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JOC SECUND

REVISTA

Motivaţional – eşti în liceu, de ce îti este utilă matematica?

Joc secund

GRUPULUI SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV “ ION BARBU” GIURGIU
NR. 8 - Ianuarie 2011

Grigore Moisil considera că “Matematica va fi limba latină a viitorului,
obligatorie pentru toţi oamenii de ştiinţă. Tocmai pentru că matematica
permite accelerarea maximă a circulaţiei ideilor ştiinţifice.”
Matematica poate fi considerată regina ştiinţelor. Mai exact însă, matematica este o disciplină
intelectuală importantă având propriile sale drepturi şi un arbore genealogic care se întinde în
trecut în diferite culturi, începând din Grecia antică până la civilizaţiile timpurii. Matematica e
ştiinţa ce studiază modelele de structură, schimbare şi spaţiu.
Ce au toate problemele în comun? Rezolvitorii foarte buni de probleme sunt capabili să înţeleagă
ce se aşteaptă de la problemele pe care le întâlnesc. Cu alte cuvinte, o persoană care e expertă în
rezolvarea de probleme ştie că trebuie să cunoască toate elementele iniţiale ale problemei. Pentru
a rezolva o problemă din viata obişnuită trebuie să ai o bună atenţie la detalii şi răbdare. Abia
apoi, după ce ai făcut o examinare a detaliilor, trebuie să iei alegerile inteligente. Urmează
dezvoltarea unei strategii, pas cu pas. Planul trebuie realizat într-o ordine care are sens. E bine să
se facă şi experimente cu planul obţinut. Odata ce s-a obţinut o solutie reală, ea trebuie testată,
pentru a se stabili dacă este sau nu corectă.
Matematica e utilizata de orice om, dar în special de cei care lucrează cu cifre (contabili, finanţişti,
directori financiari). Desigur, aproape nu există meserie care sa nu se folosească măcar în parte
de matematică. Printre domeniile cele mai populare sunt: pedarea matematicii (să predau altora
matematica), ştiinte actuariale (finanţe, asigurări, probabilitaţi, statistică, economie), ştiinte din
domeniul tehnologia informaţiei (informatica, programare, retelistica, baze de date, dezvoltator de
sisteme integrate), cercetare (pot folosi matematica pentru a descoperi lucruri utile pentru
companii), biomatematica (un domeniu interdisciplinar care studiaza procesele biologice folosind
unelte si tehnici din matematică), criptografie (studiul informaţiilor ascunse, de exemplu SRI). Şi
un artist are nevoie de matematică. Şi un critic de artă are nevoie de aşa ceva. Un grafician?
Sculptor? Da, şi ei au nevoie de matematică.
Prof. Viorel Doia

Perle:
1. Metoda folosită de Ion pentru a pune
mâna pe pamântul Anei este însărcinarea.
2. Poetul îşi aşteaptă iubita ca împreuna să
cutremure o barcă.
3. La începutul fiecărei poezii eminesciene
stă plantat câte un tei mai gros sau mai
subţire în funcţie de câte strofe are poezia.

