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Sfaturi pentru părinţi ... şi nu numai pentru ei!  

 Încercarea de a-i desprinde pe copii de ecrane, de televizor sau de calculator, 

este o provocare enormă.  

 Părinţii mai mult absenţi, bunicii ajunşi la limita răbdării şi a oboselii, orele 

petrecute singuri în camerele lor „la lecţii”, toate concură la a-i face pe copii de-

pendenţi de ecrane de la trei-patru ani. Cu siguranţă că nu trebuie să apucăm pe 

această cale, cu siguranţă că sportul, jocurile în familie, vocea mamei sau a tatălui 

care citeşte o poveste, şi în ale cărui braţe se află ascultătorul, toate sunt variantele 

oferite de zâna bună. Cea care îi ajută pe copii că crească sănătoşi, fericiţi şi echili-

braţi. Dar zânele sunt din ce în ce mai rare, iar vrăjitoarele, din ce în ce mai 

atrăgătoare. Nu se mai obosesc să ridice căsuţe din turtă dulce. Toate sunt experte 

IT! Şi dacă tot nu putem scăpa de ele, măcar să alegem o variantă mai bună, cea a 

vrăjitoarelor-profesoare, producătoare de jocuri educative.  

 Dacă atunci când îi permiteţi prima oară copilului să folosească un calculator, 

îi oferiţi jocuri educative, va descoperi mai întâi plăcerea jocului, fără să se gâ-

ndească la efortul de învăţare pe care îl face. Puteţi accesa orice magazin online şi, 

la secţiunea educaţie, veţi descoperi programe minunate. Sunt multe avantaje: ma-

joritatea au variante simple gratuite, deci le puteţi încerca şi voi, şi copiii. Dacă au 

efectul urmărit, puteţi cumpăra varianta completă pentru sume modice de 1-5 euro. 

Multe oferă şi updatări gratuite. Conţinuturile sunt extrem de variate: matematică, 

alfabet, desen, limbi străine, arhitectură, anatomie, muzică, design vestimentar, 

scriere creativă...  

 Sfatul al doilea: încurajaţi copilul să se joace împreună cu alţi copii. Multe din 

jocurile educative devin mult mai distractive când sunt mai mulţi participanţi, pentru 

că multe cer creativitate, spirit de observaţie, deci devin mai interesante în urma un-

ui fel de brainstorming. Altele au părţi cam repetitive, deci fiecare copil îşi va juca 

rolul lui, urmărit pe rând de ceilalţi, transformaţi în critici sau traineri. Nu în ultimul 

rând, încurajând participarea unui grup de copii la joc educăm trăsături de caracter 

extrem de importante pentru o bună integrare socială a viitorului adolescent şi adult, 

precum toleranţa, lucrul în echipă, bucuria succesului printr-un efort comun, găsirea 

locului propriu în schema de grup... Deci, dragi părinţi, ceea ce vă propun este să 

evitaţi un mare rău printr- unul mai mic, sau chiar să folosiţi înţelepciunea prover-

bului „cui pe cui se scoate” şi să-i ajutaţi pe copii să nu cadă în capcana calcula-

torului, folosind chiar calculatorul. Depinde mai ales de voi! 
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Statutul profesorului debutant  

 \Motto: ,,Un dascăl este un izvor/ Curat ca roua-n zori de ziuă, / Ce pare tul-

burat ușor/ Când bat elevii apa-n piuă.” (Mihai Moleșag) 

 ,,Esențialmente, mă simt profesor, pentru 

că această calitate nu ți-o ia nimeni. 

Calitatea de senator e temporară, 

depinde de vot, de jocuri politice... 

Profesoratul e profesorat, și chiar asta 

mă simt, îmi place să explic. Am o 

vocație în sensul latinesc al cuvântului 

(chemare). Mă simt chemat. Îmi place să explic.” – George Pruteanu  

Declarația lui Pruteanu înglobează mai multe aspecte din viața unui profesor debu-

tant: el trebuie, mai întâi, să simtă acea ,,chemare”, acel sentiment care confirmă că 

aceasta este calea pe care trebuie s-o urmeze. Dacă alte meserii sunt temporare, 

profesorul debutant va avea, peste ani, privilegiul de a fi salutat prin apela-

tivul ,,dom` profesor”, dublat de o respectuoasă aplecare a frunții. 

 În ceea ce privește absolvenții care au urmat modulul psihopedagogic, este evident 

că nu mulți au simțit acea ,,chemare” încă din anul I de facultate; e drept că unii, 

aflați la finalul studiilor, și-au ,,amintit” de această disciplină și au hotărât să-și 

încerce norocul la examenul de titularizare. Dacă ești sau nu făcut pentru această mis-

iune vei afla după ce îți vei ocupa postul și te vei confrunta cu toate aspectele 

jobului: pozitive, dar mai ales negative. 

