
  

 

După 2 ani de pandemie viața trece printr-un proces de restart.   

Am profitat și noi de acest început și am lansat acum 2 luni noul site 

nenitescu.ro, modern și cu informații la zi despre viața liceului, iar  

acum reedităm, după o lungă pauză, CRISTAL - revista liceului nostru, 

Costin D. Nenițescu.  
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Bine v-am regăsit, dragi cititori, după câțiva ani de pauză, 

în aceeași familie de suflet găzduită de revista CRISTAL. 

Anii au trecut, însă noi am păstrat aceeași dragoste de 

cunoaștere, aceeași dorință de a împărtăși cu voi momente 

de neuitat din trecerea prin perioada  minunată, plină de 

magice descoperiri, a liceului.  

O parte din ce trăim, ce simțim și mai ales ce gândim va fi 

transpusă aici, în paginile revistei, care se adresează în 

egală măsură elevilor și cadrelor didactice. Vrem să facem 

cunoscute astfel experiențele trăite în activitățile 

întreprinse în școală si în afara ei. 

Conținuturile abordate vor fi extrem de variate, tocmai 

pentru a scoate în evidență multitudinea de activități 

desfășurate împreună, profesori și elevi. Spre a da 

autenticitate conţinuturilor, vom adăuga imagini surprinse 

în timp real. 

Dorim să îi mulțumim, și pe această cale, doamnei director 

Liliana Ișfan pentru susținerea reluării activității 

redacționale și mobilizarea întregului colectiv de profesori 

și ne propunem ca, și de acum înainte, revista CRISTAL să 

fie oglinda realizărilor școlii noastre. 

Vă așteptăm cu drag, cititori și creatori de conținut, să 

colorăm aceste pagini cu vise și gânduri de licean! 

 

Redacția  



Așa începe prezentarea mea, în fiecare an, la 

clasele a IX-a. 

Așa le spun tuturor copiilor care au venit aici 

din dorința proprie, dar mai ales celor care sunt 

dezamăgiți că au fost distribuiți “de calculator” 

departe de prieteni sau… într-un loc care nu era 

în topul preferințelor lor, pentru a le confirma că 

a fost și este un liceu serios. 

Le spun că, acum mulți ani, opțiunea mea a fost 

Liceul Pedagogic, pentru că am visat să ajung 

învățătoare. Era anul 1980 și ceva când am ratat 

treapta I – admiterea la liceu, cumva 

echivalentul Evaluării Naționale de acum. Pe 

vremurile acelea, fiecare liceu bun avea propria 

admitere. Cu o diferență de câteva sutimi, am 

fost sub linia admișilor și a trebuit să aleg un alt 

liceu, unul în care rămăseseră locuri neocupate. 

După o vară de frământări, a început viața mea 

de liceană la Nenițescu, pe atunci Liceul 

Industrial nr. 5. Așa am ajuns să descopăr că 

liceul nu înseamnă doar un nume și niște ziduri 

într-o curte, pe o stradă oarecare… Liceu 

înseamnă și acel spirit viu al profesorilor care, 

prin experiența, afecțiunea și dăruirea lor, pot 

face ca visuri aparent năruite să devină o 

realitate de succes. 

Datorită doamnei diriginte și profesorilor mei au 

renăscut și speranțele mele în acel viitor firesc, 

care la un moment dat păruse că-mi este refuzat, 

speranțe devenite realitate alături de colegii de 

clasă într-una din perioadele cu cele mai 

frumoase amintiri – anii de liceu. 

Frumusețea orelor de la cursurile de specialitate 

și de laborator, pe profil electric, mi-au îndrumat 

pașii peste patru ani către Facultatea de 

Energetică din cadrul Universității Politehnica 

București, pe care am absolvit-o cu drag și 

ușurință datorită bagajului de cunoștințe 

acumulate în liceu.  

Și, peste alți 5 ani, m-am întors în locul în care 

prinsesem aripi și care devenise, între timp, 

Grupul Școlar de Chimie „Costin D. Nenițescu”: 

aceeași curte, aceeași clădire, aceiași oameni, 

doar locul meu se schimbase - din bancă, la 

catedră, ca profesor. 

 

Nu a fost ușor pentru mine, dar, cu siguranță, a 

fost mai simplu, datorită sprijinului total și 

necondiționat al foștilor mei dascăli, care 

deveniseră colegii mei. 

Și întrucât „dobânda împrumuturilor sufletești 

trebuie să fie recunoștința”, așa cum spunea 

Nicolae Iorga, pentru sufletul pe care foștii mei 

profesori mi l-au dăruit și atunci când eram 

elevă, în bancă, și apoi ca „elevă la catedră”, le 

mulțumesc și eu, mereu, odată cu fiecare 

promoție de elevi pe care îi ghidez în călătoria 

lor de patru ani la Nenițescu și cărora le dau 

aripi să zboare dincolo de porțile acestui liceu! 

A fost un sprijin care m-a onorat și obligat 

totodată, iar acum, după 25 de ani de 

învățământ, roadele acelei investiții de încredere 

sunt evidente. Și nu mă gândesc doar la 

performanțele mele didactice, ci și la emoția și 

satisfacția pe care o trăiesc la fiecare final de an, 

când văd o nouă generație absolvind liceul...sau 

la momentele în care sunt oprită pe stradă de 

copiii mei absolvenți, unii „copii” cu copii, care 

îmi povestesc cu mândrie despre familia lor 

reușită, despre facultatea la care merg sau despre 

locul lor de muncă. 

Cu siguranță că eu, ca profesor, nu i-am făcut 

mai “deștepți”, dar cred, cu tărie, că am moștenit 

de la dascălii mei acel „ceva” care poate să 

deschidă drumuri, care poate să influențeze, în 

bine, destine, care poate descoperi, evidenția și 

potența talente latente și pe care l-am transmis și 

îl transmit mai departe tuturor elevilor de la 

clasele mele, fapt pentru care ei îmi sunt 

recunoscători peste ani. Unii se exprimă cu 

emoție, alții doar gândesc așa... dar eu știu că 

acest gând există și acest fapt îmi dă energia de 

a merge mai departe și de a fi mândră de 

alegerea pe care am făcut-o acum mulți ani, 

când toate speranțele păreau năruite și „drumul” 

oarecum închis. 

Ție, elev al școlii mele, Colegiul Tehnic „Costin 

D. Nenițescu”,  îți doresc să speri mereu, să îți 

urmezi visurile cu perseverență și să cauți 

permanent oamenii care te pot sprijini pentru a 

le realiza. Unii dintre acești oameni sunt, cu 

siguranță, actualii și viitorii tăi profesori! 

prof. Mădălina Nica  

Scrisoare către tine,  
(viitor) elev la Nenițescu 
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“ Și eu am    
    fost aici, 

    cândva!” 
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O altfel de școală, după școală -  
proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

Școala este "locul de muncă" al elevilor. Și ca la orice loc de muncă, trebuie 

să-ți facă plăcere să mergi acolo, să te simți bine între colegi și să ai 
oportunități de dezvoltare personală. De aceea, școala noastră oferă astfel de 

oportunități prin derularea a numeroase proiecte și programe de educație 

non-formală și prin implicarea tuturor elevilor în aceste activități 

REVISTA COLEGIULUI TEHNIC „COSTIN D.  NENIȚESCU ”  -  MAI 2022  

Odată cu reluarea cursurilor în format fizic, în 

școala noastră au fost reluate și activitățile 

extrașcolare, non-formale, o componentă 

importantă a dezvoltării personalității omenești. 

De când ne-am întors în bănci, s-au întâmplat 

multe lucruri frumoase, minunate, menite să 

îmbogățească experiența școlară și extrașcolară și 

să consolideze relațiile sociale. 

Activitatea extrașcolară de la noi din liceu s-a 

deschis cu înscrierea la Programele Junior 

Achievement Romania, Programe de Educaţie 

Economică, Antreprenorială, Financiară şi de 

Orientare în Carieră. A continuat cu Cea mai 

mare lecție despre vaccinare, campanie 

organizată de Ministerul Educației împreună cu 

UNICEF în perioada 20 septembrie – 10 

octombrie 2021 și dedicată informării corecte a 

elevilor în privința vaccinării și a măsurilor de 

siguranță sanitară în școli. 

Maratonul activităților nonformale a continuat, în 

luna septembrie, cu  implicarea elevilor în 

activități care au vizat domenii diverse, de la 

domeniul științific, prin Noaptea Cercetătorilor 

Europeni, la activități care au evidențiat 

importanța cunoașterii și utilizării limbilor străine, 

Ziua Limbilor străine, pe 26 septembrie. 
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Activitatea educativă nonformală a continuat cu 

Proiectul CHIMIE 360 – împreună în lumea 

Chimiei, derulat în cadrul Protocolului de 

colaborare dintre Colegiul Tehnic “Costin D. 