4. Zaharia Stancu a scris un roman
desculţ. A fost şi şef de birou la scriitori.
5. Şcoala Ardeleană nu a avut propriu-zis
sediu, din lipsa de fonduri austro-ungare.
6. "În cunoscuta baladă "Mioriţa", sunt
descrise câteva întâmplări în care sunt
implicaţi doi criminali, o oaie turnătoare şi
un cioban ce şochează prin prostia lui".
7. Harap-Alb a trebuit să-şi ia viaţa în
propria lui mână
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PE 15 IANUARIE se sărbatoreşte şi acum cu
aceleaşi declaratii pompoase ziua de naştere a
“Marelui Poet National”, ajuns atât de faimos încât
prea puţini îi mai cunosc astăzi opera. Incontestabil
Mihai Eminescu a fost un vizionar, un om inteligent
ce a depaşit cu mult gândirea epocii în care a trăit.
Un om dotat cu talent scriitoricesc, un condei
“periculos” pentru ignoranţi şi mincinoşi pentru că
deţinea mijloacele de a-şi propaga ideile şi a
transmite
mesajul
de
trezire
naţională.
Mihai Eminescu este poetul naţional al României, ce
a fost o personalitate copleşitoare.
Probabil nu există persoană mai controversată
în cultura şi istoria românească. Poet şi patriot,
politician şi ziarist, venerat şi ignorat, Eminescu e o
adevărată
comoară
pentru
toată
simţirea
românească!
Ca poet, s-a remarcat prin forţa de sintezã a
izvoarelor autohtone şi universale, prin imaginaţie
bogatã şi fantezie creatoare, prin înãlţarea filosoficã
şi printr-o viziune cosmicã şi mitologicã asupra
omului. Pe lângã poezie, Eminescu a mai
experimentat si în dramã, dar toate piesele sale de
teatru sunt doar proiecte. De asemenea, el a scris si
prozã, în special fantasticã, dar acestea au stat mult
timp în umbra poeziilor sale, doar în ultima vreme
recâstigându-şi adevãrata lor recunoaştere.
Eminescu este unul din exemplarele cele mai
splendide pe care le-a produs umanitatea. Avem
convingerea cã dacã mai trãia, sãnãtos, încã
douãzeci de ani, el ar fi fost considerat, fãrã putintã
de contestare, ca unul din cei mai mari creatori de
poezie din întreaga literaturã a lumii. [...] Dar
Eminescu nu este numai un poet de geniu. Este
ceva mai mult.

El este cel dintâi care a dat un stil sufletului
românesc şi cel dintâi român în care s-a fãcut
fuziunea cea mai serioasã a sufletului dacoroman cu cultura occidentalã.
Mintea lui Eminescu lucreazã cu ideea
originilor lumii, a infinitului, a creaţiei, adicã cu
cele mai înalte concepte fãurite de raţiunea
omului. Printre acestea, ideea eternitãtii
stãpâneşte mintea sa într-asemenea mãsurã,
încât una din atitudinile cele mai obişnuite ale
poeziei sale este considerarea lucrurilor în
perspectiva eternitãţii. Este, în toatã poezia lui
Eminescu, o considerare a lucrurilor foarte de
sus şi foarte de departe, dintr-un punct de
vedere care ruşineazã orice îngustime a minţii,
orice egoism limitat. Superioritatea intelectualã
a poetului este una din formale cele mai
izbitoare ale manifestãrii lui şi aceea care
explicã prestigiul atât de covârşitor al operei
sale.
Din şcoală am învăţat că el ar fi murit din
cauza nebuniei, alţii chiar zic că de sifilis,
ultimile cercetări însă tot mai mult tind să
justifice versiunea că a fost omorât cu mercur,
pentru viziunile şi articolele sale care deranjau
puterea.
Dacă poeziile ne alină sufletul, atunci opera
sa publicistică ne face inima să bată mult mai
intens, scrierile sale erau actuale în secolul
XIX, sunt actuale acum şi încă mult timp vor
reprezenta
actualitatea
zilei.
E nemuritor prin creaţia sa la fel ca şi
Caragiale!
Acum ca niciodată avem nevoie de
(re)descoperirea
lui
Eminescu.
În fiecare clipă când rostim cuvântul
"Eminescu" - Luceafărul răsare şi renaşte!
Oana Cerveanu, XII B
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Domnul Oarecare si
Domnul Excepţional
Motto: ” Mi-e ruşine, deci exist ! ”
Ernesto Sabato
Exerciţiul libertăţii noastre este vast:
avem de ales între multe lucruri şi în
diverse situaţii. Dar, avem de făcut totuşi
o alegere a alegerilor, o alegere care ţine
de însuşi faptul că ne-am născut şi
suntem vii: avem de ales între o viaţă
mediocră şi o viaţă nobilă, avem de ales
între a fi om banal şi un om superior (nu
mă refer aici la calificări sociale, studii,
diplome şi nici la condiţii ereditare,
blazoane, rang nobiliar etc; concep
oameni superiori printre cei puţini
alfabetizaţi şi oameni banali, mediocri,
printre cei supertitraţi sau aristocraţi cu
ştaif)...
Cum trăim ? Aceasta e întrebarea
care ne somează la o astfel de radicală
opţiune ! Care e criteriul de demarcaţie,
cum facem distincţia, cum ne dăm
seama din care tabără facem parte ? Plec
de la premisa că toţi oamenii au un
anumit sentiment al vieţii şi toţi ştim că
suntem limitaţi pe diverse planuri, totul
culminând cu limita absolută – moartea.
De aceea, eu cred că putem formula
următorul criteriu de demarcaţie între
cele două moduri de viaţă şi de
umanitate: relaţia intim – trăită cu
limita.
Omul obişnuit, omul oarecare, omul
mediocru se remarcă prin sentimentul că
limita nu are caracter limitativ, restrictiv
şi că nimic nu este imposibil până la
urmă; totul este permis pentru că totul i
se cuvine, nimic nu este insurmontabil,
nimic nu e periculos.