 Și, cum în toate e nevoie de un dram de noroc, este elementar să ,,nimerești” (pentru 

că așa se ocupă posturile, neștiind exact ce locuri se vor fi ocupat până să ajungi tu să 

fii întrebat) o școală cu referințe bune, dar mai ales cu colegi și șefi binevoitori, 

pentru că dacă nu te simți bine la serviciu, nu vei da randament maxim. Voi enumera, 

fără intenția de a le epuiza aici pe toate, aspectele mai puțin plăcute pe care le are 

de înfruntat un profesor la început de carieră. Mă întreb de ce nu există un manual, 

un îndrumar, o carte scrisă cu chirilice, orice, din care noi, profesorii debutanți, să știm 

tot ce trebuie știut în primii ani de învățământ. Există o mulțime de norme, reguli, legi 

nescrise pe care unii le aflăm mai repede, alții mai târziu, dar după cum se spune: 

,,timpul le rezolvă pe toate”.  
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Aici sunt două variante: ori ești o persoană extrem de pasionată de materia pe care 

o predai și știi să arăți asta câștigându-le elevilor interesul doar prin felul tău de a fi 

(puțin probabil), ori apelezi la mici șiretlicuri, poante, glume, joculețe în prima parte 

a orei.A! da, mi-ar plăcea să văd mai multe aplicații (înregistrări video sau live), 

pentru că există multe cărți care ,,spun” cum să faci, însă nu și persoane care să arate. 

În ultimul rând, marea durere de a fi profesor debutant constă în redactarea, elabo-

rarea, conceperea, corectarea ș.c.l. de documente școlare în vederea ființării ,,în lit-

era legii”. Drept vorbind, aceste acte imperios necesare se împart în două categorii: 

cele de bun-simț care trebuie să existe, și cele ,,de umplutură”, care se verifică 

minuțios, dar care nu folosesc la nimic. N-ar fi mai bine, în loc de a risipi prețiosul 

timp, foaia de hârtie, cartușul de imprimantă și energia fizică, să fructificăm această 

etapă prin a gândi lecții ingenioase, materiale de lucru interesante pentru elevii 

noștri? (întrebare cu răspuns liber). Ar merita menționate aici și emoțiile gigantice pe 

care le avem la prima inspecție specială la clasă, unde, cu puțin ,,noroc”, vine 

în ,,vizită” însuși inspectorul general pe disciplină. 

 Nu puține au fost situațiile în care mi-am dat seama că nu-mi cunosc suficient elevii: 

fiind presată de ideea de a nu termina la timp materia, nu aloc suficient timp dis-

cuțiilor ,,extrașcolare” în urma cărora îi pot cunoaște și aprecia mai mult pe elevi. Re-

gret, uneori, că nu vorbesc mai mult cu ei, însă o idee de viitor este de a rezerva timp 

unei ,,ore altfel”, măcar una pe luna, o oră în care să le ofer ocazia de a învăța în 

felul lor (de exemplu, un elev pasionat de motoare va fi invitat să prezinte noțiuni 

legate de hobby-ul lui, traduse într-o limbă străină).  

În final, după îndelungi văicăreli cu plânsete și suspine, toate pentru descrierea statu-

tului profesorului debutant, vă voi mărturisi care este răsplata noastră: într-o zi, vine o 

mămică la școală care-mi spune: ,,Doamna profesoară, am venit să vă mulțumesc 

pentru tot ceea ce faceți! Dacă Mihai știe franceză, asta e datorită dumneavoastră!” 

Această ultimă propoziție face cât o mie de cuvinte și îți umple inima de bucurie; ea 

compensează toate greutățile pe care le întâmpină un profesor debutant și îi dă en-

ergie să continue acest drum lung, anevoios, dar frumos și plin de satisfacții! 

Profesor : Chioreanu Georgian 
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Dilemă veche – Învățământul încotro?! 

 Ce se întâmplă cu școala 

românească? Ce așteptări au 

elevii noștri de la școală? Dar 

părinții, dar dascălii noștri 

atunci când intră în sistem? 

Merită să rămână în sistem, în 

ciuda tuturor asperităților și 

lipsei de motivație materială?  

Multe întrebări cărora fiecare 

dintre noi încercăm să le dăm 

răspunsuri, fiecare atât cât ne 

pricepem, evident prin prisma 

subiectivității noastre, dar și cu amprenta formării de care fiecare dintre noi a avut 

parte.  

Ce le poate răspunde un dascăl aflat de 23 de ani la catedră elevilor, părinților și tin-

erilor ce aleg să-și închine viața acestei meserii? Personal, am credința că sistemul 

își va reveni și spun asta gândindu-mă la acei colegi devotați, școala fiind pentru ei a 

doua casă, uneori chiar prima casă, a căror dăruire și competență profesională nu pot 

aduce decât un plus sistemului. 

