate 
genera statutul său privilegiat. În acest sens 
un bun mediator nu trebuie să facă reproşuri, 
nu părtineşte pe cineva în favoarea altcuiva, 
acordă atenţie, timp şi manifestă bunăvoinţă, 
e discret şi inspiră încredere. 
Comportamentul profesorului la clasă, a 
maistrului în atelier favorizează un climat ce 
inspiră credibilitate şi care are ca efect 
creşterea impactului pe care îl produce 
asupra elevilor. 

Elevii trebuie să aibă motive 
întemeiate nu atât 
logic cât mai ales 
emoţional pentru a 
se lăsa atraşi în 
interacţiune. 
Climatul şcolar 
afectiv constituie o 
variabilă hotărâtoare în procesul acestei 
interacţiuni în cadrul căreia elevul este tratat 
ca un partener şi nu ca un subordonat. 

De bună seamă, elevul ştie tot timpul 
că nu se situează pe aceeaşi poziţie cu 
adultul, iar a fi partener pentru el înseamnă a 
i se acorda încredere, atenţie, timp. 

Relaţia profesor – elev, maistru – 
elev este valabilă numai dacă este o relaţie 
de parteneriat şi nu una de subordonare.  
 

maistru instructor Constantin Tărcuţă 

4  



 
 

Şcoala de Arte şi 
Meserii „Simion 
Mehedinţi” derulează un 
proiect Grundtvig 2 cu 
titlul „Părinţi Optimi 
pentru Viitor”, finanţat de 
Uniunea Europeană, prin 
Agenţia Naţională Socrates 
pe o perioadă de 3 ani, în 
parteneriat cu Danemarca, 
Turcia si Lituania.  

Scopul acestui 
proiect este de a conferi 
parinţilor elevilor cu 
cerinţe educaţionale 
speciale, abilităţi pentru a 
susţine în mod activ 
educaţia copiilor lor, de a 
forma şi consilia părinţii 
din grupul ţintă pentru a 
optimiza comunicarea cu 
proprii lor copii, pentru a 
maximiza astfel potenţialul 
tinerilor în vederea 
integrării în societate şi pe-
piaţa muncii.  

Grupul ţintă vizat 
în proiect este alcătuit din 
20 părinţi, 20 de copii si 20 
cadre didactice.  

Obiectivele 
proiectului sunt: stimularea 
şi angrenarea părinţilor 
pentru a deveni cetăţeni 
activi în comunitatea din 
care fac parte, implicarea 
activă a părinţilor în 
educaţia propriilor copii în 
vederea obţinerii unui 

comportament integrat în 
şcoală şi societate, crearea  
conştientizării, a toleranţei 
şi a responsabilizării 
părinţilor şi a comunităţii 
locale faţă de copiii cu 
dizabilităţi, evaluarea 
impactului asupra 
părinţilor din fiecare ţară 
parteneră pentru a 
prognoza factorii care 
influenţează, procesul de 
educaţie.  
 

 
 
În perioada septembrie 
2006 - aprilie 2007 s-au 
derulat activităţi deosebit 
de importante. În 
septembrie, odată cu 
începerea noului an şcolar 
am selectat cei 20 de 
părinţi pentru a lua parte la 
proiectul european „Părinţi 
Optimi pentru Viitor”. 
Părinţii au completat 
chestionare care au 
indentificat nevoile, 
aşteptările şi motivaţiile de 
a participa la proiect. 

 
 

A doua întâlnire a 
avut loc de Ziua 
Internaţională a 
Educatorului, pe 5 
octombrie, ocazie în care 
au fost invitaţi să participe 
membri ai comunităţii  
gălăţene, reprezentanţii 
consiliului local, 
inspectoratului, bisericii, 
poliţiei, ONG-urilor, şi 
directorul Agenţiei de 
Ocupare a Forţei de 
Muncă. Părinţii s-au 
bucurat să discute cu 
invitaţii şi să afle de cele 
mai noi facilităţi acordate 
copiilor cu dizabilităţi pe 
piaţa muncii.  

De asemenea 
părinţii, cât şi copiii s-au 
implicat în organizarea 
zilelor şcolii, fiind un bun 
prilej de a crea legături 
între părinţi, părinţi şi 
copii, părinţi şi cadrele 
didactice, copii şi copii, şi 
chiar între copiii şi 
profesori. 

