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Editorial
Importanţa parteneriatului familie-şcoală-comunitate
Omul este o ființă fragilă, de aceea comunicarea și încrederea sunt esențiale 

în dezvoltarea sănătoasă a unui viitor adult. 
Începutul noului an școlar în contextul pandemiei COVID-19 a venit cu o 

mare provocare, am  fost puși în situații diferite într-un timp foarte scurt (trecerea 
de la un scenariu la altul în funcție de rata de incidență, învățarea când online, 
când hibrid, când față în față, purtarea măștii). Elevi, profesori și părinți, cu toții 
am fost obligați să ne adaptăm rapid, pe tot parcursul anului școlar. 

 Anatole France spunea că 90% din educație este încurajare. Cu răbdare, 
empatie și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online ne-au dat oportunitatea de 
a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor, iar în acest context putem 
spune că am asistat la o modificare a rolurilor familiei și ale școlii în educația elevilor.  

Azi, mai mult ca oricând, este important ca rolul familiei și al școlii să se completeze, marcând încă 
o dată parteneriatul indestructibil școală-familie. Părinții ar trebui să fie primii dascăli ai copilului, 
ei contribuind la dezvoltarea lor în mediul familial. Împreună cu părinții, școala își are rolul ei bine 
stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului.

Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții resimte 
acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie ajutat și 
încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv. 

 În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să contribuie la dezvoltarea 
personală și socială prin diferite căi: consiliere, îndrumare spirituală, programe de dezvoltare, servicii 
de sănătate, parteneriate cu școala etc. - cu atât mai mult în perioada pandemiei. 

Am înțeles, mai mult decât oricând, că trebuie să învățăm să fim o comunitate, să lucrăm în echipă, 
ne-am adaptat din mers, ne-am căutat singuri soluții.

„Rădăcinile educației sunt uneori amare, însă fructele ei sunt dulci”. A trecut mai bine de un an de la 
momentul zero, putem spune că am învățat într-un timp scurt lecții de viață la care nu ne-am fi gândit 
vreodată, am trăit momente tensionate, emoții nebănuite și toate acestea ne-au întărit.  Învățătura 
necesită multă muncă, sacrificii și răbdare. 

Conform sintagmei „ce nu te doboară, te face mai puternic”, aș concluziona că am depășit cu bine 
toate încercările și cred că în acest termen relativ scurt, am acumulat un bagaj bogat de cunoștințe, am 
căpătat deprinderi noi, lucru care nu ar fi fost posibil într-o situație de normalitate.

Director,
Profesor  Olivia Ignătescu
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Interviul ediției

Arc peste timp

Interviu cu doamna profesor
Ioana Iosifaru

1. Cine sunteți?

Mă numesc Iosifaru 
Ioana, iar numele meu 
de fată a fost Burtea 
Ioana. Sunt absolventă a 
Facultății de Previziune și 
Cibernetică Economică. 
Ocupația de bază a fost 
a n a l i s t - p ro g r a m a t o r, 
iar apoi, cadru didactic. 
Actualmente sunt pensionară și locuiesc în 
orașul meu drag, Buftea. 

2. Ce vă „leagă” de Liceul „Barbu A. 
Știrbey”, Buftea?

Am absolvit acest liceu în anul 1973 și apoi 
am revenit în acestă școală ca profesor economist 
de Informatică și Tehnologia informației în 
perioada 1992-2014.

3. Care vă este amintirea cea mai „vie” din 
liceu, ca elevă?

În anul 1972 a fost dat în folosință un laborator 
fonic de limbi străine. La inaugurare a  fost 
prezentă și Televiziunea Română. A fost filmată 
în întregime o oră de Limba rusă la grupa mea 
de avansați, fiind în anul al șaptelea de studiu 
al acestei limbi. Îmi amintesc că lecția la zi era 
despre opera poetică a lui Aleksandr Sergheevici 
Pușkin. Partea mea a fost recitarea în limba rusă 
a unui fragment dintr-o poezie a autorului. Nu 
am cum să uit acele clipe de emoție!

4. Care este cea mai plăcută amintire din 
liceu?

O serbare de la sfârșitul trimestrului întâi 
(pe atunci anul școlar era împărțit în trimestre) 
desfășurată în luna decembrie. A fost o serbare 
de excepție, bine organizată, fiind implicați mai 
mulți profesori dar și mulți elevi ai liceului, cu 
diferite aptitudini „actoricești”. Îmi aduc aminte, 
cu drag, de doamna profesor de sport Marina 

Șelaru, care a lucrat mult, 
cu un grup de fete, din 
care făceam și eu parte (eu, 
prea puțin talentată), la 
realizarea baletului fulgilor 
de nea, fragment din opera 
„Spărgătorul de nuci” de 
Piotr Ilici Ceaikovski. A 
fost ceva unic în viața mea 

și iarăși nu am cum să uit.

5. Dar cea mai neplăcută/tristă?

Am fost la un pas de a rămâne corigentă la 
matematică pe un trimestru, cred că eram în 
clasa a  X-a. Am reușit să trec, dupa ce am lucrat 
intens, rezolvând exerciții și tocind formulele. 
A fost o perioadă grea pentru mine, căci nu 
trecusem niciodată prin așa experiență.

6. Care era profesorul de care vă era cel mai 
teamă?

Oh, profesorul de Limba latină, din clasa 
a IX-a. Când eram ascultați, ne scotea în fața 
clasei și ne punea șase întrebări, la care trebuia 
să răspunzi foarte repede. Apoi, adăuga patru 
puncte din oficiu și aceasta era nota. Avea o 
anume duritate în vorbire și rareori zâmbea. Din 
această cauză am optat, din clasa a X-a, să urmez 
secția reală, în care ponderea cea mare a materiilor 
de studiu era: Matematica, Fizica, Chimia iar 
Limba latină, ați ghicit, nu se mai studia.

L-am revăzut pe domnul profesor la 
„Întâlnirea de 30 ani”. Mi s-a părut neschimbat, 
la fel de elegant, cu aceeași voce viguroasă. I-am 
mărturisit că am preluat sistemul de notare de 
la dânsul, căci acum eram și eu profesor. Trebuie 
să vă mărturisesc că, deși aveam o teamă față de 
dânsul, teamă care mi-a fost benefică pentru că 
mă punea la treabă, să studiez mai mult, aveam, 
în același timp, un respect și admirație pentru 
cunoștințele domniei sale.

7. Care a fost profesorul pe care l-ați 
îndrăgit cel mai mult?

Profesorul meu de suflet a fost cel de Limba 
și literatura română, doamna profesoară Guțu 
Elena. Am iubit mult și acest obiect de studiu 
și doream mult să devin, cum desigur v-ați dat 
seama, profesor de Limba și literatura română. 
Pe vremea mea se citea foarte mult, și chiar 
pe timpul vacanței de vară aveam de citit cărți 
indicate ca lectură suplimentară la care trebuia 
să facem rezumat.

Cum a apărut la mine această dragoste 
de carte? Când aveam în jur de trei sau patru 
ani, am primit o carte ilustrată de la o vecină 
a bunicilor mei. Când bunicul meu a început  
să-mi citească, am fost uimită că poate exista 
ceva așa de frumos pe acest pământ, precum 
cărțile. Acest lucru  m-a marcat pentru întreaga 
mea viață, pentru că ele, cărțile, mi-au fost cele 
mai devotate, mi-au dat lumină și înțelepciune. 
Dar Una, Biblia, le întrece pe toate și pe aceasta 
o iubesc cel mai mult.

8. Care a fost disciplina cu care nu v-ați 
împăcat prea bine? 

Matematica, pentru că nu am fost consecventă 
în studiul ei. Acum îmi pare rău pentru că aș fi 
înțeles mult mai ușor anumite lucruri, domenii 
sau fenomene. Matematica este în tot ce ne 
înconjoară, este superbă!