Acest om nu are de dat socoteală nimănui
pentru că el consideră că nimeni nu-i este
superior şi că în general nu există
superiorul. Prin urmare, acest om se
livrează natural bunului plac, făcând numai
ceea ce-i convine, aşa cum îi vine.
În schimb, omul superior se recunoaşte
prin relaţia sa amplificat trăită cu limita, având
un alt sentiment al vieţii care include
problematicul, primejdiosul, tragicul. Nu există
necesitate istorică, nimic nu e cert, viitorul se
inovează dând bătălia cu aceste limite. Fiecare
clipă este pentru el o minusculă inimă
efemeră, omul simţind permanent cum îi fuge
pământul de sub picioare. Dacă pentru primul
totul era prilej de divertisment, pentru acesta
din urmă, totul este prilej de avertisment.
Omul superior se recunoaşte după necesitatea
interioară de a face nu ceea ce are chef să
facă, ci ceea ce trebuie să facă.
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BLESTEM

PACE

Blestemat este pământul
A toate roditor,
Când oamenii îl calcă
Sădind mânia lor.

Nu faceţi din acest cuvânt
Ceva banal pe-acest pământ,
Ci atunci când îl rostiţi
Armele să le-amuţiţi!

Blestemat e acel câine
Pe jumatate lup,
Când fraţii lui de haită,
Cu dinţii, gâtu-i rup.

Brăzdând văzduhul, un porumbel vine
În pliscu-i o ramură verde, iată, că ţine
Dar nimeni nu-l vede şi-i neobservat...
Ramurei îi dă drumul...
Şi e împuşcat...

Blestemată e iubirea
Ruptă la jumate,
Când e desparţită
De cealaltă parte.

Copiii plâng de foame
Chiar mulţi se şi topesc
Dar ei nu se aud
Căci armele vorbesc...

Blestemaţi suntem cu toţii
Că nu ştim să trăim,
Avem un infinit,
Şi totuşi, ne grăbim.

De unde atâţi bani
Şi pentru hrana lor
Când bugete-am dat
În slujba armelor?

Ancuţa Copăceanu, XII B

Gabriela Marilena Gîrbaci, XIII-G

EU sunt TU adică
Marian Stavarache

NATURA
Oare de ce plâng norii?
De ce discul mare şi roşu
nu se mai arată,
Aşa cum se arată mai
demult?
De ce ni se arată cât mai
des norii fumurii,
Unde, cândva, erau
albaştri ca marea?
Unde este aerul proaspat
şi sănătos
Care ne umplea de
energie?
De ce nu ne mai zâmbesc
copacii
Aşa cum ne zâmbeau
mereu?

Unde este solul fertil,
In care creşteau cu drag plantele şi
vieţuitoarele?
De ce, de fiecare data trebuie să
plângă animalele,
In concordanţă cu natura ce ne
înconjoară?
Ce s-a întâmplat cu oamenii de
altădată?
De ce vor să distrugă planeta?
De ce nu vor să contribuie la ceva
bun,
Pentru planeta pe care locuiesc,
decât să distrugă?
Gândindu-se numai la ei,
Dar la aceste bogaţii ale Pământului,
Cine se gândeşte?

