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10 ani 

La și despre Școală 

Despre oameni și mentalități în continuă schimbare 

 

Anul acesta sărbătorim 10 ani de la reînființarea școlii în care lucrăm ți redobândirea personalității sale 

juridice. 

Școala este locul în care zi de zi ne regăsim, cadre didactice și elevi, ne împărtășim bucuriile și 

nemulțumirile, ne încurajăm reciproc, ne susținem necondiționat și ne amintim că ÎMPREUNĂ suntem mai 

puternici, mai buni, mai înțelepți, mai toleranți, o ECHIPĂ care oferă încredere, speranță, respect și care 

privește cu deschidere și onestitate spre VIITOR. 

Pas cu pas am clădit împreună un edificiu solid cu rădăcini adânci, susținut de un trecut cu o 

remarcabilă amprentă în sistemul educațional și cu o specificitate aparte. 

Ne-am dorit să creștem, să evoluăm, să aducem un suflu nou, să aprindem și să păstrăm nesters din 

sufletele și spiritele elevilor noștri dorul pentru cunoaștere.  

Și de aceea, fără prejudecăți, fără constrângeri, cu totală deschidere și determinare, astăzi suntem aici: 

Împreună, pentru viitorul tau! 
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Anul acesta trăim emoția unui semnificativ eveniment - 10 ani ai Școlii Profesionale Speciale Craiova, 

în al cărei palmares, ficare activitate, faptă este înscrisă de cei care au fost, sunt și vor rămâne cu numele de 

PROFESOR. 

Activități de neșters se aștern în viața unei instituții de învățământ care are ca deziderat educația și 

instruirea tinerei generații. 

Având în vedere locația acestei instituții de învățământ- spațiul de deținere al Centrului de Detenție 

Craiova- munca de educație și instruire este dublată de activități specifice unei bune reinserții sociale la 

sfărșitul perioadei de penitență al educabilului, încât această perioadî să fie transformată într-un câștig. 

Școala a fost și rămâne un promotor al valorilor EDUCAȚIEI și INSTRUIRII ce presupune: 

- Competență profesională 

- Armonizarea interesului individual cu cel comunitar 

- Ralierea  la standarde ridicate în educație și instruire 

10 ani! ...doar Școala Profesională Specială Craiova 

26 ani!... școală în Centrul de Detenție Craiova 

Schimbări, schimbări, schimbări…CENTRU DE REEDUCARE… ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII 

CRAIOVA, ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CRAIOVA, LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL 

PELENDAVA 

Schimbări în denumirea instituției de învățământ, schimbări în mentalitate, în atitudine, în concept, în 

management, în generații, ceea ce presupune aderarea la un nou sistem de valori, la o atitudine creatoare, 

corelată cu devotamentul față de munca noastră, cu flexibilitatea în gândire, înțelepciune, toleranță… 

Așa cum Destinul omului este creația, un important CENTRU DE CREAȚIE este o școală într-un 

penitenciar cu triplă misiune: EDUCAȚIE, INSTRUIRE și REINSERȚIE SOCIALĂ. 

Este infinit mai ușor să obții recolte bune de pe un teres desțelenit la timp, decât pe unul năpădit de 

buruieni. 

Metafizic vorbind, noi, cadrele didactice din Școala Profesională Specială Craiova, muncim  al doilea 

teren, dar avem calificarea și capacitatea necesare pentru a realiza dezideratele mențioate mai sus, asigurând 

evoluția ulterioară a școlii prin optimizarea și diversificarea ofertei educaționale. 

În încheiere, doresc tuturor cadrelor didactice pace și lumină în suflet și să nu renunțați niciodată la 

meseria de a ,,lumina calea”. 

Elevilor le doresc să găsească ,,calea”. 
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LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

POEZII 

 

Yin-Yangul e semnul de închisoare,  

De libertate sau de răbdare,  

Când timpul ne ține mereu pe loc 

Nu mai avem niciun antidot! 

 

Viața noastră nu e cu soare,  

Suntem deținuții din închisoare.  

Când razele soarelui înspre noi bat  

Ne amintim de viața de după gard. 

Pentru noi casa e libertatea,  

Dar stăm supărați  

Când vedem gratia! 

 

Doamne, Dumnezeule mare  

De la tine îmi cer iertare,  

Fiindcă am greșit prea mult  

Și acum și în trecut.  

Vreau ca această poezie  

Ție dragă să îți fie  

Și cu drag să o primești  

După ce ai s-o citești.  

 

Viața mea eu ți-o dau ție  

Și în a ta împărăție 

Vreau, Doamne, să te slujesc  

Ca să pot să-ți mulțumesc.  

 

Fiindcă, Doamne, din păcate  

Mi-am uitat trecutu-n spate.  

Dar, Doamne, îți promit eu  

Că am să ascult cuvântul tău! 
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Copacul este ca un simbol, 

Ca timpul-trece mult prea ușor. 

Ne e prea greu. 

Pe jos sunt frunze 

Și totul ni se pare muze. 

Doar creanga ce stă în copaci 

Ne amintește de persoanele dragi! 

 

De multe ori ne întrebăm cine suntem și ce vrem să facem de acum înainte. Există oameni care sunt 

așa preocupați de grijile viitorului, că uită să mai trăiască în prezent, iar alții sunt atât de măcinați de poverile  

trecutului, că nu se mai pot bucura de clipa prezentului. 

În zilele noastre, ne bucurăm de un ’respiro’ pentru libertatea cuvântului dar, cu timpul, lăsați prea… 

liberi, mulți se îndreaptă spre derizoriu și ridicol. 

Ceeea ce preluăm de la familie și de la cei din 

jurul nostru, nu este în esență nici bun, nici rău, doar 

felul în care alegem să le utilizăm este bun sau rău. 

Diferența o face capacitatea de a alege lucruri care se 

potrivesc ființei noastre și contextului în care ne 

aflăm în acel moment, fără ca alegerea noastră să se 

bazeze pe cineva. 

Dar, atunci când viața noastă interioară este independentă de felul în care se comportă ceilalți, suntem 

liberi, liberi să fim noi înșine. Dar ce înseamnă să fim noi înșine? Pentru ca suntem într-o mare măsură 

produsul societății … pentru a fi ’noi’, înseamnă să gândim și să decidem pentru noi, să trecem prin mai multe 

etape de-a lungul vieții, să ne însușim reguli și norme. In contexul educației, al interacțiunii cu oamenii și 

societatea, ne formăm ca indivizi și apoi vine momentul autocunoașterii, care presupune o disecare atentă a 

ceea ce suntem, de la trăsăturile de bază, bune și rele, la funcționarea interioară, la reacții. Odată ce ne 

cunoaștem cât de cât, putem anticipa reacții, știm ce ne place și ce nu…apoi urmează asumarea și acceptarea. 
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Oamenii care nu au încredere în ei sunt primii care se raportează la părerea celorlalți și, în mod evident , 

sfârșesc prin a avea și mai puțină încredere și prin a căuta cât mai asiduu să placă și să fie acceptați. 

Suntem liberi să alegem din multitudinea de actiuni, de soluții, ceea ce ni se potrivește, cu riscul de a 

nu fi plăcuți de toată lumea. Dar ne dorim asta? 

 

 

INTERVIURI ELEVI 

Elev, Maczanga Florin  

Prof. coord. Sârbu Adriana 

1. Cum te numești? 

2. De ce ai ajuns aici( faptă, pedeapsă)? 

3. Cu ce-ți ocupai timpul în libertate și ce-ți place să faci acum/ ce pasiuni ai? 

4. Ai vrea să schimbi ceva la viața ta? Ce anume? 

5. Ce planuri de viitor ai? 

6. Cu ce se va schimba viața ta în urma acestei experiențe? 

7. Consideri că oamenii/ comportamentul lor se schimbă aici? 

8. Cum ar trebui să fie școala din punctul tău de vedere? 

9. Cum ar trebui să fie penitenciarul din punctul tău de vedere? 

10. Ce-ți lipsește cel mai mult? 

 

1. A. G. C. 

2. 12 ani, pedeapsă :omor 

3. Îmi plăcea să citesc. 

4. Da, aș vrea să îmi schimb prietneii și anturajul. 

5. Mi-ar plăcea să devin șofer. 

6. Consider că am devenit un om mai bun și că pot să-mi stăpânesc gândurile rele. 

7. Da, în bine sau în rău, în funcție de trăirile fiecăruia. 

8. Mi-ar plăcea să avem mai multe activități cu elevi din afară. 

9. Mai blând. 

10. Cel mai tare îmi lipsește familia și LIBERTATEA.  

 

1. S. D. 

2. Din cauza drogurilor și  din cauza faptului că nu am avut tată / omor calificat- 15 ani. 

3. Aici nu prea ai cu ce să-ți ocupi timpul în afară de cărți și jocuri. Îmi place muzica și desenul. 

4.. Da, aș vrea să nu fi ajuns aici, dar acest lucru nu se poate realiza, deci nu aș vrea să schimb nimic la mine. 

5. Să mă angajez, să îmi iau o locuință și să îmi întemeiez o familie. 

6. Schimbările se vor vedea în mai multe direcții: o să fiu mai atent în 

alegerea grupului de prieteni, o să evit conflictele, o să încerc sa evit 

violența și o să gândesc înainte de a face vreo prostie. 

7. Da, aici se schimbă multe lucruri, întrucât doar atunci când ajungem 

aici ne dăm seama de greșeli. 

8. S.D. Din punctul meu de vedere, școala este așa cum ar trebui să fie. 
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9.Totul este în regulă, întrucât aici este Centru de Detenție și este mai multă libertate față de un penitenciar. 

10.Eu simt cel mai tare lipsa familiei și cred că tuturor le lipsește familia. 

 

1. D. A. 

2.  Am lovit o persoană. 

3.  Când eram în liberatate mergeam la muncă, iar acum merg la școală. 

4.  Da, să nu mai cred tot ceea ce spun oamenii. 

5. Să iau permisul de conducere, să mă angajez și să termin școala. 

6. . Cu totul: reacțiile mele și modul de viață. 

7. Da. 

8. Ar trebui ca profesorii să fie mai autoritari. 

9. Ar trebui să se insiste pe curățenie și să fie prețuri mai mici la magazin. 

10. Faptul că îmi pierd ani din viață și că stau departe de prieteni și de familie. 

 

1. I. P. 

2.  Tentativă de omor/ 5 ani. 

3.  Lucram, iar acum sunt pasionat de sport. 

4. Nu, nu aș schimba nimic. 

5. Să am un comportament adecvat în timpul executării 

pedepsei, iar apoi să- mi găsesc un loc de muncă. 

6. M- am maturizat. 

7. Da. 

 

1. R. A. 

2. – 

3.  Afară îmi ocupam timpul vizitând diverse locuri. 

4. Îmi place viața mea așa cum este, dar aș schimba un singur lucru: comportamentul pe care l-am 

avut. 

5. În zadar îmi fac planuri în închisoare dacă afară nu le voi putea realiza. 

6. Să fiu mai atent și să-mi aleg prietenii cu mai mare grija, fără a le mai acorda încredere. 

7. Da, unora li se schimbă comportamentul sau poate este doar aparent. 

8. Un loc unde să mergi cu drag și să te poți relaxa. 

9. Nu  pot spune că este bine, dar s-ar putea schimba câteva lucruri. 

10. Îmi este foarte greu când mă gândesc că mi-am dezamăgit familia în urma faptei comise. 

