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O “Altfel” de voce interioară a revistei: 
 

,,Nu sunt un obiect, ci un proiect, nu sunt 
ceea ce sunt acum, ci ceea ce voi deveni, ceea ce 
aş vrea să fiu şi să devin”( J. F. Lyotard) 

 

             Dragă cititorule, 

             Parteneri în cadrul organizaţiei 
şcolare,  profesorul şi  elevul oscilează 
între două extremităţi: multe 
constrângeri de respectat şi multe 
iniţiative de manifestat. 

 Acesta este laitmotivul revistei, 
deoarece aşa s-a născut noul număr, ca 
medie între conformitate şi plasticitate, 
între disciplină şi libertate, între negaţie 
şi afirmaţie, între acceptare şi refuz. 

  Pedagogia asumată sincer şi în 
cadrul acestui miniproiect, revista 
şcolară, este aceea de a-i face pe tineri 
responsabili, motiv pentru care am  
considerat că metoda proiectelor, 
integrată grupei învăţării prin 
descoperire, poate fi  eficientă în 
dezvoltarea unui spirit matur şi activ.   

 Observăm cu toţii, dascăli şi părinţi, că elevii trebuie să joace în societatea  
modernă roluri din ce în ce mai complexe şi nu se aşteaptă de la ei să fie agenţi inactivi în 
viaţa profesională care îi aşteaptă, ci să fie creatori, persoane care să ştie să acceseze, să 
interpreteze, să ia decizii şi să prezinte informaţia persuasiv. 

 Sufletul revistei este “incărcat” cu astfel de demonstraţii, iar satisfacţia profesorilor 
coordonatori este maximă. Suntem foarte mândri să-i vedem pe elevii noştri dezvoltându-
se  încontinuu, încrezători în propriile forţe . 

            Personal, îi creditez cu maxim respect pentru efortul depus pe toţi învingătorii 
medaliaţi, iar pe cei mai timizi îi încurajez “să răzbească ...la lumină” cât mai curând.Te 
las acum, cititorule, să descifrezi în gând taina revistei, iar micului colectiv redacţional al 
acestei organizaţii îi ofer în schimbul încrederii cu care m-a înconjurat, un buchet de 
zâmbet şi de suflet cald. 

                                                                                       prof. coord. Elena Hendre 

Editorial                                       Altfel   2 
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                                                                          Altfel  3 

Ş C O A L A  –  Î N T R E  T R A D I Ţ I E  Ş I  I N O V A Ţ I E   

                              
 
 
        “Dacă oamenii de stat şi educatorii şi-ar da seama ce forţe teribile există în copil – şi în bine şi în rău – i-ar 
da copilului, viitor cetăţean, prioritate în fata tuturor celorlalte probleme ’’ (Maria Montessori) 
        Şcoala este cea mai mare organizaţie naţională ce cuprinde un sfert din populaţia ţării, cu sute de mii de 
cadre didactice angrenate în procesul educaţional, pentru că prin şcoală se asigură instruirea şi educarea elevilor 
în mod organizat, un anumit grad de cultură şi civilizaţie de care depinde viitorul naţiunii. 
        ’’Un popor fără steag de cultură este o gloată’’ spunea  Nicolae Iorga. 
          Omul , prin natura sa, este deschis spre receptarea noului din orice domeniu al existenţei sale, dar aceasta 
nu înseamnă că îl şi acceptă în aceeaşi măsură. 
          El se interpune între tradiţie şi inovaţie , trebuind să stabilească un raport de coordonare, nu de 
disjuncţiune. Nu noul de dragul noului trebuie promovat, adică noul receptat pe criteriul posterioriţătii faţă de 
vechi, deoarece acesta nu poate avea decât un caracter efemer, de modă, sortit dispariţiei, ca orice modă, ci noul 
autentic, receptat şi valorificat pe criteriul superiorităţii faţă de vechi. 
          Acest nou , prin eficienţa sa reală, testată, constituie viitoarea tradiţie şi un pas mai mare sau unul mai mic 
spre noi achiziţii de substanţă în drumul mereu ascendent al progresului şcolar. Deci, nu tot ceea ce este nou 
este eficient şi valabil. 
         Inovaţia autentică, eficientă, poate corecta şi îmbogăţi tradiţia sau o poate substitui cu timpul, dacă aceasta 
din urmă s-a dovedit a fi anacronică şi ineficientă. Inovaţia de azi poate deveni tradiţia de mâine. Din moment 
ce inovaţia  şi-a atestat eficienţa, timpul o selectează şi o impune perfecţionând-o. 
 
          Este absolut necesar ca între tradiţional, cu sensul de clasic şi inovaţie, cu sensul de modern, să existe un 
raport optim, înţelegând că tradiţia în învăţământ poate fi privită ca o acumulare în timp a inovaţiei, iar inovaţia, 
ca un salt al tradiţiei. 
          Oricum, raportul optimal dintre tradiţie şi inovaţie rămâne încă o  problemă deschisă pentru şcoala 
românească la început de nou secol. 
          În condiţiile invadării masive a culturii scrise de către cultura audiovizuală, şcoala, organizaţie cu un 
profil bine stabilit şi mai rezistent în timp, rămâne în continuare principalul factor de civilizaţie şi de educaţie 
mandatată să formeze, in mod organizat, personalitatea umană. 
          Mutaţiile de substanţă care au loc în toate domeniile vieţii au, fără îndoială un anumit impact şi asupra 
şcolii. Aceasta, în mod firesc, încearcă să ţină pasul cu mersul vremii. În ’’civilizaţia informaţională ’’(A. 
Toffler) a inceputului de secol şi mileniu, ’’teoria lucrului bine făcut’’ (Kotarbinski) se impune, cu necesitate, a 
fi aplicată în orice domeniu de activitate.  
 
 
 
   director adjunct, 
                Ortensia Marchiş  
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Gheorghiţa:  
            În numele echipei 
mele, vă mulţumesc mult  
pentru faptul că aţi acceptat 
să vă luăm interviu. Pentru 
început vă voi adresa eu 
prima întrebare: care sunt 
cele mai mari probleme cu 
care se confruntă adolescen-
tul? 
 
Psihologul şcolar : 
           În primul rând vă 
mărturisesc  că am acceptat 
provocarea aceasta cu maxim 
interes, iar în ceea ce priveşte 
întrebarea  ta …să ştiţi că 

problemele adolescentului se 
reflectă în setul vostru de în-
trebari . 
          Bineînteles că voi, ado-
lescenţii, sunteţi în căutarea 
identităţii personale. Sunteţi 
în cautare de modele. Apoi, 
sunteţi în cautarea inde-
pendenţei. De asemenea, 
aveţi  probleme de adaptare 
în ceea ce priveşte propria 
maturitate sexuală si nu în 
ultimul rând  sunteţi preocu-
paţi de situaţia voastră şco-
lară.  
Marius: Ce anume poate mo-
tiva o persoană să meargă la 
psiholog? 

Psihologul şcolar: 
În primul rând curiozitatea şi 
apoi …faptul că există teste 
pentru evaluare psihologică 
(exerciţii de autocunoaştere ). 
Eu recomand tuturor  ele-
vilor, părinţilor şi domnilor 
profesori  să vină la cabinetul 

de psihologie şcolară cel 
puţin pentru un simplu test de 
inteligenţă… mai ales acum , 
deoarece deţinem o baterie 
de teste recunoscute de 
Colegiul Psihologilor din 
România şi ar fi păcat să nu 
profitaţi… 
 

Alexandru: În opinia dum-
neavoastră, consideraţi că 
este importantă prezenţa unui 
psiholog şcolar în unităţile de 
învăţământ? 
 
Psihologul şcolar : Personal, 
consider că da. Mai ales în 
cadrul orelor de dirigenţie… 

 
Paula :  
În ce măsură ne influenţează 
ceilalţi viaţa? 
 