9. Vă amintiți de o întâmplare hazlie/șotie 
din liceu?

Din păcate, nu-mi amintesc nici o întâmplare 
hazlie sau șotie din liceu.

10. Cum ați ”trăit” revenirea în liceu în 
calitate de profesor?

M-am reîntors cu bucurie și emoție în școala 
pe care am iubit-o și am respectat-o datorită 
cadrelor didactice bine pregătite și a colegilor 
pe care i-am avut. Au fost profesori și elevi de 
exceptie, pe care nu i-am uitat niciodată. 

11. Ce le-ați recomanda actualilor elevi din 
liceu?

Să realizeze că școala este o valoare și că 
merită să investescă în studiu. Ceea ce învață 
acum nu se pierde ci, dimpotivă, contează mult 
la formarea lor profesională, dar și ca oameni 
integri. Să prețuiască cadrele didactice și să le 
respecte. De asemenea, să-și iubească părinții, 
să-i respecte și să-i asculte și, nu în ultimul rând, 
să-și iubească țara.

12. Dacă ați mai fi elevă, pentru ce carieră 
v-ați pregăti?

Cred că m-aș pregăti tot pentru cariera 
didactică. Iubesc cartea, copiii și această meserie, 
care este cea mai potrivită personalității mele.

Interviu realizat de Valentina Mihalcu,
clasa a XII-a A
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Cei mai buni

„Orice decizi să fii, fii cel mai bun!”

Pentru a fi cel mai bun îți trebuie multă muncă, 
voință, ambiție.

În drumul nostru spre succes nu trebuie să 
existe astfel de obstacole: nu am timp, nu am 
energie, nu acum.

Motivația acționează mult mai bine când 
vine din interiorul nostru și se află sub controlul 
nostru.

Ținând cont de experiența mea în concursu-
rile/olimpiadele la care am participat, unde am 
ajuns pâna la etapele județene/naționale, pot 
spune că în spate am avut multă voință, multe 
zile în care am stat și am învățat pentru a ajunge 
la performanțele dorite. Nu a fost un drum deloc 
ușor, nimic „nu a picat din cer” și, de aceea, uneori 
simți că nu o să reușești pentru că emoțiile te vor 

copleși; niciodată nu trebuie să plecăm spre un 
drum de succes cu acest gând negativ, întotdeauna 
trebuie să ne spunem: PUTEM!

Cu toții putem fi cei mai buni, în fiecare 
situație trebuie să găsim cea mai bună versiune 
a noastră, trebuie să ne depășim anumite limite 
pentru a ajunge sus. 

Pentru a ajunge la performanțele dorite ai 
nevoie de mult exercițiu, de mult timp petrecut 
în fața caietelor, a calculatorului...

Putem realiza lucruri frumoase dacă acordăm 
suficient timp pentru a ne dezvolta, trebuie doar 
să vrem și totul va deveni mult mai ușor!

Și tu poți fi cel mai bun, trebuie doar să încerci 
chiar dacă ceea ce îți dorești nu îți va ieși din 
prima, încearcă și iar încearcă până vei ajunge cel 
puțin așa cum ți-ai dorit! 

Denisa Dinu, clasa a XI-a A

Interviu cu un elev

Din punctul tău de vedere, în cei patru ani 
de liceu, pe ce este necesar să te focusezi?

Consider că mereu 
trebuie să rămânem focusați 
pe ceea ce ne dorim să rea-
lizăm și să muncim pentru 
acel lucru. Fiecare zi este o 
nouă șansă de a ne focusa 
pe scopurile noastre și în 
fiecare zi avem o nouă opor-
tunitate pentru a dobândi 
informații noi.

Trebuie să fim într-o continuă dezvoltare, 
mereu suntem mai buni decât în ziua precedentă, 
iar în cei 4 ani de liceu suntem pregătiți prin 
muncă și răbdare pentru examenul de bacalaureat.

Care este relaţia dintre tine și profesori? 
Consideri adecvat comportamentul elevilor?

Cele mai importante caracteristici ale relației 
profesor-elev sunt comunicarea și respon- 
sabilitatea, dar, o importanță deosebită o are și 
feedback-ul. Astfel, profesorul primește infor-
mații despre ceea ce noi am înțeles și ce mai 
trebuie aprofundat. Din păcate, nu toți elevii 
acordă atenție orelor, pe unele dintre acestea 
considerându-le inutile sau plictisitoare și au 
un comportament inadecvat. Relația mea cu 

profesorii este foarte bună; mereu îi apreciez 
pentru implicare și răbdare, pentru ceea ce știu și 
împărtășesc cu noi,  dar, mai ales, pentru susține-
rea pe care aceștia ne-o acordă.

Consideri că implicarea părinţilor este 
necesară în demersul educaţional?

Implicarea părinților este necesară și impor-
tantă,  nu obligatorie,  dar poate fi de ajutor 
profesorilor. Mulți părinți din medii dezavan-
tajate, care nu au așteptări ridicate și nu sunt 
preocupați de situația școlară a copiilor lor, nu se 
vor implica, deoarece se simt nefamiliarizați cu 
actualul sistem de învățământ.

În opinia ta, disciplinele parcurse în 
perioada liceului sunt benefice în dezvoltarea 
ta profesională și socială?

Da, sunt benefice. Informațiile acumulate pe 
parcursul celor patru ani de liceu sunt utile mereu 
în dezvoltarea profesională și socială, îndeosebi, 
dacă vom urma și cursuri universitare .

După terminarea studiilor, ţi se pare indicat 
ca elevii să urmeze și cursuri superioare de 
învăţământ?

Suntem într-o continuă evoluție, nu doar 
schimbare și consider că nu trebuie să renunțăm  
a învăța ceva nou, să nu oprim acest proces con-
tinuu de învățare până nu suntem mândri de noi 
înșine. Mereu ne vom aduce aminte pentru ce 
am fost dedicați,  astfel cursurile superioare de 
învățământ sunt prielnice, eficace.

Cătălina Dumitrescu, 
clasa a XII-a A

Interviu realizat de 
prof. Toader-Rădulescu Ioana-Meletina
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      DOR ÎN MIEZUL NOPŢII

Când cu chin se apleacă crengi

sub povara albei nea

și afară ceru-i mândru

iar în suflet negura,

Inima tânjește, cere,

vorbe tandre să-i aduci

cu o simplă mângâiere

sufletul să i-l seduci.

Trupul arde, mâini transpiră,

Dar mă uit și tu nu ești !

Sub lumina marii stele

Te aștept să mă găsești!

Cu obrajii roșii, parcă,

Mă sufoc de dorul tău.

Inima-mi bate mai tare

Buzele nu au răbdare -

Și mi-e rău! 

Carmen Tache, clasa a XI-a A

Premiul al III-lea la Concursul de poezie „Floare-albastră”, 
ediția a VI-a, 2021, Centrul Cultural Buftea

Creații literare
Dublă rotație a Pământului
Mă îndepărtez de calea cea dreaptă
Linie imaginară care unește
Iluzii cu ancora,
În loc de lanț - o funie mucezită -

Dar cine, cine…
Poate curăța puntea?
Poate Hristos…
Care a oprit Soarele, poate…
monologul lui crucificat pentru
blestemul aruncat smochinului?...

Toate acestea ție ți le scriu,
Cu certitudinea că nu le vei citi
Și cu speranța că m-ai uitat, 
Așa cum piatra uită trecerea apei.

Acum!
Nu te mai pot visa
Am coșmaruri urgente de rezolvat
Ascultă zeule,
Ploaia de interjecții…!