O activitate care a 
contribuit la sudarea 
relaţiilor legate în 
întâlnirile anterioare a fost 
vizita la mănăstirile din 
judeţul Dobrogea: Cucoş, 
Celic-Dere, Saon. Excursia 
care s-a derulat pe perioada 
a două zile a avut ca scop 
socializarea grupului ţintă. 
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Urmare din pag. 5 

În cadrul proiectului 
s-au efectuat întâlniri de 
proiect în Turcia şi 
Danemarca, unde fiecare ţară 
parteneră şi-a prezentat 
activităţile realizate până 
atunci. S-au discutat 
rezultatele obţinute, 
dificultăţile întâmpinate şi s-a 
evaluat evoluţia proiectului, 
cât şi activităţile următoare.  

 
 În decembrie părinţii 
au fost implicaţi în 
organizarea sărbătorilor 
împreună cu cadrele didactice 
şi copii. Prima activitate a 
vizat impodobirea bradului de 
Crăciun şi cea de a doua 
organizarea serbării de iarnă, 
ambele activităţi urmărind 
crearea de legături între 
părţile implicate în proiect şi 
activarea părinţilor, 
implicarea lor în viaţa 
şcolară. De asemenea părinţii 
au fost rugaţi să mai aducă şi 
părinţi pasivi pentru a fi 
implicaţi în proiect, astfel 
lărgindu-se grupul ţintă.  

În următoarea lună 
a avut loc evaluarea 
activităţilor realizate 
pentru ca părinţii să-şi dea 
seama de realizările şi 
progresele de până atunci. La 
această întâlnire părinţii au 
fost rugaţi să joace un joc de  

rol în care părinţii au putut să 
se pună în locul copiilor şi al 
profesorilor, realizând cu 
această ocazie cât de 
solicitantă este viaţa de şcolar 
şi cât de grea este misiunea 
profesorilor.  

În aprilie copiii, 
părinţii şi cadrele didactice au 
organizat "Balul Primăverii", 
fiecare fiind activ implicat în 
realizarea activităţii. Scopul 
acesteia fiind de a întări 
legăturile dintre părinţi, 
părinţi şi copii, părinţi şi 
profesori printr-o activitate 
amuzantă. În luna mai copiii 
împreună cu părinţii şi 
cadrele didactice au făcut o 
vizită la Spitalul de Boli 
Cronice din Galaţi, pentru a 
arăta că nu trebuie să fim orbi 
la suferinţa celor din jur şi că 
trebuie să ne implicăm cu 
toţii activ pentru a fi buni 
cetăţeni.  

De 1 iunie copiii, 
părinţii şi cadrele didactice au 
luat parte împreună la un 
concert pe faleza Dunării, 

 
ocazie cu care s-au distrat şi 
s-au cunoscut mult mai bine, 
scopul fiind de a conferi 
părinţilor cu copii cu nevoi 
speciale abilităţi pentru a se 
implica activ în educaţia 
propriilor copii.  

În lunile august-
septembrie şcoala noastră a 
aplicat pentru o reînnoire a 
proiectului pe o perioadă de 
încă doi ani, reînnoire care a 
fost aprobată. Drept pentru 
care în luna octombrie 2007 
am organizat o noua întâlnire 
cu părinţii şi copiii implicaţi 
în proiect pentru a discuta 
despre progresele şi 
activităţile realizate în anul 
şcolar trecut  

Proiectul "Părinţi 
Optimi pentru Viitor" va 
continua şi în lunile 
următoare cu activităţi de 
Ziua şcolii, iar în zilele de 
1,2,3 noiembrie copiii, 
părinţii şi cadrele didactice 
vor pleca într-o excursie în 
nordul Moldovei pentru a 
petrece un timp plăcut 
împreună şi pentru a integra 
în grupul ţintă părinţii şi copii 
noi veniţi.  
  La sfârşitul lunii 
noiembrie patru persoane 
implicate în proiect, printre 
care şi doamna inspector 
Liana Bucur, vor lua parte la 
o întâlnire de proiect în 
Lituania cu toţi partenerii 
internaţionali în care se vor 
stabili activităţile viitoare şi 
tot ceea ce s-a realizat până în 
prezent în cele patru ţări în 
cadrul acestui parteneriat. 

 

Dir. Brigman Anca 

Dir. adj. BuruianăMaria 

Prof. Ionaşcu Liliana 
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Cui nu-i plac cadourile? 