 

1. M. G. U. 

2. Omor 

3. Cu munca, să scriu și să citesc și să fac sport. 

4. Să nu mai fac ce am făcut. 

5. Să –mi întemeiez o familie și să am o casă. 

6. M-a făcut să nu mai am încredere în prieteni. 

7. Da, se schimbă foarte mult. 

8. Îmi place așa cum este, dat fiind faptul că aici am învățat să scriu și să citesc. 

9. Să ne respectăm mai mult unii pe alții. 

10. Că am ajuns în acest mediu. 
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1. T. V. I. 

2. Din cauza anturajului- omor. 

3. În timpul liber mă uit la Discovery, iar pasiunea mea este sportul. 

4. Nu, nu aș vrea să schimb nimic. 

5. Să-mi găsesc un loc de muncă stabil pentru a-mi putea întreține familia. 

6. Cu faptul că de acum înainte știu să mă feresc de anturaj. 

7. Depinde de om… 

8. Este bine așa cum este. 

9. Să nu facă diferențe între deținuți. 

10. Faptul că sunt departe de copilul meu și de soția mea. 

 

 

1. C. N. A. 

2. Furt și tâlhărie.  

3. Îmi petreceam mult timp în fața calculatorului și 

cu consumul de etnobotanice. Acum, merg la 

școală, particip la activitățile organizate aici și 

merg și la muncă. 

4. Să fiu o persoană mai cuminte, ascultătoare și sinceră. 

5. Să îmi continui școala și să plec în altă țară cu părinții. 

6. Voi fi mult mai calculat și atent cu familia. 

7. Da. 

8. Să fie strictă. 

9. Să fie condiții mai bune. 

10. Că sunt departe de familie și de prieteni. 

 

1. D. B. A. 

2. Furt calificat/ 4 ani și 3 luni 

3. Pasiunea  mea era fotbalul, iar acum merg la școală, iar acum particip la programele 

artistice ( tarabane, teatru și poezii). 

4. Da, aș vrea să gândesc pozitiv și să nu mai comit infracțiuni. 

5. Să plec în străinătate și să-mi găsesc un loc de muncă. 

6. De acum înainte o să gândesc de două ori înainte de a acționa. 

7. Da, întrucât aici merg la școală, iar acest lucru nu poate să-i schimbe în bine. 

8. Consider că școala este în regulă. 

9. Aș vrea ca oamenii de aici să aibă mai multă deschidere, să fie mai înțelegători cu 

noi. 

10. Regret faptul că am pierdut ani din viață, ani în care puteam să realizez multe 

lucruri.  
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INTERVIURI CADRE DIDACTICE 

 

1. Cum vă numiți? 

2. De cât timp lucrați aici și ce v-a determinat să alegeți acest loc de muncă? 

3. Considerați că este un mediu dur pentru o femeie? 

4. Care a fost impactul după prima zi aici? 

5. Care a fost cea mai mare dezamăgire legată de munca pe care o faceți în această școală? 

6. Dar cea mai mare satisfacție? 

7. Ce vi se pare cel mai greu în munca cu elevii de aici? 

8. Dacă ați putea opta, v-ați schi,ba locul actual de muncă? 

 

1. J. M.R. (prof. lb. română) 

2. 2007 

3. Nu 

4. Provocare 

5. Lipsa motivației reale 

6. Munca în echipă 

7. Lipsa continuității în pregătire 

8. Nu 

 

1. H. S. (prof. terapii specifice) 

2. 7 ani- nu am rezistat la Școala Gimnazială „Sf. Mina” 

3. Nu neapărat, depinde de om (bărbat/ femeie deopotrivă) 

4. Mi- am dat seama că va fi nevoie de strategii didactice speciale. 

5. Sunt o persoana optimistă, greu de dezamăgit. 

6. Am realizat că în orice om rău (care a încălcat legea) există și unul bun. 

7. Momentul de captare a atenției si mai ales menținerea acestuia. 

8. Nu neapărat. 

 

1. B. G. (prof. lb. franceză) 

2. De 5 ani. Am venit în urma restrângerii de activitate de la Școala nr. 24. 

3. Este un mediu dur pentru oricine. 

4. Mă adaptez ușor. Orice noutate este o provocare. 

5. Nu a existat o dezamăgire foarte mare. 

6. Interesul anumitor elevi pentru învățare. 

7. Menținerea atenției elevilor. 

8. Nu. 

 

1. C. D. (prof. terapii specifice) 

2. 10 ani; posibilitatea de a preda ca profesor. 

3. Nu, atâta vreme cât te-ai adaptat la condițiile de muncă. 

4. Părere de rău pentru poveștile anumitor elevi. 

5. Elevii pe care i-am apreciat, dar mi-au înșelat încrederea și m-au mințit sau au furat de la mine. 

6. Când elevii amintesc lucruri pe care le-au învățat de la mine sau pe care le-au făcut sub plăcere sub 

îndrumarea mea. 

7. Să-i conving că fiecare om este valoros, să-și respecte munca și să-i ajut să-și crească stima de sine. 

8. Nu. 
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1. P. I. (maistru) 

2. Lucrez din anul 2007. 01. 09 când s-au unit cele două școli: Școala Profesională Beethoven cu Școala 

Profesională Specială Craiova. 

3. Nu numai pentru o femeie, ci și pentru bărbați. 

4. Nu a fost impact după prima zi pentru că veneam tot dintr-un mediu al școlilor speciale. 

5. – 

6.  Cea mai mare satisfacție este atunci când poți să faci ceva bun pentru elevi și pentru școală din punct 

de vedere profesional și social. 

7. Cel mai greu în munca cu elevii de aici mi se pare atunci când suport să scrie, să citească și să 

socotească. 

 

1. D. A. (prof. lb. engleză) 

2. Lucrez de 3 ani. 

3. Da, consider că este un mediu dur pentru o femeie din prisma poveștilor elevilor. 

4. O școală ca oricare alta, dar cu elevi cu povești speciale. 

5. Dezinteresul unora dintre elevi. 

6. Implicarea în activitățile extrașcolare. 

7. Diferența de vârstă între elevii din aceeași clasă. 

8. Nu. 

 

 

1. C. D. (prof. înv. primar) 

2. Din anul 2007 

3. Nu, nu consider că este un mediu dur. 

4. Compasiune pentru vârsta unor elevi și în același timp revoltă împotriva familiilor pentru că nu se implică în 

educația lor. 

5. Refuzul/ neimplicarea  unora dintre ei pentru actul didactic. 

6. Cea mai mare satisfacție este atunci când reușesc să îi determin să se implice în activitățile pe care le desfășor. 

7. Cel mai greu mi se pare să îi conving să persevereze în a- și însuși cunoștințe. 

8. Nu. 

 

 

 

Mă numesc Adrian și sunt un visător… 

Stau la geam cu foaia în față, uitându-mă la becul care-mi luminează fereastra. Îmi imaginez  că stau 

pe nisipul cald al unei plaje, în timp ce farul luminează în noapte, iar marea sălbatică aduce valurile 

involburate la picioarele mele. Dar scriu, scriu ce poate nimeni nu ar vrea să vadă. Este un stil de al meu de 

a-mi pune gândurile, trăirile și emoțiile în ordine. 
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Am o imaginație bogată, sunt visător, atât de ambițios și determinat sî fac tot posibilul ca visele mele 

să devină realitate. Îmi place să sper. Speranța este cea 

care mă călăuzește în acest drum al vieții plin de 

obstacole și bariere pe care sunt obligat să le depășesc. 

Dar ca fiecare dintre noi, la un moment dat trebuie să 

facem unele sacrificii. 

Știți ce am sacrificat eu? 

Dragostea!  

De ce? 

Ca orice om, m-am îndrăgostit și eu…dar ceea ce 

m-a determinat să-mi sacrific dragostea și să pun 

celălalte lucruri pe primul plan a fost frica și teama de a 

nu dezamăgi. Iubesc și voi iubi necondiționat, dar voi ieși din umbră și în secret,deoarece vreau ca iubirea și 

sentimentele mele să fie precum viața mea: palpitantă, spontană și plină de surprize. 

Sunt sigur că optimismul mă va ajuta să răzbesc în lupta mea cu 

dragostea și voi spera până în ultima clipă că voi fi iubit la fel de intens cum 

iubesc eu.  

Și știți de ce? 

Pentru că sunt un VISĂTOR… 

 

  

 

Struggling with English grammar? Or are you getting tired of your textbook? The key 

to learning English well is to not give up. But how can you stay motivated when you’re 

frustrated or bored? Try something new.  Here are some ideas to make your studying more 

fun and effective. 

1. Add Some Music 

Listening to music while you study English can wake up your mind and put you in a better 

mood to learn. Happy songs can help you feel re-energized and motivated if you’re getting 

bored, while calming music can help you feel more relaxed if you’re feeling nervous about an 

upcoming test.Keep in mind, however, that listening to music with lyrics can actually distract 

https://www.fluentu.com/english/blog/how-to-speak-english-well-fluently/
https://www.fluentu.com/english/blog/learn-english-through-songs-music/
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you from what you’re studying. The words of the song can take your attention away from the 

English words you’re trying to learn. If this bothers you, then you can study with music that 

doesn’t have lyrics, like jazz or classical. 

2. Play Scrabble 

Scrabble is a classic board game in which 

players use random lettered tiles to create 

words in a crossword fashion. It’s a fantastic 

way to strengthen your English vocabulary. 

Playing Scrabble challenges you to really 

think in English as you try to come up with 

different words with your set of letters. If 

you’re taking an English class, buy the board 

game and invite your classmates to play with you. You can also play Scrabble online through 

websites like Facebook, where the game is called Words With Friends.   

3. Learn English with Fun YouTube Channels 

Not only does YouTube have funny entertainment videos, but there are also some excellent 

resources for learning English! Here are nine awesome YouTube channels that you can use to 

study English! 

 

4. Learn English with TV 

No matter your preference, you’ll find something to watch with these lists of the greatest TV 

shows for learning English. If you’re looking for a laugh, here are the 10 best modern American 

sitcoms to learn English. 

If you’re not so much into modern humor, check out the 10 best ’90s sitcoms for learning 

English. And finally, for those sci-fi fans out there, here are the 10 best sci-fi shows to learn 

English. 

5. Find a Conversation Partner 

Get more English conversation practice by searching for English friends online. You might be 

able to connect with another language learner in your area, or even just exchange emails, instant 

messages or have Skype conversations in English. Try Conversation Exchange, a free website 

that helps language learners connect for language exchange.In a language exchange, you have 

conversations with an English speaker who is studying your native language. This way, your 

https://www.fluentu.com/english/blog/improve-esl-english-vocabulary-good/
https://www.fluentu.com/english/blog/learn-english-esl-youtube/
https://www.fluentu.com/english/blog/learn-english-esl-youtube/
https://www.fluentu.com/english/blog/learn-english-american-sitcoms/
https://www.fluentu.com/english/blog/learn-english-american-sitcoms/
https://www.fluentu.com/english/blog/learn-english-esl-tv-sitcoms/
https://www.fluentu.com/english/blog/learn-english-esl-tv-sitcoms/
https://www.fluentu.com/english/blog/scifi-tv-shows-learn-english/
https://www.fluentu.com/english/blog/scifi-tv-shows-learn-english/
http://www.conversationexchange.com/
https://www.fluentu.com/blog/english/wp-content/uploads/sites/4/2014/07/scrabble.jpg
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partner practices speaking your native language with you, and then you get to practice speaking 

English with him or her.   

6. Learn English with Movies 

Who doesn’t enjoy a great movie? And if you can watch a movie while learning English, even 

better! To get started, use this complete guide to learning English through movies and films. In 

addition to the seven movies recommended in the guide, you could also watch one of 

these modern American classics or a classic American film. 