Dar sunt fericită, mi se oferă un job
În industria de artefacte,
Unde o să-mi măsor căderea… în funcție
De amintirea ta…
Amândoi suntem ecuații cu duble necunoscute…

Rezolvarea lor ne va capta dioptriile?
Chiar pe linia orizontului?
Nesemnificativ!

Ruxandra Bratu, clasa a XI-a A

Premiul al III-lea la Concursul de poezie „Floare-albastră”, 
ediția a VI-a, 2021, Centrul Cultural Buftea

NESEMNIFICATIV
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Proiecte și parteneriate

De la teorie la practică, doar un pas

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a oferit 
liceului nostru oportunitatea de a participa 
la implementarea unui proiect POCU 
633/6/14/132827 „Profesionist – practică pentru 
o carieră de succes”, al cărui obiectiv general este 
ceea ce ne dorim noi, toți elevii: să facem practică 
la agenți economici care să ne ofere răspunsul 
la întrebările pe care ni le punem de-a lungul 
formării noastre.

Suntem alături în acest proiect de colegi de-ai 
noștri din Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” și 
Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” din Brănești.

Proiectul se derulează pe durata a doi ani 
școlari, august 2020 – august 2022 și are un 
buget total de 2.356.523,30 lei. Vor participa 
164 elevi, din care în acest an 87.

Din școala noastră, facem parte din grupul 
țintă 34 de elevi, 23 de la specializarea Economic 
(clasele a IX-a și a XI-a) și 11 de la Alimentație 
(clasa a XII-a).

Proiectul are mai multe componente cu care 
deja ne-am familiarizat:
 Consiliere și orientare 

în carieră, în care beneficiem 
de consiliere individuală și de 
grup, facem vizite de studiu, 
identificăm locuri de muncă 
potrivite formării noastre și 
ne descoperim abilitățile și 
aptitudinile corespunzătoare meseriilor pe care 
ni le dorim;
 Stagii de pregătire practică;
 Program de antreprenoriat inovativ, în care 

învățăm să planificăm și să organizăm propriile 
afaceri prin firmele de exercițiu. 

 
Ceea ce nouă ne-a produs cea mai mare 

bucurie a fost practica la agenți economici de 
profil. Cei de la specializarea Economic am 
avut ocazia să cunoaștem modul în care este 
organizată și funcționează o firmă de consultanță 
în contabilitate, SC Andreea Conta Expert 
SRL. Am găsit în persoana doamnei Aliona 
Ciobanu, expert contabil la firma amintită, un 
om minunat, care ne-a primit cu căldură și ne-a 
răspuns tuturor așteptărilor.

     Ne-a învățat, pe bază de documente, care 
sunt pașii de înființare ai unei firme și care sunt 
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
fondatorii ei. Ne-a învățat cum se înregistrează 
firma la Inspectoratul Teritorial de Muncă, cum 
se deschid conturile bancare și cum se lucrează 

cu acestea. Ne-a demonstrat „pe viu” cum se face 
instruirea angajaților privind protecția sănătății 
și a securității în muncă. Ne-a arătat cum se 
derulează un proces de recrutare și selecție a 
angajaților, cum se încheie contractele de muncă 
și care sunt operațiile contabile în legătură 
cu salariile. Și, mai presus de toate, am fost 
puși în situația de a lucra practic cu un soft de 
contabilitate, SAGA.

Permanent au fost alături de noi doamnele 
profesoare Florica Badea și Mihaela Dragnea, 
participante ca experți în proiect.

Colegii noștri mai mari, de la specializarea 
Alimentație, au efectuat stagiul de pregătire 
practică în atelierul școlii noastre, din cauza stării 
de alertă, care a restricționat sau chiar închis 
majoritatea unităților de alimentație publică. 
Pentru că școala noastră are șansa de a fi dotată la 
standarde europene în ceea ce privește activitatea 
de gastronomie, ei au putut să-și demonstreze 
competențele profesionale, îndrumați de doamna 
profesoară Nicoleta Petrovschi.

Nu s-au limitat doar la a pune în aplicare cele 
mai gustoase rețete, ci au învățat să-și promoveze 
produsele, să testeze cerințele clienților pe 
piața de profil, să elaboreze studii cu privire la 
gusturile și preferințele consumatorilor.

Mulțumind tuturor celor care ne-au facilitat 
aceste frumoase experiențe, așteptăm cu interes 
și nerăbdare următoarea perioadă de instruire 
practică! 

Roxana Matache și Alina Gușețel, clasa a XI-a B



| 14 | | 15 |

În perioada octombrie 2020 – martie 2021, în 
Buftea s-a derulat proiectul „Resursele viitorului”, 
implementat de Junior Achievement România, 
la care au luat parte și elevi din școala noastră: 
clasele a IX-a A, a IX-a B, a XI-a B și a IX-a 
învățământ profesional.

Am dezbătut împreună cu diriginții noștri 
și cu voluntari ai unor organizații care se ocupă 
cu protecția mediului, teme legate de asumarea 
unei atitudini responsabile față de comunitate, de 
importanța spiritului de inițiativă și a manifestării 
unui comportament civic. Am participat la 
webinarii, la activități practice și, mai ales, la 
workshopul online „Digital Innovation Camp”, 
în care ne-am implicat în mod direct, căutând 
soluții pentru problemele reale ale orașului 

nostru, cum ar fi, gradul de poluare a aerului.
Echipa clasei noastre a fost alcătuită din Bianca 

Gheorghe, Sarah Rogoz, Debora Crivceac, 
Geovanny Ciufu și subsemnata, Lorena Iftemie.

Am fost provocați să căutăm cauzele poluării 
aerului în localitatea noastră, să identificăm 
efectele și factorii care influențează această 
situație.

Apoi, am încercat să găsim soluții și să 
concepem un proiect care să conducă la 
îmbunătățirea calității aerului. Ca oricărui 
proiect, i-am atribuit un titlu, un scop, obiective. 
Am stabilit cui ne adresăm și care vor fi rezultatele 
așteptate.

Orice demers de acest gen are nevoie de 
resurse și, implicit, generează costuri. Am pus în 
aplicare ceea ce noi știm deja de la disciplinele de 
specialitate: am elaborat un buget, am identificat 
resursele și ne-am planificat cheltuielile.

Am fost fericiți să aflăm că strădania noastră 
a adus un beneficiu liceului: Junior Achievement 
România a donat școlii, pentru participarea 
în acest proiect, un laptop și un senzor de 
monitorizare a calității aerului. Suntem 
nerăbdători să le utilizăm și, mai ales, să evaluăm 
rezultatele implementării ideii noastre în anul 
școlar viitor.

Pentru noi, este al treilea an în acest liceu și tot 
al treilea în care participăm la proiecte lansate de 
Junior Achievement România. De fiecare dată 
am avut sentimentul satisfacției și al împlinirii, 
pentru că am învățat făcând, am făcut cunoștință 
cu voluntariatul și am câștigat experiențe noi. 

Mulțumim, Junior Achievement România!

    

Proiecte și parteneriate

Resursele viitorului
„Este foarte important ca viitoarele generații educate să dezvolte comportamente responsabile față de 
consum, mediu și comunitate  și să înțeleagă modalitățile practice de folosire responsabilă a resurselor, 
devenind astfel ambasadori ai schimbării în acest domeniu. Proiectul contribuie la formarea unei con-
științe ecologice, a competențelor și atitudinilor pentru o mai bună utilizare a resurselor din comunitatea 
din Buftea, prin însușirea unor noțiuni care pot fi aplicate ușor în cadrul școlii, pentru spațiile publice, 
reciclarea deșeurilor sau păstrarea calității aerului; elevii devin astfel ambasadori ai schimbărilor pozi-
tive legate de mediu în școală și în comunitate.” 

Alice Duțu, Director Programe, Junior Achievement România.