Nenițescu” și Asociația INFORMART, proiect 

implementat de Asociația INFORMART, în 

parteneriat cu Universitatea din București și 

lnstitutul Național de Cercetare – Dezvoltare 

pentru Fizica Materialelor. 

Programul activităților extrașcolare din lunile 

octombrie-decembrie a fost foarte variat, de la 

programe de educație socială, economică, 

antreprenorială la programe de educație 

ecologică și abilități practice. 

Astfel, calendarul a inclus și derularea de 

programe și campanii de educație socială, care 

au urmărit prevenirea și combaterea traficului de 

persoane și a exploatării sexuale în România, 

precum și de prevenire și combatere a oricărui tip 

de abuz asupra copiilor și tinerilor, eLiberare și 

Campania 19 Zile de activism civic. 

Au fost derulate și programe care să ajute 

participanții să devină activi pe piața muncii, să 

fie motivați să își continue studiile, să-și 

descopere și să își dezvolte potențialul. Printre 

acestea, școala noastră a derulat programul La 

TINEri este Puterea, lansat la nivel naţional de 

compania Coca-Cola HBC România în 

parteneriat cu Asociația The Social Incubator și 

implementat la clasele a XI-a și a XII-a, fizic/

online, sub forma unor ateliere de lucru, susținute 

de trainieri pentru dezvoltarea personală și 

profesională a participanților, și pe aplicația 

mobilă, cu ateliere interactive pentru tineri. 

Educația ecologică a fost prezentă prin 

derularea a două mari programe de educație 

ecologică, Campania Baterel, Eroul Reciclării, o 

campanie națională de educație ecologică, de 

colectare selectivă și reciclare a deșeurilor, 

Resourceful Cities-Colțul De Compostare Din 

Curtea Școlii, un program de încurajare a 

reciclării selective și a eliminării resturilor 

biodegradabile. și prin participarea la un program

-concurs, Surprize de Crăciun, care a avut ca 

obiective realizarea de produse eco-friendly, 

decorațiuni de Crăciun din materiale reciclabile, 

biodegradabile, educarea relaţiilor umane în 

cadrul comunităţii, precum și sensibilizarea prin 

acțiuni de recunoștință și caritate, valorificând, în 

același timp, şi potenţialul de creativitate al 

copiilor şi al dascălilor. 

EDIȚIE NOUĂ  - Mai 2022 

V I A Ț A  Ș C O L I I  
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O altfel de școală, după școală  
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Dezvoltarea competențelor digitale și 

antreprenoriale s-a evidențiat prin derularea de 

proiecte ca Girls Go Circular (un program de 

învățare online despre economia circulară și care a 

urmărit orientarea către educația STEM - știință, 

tehnologie, inginerie și matematică), si Școala de 

Bani, program naţional de educatie financiară al 

Băncii Comerciale Române care s-a adresat tuturor 

categoriilor de vârste (adulți, tineri, adolescenți și 

copii) și care și-a propus să contribuie la creșterea 

gradului de educație financiară din țară, în special 

prin organizarea cursului de educație financiară  

„Cum să fii responsabil financiar?” 

 

Noul An și revenirea din vacanță au însemnat 

sărbătorirea unor Zile Mondiale și Naţionale, 

cum ar fi Ziua Culturii Naţionale - Dor de 

Eminescu, Ziua Națională a Lecturii, Ziua 

Mondială a Scriitorilor, Ziua Națională a 

Meseriilor, Ziua Internațională a Francofoniei, 

Ziua Educației financiare, vizite la muzee, cum a 

fost cea de la Muzeul Naţional de Artă al Romȃniei, 

unde elevii au vizitat Galeria de Artă Romȃnească 

Modernă, si activități de voluntariat, în contextul 

crizei umanitare din Ucraina. 
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Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Sector 3, București (CPECA Sector 3) a 

derulat, la unele clase de a IX-a și a X-a, activități de prevenire și combatere a consumului de 

droguri și alternative de petrecere a timpului liber. Activitătile s-au înscris în seria acțiunilor de 

prevenire și combatere a consumului de droguri din cadrul parteneriatului Agenției Naționale 

Antidrog (A.N.A.) cu Ministerul Educației. 

EDIȚIE NOUĂ  - Mai 2022 

O altfel de școală, după școală  

În toată această perioadă, activitatea Clubului de 

Lectură al școlii s-a remarcat prin numărul mare 

de cititori, în special din oferta Editurii Art. 

Beneficiile educației non-formale sunt 

numeroase și variate și, deși nu le putem 

cuprinde în câteva pagini de revistă, 

importanța lor se poate observa, pe 

termen lung, prin contribuția la 

dezvoltarea psiho-emoțională și la 

integrarea mai rapidă în grupuri sociale 

cu interese diverse. 

Periplul nostru extrașcolar nu se încheie aici, însă nu putem doar să povestim despre activitățile 

noastre, așa că invităm pe toată lumea să ni se alăture la activități. 

Vă așteptăm la școală! 

Coordonator Proiecte și Programe — prof.  Elena Mircea 

V I A Ț A  Ș C O L I I  
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Lăsate în stradă sau depozitate, deșeurile încă mai trăiesc! 

Durata de viață a deșeurilor depinde desigur de compoziția lor, dar și de acțiunile pe 
care le întreprindem zilnic. 

Deșeurile care pun cea mai mică problemă, care nu poluează și care  costă cel mai 
puțin sunt deci ... 

  DEȘEURILE PE CARE NOI NU LE PRODUCEM !!!!! 

DEȘEURILE AU 
PROPRIA VIAȚĂ 
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Cei 3 R ai 
MEDIULUI 

 

Redu! 

Putem reduce 
poluarea ..., dar și 
consumul de ... 

 

Reutilizează! 

Se pot reutiliza  ... 

 

Reciclează! 
Se pot recicla ... 

 

prof.  Doina Vasiliu 
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EXISTĂ MICROORGANISME  
CU ROL ÎN DESCOMPUNEREA PET-ULUI! 

Utilizarea pe scara largă a obiectelor și 
ambalajelor din mase plastice a condus la 
problema acumulării acestora în mediul 
înconjurător și automat la căutarea unor metode 
eficiente de reciclare și  biodegradare. Astfel 
numai în 2013, la nivel mondial, s-au produs 56 
de milioane de tone de PET, considerat 
nebiodegradabil, ceea ce creează o dificilă 
problemă în încercarea de protejare a mediului 
înconjurător.  
Ideonella sakaiensis este o bacterie  capabilă să 
distrugă plasticul PET fiind izolată dintr-o 
instalație de reciclare a sticlelor din plastic. Astfel 
Ideonella sakaiensis a fost identificată în 2016 de 
către o echipă de cercetători de la Institutul de 
Tehnologie de la Kyoto și de la Universitatea 
Keio, după colectarea probelor de reziduuri de 
PET, în căutarea bacteriilor care își bazează 
metabolismul pe consumarea atomilor de carbon 
din care sunt alcătuite sticlele PET.   
Bacteria foloseste mai întâi PETase, o enzimă 
care reacționează cu apa, pentru a descompune 
plasticul PET. Descompunerea  continuă, sub 
acțiunea MHETase, o altă enzimă, care se 
activează în prezența apei, pentru a descompune 
restul de material plastic în acid tereftalic și 
etilenglicol, substanțe care nu pun în pericol 
mediul înconjurător  și care sunt consumate apoi 
de catre bacterie.  
Descoperirea lui Ideonella Sakaiensis este de o 
importanță potențială pentru procesul de reciclare 
a materialelor plastice din PET. Înainte de 
descoperirea sa, singurul consumator cunoscut de 
PET a fost un mic număr de ciuperci, din specia 
Pestalotiopsis microspora, iar cunoașterea noilor 
specii a stimulat discuția asupra biodegradării ca 
metodă de reciclare.  

În prezent, bacteria poate descompune un film 
subțire de PET în mai puțin de șase săptămâni, 
deci se crede că viitoarele programe de reciclare 
în masă vor trebui să fie precedate de 
îmbunătățirea abilităților sale prin modificarea 
genetică.  