Ce trebuie făcut? Trebuie recâștigat echilibrul pierdut din cauza schimbărilor pro-

duse de dragul schimbării, echilibru între programe, manuale, resursa umană, ne-

voile reale ale societății actuale și puterea financiară a statului de a susține sistemul. 

Poate părea încurcat și greu de pus în practică, dar nu imposibil. E nevoie de stabili-

tate, de oameni competenți și morali care să ne conducă. 

 Ce liant poate ține componentele sistemului împreună?!  

Dragostea este răspunsul, dragostea și profesionismul pot readuce în învățământul 

românesc echilibrul pierdut și performanța. 

 Ce le pot spune colegilor? Să nu rămână în sistem dacă nu iubesc copiii și nu sunt 

dispuși să se înhame la muncă indiferent de retribuție. Treptele cunoaşterii  

.  
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 Ce le pot spune părinților? Să fie alaturi de noi, să ne sprijine, să facă echipă 

cu noi, căci această unitate va produce efectele educative și performanțele dorite. 

  Ce le pot spune dragilor noștri elevi? Să-și cultive dragostea de cunoaștere, 

dragostea de adevăr, dragostea pentru adevăratele valori morale, dragostea de țară, 

dragostea pentru acei dascăli ai lor care le merită aprecierea.. 

 Ce le pot spune celor care au puterea de decizie? Să nu uite că sunt rezultatul 

școlii românești și că ziua de mâine e în mâinile școlarilor de astăzi. Sunt îndemnuri 

în care cred cu tărie și tot cu dragoste au fost adunate crâmpeie din activitatea no-

astră în paginile acestei reviste. Vă doresc să o răsfoiți cu plăcere și așteptăm, desig-

ur, încurajările și aprecierile pentru talentații noștri creatori și publiciști. Știm, de 

asemenea, că e constructiva critica și așteptăm opiniile voastre pentru numerele 

viitoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor: Tabirca Otilia 
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„Școala altfel” - o nouă viziune asupra educației 

  Ca și anul trecut, în peri-

oada 1-5 aprilie se desfășoară în 

toate unitățile de învățămând din 

țară programul „Să știi mai multe, 

să fii mai bun!“, organizat de 

Ministerul Educației Naționale. 

Ideea acestui program, cunoscut 

sub numele de „Săptămâna altfel” 

sau „Școala altfel“, a fost preluată 

din occident și implementată și la 

noi, având rezultate bunicele.  

Programul își propune implicarea 

elevilor și profesorilor în activități 

extrașcolare și extracurriculare interesante, care au ca scop dezvoltarea celor din 

învățământul primar, gimnazial sau liceal. Apărând pentru prima dată în țară anul 

trecut, această idee a prins rapid, mai ales că în urma „școlii altfel“ urmează mult 

așteptata vacanță de primăvară. Așezarea este, de asemenea, strategică pentru că de’, 

cine ar mai avea chef să facă ore în ultima săptămână înainte de vacanță? 

 Ideea mi se pare cât se poate de interesantă pentru că, astfel, elevii au oportunitatea 

să învețe mai multe lucruri care nu se găsesc în manuale și să își dea seama ce vor să 

facă în viață. Ei pot vizita muzee, viziona filme și, nu în ultimul rând, să facă volun-

tariat. Toate activitățile pe care le presupune această săptămână sunt foarte im-

portante în dezvoltarea personală și totodată se pot distra în timp ce le fac.  

În această săptămână, s-au făcut excursii numeroase, tabere, au avut loc vizionări de 

filme, lansări de carte și vizite la biblioteci. De asemenea, elevii au învățat că actele 

de voluntariat sunt foarte importante și că cei care le practică știu, vor și pot să facă 

ceva mai mult pentru mediu și pentru cei din jur.  

Acest program a fost criticat de foarte multe persoane, fiindcă nu este la fel de bun 

ca cele din occident, dar nu trebuie să uităm că a fost introdus de puțin timp. Cum în 

România se pune foarte mult accent pe cantitate și nu pe calitate, mi se pare că 

„Școala altfel“ este chiar o reușită.  
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Cu siguranță, pe viitor va evolua și se va perfecționa, dar momentan este un lucru 

bun că acest concept a fost primit cu brațele deschise . Mai e destul timp pentru ca 

programul să se schimbe, iar părerea elevilor să fie mai importantă în realizarea 

orarului – nu trebuie realizat numai de profesori, pentru că activitățile trebuie să-i 

intereseze și pe elevi. . De asemenea, având în vedere cât de „multe“ fonduri sunt 

alocate învățământului, este surprinzător faptul că acest program a rezistat atât de 

mult.   