     Lorena-Maria Iftemie, clasa a XI-a B
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telefonul sau cu camera tot ce vezi, să poți duce și acasă aceste daruri ale naturii, formate pe locurile 
acestea în câteva zeci de mii de ani. 

Ne întoarcem la drumul principal și ne continuăm călătoria spre inima Transilvaniei, spre Cluj, apoi 
ne avântăm și mai departe spre orașul Zalău. Ultima noastră oprire va fi înainte de Zalău, în comuna 
Bălan, unde vom descoperi Grădina Zmeilor. Arealul Grădina Zmeilor prezintă o zonă naturală, din 
Podișul Someșan, ce cuprinde un ansamblu neregulat de stânci (Fata Cătanii, Zmeul și Zmeoaica, 
Moșu, Călugării, Căpitanul, Acul Cleopatrei, Soldații, Eva, Dorobanțul, Degețelul, Sfinxul), cu forme 
bizare (turnuri, ciuperci, ace, abrupturi stâncoase), dispuse la baza dealului „Dumbrava”. Formațiunile 
geologice (atribuite perioadei holocenului) alcătuite din gresii (de culoare cenușiu-gălbuie) cu 
intercalații de microconglomerate, s-au format prin acțiunile repetate ale aerului (îngheț-dezgheț, 
vânt, temperatură), apei (spălare, șiroire) și a proceselor gravitaționale (prăbușiri, surpări) desfășurate 
de-a lungul timpului. 

Aceasta a fost traseul nostru, destul de lung și anevoios pe drumurile din țara noastră. La întoarcere 
va urma o călătorie destul de lungă de la Zalău până la Buftea.

Mihaela-Angela Iosifaru, secretară
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Jurnal de călătorie

Din nou, la drum!
Pornim la drum spre cochetul oraș Curtea de Argeș, iar de aici urmăm vechiul drum spre Câmpulung. 

Un drum uitat undeva în timp și cine mai știe când a fost ultima dată reparat. După o agonie de 
20  km, ajungem la intersecția supravegheată de casa cu 12 ochi. Este semnul că ne vom îndrepta spre 
localitatea Nucșoara și apoi spre comuna Corbi și mai apoi spre satul Jgheaburi.

Aici ne oprim la Mănăstirea rupestră Corbii de Piatră. 
Mănăstirea este un ansamblu rupestru din secolul al XIV-lea, 
reînființat în anul 1512, în perioada domnitorului Neagoe 
Basarab. Biserica mănăstirii este săpată în stânca de gresie. 
Lângă biserică, săpată tot în stâncă, se află trapeza mănăstirii, 
sala de mese a mănăstirii, un spațiu dăltuit la rându-i în stâncă, 

despre care tradiția afirmă 
că a fost folosit de Neagoe 
Basarab ca tribunal în aer liber, pentru a face judecăți publice. 

De aici, pornim mai departe spre Brașov și, mai departe, până 
la localitatea Hoghiz, unde vom părăsi drumul principal și ne vom 
îndrepta într-o zonă pustie ce adăpostește două locuri inedite. 
Primul loc la care ne vom opri este Lacul de Smarald, care are 

o poziție ascunsă. E înconjurat de 
formațiuni de bazalt și are o culoare 
verde-albăstruie. În trecut, aici a 
fost cariera Brazi, în fapt, o căldare 
gigant care a permis strângerea 
apei, care a și fost numită „Lacul de 
Smarald”.

La aproximativ 600 de metri, 
în partea opusă lacului, la fel de 
ascunse, găsim coloanele de bazalt. 
Aceste formațiuni au luat naștere 
prin răcirea rapidă a lavei vulcanice, având înălțimi între 10 și 15 metri. Peisajul este splendid și chiar 
dacă reușești să cuprinzi frumusețea locurilor cu ochii, te apucă un regret că nu poți cuprinde cu 
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Ne promovăm talentele
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Darius Canela, clasa a X-a BDarius Canela, clasa a X-a B

A little bit of strange art by
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Merită citit! BUNICA MI-A SPUS SĂ-ŢI SPUN CĂ-I PARE RĂU
de Fredrik Backman

Valentina Mihalcu, clasa a XII-a A

Acum câțiva ani, o prietenă 
m-a rugat s-o însoțesc la un 
control medical. Aceasta 

a intrat  în cabinetul 
medicului, iar eu am rămas 

în  camera de așteptare. 
Pentru că știam că 
acea  consultație urma 

să dureze,  m-am 
îndreptat spre colțul 

special amenajat 
cu reviste și 
cărți.  Mi-a 

sărit în ochi  numele 
unei cărți în limba engleză: 

„Mindset”. 
Am citit introducerea cărții,  o carte din 

domeniul psihologic, în care se împărtășeau 
rezultate ale cercetărilor legate de mentalitate 
și rolul ei în viața de zi cu zi. După 20 de ani de 
cercetări,   psihologul universitar Carol S. Dweck, 
prezintă  în  „Mindset”  o idee inovatoare: puterea 
mentalității. Este o carte pe care mi-aș fi dorit s-o 
citesc de acum foarte mulți ani pentru a aplica 
principiile prezentate în aceasta mult mai devreme.

În această carte, autoarea arată cum succesul la 
școală, la muncă, în domeniul sportiv, în domeniul 
artistic  sau aproape în orice domeniu poate fi 
influențat dramatic de modul în care ne gândim la 
talentele și abilitățile noastre. Autoarea descoperă 
că oamenii pot avea o mentalitate fixă sau rigidă  
atunci când crezi că abilitățile tale sunt bătute în 
cuie și o mentalitate de creștere  sau flexibilă, care 
susține că, prin efort,  putem să ne dezvoltăm 
însușirile fundamentale. Mentalitatea de creștere 
poate fi dezvoltată  de către părinți, profesori, 
manageri pentru ca persoana vizată să se schimbe  
prin implicare, trudă și pregătire.

În plus, gestionarea eșecului se realizează atât 
de diferit de către persoanele cu cele două tipuri 
de mentalități. Cei cu mentalitatea rigidă își 
diminuează realizările și  se pot pierde în fața unui 
eșec suferind chiar traume.

În cazul celor cu mentalitate flexibilă,  chiar 
dacă eșecul este o experiență dureroasă, nu este 
definitorie, eșecul fiind văzut ca o problemă care 
trebuie rezolvată și din care trebuie să înveți. 
Astfel , ”mentalitatea rigidă stă în calea dezvoltării 
și a schimbării”, iar „mentalitatea flexibilă sprijină 
schimbarea”.

În această carte, Carol Dweck introduce un 
fenomen pe care îl numește mentalitate de creștere 
falsă și îi îndrumă pe oameni spre adoptarea 
unei mentalități de creștere mai profundă, mai 
adevărată. De asemenea, ea precizează că ideea 
de mentalitate poate fi extinsă dincolo de individ, 
aplicând-o și la nivelul grupurilor și organizațiilor. 
Cu mentalitatea potrivită, îi poți motiva pe cei 
pe care îi conduci, îi înveți și îi iubești - să-și 
transforme viața. 

Cred că este foarte important să transmitem 
această idee de mentalitate „fixă” versus „creștere” 
generațiilor întregi care vor veni, sperând că, la 
rândul lor, o vor transmite următoarei generații.

În calitate de profesor și părinte consider 
că este important să le oferim copiilor și 
adolescenților mijloacele de a interpreta corect 

modul în care ceilalți 
(părinți, profesori și 
colegi)  judecă munca și 
rezultatele lor, precum și 
modul în care abordează 
viața și învățarea.

Mihaela Stoica, 
profesor

Fredrik Backman este 
un blogger și scriitor suedez. 
Acesta trăiește alături de 
soția și cei doi copii ai săi la 
Stockholm. 