7. Learn English with Real-World Videos on FluentU 

FluentU lets you learn with engaging videos like commercials, news and TV shows. Now you 

can throw away your dictionary because FluentU provides captions that let you immediately 

look up any word. Definitions include multiple example sentences that show you how the word 

is used. Of course, you can add words to your own vocabulary list. Not only that, FluentU’s 

“Learn Mode” turns videos into learning experiences. “Learn Mode” teaches you new 

vocabulary by using video clips that are personalized for you. How are they personalized for 

you? Based on the words that you have been learning.  

8. Use English Resources for Children 

Pick up some English children’s books from your local 

library to use for reading practice. The simple language 

will be easy to follow, and the stories are usually more 

entertaining than the typical dialogues you find in English 

grammar books. You could also play some interactive games that are geared towards young 

English readers, like educational video games or even free online ESL games. 

9. Get a Book of English Jokes 

While at the library, you could also look for joke books, which are surprisingly useful learning 

tools. In order to have English conversations, not only do you need to speak the language, but 

you also have to understand English culture.Humor is very culture-specific; something that’s 

funny in one country might not make sense in another. Reading a joke book is also a good way 

to practice tricky concepts like puns and idioms. You might find the joke book entertaining, 

and they will teach you how English speakers laugh and have fun.   

https://www.fluentu.com/english/blog/learn-english-movies-film-esl/
https://www.fluentu.com/english/blog/learn-english-movies-films-modern-american-classics/
https://www.fluentu.com/english/blog/learn-english-films-movies-classic/
https://www.fluentu.com/english/
http://www.eslgamesplus.com/
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10. Learn English Slang 

One of the most fun parts about learning English is 

the slang. Slang is more informal and interesting, 

plus you’ll sound less robotic and have more of your 

own personality when using it. 

11. Sing Karaoke 

Learn a few English songs and sing along with them. 

It might be interesting to finally learn the meaning of the lyrics to some of your favorite English 

songs. Both FluentU and Lyrics Training are great online platforms to learn the lyrics to your 

favorite English song. You can sing at home while you’re cooking or taking a shower, or gather 

some friends and go sing at a karaoke bar. Singing English songs is a great way to practice 

speaking and intonation, plus you can have fun singing songs that you already know and enjoy. 

12. Read Blogs About Learning English 

Following a blog is an excellent way to add some fun to your English learning. And lucky for 

you, there are lots of fantastic blogs out there about learning English! With a selection that 

spans from “ESL Hip Hop” to “English with a Twist,” you’re sure to find a blog that interests 

you. 

13. Make a Mnemonic Device 

A mnemonic device helps you remember information by associating it with words, images or 

sounds you already know.  For example, to remember how to spell “because,” you could think 

of the phrase “Big Elephants Can Always Understand Small Elephants.” 

You can find many examples of mnemonic devices online, but mnemonics are most useful 

when you make up your own. You can connect the mnemonic device to your native language, 

and you’re more likely to remember something that has personal meaning for you. 

 

 

 

 

https://www.fluentu.com/english/
http://lyricstraining.com/
https://www.fluentu.com/english/blog/blogs-for-learning-english/
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OM ȘI SOCIETATE 

 

 

           Biserica „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de 

mir” este cea mai veche biserică din Craiova.   

           A fost clădită pe malul stâng al unui braț 

dispărut al Jiului. Așezarea ei aici nu a fost 

întâmplătoare. Aceasta avea rolul determinant în 

vechea apărare a Craiovei, fiind așezată la 

intersecția drumurilor care vin de la munte 

și  dinspre Dunăre. Din turnul clopotniță,  

construit din cărămizi romane, luate probabil de la cetatea antică Pelendava (Mofleni), se putea 

vedea din zare până în zare și se dădea alarma 

în caz de primejdii.  

 

Clopotniţa bisericii, element de provenienţă 

antică  

Nu se poate spune cu exactitate cine 

este primul ctitor al bisericii, originea ei fiind 

învăluită în mister de legendă. Mărturii 

documentare sigure, care să ne ajute la datarea 

primei ctitorii nu avem. Între ctitorii legendari sunt pomeniți și frații Petru și Asan, 

întemeietorii statului româno-bulgar din 1186. Un alt presupus ctitor este craiul Ioan al 

Cumanilor, care a trăit pe la 1230.  Alții spun că ar fi fost făcută de Mircea cel Bătrân, după 

bătălia de la Rovine, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru biruința asupra păgânilor. Pentru 

că la începuturile ei lăcașul s-a numit „Băneasa”, cei mai mulți istorici consideră că primul 

ctitor al acestei biserici ar fi Banul Barbu Craiovescu, care avea în proprietate moșia și satul 

Craiova, înainte de anul 1500. Ea există însă în mod cert înainte de domnia lui Matei Basarab, 

care a refăcut-o. 

http://www.catedralasfantuldumitrucraiova.ro/wp-content/uploads/2013/12/100_4616.jpg
http://www.catedralasfantuldumitrucraiova.ro/wp-content/uploads/2013/12/100_4612.jpg
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            A suferit mai multe stricăciuni de-a lungul vremii, iar în timpul domniei lui Constantin 

Brâncoveanu a fost parţial restaurată. În anul 1889, Biserica „Sfântul Dumitru” este dărâmată 

complet şi refăcută din temelie de către arhitectul francez André Lecomte du Noüy, cu sprijinul 

regelui Carol I şi al reginei Elisabeta, iar pe data de 26 octombrie 1933 biserica a fost terminată 

definitiv şi sfinţită. Din 25 martie 1939, atunci când Arhiepiscopia Craiovei capătă şi rangul de 

Mitropolie a Olteniei, biserica devine Catedrală mitropolitană, în timpul arhipăstoririi 

mitropolitului Firmilian. 

Catedrala mitropolitană are hranul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie care este și 

ocrotitorul Craiovei. Procesiuni religioase și evenimente festive au loc în data de 26 octom-

brie, ziua de prăznuire a sfântului. Acesta a trăit la Tesalonic (Salonic, în Grecia de azi) în 

vremea împăraților Dioclețian și Maximian (284-305). Fiind admirat de toți pentru 

înțelepciunea și bunătatea sa, încă din tinerețe a fost numit general al armatelor Tesaliei și 

proconsul al Greciei de către Maximian Galerius,Cezarul Greciei și al Macedoniei. Deoarece 

era creștin și a refuzat să aducă jertfe idolilor, a fost închis și , apoi, străpuns cu sulițe pentru 

credința în Iisus Hristos.  Creștinii au îngropat trupul sfântului, iar deasupra mormântului au 

zidit o bisericuță în care se săvârșeau multe minuni. În anul 402 a intrat în această bisericuță 

Leontie, prefectul Iliricului. În timp ce se ruga, s-a vindecat de o boală care 

îl chinuia de multă vreme. Pentru acest fapt, Leontie a mulțumit lui 

Dumnezeu și Sfântului Dimitrie și a zidit o biserică mai mare și mai 

frumoasă în locul celei dintâi. Când a săpat temelia, a dat peste moaștele 

Sfântului Dimitrie, care izvorau mir bine mirositor. De aceea, i se mai 

spune și Sfântul Mucenic Dimitrie ,,Izvorâtorul de Mir”. 

             Biserica Sfântului Dumitrie din Craiova a fost şi este coloana vertebrală a vieţii 

spirituale din oraş, deoarece aici slujeşte Arhipăstorul cetăţii Băniei şi Mitropolitul Olteniei. 

Aici se găsesc moaştele Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinţilor 

Mucenici Serghie şi Vah şi ale Sfintei Muceniţe Tatiana. 

              De-a lungul timpului, școala noastră a avut mai multe parteneriate cu această biserică. 

Elevii au participat la Sfânta Liturghie, s-au spovedit, li s-au făcut rugăciuni și li s-au sfințit 

icoanele pe care le-au pictat în atelierele de creație ale școlii. Toți au plecat cu multă bucurie 

în suflet, dornici să se schimbe în bine și să-și ajute semenii. 
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Fără să ne cunoaştem trecutul nu putem accede la un viitor mai bun. În ciuda tuturor 

vicisitudinilor, ideea unităţii – visul de veacuri al neamului românesc - de atâtea ori 

îngenunchiată şi totuşi renăscând parcă cu şi mai multă tărie,  s-a impus şi a triumfat. Este o 

lecţie pe care istoria, ”magistra vitae”, nu încetează să ne-o ofere …   

Așa cum spuneau T.W.Riker și N.Bălcescu: “Nici un 

popor n-a luptat mai mult ca românii pentru susţinerea 

ţelurilor  sale naţionale” și “În zadar veţi îngenunchea şi vă 

veţi ruga pe la porţile împăraţilor, pe la uşile miniştrilor lor. 

Ei nu vă vor da nimic, căci nici vor, nici pot. Fiţi gata, dar, a 

o lua voi, fiindcă împăraţii, domnii şi boierii pământului nu 

dau fără numai aceea ce le smulg popoarele. Fiţi gata, dar, a 

vă lupta bărbăteşte, căci, prin lucrare şi jertfire, prin sângele 

vărsat, poporul dobândeşte conştiinţa drepturilor şi 

datoririlor sale.” 

Formarea statului naţional unitar roman s-a realizat în cuprinsul 

unei puternice interferenţe, între specificul original, autohton, între lupta 

politică naţională a românilor şi impulsurile şi influenţele externe, generate 

de situaţia internaţională, de locul provinciilor românești în contextul 

acesteia, interferenţe care conferă o notă specifică istoriei noastre, în 

condiţiile particulare create de aşezarea în spaţiul geografic european.  

Dorința de refacere a statului unitar în hotarele vechii Dacii, în care românii să-și afirme 

în fața lumii propria menire și individualitate, a fost coordonata fundamentală și permanentă a 

istoriei noastre, dominând gândirea politică și culturală, planurile militare si diplomatice ale 

înaintașilor noştri şi devenind în epoca modernă idealul suprem al întregii naţiuni. 

Evenimentele de la 1600 – prima unire a celor trei ţări române sub Mihai Voievod 

Viteazul, 1859 – unirea Moldovei cu Muntenia prin dubla alegerea a lui Alexandru Ioan Cuza 

si 1877 – războiul pentru obţinerea independenţei de sub dominaţia turcească,  au constituit 

pilonii de rezistența pe care s-a faurit în anul 1918 statul naional unitar român.  

Încrederea în apropierea marelui act de unire a fost 

atât de mare, încat nici cotropirea de catre Puterile Centrale 

a doua treimi din teritoriul României în toamna anului 1916 

și primavara anului 1917, nu a putut stăvili voința neclintită 

de unire a tuturor românilor. În ciuda impunerii păcii 

umilitoare de la București din 1918 şi a prezenței trupelor 
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străine pe o mare parte din teritoriul național, România, redusă teritorial la Moldova, continua 

să existe ca stat de sine statator. 

În evoluţia istorică a României, factorul intern, naţional, nu s-a impus însă spontan, ci 

acţionând în cuprinsul unui anumit ansamblu de care a ţinut seama şi în raport de care şi-a 

impus mijloacele şi voinţa. Factorul extern, contextul internaţional au jucat un rol foarte 

important, influenţând uneori, în manieră decisivă, evoluţia internă. 

Paralel cu lupta României, pe toate caile – de rezistenţă, 

diplomatică şi militară -  pentru supravietuire, se desfasura lupta 

românilor din provinciile aflate sub stăânire străină pentru 

libertate națională, aceștia hotărând într-un cadru democratic 

reprezentat prin adunările populare și printr-o largă consultare 

a maselor să se unească cu Țara. 