Consider că ar fi mai bine dacă nu am mai vedea întotdeauna partea negativă a lu-

crurilor, ci să vedem și partea bună. Astfel, cu bune, cu rele, „Școala altfel“ este o 

activitate obligatorie și, totodată, relaxantă. Nu mai stăm șase – șapte ore în bancă, 

nu dăm teste, nu scriem lecții și nu suntem ascultați – este chiar atât de rău?! Așadar, 

„Să știi mai multe, să fii mai bun!“ este un program benefic, ce are ca scop dezvol-

tarea personală a elevilor. Nu o fi perfect, însă este o inițiativă bună și să sperăm că 

pe viitor o să evolueze frumos! 

 PS: Oricum ar fi, elevii sunt și vor fi – zic eu – mereu încântați de oportunitățile 

oferite de asemenea programe, care pun accent mai mult pe jocul didactic și pe in-

struirea nonformală decât pe acumularea cantitativă a cunoștințelor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor ptr. Inv primar: Marin Florentina 
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CLASA PREGĂTITOARE - O NOUĂ PROVOCARE  

 Începând din anul şcolar 

2012-2013, grupa pregătitoare 

din învaţământul preşcolar s-a 

numit clasa pregătitoare şi s-a 

mutat în şcoală, mărind numărul 

de ani pe care copilul îi petrece 

în învăţământul primar.  

 Orice schimbare aduce 

emoţii şi păreri diferite, de aceea 

s-a convenit ca măsura să fie de-

finitivă doar după ce se va face o 

evaluare la jumătatea anului şcolar. Micuţii au dovedit că au mai puţine griji şi 

temeri decât adulţii şi s-au adaptat foarte uşor. Obiectivul major al tututor activi-

tăţilor din clasa pregătitoare este acela de a sprijini copilul pentru integrarea în activ-

itatea şcolară.  Educaţia timpurie porneşte de la ideea că, la vârstele mici, ea 

constituie baza personalităţii, iar pentru reuşita educaţională a copilului e necesar să 

fie antrenaţi toţi factorii care interacţionează, începând cu membrii familiei, person-

alul din instituţiile de educaţie şi terminând cu comunitatea.  

 Educaţia la vârste timpurii respectă principii şi valori general valabile, 

astfel:fiecare copil este unic, cu nevoile lui specifice şi particulare. Fiecare copil va 

fi luat ca o individualitate şi va fi tratat diferit, pentru că nevoile lui sunt importante.  

 Personal, consider că organizarea grupei pregătitoare în cadrul instituțiilor 

şcolare nu îi solicită suplimentar pe copii, aceştia fiind pregătiţi emoţional pentru 

această schimbare, activităţile desfăşurate (sport, desen, muzică, religie, limbi 

străine, abilităţi practice etc.) înscriindu-se printre preocupările preferate ale copiilor 

de 6 ani. Din experienţa personală, cred că sunt mult mai motivaţi și mai încântaţi de 

noul statut de şcolar.  

Formele și modalităţile de realizare ale obiectivelor sunt: exerciţii diverse de com-

pletare a propoziţiei cu cuvinte date; jocuri – exerciţii de numărare; exerciţii care 

trebuie folosite în cazul povestirilor create, al jocurilor de creaţie etc. Copiii înscrişi 

în clasa pregătitoare au învăţat jucându-se, uşurând astfel trcerea la clasa I. 
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 Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu. 

Deprinderile şi cunoştinţele dobândite devreme favorizează dezvoltarea altora ulteri-

or, iar deficienţele de cunoştinţe şi deprinderi produc în timp deficienţe mai mari, 

oportunităţi de învăţare ratate sau slab valorificate.  

În Şcoala Gimnazială Mihailesti funcţionează o clasa pregătitoare. Sala arată min-

unat. S-au făcut eforturi pentru dotarea și pavoazarea acestora pentru ca micuții să 

vină cu plăcere, iar atmosfera de lucru să fie agreabilă.  

Pentru a respecta particularităţile de vârstă, se impune o abordare interdisciplinară a 

conţinuturilor, iar metoda proiectelor joacă un rol foarte important în întregul proces 

instructiv-educativ. De ce abordare interdisciplinară? ”Cel mai puternic argument 

pentru integrarea disciplinelor este însuși faptul că viața nu este împărțită pe disci-

pline.” (J. Moffett) Problemele pe care elevii, viitorii adulţi, le vor avea în viaţă, im-

pun decizii care nu se regăsesc în cadre disciplinare. Dimpotrivă, ele au caracter in-

tegrat, iar rezolvarea lor impune corelaţii rapide şi semnificative, sinergie şi acţiune 

contextualizată. Abordarea interdisciplinară, prin urmare, aduce în prim plan o altă 

abordare curriculară: curriculum axat pe competenţe, pe calitate şi nu pe cantitate, 

pe proces şi nu pe produs. Vorbim de unităţi tematice, realizate prin proiecte, de alte 

discipline de studiu decât cele consacrate. 