 Fredrik Backman este 
cunoscut datorită romanul 
său de debut „Un bărbat pe 
nume Ove”, având un succes 
mondial, iar ecranizarea 
acestuia a fost nominalizată la 

Oscar pentru „Cel mai bun Film Străin” (2016) și 
a fost desemnată ”Cea mai bună comedie a anului” 
la Premiile Academiei Europene de Film din 2016.

Romanul „Bunica mi-a spus să-ți spun că-i 
pare rău” a fost publicat în anul 2013 și prezintă 
importanța aprecierii de sine, a acceptării și a 
demolării clișeelor cu privire la normalitatea pe 
care cu toții o afișăm, însă nu cu toții o simțim. 
Această carte este despre fragilitatea vieții și nevoia 
de comunicare, de căldură umană, spirituală.

„Bunica mi-a spus să-ți spun că-i pare rău” a 
devenit cartea mea de suflet în urmă cu doi ani, 
consecință a dorinței de a acapara grijile, stresul 
și nevoia de autocunoaștere pe care le trăiam la 
momentul respectiv. Relația cu bunica mea m-a 
determinat să vreau să citesc această carte. După 
multe căutări, am primit-o cadou de ziua mea de 
naștere, reprezentând cel mai frumos și special 
cadou. Primul contact cu cartea a fost cel decisiv, 
deoarece mi-a captat atenția de la primele pagini.

Sentimentul de acceptare este unul dintre cele 
mai grele procese prin care suntem nevoiți să 
trecem, iar romanul prezintă procesul de acceptare 
și cel de integrare la normalitate a unei fete de 7 ani, 
pe nume Elsa. Persoana care o sprijină pe parcursul 
întregului proces este bunica sa, chiar și după 
moartea acesteia, fost medic în zone calamitate, în 
vârstă de 77 de ani, persoanele cărora le-a acordat 
ajutor deplin dovedindu-se a fi vecinii săi de bloc, 
care îi vor fi alături Elsei în evenimentele care o vor 
lua cu asalt.

Elsa este o fată „prea matură pentru vârsta ei”, 
de aceea este catalogată ca fiind inadaptabilă la 
normalitate, fapt care nu-i permitea să adoarmă, 
însă în fiecare seară călătorește în Tărâmul – 

Aproape – Treaz, nu pentru că trebuie să dormi, ci 
pentru că trebuie să fii „aproape treaz”. Bunica sa 
este „prea vioaie pentru vârsta ei” sau „aia nebună” și 
cea mai bună prietenă a Elsei, creatoarea Tărâmului 
– Aproape – Treaz, pentru că „toți copiii au nevoie 
de super-eroi”.

Cartea oglindește trăiri sincere pe care cu toții, 
la un moment dat, le-am întâmpinat, iar dacă nu 
am făcut-o, cel puțin putem spera la o viață plină de 
aventură precum cea a Elsei, personajul principal al 
romanului.

Atașamentul față de lucruri, obiecte și, în 
special, de persoane, modul în care personajele 
interacționează, conferă o notă familiară cititorului. 
Cartea reprezintă o încadrare și regăsire a cititorului 
în realitatea și naivitatea oamenilor, expuse în 
roman.

Situațiile dificile sunt prezentate sub o formă 
comică, astfel situația tristă convertindu-se într-un 
amuzament hilar.

Cartea este construită pe un mozaic de 
sentimente și trăiri, de la râsul cu gura până la 
urechi până la lacrimile de tristețe, de la regret 
și deznădejde la învingerea fricilor și educarea 
bucuriei.

Parcursul fiecărui personaj 
și relațiile dintre acestea 
conferă deliciul romanului. 
Acțiunea reprezintă o 
balanță, un echilibru 
continuu între intrigă 
și punctul culminant. 
Onest fiind spus, 
bunica Elsei este 
adevăratul deliciu al 
romanului, dar mai 
multe puteți afla 
doar dacă o veți 
însoți pe Elsa 
în parcurgerea 
sa finală prin 
Tărâmul – Aproape 
– Treaz și deslușirea adevă-
rului din spatele scrisorilor bunicii. 

MINDSET
de Carol S. Dweck
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Se cuvine a vorbi despre tradiții după ce 
vom preciza că tradițiile și obiceiurile populare 
reprezintă cu totul altceva decât Sfânta 
Tradiție. În istoria umanității, Dumnezeu Se 
descoperă oamenilor, iar întreaga Revelație 
divină se cuprinde în Sfânta Scriptură (Biblia) 
și Sfânta Tradiție, acestea fiind două căi sau 
moduri de fixare, păstrare și transmitere a 
Revelației. 

În sens restrâns, prin Sfânta Tradiție 
înțelegem totalitatea adevărurilor revelate care 
nu se cuprind în Sfânta Scriptură, ci au fost 
predate prin viu grai de către Mântuitorul și 
Sfinții Apostoli, fiind ulterior consemnate în 
scris și păstrate de către Sfânta Biserică până în 

zilele noastre. 
 Învățăturile cuprinse în Sfânta Tradiție au 

aceeași valoare cu cele din Sfânta Scriptură 
pentru că ambele provin din aceeași Descoperire 
dumnezeiască. Însăși Sfânta Scriptură a fost 
scrisă pe temeiul Sfintei Tradiții, căci la început a 
fost mai întâi Tradiția și apoi s-a scris Scriptura, 
ca parte a acesteia (cea mai veche carte a Noului 
Testament s-a scris abia în anul 43, iar Sfântul 

Apostol Ioan  scrie până spre sfârșitul sec. I. 
Sfinții Părinți, în unanimitate, afirmă valoarea 
Sfintei Tradiții, egală cu a Sfintei Scripturi, ca 
păstrătoare a Revelației divine.

*
Sânzienele
Revenind la tradițiile și obiceiurile populare, 

acestea sunt expresia relației simbiotice dintre 
om și natură, om și divinitate. Majoritatea 
tradițiilor populare românești au origini 
precreștine, care ulterior s-au împletit cu cele 
creștine, rezultând o înlănțuire, o împletire 
fabuloasă a umanului cu cosmosul, cu divinul...

Tradiția pe care am ales să o prezint se referă 
la sărbătoarea „Sânzienelor”, așa cum este 
cunoscută în popor. De fapt, este praznicul 
Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, 
Înaintemergătorul Domnului, despre care 
știm că, spre deosebire de toți ceilalți sfinți din 
calendarul ortodox, doar lui  și Maicii Domnului 
Biserica le-a rânduit și zile de prăznuire după 
naștere și alte evenimente ale vieții, ci nu doar 
după data mutării din această viață, așa cum au 
ceialți sfinți.

 Această mare sărbătoare a creștinătății, pe 
24 iunie, a dat prilej de-a lungul timpului de a 
fi sărbătorită și natura, într-un mod căt se poate 
de gingaș și decorativ. Se crede că denumirea 
de „Sânziene” vine din mitologia romană de la 
Sancta Diana, zeița silvestră. Sânzienele erau 

Tradiții

Tradiţii/Sfânta Tradiţie

considerate încă din vremea lui Cantemir, ca 
reprezentări fitomorfe (Florile de Sânziene) și 
divinități antropomorfe. 

În credința populară, Sânzienele erau 
considerate a fi niște femei frumoase, adevărate 
preotese ale soarelui, divinități nocturne 
ascunse prin pădurile întunecate, neumblate 
de om. Conform tradiției, Sânzienele plutesc în 
aer sau umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 
iunie, cântă și dansează, fac să rodească ogoarele, 
umplu de leac și miros florile, înmulțesc animalele 
și păsările, lecuiesc bolile și alină suferințele 
oamenilor.