Psihologul şcolar: 
E un anumit paradox aici. Pe 
de o parte, doriţi să fiţi dis-
tincţi de ceilalţi, iar pe de 
altă parte, doriţi să fiţi cu 
ceilalţi…influenţa grupului 
este foarte importantă pentru 
voi. Ce trebuie să ştiţi e că 
viaţa este un contract care 
implică multe lucruri şi 
atunci, prin prisma experien-
ţelor pe care le au colegii 
voştri puteţi selecta ,,critic” 
doar aspectele pozitive. Orice 
persoană are capacitatea de 
a cenzura ,,valorile”… 
 
Andrada: 
De ce unii oameni preferă să 
trăiască în vis, ştiind că re-
alitatea e alta? 

Elevul întreabă, psihologul răspunde                          Altfel    4 
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Psihologul şcolar:  
Să ştiţi că în psihologie este 
recunoscut acest fenomen 
ca ,,efect de negare”. Pentru 
a menţine un anumit echili-
bru între realitatea exterioară 
şi tine, ca persoană , intervin 
un set de mecanisme defen-
sive. 
Aceste mecanisme sunt refu-
zul realităţii şi crearea de 
iluzii. 
 
Gheorghiţa:  
Care ar fi motivul pentru care 
adolescentul decurge la acte 
de violenţă? 
Psihologul şcolar: 
Sunt mai mulţi factori: facto-
rul ereditar, educaţia, mediul 
în care trăim….Aceşti factori 
contribuie,  de fapt, la dez-
voltarea noastră ca individ. 
Este adevărat, totuşi, că unii 
au predispoziţie genetică spre 
agresivitate .  
Copiii preiau în mod deosebit 
modelul din familie…din fa-

milia nucleară… 
 
Marius:  
Care ar fi cele mai impor-
tante sugestii practice pentru 
adolescenţi în vederea dez-
voltării relaţiilor interperso-
nale? 

 
Psihologul şcolar: 
În primul rând încercarea de 
a empatiza cu ceilalţi, de a te 
transpune în persoana celui-
lalt fără a te identifica cu 
ceilalţi. Un astfel de exerciţiu 
v-ar face mult mai toleranţi… 
 
Alexandru: 
De ce unii adolescenţi nu se 

înţeleg cu părinţii lor? 
 
Psihologul şcolar:  
Da, este vorba despre con-
flictul dintre generaţii, despre 
acest mit. Realitatea demon-
strează că, atât copilul, cât şi 
părintele, trăiesc o reacţie de 
ambivalenţă. În cazul adoles-

centului se ştie că se caută 
independenţa, accentuez IN-
DEPENDENŢA…din punct 
de vedere economic, afectiv şi 
din punctul de vedere al    
valorilor. Dar să ştiţi că…. 
dacă problemele sunt abor-
date deschis de părinţi şi 
copii, atunci nu putem vorbi 
de conflict între generaţii, ci 
doar de o diferenţă de sistem 
de valori . 
Marius:  
Mai avem foarte multe între-
bari de adresat, dar vă asigu-
răm, doamna psiholog,  de 
faptul că vă vom solicita de 
acum consiliere, deoarece 
doar specialistul în domeniu 

poate da răspunsuri   funda-
mentate ştiinţific.  
               Vă mulţumim mult!  
 

  Material realizat de elevii clasei 

a-XII-a D  (Gheorghiţa Marc,  

Andrada Roman, Paula Hordău, 

Marius Vărgaş, Mihai Roman şi 

Alexandru Roman)  

Psiholog şcolar intervievat: 

                            Cristina Bud 

prof. coord. Elena Hendre 

Elevul întreabă, psihologul răspunde                           Altfel    5 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Să nu uităm  că suntem români ! 
 

 Identitatea europeană  este în acelaşi timp păstrarea identităţii naţionale.  
Anul 2008 este pentru poporul român important din punct de vedere istoric, deoarece aniversăm 
160 de ani de la revoluţia din 1848, 130 de ani de la războiul de independenţă şi 90 de ani de la 
desăvârşirea unităţii statale a României. 
 În şcoala noastră aceste evenimente au fost în centrul atenţiei elevilor şi a profesorilor  de 
istorie în  data de 17 martie 2008 cu ocazia cercului pedagogic al profesorilor de istorie în cadrul 
căruia a avut loc o sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice la care au participat elevii şcolii 
noastre alături de profesorii din Baia Mare. 
 Astfel, Roman Andrada din clasa a -XII- a D a prezentat referatul „Avram Iancu, 
conducătorul armatei organizate în Munţii Apuseni în anul 1848” când ’’primavera popoarelor”din 
Europa a încercat şi în Transilvania să aducă eliberarea naţiunii române. 
 Drimus Mihaela şi Onţ Ioan din clasa a -XII –a A au scos în evidenţă momente din 
timpul desfăşurării războiului de independenţă. Cele două idei subliniate de elevi sunt proclamarea 
independenţei de stat a României în 9 mai 1877 de către ministrul de externe Mihail Kogălniceanu 
şi luptele de la Plevna unde independenţa românilor a însemnat un tribut de sânge de aproximativ 
10000 soldaţi şi ofiţeri . 
  Referatul cu titlul ’’Oglindirea războiului de independenţă în artele plastice” a fost 
prezentat de eleva Pintea Iulia din clasa a -XI-a B ,iar colega ei , Druţă Bianca, a adus în discuţie 
’’Literatura independenţei”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
  
 
                 
 
                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                    prof. coord. Ileana Batin 

Extracurricula                                                                 Altfel  6 
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Copiii despre copii:  

Esperando este prima organizaţie  înfiinţată din 

judeţul Maramureş cu scopul recuperării şi integrării 

sociale a copiilor şi a tinerilor cu deficienţe neuro– 

motorii şi totodată  prima organizaţie a părinţilor 

copiilor cu dizabilităţi. 

 Cu ocazia zilei de 1 Martie, aceşti copii de la 

centrul “Esperando” au susţinut un program artistic 

dedicat tuturor femeilor şi mamelor. La acest program 

artistic au participat  şi elevii  liceului nostru:  clasele  

a IX –a B şi a XI-a J, contribuind cu mici atenţii 

pentru copiii centrului . 

 Activitatea s-a desfăşurat la Biblioteca 

Judeţeană “ Petre Dulfu”. 

   

 Profesori coordonatori: Terheş Claudia 

       Scurtu Cosette 

 
Extracurricula 

Să ne iubim aproapele!                                         Altfel      7 

“Ne-au impresionat profund aceşti 

copii. Au nevoie de iubire şi 

înţelegere; două lucruri pe care noi  

le putem oferi cu multă dăruire.” 

             ( Raul şi Andreea , XI J) 

 “Mi-a rămas întiparită în 

minte bucuria cu care ne-au primit. 

Cântecele şi poeziile recitate cu 

atâta dragoste au încălzit sufletele 

spectatorilor.” 

                         ( Ioana, IX B) 

 “Eu cred că prin simplul 

fapt că am fost alături de ei, le-am 

alinat puţin suferinţa şi le-am 

dăruit încredere în ei înşişi.” 

Copiii pentru copii 
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   De l’amour                                        Pas à pas 

 

    

Dans le jardin de l’amour Le  venin doux de l`amour 

Je me promène tout seul A rempli du sang mon cœur. 

J’espère  connaitre le cœur  E moi…je te désirerais 

Qui  m’aime et  m’adore. Seulement pour te regarder. 

Voilà ! C’est un garçon beau et joli Un baiser je voudrais 

Qui m’attend dans la rue du paradis Pour chasser  la souffrance 

Une rose à la main Un frôlement je voudrais 

Qu’il  m’offrira  demain. Pour pouvoir t`aimer 

 SZATMARI  NOEMI , clasa a-IX –a F Et t`avoir pour l`éternité. 

     Les ados - questionnaire 
En remarquant l’enthousiasme de nos copains qui sont 

en IXe classe, nous ne pouvons pas rester indifférents à cette for-
me de manifestation et en conséquence nous avons obtenu quel-
ques opinions.  

Quelle est votre opinion sur la vie de lycéen?  
La vie de lycéen est super parce qu’elle représente un nou-

veau début, une manière de vivre et  en même temps une 
nouvelle étape en  mon développement comme person-
nalité. 