Prima provincie care a revenit la patria-mamă a fost Basarabia,  

prin adoptarea la 27 martie 1918 de catra Sfatul Tarii a hotărarii de unire cu Romania. Aşa cum 

afirma Cuvântul Moldovenesc din 29 ianuarie 1918, Republica Democrată Moldovenească s-

a proclamat « în unire cu voinţa norodului ... de sine stătătoare şi neatârnată, având ea singură 

dreptul de a-şi hotărî soarta în viitor. »  

In Bucovina din initiativa lui Sextil Puscariu si 

Iancu Flondor, s-a convocat, la 14/27 octombrie 1918, o 

Adunare a reprezentantilor populatiei romanesti din 

provincie. Aceasta a decis unirea Bucovinei cu Romania. 

In asemenea situatie, a avut loc la Cemauti, la 15/28 

noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei. La 

propunerea lui lancu Flondor, se vota cu o majoritate 

zdrobitoare de voturi unirea neconditionata si pentru vecie a Bucovinei in vechile ei hotare cu 

Regatul Romaniei. « Unirea Românilor este un ideal şi o ţintă pe care o vor urmări românii 

totdeauna şi în veci, în tot momentul şi în toate împrejurările » (Glasul Bucovinei din 11-24 

oct. 1918)  

În toamna anului 1918 evenimentele revoluţionare au cuprins întreaga Transilvanie şi 

Banatul La 18-31 oct. 1918 s-a constituit Consiliul Naţional Român » ca unic for care 

reprezintă voinţa poporului român ». Într-un articol de fond apărut în Adevărul din 28 oct-11 

nov. 1918 se arăta : «revoluţia şi capitulaţia au creat pentru toate naţiunile din ţară putinţa ca 

singure să-şi hotărască soarta, singure să decidă asupra viitorului 

lor şi singure să-şi croiască cadrele de stat în care vor dori să 

trăiască în viitor. Consiliul Naţional Român este chemat acum a 

merge cu un pas mai departe şi a declara în mod clar şi lămurit că 

voim ca întregul popor român din Ungaria, Transilvania şi Banat să 

fie întrebat prin referendum, printr-o votare obştească, în ce cadre 

de stat voieşte să trăiască în viitor. » 

Astfel s-a ajuns, ca rezultat al unui întreg proces de evoluţie social-politică, la Marea 

Adunare Naţională de la Alba Iulia din 18 nov-1 decembrie 1918, moment istoric în care 

poporul nostru a văzut calea de exprimare a năzuinţei şi a conştiinţei sale de unitate, de alcătuire 

a unui singur stat care să cuprindă în graniţele sale pe toţi românii.  
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Adunarea Nationala de la Alba lulia din 18 nov-l Decembrie 1918 a reunit pe Câmpul 

lui Horea, 1228 de delegati alesi si peste 100.000 oameni veniti din toate colturile Transilvaniei 

pentru a consfinti, in mod liber de orice constringere, hotarirea neclintita de unire cu patria-

mama. lntr-o atmosfera de putrnic entuziasm, Marea Adunare Nationala proclama la 1 

decembrie 1918: "Adunarea Nationala.a tuturor Romanilor din Transilvania, Banat si Tara 

Ungureasca, adunati prin reprezentantii lor indreptatiti la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie-

1 Decembrie 1918, decreteaza unirea acelor romani si a tuturor teritoriilor locuite de dansii cu 

Romania".  

Unirea din 1918 intr-un singur stat al tuturor 

romanilor s-a realizat, deci, ca expresie a vointei 

inregului popor. Ca o necesitate istorica - natiunea 

trebuie sa traiasca intr-un singur stat – « faptul 

împlinit » s-a dovedit mai puternic decit orice partid, 

guvernare sau interese straine, dand poporului roman 

acea forta uriasa de a da viata aspiratiei sale de veacuri.  

Marea Unire din anul 1918 a fost și rămâne 

pagina cea mai strălucită a istoriei românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității 

naționale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid, ci este fapta 

istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan țâșnit cu putere din străfundurile 

conștiinței unității neamului. 

În acest an, la împlinirea a 100 de ani de la realizarea celui mai 

impunător vis al poporului român, este momentul să privim cu mândrie 

spre trecut și să ne umplem sufletele de acel unic sentiment românesc, 

născut și perpetuat de-a lungul veacurilor pe aceste meleaguri. E clipa 

în care se aud bătând la unison inimile milioanelor de români pentru 

realizarea unităţii de neam. E momentul să privim împreună cum 

flutură drapelul românesc și să ne amintim lecția de istorie pe care 

poporul nostru a lasat-o posterității în acel memorabil an 1918. Este o 

lecție despre ceea ce înseamnă adevăratul patriotism, lupta pentru 

unitate națională, despre ceea ce înseamnă jertfa de sânge pentru 

păstrarea pământului strămoşesc în hotarele sale de drept şi pentru 

păstrarea limbii române. 

Sa nu uitam niciodata ca Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sfântă 

a istoriei noastre, măreția ei constând în faptul că desăvârșirea unității statale a fost actul de 

voință al întregii națiuni române și s-a înfaptuit cu jertfa de sânge a celor care și-au dat viața 

pe cumplitele câmpuri de luptă ale Primului Război Mondial. 

Tratatele de pace de la Paris din 1919-1920 au certificat o situatie deja existenta, rod al 

actiunii romanilor, din care s-a desprins o generatie impunatoare de oameni politici 

reprezentativi, precum: regele Ferdinand, Ionel Bratianu, luliu Maniu, Ion Nistor, Take 

Ionescu, Nicolae Iorga si multi altii. 

Unitatea unei națiuni este o lucrare fără de sfârșit. Ea se înfăptuiește zi de zi și se apără 

zi de zi. Fara un ideal comun, fara un mare proiect unificator, o natiune se fragmenteaza si se 

risipeste pradă intereselor înguste ale diverselor ei componente.  
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Lecțiile trecutului nu trebuie uitate sau ignorate. Este un adevar de care nu ne mai 

îndoim. Pe acest adevar si pe dorinta noastra de a pastra si duce mai departe idealul Marii Uniri 

trebuie sa desavarsim renasterea nationala. Si, in acest an, de sfanta sarbatoare nationala pentru 

toți românii de pretutindeni, e timpul sa ne inaltam fruntile spre acelasi soare care ne lumineaza 

pe toti, sa ne uitam unii la altii cu bucurie, să ne deschidem sufletele si sa rostim cu mândrie 

«  NOI SUNTEM ROMÂNI ! «  

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

Pagina isteţilor 

  Elev, Maxim Alexandru 

Prof. coord,. Nicola Cătălin  

 
Problema 1 

Cifrele numărului 3435, ridicate la ele însele si însumate dau numărul însuși. 

 

R: Numărul 3435 este singurul numar (diferit de 1= 1¹) de acest fel. 
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Problema 2 

Găsiți pătrate perfecte și cuburi perfecte ce se pot scrie folosind doar cifrele lor, 

adunarea si ridicarea la putere. 

 

Un exemplu: 52 = 25 

 

Problema 3 

Putem face din π un numar natural?  

 

𝑥 =
𝜋 + 3

2
 

2𝑥 = 𝜋 + 3 

2𝑥(𝜋 − 3) = (𝜋 + 3)(𝜋 − 3) 

2𝑥𝜋 − 6𝑥 = 𝜋2 − 9 

9 − 6𝑥 = 𝜋2 − 2𝑥𝜋 

9 − 6𝑥 + 𝑥2 = 𝜋2 − 2𝑥𝜋 + 𝑥2 

(3 − 𝑥)2 = (𝜋 − 𝑥)2 

3 − 𝑥 = 𝜋 − 𝑥 

𝜋 = 3 ‼‼‼ 

Găsiți unde este greșeala! 

 

Problema 4 
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Problema 4 

 

O modalitate de a reține mai ușor numărul irațional 𝜋. 

 
 

 

 

 

Problema 5 

 

Un număr remarcabil este: 12 345 678 987 654 321 

 

Este pătrat perfect și se citește astfel: 12 biliarde, 345 bilioane, 678 miliarde, 987 

milioane, 654 mii, 321 unități. 

Rădăcina lui pătrată este 111 111 111. 
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Problema 6 

Numere interesante 

 

 
 

 

ȘTIAȚI CĂ... 

Prof. coord., Vais Elena 

- Un cuvânt pronunțat între cele două aripi ale clădirii castelului Simonetta de lângă 

Milano este repetat de patruzeci de ori? 

- Adâncimea mării se determină măsurând timpul după care sunetul produs pe un vas la 

suprafață se întoarce, sub formă de ecou, în urma refexiei pe fundul mării? 
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- Rolul canalelor semicirculare din ureche este de a-ți menține echilibrul? Când te 

miști, lichidul din ele trece peste perii senzitivi, trimițând creierului semnale nervoase. 

După ce te învârți, te simți amețit deoarece lichidul din urechi continuă să se miște și 

după ce te-ai oprit. 

- Cel mai bun auz îl au copiii? Ei pot auzi sunete și cu frecvențe de peste 20 000 Hz, pe 

care bătrânii nu le aud. 

- Îți dai seama din ce direcție vine sunetul fiindcă ai două urechi? Cu urechea care este 

mai aproape de sursa sonoră auzi mai bine și chiar cu puțin înaintea celeilalte. 

- Balena albastră este cel mai gălăgios animal din lume? Ea poate produce sunete de 

188 db, care se aud de la 850 km. 

- Un câine percepe ultrasunete cu frecvența 40 000 Hz? 

Singurelu Vasile, clasa a VI-a B 

- Cea mai mare piatră de grindină a căzut în Kansas, S.U.A. ? Ea avea diametru de 19 

cm și era aproape ca un pepene. 

- Primele calorimetre au fost imaginate de Lavoisier și Laplace și perfecționate apoi de 

Berthelot? 

- Când faci foc, fumul se ridică datorită curenților de convecție? Când un vulcan erupe, 

se formează curenți de convecție foarte puternici, care aruncă spre cer cenușă și praf. 

În 1980 muntele St. Helen din S.U.A. a erupt, aruncând cenușa la o înălțime de 9 km, 

formând un paravan împotriva luminii și căldurii solare. 

- În zilele toride, suprafețele șoselelor se înfirbântă atât de tare, încât aerul de deasupra 

lor strălucește? 

- Când se topesc, cuburile de gheață puse în băuturi, le răcesc? Acest lucru se explică 

prin faptul că, pentru a se topi, cuburile de gheață absorb căldura lichidului, pe care 

astfel îl răcesc. 

- Temperatura de topire și de fierbere a apei se schimbă dacă se dizolvă sare în ea? Apa 

sărată îngheață la o temperatură mai scăzută și fierbe la o temperatură mai ridicată 

decât apa pură. 

- Iarna se presară sare pe șosele pentru ca apa să nu înghețe? 

- Cu apa sărată se gătește mai repede, fiindcă fierbe la o temperatură mai mare decăt 

apa pură? 

- Hainele țin de cald, deoarece aerul din ele este izolator termic? 
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- Așa cum pot ține de cald hainele, pot ține și răccoare? În țările calde, oamenii poartă 

haine largi, care lasă aerul să circule. 

Sidor Florin Octavian, clasa a VII-a A 

- Pe o distanță de 1000 de km un automobil consumă tot atât oxigen cât un om prin 

respirație timp de un an? 

- Pentru a distruge fauna acvatică sunt suficiente 2-3 mg de acid sulfuric pentru fiecare 

litru de apă? 

- Anual, sunt deversate în oceanul planetar 1,6 milioane de tone de petrol? 