Marina Elvira Stelian, IX A

REALITATE

Sunt singură!
Mă simt singură
Realitatea este alta
Dar nu vreau să cred
Din ce gândesc şi ce spun!
Cândva va răsări
Intr-o dimineaţă
O rază de soare
Care îmi va transforma
Viaţa într-o mare de bucurii
Care va depinde numai de mine
Şi de sufletul meu, de inima mea
Şi de tot ce ţine de mine.
Cristina Nidelea, IX A
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Ziua Naţională a României
Noi, românii, facem parte din acea categorie de
popoare care nu prea au ştiut să citească în acea
carte de căpatâi a unui neam care este istoria
naţională. De ce fac o astel de afirmaţie? Simplu.
Pentru că de-a lungul timpului am înregistrat nu ştiu
câte zile naţionale.
Mai întâi a fost 24 ianuarie- Ziua Unirii Moldovei
cu Ţara Românească. A urmat 10 mai, Ziua instalării
pe scaunul Romaniei a prinţului german Carol de
Hohenzollern de Sigmaringen- mai târziu Ziua casei
regale. A venit apoi anul Marii Uniri de la 1918, când
reprezentanţii românilor de la Chişinău, Cernauţi şi
Alba Iulia au hotărât Unirea Basarabiei, Bucovinei şi
toată Ţara Ardealului (Transilvania+Banatul) cu
România. Ziua de 1 decembrie 1918, Ziua Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia care a hotărât
Unirea Transilvaniei cu România, a devenit după
decembrie 1989 Ziua Naţionala a României.
Lovitura de stat de la 23 august 1944,
organizată de forţele democratice împreună cu
cercurile palatului regal, în frunte cu regele Mihai, a
fost confiscată de comunişti şi transformată în
revoluţie de eliberare….a României, devenind Ziua
Naţională a României.
În sfârşit, decembrie 1989 avea să marcheze
prabuşirea regimului comunist din România şi
instaurarea unui regim democratic. Românii erau
liberi să-şi hotarască singuri soarta.
Aşi!! Tot alţii au hotărât pentru ei.
Păi… oameni buni!
Dacă aţi fost atenţi în context, veţi observa ca
tot ce urmează lui 24 ianuarie 1859 este însoţit de
numele sfintei patrii căreia îi aparţinem:
’’ROMÂNIA’’.
Iar dacă vrem să fim ‚’’mai catolici decat Papa de la
Roma’’, consacrarea oficială a numelui statului de
România apare cu ocazia Adunării Naţionale a
României din 24 ianuarie 1862, în primul parlament
al Romaniei.
Întreaga noastră istorie este marcată de
începuturi, dar pe care le-am pierdut sau nu am
ştiut să le apărăm, sau ceea ce este şi mai rău, tot
noi le-am pus in discuţie ‚”pentru a demonstra lumii
aceea-Europa-că la vremuri noi’’- vrem date noi.