 
Quelle est  votre avis sur notre lycée  << Gr. Sc. Gheorghe 

Lazăr >> ?  
Dans les premiers jours, tout a été étrange, maintenant que je 

suis populaire c’est magnifique. Les professeurs 
sont béton, mes copains sont cool et mon profes-
seur principal, très moderne. 

Crois-tu que les années de lycée aient une influence 
en ce qui concerne ton initiation dans la vie ?  

Bien sur, ces années vont m’influencer la vie, mais ça 
dépend de mon comportement pendant cette pé-
riode. J’ai à faire deux choix: l’un positif, celui 
d’étudier et  de devenir une personne respectable, 
et celui de ne pas étudier et de devenir un raté. 

Qu’est ce que vous aimeriez changer dans la vie du 
lycée ?  

Si le petit poisson d’or me donnait l’occasion de  me 
poser trois vœux l’un d’eux serait de changer la 
conception des professeurs sur notre classe qu’ils 
considèrent une <<foule de diable marrants >> et 
ils nous découragent en nous disant que nous 
sommes  << le maillot le plus  

       faible de blancs becs qu`ils aient jamais ren-
contré>>.  

 
Maintenant je crois que vous êtes des blancs becs 

sages, à votre avis,  vous croyez qu’en XIIe classe 
vous le serez aussi ?  

Je ne crois pas que nous  soyons sages  et obéissants, 
mais plutôt des anges encornés, qui savourent au 
maximum la vie de lycéen. 

      
  
   
  Realizator:  TIVADAR  VLADIMIR, 
                                             Clasa a- XII-a C  

                prof. coord. BIANCA GOCI 

E X T R A C U R R I C U L A  

LES  ADOS  S’EXPRIMENT…                                              Altfel  8 

 TIVADAR  VLADIMIR , clasa a-XII-a C 
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Chaque année, le 20 mars, journée internatio-

nale de la francophonie, nous offre une belle occasion 
de célébrer la francophonie  aux quatre coins du mon-
de. C`est une journée de fête et une occasion pour cé-
lébrer la langue française, ce lien qui unit non seule-
ment les 170 millions de locuteurs recensés de tout le 
monde, mais aussi les 710 millions de personnes qui 
vivent dans les 63 Etats et gouvernements de 
l`Organisation Internationale de la Francophonie.   

 
 
 

 
 Pour illustrer ce grand événement,  les élè-
ves de notre lycée ont célébré cette journée par un 
programme artistique. Ils ont joué une partie d`une 
pièce de théâtre d`Eugène Ionesco << La cantatri-
ce chauve >>, ils ont rendu hommage à la langue 
française par des poésies << Laissez chanter le 
français, Léo Ferré>>, << La langue française, 
Pierre Bachelet>> etc., et ils ont chanté bien sur la 
Marseillaise. Et, parce que la Roumanie et la Fran-
ce ont entretenu depuis toujours des relations pri-
vilégiées, renforcées par la forte dimension franco-
phone du peuple roumain, le spectacle ne pouvait 
pas prendre fin sans le visionnage d`un documen-
taire sur la France. Nicolae Titulescu, fondateur de 
la Ligue des Nations, affirmait: << Quand il s`agit 
de la Roumanie et de la France, il est difficile de 
séparer le cœur de la raison>>.  
 
 

Moi et la francophonie !                      Altfel    9 
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         În luna aprilie 2007 am avut inspiraţia de a accepta invitaţia doamnei pro-

fesoare de română la Teatrul Dramatic din municipiul nostru şi am receptat ex-

trem de  timid fiecare replică din piesa “ Îmblânzirea scorpiei ”  de William 

Shakespeare .  

       

 

 

  

 M ă r t ur i 
sesc că cele 
a p r o x i m a t i v 
două ore şi ju-
mătate s-au con-
sumat  extrem 
de repede, însă 
am avut ulterior 
timp suficient 
p e n t r u 
a ,,digera” splen-
doarea specta-
colului teatral. A meritat ! 

 De altfel, am convingerea că şi  spectatorii-amatori 
( mai mult sau mai puţin decât mine ) au remarcat plini de 
încântare costumele actorilor, dialogul continuu al acestora cu  
publicul-spectator, interpretarea elegantă a rolurilor  şi, mai 

ales, plăcerea extraordinară de a fi pe scenă. 

           Sincer ,  pentru a retrăi emoţia din acea zi , fac eforturi în acest sens ori de câte ori se iveşte ocazia, 
deoarece am descoperit cu adevarat frumuseţea artei dramatice.                                                           

O ALTĂ EXPERIENŢĂ DE VI AŢĂ A PERSOANEI  MELE : 

 
 
,, Privitor ca la teatru  
      Tu în lume să te-nchipui ...“ 
                   Mihai Eminescu 

,,ÎMBLÂNZIREA SCORPIEI “                                               Altfel   10 
      DE  WILLIAM  SHAKESPEARE                      CRONICA DE SPECTACOL 

Alexandru Roman , clasa a-XII-a D 
 
prof. coord. Elena Hendre 
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        Din singura stăpână a mărilor 
spiritului, CARTEA împarte azi domnia 
cu o mulţime de regi mai mici, dar plini 
de vigoare şi de ambiţii. Se citeşte mai 
puţin, lectura parcă nu mai răspunde 
vitezei, aşteptării, iar timpul e mai gră-
bit în toate.   

          A citi nu mai este sinonim cu a afla. 
Multe alte cărări sunt pline cu mesaje, îşi 
caută călătorul, îl întâmpină, îl urmăresc 
până în intimitatea căminului.  

   Lectura a devenit calea regală a 
cunoaşterii, a certitudinii, a liniştii  şi poate 
cea mai deschisă spre sine şi către alţii, 
un fenomen tainic, o fântână nesecată de 
personalitate şi de stil.  

 Cititorii se opresc cu măsura la 
răscrucile spiritului, îşi potrivesc pasul 
după o formulă proprie, culeg şi ignoră, 
întemeindu-se de fiecare dată şi mai 
adânc în tărâmurile fertile ale spiritului.  

 Omul contemporan nu mai este 
doar căutător de cunoaştere, ci doar o 
sete de suflet bătătorind fără saţ cărările 
gândurilor. El a devenit ţintă, ochită din 
toate părţile, o roză a tuturor vânturilor. 

 

 

 Îmi place să ţin în mâini o carte… s-o 
răsfoiesc, să-i simt mirosul, să-i pătrund 
tainele. Întâlnirea mea cu ea, CARTEA, îmi 
ritmează viaţa interioară. Şi totuşi, mă 
străduiesc să mă adaptez vremurilor. Sunt 
fericită să deschid acea fereastră  spre lume 
–computerul; apăs simplu pe un buton, şi 
găsesc “o ţăndără de curcubee”, “o scamă 
de zare...” 

    Mi-am “ downloadat” recent o mulţime de 
cărţi doar în câteva minute! Aş fi avut oare banii 
să-mi cumpăr atâtea cărţi, sau loc unde să le 
depozitez? 
 

        Rămân , totuşi, credincioasă ei, cărţii..... 
           Împărtăşesc ideea lui Blaga că fiinţa 
omenească este în spaţiul “misterului şi 
încearcă să îl reveleze”, şi sper că lectura nu va 
deveni un hobby pe cale de dispariţie, iar 
valorile culturale nu vor fi date uitării.  
 
  Am răbdare şi încredere în forţa cărţii şi 
mă străduiesc, ca o apă curgătoare, să iau 
conturul tuturor formelor de relief (tehnologiilor) 
întâlnite în cale... 
 
      Redactor:  bibliotecar Elisabeta Lazăr 

                                              

Biblioteca secolului  XXI …. Electronică şi fără ziduri... sau deloc                                          
Altfel    11             
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În data de 

20.03.2008, a avut loc con-
cursul şcolar  “Să circulăm 
corect”, concurs care se 
înscrie într-o serie de ac-
tivităţi şcolare în programul         
“Educaţia Rutieră-
Educaţie Pentru Viaţă” 
pentru prevenirea acciden-
telor rutiere în rândul ti-
nerilor. 