 
Avem grijă de trupul nostru, de 

sufletul nostru,de ceilalţi ... Avem grijă să-i 
bucurăm cu un cadou, acum, când ne 
apropiem de luna cadourilor. 
 În primul rând, trebuie să ştim că un 
cadou nu poate fi nici cerut, nici comandat, 
nici sugerat, deşi există câteva excepţii. A şti 
să oferim mici daruri cu discreţie şi tact este 
semn de nobleţe sufletească. 
 Modul în care dăm şi primim 
cadourile se învaţă. În Japonia se fac cursuri 
speciale pe această temă. Ar fi bine şi la noi! 
 Micile cadouri întreţin prieteniile şi 
produc oricui o mare plăcere. 
 Între prieteni, în familie, între 
îndrăgostiţi se pot face cadouri oricând. 
 Un cadou trebuie gândit, cumpărat, 
ambalat, oferit. Trebuie să fie frumos, util şi 
să provoace o adevărată bucurie celui care îl 
primeşte. Aceste eforturi dau valoare unui 
cadou, şi nu preţul lui. Cel care primeşte un 
dar îl va deschide în faţa musafirilor. 
 Un cadou valorează cât două dacă 
este deschis la timp, adică în ziua în care are 
loc evenimentul. 
 Sunt foarte multe de spus legat de 
cadouri, dar în cele ce urmează mă voi referi 
la câteva ocazii speciale din acest sezon. 
 Sfântul Nicolae (6 decembrie). Este 
una din sărbătorile cele mai aşteptate de 
către copii. Le vom spune să-şi pună la uşă 
ghetuţele lustruite de cu seară. După ce s-au 
culcat, le vom umple cu daruri: dulciuri, 
jucării, pe care le vor găsi a doua zi de 
dimineaţă. Le vom spune şi povestea cu 

nuieluşele pe care s-ar putea să le primească 
de la Moş Nicolae dacă nu sunt cuminţi ... Şi 
adulţii primesc daruri de la Moş Crăciun. 

Crăciunul (25 decembrie). Este 
sărbătoarea Naşterii Domnului. Se 
împodobeşte bradul 
în Ajunul 
Crăciunului. Se 
acordă o importanţă 
specială serii de 24, 
invitând musafiri şi 
aşteptând colindători. Vom pune sub brad 
daruri pentru membrii familiei, dar şi pentru 
invitaţi. Ele vor fi frumos ambalate, vor avea 
etichete şi vor fi oferite în cadrul unui 
ceremonial aparte. Momentul va constitui o 
veritabilă sărbătoare. Va veni Moş Crăciun 
iar colindătorilor li se vor pregăti daruri. 
Deoarece Ajunul Crăciunului este încă o zi 
de post, se oferă de obicei covrigi, turtă 
dulce, nuci, mere, portocale. 
  Anul Nou. Se dau cadouri copiilor 
care ne-au sorcovit. La masa festivă de 

Revelion, din 31 
decembrie, se va pune 
în dreptul fiecărui 
invitat, în stânga, sub 
şervet, câte un mic 
cadou. Important: 

fiecare să întâmpine noul an primind un mic 
dar, de care să se bucure din toată inima. 
 Să ne pregătim! Să dăruim dar ... şi 

să primim cadouri! 

prof. Ema Brudar 
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Capricioasa planetă Venus 
 

 
 

 

 

       

 Precum zeiţa cu acelaşi nume, 

planeta Venus are capricii: ea se 

învârteşte în sens invers decât 

majoritatea planetelor. „O 

bizarerie celestă pentru explicaţia 

căreia s-a creiat un model 

informatic.” 

     Spre deosebire de toate 

planetele sistemului solar, Venus, 

supranumită „planeta geamănă a 

Terrei” se învârteşte în jurul 

propriei sale axe, în sensul acelor 

de ceasornic. Majoritatea 

cercetătorilor cred că Venus a 

dobândit această rotaţie inversă 

celei naturale răsturnându-se, la 

un moment dat cu 180º. Aceasta 

înseamnă că ea s-ar învârti în 

sensul cel bun dar ... „ cu capul 

în jos”. Dar calculele 

astronomilor Alexandre Correira 

şi Jacques Lascar arată că pentru 

această „tumbă” ar fi necesar ca 

Venus să aibă o axă de rotaţie 

foarte înclinată în raport cu 

Ecuatorul său. Dar Venus ar fi 

putu foarte bine să-şi schimbe 

sensul rotaţiei fără ajutorul 

acestei înclinaţii puternice a axei 

şi fără a se răs turna. Cercetătorii 

francezi afirmă că atmosfera 

densă a planetei Venus ar fi putut 

să-i încetinească rotaţia forţând-o 

să se rotească în celălalt sens. 