I. Sakaiensis este  o bacterie gram-negativă, 
aerobă, în formă de tijă. Nu formează spori. 
Celulele individuale ale organismului sunt motile 
și au un singur flagel.  Bacteria crește într-un 
interval de pH de 5,5 până la 9,0 (optim 7 până la 
7,5) și o temperatură de 15-42 ° C (optim la 30-37 
° C). Coloniile de I. sakaiensis sunt incolore, 
netede și circulare.  
 Prin analiza filogenetică, specia s-a dovedit a fi 
afiliată cu genul Ideonella și, de asemenea, legată 
de Ideonella dechloratans și Ideonella azotifigens, 
justificând clasificarea sa științifică.  

prof. Spânu Ana Maria  

EDIȚIE NOUĂ  - Mai 2022 
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FRUMUSEŢE  
ÎN CUVINTE ȘI IMAGINI    

O zi frumoasă, cu soare, cu elevi ai clasei a X-a A la Muzeul Naţional de Artă al 
Romȃniei. Am vizitat Galeria de Artă Romȃnească Modernă îndrumaţi de un ghid 
care ne-a intermediat întȃlnirea cu lucrări celebre semnate de Th. Aman, Th. 
Pallady, N. Grigorescu, I. Andreescu, C. Brȃncuși, D. Paciurea. Am avut de toate: 
soare, un mediu select, informaţii, provocări, de exemplu, invitaţia de a găsi 
semnificaţii ale unor lucrări, de a le da un titlu, de a le compara din punct de 
vedere al tehnicii sau de a crea povești după tablouri... bucurii și libertate! 

CRISTAL  

Ștefan Luchian 
Vas cu albăstrele  

prof. Constantin Daniela 
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C Ȃ T E VA D I N  I M P R E S I I L E  PA R T I C I PA N Ţ I L O R :  

,, Mi-a atras atenţia structura arhitecturală a 

muzeului,  foarte bine organizat. Mi-a plăcut 

faptul că ghidul a fost foarte deschis cu noi și 

a organizat jocuri pe echipe (...) nu voi ezita, 

voi merge cȃnd se va mai ivi ocazia.” - 

RAREȘ  S. 

,, Mi-a plăcut foarte mult pentru că se vede că 

au fost investiți bani și îl pot considera la 

același nivel cu muzeele din Europa”  

THEODOR S. 

,, Vizita la muzeu mi s-a părut foarte 

interactivă și educativă”- ADELA R. 

,, Mi-au plăcut poveștile create pornind de la 

cartonașele cu reproduceri ale tablourilor pe 

care le-am văzut”   - ALEXANDRA B. 

,, A fost interesant să aflu despre curentele ce     

s-au manifestat în artă și de asemenea, să văd 

acele portrete și peisaje ce sunt lucrate în 

detaliu...” ALBERT  P. 

 ,,Cele mai interesante pentru mine au fost 

picturile lui Theodor Aman, mai ales portretul 

lui Carol I” ALICE  P. 

,, Mi-a plăcut mult la această ieșire faptul că     
ne-am distrat, am râs , am petrecut timp 
împreună” NICOLA  L. 
 
,,  La muzeu m-au impresionat picturile cu 
peisaje și de natura statică. Mi-a atras atenția 
faptul că prin picturi putem să ne dăm seama de 
sentimentele pe care pictorul le-a avut, doar 
uitându-ne la paleta de nuanțe folosite.” 
GABRIELA  M. 
 
- ,, Mi-am dat seama că sunt interesată de arta 
veche”- ALESSIA D. 
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N E N I B O O K  

O POVESTE CU ȘI DESPRE 
CĂRȚI  

Totul a început în 2018, cu dorința noastră, elevi și profesori, de a avea un loc unde 

să ne putem împărtăși aventurile uluitoare trăite de fiecare printre paginile 

cărților.  

A urmat încheierea unei colaborări cu Editura ART, care a devenit unul din 

sponsorii principali ai clubului și totodată susținătorul pasiunii noastre pentru 

lectură prin oferte lunare de carți de o calitate ireproșabilă, la prețuri 

subvenționate 50% și cu subiecte din cele mai variate. 
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Coordonator, prof. Ioana Grosuleac 

  

În acești patru ani, am realizat 

împreună numeroase activități de 

promovare a lecturii și a altor forme 

de manifestare artistică – Blind Date 

cu o carte, Poezie pe farfurie – concurs 

de creație culinară, Poveste de iarnă – 

concurs de asamblat căsuțe de turtă 

dulce, Târg de carte la Nenibook, 

Concurs de creație literară, Concurs de 

recenzii, Ziua Internațională a 

Scriitorilor, Ziua Internațională a 

Poeziei, Cel mai fidel cititor. 

 Nu ne oprim aici! Suntem abia la 

început, iar dragostea pentru 

minunata lume a cărților face parte 

din povestea fără sfărșit a devenirii 

noastre. 

P 1 3  

EDIȚIE NOUĂ  - Mai 2022 



P A G I N Ă  1 4  

P 1 4  

CRISTAL  REVISTA COLEGIULUI TEHNIC „COSTIN D. NENITESCU”  

R E L A Ț I A  M E A  C U  P O E Z I A  

SĂ LOCUIM ÎN CHIP POETIC 

Profesorul şi elevii se expun reciproc în 

integralitatea fiinţei lor în procesul de 

comunicare educaţională.  

Un bun pedagog poate propune elevilor o 

relaţie reală, care să le canalizeze o parte 

din potenţialul intelectual şi emoţional. 

Aceasta presupune, în primul rând, 

comunicare prin orice mijloace educative, 

inclusiv lectura. Esenţială este găsirea 

acelor motivaţii ale prezentului care să-i 

atragă pe cei mai mulţi, şi acelor motivaţii 

ale viitorului care să-i ţină alături pe cei 

puţini care şi-au format deja orizontul de 

aşteptare al vieţii de mai târziu.  

Lucrul cu poezia, în special, pare să ofere 

resurse nebănuite de comunicare, întrucât 

liricul se adresează în primul rând 

sentimentelor, forţând mintea să coboare 

în inimă. Astfel, versurile sunt în sine un 

mijloc educaţional ce îşi poate demonstra 

pe deplin eficienţa în mâinile unui 

profesor creativ. 

“Logica” minţii emoţionale este 

asociativă; ea presupune elemente care 

simbolizează realitatea sau declanşează o 

amintire care să corespundă acestei 

realităţi. De aceea, zâmbetele, metaforele 

şi imaginile se adresează direct minţii 

emoţionale, ca şi artele plastice, 

romanele, filmul, poezia, muzica, teatrul, 

opera. Toţi marii maeştri spirituali au ajuns 

până la sufletul discipolilor adresându-se 

într-un limbaj emoţional, folosindu-se de 

fabule, parabole, poveşti. 

Apropiindu-se de poezie cu o îndrumare 

corespunzătoare, elevul exersează practic 

nu numai alteritatea şi descoperirea de 

sine, ci şi mecanismele înseşi ale gândirii 

umane. Avea, deci, dreptate Heidegger să 

afirme, printr-o superbă metaforă, că “în 

chip poetic locuieşte omul” 

Vă propun, ca un prim pas înspre 

apropierea de poezie, un mic test : 
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1. Ce îţi sugerează sintagma cordon-bleu? 

a. O mâncare; 

b. Un vers celebru; 

c. O stare de spirit. 

2. Care din secvenţele poetice de mai jos ţi se pare 
că surprinde cel mai bine momentul instalării 
întunericului: 

a. umbra serii cuprinde lumea; 

b. …greu şi drept, pe sceptrul de pai mărunt la 
fir, 

c. Gândacul serii urcă ghiocul de porfir (Ion 
Barbu) 

d. …doar emoţia căderii/a rămas. A căderii 
din/cârca înserării.(L.I.Stoiciu). 

3. Metafora luna e pantoful Cenuşăresei (Ilarie 
Voronca) vi se pare: 

a. interesantă; 

b. frumoasă; 

c. emoţionantă. 

4. Eşti în situaţia de a alege între trei activităţi de 
destindere. Ce alegi? 

a. să joci baschet;             

b. să citeşti poezie; 

c. să te plimbi în parc. 

5. Alege una din următoarele comparaţii pentru a 
transpune momentul amurgului: 

a. soarele arată ca un ochi bolnav; 

b. soarele apune ca o vatră de jăratic; 

c. reflectat în apa lacului, soarele arată ca o 
imensă fundă roşie pe cer. 