- Între anii 1990-2020, din cauza deprecierii mediului, vor dispărea  5-15% din speciile 

faunei Pământului (adică 40-400 de specii în fiecare zi)? 

- Lăstunul devorează zilnic 26-30 g de insecte? 

- În Delta Dunării sunt amenințate cu dispariția 26 de specii de animale? 

- În Europa sunt amenințate cu dispariția 36 de specii de mamifere, 72 specii de păsări, 

47 specii de reptile, 37 specii de amfibieni, 104 specii de pești de apă dulce și 896 

specii de fluturi? 

!!!   Folosește din natură numai ceea ce se poate reface! 

Supraveghează focul! 

Păstrează curățenia în jurul tău și în natură! 

Înlătură zgomotul! 

      Brumar Sergiu , clasa a VII-a A 

 

Principalii termeni referitori la droguri 

Termenul de dependență descrie comportamentul unei persoane care consumă zilnic 

droguri și care are dificultăți în a renunța la consum. 

Este un comportament tipic, având drept scop primordial obținerea unei noi doze de 

drog, indiferent de mijloacele folosite pentru a atinge acest scop. 

Dependența fizică se manifestă la reducerea dozelor, la întreruperea completă a 

administrării sau la amânarea acesteia peste limitele suportabile de către organism. Efectul 

acestei dependențe îmbracă aspectul sindromului de sevraj. 

Dependența psihică reprezintă dorința imperioasă și irezistibilă ce obligă pe toxicoman 

să continue utilizarea drogului care i-a adus dependența și se poate instala indiferent de drog, 

cu anumite particularități pentru fiecare drog în parte. Consumatorii simt că nu pot supraviețui 

fără drogul sau drogurile alese. 

       Cernahoschi N.A., clasa a V-a A 
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.  

ARTE ȘI TEHNOLOGII 

                ASPECTELE ECONOMICE ALE GESTIONĂRII DEȘEURILOR 

Elev, Erdei Alex, clasa a X-a L 

Prof coord., Ungureanu Maria 

                                                                                           

Deșeurile au existat dintotdeauna. Ele reprezintă chiar o modalitate prin care istoricii 

pot afla date referitoare la modul de viață al unei populații dispărute. În zilele noastre, deșeurile 

au devenit o problemă. Aruncăm mult mai mult decât în trecut. Pentru a produce bunurile de 

consum, care mai devreme sau mai târziu devin deșeuri, folosim cantități din ce în ce mai mari 

de materii prime și resurse naturale, energie și 

apă. În plus, tipurile de deșeuri s-au diversificat, 

multe dintre ele fiind greu de asimilat de mediu, 

iar spațiul alocat gunoaielor s-a tot lărgit. 

        Deșeurile pe care le producem au ajuns să 

afecteze sănătatea noastră și a mediului 

înconjurător. Cu toate acestea, continuăm să 

consumăm și să aruncăm. Cauzele acestui 

fenomen sunt multiple: evoluția modului de viață și a obiceiurilor alimentare, creșterea 

demografică, industrializarea excesivă. 

            Pentru a stopa inflația de gunoaie s-a introdus sistemul de colectare selectivă a 

deșeurilor ce presupune depozitarea temporară a deșeurilor pe categorii, în locuri special 

amenajate, după care urmează reciclarea acestora. 

“RECICLAREA ESTE UN MARE CÂȘTIG PENTRU MEDIUL PE CARE 

TREBUIE SĂ-L LĂSĂM CURAT GENERAȚIILOR VIITOARE” 

În urma unor studii efectuate, s-a demonstrat că fiecare cetățean generează zilnic 

aproximativ 1,5 – 2 kg de gunoi, din care cel puțin jumătate este reciclabil.  

 Stiați că? 

Durata de degradare a diferitelor categorii de deșeuri se prezintă astfel: 

-          cotor de măr               – 3 luni 

-          deșeuri de hârtie    – 3 - 12 luni 
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-          chibrituri                           – 6 luni 

-          filtru de țigară                  – 1-2 ani 

-          gumă de mestecat             – 5 ani 

-          cutii de aluminiu    – 10-100 ani 

-          sticle din plastic    – 100-1000 ani 

-          pungi din plastic    – 100-1000 ani 

-          cărți de credit                    – 1000 ani 

-          recipiente din sticlă           – 4000 ani 

 

Statele dezvoltate au promovat 

această activitate de reciclare la rangul de 

afacere pentru firmele cu acest obiect de 

activitate, iar factorul principal care a stat 

la baza acestui succes l-a 

constituit educația. Unii dintre noi cred că 

este normal să arunce pe jos sticle de 

plastic, ambalaje de ciocolată sau 

înghețată, pungi de snacks-uri sau doze de 

aluminiu după ce au consumat produsele, 

însă aceasta nu dovedește decât lipsa de 

preocupare față de mediul în care trăim. 

 

De aceea pentru a  menține mediul curat și sănătos trebuie să respectăm  reguli: 

1. Nu aruncați nimic la întâmplare: pe trotuare și străzi, în parcuri și grădini, în ape 

și pe marginea apelor, pe marginea șoselelor, și oriunde vă recreați în natură! Chiar dacă 

nu găsiți imediat un cos de gunoi asta nu înseamnă că trebuie aruncate aceste deșeuri 

oriunde. 

2. Invățați sistemul de marcare și identificare a ambalajelor pentru a putea 

recunoaște usor materialele din care sunt confecționate ambalajele care se pot recicla. 

3. Ajutați-vă familia să sorteze pe categorii gunoiul pe care îl produceți. Folosiți saci 

menajeri de culori diferite sau cutii de carton marcate astfel încât familia voastră să știe 

unde să pună deșeurile de hârtie și carton, sticlele de plastic, dozele de aluminiu, sticla 

obișnuită și resturile organice. 

 

       Foto1. Reciclarea sticlelor de plastic 
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4. Respectați indicațiile de pe containerele de colectare selectivă și nu amestecați 

materialele între ele. 

5. Nu depozitați deșeurile lângă sau pe container, chiar dacă acestea sunt deja pline. 

6. Promovați conceptul de colectare selectivă în cercul de prieteni și la locul în care 

vă desfășurați activitatea! 

„ Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă „ 

Problemele gestionării deșeurilor se înscriu în regulile generale ale activităților 

economice, rolul determinant revenind agenților economici publici și privați, în scopul 

obținerii unor profituri corespunzatoare cu efortul depus pentru reciclare și valorificare. 

Obiectivele managementului deșeurilor sunt: 

1. Eliminarea conceptului de 'deșeuri' în crearea produsului, folosind materiale, energie și 

resurse care pot fi imediat reciclate, refolosite și introduse în natură. 

2. Eliminarea tuturor substanțelor care pot fi nocive sănătății omului sau sistemului natural. 

3. Asumarea responsabilităților pentru toate stadiile ciclului de viață ale produsului. 

4. Dezvoltarea unor structuri / modele financiare care să reflecte costurile, cu accent pe partea 

de proiectare / inginerie de fabricație. 

             Concomitent cu valorificarea deșeurilor, s-au dezvoltat tehnologii raționale (adică, 

tehnologii cu consumuri reduse de materiale și energie, precum și înlocuirea unor materii prime 

deficitare.), tehnologii curate (tehnologii care implică ecologizarea tehnologiilor existente) și 

ecotehnologii (tehnologii noi, adaptate cerințelor ecologice). 

Se poate spune că eficientizarea proceselor de recuperare și reutilizare în circuitul 

economic a resurselor deșeurilor devine una din căile prin care progresul tehnico-

economic devine și progres ecologic. Odată stabilită problema de rezolvat, se impune un 

program de management al deșeurilor, ale carui elemente de control sunt analiza, politica și 

planul de acțiune. 

 

  Foto 2.    Reciclarea lemnului   Foto3. Reciclarea dozelor de aluminiu 
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• Doar spălarea nu va fi de ajuns pentru părul lung. Trebuie să foloseşti un 

balsam după fiecare spălare cu şampon, precum şi un tratament special 

pentru păr o dată pe săptămână. 

• Piaptănă-ţi părul înainte să-l speli. Astfel, spălarea cu şampon nu va mai 

cauza încâlcirii părului. 

• Nu-ţi aduna niciodată părul ud în coadă de cal. Părul lăsat liber pe spate 

se usucă mai repede. În plus, părul ud este foarte sensibil la “maltratare”. 

Chiar şi un simplu elastic de păr îl va deteriora.  

• Nu-ţi freca niciodată părul atunci când îl 

usuci cu prosopul. În schimb, apasă prosopul 

pe creştetul capului şi împinge-l uşor spre 

vârfurile părului. Astfel apa este absorbită, iar 

scalpul rămâne fin. 

• Clamele din metal sau elasticele de păr din cauciuc fără înveliş din 

material textil sunt absolut interzise. În timp, acestea afectează scalpul şi 

duc la un păr aspru sau chiar la ruperea acestuia. 

• Lasă-ţi părul liber acasă: Fii blândă cu părul tău şi evită prinderea acestuia 

în cozi de cal sau codiţe împletite. Poartă o bentiţă stil Alice (evită bentiţele 

de păr din plastic) dacă nu-ţi place ca părul să-ţi vină în faţă. 

• Permite-i părului tău să se usuce natural pe cât de des posibil. 

• Oricând e posibil, selectează opţiunea de aer rece atunci când foloseşti 

uscătorul. Dacă totuşi trebuie să foloseşti aer fierbinte, atunci păstrează o 

distanţă de cel puţin 6 cm între scalp şi gura uscătorului de păr. 
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• Folosirea periilor cu păr natural produce cel mai frumos luciu al părului. 

Periile cu cei mai mulţi peri naturali pe centimetru pătrat produc cel mai 

frumos luciu. 

 

       

 

La grecii  antici, esențele și  parfumurile au jucat un mare rol în medicină, acestea 

avand un rol antiseptic.  De la greci parfumurile au trecut la români și apoi obținerea și folosirea 

lor s-a extins. Progresul neîncetat al chimiei a permis extragerea de esențe și arome, dar și 

producerea lor pe cale artificială.  Florile, frunzele, fructele și rădăcinile mirositoare își datoresc 

parfumul lor caracteristic unor substante organice volatile, numite uleiuri volatile, uleiuri 

eterice (esențe). Uleiurile volatile se găsesc în celulele secretoare epidermice, cum sunt cele 

din partea inferioară și superioară a  petalelor  de salcâm. Aceste celule secretă uleiul volatil, 

care difuzează   prin  membrană și se răspândește în aer. La unele plante este parfumată 

rădăcina, la altele florile și frunzele. Compoziția uleiurilor eterice (sau esențiale) sunt 

amestecuri  de substanțe cu diferite funcțiuni chimice: eteri, esteri, alcooli  nesaturați, aldehide, 

cetone etc. Din  cauza mirosului lor plăcut, uleiurile eterice se folosesc în industria 

parfumurilor. Nu orice substanță mirositoare este parfum. Pentru ca o substanță să fie un 

parfum, trebuie să îndeplinească două condiții: să fie volatilă la temperatura obișnuită și să 

producă asupra simțurilor o senzație placută. 

Metodele folosite pentru extragerea uleiurilor volatile din plante sunt: presarea, 

antrenarea  cu vapori de apă (distilare), extragerea cu grăsimi, extragerea cu ajutorul solvenților 

volatili, macerația  si descompunerea fermentativă. 
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Ateliere de creație pentru „Parada 

Mărțișoarelor”, la Muzeul Olteniei 
Elev,     

Prof.coord., Cherchelan Daniela 

     Prof.coord., Popa Cristiana 

 
 

      În perioada 12-16 februarie 2018, Muzeul Olteniei – Secția de Etnografie, în 

colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și cu sprijinul financiar al 

Consiliului Județean Dolj, a organizat ateliere de creație pentru realizarea de 

mărțișoare tradiționale. Lucrările realizate de participanți au fost prezentate în 

cadrul expoziţiei temporare „Parada Mărţişoarelor”, ediția a X-a, care a fost 

vernisată miercuri, 07 martie, ora 11.00, la Casa Băniei. 