În noaptea de Sânziene, oamenii credeau 
că se deschid cerurile, iar fetele strângeau flori 
de sânziene și le puneau sub pernă pentru a-și 
visa ursitul. În unele zone, fetele își făceau 
odinioară coronițe de sânziene pe care le lăsau 
peste noapte în grădini sau alte locuri curate. 
În dimineața de Sânziene, înainte de răsăritul 
soarelui, oamenii strângeau buchetele pe 
care le împleteau în coronițe și le aruncau pe 
acoperișul caselor. Se considera că omul va trăi 
mult în cazul în care coronița de flori rămânea 
pe casă sau, dimpotrivă că va muri repede când 
coronița cădea de pe acoperiș.

Sărbătoarea Sânzienelor marchează din 
punct de vedere agricol apropierea mijlocului 
verii și considerat cel mai bun moment pentru 
culegerea plantelor de leac. În trecut, de 
Sânziene aveau loc bâlciuri și iarmaroace, ceea 
ce era și un bun prilej pentru întâlnirea tinerilor 
în vederea căsătoriei.

Această sărbătoare mai poartă denumirea de 
Drăgaică, mai ales în Muntenia.

*
În această zi, ca o mai nou apărută, dar 

deja statornicită tradiție, se sărbătorește și 
Ziua Internațională a Iei, începând cu 2013 
la inițiativa comunității online ”La Blouse 
Roumaine”. Făcând parte din categoria 
patrimoniului cultural material al poporului 
nostru, ia nu este un obiect vestimentar 

oarecare, doar utilitar, nu îmbracă doar trupul, 
ci și sufletul. 

Și în cazul portului popular, tradiția 
conservă identitatea, păstrează în centrul ei 
ideea de bine, adevăr și frumos, virtuțile clasice 
fără de care existența noastră nu mai denotă 
umanitate. Binele conservat prin tradiție este 
cel al moralității, al distincției dintre bine 
și rău, mai clare și mai percutante decât ar 

putea-o face orice altă învățătură. Adevărul 
tradiției este, în mod similar, cel descoperit și 
dezvoltat prin experiența neamului, așa cum 
poate fi regăsit ușor și în proverbele populare 
vechi. Este un adevăr moral, după cum binele 
descris de tradiție este unul al adevărului care 
luptă împotriva minciunii și a falsității. 

În cele din urmă, tradiția este cea care 
păstrează frumosul autentic, așa cum îl găsim 
și în ia românească. Orice ie poartă cu ea o 
poveste, este un limbaj străvechi prin care 
femeile au transmis din generație în generație 
înțelepciunea și bucuria. Pe ie sunt cusute 
povești despre viață, frumusețe, natură, cosmos 
și credință, repere universale ale oamenilor din 
toate timpurile.

Lucia Stan, profesor
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Nu învățăm pentru școală, 
învățăm pentru viață!

Educația financiară reprezintă cumulul de 
informații pe care le deținem pentru a ne crea 
un nivel de trai optim, pentru a ne îndeplini 
dorințele și a acoperi nevoile personale și ale 
familiei noastre. Educaţia financiară se aplică 
aproape în orice facem. Indiferent de activitatea 
pe care o realizăm este nevoie de bani sau este 
nevoie să administrăm bani. Prețuirea muncii ca 
singura sursă generatoare de venituri, va induce 
respectul pentru banii câștigați și necesitatea 
planificării modului în care aceștia sunt cheltuiți.

Pentru unii, educația financiară este asociată 

cu o disciplină care ar trebui predată la școală, 
pentru alții înseamnă metode de a economisi 
bani, iar un alt grup de persoane poate asocia 
conceptul cu modalitățile prin care poți să inves-
tești și să obții profit. Educația financiară este o 
investiție pe care o faci o singură dată, dar care îți 
asigură confort pe tot parcursul vieții.

Ea permite persoanelor să înțeleagă mai bine 
produsele și conceptele financiare, să conștien-
tizeze  riscurile și oportunitățile financiare și să 
ia decizii avizate în materie de servicii finan-
ciare. Persoanele care au cunoștințe în domeniul 

Educaţia financiară - importanţă şi avantaje
„Dacă vrei să înveți despre valoarea banilor, împrumută-te!”  (Benjamin Franklin)

financiar vor putea selecta acele produse și 
servicii financiare pe care le pot gestiona și vor 
acorda atenție avertismentelor privind riscurile 
aferente acestora, înțelegând că orice contract 
presupune drepturi și obligații pentru ambele 
părți semnatare. Educația financiară explică 
faptul că relația cu o instituție financiară trebuie 
bazată pe responsabilitate și încredere reciprocă.

Copiii care dețin cunoștințe financiare vor 
continua procesul de informare și vor deveni 
adulții care vor lua decizii importante, cum ar 
fi achiziția unei case, în cunoștință de cauză. 
Educația financiară îi va ajuta să anticipeze 
eventualele situații neprevăzute, să investească 
în mod inteligent, să își finanțeze studiile și să 
economisească. 

Educația financiară, oferită la un nivel cores-
punzător de-a lungul întregii vieți, poate aduce 
avantaje fiecărui cetățean, indiferent de vârsta 
sa și de nivelul veniturilor sale. Aceasta produce, 
de asemenea, avantaje atât pentru economie cât 
și pentru societate în ansamblul ei. Educația 
financiară trebuie considerată, desigur, ca un 
complement al unei protecții corespunzătoare a 
consumatorilor și al unui comportament respon-
sabil al prestatorilor de servicii financiare.

Banii sunt o resursă importantă pentru noi. Ei 
ne oferă prilejul de a ne satisface nevoile – de la 
cele de bază, până la cele de performanță profesi-
onală și de dezvoltare personală. Fie că-i păstrăm 
acasă sau îi depunem la bancă, fie că-i investim 
în afaceri proprii sau în fonduri de investiții, 
avem nevoie de educaţie financiară pentru a ști 
cum să ne gestionăm resursele, la fel cum avem 
nevoie de educaţie sanitară pentru a ne menține 
sănătoși. Felul în care învăţăm să avem grijă de 
banii noștri, cum alegem să-i economisim sau 
să-i investim, înseamnă grijă faţă de noi înșine și 
față de cei dragi.

Importanța educației financiare este recu-
noscută, atât la nivel mondial, cât și la nivel 
european. În raportul său privind o piață unică 
pentru Europa secolului al XXI-lea, Comisia 
Europeană prezintă educația financiară ca fiind 
o parte integrantă a eforturilor sale de a garanta 
că piața unică aduce beneficii directe cetățenilor 
europeni, în special prin stimularea acestora de a 
dobândi anumite cunoștințe de bază în materie 
de finanțe personale, în loc de a se mulțumi cu 
compararea ofertelor de servicii financiare, fie în 
propria lor țară, fie în celelalte state membre.

Daniela Mînzu, profesor 
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O lume mai curată

Gazele cu efect de seră

 Exact cum a specificat și Grigore Antipa: 
„Omul poate stăpâni natura atâta timp cât 
ține seama de legile ei”. 

De mai bine de un an de zile, omenirea trece 
printr-o criză sanitară. Înainte de această criză 
sanitară, am simțit din ce în ce mai acut criza cli-
matică. Începând cu anii '50, oamenii de știință 
măsoară gazele cu efect de seră, iar constatarea 
lor e gravă… creșterea lor cantitativă este direct 
legată de creșterea temperaturii la nivel global și 
de schimbările climatice.

Anul acesta, clasele a IX-a A, a X-a A și a XI-a 
B au participat la desfășurarea unor ateliere în 
limba franceză în cadrul proiectului educațional 
“Sensibiliser nos enfants à la protection de la 
planète”, alături de doamna profesoară Olivia 
Ignătescu. Astfel, ne-am familiarizat cu noțiuni 
și informații specifice, care țin de un domeniu 
vast, dar esențial - schimbările climatice - iar 
aceasta ne-a ajutat să fim mult mai responsabili 
fața de natură.