      După ce va lămuri misterul 

generatoriu al planetei Venus –

sau cel puţin, după ce va arăta 

toate cauzele posibile modelul 

informatic al cercetătorilor nu va 

fi uitat pe un ordinator: el va 

studia de acum înainte rotaţia 

câtorva zeci de planete 

extrasolare descoperite până în 

prezent. 

Culese de  

Prof. Mihai Marin şi  

Elevii clasei IV A sp. Ti 

 

Bibliografie: 

-Revista „Magazin” nr. 952, 

Bucureşti, 1999 

 
Cum folosim telefonul? 

            Au trecut peste o sută 
douăzeci de ani de când americanul 
Alexander Graham Bell a inventat 
telefonul (1876). Astăzi, existenţa 
noastră este de neconceput fără 
telefon. Nu trebuie însă ca tehnica 
modernă şi confortul oferit de ea să 
ne facă să uităm statutul nostru de 
oameni bine crescuţi. Bunele 
maniere sunt necesare şi când 
vorbim la telefon, oricât de 
nesemnificativă este conversaţia. 

Când sună telefonul, 
trebuie să răspundem cel mai târziu 
după al cincilea apel. De asemenea, 
când chemăm pe cineva nu vom  
lăsa aparatul să sune mai mult de 
cinci ori decât în cazuri speciale. 
 

Modul în care începe o convorbire 
telefonică diferă de la ţară la ţară i 

se înscrie 
într-un 

adevărat 
“cod”. La 
noi, s-a 

stabilit 
regula ca persoana care sună să se 
prezinte, după ce, obligatoriu, a 
spus “Bună ziua”, “Bună seara” 
sau “Mă scuzaţi că vă deranjez, 
sunt Ioana Georgescu, pot să 
vorbesc cu…”. Dacă este vorba de 
o conversaţie pe temele de serviciu, 
nu ne vom spune numai numele, ci 
şi profesia. Trebuie evitată situaţia 
extrem de 

neplăcută când, nedeclinându-se 
identitatea de la început, suntem 
chestionaţi: “Dar cine întreabă? Să 
văd dacă e aici!”. Chiar dacă 
persoana pe care o căutăm lipseşte, 
nu vom scăpa de sentimentul 
penibil că ea ne evită. Este o lipsă 
de delicateţe ca un bărbat care cere 
la telefon o femeie, sau o femeie 
care cere un bărbat la telefon, să nu 
se prezinte soţiei, respectiv soţului. 

În viaţa de zi cu zi, există 
situaţii în care nu este nevoie să ne 
recomandăm: în convorbirile 
familiei sau cu prietenii apropiaţi, 
care ne recunosc după voce. 

 

Prof. Ema Brudar 
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Experienţele din Bonn şi Köln 

 

 
        Noi, elevele Blănăruc 
Monalisa, Găşpărel Mona, 
Nistor Ana, din clasa a XI-a Cr 
SAM, am avut ocazia de a ne 
deplasa în Bonn -  Germania 
într-un schimb de experienţă 
cu elevii din Austria şi 
Germania. 
         Acest schimb de 
experienţă a avut ca temă 
“Femeia se face 
respectată” şi a tras un 
semnal de alarmă referitor la 
violenţa în familie, la abuzurile 
sexuale în familie şi necesitatea 
impunerii femeii în societate.  

Într-o săptămână, cât a 
durat programul, am aflat multe 
răspunsuri pe care până acum 
nu le ştiam. Am aflat că în cazul 
violenţei sexuale sunt centre 
specializate pentru femeile de 
toate vârstele, am purtat discuţii 
directe cu doctori de specialitate 
în domeniul violenţei domestice 
şi sexuale, am învăţat tehnici de 
autoapărare.  Am vizitat oraşul 
Bonn unde am aflat informaţii 
despre femeile care au însemnat 
ceva pentru oraş. 
 

 

 
          De asemenea, am fost în 
apropierea Bonn-ului, la Köln, un 
oraş foarte frumos, unde se află 
cea mai vestită catedrală. A fost o 
experienţă plăcută pe care nu o 
vom uita niciodată. 
           Vă dorim şi vouă, 
cititorilor, să aveţi parte de o 
asemenea experienţă. 
 