Atelierele de creație s-au derulat la Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei 

(Casa Băniei) propunandu-si, potrivit reprezentanților instituției, „inițierea copiilor 

în cultura tradiţională românească, în expresiile și modelele ei, motiv pentru care 

participanții au beneficiat de expuneri și demonstrații, atât pe parcursul 

desfășurării acestora, cât şi în cadrul expoziţiei de bază a secţiei”. „Muzeul Olteniei 

au invitat instituţiile de învăţământ doljene să se înscrie în cadrul acestui proiect 

cultural și să participe la atelierele creative pentru a afla povestea unui meșteșug 

intrat în patrimoniul UNESCO în anul 2017, a reinventa legenda firului alb şi roşu, 

agăţat odinioară în copacii proaspăt înmuguriţi sau purtat de copii și fete ca bănuţ 

protector la mâini şi la gât pentru sănătate şi noroc”.  

Atelierele de creativitate dedicate confecţionării 

mărţişorului sunt organizate tocmai pentru a povesti, chiar 

reinventa în contemporaneitate, povestea şi legenda 

mărţişorului, care contextualizat cu măiestria creativă a 

participanţilor să creeze sfera unui meştesug capabil să 

fie revitalizat. 

Toți participanții au expus câte un panou pe care au 

fost așezate cele mai frumoase mărţişoare realizate de 

copii. 

http://www.cvlpress.ro/wp-content/uploads/2018/02/afis-martisor-2018.jpg
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Un juriul format din artişti plastici şi reprezentanţi 

ai organizatorilor au acordat premii. De la fiecare şcoală 

şi grădiniţă a fost premiat un singur mărţişor, ales după 

criterii de originalitate şi măiestrie artistică. 

Școala Profesională Specială Craiova, sub 

îndrumarea prof. Cherchelan Daniela și prof.Popa 

Cristiana a participat la această activitate ,implicând 

elevii unității școlare din cadrul Centrului de Detenție 

Craiova, în confecționarea de mărțișoare dedicate zilei 

de 1 Martie.A fost realizat un panou cu lucrările 

elevilor care a fost expus în cadrul acestui 

vernisaj la Muzeul Oteniei din Craiova. 

Marțisorul premiat în cadrul acestei 

expoziții a aparținut elevului clasei a II-a 

,Coloji Sani Marius,de la Scoala Profesionala 

Speciala Craiova. 
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CONSILIERE ȘI ORIENTARE 

 

Prevenirea si combaterea violentei 

în mediul scolar 

Elev, Coloji Sani Marius 

Prof.coord., Cherchelan Daniela 

 

În sistemul educational 

libertatea individuala este gresit 

înteleasa atât de catre elevi cat si de 

catre profesori si parinti si nu a avut ca 

efect micsorarea gradului de violenta 

în scoala, ci dimpotriva pe fondul 

acestei libertati gresit înteleasa si 

exprimata, scoala poate reprezenta o 

sursa a unor forme de violenta. 

Daca anterior violenta scolara 

nu se manifesta decât ocazional, între 

elevi sau dinspre cadrul didactic spre 

elev, acum remarcam o violenta 

sporita de la an la an atât între elevi cât nu rareori dinspre elevi spre cadrele didactice. 

Pentru a putea preîntâmpina si dezarma un comportament violent în scoala trebuie mai întâi 

sa clarificam si sa întelegem conceptul de violenta, sa aflam cauzele acesteia si în final sa fie concepute 

masurile de combatere si prevenire. 

Spre deosebire de agresivitate -care reprezinta potentialitatea ce permite dirijarea actiunii si 

tine de gândire si analiza fiind intrinseca-, violenta este actiunea în sine, dezorganizarea brutala a 

personalitatii sau colectivitatii si afecteaza atât individul cât si mediul în care acesta se manifesta. 

Violenta nu este ereditara, dar este 

contagioasa…. 

Astfel întâlnim mai multe tipuri de violenta în mediul scolar: 

• Violenta fizica, concretizata prin lovirea persoanelor, vatamarea fizica a acestora, deposedarea prin 

forta de bunuri, etc; 

• Violenta economica(materiala) ce se rasfrânge asupra obiectelor din jur, asupra mobilierului scolar, 

si a bunurilor altor persoane; 



35 
 

• Violenta psihica ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana agresata, si se 

manifesta prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare;  

Printre cauzele care determina 

comportamentul violent în rândul 

scolarilor, (multiple si greu de 

combatut) putem argumenta 

urmatoarele: 

• Înca de la vârsta prescolara unii copii 

sunt martori ai violentei domestice 

(fizice,psihice) si fiind la vârsta la care 

îsi aleg si imita modelul de 

comportament, copilul îsi va însusi 

inconstient actele de violenta ale 

adultilor, le va reproduce în 

interactiunea cu gradinita, grupul de prieteni sau scoala, fiind convins ca aceste atitudini sunt corecte 

si firesti; 

• Deseori, din dorinta de a fi populari, de a avea ceea ce familia nu le ofera sau pur si simplu de a se 

razbuna pe colegii cu performante în diverse domenii, elevii apeleaza la teroare, deoarece nu cunosc 

pedepsele legale la care pot fi supusi. Tot în ciclul primar se formeaza/dezvolta dorinta copilulului de 

a se evidentia; nereusind performante la învatatura, elevul va încerca sa devina lider prin orice alte 

metode, apelând sau instigând la violenta; 

• Provenind din medii sociale diferite, în clasele primare scolarii vor avea tendinta de a-i exclude pe 

cei minoritari, cauzând astfel forme de violenta; 

• Un alt factor de risc în devierea comportamentului copilului spre violenta îl constiutuie Mass-Media, 

prin prezentarea realitatii ca pe un fapt banal, indiferent de gravitatea faptelor expuse si mai ales fara 

a accentua consecintele acestor violente asupra celor ce le-au provocat. Mass-Media expune acte de 

violenta (atât în programele pentru copii cât si în filme sau stiri) în mare parte fara sa stigmatizeze 

aceste acte, fara a sublinia caracterul imoral al agresiunilor. 

• O mare parte din vina o are aici si familia care permite contactul copilului cu televizorul, 

neexplicându-i ceea ce este etic si ceea ce constituie o abatere grava de la normele sociale si civice. 

Neimplicarea familiei în dezvoltarea capacitatii de a discerne moralul de imoral, legalul de ilegal, are 

ca urmare însusirea de catre copil a unor comportamente inadecvate vârstei si deseori negative. La 

rândul sau, ajuns adult copilul va repeta greseala parintilor. 

• În aparitia fenomenului violentei scolare nu sunt de neglijat managementul defectuos al clasei, 

deficientele de comunicare între cadrele didactice si elevi, neadaptarea practicilor educationale la o 

populatie scolara în continua schimbare. 

Aflat în colectivitate, elevul îsi va organiza jocul si activitatea având ca suport violenta vazuta 

si va fi influentat de aceasta. 
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Aceste comportamente se vor manifesta în societate cu predilectie în scoala, deoarece 

colectivul este mai numeros(spre deosebire de grupul de joaca), vârstele sunt relativ apropiate si 

apare dorinta copilului de a deveni (ca în familie) centrul atentiei. 

Sub eticheta violentei scolare se afla o diversitate de forme de conduita: confruntarea verbala, 

poreclirea, tachinarea, ironizarea, imitarea în scop denigrator, refuzul de a colabora si de a cere ajutor, 

bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, palmuirea, împingerea, vatamarea corporala. 

Prevenire si combatere:  

• Cadrele didactice trebuie sa observe 

comportamentul elevilor pentru a putea preveni 

manifestarile violente ale acestora prin discutii atât cu 

elevii în cauza cât si cu familiile lor. Doar o buna 

colaborare a familiei cu personalul didactic 

va reusi prevenirea/stoparea/îndreptare unor deviatii 

comportamentale, deoarece cadrul legal nu permite 

scolii luarea unor masuri extreme care sa determine din 

partea elevului respectarea drepturilor celor din jur. 

Scolii îi revine sarcina de a corija abaterile, de a defini 

clar diferenta dintre moral si imoral, deoarece copilul 

se va manifesta în mediul scolar influentat de imaginile 

vizualizate. 

• Rolul învatatorului este acela de a omogeniza 

colectivul, de a-i determina sasi respecte colegii si 

cadrele didactice. Acest lucru se poate realiza prin 

dezbateri colective, prin intermediul povestioarelor , 

prin acordarea de sarcini pe echipe. Scolarii trebuie 

învatati ce înseamna a trai în societate: a te întelege 

reciproc, a asculta opiniile celor din jur, a exprima problemele în cuvinte nu în fapte, a lua decizii 

colective, si a te supune deciziei majoritatii, asi controla pornirile violente. 

• La nivelul clasei este indicata elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei ce negociaza regulile, 

si stabilesc sanctiunile în cazul abaterilor. Trebuie stabilite reguli simple ce pot fi lesne întelese si 

respectate. 

• În conditiile în care situatiile de violenta scolara nu pot fi rezolvate în mod direct prin actiunea 

efectiva si imediata a cadrului didactic se impune formarea unei echipe (în cadrul careia sa fie incluse 

atât cadrele didactice cât si psihologul scolii, medicul, reprezentanti ai politiei, pompierilor, primariei). 

Aceasta echipa ar putea preveni si combate acte de violenta prin prezentarea faptelor si 

explicarea urmarilor acestora. 

• O alta metoda de prevenire si combatere a violentei este elaborarea R.O.I., aducerea acestuia la 

cunostinta atât elevilor cât si parintilor si respectarea sa stricta. La înscrierea copilului în scoala, 

parintele trebuie sa semneze ca este în acord deplin cu regulile scolii, reguli ce pot stabili de la scaderea 
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notei la purtare pâna la exmatricularea definitiva a elevului în cazul constatarii unor fapte de violenta 

ce ar periclita siguranta celorlalti. 

• La nivelul scolii se pot înfiinta grupuri de dezbateri în care sa se puna în discutie dificultatile muncii 

de formare a comportamentului prosocial al elevilor. Situatiile problema expuse, de unul sau mai multi 

profesori sa fie dezbatute în cadrul grupului. 

• Înfiintarea în cadrul scolii a unui centru de consultanta cu parintii si elevii unde sa se poata depista, 

mediatiza, si dezbate acte de violenta scolara. 

• Ca masura de constatare a gradului de violenta în scoala este indicata supravegherea elevilor cu 

ajutorul sistemelor video. Astfel se pot monitoriza accesul în incinta scolii, comportamentul copiilor în 

pauze, perturbarea activitatilor cadrelor didactice de catre alte persone. Daca din punct de vedere 

psihic prezenta camerelor video în incinta scolii descurajeaza manifestarile violente prevenind astfel 

încalcarea regulamentului de ordine interioara, din punct de vedere practic înregistrarile ofera dovezi 

incontestabile ale faptelor comise si ajuta la luare unor masuri imediate, nepermitând agravarea 

conflictelor. 