Temperatura medie a Terrei a crescut cu 
0,8 grade Celsius. Acum este momentul să 

acționăm pentru a evita o catastrofă, înainte 
ca temperatura sa crească cu 1,5 grade Celsius. 
Schimbările climatice sunt deja vizibile, iar 
încălzirea globală nu mai este considerat un 
subiect SF. Schimbarea se produce acum! Terra 
se încălzește! Dacă temperatura continuă să 
crească, viața pe Terra va fi compromisă. 

Suntem cu toții martorii unor grave reper-
cusiuni ale schimbărilor climatice: tsunami, 
vijelii, secetă, inundații, cutremure etc. Din 
1990, emisiile gazelor cu efect de seră continuă 
să crească, mai mult decât atât, încălzirea cli-
matică nu încetează să provoace modificări de 
lungă durată asupra sistemului climatic. Vom 
fi martorii unor consecințe ireversibile dacă 
nu acționăm imediat. Jucăm un rol esențial în 

această luptă foarte importantă pentru noi și 
pentru planetă, deoarece tocmai activitățile 
noastre obișnuite, cotidiene au un impact direct 
asupra schimbărilor climatice. Creșterea expo-
nențială a populației și a economiei, precum și 
modul de viată modern bazat pe consumerism 
au dus în ultimele decenii la o creștere constantă 
a emisiilor de CO₂  și a celorlalte gaze cu efect 
de seră.

Efectul de seră este un fenomen natural 
care provoacă o creștere a temperaturii la 
suprafața planetei. Indispensabil supraviețuirii 
noastre, acest fragil echilibru este amenințat de 
activitățile umane, dar la bază, efectul de seră 
stabilizează temperatura planetei. Activitățile 
umane sunt cele care afectează compoziția 
chimică a atmosferei și duc la apariția unui efect 
de seră adițional, responsabil în mare parte de 
schimbările climatice actuale. 

Concentrația de dioxid de carbon poate 
crește datorită unor procese naturale precum 
erupțiile vulcanice sau incendiile de pădure, 
totuși, activitățile umane, precum utilizarea 
petrolului, gazelor naturale sau a cărbunelui 
pentru industrie, încălzire și transport, sau, mai 
mult, fabricarea cimentului, sunt responsabile 
cu creșterea lui în concentrație începând cu 
anul 1750. În același timp, metanul este un gaz 
cu efect de seră mai puternic decât dioxidul de 
carbon, dar mai puțin concentrat. El este adesea 
legat de procesele de fermentație precum digestia 
rumegătoarelor. Agricultura intensivă este, astfel, 
un alt responsabil de creșterea concentrației de 
metan în atmosferă în cursul ultimelor secole. 

Atâta timp cât sistemul climatic este în 
echilibru, carbonul generat de surse naturale  
(plantele care cresc și elimină carbon) este 
absorbit de mecanisme naturale care au la bază 
elemente precum: oceanele, organismele marine 
și pădurile mature. Acesta este modul în care 
carbonul prinde viață. Înainte de a înțelege ciclul 

carbonului în natură, ar trebui să înțelegem de 
unde vine el, unde se stochează și cum circulă. 
În pietre se găsește o cantitate de 65.000.000 
miliarde de tone de carbon, 39.000 în oceane, 
1.580 în sol, 750 în atmosferă și 610 în păduri 
și vegetație. 

În natură, echilibrul este fragil. Volumul 
care provine din surse care generează carbon 
este egal cu volumul care este stocat. Carbonul 
suplimentar generat de activitățile umane este 
cauza creșterii concentrației de CO₂ în atmos-
feră în ultimii 150 de ani.

Știați că…
- Arborii absorb dioxidul de carbon din 

atmosferă pentru fotosinteză și ajută astfel la 
reglarea efectului de seră natural?

- Pentru obținerea unui kilogram de carne 
de vită se emit 27 de kilograme de CO₂ în 
atmosferă? 

- Un raport european din 2017 arată că sec-
torul energiei este responsabil de un volum de 
80,7% al emisiilor de gaz cu efect de seră?

Climat dezechilibrat înseamnă o planetă 
dezechilibrată. Planeta ne atenționează că 
suntem conectați și că tot ceea ce se întâmplă 
în natură are un impact asupra vieții noastre. 
Dacă planeta e în pericol, atunci și noi suntem 
în pericol.

Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine!
Ana-Maria Huţuleac, clasa a X-a A
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Amândurora Amândorura
CORECT GREȘIT

Le-ai dat tema amândurora? Le-ai dat tema amândorura?

 AMÂNDÓI, -DÓUĂ, num. col. Și unul și altul; ambii. [Gen.-dat. (când precedă substantivul) 
amânduror și (când îl urmează sau îi ține locul) amândurora] – Lat. *amindoi (<*ambi + dui).  
Sursa: DEX 2009.

Vorbește corect!

Sarah-Denisa Rogoz, clasa a XI-a B Sabina-AnaMaria Miron, clasa a IX-a B

sau

  „Doamna director” sau „Doamna directoare”?

Cuvinte care denumesc funcții sau profesii și care sunt asociate cu forma de feminin „doamna” 
stârnesc încă numeroase controverse în limba română.

Dacă odinioară în majoritatea domeniilor profesau bărbați și s-a impus forma de masculin, iată că 
odată cu pătrunderea femeilor în domenii ca știință, cercetare, inginerie, politică, educație, artă etc., 
apare și forma de feminin a acestor profesii și funcții.

Din intenția de a avea o exprimare cât mai sobră, mulți vorbitori preferă să folosească forma de 
masculin a respectivilor termeni, chiar dacă limba română oferă și forme de feminin perfect valabile.

Cunoscutul lingvist George Pruteanu aprecia că, în cazurile în care există o largă răspândire a 
femeilor în anumite funcții sau profesii, este firesc să utilizăm forma de feminin: doamna directoare, 
doamna președintă, doamna ingineră. În alte cazuri, formele feminine au apărut mai târziu sau sunt 
mai puțin utilizate și este indicat să se conserve forma de masculin – doamna ministru, doamna 
prefect etc.

Dacă în alte limbi (engleză, franceză) utilizarea frecventă a formelor de feminin este generată și 
de accentuarea militantismului feminist, în limba română se manifestă tendința inversă, de folosire 
a masculinului în toate cazurile, pentru că pare mai „oficial”, mai sobru și mai politicos, în timp ce 
formele feminine ar ține, mai degrabă, de registrul familiar.

Așadar, sunt admise ca fiind corecte ambele forme (de masculin și de feminin) în multe cazuri: 
doamna director/doamna directoare, doamna președinte/doamna președintă, doamna inginer/
doamna ingineră, doamna profesor/doamna profesoară etc., iar opțiunea pentru una sau alta dintre 
forme rămâne la latitudinea vorbitorului.

ȘTIAȚI CĂ...

Primii bani de hârtie
Banii de hârtie au fost folosiți prima dată de 
chinezi, care au început să poarte bancnote de 
hârtie încă din anul 618. Acestea erau mai mult 
sub formă de acte de proprietate sau credit. Banii 
de hârtie au ajuns în Europa în secolul al XVII-lea.

Cea mai mare bancnotă
Cea mai mare bancnotă 
de hârtie este de măsura 
unei coli de hârtie A4 
și este oficial cea mai 
mare bancnotă din lume – bancnota de 100.000 
de peso. Aceasta a fost creată de guvernul din 
Filipine în 1998. Motivul a fost celebrarea unui 
secol de independență. Bancnota a fost oferită 
doar colecționarilor care au putut să o cumpere, 
în ediție limitată, la un preț de 180.000 de peso, 
adică 3.700 de dolari.