În clasa pregătitoare, trebuie să se ţină cont, în mod prioritar, de următoarele as-

pecte: 

 - o lecţie durează 45 de minute din care 30/35 de minute învăţare, iar restul joc (nu 

joacă ) 

 - fiecare zi începe cu ,,Întâlnirea de dimineaţă” v se utilizează strategii bazate pe 

problematizare şi pe cooperare, care pun în centru copilul  

- se proiectează unităţi tematice de la 1 la 4/5 săptămâni şi proiecte 

 - evaluarea se face fără calificative sau note: utilizând metode specifice de evaluare, 

care urmăresc evoluţia elevului pe domenii stabilite de cadrul legal  

- se amenajează adecvat spaţiul de lucru. 

Omul sfinţeşte locul spune o zicală. Ca să poată respecta programa pentru clasa 

pregătitoare, profesorii care predau la aceste clase trebuie să improvizeze, să con-

ceapă, să combine activităţi, să confecţioneze materiale didactice, știind că resursele 

în acest sens sunt foarte puţine.  

Nu e uşor, dar întotdeauna omul de la catedră a ştiut să facă minuni.  

Profesor ptr. Inv primar : Clinciu Nicoleta 
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VREAU SĂ DEVIN EXPLORATOR POLAR 

 Încălzirea globală  

 Eu doresc să devin explorator polar pentru a studia mediul, să încerc să opresc 

transformările dăunătoare vieții și să 

îmbunătățesc condițiile animalelor și 

ale oamenilor din zonele arctice. Mi-ar 

plăcea să studiez despre încălzirea 

globală și despre factorii care o 

provoacă, apoi să încerc să o reduc cât 

de mult posibil. În acest eseu voi vorbi 

despre cum s-ar putea încetini, ce 

provoacă acest fenomen distrugător și 

cum afectează acesta viața în criosferă. Acest fenomen al încălzirii globale este 

foarte îngrijorător, el rupe lanțul ecosistemului planetar. De exemplu, în mod nor-

mal, în gheața arctică sunt păstrate mici organisme care constituie hrana crustacee-

lor, a planctonului mărilor și oceanelor. La începutul verii polare hrana congelată se 

dezgheța puțin câte puțin, exact cât avea nevoie natura pentru a susține alte ființe. 

Pentru că, la rândul lui, acesta e consumat de balene și de unii pești, dar cum gheața 

se topește acum din ce în ce mai repede și ireversibil, bacteriile care se conservau ca 

într-un congelator natural și ofereau mâncare planctonului, acum se dezintegrează, 

planctonul se găsește din ce în ce mai puțin și peștii sau mamiferele marine care se 

bazau pe consumul lor înfometează, nu se mai dezvoltă, nu se mai înmulțesc ca 

înainte.  

 Din cauza căldurii excesive, stratul de gheață plutitoare e din ce în ce mai 

subțire, e cu 50% mai puțină decât acum 60 de ani, spun cercetătorii. Urșii polari 

sunt foarte afectați. Ei nu mai sunt susținuți de banchizele de gheață, care se tot 

fărâmițează, acest lucru le îngreunează vânatul, îi forțează să înoate până la epuizare 

în căutarea focilor. Lipsa tot mai accentuată a hranei îi împinge să migreze din ce în 

ce mai mult spre nord. Situația le face viața de nesuportat, ursoaicele nereușind să se 

alimenteze, nu-și pot alăpta bebelușii în primele luni de viață, și rata mortalității 

puilor crește, căci nu-i pot hrăni cu carne crudă decât mai târziu. Putem spune că 

acest cerc vicios le afectează reproducerea și că sunt amenințați cu dispariția. 

  Împuținarea populației de mamifere și pești scade și cantitatea de vânat a oa-

menilor, în acest mod și locuitorii zonelor arctice au foarte puține provizii.  
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 Pierderea de gheață a Groenlandei s-a dublat în ultimii 16 ani. Nivelul 

oceanelor și al mărilor crește cu 3,19 mm pe an. Acestea nu sunt singurele efecte la 

care este supusă întreaga lume, toate provocate de încălzirea globală. Căci nu doar 

criosfera suferă modificări provocate de acest fenomen. Și în restul lumii apar 

schimbări, curenții de aer sunt perturbați, crește numărul și intensitatea furtunilor 

tropicale, unele păduri iau foc fără ca acesta să fie provocat de activitatea oamenilor, 

secetele sunt mult mai dese și multe altele. 

 Acum voi discuta despre factorii care provoacă acest fenomen al încălzirii globale. 