Blănăruc Monalisa şi 
Găşpărel Mona 

clasa a XI-a Cr SAM 

 

 
 
 

FEMEIA SE FACE RESPECTATĂ 
program 

4 – 11 nov. 2006 
 

 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 
Diminea- 
ţă 

Sosire “Să începem să 
ne cunoaştem” 
Realizare de 
afişe pe grupe 
internaţionale 

Vizita la 
centru 
pentru 
victimele 
abuzurilor 
sexuale 
“Feţele 
violenţei 
trăite” 

“Corpul, 
dragostea şi 
sexualitatea” 
Întâlnire cu 
doctori şi 
experţi în 
sexualitate 

Bilanţ 
intermedi- 
ar 

Workshops: 
- video 
- dans 
- muzică 
- fotoroman 

Workshops 

Prânz Program 
“Seara cu 
specific 
românesc
” 

“Ce facem 
contra 
violenţei?” 
Prezentarea 
afişelor 

“Femei 
celebre din 
Bonn” 

“Femeia 
începe să se 
impună” 
Exerciţii de 
autoapărare 

“Vizită la 
Koln” 

Workshops 
 
 

Prezentarea 
activităţii 
din cadrul 
Workshop-
uli 

Seara Primire Sport şi 
relaxare 

 Seara de 
frumuseţe 

Restaurant Masaj Seară de 
rămas bun 

 
Participanţi: Blănăruc Monalisa 

  Găşpărel Mona 
  Nistor Ana-Gabriela 
Prof. însoţitor Munteanu Mihaela 
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Copiii învaţă ceea ce trăiesc 
 

Dacă un copil trăieşte în 

critică 

El învaţă să condamne. 

 

Dacă un copil trăieşte în 

ostilitate 

El învaţă să se bată. 

 

Dacă un copil trăieşte în ridicol                  

El învaţă să fie timid. 

 

Dacă un copil trăieşte în toleranţă 

El învaţă să fie răbdător. 

 

 

Dacă un copil trăieşte în nepărtinire 

El învaţă ce este dreptatea. 

 

Dacă un copil trăieşte în siguranţă 

El învaţă să aibă încredere. 

 

Dacă un copil trăieşte în aprobări 

El învaţă să fie mulţumit se sine. 

 

Dacă un copil trăieşte în acceptare şi 

prietenie 

El învaţă să găsească dragoste în lume. 

 

Culeasă de prof. Lucica Dumitrache 
............................................................................ 

Epigrame 

 
    Cea mai mare artă                     
Greşelile, în fond, sunt omeneşti. 
Să afle, deci, acei cu gura spartă: 
“Să ştii s-asculţi este o artă, 
Dar artă şi mai mare-i să 
vorbeşti!” 
     

Unui şcolar a cărei teză la limba română  

abundă de greşeli 

Teza ta, real dezastru, 
Văd – şi rezultatul e normal –  
Că-i adnotată – aproape-n mod egal –  
Şi cu roşu, şi cu-albastru! 
   

 La oral 

Profesorul pe Doiniţa 
A-ntrebat-o: “Ce e schiţa?” 
Ea, cu ochii în pământ, 
N-a “schiţat” niciun cuvânt! 
 
Deplină sinceritate 

- Ei, ai auzit matale                        
De Ion Luca Caragiae?   
A răspuns, cam trist, Matei: 
- De niciunul dintre ei! 

 

 

Atenţie la exprimare 

Aflat-am în maşina de-Afumaţi 
Că un şcolar (altfel băiat cuminte) 
Ştia ce-nseamnă vorba “Avansaţi!” 
Dar o făcea pereche cu-“Nainte!” 
 
La ora de limba română 

Într-o zi elevul Voina 
Întrebat fu: “Ce e doina?” 
El, ca şi picat din lună, 
A răspuns: “E fată bună!” 
 

Unuia care învaţă limbi străine 

La engleză nu-i “okei”, 
La franceză este clei,                            
La română-i agramat… 
Alte limbi nu a-nvăţat! 
 
Antisuperstiţie 

Când pe stradă, cu duiumul,  
Trec maşini pe lângă tine, 
Lasă-le să-ţi taie drumul… 
Dacă vrei să să-ţi meargă bine.  