6. Care din variantele de mai jos te emoţionează? 

a. Angel radios! De când te-am văzut întâiaşi 
dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzul 
raţiunii(…) 

b. Simt că l-a ta privire voinţele-mi sunt sterpe/
M-atragi precum m-atrage un rece ochi de 
şerpe. 

c. Din încreţirea lungii rochii/Răsai ca 
marmura în loc/S-atârnă sufletu-mi de ochii/
Cei plini de lacrimi şi noroc. 

prof. Ioana Grosuleac 

  

REZOLVAREA TESTULUI: 

 

Majoritate a:  

Îţi place să judeci lucid lumea. Pentru tine, 

poezia poate fi obiect de studiu: poţi să 

interpretezi, dar nu ai curaj să exprimi direct 

ce te emoţionează; 

 

Majoritate b:  

Eşti pregătit/ă pentru o receptare intelectuală 

a textului poetic. Poţi deveni un cititor 

rafinat, un bun critic. 

 

Majoritate c:  

Eşti o fiinţă sensibilă, pregătită să simţi şi să 

scrii poezie. 

  RELAŢIA MEA CU POEZIA 
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Lepidopter impetuos 
 
Blesteamă-ți crucea printr-un cilibiu adio tipic 
Rămâi dator cu adieri imperios etilic 
Am curajul de a relata adevărul fără să mint 
Indiferent că printr-un mod din care nu-nțelegi nimic 
 
Pentru răul meu nu îmi bat capul deloc 
Cu inima de marmură dracii cu harpele evoc 
Sapă cot la cot în oase, plângi pământul hidratezi 
Garnitură de reproșuri ca un papier collé 
 
Dicționarul psihopatului expus 
Desface cupola dreaptă cu un imbus 
Prin semne discrete aberez în seri metafore 
Indezirabile reale și ostensive în desfacere 
 
Tapaj interior  
Părți din encefal se scurg într-o euritmie romantică 
În bascea de trandafiri au rămas doar spinii 
Care se pierd învolburați prin semantică 
 
Moartea deleteră este ca o reanimare 
Fantasma e mutație născută din contemplare 
Mortificată de impulsuri sentimentale 
Ofuscată strigarea e răpusă de uitare 

 

Ciprian Gabrian, clasa a XII-a E 
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Furtuna 
 

Stau întins sub clar de lună. 

Gânduri ce mi se consumă... 

Stau și mă gândesc la tine 

Mai mult decât o fac la mine. 

 

Voce plină de tandrețe... 

Chipul ei ca o poveste... 

Stau și plâng a mea iubită, 

Pentru că nu-mi ești sortită. 

 

Ți-aș sculpta chipul în stele 

Să te pot vedea în ele! 

Te-aș picta în câmp de flori, 

Modelându-te prin nori.... 

 

Îmi apare mereu în vise – 

Două suflete promise – 

Vocea ei lapte și miere 

Orice Zgomot parcă piere. 

 

Din tăcere în furtună 

Tunetul gânduri amână. 

Fulgerul pe cer zărit, 

Frigul se face simțit! 

 

Mă lovesc de stropii de ploaie. 

Vântul inima-mi îndoaie. 

Mă gândesc ...Iubita mea, 

Am greșit eu cu ceva? 

 

Eu rămân fără suflare! 

Nu mai văd nimic în zare. 

M-ai lăsat singur pe drum. 

Îți urez rămas bun! 

 

poezie compusă la 3 mâini de 
Ciutacu Costin-Bogdan, Hammerle-
Năstase Liliana-Suzana și Mareș 
Cristina-Oana-Maria - clasa a X-a E  
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The beginning of the end 

Wine stains turn into blood that seeps 

right through the crevices of the floor, 

while I fall slowly out of sight until 

I'm not a living creature anymore;  

 

My bones caught on fire as they itched, 

screaming was never an option since 

my mouth I thought, was closed shut, 

with thread being stitched;  

 

And if my body turned to ashes tonight, 

no one could hear my cries but watch as 

I decompose, and no muse or hero could 

cure the wounds of a man that's already gone.  

 

555 

The transition that leads to greater things. 

The change that's followed only by bliss;  

No one warned me about the pain and grief, 
but it is certain that to reach the very end 

you must withstand a storm ever so massive, 
yet the wind numbs me as in madness I descend;  
 

And I question my destination knowing that all 
of the progress eventually came to regress, 
and the very memories that'll dust inside 

my brain eventually leading to nothingness.  
 
Lost in transition 

Eighteen harsh winters have laid  

their cold touch down my spine, 

ever so gently freezing me in time 

that I've started to bloom too late;  

 

Hardly grasping whatever is left of the 

dissipating shadow of my teenage years, 

while it feels like I'm being robbed  

of my most precious memories;  

 

Almost two decades seem like an eternity 

when you get to experience the life I've lived, 

and I grieve someone I no longer seem to be, 

growing up only felt like I've stopped being free.  

 

I am but a memory  

This blurry face  

doesn't belong to me, 

staring emptily in a  

mirror but I can't see, 

what once was no 

longer seems to return, 

and to a crisp it feels 

like I am bound to burn. 

 

Eduard Mirea, clasa a XII-a A 

Desene de Maria Drăgușinoiu și Rebeca Stan, clasa a IX-a A 
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    Poems 

 
Your eyes, they shine a deep warm brown 

I see in them coffee in the sun 

With dark strong wood 

And, oh, I would 

I’d love to stare at you forever 

And show you I can be tender! 

 

I’d read you stories, poems, songs 

And run my fingers through your locks 

I would caress your lovely pearly skin 

And for the ache you put me through 

I’d learn to sing you songs and serenades 

Only with Time I would negotiate 

To have you even a bit more 

Because I love you to my core. 

 

The other day the moon was talking 

It said you love it when we’re walking. 

Be my Patroclus, I’ll be Achilles 

We’ll dance into a field of lillies 

May you live long my birthday girl 

My precious diamond, beautiful pearl. 

 

................................................................................ 

 

You first walked into the room…. I know you 

I look around, blink, my mind goes back to you 

How we haven’t even said a word yet 

But I would swear it, I know we’ve met. 

 

You are that quote in books I love, 

The moon and stars that shine above us 

And fill the night with mystery 

You get me out of my own misery. 

 

You are that shade of brown that I adore 

The dark palace with wooden doors 

The world is quiet when I’m with you 

Don’t know the heartache you put me through. 

 

 

A smile one would kill for, do it more 

a laugh so pretty I can’t ignore, 

Fine, lovely hands, they’re feeling cold 

give them to me so I can hold. 

 

Your hair a million colors a week 

but that’s what makes you so unique. 

After we’d read a book together 

In the warm wind, early September. 

 

I think of you, coffee in the sunlight, 

And burning cigarettes at midnight. 

A glass of fine, red wine 

Happily dizzy that you’re mine. 

…………………………………………… 

 

I stare at you, can’t comprehend 

if you are real or in my head. 

Your eyes are glowing, a deep brown,  

that turn into gold when in the sun. 

Your fair, white skin, long, dark hair 

beautiful contrast, love is in the air. 

 

Oh, how I wish that you could see 

How very perfect you’re to me 

I’d sing a song for you at midnight 

Single piano, white violins fight 

To try and put your mind at ease 

And get you rid of this disease 

…you like to call a lonely heart. 

 

I’d take you out to dinner every night 

And paint a picture of you in white 

I’d shower you with love and affection 

‘cause in my eyes you are perfection 

And if you cry I’ll wipe your tears 

Oh how I’d love to see the years 

Show on your face, grow old with me 

I’ll make you the happiest you could ever be. 

 
Hammerle-Năstase Liliana-Suzana,  clasa a X-a E  
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SEMNIFICAȚIA ÎNĂLȚĂRII 
PENTRU CREȘTINI 

Înălțarea Domnului face parte din categoria 
celor 12 Praznice Împărătești, cele mai 
importante sărbători ale Anului Bisericesc, fiind 
stabilită pentru prăznuire la patruzeci de zile după 
Sfintele Paști, motiv pentru care este o sărbătoare 
cu dată schimbătoare, dar zi fixă, în timpul 
săptămânii – joia.  

Ca eveniment istoric, Înălțarea Mântuitorului 
Iisus Hristos s-a petrecut la patruzeci de zile 
după Învierea Sa din morți, ridicându-se la Cer de 
pe muntele Eleonului, în traducere, al Măslinilor, 
din Betania, în văzul tuturor celor prezenți, cu 
același trup cu care S-a născut, a trăit, a fost 
răstingnit, îngropat și, apoi, a înviat. Cea mai 
veche mențiune despre această sărbătoare apare la 
Eusebiu de Cezareea, în anul 332, la momentul 
acela Înălțarea Domnului fiind serbată odată cu 
Rusaliile, la cincizeci de zile după Învierea lui 
Hristos. 