Scopurile concursu-

lui au fost educarea elevilor 
în vederea circulării corecte, 
disciplinate pe drumurile 
publice, formarea cunoştin-
ţelor de bază despre circula-
ţia rutieră, conştientizarea 
acestora despre pericolele 
din trafic şi situaţiile de risc. 
 Pregătirea concursu-
lui s-a realizat prin partici-
parea diriginţilor şi a clase-
lor a IX-a şi a X-a, sub în-
drumarea d-nei Carmen 
Tătăran, responsabil cu edu-
caţia rutieră în şcoală.  
Astfel, pe baza documenta-
ţiei tematice din legislaţia 
rutieră precum şi a materia-
lelor puse la dispoziţie de 
către Direcţia Poliţiei Rutie-
re Maramureş, cele opt clase 

participante şi-au întocmit 
propriul program de învăţare 
şi apoi un regulament pentru 
concurs. 
 Participarea activă a 
claselor, punându-se accent 
pe iniţiativele elevilor, în-
drumaţi de către domnii pro-
fesori diriginţi, a pus pe pri-
mul plan gândirea elevilor, 
formarea unui comporta-
ment disciplinat, premisele 
unei şcoli moderne şi nu în 
ultimul rând pregatirea pen-
tru viaţă. 
 Clasele participante 
(clasa a IX-a A, diriginte 
Iosif Rusz ; clasa a IX-a B, 
diriginte Claudia Terheş ; 
clasa a IX- C, diriginte 
Amelia Tarţa ; clasa a IX-a 
F, diriginte Bianca Goci ; 
clasa a X-a A, diriginte Ioan 
Plăian ; clasa a X-a B, diri-
ginte Ileana Batin ; clasa a 
X-a C, diriginte Aneta Cos-
ma si clasa a X-a D, dirigin-
te Nicolaie Uliţă) s-au con-
stituit în echipaje a câte  
cinci elevi în vederea parti-
cipării la concurs. 
 În deschiderea acti-
vităţii au luat cuvantul elevii 
Gheorghiţa Marc şi Marius 
Vărgaş, clasa a -XII– a D, 
îndrumaţi de d-na prof.  
Elena Hendre. Au urmat 
apoi vizionarea filmelor di-
dactice pe teme de circula-
ţie. 
 Conform regulamen-
tului concursului proba de 

bază a fost un chestionar de 
circulaţie cu zece itemi, cu o 
variantă de răspuns corectă. 
Proba de baraj a constat în  
cinci întrebări (itemi). Cla-
sele s-au întrecut pe ele în-
sele, iar în urma parcurgerii 
celor două probe a rezultat 
următorul clasament : 
Locul I, clasa a IX-a A; 
locul II, clasa a X-a A si cla-
sa a X-a B; locul III clasa a 
X-a C. 
 A urmat premierea 
echipajelor, toţi elevii pri-
mind diplome şi premii. 
 Prin răspunsurile date şi 
implicarea lor activă, elevii 
au dovedit acumularea 
cunoştinţelor de bază din 
legislaţia rutieră, spirit de 
echipă şi colegialitate. 
 Câteva aspecte din 
timpul activităţii ‘’Să cir-
culăm corect’’ urmăriţi în 
imaginile din pagina ur- 
mătoare…. 
 prof.coord.  
               Carmen Tătăran 

 

D’ ale circulaţiei                                     Altfel   12 
Programul naţional ‘’ STOP ACCIDENTELOR RUTIERE- VIAŢA ARE PRIORITATE’’! 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 Preocupare perma-
nentă privind abordarea 
temelor din educaţia rutieră 
o au şi celelalte clase 
conduse de d-nii diriginţi. 
Astfel, elevii clasei a VII-a 
şi eleva Rus Ioana din clasa 
a XII-a K, sub îndrumarea 
d-nelor profesoare Diana 
Pop şi Cristina Pop adoptă 
următorul principiu de 
abordare: 

Moto: 
 
"Nu învăţăm pentru şcoală, 
ci pentru viaţă" 
 
  Siguranţa vieţii este 
una dintre problemele lumii 
contemporane acum când 
numărul mijlocelor de trans-
port a crescut considerabil,  
atât numeric, cât şi în ceea 
ce priveşte capacitatea cilin-
drică sau caii putere. Şi bi-
neînţeles că...aceşti "cai" 
sunt greu de ţinut în frâu 
uneori. Peste tot în lume oa-
menii sunt supuşi uneori la 
riscuri extreme din cauza 
situaţiilor care le ameninţă 
supravieţuirea ori capacita-
tea de a trăi la un nivel ac-
ceptabil de siguranţă şi de 

securitate socială şi econo-
mică.  
 Deşi nu copiii repre-
zintă grupul de vârstă cu ris-
cul cel mai înalt în accidente 
de circulaţie, totuşi ei vor fi 
adolescenţii, tinerii şi adulţii 
de mâine care pot provoca 
sau stopa acest fenomen ca 
viitori participanţi la traficul 
rutier. 
 Cu atât mai impor-
tantă este educaţia timpurie 
privind siguranţa în traficul 
rutier pentru a estompa vul-
nerabilitatea acestui seg-
ment de vârstă în faţa peri-
colelor rutiere, datorată atât 
lipsei de experienţă, cât şi a 
înălţimii fizice a copilului 
care îi oferă o perspectivă 
mult mai redusă asupra tra-
ficului, în comparaţie cu un 
adult. 
     Educaţia rutieră ar trebui 
inclusă ca educaţie de sine 

stătătoare în "noile educaţii"     
Ea trebuie să transmită co-
piilor o cultură a siguranţei 
rutiere, să le formeze atitu-
dini şi aptitudini de abordare 
a problemelor legate de cir-
culaţia pe drumurile publice 
sau în mijloacele de trans-
port şi de securitate a vieţii. 
         Iată şi părerea elevului 
Alexe Florin din clasa a X-a 
A, cu privire la desfăşurarea 

concursului: 
             ’’Prin intermediul 
acestui concurs am învăţat 
cum să avem grijă în privin-
ţa circulaţiei şi cum să ne 
ferim de posibilele acciden-
te.  A fost un lucru bun ca 
şcoala să iniţieze acest 
concurs pentru că ni s-au 
mai deschis ochii pentru cir-
culaţie şi ne-am mai docu-
mentat despre circulaţia co-
rectă, atât cu bicicleta ,cât şi 
cu mopedul ‘’.          
 
 
 
prof. Diana Pop şi  
                          Cristina Pop 

 
 
 

  “Nu ne mai trageţi pe dreapta” ? !         Altfel 13    

Discuţie cu elevii 
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,, Ecocity”  Vrei să fii sănătos?                                                                                           

                                                                                                                                                                                      Altfel  14 

      În cadrul proiectului „ECOCITY – CIVIC 
MANAGEMENT” finanţat în cadrul Programului 
PHARE 2004 „Societatea Civilă”, componenta 
„Adoptarea şi implementarea acquisului comunitar” 
au fost selectaţi şi au participat treisprezece instituţii 
şcolare ( grădiniţe, şcoli şi licee). Proiectul s-a 
desfăşurat pe două secţiuni, prima a fost asigurarea 
unui curs de pregătire în domeniul educaţiei de 
mediu , iar a doua secţiune, prezentarea activităţilor 
desfăşurate  în cadrul clubului de ecoturism „Floare 
de colţ” şi o prezentare cu măsuri de ameliorare a 
mediului înconjurător. 
 În urma evaluării au fost desemnaţi trei 
câştigători, o grădiniţă, o şcoală şi un liceu. Am avut 
plăcerea să fiu desemnată câştigătoarea proiectului la 
categoria licee, cu activităţile desfăşurate în anul şcolar 
trecut cu elevii din cadrul clubului şi împreună cu 
profesoara Batin Ileana. Premierea a avut loc în data de 
30 noiembrie 2007, în sala Europa, din cadrul  Primăriei 
Baia Mare, unde am fost recompensaţi cu un calculator 
performant şi cu o serie de consumabile, necesare 
desfăşurării în continuare a activităţilor de igienizare, de 
marcare turistică, sesiuni de referate pe teme de mediu, 
excursii şi altele.  
 