Culese de prof. Maria Vlase 
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Cotlete de porc 
în stil 

mediteranean 
6 porţii 
Calorii / porţie 751 
Preparare: 10 min. 
Timp de gătire: 20 – 25 
min 

 
Ingrediente 

• 2 linguri de ulei de măsline 
• 25 g unt 
• 6 cotlete de porc (fără os) 
• 2 căţei de usturoi pisaţi 
• 50 ml vin roşu 
• 1 conservă de 400 g de roşii tăiate mărunt 
• 1 ardei roşu curăţat de seminţe şi tăiat felii 
• 1 linguriţă ierburi aromatice asortate, uscate 
• 50 g salam tăiat felii 
• 50 g măsline negre, fără sâmburi, tăiate felii 
 
Metodă 

1. Încingeţi uleiul de măsline şi untul într-o tigaie 
mare, adăugaţi cotletele de porc câte 3 – 4 
minute pe fiecare parte până ce se rumenesc 
uşor. Îndepărtaţi jumătate din grăsime. 

2. Puneţi toate cotletele în tigaie, adăugaţi 
usturoiul şi vinul şi fierbeţi înăbuşit timp de 1 
minut. Adăugaţi roşiile tăiate mărunt, ardeiul, 
ierburile aromatice uscate şi salamul şi 
continuaţi fierberea timp de încă 8 – 10 minute, 
până ce se frăgezeşte carnea şi o parte din lichid 
s-a evaporat. 

3. Puneţi măslinele negre fără sâmburi, 
amestecaţi şi menţineţi pe foc încă 1 – 2 
minute. Asezonaţi după gust. Serviţi cu cartofi 
fierţi în coajă sau orez şi salată verde. 

 
Sfaturi 
� Acest fel de mâncare poate fi pregătită şi la 

cuptor; puneţi toate ingredientele într-un vas 
termorezistent, acoperiţi cu folie de aluminiu şi 
coaceţi la 180 grade C timp de 25 – 30 de 
minute. 

 
� La acest fel de mâncare avem ocazia de a 

întrebuinţa ingredientele pe care le avem deja: 
ciuperci tăiate felii în loc de ardei, boabe de 
porumb din conservă în loc de măsline şi bacon 
afumat în loc de salam.     

                
                         
 Chec cu parmezan 
Timp de preparare: 10 min. 
Timp de coacere: 40 min 
 
Ingrediente pentru 4 
persoane 
• 100 g parmezan ras 
• 125 ml lapte 
• 100 ml ulei de măsline 
• 20 g frunze tinere de salată verde 
• 3 ouă mari                                               
• 150 g făină                                           
• 1 lingură praf de copt 
• 80 g roşii uscate 
• sare, piper 
 

 
Mod de preparare 
1. Se taie roşiile 

uscate în felii şi se 
lasă să stea 15 
minute în uleiul de 
măsline. 

2. Apoi se adaugă 
laptele, ouăle bătute şi făina cernută împreună 
cu praful de copt. 

3. Se adaugă şi frunzele de salată verde tăiate, sare 
şi piper după gust. 

4. Se toarnă compoziţia într-o formă unsă şi se 
lasă să se coacă la foc potrivit, timp de 40 de 
minute. 

Roşiile uscate sunt un condiment excelent şi se 
prepară din timp. Iată cum: se taie roşiile în două, 
pe lungime, se curăţă de seminţe, se pun pe o tavă 
cu tăietura în sus, se presară pe fiecare sare, 
cimbru, busuioc sau rozmarin tocat; se introduce 
tava în cuptor şi se lasă două ore, la foc mic şi cu 
uşa întredeschisă. Se păstrează la borcan. 

Prof. Forman Diana 
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Zâmbiţi, vă rog! 
 

Dintre toate zilele, pierdută este aceea în care n-ai 
râs. (Chamfort) 

- Ce face vântul când nu suflă? 
- Rămâne corigent la geografie. 

�  
- Alo! poliţia? 
- Da. 
- Veniţi imediat! Mi-a intrat o pisică în casă… 
- Bine, cucoană, dar pentru acest lucru nu trebuie 

să ne chemaţi pe noi. 
- Pardon, eu nu sunt cucoana, eu sunt papagalul. 

�  
Trei şoricei se adresează unui 
elefant: 
- Vrei să ne luptăm cu tine?                
- Trei contra unu, e incorect. 