Acestă sărbătoare coincide cu Ziua Eroilor și 
poartă denumirea de Ispas, acesta din urmă fiind 
un personaj mitic care ar fi asistat la Înălțarea 
Domnului. Denumirea de Ispas, așa cum este 
cunoscută în popor această sărbătoare, are 
originea în tradiția martorului ascuns, nevăzut al 
Înălțării, un cioban pe nume Ispas, ascuns pe 
după pietre, care a urmărit evenimentul, tăcut și 
uimit, iar apoi a mărturisit și altora cele văzute și 
auzite.  

Un nume mai puțin cunoscut al acestei sărbători 
este cel de Paștele Cailor, pentru că atunci când 
Maica Domnului se pregătea să-l nască pe Iisus, 
singurele animale care nu i-au respectat liniștea 
au fost caii. Pentru aceasta, Fecioara Maria a 
aruncat legământ asupra lor să nu se sature decât 
odată pe an, și atunci, numai un singur ceas. În 
vechime, ziua de Ispas era una a soroacelor, a 
încheierii diferitelor afaceri. Pentru că data 
acestei sărbători se schimbă de la an la an cu un 
număr mare de zile, sensul a devenit peiorativ: „a 
nu da înapoi ce ai împrumutat, a amâna până la 
Paștele Cailor, până la Sfântul Așteaptă, a nu se 
ține de promisiune”. 

Tradiția etnografică vorbește, de asemenea, 
despre Ispas ca sărbătoare populară, necreștină, 
suprapusă însă sărbătorii creștine a Înălțării 
Domnului. Personajul mitic Ispas, este perceput 
ca un om vesel, motiv pentru care cei care 
cinstesc această sărbătoare trebuie să fie veseli 
întreaga zi. Această atitudine vine în contradicție 
cu presupunerea că, de Ispas, sufletele celor 
adormiți se pot rătăci în drumul lor spre Cer, 
devenind strigoi pe pământ și provocând multe 
neplăceri oamenilor și animalelor. Se crede că 
cine moare de Ispas ajunge în Rai. 

Există un dublu caracter al acestei zile, primul 
referindu-se la pomenirea eroilor neamului 
românesc, hotărâre luată de Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române încă din anul 1920, 
reactualizată apoi în anii 1999 și 2001, primind 
titulatura de Sărbătoare Națională Bisericească.  
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Al doilea aspect este raportat la Legea 
379 din 2003 prin care a patruzecea zi 
după Sfintele Paști a fost proclamată ca 
sărbătoare națională, Ministerele 
Apărării Naționale și cel al Afacerilor 
Externe, alături de autoritățile 
administrației publice locale, primind 
responsabilitatea de a organiza 
manifestații educative și comemorative 
cu caracter omagial. 

La fiecare Sfântă Liturghie săvârșită în 
bisericile ortodoxe sunt pomeniți eroii, 
ostașii și luptătorii români, din toate 
timpurile și din toate locurile, care s-au 
jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și 
în închisori pentru apărarea patriei și a 
credinței creștine, pentru întregirea 
neamului, libertatea și demnitatea 
poporului român. La ora 12, în această 
zi de sărbătoare națională, clopotele 
tuturor bisericilor ortodoxe din România 
sunt trase în semn de recunoștință față 
de eroii care s-au jertfit pentru neam, 
credință și țară. 

Creștinii se salută cu ”Hristos s-a 
Înalțat!” și răspund cu ”Adevărat s-a 
Înălțat!”, această formulă păstrându-se 
timp de zece zile, până la o altă mare 
sărbătoare creștinească, Rusaliile, acest 
salut înlocuindu-l pe cel folosit de la 
Paști, „Hristos a Înviat!”. 

Între tradițiile pe care creștinii le 
respectă cu ocazia acestei zile de 
sărbătoare foarte răspândită este cea a 
sfințirii fruzelor de nuc, care se poartă la 
brâu și se păstrează apoi pentru 
protecție, ferirea de rele și boli fiind 
asigurată și prin lovirea reciprocă cu 
frunze de leuștean. Animalele sunt și ele 
lovite cu frunze de leuștean, și se 
sfințesc ca plante de leac și paltinul, și 
alunul. De asemenea, gospodinele 
roșesc iar ouă și gătesc feluri de 
mâncare deosebite, asemeni celor 
preparate de Înviere. 

 
Țînțăreanu Rareș,  

Vărășteanu Cristina  
- Clasa a X-a F 
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ALPII FRANCEZI-CHAMONIX-MONT BLANC 

Pentru iubitorii muntelui, Alpii 

reprezintă o atracție căreia nu i se poate 

rezista. Spectacolul grandios al naturii, 

cu gigantice turnuri și ace de stâncă 

deasupra norilor, cu văi adânci și fluvii 

de gheață, nu are egal nicăieri în Europa. 

 Lanțul alpin, întins pe 1200km., sub 

forma unui imens arc, între Marea 

Ligurică și Marea Adriatica oferă 

călătorului cele mai fascinante peisaje în 

jumătatea sa vestică, pe teritoriile 

Franței, Italiei și Elveției. Aici se află cel 

mai înalt vârf – Mont Blanc – ce domină 

de la altitudinea de 4810 m. frumoasa 

vale și stațiune turistică Chamonix, 

situată în regiunea Savoia de Sus (Haute 

Savoie) din Franța. În acest loc este 

menționat încă din sec. al XVI-lea micul 

orășel ”Chamonis”, ce va deveni mai 

tărziu capitala mondială a alpinismului, 

căutat de turiști din toate colțurile lumii.  

 

Aspect din Chamonix; pe fundal Masivul Mont Blanc 

Plan de l Aiguille, 2317m, stația intermediară de telecabină 

EDIȚIE NOUĂ  - Mai 2022 

Foto - arhiva personală prof. Alexandru Hogaș 
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Chamonix primește astăzi peste 6 

milioane de vizitatori anual și oferă o 

mare diversitate de obiective, atât trasee 

de alpinism cât și de drumeție la diferite 

altitudini. Amatorii de aventură vor 

descoperi că nu sunt necesare abilitați și 

echipament  de alpinism pentru a ajunge 

pe crestele înzăpezite, grație telecabinei 

(Le telepherique) din centrul stațiunii, 

care urcă până la 3842 m. pe vârful 

Aiguille du Midi.  

 

Această telecabină, inaugurată în anul 1955, 

deține recordul mondial de altitudine și 

atinge vârful în 20 de minute, având două 

tronsoane: primul, până la 2317 m,- Plan de 

l’Aiguille – un platou stâncos unde se pot 

observa marmote; al doilea tronson – fără 

piloni de susținere- străbate spațiul glaciar 

până la platforma de debarcare, la 3777 m.; 

de aici se urcă cu liftul printr-un tunel 

vertical, săpat în roca până în vârf (3842 

m.), unde este amenajată o platformă de 

observare.  

Vârful Aiguille du Midi, 3842 m  

Vârful Mont Blanc, 4810 m  ”Dinții Uriasului”, vedere spre sectorul italian al Alpilor 

Punctul terminus al traseului telecabinei  
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Peisajul care se desfășoară în fața ochilor este impresionant:  este împărăția 

gheții și a stâncilor, a norilor albi și pufoși, a cerului albastru intens și a 

soarelui strălucitor. În prim plan, masivul și vârful Mont Blanc își merită 

numele, fiind permanent învăluit într-o mantie albă de gheață; mai departe 

creasta Rochefort în care se ivește un mare colț din falca muntelui - Dintele 

Uriașului (Dent du Geanț) domină celelalte vârfuri, la limita dintre Italia, 

Elveția și Franța.  
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De la această altitudine, privind în jos, stațiunea Chamonix pare mică și 

îndepărtată, așa cum s-ar vedea de la fereastra unui avion. 

Aerul rarefiat și temperatura scăzută pot obosi turiștii neobișnuiți cu astfel de 

condiții; nu vom zăbovi nici noi mai mult și vom cobori în orășelul cochet 

pentru o scurtă plimbare pe străzile cu case pitorești, cu flori multicolore la 

ferești, cu magazine de suveniruri, hoteluri confortabile, restaurante și terase în 

aer liber – o atmosferă relaxată, de vacanță perpetuă, care te îndeamnă să revii. 

prof.  Alexandru Hogaș 

Valea și stațiunea Chamonix, văzute din telecabină 

EDIȚIE NOUĂ  - Mai 2022 



P A G I N Ă  2 4  

P 2 4  

CRISTAL  REVISTA COLEGIULUI TEHNIC „COSTIN D. NENITESCU”  

M A I  B U N I  I N  F I E C A R E  Z I  

CRISTAL  REVISTA COLEGIULUI TEHNIC „COSTIN D. NENITESCU”  CRISTAL  REVISTA COLEGIULUI TEHNIC „COSTIN D. NENITESCU”  CRISTAL  REVISTA COLEGIULUI TEHNIC „COSTIN D. NENITESCU”  

Actul de învăţare debutează cu stabilirea obiectivelor 
învăţării: ce trebuie să învăţăm şi la ce nivel; ce trebuie să 
ştim şi să putem face în finalul actului de învăţare. 