Prof. Stela Blaj şi Diana Ventzel 
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     Putem afirma -fără a exagera- că cel 
mai frumos lucru de pe Pământ este 
sportul. Aici este singurul loc în care 
foarte puţini dintre semenii noştri câştigă 
bătălia cu viaţa depăşindu-şi limitele. Dancoş 
Daniel este unul dintre ei. 

      La numai 17 ani, Daniel Dancoş, elev în clasa a X
-a A la Grupul Şcolar “Gheorghe Lazăr”, a adunat o 
sumedenie de premii şi cupe foarte importante prac-
ticând un sport care îşi trage rădăcinile din copilăria 
umanităţii, vânătoarea. Sportul în care Daniel a ajuns 
vicecampion naţional este tir talere la proba sket. 
Talerele sunt aruncate dintr-o maşină specială spre 
deosebire de proba trop unde sunt aruncate direct 
din pământ.  

      Campionatul Naţional de Tir s-a desfăşurat în 
luna iunie a anului 2007 fiind organizat de Federaţia 
Română de Tir Sportiv (FRTS) cu participarea tu-
turor cluburilor sportive şcolare  sau municipale din 
aproape toată ţara. 

     Sportivul nostru este legitimat la Clubul Sportiv 
Municipal Baia Mare (CSM), la categoria juniori II, 
avându-l ca antrenor pe Emil Marinescu. 

     Cea mai importantă victorie de până acum o 
reprezintă câştigarea Cupei României. Concursul sub 
organizarea federaţiei de specialitate s-a desfăşurat la 
Timişoara unde au participat principalii sportivi le-
gitimaţi la cluburile din ţară. Astfel, Daniel a ajuns pe 

cea mai înaltă treaptă a podiumului. Prin 
această reuşită şi altele ce vor urma, căci el 

ţinteşte mai sus, ne-a făcut 
să ne simţim luaţi în 

seamă la Federaţie şi în 
ţară.  

      Noi, locuitorii ţinuturilor 
din vecină- tatea cuiului hărţii am de-
venit brusc i m p o r ta n ţ i  d a t o r i t ă 
medaliilor şi premiilor obţinute cu 
trudă şi antrenament intens de                 
s p o r t i v i i noştri.  

      D a n i e l Dancoş şi colegii lui de la 
CSM ţin peste tot prin ţară 
ş t a c h e t a ridicată şi bat cam tot ce 
se poate bate la orice concurs naţional. Rar se mai 
găseşte câte unul să-i învingă şi atunci, doar aşa, să 
pară un accident. Dintre competiţiile câştigate de 
Daniel amintim câteva: Cupa Iernii, Cupa Primăverii, 
Cupa Memorialul ”Gheorghe Neamţ”, Cupa Priet-
eniei la Baia Mare etc. 

În perioada 7-10 aprilie s-a desfăşurat la Bucureşti în 
cadrul Poligonului Băneasa  ediţia 2008 a Cupei 
României. De la această competiţie Daniel s-a întors 
cu locul II, fiind doar la două talere distanţă de pri-
mul loc. Obişnuit cu podiumul, sportivul nostru pro-
mite că la ediţia următoare va ocupa prima treaptă.  

       Noi îi ţinem pumnii şi îi dorim mult noroc spe-
rând ca la seniorat să ne facă renumiţi şi peste hotare. 

                                 prof.  coord. Paul Pop 

Campionul nostru  - model de sănătate                                                              Altfel  15 

Dancoş Daniel 

Suflet si mult... foc 
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          Epictet: ,,Vrei să învingi la Jocurile Olimpice? Şi eu vreau, pe toţi zeii, căci reprezintă  o podoabă a 

bărbăţiei….Examinează însă minuţios condiţiile precedente şi consecintele. Şi, numai în felul acesta apucă-te de 

lucru. Căci trebuie să respecţi o anumită disciplină ...să te încredinţezi conducătorului jocurilor…” 

  

 La Olimpiada Na-

ţională de pregatire Sportivă 

Teoretică, elevul CUPŞA 

DAN GABRIEL  din clasa a 

XII-a F, pregătit de domnul 

profesor  Gheorghe Geor-

gescu, a ocupat locul IV 

(MENTIUNE) LA FAZA FINALĂ  

TREI ANI consecutiv : 2006-

2007 şi în 2008         

 

Nobleţe şi valoare                                                         Altfel   16 

  De asemenea, elevii claselor 

sportive ale liceului nostru participă 

în campionatul naţional de fotbal ju-

nior I şi II  cu rezultate foarte bune . 

 Meritele sunt, atât ale spor-

tivilor, cât şi ale antrenorilor care şi-

au desăvârşit munca în spiritul spor-

tului. Ideea este nu neapărat de a în-

vinge, ci mai cu seamă de a participa. 

 Important este ca acolo unde 

se varsă lacrimile  bucuriei să existe 

şi fair play. 

      Elevii promovaţi în eşaloanele 

superioare divizionare sunt:  

          - din clasa a-XII-a F: 

     ANDREAN SEBASTIAN–la 

Sighetul Marmaţiei;     

     ŞTEF ADRIAN– la Sighetul Mar-

matiei 

     BALMOŞ TUDOR—C.F.R. Cluj-

Napoca 

     -din clasa a-X-a C: elevul ACHIM 

FLORIN, la F.C. Baia Mare 

 Aceste tinere spe-

ranţe vor trebui să ducă cu 

ei viitorul nobleţei în sport. 

Nu trebuie să fie ca noi. 

Ba, dimpotrivă, ei trebuie 

să devină campioni acolo 

unde noi am uitat să 

ridicăm un stadion. Abia 

atunci ne vor răzbuna.  
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DESPRE AI NOŞTRI  VORBESC  FAPTELE LOR şi…                    Altfel   17 

SPORTUL PENTRU  O  ALTFEL DE  EDUCAŢIE 
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Tehnologie  şi  festin                                     
                     Altfel   18 

HIGH TECH 

„High tech” şi “state of the art” sunt două 

expresii care descriu o tehnologie foarte modernă. 

“High tech” este doar o formă mai scurtă de pronunţare 

în loc de  “high technology”. Iar  “high technology” 

descrie orice invenţie, sistem sau aparat care foloseşte  

cele mai noi idei sau descoperiri ale ştiinţei şi ingineriei. 

Ce este “high tech”? Un calculator este “high tech”, la 

fel şi un satelit de comunicaţie. Un sistem de 

manufactură modern este cu siguranţă “high tech”. 

Opus  termenului  “high tech” este cel de “low tech”. 

Cum deja vă puteţi imagina, “low tech” descrie o tehno-

logie tradiţională. “High tech” a devenit o expresie 

populară în Statele Unite la începutul anilor ‘80. 

Datorită îmbunătăţirilor din tehnologie oamenii puteau 

să cumpere din magazinele americane multe sortimente 

de noi produse. Produse, ca de exemplu: calculatoare 

mici performante, cuptoare cu microunde pentru prepararea mâncării rapide, ieftine, sisteme audio moderne care folosesc sisteme electronice 

digitale pentru înregistrarea sunetului.Companiile doreau ca toată lumea să ştie că marfa lor era cât se poate de modernă, aşa că descriau  pro-

dusele ca fiind “high tech”. 

 “State of the art” descrie un lucru care este cât se poate de modern. Este un produs care se bazează pe cele mai noi metode şi 

tehnologii. Un lucru considerat “state of the art” este cel mai nou design sau produs al unei industrii sau afaceri. Milioane de americani au 

început  să folosească expresia la sfârşitul anilor ‘70. Motivul a fost revoluţia calculatoarelor. Fiecare companie de calculatoare susţinea că al 

lor  este “state of the art”. Tehnologia calculatoarelor se schimbă atât de rapid încât astăzi  un calculator considerat state of the art  poate fi 

învechit mâine. În zilele noastre toate genurile de produse sunt considerate  a fi “state of the art”. 