• Pentru a evita evolutia si perpetuare 

violentei în mediul scolar, este necesar ca 

Ministerul Educatiei sa aiba o buna 

colaborare cu Mass-Media (C.N.A) si sa 

semnaleze parintilor impactul pe care 

vizualizarea emisiunilor necorespunzatoare 

vârstei îl are asupra copilului, caci sprijinul 

familiei este hotarâtor. 

A elabora strategii, proiecte de 

prevenire a violentei scolare implica a tine 

cont de toti factorii (temperamentali, sociali, familiali) care pot determina comportamentul violent 

al copilului. Scoala are un rol important în prevenirea violentei si asta nu numai în conditiile în care 

sursele agresivitatii sunt în mediul scolar ci si în situatia în care sursele se afla în exteriorul granitelor 

scolii. 
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''Ţigani'', ''gypsy'' sau ''romani''? 
Elev, Rădulescu Iulian 

Prof. coord. Cîrlugea Marius 

 
Această populaţie este răspândită în întreaga lume, iar de-a lungul timpului au existat câteva 

ipoteze care indicau originea. Termenii care s-au împământenit, fie că vorbim de ”ţigani” sau de 

englezescul ”gypsy”, se află în strânsă legătură atât cu originea lor, cât şi cu ocupaţiile, statutul social 

şi cultura acestora. 

Termenul gypsy este o reminiscenţă a perioadei în care se credea că acest popor provine 

din Egipt. Totuşi, un studiu publicat în 2012 a ajuns la concluzia că populaţiile romani au o frecvenţă 

crescută de un anumit cromozom Y găsit doar în populaţiile din sudul Asiei, notează Live Science. 

În ziua de astăzi, este bine ştiut faptul că aceştia au migrat din India în urmă cu 1.500 de ani. 

Sunt portretizaţi ca fiind un popor care migrează din localitate în localitate.  

Aceştia mai sunt caracterizaţi şi prin stilul de viaţă nomad şi cultura insulară. Ceea ce se ştie 

despre cultura lor este din izvoare nescrise şi surse secundare - descrierile istoricilor. 

Termenul de ţigan provine din grecescul athinganein (tradus prin „a nu se atinge”, „impuri”), 

având o sumedenie de variaţii precum zingari, tsigans, zigeuner, cigani sau cikani. Acesta era un 

termen care desemna o sectă din Bizanţ, cu care romii au fost confundaţi - de menţionat că în limba 

acestora nu există termenul de ţigan. 

Britanicii definesc ţiganii prin Legea Amplasării Caselor Mobile din 1968 ca fiind o populaţie cu 

un stil de viaţă nomad, indiferent de etnie. 

În Ţările Române şi Moldova, cuvântul ţigan a fost preluat în 1385 şi desemna starea socială 

de sclav şi s-au aflat în această poziţie până în anul 1865. 

În limba romani însă, cuvântul rrom înseamnă „om, bărbat sau soţ”, scrie Wikipedia. Deşi 

mulţi membri ai comunuităţii folosesc termenul de rom pentru a se autodenumi, există grupuri din 

Germania şi Marea Britanie care nu îl folosesc. 

De asemenea, nu există o cultură unitară, ci mai degrabă variaţii cu acelaşi nucleu şi de multe 

ori, aceste popoare nomade preiau elemente precum religia sau tradiţiile din cultura în care s-au 

stabilit. În lumina acestui lucru, este imposibil de stabilit şi urmărit traseele de migraţie şi, practic, 

întreaga istorie a unui popor care a reuşit să ajungă aproape în toate colţurile lumii 

 

Limba romani 
Elev, Crâșmariu Claudiu 

Prof. coord. Cîrlugea Marius 

 
Limba romani (numită și rromani sau țigănească) este limba vorbită de romi. Face parte din 

grupul indic, ramura indo-ariană a limbilor indo-europene. Cu cca. 5–6 milioane de vorbitori, este 

utilizată în țări de pe toate continentele, cei mai mulți în estul Europei. Limba este similară cu alte 

limbi din nordul Indiei (în special punjaba), regiune de unde se presupune că provin romii. 

Unii consideră că romani este un grup de dialecte, în timp ce alții cred că există mai multe 

limbi romani înrudite. Potrivit publicației Ethnologue, șapte varietăți de romani sunt suficient de 

divergente pentru a fi considerate limbi de sine stătătoare. Cele mai mari dintre acestea sunt romani 

vlax (peste 500.000 de vorbitori), romani balcanică (în jur de 600.000 de vorbitori nativi) și romani 

sinte (200.000 de vorbitori),Unele comunități rome vorbesc limbi mixte bazate pe limba regiunii în 

care locuiesc, dar care păstrează vocabularul romani. Aceste limbi sunt cunoscute de lingviști mai 

http://www.descopera.ro/dnews/12018423-descoperire-neasteptata-in-egipt-nimeni-nu-stie-de-ce-a-fost-construita-aceasta-piramida-care-are-o-vechime-de-peste-4000-de-ani
http://www.livescience.com/44512-gypsy-culture.html
http://www.descopera.ro/vikingii-marii-cuceritori/16053606-incursiunile-vikingilor-in-est-lupta-pentru-bogatiile-constantinopolului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limbi_indo-ariene
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limbi_indo-europene
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Est
https://ro.wikipedia.org/wiki/India
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_punjab%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ethnologue
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degrabă ca varietăți para-romani, decât dialecte ale limbii romani propriu-zise Diferențele dintre 

multele varietăți de romani pot fi la fel de mari ca, de exemplu, diferențele dintre limbile slave. 

Istoric 

Apartenența limbii romani la grupul indic a fost recunoscută la sfârșitul secolului al XVIII-lea în 

mod independent de mai mulți filologi (Carl Gotthilf Büttner, Johann Christian Christoph 

Rüdiger, Peter Simon Pallas, William Marsden) când au descoperit cca. 400 de rădăcini care au 

paralele în alte limbi din grupul indic După unele ipoteze, limba romani s-a desprins din migrația indo-

ariană principală înainte de pătrunderea pe subcontinentul indian. Ea se aseamănă cu multe limbi 

indice moderne, indicând că limba romani datează probabil din timpuri post-sanscritice. 

Primele cuvinte scrise în romani datează din anul 1547,când englezul Andrew Borde publică în The 

Fyrst Boke of the Introduction of Knowledge sub forma unor mostre de „grai egiptean” treisprezece 

expresii uzuale în limba romani, folosindu-se de cunoștințele superficiale ale unui informator. 

Alfabet 

Deși romani este folosită în principal ca limbă orală, unii romi scriu în romani. Este scrisă în 

principal în alfabetul latin și, într-o oarecare măsură, în alfabetul   grec , chirilic, arab și devanagari. 

În unele țări, precum România, Suedia sau Serbia, s-au făcut eforturi de standardizare a limbii romani. 

În România, eforturile de standardizare sunt în primul rând rezultatul muncii lui Gheorghe Sarău, care 

a alcătuit o variantă purificată a limbii romani, folosită acum în învățământ. 

Alfabetul folosit în România pentru scrierea limbii rrome este de bază latină, cu câteva caractere 

speciale. 

În ultimele decenii, tot mai mulţi ţigani şi-au uitat sau au ajuns să ignore tribul de care aparţin. O 

treime dintre romii care trăiesc în România nu se mai definesc ca membri ai unor neamuri anume – 

arăta o cercetare din 1992 coordonată de sociologii Elena Zamfir şi Cătălin Zamfir. 

Cum în India străveche profesia era de regulă moştenită şi practicată în familie – secretele meseriei 

fiind transmise din tată în fiu , majoritatea neamurilor de romi s-au constituit, unele începând chiar 

din vremea migraţiei spre Europa, în jurul diverselor îndeletniciri cu care ţiganii îşi câştigau traiul. 

„Neamurile de romi reprezintă o europenizare a organizării tradiţionale din vechea Indie, prin trecerea 

în prim-plan a corporaţiilor meseriaşilor indieni, care au înlocuit vechile canoane şi precepte ale 

castelor, devenite anacronice şi inoperante social“ – spune dr. Vasile Burtea. 

 

Geambaşii 

Ocupaţie: Comerţul cu cai. 

Istoric: Deşi aproape dispărut, neamul lor a înregistrat un uşor reviriment în ultimii 15 ani prin 

judeţele Arad, Braşov sau Brăila. 

Specific: Au fost şi rămân specialişti în „întinerirea“ şi vindecarea cailor. 

 

Vătraşii 

Ocupaţie: Diverse munci pe lângă curţile boiereşti sau mănăstiri; agricultura. 

Istoric: Ţiganii de „vatră“ au fost legaţi de pământ dinainte de dezrobire şi de reforma agrară din 

1864. După emancipare, mulţi ţigani fără meserie şi fără lot au intrat în familia vătraşilor. 

Specific: Romii „de vatră“ şi-au pierdut primii modul de viaţă tradiţional şi limba. 

 

Lăutarii 

Ocupaţie: Muzica 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limbi_slave
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVIII-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83d%C4%83cin%C4%83_(lingvistic%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_latin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_grec
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_arab
https://ro.wikipedia.org/wiki/Devanagari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suedia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Sar%C4%83u
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Istoric: Lăutarii sunt un neam desprins din vătraşi pe la mijlocul secolului al XX-lea. 

Specific: Lăutarii din mediul rural cântau la sărbători şi erau agricultori zi de zi. La oraş, erau mai 

specializaţi şi trăiau mai uşor. Unii dintre cei mai talentaţi au ajuns artişti consacraţi. 

 

Rudarii 

Ocupaţie: Căutarea şi prelucrarea aurului, a lemnului moale şi culesul fructelor de pădure. 

Istoric: De pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, când găsirea aurului a devenit tot mai anevoioasă, s-au 

dedicat prelucrării lemnului.  

Specific: Rudarii sunt descendenţii străvechilor aurari din India. Sunt cunoscuţi şi sub denumirile de 

băieşi, lingurari, blidari. 

 

Cocalarii 

Ocupaţie: Fabricau obiecte din oase de animale (piepteni, mânere, ornamente etc.) 

Istoric: După ce, odată cu industrializarea, produsele lor n-au mai avut căutare, majoritatea cocalarilor 

s-au orientat, devenind în special gunoieri sau negustori de fulgi şi vase de bucătărie. 

Specific: Cocalarii sunt cel mai probabil urmaşii prelucrătorilor de fildeş din India. 

 

Spoitorii 

Ocupaţie: Spoirea (cositorirea) de vase; cerşitul. 

Istoric: După colectivizarea forţată începută în anii ‘50, cei mai mulţi au devenit agricultori. 

Specific: Sunt urmaşii romilor veniţi din Turcia. 

Erau printre cei mai săraci ţigani; călătoreau în căruţe cu coviltir, trase de bivoliţe. 

 

Florarii 

Ocupaţie: Comerţul cu flori. 

Istoric: Sunt un neam relativ nou, care a apărut şi s-a dezvoltat rapid în perioada interbelică. 

Specific: |n prezent, florarii sunt cea mai omogenă categorie de romi, relativ bogată. 

 

Fierarii 

Ocupaţie: Confecţionarea de unelte şi obiecte din fier. 

Istoric: Au deţinut monopolul prelucrării fierului în tot Evul Mediu. În secolul al XX-lea, mulţi au 

devenit agricultori sau muncitori în industrie. După ’89, puţinii fierari rămaşi la sate lucrează iar 

căruţe şi unelte. 

Specific: Au fost înstăriţi, printre primii sedentarizaţi, dar şi printre primii care şi-au pierdut limba. 

 

Căldărarii 

Ocupaţie: Confecţionarea de căldări, tigăi, oale, alambicuri etc. din tablă de aramă şi din aluminiu. 