Motivaţia învăţării ne dă măsura receptivităţii noastre faţă 
de cunoştinţe şi gradul nostru de angajare în activitatea de 
învăţare. 

Când ceea ce ne determină să învăţăm este o dorinţă 
arzătoare, simţim mai mult o dorinţă puternică de a învăţa 
în continuare, reprezentată de însăşi conţinuturile de 
învăţare care devin generative, adică odată însuşite, 
creează necesitatea căutării şi a însuşirii unor cunoştinţe şi 
mai complexe. 

Motivaţia învăţării reprezintă fundamentul energetic 
dinamizator şi direcţional al întregului proces de învăţare. 
Ea este vitală pentru eficienţa învăţării, motivaţia 
reprezentând motorul întregului nostru comportament, deci 
şi a celui de învăţare. 

Dezvoltaţi-vă motivaţii pozitive ale învăţării: 

 căutaţi să redescoperiţi 

 experimentaţi, emiteţi ipoteze 

 căutaţi dovezi 

 construiţi argumente 

 prefiguraţi consecinţele, efectele 

Cu cât materialul prezintă interes şi are o semnificaţie mai 
mare pentru dvs. cu atât învăţarea şi memorarea sunt mai 
rapide şi mai eficiente. 

În orice act de învăţare puneţi pe prim plan semnificaţia 
conţinuturilor de învăţare pentru formarea persoanei 
duhovniceşti. 

Desprindeţi cât mai multe sensuri, semnificaţii şi 
posibilităţi de utilizare, valorificare sau aplicare a 
conţinuturilor respective de învăţare în activitatea proprie. 

Învăţarea în condiţii uşoare de stres, precipitare, mobilizare 
este superioară învăţării în condiţii de relaxare totală. 

Cunoaşterea rezultatelor, a erorilor mobilizează şi 
orientează pe cel ce învaţă ducând la creşterea 
performanţei şi a preciziei în asimilarea cunoştinţelor. 

Unul din factorii importanţi care asigură controlul, 
dinamica şi progresul în învăţare, influenţând direct 
sistemul motivaţional al învăţării, îl reprezintă cunoaşterea 
permanentă a rezultatelor învăţăturii. Acest factor 
acţionează ca o sursă motivaţională şi element de orientare 
şi siguranţă în procesul de învăţare determinând sporirea 
gradului de activism al persoanei în raport cu sarcinile de 
învăţare. 

Este recomandabil şi necesar ca în proiectarea oricărui 
conţinut de învăţare, să i se prevadă secvenţional exerciţii 
de autocontrol, autoevaluare, acestea reprezentând 
elemente principale de control şi dirijare a proceselor de 
învăţare. 

Confruntaţi în permanenţă reproducerea celor învăţate cu 
originalul, dezvoltaţi-vă capacitatea de autocontrol în 
învăţare şi practicaţi confruntarea cu alţii. 

Cunoaşterea rezultatelor sau a nivelului atins prin 
autoevaluare sau din partea altora, stimulează şi ridică 
performanţele. Este efectul de autocontrol care prin 
raportarea performanţei la potenţialul de învăţare şi efortul 
depus, are o funcţie mobilizatoare generând noi nivele de 
aspiraţie şi autoexpectaţie, noi scopuri. 

Recurgeţi în permanenţă la stimularea situaţiilor de 
examinare. 

Noutatea conţinuturilor învăţării stimulează curiozitatea şi 
interesul cognitiv constituind o puternică motivaţie. 
Căutaţi şi stimulaţi în permanenţă noul; evitaţi 
neinteresantul, cunoscutul sau ceea ce se repetă, care 
creează plictiseală, indiferenţă sau repulsie. 

Fixaţi-vă întotdeauna obiective şi scopuri precise ale 
învăţării. Acestea reprezintă o puternică motivaţie 
anticipativă a învăţării prin prefigurarea mentală a 
performanţelor şi aspiraţia puternică spre atingerea lor. 
Învăţarea este mai eficientă când vă fixaţi scopuri realiste 
(nici prea înalte, nici prea joase) bine adecvate ca grad de 
dificultate. 

Conştientizarea semnificaţiei cunoaşterii şi a sensului ei 
pentru dezvoltarea personalităţii noastre este un puternic 
stimul motivaţional. 

Stimulaţi-vă dorinţa de cunoaştere şi autorealizare, 
autosugestionaţi-vă pozitiv, dezvoltaţi-vă încrederea, nu vă 
descurajaţi în faţa obstacolelor, priviţi mai departe; învăţaţi 
din succesele şi eşecurile proprii şi ale altora. 

Organizaţi-vă conţinuturile învăţării în secvenţe sau unităţi 
tematice la care să precizaţi de la început obiectivele 
învăţării (ce trebuie să ştiţi sau să puteţi face în final) 
modalităţile de realizare (prin conspectare, memorare, 
aplicare, exerciţii) şi tehnicile de autocontrol 
(autoevaluare, compararea rezultatelor). 

Stimulaţi-vă interesul pentru cunoaştere şi dezvoltaţi-vă 
pasiunea pentru învăţare, lectură şi cultură prin consultarea 
a cât mai multor lucrări, surse bibliografice, biblioteci 
valoroase, personalităţi puternice. 

Implicaţi-vă în discuţii şi confruntări de idei. 

Propuneţi-vă obiective de cunoaştere interesante, proiecte 
îndrăzneţe şi valoroase, propuneţi-vă noi obiective. 

 

“…ştiu să învăţ?” 
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Cum folosim manualul şcolar? 

Manualul şcolar este cartea în care sunt expuse cunoştinţele prevăzute 
în programa şcolară ţinându-se seama de cerinţele metodice. Acesta a 
devenit în timp un mijloc tot mai însemnat pentru creşterea eficienţei 
la învăţătură a elevilor. 

Din păcate însă, mulţi elevi folosesc în pregătirea lor şcolară foarte 
puţin manualul, limitându-se la notiţe şi efectuarea temelor pentru 
acasă. Se ajunge astfel, după ani de studiu, ca unii elevi să nu fie 
capabili să se orienteze într-un manual. Acest neajuns nu este neapărat 
numai vina elevilor, ci trebuie asociat cu mentalitatea unor profesori 
de a desconsidera manualul, neasociindu-l cu alte surse de informare. 

Din această perspectivă, sunt importante câteva elemente comune ale 
îndrumării activităţii de folosire a manualului pentru creşterea 
randamentului la învăţătură şi anume: citirea textului pe fragmente 
pentru a desprinde învăţăturile principale, întocmirea independentă a 
planului unor texte cu conţinut nou pentru elevi, stabilirea de către 
elevi a planului logic al unui text. 

Toate acestea impun ca elevii să fie învăţaţi la lecţie să utilizeze 
manualul. 

La fel de important este şi studiul individual în clasă cu manualul. 
Variantele sunt şi aici multiple, ţinând cont de pregătirea elevilor şi de 
lecţia studiată: comunicarea temei de către profesor - elevii vor găsi 
răspunsul studiind manualul. O altă variantă constă în aceea că 
profesorul enunţă tema şi comunică elevilor că lecţia respectivă 
urmează să fie studiată independent, fără explicaţii prealabile. Studiul 
se va concretiza într-o schemă sau plan pe care fiecare trebuie să-l 
susţină. O lată variantă presupune începerea orei prin prezentarea 
scopului urmărit şi explicarea tehnicii de lucru. Se comunică timpul 
rezervat şi se subliniază problemele esenţiale, care ar trebui 
aprofundate. După studiul individual pe baza manualului, profesorul 
enunţă principalele probleme din lecţie cu ajutorul elevilor, 
concretizând conţinutul într-o schiţă pe tablă. 

Etapele ce se parcurg pentru studiul individual: 

Catedra Tehnică: prof.  Cerasela Mitroi, prof.  Otilia Buta, prof.  Daniela Lungu 
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Matematica a stat la baza  societăţii de la  începuturi  

până  în  prezent. De la numărarea semenilor, a 

animalelor(numere naturale), la  împărţirea  unui  

obiect  în mai  multe  părţi (apărând  astfel  mulţimea 

numerelor raţionale), până la rezolvarea  ecuaţiilor cu 

puteri(apărând  astfel  mulţimea numerelor 

iraţionale). Voi menţiona aici câteva aspecte din 

activitatea unor matematicieni. 