DUTCH 

 Expresiile  intră într-o limbă de regulă în timp 

de război sau alte perioade cu o mare încărcătură emo-

ţional-naţională. Câteodată aceste expresii rămân parte 

componentă a unei limbi sute de ani după ce ostilităţile au 

încetat.Multe dintre expresiile germane întâlnite în 

engleza americană sunt de acest tip. Mai demult, britanicii 

foloseau cuvântul  “Dutch”  cu sensul de ceva rău, fals 

sau greşit. Un târg sau angajament german era unul făcut 

între bărbaţi care consumaseră alcool în exces. O expresie 

similară era “curaj german”, care însemna un fals curaj 

produs de alcool. Acum ceva timp, expresia “Dutch treat” 

însemna o masă la care fiecare invitat trebuia să-şi 

plătească partea de mâncare sau băutură. Acum “Dutch 

treat”  înseamnă că atunci când prietenii ies în oras să se 

distreze fiecare persoana îşi plăteşte partea sa. O fată şi un 

băiat, de exemplu, decid să iasă la un film. Ei sunt de 

acord să “go treat” însemnând că fiecare îşi cumpară pro-

priul bilet. O altă expresie comună care putea fi auzită 

acum câţiva ani era “in Dutch”. Dacă cineva îţi spunea că 

eşti “în Dutch” îţi spunea de fapt că eşti în încurcătură.  

 

Marius Vărgaş,clasa  a -XII-a D 
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CUVINTE  ŞI  ÎNŢELESURILE  LOR           Altfel    19 

 Computer technology changed so fast that “ a state 

of the art “ computer today might be old tomorrow. 

Now all kinds    of products are said to be "state of 

the art." 

     Dutch. Expressions often come into a language 

during a war or other times of strong national feel-

ings. Sometimes, they remain part of the language for 

hundreds of years after hostilities have ended. 

     Many of the "Dutch" expressions heard in Ameri-

can English are like that. Long ago, the British used 

"Dutch" as a word for something bad, or false or mis-

taken. A "Dutch" bargain or agreement was one made 

between men who had drunk too much alcohol. A 

similar  expression was "Dutch courage". It was the 

false courage produced by alcohol .  

     Long  ago, a "Dutch treat" was a dinner at which 

the invited guests were expected to pay for their own 

share of the food and drink.  

    Now, "Dutch treat" means that when friends go out 

to have fun, each person pays his own share. A boy 

and a girl, for example, may decide to go to a movie. 

They  agree to "go treat." Each buys his own ticket. 

    Another common expression  heard a few years 

ago was" "in Dutch." If someone said to you, you were 

"in Dutch," they were telling you that you were in trou-

By   ROMAN MIHAI , clasa  a- XII -a  D 

               prof. coord. Aneta Cozma 

      "High tech" and "state of the art" are two expres-

sions that describe very modern technology. High tech is 

just a shorter way of saying high technology. And high 

technology describes any invention, system or device 

that uses  the newest ideas or discoveries of science 

and engineering.  

    What is high tech? A computer is high tech. So is a 

communications satellite. A modern manufacturing sys-

tem is surely high tech. The opposite of high tech is "low 

tech." As you might imagine, low tech describes a tech-

nology that is traditional. 

   High tech became a popular expression in the United 

States during the early 1980's. Because of improve-

ments in technology, people could buy many new kinds 

of products in American stores. Products like small, pow-

erful home computers , low cost microwave ovens for 

cooking food quickly, modern music systems that use a 

digital electronics system of recording sounds. The com-

panies wanted everyone to know that the products were 

as modern as possible. So they described their products  

as "high tech”.  

    "State of the art” is something that is as modern as 

possible. It is a product that is based on the very latest 

methods and technology. Something that is "state of the 

art" is the newest possible design or product of a busi-

ness or industry.  

     Millions of Americans began to use the expression in 

the late 1970's. The reason was the computer revolu-

tion. Every computer company claimed that its com-

puters were "state of the art." 
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 În luna aprilie s-a 
desfăşurat  etapa judeţeană 
a Concursului de Infor-
matică Aplicată. Printre 
câştigători s-au numărat si 
elevi ai liceului nostru. 
 Ca de fiecare dată şi în 
acest an liceul nostru a fost 
reprezentat cu succes în com-
petiţiile şcolare interdiscipli-
nare. Copiii au participat cu 
mare entuziasm, fiind con-
ştienţi că numai aşa îşi pot 
măsura cunoştinţele precum şi 
performanţele lor intelectuale. 
Deşi de cele mai multe ori, 
prin astfel de concursuri se 
recompensează doar elevii de 
top, de această dată s-a hotărât 
si premierea elevilor cu rezul-
tate apropiate de locurile frun-
taşe.  
 Astfel se încearcă o 
nouă regândire ,după multe 
altele, a rolului pe care ar tre-
bui să-l ocupe aceste competi-
ţii.  Sistemul şcolar trebuie să 
răspundă marii mase a popula-
ţiei care se situează la un nivel 
mediu cu plusurile şi mi-
nusurile aferente, dar şi 
copiilor cu inteligenţă nativă 
ridicată. Munca şi seriozitatea 

pot ajuta simţitor de mult la 
conturarea unor copii excep-
ţionali.  
 Profesorul trebuie doar 

să-i caute bine printre ceilalţi. 
Aici intervine capacitatea de 
prospecţie şi selecţie din partea 
dascălului precum şi devota-
mentul său necondiţionat faţă 
de meseria sa. Anume aceea de 
(pro)fesor, adică pentru (pro)
fesie -dedicat muncii, profe-
siei. Mai sunt oare astfel de 
oameni? Copii exceptionali 
încă mai avem. 
  Richard Petre este unul 
dintre ei. Elev în clasa a XI-a 
A, Richard a obţinut locul I la 
Olimpiada de CAD (proiectare 
asistată de calculator) -faza 
judeţeană- desfăşurată în 15 

aprilie a.c la Grupul Şcolar 
Tehnic din Baia Mare.  
Acest rezultat îi permite par-
ticiparea la faza pe ţară a com-
petiţiei. Colegul său, Daniel 
Terheş din clasa a XII-a E a 
obţinut şi el un meritoriu loc 
III la aceeaşi disciplină.  
 La faza judeţeană a 
Olimpiadei de Tehnologie a 
Informaţiei şi Comunicării 
(TIC) au obţinut bune rezultate 
următorii elevi: locul III -Ioan 
Onţ din clasa a XII-a A, locul 
II – Bîrsan Gelu, elev în clasa 
a XI-a J. Concursul a fost or-
ganizat la Colegiul Naţional 
“Anghel Saligny”. În cadrul 
fazei judeţene a concursului 

“Pagini Web şi Soft Educa-

ţional” desfăşurată la Colegiul 
Naţional “Gheorghe Şincai” în 
29 aprilie a.c, elevii Chiş Mi-
hai şi Toma Ionuţ, din clasa a 
XI-a A au obţinut locul II la 
pagini Web iar la final  s-au 
clasat pe locul V –deoarece s-a 
realizat o clasificare unitară 
fară să se ţină seama de 
domeniul la care au concurat 
elevii. 
 Concursul Profesional 
pentru Calificări Dobândite 
prin Anul de Completare, s-a 
desfăşurat în cadrul liceului 
nostru, în perioada 15-18 
aprilie a.c. S-au remarcat elevii 
noştri următoarele rezultate: -
domeniul Electronică şi auto-
matizări: Ioana Criste –locul I, 
Izabela Cozma -locul II, Lav-
inia Revesz locul III; în 
domeniul Electrician de medie 
şi joasă tensiune: Sorin Timar -
locul I, Dan Mărieş -locul II, 
Răzvan Apati -locul III. 
 Aceştia sunt cei cu 
care ne mândrim până acum. 
Sperăm ca la anul rezultatele 
să fie mult mai bune. Acest 
lucru depinde de noi toţi, pro-
fesori adevăraţi, elevi harnici 
şi muncă...foarte multă muncă. 
 