Una într-un milion
Cea mai mare bancnotă produsă de Banca 
Angliei a fost cea de 1.000.000 de lire și a fost 
fabricată în 1948 ca o măsură temporară în 
reconstrucția post-război a Planului Marshall 
(planul de reconstrucție europeană). Bancnota a 
fost anulată după doar câteva luni de folosire, ceea 
ce a însemnat că prea puține au ajus în mâinile 
oamenilor. Dar, acest lucru nu le face lipsite de 
valoare pe cele care încă mai există – la o licitație 

din 2008, o astfel de bancnotă a fost cumpărată cu 
120.000 de dolari.

Primul bancomat din lume
Inventatorul John Shepherd-Barron a conceput 
primul bancomat automat din lume. Acesta și-a 
vândut ideea către banca engleză Barclays. Iar 
ei au acceptat. Primul model a fost construit la 
Londra în 1967. Aparatul folosea coduri PIN, dar 
era dependent de cecuri de hârtie, scrie Time.com.

Originea semnului de dolar
Nimeni nu știe de unde vine semnul dolarului, 
dar biroul de imprimări din SUA are o vagă idee. 
Agenția guvernamentală responsabilă de designul 
și printarea bancnotelor 
spune că designul, folosit 
inițal pentru a distinge 
banii spanioli și mexicani 
„PS”, a ajuns să fie scris ca 
un S peste un P. Simbolul 
era utilizat des, chiar înainte de 1875, când a fost 
produs primul dolar de hârtie.

Totul se învârte în jurul Elisabetelor
Din Australia și până în Republica Trinidad 
Tobago, portretul reginei Elisabeta a II-a a existat 
pe bancnotele a peste 33 de țări.
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…există o serie de cuvinte ce denumesc 
culori, cu  origini destul de bizare?

ȘTIAȚI CĂ...

Violet/Purpuriu
Motivul pentru care culoarea violet este asociată în mod 
tradițional cu regalitatea se găsește în etimologia sa. Deci, numele 
său înseamnă ceva regal? Nu chiar. Purpuriu provine din cuvântul 
latin purpura, un tip de moluscă cunoscut pentru utilizarea sa în 
producerea unui prețuit colorant purpuriu care era căutat pentru 
îmbrăcămintea regală datorită nuanței sale bogate.

Magenta şi Fucsia
Termenii  fucsia  și  magenta  sunt adesea folosiți interschimbabil 
pentru a descrie amestecuri strălucitoare de violet și roz, dar 
etimologiile lor sunt diferite. Fuchsia, care este, de asemenea, 
numele unui gen de plante cunoscut pentru florile lor violacee, 
derivă din numele botanistului german din secolul al XVI-lea, 
Leonhard Fuchs.
Magenta, totuși, își ia numele de la orașul italian Magenta, 
denumit așa după o victorie sângeroasă pe care forțele franceze 
și sarde au repurtat-o acolo în 1859 - același an în care fuchsinul 
(vopseaua care produce aceste culori) a fost brevetat.

Bej
Cuvântul francez vechi bege este probabil o formă scurtată a 
cuvântului italian vechi bambagia, care înseamnă „vată”. Bambagia 
își are rădăcinile în cuvântul latin medieval bombax, care înseamnă 
„bumbac”. Este, de asemenea, legat de „bombazine”, o țesătură  
care era vopsită în mod obișnuit  negru pentru ținuta de doliu. 

Azuriu
Dacă doriți un albastru adevărat, alegeți azuriu, care este de obicei 
folosit pentru a descrie o nuanță deschisă de albastru, similară cu 
cea a unui cer senin. Dar, pentru etimologia sa, priviți spre pământ, 
nu spre cer. Azuriu provine în cele din urmă din cuvântul persan 
lāzhuward, referindu-se la piatra prețioasă albastră lapis lazuli.

Indigo
Această nuanță de albastru închis își datorează numele țării în care 
colorantul său a fost produs în antichitate: India. Cuvântul  indigo  
are, în cele din urmă, rădăcini în cuvântul grecesc Indikos, care 
înseamnă „din India”. Cuvântul indigo este, de asemenea, legat de 
cuvântul persan vechi Hinduš, care a fost folosit cândva pentru a se 
referi la râul Indus.

Stacojiu
Cuvântul stacojiu își are rădăcinile în cuvântul francez vechi 
escarlate („pânză fină”), cuvântul latin medieval scarlata („pânză 
stacojie”) și cuvântul persan saqirlāt („pânză bogată”), care este o 
variantă a cuvântului arab siqillāt. Se crede că acest cuvânt arab 
este legat de cuvântul grecesc medieval sigillatos, care se referă la 
sigilii, simboluri mici despre care se credea uneori  că au puteri 
magice.

Cobalt
Cobalt  se poate referi la un metal argintiu și la culoarea albastru 
- verzuie pe care o produc oxidul de cobalt și alumina. Cobaltul 
metalic și-a luat numele de la cuvântul german kobolt, o variantă 
a kobold, care înseamnă „goblin”. Asta pentru că se credea că 
goblinii bântuie locurile subterane, așa că exploatatorii de argint 
i-au considerat responsabili atunci când au găsit cobalt, nu argint, 
în minele de argint.

Sursa: www.thefreedictionary.com
Andra Oancea și Valentina Mihalcu, clasa a XII-a A
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Tiberiu-Dorian Stoica, clasa a X-a A Tiberiu-Dorian Stoica, clasa a X-a A

O misiune de căutare
Arătați care dintre următoarele afirmații sunt adevărate și care sunt false. Adevărul fie cu voi! 

1. Deși Marte este mai mică decât Pământul, suprafața sa este 
aproximativ aceeași cu a uscatului de pe Terra.

Adevărat Fals

2. Orbita lui Neptun  este aproape circulară, cu o excentricitate  
mai mică de 1%.

Adevărat Fals

3. Presiunea atmosferică de la suprafața lui Venus este cam la fel cu 
cea din vârful Muntelui Everest.

Adevărat Fals

4. Platena Venus este foarte uscată cu toate că odinioară probabil 
au existat cantităti mari de apă similare celor de pe Pământ.

Adevărat Fals

5. Jupiter dă mai multă energie decât primește de la Soare. Adevărat Fals

6. Mercur, cunoscută încă din mileniul III î.H., a primit diferite 
nume pentru apariția pe cerul crepuscular.

Adevărat Fals

7. Planeta Saturn are un câmp magnetic abia detectabil. Adevărat Fals

8. Dintre toate planetele, Uranus este cea mai puțin densă. Adevărat Fals

9. Mercur a fost fotografiată de două nave spațiale americane, 
Mariner 10 și Messenger.

Adevărat Fals

10. Jupiter are aproximativ 10% Hidrogen și 90% Heliu. Adevărat Fals

1. Ce animal este asociat cu constelația Taurus? a. Urs

2. Ce animal este asociat cu constelația Delphinus? b. Taur

3. Ce animal este asociat cu constelația Ursa Major și Ursa Minor? c. Delfin

4. Ce animal este asociat cu constelația Lacerta? d. Vultur

5. Ce animal este asociat cu constelația Capricorn? e. Vulpe

6. Ce animal este asociat cu constelația Vulpecula? f. Capră

7. Ce animal este asociat cu constelația Canis Major? g. Cal

8. Ce animal a fost Pegasus, după care a fost numită o constelație? h. Șopârlă

9. Ce animal este asociat cu constelația Aquila? i. Lebădă

10. Ce animal este asociat cu constelatia Cygnus? j. Câine

Animale pe cerul înstelat
Romanii sunt cei care au privit  cerul noaptea, au văzut tot felul de forme 

și le-au pus nume. Potriviți fiecare animal cu constelația sa.
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