Istoric: De la începuturi au trăit în corturi, călătorind în căruţe colorate. Mulţi şi-au păstrat stilul 

tradiţional de viaţă până foarte recent. Au fost sedentarizaţi ultimii.  

Specific: La căldărari se păstrează poziţia de bulibaşă (şef) şi practica judecării (kris) de către bătrâni 

ai comunităţii. 

 

Gaborii 

Ocupaţie: Comerţ, tinichigerie, profesii moderne. 

Istoric: Sunt romi ardeleni, care şi-au luat numele după proprietarul moşiei unde au lucrat. 

Specific: Bărbaţii îşi poartă cu mândrie celebrele pălării negre. Nu este un neam cu o meserie anume. 
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Argintarii 

Ocupaţie: Confecţionarea de podoabe. 

Istoric: Excelenţi meseriaşi, au reprezentat o elită a neamurilor ţigăneşti. În prezent mai sunt foarte 

puţini în Teleorman, Bucureşti, Ialomiţa şi Tulcea.  

Specific: În cadrul comunităţii se practică încă judecata şi căsătoria tradiţionale. 

 

Ursarii 

Ocupaţie: Dresau urşi. 

Istoric: Strămoşii lor au fost magicieni, dresori, saltimbanci etc. În Evul Mediu, colindau satele şi 

oraşele cu ursul, câştigându-şi traiul. După ce meşteşugul a dispărut, la începutul secolului trecut, 

ursarii au învăţat din meseriile altor neamuri. 

Specific: După sedentarizare, s-au aşezat în grupuri relativ compacte, păstrându-şi limba şi tradiţiile. 

 

 

 Chiar dacă suntem în secolul XXI, iar țara noastră se află în Uniunea 

Europeană cu drepturi depline, discriminarea este în continuare o realitate cu care 

se confruntă cetățenii români.  

O categorie de acest fel o reprezintă și persoanele private de libertate care, 

odată ce au încheiat perioada în care și-au ispășit pedeapsa, trebuie să se 

reîntoarcă în societate. 

Eforturile depuse în perioada în care au fost înscriși la cursurile școlare se 

pot nărui, dacă angajatorii manifestă reticență în a oferi locuri de muncă 

persoanelor din categoria enunțată mai sus. 

De aici apar alte probleme. Faptul că persoanele eliberate din penitenciare 

nu își gasesc locuri de muncă, cresc șansele la recidivă și astfel, acestea sunt 

predispuse să se întoarcă în închisoare. 

Multe dintre persoanele care participă la cursurile școlare au dovedit 

abilități deosebite în multe dintre activitățile pe care le desfășoară, talentul lor 

artistic în domeniul muzical sau plastic oferindu-le șanse în plus să se reintegreze 

pe piața muncii. 

Este important ca toate persoanele aflate în centre de detenție sau 

penitenciare să ia contact cu cât mai mulți angajatori în perioada de privare de 

libertate, în așa fel încât aceștia să aibă posibilitatea să cunoască abilitățile 

personale ale posibililor viitori angajați, iar elevii să aibă posibilitatea să se 

familiarizeze cu rigorile locurilor de muncă pe care le vizează. 
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Doar prin prezența celor privați de libertate în mediul de lucru al viitorilor 

angajatori se poate schimba și percepția acestora cu privire la persoanele private 

de libertate și la maniera de abordare a lucrurilor de către acestea. Reticența cu 

privire la angajarea celor care au petrecut o perioadă mai lungă sau mai scurtă de 

timp în penitenciar va dispărea doar dacă cei “stigmatizați” vor avea posibilitatea 

să-și dovedească abilitățile personale în domeniile pe care lecizează pentru 

angajare 

 De aceea, consider că fiecare om are dreptul la o a doua șansă, iar tinerii 

privați de libertate cu atât mai mult. 

 

 

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE 

PROGRAMUL    SCOALA   ALTFEL:   SĂ   ȘTII  MAI MULTE, SĂ     FII MAI BUN! 

(26-30 APRILIE 2018) 

CONSILIER EDUCATIV, 

Prof. CÎRLUGEA Daiana 

În săptămâna Școala Altfel (26-30 aprilie 2018) s-au derulat 25 de activități extrașcolare, în care 

au fost implicate 29 de cadre didactice și peste 105 elevi, astfel: activități culturale, științifice, sportive, 

educație pentru sănătate, educație ecologică și protecția mediului, responsabilitate socială, PSI, reacții 

în situații de urgență, abilități sociale și de viață. 

Partenerii care au sprijinit desfășurarea activităților au fost:  Centrul de Detenție Craiova,  Muzeul 

Olteniei-secția  Istorie,  ISU-Detașamentul  2   Pompieri   Craiova,   Biblioteca Județeană Alexandru și 

Aristia Aman, Liceul Amărăștii de Jos, Școala Gimnazială Gogoșu. 

Obiective urmărite în cadrul programului Școala Altfel au fost: 

Formarea unor deprinderi de comportament: cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini 

Informarea şi dezvoltarea elevului din punct de vedere intelectual, estetic şi moral 

Exersarea unor abilități practice și valorizarea abilităților artistico-plastice. 

Dezvoltarea spiritului competițional și a fairplay-ului 

Dezvoltarea competențelor sociale și antreprenoriale. 

Receptarea valorilor culturale și asimilarea de noi informații (literatură, istorie, fizică, matematică, 

limbi străine, tradiții populare și obiceiuri românești). 

Formarea unor deprinderi și a unui stil de viață sănătos 

Formarea deprinderilor de protejare a mediului înconjurător 

Activitățile au fost evaluate prin: aplicarea de chestionare  de  evaluare,  chestionare  de  

satisfacție, discuții libere, concurs, organizarea de expoziții (desene, afișe, fluturași, fotografii, 

felicitări, ouă încondeiate produse  ale  activității  elevilor),  interviuri,  rapoarte  de  activitate, mape 

tematice/portofolii, diplome. 

Ca rezultate măsurabile cantitativ, menționăm: campionat școlar de fotbal, expoziții (desene, 

ouă încondeiate, felicitări, rame sculptate, afișe), vizionări de filme, vizite  în  comunitate  (3),  activități  

deschise  (2),  articole pentru revista școlii. 

Punctele tari ale programului Școala Altfel 2018: 



43 
 

-program de activități variat și atractiv; activități flexibile, adaptabile, creative 

-interesul elevilor și al reprezentanțior comunității pentru activitățile din săptămâna Școala Altfel 

-atractivitatea crescută a acestor activități prin participarea unor reprezentanți ai comunității locale 

-noutatea informațiilor primite, acumularea unor cunoștințe  

-deschiderea elevilor pentru efectuarea de activități nonformale 

-activitățile oferă o altă față a relației profesor-elev 

-petrecerea timpului cu colegii pentru socializare 

-climat educațional deschis și stimulativ 

-personal didactic cu experiență și înaltă calificare profesională 

-lipsa factorului stres și oferirea de șanse de a lucra în echipă și de a lua inițiative pe baza procesului 

de comunicare 

-particularizarea programului în raport cu fiecare atelier stabilit în prealabil 

-atingerea majorității obiectivelor propuse pentru activitățile derulate  
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Despre NOI,  

ALTFEL.... 
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EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

 

 Jocurile Olimpice antice au fost atestate documentar pentru prima dată în 776 î.Hr.la 

Olympia, Grecia și s-au desfășurat până în anul 393. 

 După 1.500 de ani de întrerupere, în 1896, la Atena, au fost reluate Jocurile Olimpice. 

Reconstruirea acestui eveniment sportiv s-a datorat francezului Pierre de Coubertin. Un rol 

important în reînvierea Jocurilor Olimpice l-a jucat și Evanghelie Zappa. Numărul sportivilor 

participanți la Jocurile Olimpice a crescut de la 241 (din 14 țări) la Olimpiada din 1896 la 

11.100 (din 202 țări) la Jocurile Olimpice de la Atena și la peset 11 400 de sportivi (din 207 

țări) la Jocurile Olimpic de la Rio de Janeiro in 2016. 

 Mișcarea olimpică modernă folosește mai multe simboluri. Multe dintre ele reprezintă 

ideile și idealurile lui Coubertin. 

Cel mai cunoscut simbol îl reprezintă inelele olimpice. Aceste cinci inele înlănțuite 

simbolizează unitatea celor cinci continente (cele două Americi sunt considerate un singur 

continent). Ele apar în cinci culori pe un alt simbol al olimpismului modern, steagul olimpic 

de culoare albă. Aceste culori: alb (fondul drapelului), roșu, albastru, verde, galben și negru au 

fost alese astfel încât fiecare națiune să aibă cel puțin una din ele reprezentată pe steagul 

național. Drapelul olimpic a fost adoptat în 1914 dar primele Jocuri la care a fluturat au fost 

Jocurile de la Antwerp din 1920. 

Deviza olimpică oficială este „Citius, Altius, Fortius” (Mai repede, mai sus, mai 

puternic). 

Idealurile lui Coubertin sunt cel mai bine reprezentate de cuvintele acestuia: „Cel mai 

important lucru la Jocurile Olimpice nu este să câștigi ci să participi, așa cum în viață nu 

contează triumful ci lupta. Esențial nu e să cucerești ci să lupți bine. ” 

Flacăra olimpică este aprinsă la Olympia, Grecia și purtată până în orașul gazdă de 

atleți; joacă un rol important la ceremonia de deschidere și arde pe tot parcursul olimpiadei. 

Torța olimpică a fost introdusă la Olimpiada din 1936 de la Berlin. 

Mascota olimpică, un animal sau o figură umană reprezintă moștenirea culturală a țării 

gazdă și a fost introdusă la Jocurile din 1968 dinMexico. A început să joace un rol important 

de la JO din 1980 de la Moscova cu debutul ursulețului Misha. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=776_%C3%AE.Hr.&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olympia,_Grecia
https://ro.wikipedia.org/wiki/393
https://ro.wikipedia.org/wiki/1896
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atena
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evanghelie_Zappa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atena_1896
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atena_2004
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alb
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Albastru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Verde
https://ro.wikipedia.org/wiki/Galben
https://ro.wikipedia.org/wiki/Negru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antwerp_1920
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olympia,_Grecia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Berlin_1936
https://ro.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_var%C4%83_din_1968
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moscova_1980
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moscova
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Imnul Olimpic este interpretat în timpul înălțării Drapelului olimpic cu ocazia 

Ceremoniilor de Deschidere și Închidere ale Jocurilor Olimpice. Imnul olimpic este o piesă 

muzicală compusă de Spyridon Samaras pe versurile poetului grec Palamas. Imnul a fost cântat 

pentru prima dată la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Atena din anul 1896, 

dar nu a fost declarat ca Imn Olimpic până în anul 1957. 

Jurământul olimpic este rostit de către un sportiv și un arbitru la deschiderea fiecărei 

ediții a Jocurilor Olimpice. Sportivul, făcând parte din echipa țării organizatoare, ține în mână 

un colț al drapelului olimpic, rostind cuvintele: “În numele tuturor competitorilor, promit că 

vom lua parte la aceste Jocuri Olimpice, respectând și supunându-ne regulilor care le 

guvernează, dedicându-ne sportului fără doping sau alte substanțe stimulatoare, în adevăratul 

spirit al sportivității, pentru gloria sportului și onoarea echipelor noastre.” Arbitrul, aparținând, 

de asemenea, țării gazdă, strânge în mână un colț al drapelului olimpic, rostind jurământul: “În 

numele arbitrilor și al oficialilor, promit că vom oficia aceste Jocuri Olimpice, respectând și 

supunându-ne regulilor care le guvernează, în adevăratul spirit al sportivității.” 
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