Unul dintre ei este efectul de seră. Primind căldură de la Soare, Pământul obișnuia 

să o reflecte în mod firesc prin suprafețele lui... albe! Împuținarea calotelor polare, 

topirea ghețarilor planetei, schimbă cromatic aspectul Terrei văzută din cosmos. Su-

prafețele de culoare închisă (pământ, apă) absorb radiațiile solare și la acestea se 

adaugă în ultima vreme atmosfera din ce în ce mai întunecată din cauza poluării in-

tense. Tot procesul evoluează din ce în ce mai înfricoșător și nu poate fi oprit dacă 

civilizația continuă în ritmul acesta să-și exploateze resursele. Altă cauză a încălzirii 

globale este sporirea masivă a cantității de CO2, care în anul 2008 a crescut enorm, 

dublându-se față de anii precedenți. Aceasta contribuie la efectul de seră, împreună 

cu multe alte gaze. 

 Voi discuta despre cum s-ar încetini, sau poate chiar opri acest fenomen. Încălzirea 

globală poate fi stopată cel mai bine prin economia de energie.  

Aceasta se poate face schimbând motoarele pe combustibili fosili cu cele cu hidro-

gen sau pe bază de curent electric. Sau prin adoptarea de tehnologii moderne, care 

ajută la scăderea nivelului de energie folosit. Efectul de seră poate fi încetinit uti-

lizând combustibili alternativi, cum ar fi energia solară, cea hidraulică sau cea eoli-

ană. Arderea biomasei (folosind, ca și în cele mai vechi timpuri, lemnul) este o 

soluție preferabilă industriei petroliere care e mult mai poluantă. Ar fi o modalitate 

de reciclare a carbonului, care este captat în plantele tăiate și arse, nepoluând at-

mosfera, neafectând ecosistemul. Desigur, pentru aceasta trebuie să avem grijă să nu 

se ajungă la defrișări și să reîmpădurim permanent zonele afectate. O altă soluție, 

dar care e riscantă și extrem de periculoasă ar fi folosirea energiei nucleare, aceasta 

încălzind apa sau un lichid. Când lichidul se evaporă, poate antrena un generator sau 

un sistem hidraulic.  

În concluzie, încălzirea globală este extrem de dăunătoare criosferei, dar și întregii 

lumi. Mi-aș dori să studiez aceste fenomene ca atunci când voi fi mare să am o bază 

solidă de cunoștințe pentru a putea milita, pentru a îndemna oamenii să elaboreze 

legi inteligente și pentru a căuta soluții reale la această problemă vitală. 

Elev clasa a VII-a Ivascu Mihai 
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Descoperirile fascinante de sub pământ 

  

 Oamenii de știință au descoperit de-a lungul mai multor ani de cercetări o rețea ex-

tinsă de tuneluri subterane care ar putea face 

parte dintr-o infrastructură creată la nivel 

global.  

Una dintre cele mai ciudate locații în acest 

sens ar fi lacul Sergheevka, a cărui adâncime 

nu a fost nici în ziua de azi determinatăși un-

de s-au întâmplat de-a lungul timpului o 

mulțime de lucruri ciudate.Se spune că lacul 

ar fi interconectat prin niște canale misterioase cu oceanele lumii. Aici au fost de-

scoperite mai multe vase eșuate care au pierit cândva în naufragii,în oceane. De ase-

menea, în anul 2003, tot aici a fost descoperită o vestă de salvare care aparținea unui 

marinar american de pe distrugătorul USS Cole, potrivit Evz.ro.Oamenii de știință 

nu-și pot explica cum un obiect care a fost pierdut în urma unui atac terorist în Oce-

anul Indian să fie găsit după 3 ani la 4.000 de kilometri distanțăîntr-un loc care 

aparent nu are nicio legătura cu oceanul respectiv.  

Descoperirile din ultimul secol sunt uimitoare. Cercetătorii spun că peste tot în lume 

au fost găsite grote sau spații gigantice săpate sub pământ și care, în opinia lor, au 

pereții conservați prin tehnici speciale necunoscute nici în ziua de astăzi. Încă nu se 

știe cine le-a creat, însă se presupune că sunt săpate de civilizațiile antice sau poate 

extraterestre.  

O altă descoperire fascinantă vine tot din Rusia. Este vorba de o rețea vastă de tune-

luri aflată sub munții Medveditki. Rețeaua de tuneluri a fost descoperită în 1997, iar 

cercetătorii au găsit grote interconectate pe o distanță de câțiva zeci de kilo-

metri.Tunelurile au un diametru de 7 până la 20 de metri și, pe măsură ce se apropie 

de creasta muntelui, se lărgesc tot mai mult, ajungând până la 120 de metri, trans-

formându-se sub munte într-o sală imensă. Descoperirea ar putea să aibă legătură cu 

decretul secret emis de Stalin în 1950.  