Pitagora (c. 580 î.Hr. - c.500 î.Hr.) a  fost un filozof şi 

matematician grec, originar din insula Samos, 

întemeietorul pitagorismului, care punea la baza 

întregii realităţi obiective şi subiective teoria 

numerelor şi a armoniei. A fost şi conducătorul 

partidului aristocratic din Crotona (sudul Italiei). 

Scrierile sale nu s-au păstrat. Tradiţia îi atribuie 

descoperirea teoremei geometrice şi a tablei de 

înmulţire, care îi poartă numele. Ideile şi descoperirile 

lui nu pot fi deosebite cu certitudine de cele ale 

discipolilor imediaţi. 

În domeniul gândirii filosofico–ştiinţifice, un geniu 

puternic, speculativ–deductiv ca a lui Pitagora 

transformă geometria, din artă a măsurării 

pământului, aşa cum era cunoscută de egipteni–în 

ştiinţă deductivă, demonstrabilă raţional. În acest 

sens, Pitagora şi pitagoricienii au avut un rol imens în 

istoria filosofiei greceşti şi universale. 

Thales din Milet (Θαλης)(635 – 543 î.Hr.) a fost un 

filozof grec care a contribuit la dezvoltarea 

matematicii, astronomiei, filozofiei. Deşi nici una 

dintre scrierile lui nu a fost găsită, cunoaştem munca 

sa din scrierile altora. Thales este considerat tatăl 

ştiinţelor în Grecia, matematician şi filozof. El este 

prima persoană care şi-a pus întrebări despre natura 

universului şi a dat răspunsuri care nu luau în 

considerare zeii şi demonii. Renunţarea la mitologie a 

fost un pas crucial în gândirea ştiinţifică şi a condus 

la o explozie intelectuală care a durat sute de ani. El a 

fost fondatorul filozofiei greceşti şi al Şcolii 

Milesiene a cosmologiştilor. 

În antichitate, cerul era considerat locaşul subtil în 

care zeii îşi duceau existenţa supralumească. Mai 

târziu, această viziune s-a schimbat, iar oamenii au 

început să afle, puţin câte puţin ce există dincolo de 

graniţele lumii terestre.  

Astăzi, pentru a putea administra corect comunitățile, 

matematica este utilizată pentru STATISTICA 

POPULAȚIEI ,  ANALIZA NATALITĂȚII  și  

ANALIZA CONSUMULUI. 

Toate aceste informații sunt utilizate apoi pentru 
conceperea unor STRATEGII SOCIALE PE 
TERMEN MEDIU/ LUNG, indispensabile pentru 
existența unei societăți stabile. 

MATEMATICA -  ÎN CENTRUL 

EVOLUȚIEI SOCIALE  

prof.  Bâltac Angela Simona 
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Făt Frumos şi cu zmeul se pregăteau să se se bată pentru Ileana Cosânzeana. 
– În ce vrei să ne batem? întreabă zmeul. În derivate să ne derivăm, sau în integrale să ne 
integrăm? 
– Hai în derivate, că-i tangenta mai dreaptă. 
S-au derivat o dată, zmeul s-a făcut un pic mai mic, dar Făt Frumos a rămas la fel. La a 
doua derivare, zmeul s-a făcut şi mai mic, iar Făt Frumos a rămas la fel. La a treia 
derivare, zmeul era căt un deget de mare. Cu ultimele puteri, zmeul îl întreabă pe Făt 
Frumos, care era uriaş acum în comparaţie cu mini zmeul: 
– Făt Frumos, cum de tu ai rămas la fel, că doar ne-am derivat amândoi? 
– Păi, zice Făt Frumos, eu sunt fiul lui ELAIX!  

Cules de prof. Stan Camelia — https://cossasblog.wordpress.com/tag/bancuri-matematica/ 

P U Ț I N Ă  M A T E M A T I C Ă . . .  
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Ține un buget personal!  

Bugetul te ajută să ai o evidență clară a veniturilor şi cheltuielilor şi 

îți va fi mult mai simplu să îți gestionezi bani. Orice buget are două 

componente: venituri şi cheltuieli. Pentru început, acestea pot fi 

estimative iar apoi pot fi revizuite pentru a avea o situație cât mai 

clară a finanțelor tale. Chiar dacă sună banal, respectă bugetul pe 

care ți l-ai propus. Poți folosi şi aplicații online pentru evidența 

bugetului. 

Economiseşte!  

Aplică principiul 50/30/20. Alocă 50% din venituri pentru nevoile 

de zi cu zi, 30% din cheltuieli pentru satisfacerea dorințelor şi 20% 

pentru economii. Este bine să ne formăm un obicei din a economisi, 

chiar dacă, pentru început, este vorba de o sumă mică de bani. Pe 

măsură ce veniturile cresc şi suma alocată economiilor va creşte. Fă 

diferența dintre nevoi şi dorințe şi amână cu 24 de ore orice achiziție 

neesențială pentru a clarifica dacă chiar ai nevoie de bunul 

respective sau nu. 

Investeşte în educația ta!  

Cea mai bună investiție pe care o poți face la vârsta adolescenței este 

în educația ta. Poate fi vorba şi de investiție de timp alocat studiilor 

şi pentru activități care te ajută să te dezvolți din punct de vedere 

profesional. Când te simți cu adevărat pregătit, poți încerca să 

investeşti în diverse instrumente financiare, însă trebuie să fii foarte 

bine informat pentru a minimiza eventualele pierderi. 

3 SFATURI DE EDUCAȚIE 
FINANCIARĂ PENTRU TINE 

prof. Cîțescu Petruța Cristina  

EDIȚIE NOUĂ  - Mai 2022 

B I N E  D E  Ș T I U T . . .  
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AȘADAR, 
PETELE DE... 
ACIZI 

Un material textil, indiferent de 
natura fibrei, atins cu un acid 
(clorhidric, sulfuric, fluorhidric, 
azotic, etc.) trebuie imediat supus 
unui tratament și anume locul 
respectiv va fi tamponat 
(neutralizat) cu o soluție slab 
alcalină de 5-10% amoniac, 
bicarbonat de sodiu sau borax. 
După operația de neutralizare, se 
clătește intens cu apă rece, apoi cu 
apă calduță și din nou cu apă rece. 

De asemenea, se poate presăra pe 
pata umedă praf de sodă de rufe 
(carbonat de sodiu) sau bicarbonat 
de sodiu, care se lasă atâta timp cât 
se mai produc ”bășicuțe” cu gaz. 
Când producerea lor s-a terminat, 
se spală intens cu apă. Când acizii 
sunt tari sau concentrați, distrug pe 
loc materialul și atunci, din păcate, 
nu mai este nimic de făcut ! 

Dacă o pată de acid nu a fost 
observată la timp, se poate 
întâmpla ca la prima spălare a 
materialului, locul respectiv să se 
găurească sau să se rărească 

țesatura, deoarece în zona atinsă de 
acid, fibrele au fost foarte mult 
slăbite. 

AMONIAC 

Țesătura pătată cu amoniac se 
spală cu apă cu oțet (10 ml oțet la 
100 ml apă), după care se clătește 
cu multă apă caldă. 

APĂ 

Petele de apă de pe țesăturile de 
mătase se înlătură prin tamponare 
cu apă de ploaie sau cu o soluție 
diluată de acid acetic (20 ml acid 
acetic la 1 litru apă). Petele de pe 
țesăturile de lână se pot scoate prin 
călcarea materialului cu un fier 
ușor încins peste o pânză umezită 
în apă de ploaie. 

AZOTAT DE ARGINT 

Petele provocate de azotatul de 
argint folosit uzual în medicină 
pentru diferite tratamente 
("creioane pentru negi", soluții de 
diferite concentrații, etc.) sunt 
inițial de culoare galben-maro, iar 
mai târziu devin negre. 

Înlăturarea petelor de azotat de 
argint se poate realiza prin tratare 
cu iodură de potasiu și tiosulfat de 

sodiu. Inițial se tamponează cu o 
soluție diluată de iodură de 
potasiu 10% și pentru îndepărtarea 
petei galbene produse se aplică o 
soluție de 10% tiosulfat de sodiu 
(sare de fixat fotografiile). Se 
clătește apoi bine cu apă. Rezultate 
bune se obțin și prin aplicarea unei 
soluții calde de 10-20% tiosulfat de 
sodiu, după care se spală bine cu 
apă și săpun și se clătește. În caz că 
pata este produsă de o cremă grasă 
în care a fost încorporat azotat de 
argint, atunci aceasta se tratează 
întâi cu neofalină, iar după uscare 
cu iodură de potasiu și tiosulfat de 
sodiu, la fel ca în cazul de mai sus. 