 
       Redactor prof. Paul Pop 
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 Inventatorul este sub-
limul creaţiei lăsat de Dum-
nezeu omenirii. Mereu un 
luptător cu el şi cei care-l 
înţeleg altfel. O inteligenţă 
practică, nativă care aduce 
genialitatea printre semenii 
lui, muritori de rând. El îşi 
aşteaptă disciplinat rândul 
pentru un rol în istorie. 

În clasa a VII-a părinţii mei 
au plâns” 
Ioan Petruţ – căci despre el 
este vorba - s-a născut în toiul 
celei de a doua conflagraţii 
mondiale, în aceeaşi zi în 
care cu mai bine de trei sute 
de ani în urmă, Galileo Gali-
lei le arăta veneţienilor –prin 
telescopul său,  pătura de la 
picioarele divinităţii, adică 
universul. Nu avea nimeni de 
unde să ştie atunci ce legătură 
au aceste lucruri cu viitorul 
copilului. Îndurând urmările 
războiului, sărăcia lucie şi 
noile idologii care s-au insta-
lat, copilul Anei şi a lui Va-
sile din Târgul Lăpus, par-
curge un drum presărat cu 
obstacole  majore. Singurele 

jucării de la grădiniţă au fost 
un cărucior şi o păpuşă pe 
care le împărţea cu alţi 50 de 
copii, precum şi felia de 
mălai învârtită în ziar pe care 
o ungea educatoarea cu untul 
nemţesc din butoaiele albas-
tre rămase din război, aveau 
să-i marcheze copilaria viito-
rului inventator. O adevărată 
lecţie de istorie vie a războiu-
lui nimicitor. 
Prima afirmare se petrece în 
clasa aVII-a când, după lecţia 
de fizică, şcolarul Ioan Petruţ 
rebobinează un dinam de la 
bicicletă, ”…iar când l-am 
încercat şi a produs curent, 
atât mama cât şi tata au 
plâns…” . Prietenii familiei i-
au prezis un viitor strălucit şi 
nu s-au înşelat. 
 
“Vreau ca măcar o invenţie 
să fie pusă în aplicare” 
Aceasta este pasărea cu aripi 
firave ivită din cutia Pan-
dorei.  

Speranţa sau mai bine zis, 
cum să-ţi vezi visul cu ochii, 
anume acela de a putea aplica 
ceea ce ai inventat. Dar în 
România ÎNCĂ nu se poate. 
Aflat într-o permanentă luptă 
cu grijile vieţii dar şi cu de-
săvârşirea profesională, Ioan 

Petruţ, profesor la Grupul 
Şcolar “Gheorghe Lazăr” a 
realizat de-a lungul timpului 
peste 40 de invenţii, dintre 
care amintim pe cele mai re-
cente: 
“Turbina eoliană” – nr. bre-
vet 98375. Invenţia a fost 
medaliată cu argint la Ecoin-
vest Iaşi în anul 2006.  
“Container modernizat” – nr. 
brevet 117090, a câştigat 
medalie de argint la aceeaşi 
competiţie iar în 2007 inven-
ţia a fost medaliată cu aur. 
“Motorul cu dublu efect” a 
fost medaliat cu aur la Infoin-
vent Chişinău în anul 2007. 

 
Totul pentru 
viitor 
Ioan Petruţ ne 
mai promite 
multe alte 
invenţii şi ne-

a mărturisit că nu se lasă până 
nu-şi va vedea măcar o in-
venţie aplicată. Pentru re-
alizarea acestor minunăţii ale 
electrotehnicii mai colabo-
rează cu foşti elevi care au 
prins şi ei de la dascălul lor 
microbul inovaţiei.  
 Profesorul este o per-
soană deschisă şi dornică de a 
le inocula elevilor săi sâmbu-
rele ştiinţei. Deşi recunoaşte 
că elevii de azi nu sunt ca cei 
de altă dată,  mărturiseşte că 
orice tânăr care are ambiţie şi 
înclinaţie spre inventică poate 
să-i calce pe urme şi, ca un 
dascăl adevărat, ar dori ca 
într-o zi să fie depăşit de unii 
dintre ei.  

  Redactor: Paul Pop 

“M-am născut inventator, respirând noutatea”  Altfel 21 
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Glume din lumea                                                                       

ştiinţei... 

•        Ce este fizica ?            
O ştiinţă care urmează să 
fie scoasă din învăţământ cu 
profesor cu tot. 
•       Cum afli adâncimea 
prăpastiei ? Sari în ea. 
•       L a  o  în t â ln i r e 
mondenă, Albert Einstein îi 

spune unei doamne care insistă să-i 
explice teoria relativităţii :  

“ Cum aş putea să–ţi explic prepararea 
tăieţeilor, dacă nu ştii ce-i aia făină?” 
•  Legea inerţiei pisicilor: o pisică în 

repaus tinde să rămână în 
repaus daca nu se 
acţionează asupra ei o 
anumită forţă  cum ar fi 
deschiderea unei cutii cu 
mâncarea sau sunetul 
unui şoricel. 

•  Legea acceleraţiei 
pisicilor : O pisică va accelera constant 
până la momentul opririi. 

•  Într-o  celulă trei deţinuţi discută : 
-Tu cum ai ajuns aici? 
-Ce să fac, jaf şi viol. Dar tu? 
-Nimica toată, să moară mama, am şutit din 
câteva case, am omorât două babe, dar şi aşa 
mureau ele că erau bătrâne rău de tot, şi am 
mai şutit din buzunare. 
-Dar tu? Tu ce ai făcut? 
-Fizica nucleară. 
 
Culmea culmilor 
• Mutul să-i spună surdului că orbul l-a 

văzut pe şchiop alergând după chel să-l 
tragă de păr. 

Ştiaţi că … 

… lumina reflectată de oglindă poate fi 
văzută de la 40 de km? 

… nu toate animalele văd culorile ca  
oamenii ?  
... furnica de deşert vede mai bine culorile 
decât omul, în timp ce alte vieţuitoare nu 
disting deloc culorile ? 
( exemplu : calmarul )  
… oamenii miopi văd, fără ochelari, feţele 
oamenilor mai tinere şi mai frumoase decât 
în realitate? 
 

 
         Laplace şi vorbăreţul 
 

 P.S. Laplace, capti-
vat de cercetările ştiinţifice, 
renunţa de cele mai multe 
ori la discuţiile străine 
preocupărilor  sale la care, 
eventual,  trebuia să ia parte. 
Totuşi, odată, cedând 
insistenţelor, primeşte vizita unui om bun 
de gură. Acesta îi vorbeşte o jumatate de 
oră. Laplace se uită la dânsul, dar medita-
tiv.Voind să plece, musafirul spune că îl 
părăseşte ca să nu-l plictisească vorbind pre-
a mult. Savantul atunci îi spune: 
“Nicidecum, puteţi continua ; nu am auzit 
nimic din ce aţi   vorbit!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Anecdote, istorioare  

                   Altfel  22 

prof. Paul Kadlec                prof.Grigore Mihiş 
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La cină 
 

 
 După o 
l egendă ,  s e 
spune că un 
prieten al lui 
N e w t o n , 
doctorul William 
Stukley, a fost 
invitat de savant 

să cineze împreună.  
 Uitat în sufragerie, 
doctorul aştepta cu nerăbdare ca 
Newton să apară în cabinetul 
său de lucru. Dar vremea trecea, 
apetitul lui Stukley se mărea şi, 
cum era singur invitat, doctorul 
birui în cele din urmă canoanele, 
se aşeză singur la masă şi 
consumă la repezeală un pui 
bine rumenit.  
 Sătul, Stukley acoperi 
farfuria cu vestigiile puiului cu 
un clopot de argint şi plecă. 
  Într-un târziu, îşi face 
apariţia în sufragerie şi Newton 
care, îndreptându-se grăbit 
spre masă, declară însoţitorilor 
că are o poftă de mâncare 
straşnică.  

  Se aşeză la masă, ridică 
iute clopotul de argint, dar 
zărind oasele puiului, se sculă 
şi, lovindu-se cu palma peste 
frunte, zise:  
      Poftim, am uitat că 

cinasem ! Şi se înapoie în grabă 
în cabinetul de lucru. 
  