Atunci, liderul sovieticilor ar fi vrut să construiască un tunel pe sub strâmtoarea 

Tătară spre insula Sahalin, cu scopul de a contracara inamicii în timpul războiului 

rece. 
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  Nu se știe exact când a fost construită această rețea și nici câți kilometri are 

în total, dar cert este că galeriile au fost săpate ținându-se cont de situarea geo-

grafică. Fiind construite pe sub apă, pereții acestora au fost acoperiți cu un material 

care seamănă cu lava vulcanică, dar despre care oamenii de știință spun că nu este 

creat de natură. Cu toate acestea, cercetătorii susțin că tehnologia prin care a fost 

creat acest material nu existăîn zilele noastre. 

 Alte tuneluri misterioase au fost descoperite și în Mexic sau sub piramidele din 

Egipt. De asemenea, în timpul unei expediții în Marele Canion, s-a descoperit un 

întreg oraș subteran, care avea o rețea de tuneluri prin care se presupune că civili-

zațiile antice au migrat din Orient în America. Exploratorul G.E. Kincaid a de-

scoperit o cameră gigant, unde puteau încăpea 1.500 de persoane și de unde porneau 

zeci de pasaje precum spițele unei roți.  

Totodată, arheologii au descoperit un tunel vechi de 1800 de ani, care duce în di-

recția unui întreg sistem de galerii, aflat la 12 metri sub Templul Șarpelui cu Pene 

din Mexic. Orașul Teotihuacan a fost construit de o populație relativ puțin cu-

noscută, care a atins apogeul între anii 100 î.Hr. și 750 d.Hr. Templul a fost ridicat 

între anii 150-200 d.Hr. Din motive necunoscute, orașul a fost abandonat până la ve-

nirea în zonă a populațiilor aztece, în 1300 d.Hr. Aceștia din urmă au dat și denumi-

rea de Teotihuacan, care semnifică "locul unde oamenii devin zei".Nu se poate încă 

determina dacă multitudinea de tuneluri descoperite de-a lungul timpului ar avea 

legătură unul cu altul și nu poate fi determinată nici distanța lor sau scopul exact 

pentru care au fost create.  

Cert este că oamenii de știință au început tot mai mult să se întrebe dacă nu cumva 

toate aceste galerii descoperite peste tot în lume fac parte dintr-un sistem la nivel 

global, care cândva lega fiecare continent în parte și cu ajutorul căruia au avut loc 

modificări importante în formarea marilor civilizații. 

Elev clasa a VII-a : 

Alexandru Denisa 
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Copii fără etichete  

  

  Fiecare copil este precum o figurină de 

plastilină. Sunt “modelabili”, dar la un moment 

dat, dacă cineva se opreste din modelat, “se 

întăresc” și nu se mai poate face nimic. Orice 

părinte ar trebui să se considere norocos pentru 

că Dumnezeu i-a dăruit un copil. Așadar, pentru 

orice mamă și tată, copilul lor ar trebui să fie pe 

primul plan.  

 Educația unui copil nu este o joacă! Este un lucru extrem de important, care 

necesită abilitate, îndemânare și, în primul rând, mult calm. Chiar dacă uneori copiii 

pot părea dificili, trebuie tratați cu foarte multă înțelegere, deoarece atunci când un 

copil nu mai simte sprijin acasă, va încerca să îl găsească în alte locuri. Fiecare 

părinte ar trebui să fie disponibil să asculte și să răspundă întrebărilor copilului. De 

asemenea, mesajele pe care vor adulții să le transmită “odraslelor” lor trebuie să fie 

convingătoare, neplictisitoare și să nu fie percepute ca niște predici inutile. După 

cum se spune: “Tonul face muzica.” Dacă unui copil i se transmit îndrumări sub 

formă de ceartă, acesta va percepe doar tonul ostil al mesajului, iar îndrumările nu 

își vor mai atinge scopul; în schimb, dacă mesajul se transmite sub forma unei dis-

cuții amiabile, copilul va înțelege și va aplica ceea ce i se transmite. 

  Haideți să ne imaginăm un experiment! Dacă am pune doi copii să trăiască în 

condiții identice, dar în locuri separate, de exemplu un copil într-o cameră total albă 

și celălalt într-o altă cameră, în întregime neagră. Se constată că, fizic, cei doi copii 

vor crește identic, dar dezvoltarea lor psihică va depinde de educația oferită de către 

părinți, de dragostea și implicarea acestora în viața copilului. 

  În concluzie, o palmă aplicată unui copil este o dovadă cruntă de lașitate! In-

diferent de nervii pe care îi are fiecare părinte, un copil este o binecuvântare ce 

trebuie apreciată. Părinții îi cresc, părinții îi învață, părinții îi formează ca viitori 

stâlpi ai societății, ceea ce înseamnă o mare responsabilitate! 

Elev clasa a VII-a : Ghilinta Adrian 
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Curiozităţi din lumea largă  

  

 Stiati ca…..???? 