Prof. Nicolae Stan
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Vizită la muzeu
1
Decembrie....ploaie
măruntă
şi
deasă....prima zi de iarnă....un frig.....ce-mi
vine în minte? Să vizitez împreună cu copii
muzeul de istorie local. Nu puteam foarte bine
să stăm acasă?
Şi totuşi ajung în faţa muzeului...mic dar
impunător. Construită în etape, între anii 1870
- 1903, clădirea este monument istoric.
Titulatura şi profilul muzeului se păstrează
pâna în 1993, când revine la vechea denumire
"Teohari Antonescu" şi intră într-un proces de
reînnoire.
Elevii, aproape amorţiţi de frig mă
aşteptau în hol....Ajunge în final şi doamna
profesoară
de
georgrafie...începe
călătoria....Pătrundem sfioşi în prima sală.
Expozitia de bază, realizată de secţiile de
arheologie şi istorie prezintă istoria locală prin
intermediul
unor
mărturii
arheologice,
documentare precum şi obiecte etnografice
valorificate în 17 săli.
Atmosfera mă
copleşeşte, simt de parcă m-aş fi întors în
timp. Fiecare dintre noi, chiar dacă nu o
spunem, ne imaginăm cel puţin o dată în viaţă
cum ar fi să trăim în altă epocă. Ne continuăm
periplul prin muzeu şi prin timp: epoca de
piatră, epoca fierului, epoca bronzului, Evul
Mediu, epoca modernă, Unirea...chipuri de
domnitori ne scrutează grav de pe perete.
Copiii sunt foarte atraşi de arme şi de ţinutele
soldaţilor.
La etajul doi ne delectăm cu două
expoziţii temporare dintre care una de obiecte
de pescuit din trecut care îi fascinează pe cei
mici. Promitem că ne vom întoarce să
vizionăm expoziţiile temporare de fiecare dată,
muzeul nostru având o activitate destul de
bogată.
Ieşim din nou în frig, ne îngheaţă nasul
şi ne frecăm mâinile pentru a le încălzi dar
rămânem cu satisfactia unei zile reuşite.
Muzeul este un loc unde timpul îşi pierde din
valenţe, devine incomensurabil, este locul
unde clipa devine eternitate, unde trecutul
devine prezent. Noi suntem de fapt memoria
noastră.
Însăşi viaţa este un muzeu de oameni de
ceară care fug speriaţi de umbre, topindu-se.
....Încă nu sunteţi în faţa muzeului?
Prof. Roxana Constantinescu

În ce societate visaţi să trăiţi?
În prezent visez “modest” la o
societate în care oamenii sunt capabili să
se respecte, la o societate în care, corupţia
nu există, unde tot ce se face se face cu
bun simţ,unde fiecare dintre noi să fie
mulţumit de ceea ce a văzut şi de ceea ce
se întamplă în jurul său şi mi-aş dori ca
reursele limitate să devină resurse
nelimitate iar cerinţele nelimitate să devina
cerinţe limitate. În această societate aş
vrea ca fiecare om normal să-si dorească
să trăiască, fiecare om să aibă un scop,
pentru care să trăiască. Aş vrea să
reparăm zâmbetele triste de pe stradă, aş
vrea să reparăm sufletul românului şi să-i
schimbăm mentalitatea, aş vrea să
reparăm "ÎNTRERUPĂTORUL" ca să putem
aprinde odată "LUMINA", aş vrea să redăm
încrederea pentru că încrederea în sine
este primul secret al succesului!

Ce-ar fi dacă am schimba şi clasa politică? Ce-ar fi dacă ne-am asuma rolurile profesionale şi
locurile de muncă n-ar fi mai mult decât nişte … locuri de unde ne luăm banii? Ce-ar fi dacă medicii
şi-ar asuma responsabilitatea muncii lor şi obligatiile faţă de pacient, indiferent de cum îi tratează
statul român (care se presupune că va avea o altă conducere, odată ce schimbăm clasa politică)? Cear fi dacă ne-am respecta unul pe celălalt şi l-am trata pe celălalt aşa cum ne-ar plăcea nouă să fim
trataţi? Ce-ar fi dacă am ieşi din stereotipiile Mioriţei, ne-am scutura de haina de victimă şi am lupta
pentru viaţa noastră? Ce-ar fi dacă…iubirea ar fi cel mai important lucru din viaţă şi cu ea să aşteptăm
să vină şi fericirea.
În societatea visată de mine aş dori să existe oameni cu minte şi cu ei sa ne mândrim peste
tot în lume. Nouă oamenilor ne place foarte mult să credem că putem reuşi totul prin voinţă, prin
control mental, că putem domina orice sentiment, orice fior şi orice senzaţie, că putem fi perfecţi şi
imbatabili sau că spre asta ar trebui să tindem. Visul pentru mine nu îşi are limita la cer, fiindca
imaginaţia fiecărui om este infinită.
Eu lupt pentru visele mele, daca este nevoie muncesc zi şi noapte, învat continuu, deoarece la
final ştiu că mă aşteaptă răsplata: realizarea dorinţei mele.Cu toate acestea, ştiu că atunci când
îndeplinesc un vis, un altul va apărea deasupra celui realizat, aşa ca o iau din nou de la început.Un vis
implinit deschide calea unui vis neîmplinit pâna în ultima zi a existenţei noastre.