�  
- Cum a fost piesa? 
- Slabă. De vreo patru ori m-au trezit aplauzele. 

�  
- Dă-mi o rimă la icre! 
- Untdelemn. 

�  
- Tăticule, azi are loc la şcoală o şedinţă cu 

părinţii în cerc restrâns. 
- Cum în cerc restrâns. 
- Numai învăţătorul şi cu tine… 

�  
- Ce fel de câine mai e şi ăsta? 
- Un câine poliţist. 
- Nu prea arată. 
- Nici nu trebuie, e de la poliţia secretă. 

�  
- Care an durează o singură zi? 
- Anul nou. 

�  
- Aş dori să cumpăr o carte. 
- Vreţi ceva mai uşor? 
- N-are importanţă! Am maşina afară. 
-  

�  
- Copii, nu se zice codiţă, ci virgulă! explică 

învăţătoarea. 
Peste câteva zile, Costel este întrebat: 
- De ce ai lipsit ieri de la şcoală, ai fost bolnav? 
Nu. Dar a tăiat tata porcul şi eu a trebuit să îl ţin de 

virgulă. 

 
Din lumea personalităţilor 

 
Un fost coleg de liceu al lui Lucian Blaga, ajuns 
mare bancher, întâlnindu-l după mulţi ani îl 
întrebă: 
- Ce s-a ales de tine? N-am auzit să fii printre cei 

mari. 
Nici eu nu te-am întâlnit printre aceştia. Deci 

suntem chit. 
�  

- Poftiţi, micul dejun este servit! zise menajera 
profesorului 
Einstein. 

- Adu-l aici, sunt 
ocupat.  

- Nu vreau să mai 
păţiţi ca ieri. 

- Adică? 
- Aţi fost aşa de distrat, încât aţi scris cu cafea şi 

aţi băut cerneala. 
�  

Un flaşnetar executa o arie de-a lui George Enescu, 
când acesta tocmai trecea pe lângă el. 
- Uite, aşa se învârte manivela! interveni 

compozitorul, accelerând ritmul. 
Peste câteva săptămâni ajungând din nou pe lângă 
flaşnetarul respectiv, nu mică îi fu mirarea marelui 
muzician când văzu pe instrument o placă având 
inscripţia: “Sunt elevul marelui Enescu”. 

�  
Maestre, eu pictez câte un tablou pe zi, dar îmi 

trebuie un an ca să-l pot vinde …  
i se plânse un tânăr pictorului Aman. 
- E explicabil, dragul meu. Dacă ai lucra un 

tablou un an, sunt sigur că l-ai putea vinde într-
o zi. 

 
�  

Balzac fu vizitat de un creditor 
care-l somă:        
- Daţi-mi banii pe care vi i-am 

împrumutat, deoarece trebuie 
să-mi plătesc mâine o datorie 
… 

- Cum, nu ţi-e ruşine! Faci 
datorii şi vii să ţi le plătesc eu! 
ţipă la el marele scriitor, făcându-l să plece 
năucit. 

Culese de prof. Maria Vlase 
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iartă 

iubeşte 

 zâmbeşte 

 exprimă-te 

 relaxează-te 

ajută un bătrân  

 acceptă un compliment 

ascultă-ţi prietenii 

reia un proiect abandonat 

fii înţelegător cu tine şi cu alţii 

uită-te la albumul cu fotografii dragi 

 pictează un tablou şi ascultă tăcerea 

 aminteşte-ţi întotdeauna că nu eşti singur 

spune-le celor dragi cât de mult îi iubeşti 

imaginează-ţi că astăzi nu ai nici o grijă 

joacă-te cu un copil. citeşte o carte bună 

 alege-ţi o stea de pe cer. fii copil încă o dată 

 sună-ţi prietenii cu care nu ai vorbit de mult 

 dă-ţi voie să mai şi greşeşti. lasă-i pe alţii să te ajute 

renunţă la ce nu-ţi place. îndeplineşte-ţi promisiunile 

închide ochii şi imaginează-ţi că eşti pe o plajă tropicală 

priveşte atent o floare. cumpără-ţi ceva ce-ţi doreşti de mult 

 speră că ceea ce-ţi doreşti se va îndeplini. ajută-i pe alţii 

 respiră profund 

fă-ti un cadou 

iubeşte 

... şi 2007 va fi un an MINUNAT! 

 La Multi Ani! 

 

 

 

Culeasă de prof. Adămiţă Iuliana 
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