Mamiferele sunt singurele specii vii care prezintă lobi ai urechilor? 

 v Pe suprafața unui corp uman trăiesc mai multe vietăți decât oameni pe întreaga 

planetă?  

v Lungimea unui elefant este egală, aproximativ, cu lungimea limbii unei balene al-

bastre? De asemenea, limba unei balene este mai grea decât un elefant adult.  

v Limba unui crocodil este imobilă? Ea este atașată de cerul gurii acestui animal. v 

Un om uită, în medie, circa 80% din tot ceea ce a învățat într-o zi? 

 v Durata care îi ia unui fulg de zăpadă ca să ajungă de la nori până pe suprafața 

pământului este de cel puțin o oră...?  

v În Santa Fe, New Mexico, legea impune ca animalele de casă să poarte centura de 

siguranță în mașină? v O singură vacă poate produce într-un an mai mult lapte decât 

poate consuma un singur om... circa 200.000 de pahare pline cu lapte?  

v Absolut toți creveții se nasc masculi, iar unii dintre ei devin femele la maturitate? 

 v Cel mai mare restaurant McDonalds se află în... Beijing, China? Acesta se întinde 

pe o suprafață de 2,6 kilometri pătrați și are nu mai puțin de 29 de case de marcat!  

v Numai în SUA există aproximativ 7.000 de tigri ținuți ca animale de casă? v Dacă 

vorbiți la telefonul mobil timp de o oră, numărul bacteriilor din urechea voastră va 

crește de cel puțin 700 de ori? v O persoană are în medie 1.460 de vise în fiecare an?  

v Aproximativ 6.000 de fulgere lovesc Pământul în fiecare minut?  

v Februarie 1865 este singura lună din istorie în care nu a fost înregistrată lună 

plină? v Durerea are și ea o unitate de măsură? Aceasta se numește ”dol”, iar instru-

mentul menit să măsoare durerea se numește dolorimetru.  

v Unghiile de la degetele mâinilor unui om cresc de patru ori mai repede decât cele 

de la picioare?  

v Crocodilul se numără printre singurele animale care nu-și pot scoate limba din 

gură?                                                      Elev clasa a V-a : Lazar Sara 
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Lucruri ce nu se învaţă la şcoală 

 BILL GATES a ţinut un discurs la un 

liceu despre cele 10 lucruri pe care elevii nu le

-au învăţat şi nu le vor învăţa la şcoală. El a 

scos în evidenţă faptul că sentimentul de auto-

mulţumire şi învăţăturile “corecte” din punctul 

de vedere al politicilor educaţionale au creat o 

generaţie de copii care nu au deloc noţiunea 

de realitate şi despre felul în care realitatea 

aceasta i-a destinat eşecului în lumea reală.  

Regula nr. 1: Viaţa nu e dreaptă – obişnuieşte-te cu ideea! Regula nr.  

2: Lumii prea puţin îi pasă de stima ta de sine. Lumea se aşteaptă să realizezi ceva 

ÎNAINTE de a fi mulţumit de tine însuţi. 

 Regula nr. 3: Nu vei câştiga 60.000$ pe an de îndată ce părăseşti băncile şcolii. Nu 

vei fi vicepreşedintele vreunei companii cu telefon în maşină decât atunci când vei fi 

muncit pentru acestea. 

 Regula nr. 4: Dacă crezi că profesorul tău e sever, stai să vezi când o să ai un şef! 

 Regula nr. 5: A lucra într-un fast-food nu este ceva sub demnitatea ta. Bunicii tăi 

aveau o altă denumire pentru asta: o numeau şansă.  

Regula nr. 6: Dacă o dai în bară, nu e vina părinţilor tăi, aşa că nu te mai smiorcăi în 

legătură cu greşelile tale, ci învaţă din ele. 

Regula nr. 7: Înainte de a te fi născut, părinţii tăi nu erau atât de plicticoşi ca acum. 

Au ajuns aşa din cauză că trebuie să-ţi plătească cheltuielile, să-ţi spele hainele şi să 

te asculte pe tine spunându-le cât de grozav te crezi. Aşa că, înainte de a te porni să 

salvezi jungla de paraziţii generaţiei părinţilor tăi, încearcă să-ţi despăduchezi pro-

priul dulap.  

Regula nr. 8: Poate că şcoala ta a scăpat de învingători şi învinşi, însă viaţa NU. În 

unele şcoli au abolit corigenţele şi elevul poate încerca de câte ori vrea el să dea 

răspunsul corect la o întrebare. Asta nu seamănă, deloc, cu NIMIC din viaţa reală. 

 Regula nr. 9: Viaţa nu se împarte în semestre. Nu ai verile libere şi pe foarte puţini 

angajatori îi interesează să te ajute să “te găseşti”. Faci asta în timpul liber. 

 Regula nr. 10: Ce vezi la televizor NU e viaţa reală. În viaţa reală oamenii chiar 
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