Paulin Găină, XI C
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Strategia Naţională de Acţiune
Comunitară (SNAC)
,,Săptămâna legumelor donate”

În cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune
Comunitară (SNAC), la nivelul unităţii noastre
şcolare, s-a desfăşurat campania socială de
sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate
,,Săptămâna legumelor donate”care a implicat
elevii voluntari şi coordonatorii din fiecare judeţ,
colectându-se: jucării, haine, cărţi, dulciuri, fructe,
urmând să fie donate cu prilejul sărbătorilor de
iarnă.
Scopul acestei campanii este acela de a-i
sensibiliza pe copiii şi profesorii din unităţile de
învăţământ cu privire la situaţiile de dificultate în
care se află copiii afectaţi de lipsa de alimente.
Prin acest demers se intenţionează să se
contribuie la consolidarea abilităţilor copiilor de a
trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi
solidară, în care contează valenţele umanitare,
implicarea,
angajamentul,
responsabilitatea.
Astfel, elevii voluntari ai claselor a X a E, a X a F
şi a XII a A, coordonaţi de prof. Cristina
Ciurumelea şi Nuţi Ghizdăreanu, au donat legume,
fructe, jucării, conserve, către familii aflate în
dificultate.

Sfaturi
Atunci când tu eşti trist
Când totul e-n zadar
Când viaţa ţi se pare
Tristeţe şi necaz…
Ridica-ţi faţa şi zâmbeşte…
Eşti sănătos, eşti bun, eşti drept,
Nu ai probleme şi nici suferinţe.
Eşti doar dezamăgit, neînţeles.
Nu regreta trecutul ci schimbă-l chiar
acum!
Fii tu copil cuminte, fii calm, ascultător,
Fii totdeauna mulţumit, fii vesel, fericit,
Căci tu ai un Tată ce mult El te-a iubit
Ţi -a dat tot ce se poate,
Nu ţi-a lipsit nimic..
Arată -ţi isteţimea,
Arată -nţelepciunea,
Iubeşte şi respectă,
Fii bun întotdeauna!
Nu supăra pe nimeni,
Nu fi neascultător!
Căci din aceste lucruri,
Vei fi BIRUITOR!
Atunci când spui o vorbă buna celui care are
nevoie de ea, sau când dai un pahar cu apă ,
când întinzi o mână …de ajutor sau când
răspunzi mamei frumos la telefon… când
întorci obrazul celălalt şi taci ca să nu spui o
vorba rea, , când vorbeşti unui prieten frumos,
calm,