BĂUTURI 
RĂCORITOARE 

Petele provocate de băuturi 
răcoritoare (limonadă, etc.) se 
îndepărtează prin spălare cu apă și 
o soluție de amoniac 10%. În cazul 
țesăturilor albe, dacă mai ramâne o 
pată colorată, aceasta se poate 
îndepărta ușor, prin albire locală cu 
apă oxigenată. 

Petele de pepsi-cola, coca-cola,etc, 
se tamponează cu benzină, se spală 
apoi cu apă și detergent și  se 
clătesc cu apă. 

AFLĂ CUM ÎȚI SALVEZI DE PETE 

HAINELE PREFERATE!?! 

Se recomandă ca înainte de a aplica 
substanțele chimice pe porțiunea pătată a 
materialului textil să se încerce asupra unui 
eșantion din acesta, pentru a evita pericolul 
degradarii țesăturii. În cele ce urmează, în 
funcție de proveniența diferitelor pete, 
prezentate în ordine alfabetică, se analizează 
câteva metode de îndepărtare a acestora, în 
condiții casnice. 
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BERE 

Petele de bere proaspete, de pe 
tesaturile de orice natură, se pot 
înlătura cu apă caldă sau cu apă sărată 
(20 g sare de bucătărie la 1 litru de 
apă). 

Petele vechi, cu excepția celor de pe 
țesăturile de lână și mătase, se 
umezesc cu apă curată apoi se 
tratează cu o soluție de amoniac 1%. 
Se freacă bine cu un tampon, apoi se 
spală cu apă. 

Petele de pe țesăturile de lână se 
tamponează cu glicerină, apoi locul 
respectiv se șterge ușor cu o țesatură 
flanelată înmuiată în apă. Țesăturile 
de mătase se curăță cu alcool (20 ml 
alcool etilic 70% la 100 ml apă). 
Dacă țesătura este albă, se poate 
încerca și cu apă oxigenată 10 ml/l. 

Pentru îndepărtarea petelor de bere 
vechi de pe țesăturile de orice natură 
se poate folosi un amestec format din 
glicerină, amoniac 10% și alcool 
etilic 70% în cantități egale (3 părți 
dizolvate în 8 părți în greutate apă). 
De exemplu, un amestec obținut din 
20 ml glicerină, 25 ml amoniac 10%, 
30 ml alcool etilic 70% și 200 ml apă. 

CERNEALĂ 

Petele proaspete de cerneala de pe 
tesaturile albe se pot îndeparta cu 
zeama de lamâie (acid citric), cu 
lapte cald sau cu lapte acru. Daca sînt 
mai vechi se lasa locul patat timp de 
citeva ore în lapte apoi se sterge cu o 
cîrpa curata înmuiata tot în lapte. 
Dupa ce pata dispare, se clateste 
imediat locul respectiv cu apa calda, 
apoi cu apa rece. in timpul 
tratamentului trebuie acordata o 
deosebita atentie, astfel încît laptele 
sa nu se usuce nici un moment pe 
tesatura. Petele de cerneala de pe 
tesaturile albe de bumbac se pot trata 
prin tamponare cu o solutie de 
amoniac 10% calda, urmata de o 
solutie de 10% acid oxalic si care se 
repeta pîna la disparitia petei, dupa 
care se spala cu multa apa. Ţesaturile 
albe de bumbac se mai pot albi cu 
hipoclorit de sodiu, dupa care se 
trateaza cu ditionit de sodiu. 

De asemenea, petele de pe tesaturile 
albe de bumbac se pot umezi la 
început cu apa, apoi cu un amestec 
încalzit de apa oxigenata 3% si acid 

oxalic 10%, dupa care se clatesc 
intens cu apa. 

Pentru toate tesaturile si în special 
pentru cele colorate se poate folosi 
alcoolul etilic sau un amestec format 
din cantitati egale în greutate alcool 
etilic 96%, solutie de amoniac 10% si 
apa. (Ex. : 50 ml alcool etilic 96%, 40 
ml amoniac, 10% si 40 ml apa). Dar, 
trebuie sa se tina seama de faptul ca 
amoniacul poate sa schimbe uneori 
culoarea tesaturii, deci, amestecul 
trebuie verificat înainte de a fi folosit. 

Pentru tesaturile colorate, indiferent 
de natura fibrei, se mai poate folosi si 
un amestec format din 10 parti alcool 
etilic, 4 parti glicerina si o parte acid 
oxalic (parti în greutate). De exemplu 
un amestec din : 10 g acid oxalic, 30 
ml glicerina si 125 ml alcool etilic. 
Dupa tratament se spala bine cu multa 
apa. 

Ţesaturile de lîna se pot trata prin 
tamponarea locului patat cu glicerina, 
dupa care se sterge cu multa apa. 

Petele de cerneala se mai pot elimina 
utilizînd produsul din comert denumit 
"Pic". Se umezeste pata de cerneala 
cu apa, apoi se presara praful "Pic", în 
strat subtire. Se lasa cîteva minute du
pa care se spala bine locul respectiv 
cu apa. 

Ţesaturile colorate se spala în 
continuare cu apa calduta si sapun. 
Ţesaturile albe de bumbac se fierb. 

Petele de cerneala antracenica, 
cerneala pe baza de fier si acid galic 
(denumita si cerneala "pentru 
documente"), se trateaza cu o solutie 
de 10% acid oxalic, sau cu o solutie 
de 10% oxalat de potasiu (atentie, 
ambele sînt toxice!) sau cu acid citric 
10% în amestec cu putina glicerina 
(20 ml zeama de lamîie si 5 picaturi 
de glicerina). 

PARFUM 

Petele de pe țesăturile albe se pot 
trata cu apă oxigenată 3% și amoniac 
5%, apoi se spală intens cu apă. 

Pentru îndepărtarea petelor de pe 
țesăturile colorate, este mai indicată 
glicerina încălzită sau eterul etilic. 

Petele mai vechi, care s-au mai închis 
la culoare, se tamponează alternativ 
cu acid acetic diluat (oțet) și alcool, 
după care se spală cu multă apă caldă. 

PASTĂ DE PIX 

De pe haine sau obiecte se curăță 
foarte ușor dacă pulverizați pe 
locurile murdare, fixativ de păr. 
Petele dispar imediat. 

RUJ DE BUZE 

Petele de ruj de buze conțin grăsimi, 
de aceea se tratează întâi cu un 
dizolvant pentru grăsimi : neofalină, 
cloroform sau tetraclorură de carbon, 
după care se supun unei spălari cu 
apă și detergent. Dacă pata nu 
dispare, se tamponează locul 
respectiv cu alcool etilic concentrat, 
pentru a dizolva colorantul rămas pe 
fibră. Pe țesăturile albe se poate 
efectua o albire cu 10-30 ml apă 
oxigenată și 5 g hidroxid de sodiu la 
un litru de apă. 

PETE DE PROVENIENȚĂ  
NECUNOSCUTĂ 

Pentru țesăturile albe, indiferent de 
natura fibrei, se poate folosi o soluție care 
conține : 

amoniac 10% ...............4 părți 

alcool etilic 96%............4 părți 

săpun alb superior........2 părți 

sodă de rufe (carbonat de sodiu)... 1 parte 

borax............................. 1 parte 

apa..............................100 părți 

Se iau părți în greutate, de exemplu, o 
soluție obținută din 40 ml amoniac 10%, 
50 ml alcool etilic 96%, 20 g săpun, 10 g 
sodă de rufe, 10 g borax și 1 000 ml apă. 
Pata se umezește cu soluția respectivă, 
apoi se freacă cu ajutorul unui tampon, 
iar la sfârsit se spală cu multă apă. Soluția 
trebuie agitată bine înainte de a fi 
folosită. 

Pentru scoaterea petelor de pe 
țesăturile colorate, cu excepția mătăsii 
acetat, se poate încerca cu o soluție care 
conține : 

amoniac 10%..........5 părți 

acetonă .................3 părți 

soluție alcoolică de săpun..... 20 părți 

Se iau părți în greutate, de exemplu, o 
soluție obținută din 50 ml amoniac 10%, 
40 ml acetonă, 40 ml alcool etilic 96%, 
20 g săpun si 150 ml apă. Această soluție 
se verifică întâi pe o porțiune ascunsă a 
materialului. 

 
prof. Vasiliu Doina 
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