   

 
     
prof. Mihiş 
Grigore 

Bancuri despre calculatoare 

•  La achiziţionarea  oricărui sistem de operare Windows 
95, 98, Me, 2k, XP, vi se oferă gratis 2 mănuşi de box şi 5 
butoane de Reset. 

•  Un tip merge la un prieten informatician să–i ceară 
bani împrumut. 

 - Cât să-ti dau ? 
 - 500 de dolari. 
 - Ştii ce, îţi dau 512 ,să fie rotund... 

•  Întrebare : Cum laşi gravid un calculator? 
 Răspuns: Îl beep cu discheta. 
 
•         Întrebare : Cum face gemeni? 
               Răspuns : Îl beep şi cu CD –ul! 

•  Am inventat un calculator uman ! Cum face o gre-
şeală, o pune pe seama altui calculator ! 

•  I : Ce  înseamnă NTFS? 
 R : Never Tested File System! 
   

 TOP 10 INVENŢII 
 

 Publicaţia americană USA a realizat un top al celor mai 
importante 10 invenţii care ne-au schimbat viaţa in ultimii 25 de 
ani. 
 Pe locul I—telefonul mobil. În America, unele autoturisme 
erau prevăzute cu telefoane încă din anii 70, dar abia în 1983 
Motorola a scos prima pe piaţă primul telefon fără fir. 
 Pe locul II—laptopul. Primul PC portabil, cântărea 12,7 
kilograme. 
 Pe locul III—BlackBerry. O firmă canadiană, de pagere a 
atras atenţia lumii, lansând în 1999 un device mobil pentru e-mail. 
 Pe locul IV—cardurile de debit. Cine are nevoie de bani 
cash, cînd ai un card de debit? Visa l-a scos pe piaţă, în 1995. 
 Pe locul V– Id apelant. E uşor să te faci că plouă când vezi 
că te sună o persoană pe care nu o agreezi. 
 Pe locul VI—DVD –ul. A apărut în 1995 şi a înlocuit încet
-încet casetele video. 
 Pe locul VII- Bateria reîncărcabilă de litiu, inventată de 
Sonz, în 1991. 
 Pe locul VIII– Ipod-ul. A fost prezentat în 2001, fanii 
spunând că este cel mai cool şi uşor de folosit dintre toate player-
ele. 
 Pe locul IX– plata la pompă. Această tehnologie, propusă 
de un lanţ de benzinării din Texas, a transformat pompa într-un 
ATM 
 Pe locul X—aparatele foto digitale. Kodak a dezvăluit 
primele aparate digitale  în 1986, când milioane de oameni foloseau 
filmele procesate în laboratoare.  
                     Onţ Ionuţ, clasa a XII –a A 
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  Dacă în general te pre-
ocupă felul în care arăţi, cu 
siguranţă vei căuta pe cineva 
capabil să se ridice la nivelul 
pretenţiilor (sau capriciilor) tale 
în materie de hair-style.                                     
 Deşi există câteva etape 
de respectat înainte de tuns, s-ar 
putea să îţi pierzi răbdarea. 
Rezultatul îţi va demonstra că 
merită. Iată câteva sfaturi. Ţine 
cont de structura părului tău şi nu 
încerca să 'lucrezi' împotriva lui. 
Alege o tunsoare care, chiar dacă 
nu este în trend, îţi avantajează, 
atât părul, cât şi imaginea de 
ansamblu. De exemplu, părul 
moale, ar trebui păstrat scurt, 
pentru a părea mai voluminos. 
 Calviţia este una dintre 
marile probleme ale bărbaţilor. 
Daca te numeri printre 'victime', 
un lucru pe care trebuie neapărat 
să îl eviţi este acoperirea zonelor 
afectate cu şuviţe trase de la poli 
opuşi. O soluţie acceptabilă şi 
chiar trendy este să îţi razi părul 
sau să îl menţii suficient de scurt, 
pentru ca problema ta să nu se 
observe imediat.   

 Părul ondulat presupune 
evitarea oricărei tunsori potrivite 
părului drept. Nu încerca să 
inovezi când nu este cazul, ci 
păstrează-i aspectul natural şi o 
lungime în funcţie de preferinţe 
care nu îţi creează probleme în 

 a-l întreţine.  

 Când îţi doreşti să îi 
'potoleşti' volumul, nu aplica tot 
tubul de gel pentru a-l îndrepta. 
Lookul  'latino lover' este unul din-
tre kitsch-urile în domeniu .                                  
 Cere sfatul unei persoane 
avizate. 

 Compară mai multe pro-
puneri, până vei avea un mix de 
informaţii care să te ajute să alegi 
varianta potrivită ţie. Un stilist îţi 
va recomanda anumite produse, 
tratamente pentru păr dacă este 
cazul  şi îţi va explica de ce 
este bine să alegi o anumită 
variantă de tunsoare în detri-
mentul alteia.  

 Important este ca 
în funcţie de sfaturi, să 
ajungi la un rezultat sa-
tisfăcător pentru tine. Îna-
inte de a alege o tunsoare, 
întreabă-te cât de uşor îţi va 
fi să o întreţii.  

 Exemplele din re-
vistele de gen sunt întot-
deauna stilizate şi multe din-
tre tunsorile moderne presupun în-
trebuinţarea spumei sau a gelului 
fixator.  

 Dacă nu eşti genul de per-
soană care investeşte de obicei în 
produse pentru întreţinerea părului, 
mergi pe variante simple. Odată ce 
ţi-ai ales tunsoarea şi ţi-ai aplicat-o 
nu uita să o întreţii până la urmă-
toarea vizită la salon, care de altfel 
ar trebui să aibă loc la fiecare două 
luni, mai mult sau mai puţin, în 
funcţ ie de diverşi factori.                                 
 C i u p e r c a 
Foarte populară in anii '80, tun-
soarea 'Ciuperca' este ultimul lucru 
de care ai nevoie acum, indiferent 
de structura sau culoarea părului 
tău.  

 Prin 'Ciupercă' înţelegem 
porţiunea de păr lăsată pe creştetul 
capului, care se delimitează vizibil 
de restul scalpului, lipsit de po-
d o a b a  c a p i l a r ă . 
 C o a m a 
 Dacă vrei să îţi laşi părul 
lung, poţi face asta, dar tratează 
şuviţele în mod echitabil. De la o 
vreme, bărbaţii se tund 'cu coamă' 
indiferent dacă îi avantajează sau 
nu. Doar e 'la modă'...  

 Adevărul este că tunsorile 
echilibrate sunt mult mai potrivite. 

Coama are rolul ei, dar nu rade 
zona tâmplelor, pentru ca pe 
spate să iţi păstrezi o coadă ca 

d e  ş o a r e c e                                   
 R o c k  s t y l e 
Toţi ni-l amintim pe Axl 
Rose, dar nu ne dorim nea-
părat să arătăm ca el. De 
fapt, sigur nu ne dorim asta! 
Părul foarte lung, firav sau 
voluminos, era o 'apucătură' 
trendy prin anii '80 şi acolo 
ar trebui să rămână.  
       H a i r s p r a y 
 Există o mulţime 
de produse pentru fixarea 
părului, astfel încât să 

aibă un aspect funky, aşa că poţi 
ignora foarte uşor fixativul. Este 
mai degrabă unul dintre preferaţii 
f e m e i l o r .  
 ( D e ) c o l o r a r e a 
Nimeni nu spune că şuviţele sub-
tile, decolorate cu o nuanţă faţă de 
cea naturală a părului tău sunt in-
acceptabile, dar dacă ajungi să 
arăţi ca un negativ foto, mai cu 
seamă vara, când eşti bronzat, s-ar 
putea să ai o problemă. Nu îţi de-
colora părul în exces şi nu ţi-l 
vopsi în nuanţe extravagante, mai 
cu seamă pe modelul curcubeului.         
 Aşa că, dragilor, aveţi grijă 
cum vă tundeţi şi dacă o faceţi, 
faceţi-o cu plăcere şi cu tupeu. 
Riscaţi şi câştigaţi! 
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