când plângi cu lacrima celuilalt şi ştii
să te bucuri de nota 10 a colegului ,
chiar daca tu ai luat 5, atunci esti cel
mai frumos baiat,esti cea mai
frumoasa fata din lume!
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PSIHOLOGIA ŞI LITERATURA
INVITAŢIE LA
LECTURĂ
Relaţia dintre cele două discipline este una de tip
binar, de implicaţie reciprocă, rezultată din obiectul lor
comun: viaţa sufletească a omului.
Este adevărat că perspectivele şi mai ales
instrumentele de investigare sunt diferite, dar, este vorba
de o diferenţă complementară:în timp ce literatura
tratează dimensiunea psihică a eroilor săi oferindu-ne
prin intermediul imaginilor artistice modele concrete de
comportament(îndrăgostitul, gelosul, avarul, curajosul,
laşul, etc), psihologia este preocupată de explicarea
acestor comportamente analizând cu ajutorul conceptelor
specifice
resorturile
psihologice
care
le-au
determinat(sentimentele,
convingerile,
atitudinile,
trăsăturile de caracter,etc).
Mulţi scriitori din literatura universală(Shakespeare,
Goethe, Dante, Cervantes,etc) şi din literatura
noastră(I.L.Caragiale, Camil Petrescu, Marin Preda, ş.a.)
au creat eroi cu o asemenea autenticitate încât nu pot fi
confundaţi, ci din contră, au o personalitate care ne
obligă să-i concretizăm asemănându-i cu oamenii din
zilele noastre. Caţavencu sau Hagi Tudose, Moş Goriot
sau Hamlet, Moromete, sunt atât de autentici încât ne
ajută să ,,vedem,, demagogia, zgârcenia, lenea, care,
fără aceste personaje ar fi nişte concepte abstracte. Şi
chiar dacă ştim că aceste personaje au fost create de
imaginaţia autorilor lor, îi tratăm ca şi cum ar fi existat în
realitate, manifestând faţă de ei simpatie sau antipatie,
dragoste sau ură, admiraţie sau dispreţ. Ba mai mult,
simţim nevoia să-i întruchipăm în cineva, preluând - nu o
dată - rolul de regizor al lor.
Fără cunoştinţe de psihologie, scriitorul ar rămâne la
suprafaţa fenomenului literar. Numai pătrunzând în
lumea lăuntrică a personajului, prin analize psihologice şi
descifrând - pentru sine - determinantele şi motivele
psihologice sau sociale, scriitorul ne va putea înfăţişa un
erou veridic, credibil.
Mergând pe firul logic al unor asemenea consideraţii,
am mai putea adăuga că buna înţelegere a unei opere
literare este condiţionată şi de măsura în care cititorul
este un bun psiholog, înţelegând pe de o parte,
posibilitatea de a pricepe procesul creaţiei, iar, pe de altă
parte, psihologia eroilor, adică trăirile şi comportamentele
lor umane.
În finalul consideraţiilor noastre cu privire la relaţia
psihologie-literatură am putea afirma că marii scriitori au
fost nişte fini psihologi, iar psihologii au găsit în literatură
nu numai o modalitate de ilustrare a teoriilor lor, ci şi un
veritabil instrument de adâncire a cunoaşterii psihologice.

Ancuţa Copăceanu , XII B
prof. psiholog Cristina Ciurumelea

Motto:
« Cartea este trebuinţa de singurătate a omului
neliniştit şi curios, o făgăduinţă, o bucurie, o
călătorie prin suflete,gînduri şi frumuseţi ! »
Cartea reprezintă cel mai complet depozit
al inteligenţei omeneşti,
adunînd în filele ei
cunoştinţe pe care le păstrează intacte un timp
nedefinit.
Acest prieten tăcut îţi oferă ori de cîte ori
ai nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare
şi-l repetă cu nesfîrşită răbdare pînă ce l-ai înţeles.
Cartea este atît de înţelegătoare,încît atunci cînd nai înţeles-o nu se supără,nu jigneşte,te aşteaptă să
revii. O carte te trimite la alte cărţi şi toate
împreună formează baza trainică a culturii noastre.
Însă, interesul pentru citit nu vine de la
sine, ci se formează cu răbdare, perseverenţă,
voinţă, prin efortul comun al familiei şi şcolii, astfel
încît apropierea de carte să devină o deprindere
zilnică, iar plăcerea de a citi să fie o necesitate.
Pentru aceasta, alegerea cărţilor potrivite
este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atît de
important este deprinderea lecturii, obţinerea
eficienţei maxime în urma citirii unei cărţi.
.
Odată format gustul pentru lectură se poate
transforma în pasiune. Pasiunea pentru lectură
trebuie să se împletească armonios cu pasiunea
pentru studiu, lectura contribuind la dezvoltarea
limbajului, la dezvoltarea gîndirii, la stimularea
imaginaţiei, la educarea voinţei, a stăpînirii de sine
şi la cultivarea unor sentimente nobile cum ar fi
recunoştinţă, respect, curaj, onoare.
Importanţa lecturii este evidentă şi
mereu actuală, în ciuda progresului rapid al ştiinţei,
cînd televizorul, jocurile video şi calculatorul sînt
cele care au « furat » interesul copiilor (şi chiar al
adulţilor) pentru a citi o carte.Aceştia trebuie scoşi
de sub influenţa audio-vizualului şi orientaţi spre
atmosfera liniştitoare, tainică a bibliotecii, ajutaţi să
găsească valoarea gestului de a se împrieteni cu
povestea, cu un personaj, cu un autor, să
descopere înţelepciunea şi frumuseţea creaţiei.

Bibliotecar,
Clarisa Istrate

